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Γ
ια να μπορέσει ο εκλογικός νόμος
να εφαρμοστεί στις αμέσως επόμε-
νες εκλογές θα πρέπει να ψηφιστεί

με τουλάχιστον 200 ψήφους, διαφορετικά
θα εφαρμοστεί στις μεθεπόμενες. 

Με δεδομένη τη δυσκολία εξασφάλισης
μιας τέτοιας πλειοψηφίας, κάποιοι υπο-
στηρίζουν ότι η πρεμούρα της κυβέρνη-
σης να κατεβάσει το νέο εκλογικό νόμο εί-
ναι ένα πυροτέχνημα που στόχο έχει να
αποπροσανατολίσει τον κόσμο από τις πε-
ρικοπές των συντάξεων, τις ιδιωτικοποι-
ήσεις και την επίθεση λιτότητας που βρί-
σκεται σε εξέλιξη ένα χρόνο μετά το με-
γάλο ΟΧΙ της 5ης Ιουλίου 2015. Όμως εί-
ναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Καταρχάς, δεν πρόκειται απλά για μια
(oύτως ή  άλλως ανέξοδη ως προς τα μνη-
μόνια) επίδειξη δημοκρατικής ευαισθη-
σίας. Γιατί δεν είναι καν τέτοια. Όπως ανα-
λύεται και στις παραπάνω στήλες, δεν
πρόκειται για υλοποίηση αλλά για πλήρη
αθέτηση της δέσμευσης του ΣΥΡΙΖΑ και
της πάγιας θέσης της Αριστεράς για απλή
ανόθευτη αναλογική. 

Κατά δεύτερον, εξυπηρετεί πολιτικές
σκοπιμότητες. Παρά το προφίλ της «αλώ-
βητης» διακυβέρνησης που προσπαθεί να
προβάλει για τον εαυτό της, η κυβέρνηση
γνωρίζει ότι ήδη βρίσκεται αντιμέτωπη με
τις αντιστάσεις από τα κάτω όπως εκφρά-
ζονται στο λιμάνι, στους σιδηροδρόμους,
τις συγκοινωνίες, τα νοσοκομεία τη ΒΙΟ-
ΜΕ, τις Σκουριές, το Ελληνικό, τα στρατό-
πεδα προσφύγων, για να αναφέρουμε μό-

νο τις τρέχουσες. Ξέρει ότι η Τζετ Όιλ, το
Λήδρα και ο Μαρινόπουλος, δεν είναι οι
«εξαιρέσεις». Ξέρει πολύ καλά ότι όσο θα
εντείνονται και θα φαίνονται στην πράξη
τα αποτελέσματα της εφαρμογής των
μνημονίων, τόσο θα δυσκολεύεται να πεί-
σει τον κόσμο που την ψήφισε καθώς και
τα ίδια τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για την «ανά-
πτυξη» που όλο έρχεται και τη λιτότητα
που παραμένει, μαζί με την εφαρμογή της
ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για
τους πρόσφυγες. 

Χάνοντας τη συναίνεση του κόσμου η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ αναζητά τη συναίνεση
και τις συμμαχίες της αλλού. Στο εξωτε-
ρικό, στα συγχαρητήρια του Κάμερον για
τη στήριξη του Τσίπρα στο βρετανικό δη-
μοψήφισμα, στη συμμετοχή στο Ευρω-
παϊκό Κόμμα των Σοσιαλιστών, στους
«επενδυτές» από την Κίνα. Και στο εσω-
τερικό, στα ανοίγματα στο «κέντρο» της
Φώφης, του ΓΑΠ, του Λεβέντη, του Θεο-
δωράκη και, γιατί όχι, κάποιων συναινετι-
κών μέσα στην ίδια τη ΝΔ.

Όρεξη
Όμως αυτή ακριβώς η στάση αντί να

«μαλακώνει» όλους αυτούς, τους ανοίγει
την όρεξη για περισσότερες διεκδικήσεις.
Ο Μητσοτάκης δηλώνει σε όλους τους
τόνους ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει το
νομοσχέδιο και ζητάει να ενταχθεί το ζή-
τημα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτε-
ρικού (με την ελπίδα ότι θα λειτουργή-
σουν υπέρ του) και της κατάτμησης των
περιφερειών. Ο Θεοδωράκης αποκαλεί

το νομοσχέδιο «έγκλημα ακυβερνησίας»
και ζητάει επίσης την ψήφο των Ελλήνων
του εξωτερικού. Η Γεννηματά απαιτεί σαν
όρο την αποδοχή των 5 σημείων, ανάμε-
σα στα οποία είναι η συνέχιση μπόνους
25-30 εδρών στο πρώτο κόμμα αν έχει
πάνω από 42%.

Η στάση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και το μέχρι που είναι διατεθειμένη
να παζαρέψει, θα φανεί τις επόμενες μέ-
ρες - με το Μαξίμου, σύμφωνα με τα Νέα,
να δηλώνει ότι διατίθεται να εντάξει τις
απαιτήσεις για ψήφο των Ελλήνων του
εξωτερικού και την κατάτμηση περιφερει-
ών στην ατζέντα. 

Εγκληματική το λιγότερο είναι η στάση
του πρόεδρου της Βουλής Βούτση, που
για άλλη μια φορά έκλεισε το μάτι στη
Χρυσή Αυγή δηλώνοντας ότι «στη Βουλή
δεν υπάρχουν ευπρόσδεκτες και μη ευ-
πρόσδεκτες ψήφοι». Για να προσθέσει ότι
«αυτό που σας λέω δεν αποτελεί πρό-
σκληση προς την Χρυσή Αυγή… αλλά
επειδή ο εκλογικός νόμος είναι ένα κορυ-
φαίο ζήτημα και κάθε κόμμα έχει τη δική
του άποψη, περιμένουμε να δούμε τι θα
πει και η Χρυσή Αυγή».

Την ίδια ώρα που μέσα στα δικαστήρια
αποκαλύπτεται βήμα προς βήμα η δολο-
φονική δράση της ναζιστικής συμμορίας
της Χ.Α και η κάλυψη που της παρείχε το
ελληνικό κράτος, ο πρόεδρος της Βου-
λής αδημονεί να μάθει «την άποψη» της
Χ.Α για τον εκλογικό νόμο… Τι άποψη
έχουν οι ναζί για τις εκλογές το γνωρίζει
αλήθεια;

Αναζητείται συναίνεση από τα δεξιά

Ο νέος εκλογικός νόμος 
ΔΕΝ είναι απλή αναλογική

Τ
ο βράδυ της Παρα-
σκευής 1η Ιουλίου η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

δημοσιοποίησε το νέο εκλογικό
νόμο με ημερομηνία λήξης της
«δημόσιας διαβούλευσης» την
Δευτέρα 4 Ιουλίου (!) και στόχο
την ψήφισή του στη Βουλή μέ-
σα στις επόμενες μέρες. 

Το νομοσχέδιο προβλέπει
την κατάργηση του μπόνους
των 50 εδρών για το πρώτο
κόμμα, ψήφο από τα 17 και
διατήρηση του ορίου 3% για
να εισέλθει ένα κόμμα στη
Βουλή. Η κυβερνητική εκπρό-
σωπος Όλγα Γεροβασίλη δή-
λωσε σχετικά ότι «η κυβέρνη-
ση εκπληρώνει σήμερα ένα
ιστορικό χρέος και υλοποιεί
μια πάγια θέση της Αριστεράς
και του προοδευτικού χώ-
ρου». 

Θα μπορούσε να το ισχυρι-
στεί αυτό η κυβέρνηση αν η
ψήφος στα 17 και η κατάργη-

ση του μπόνους για το πρώτο
κόμμα συνοδευόταν από την
κατάργηση του ορίου του 3%
για να μπει ένα κόμμα στη
Βουλή. Δυστυχώς το σύστημα
που εισηγείται η κυβέρνηση
ΔΕΝ είναι απλή αναλογική.
Μπορεί η αφαίρεση του μπό-
νους των 50 βουλευτών στο
πρώτο κόμμα να δίνει την αί-
σθηση ότι πρόκειται για ένα
αναλογικότερο σύστημα αλλά
στην ουσία μπορεί να είναι
εξίσου ληστρικό, καλπονοθευ-
τικό και αντιδημοκρατικό.

Λαθροχειρία 
Πώς; Μέσα ακριβώς από τη

λαθροχειρία της παραμονής
του ορίου 3% για να μπει ένα
κόμμα στη Βουλή. Ας πάρουμε
το παράδειγμα των εκλογών
του Μαϊου του 2012: Δεκατρία
κόμματα έμειναν εκτός Βουλής
παίρνοντας τουλάχιστον 1%.
Συνολικά το ποσοστό των κομ-
μάτων που δεν κατάφεραν να

ξεπεράσουν το όριο 3% πήραν
τις ψήφους του 19% του εκλο-
γικού σώματος. Αυτό, με βάση
τον προηγούμενο εκλογικό νό-
μο, σήμανε ότι 57 βουλευτές
(που αν υπήρχε απλή αναλογι-
κή θα μοιράζονταν σε όλα αυτά
τα κόμματα) κατέληξαν κατά
κύριο λόγο (οι 50) στο πρώτο
κόμμα και οι 7 στα υπόλοιπα! 

Αυτό που παρουσιάζει σή-
μερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ σαν «απλή αναλογική»
είναι η συνέχιση αυτής της
ληστείας - μόνο που τους
βουλευτές που χάνουν τα
εκτός Βουλής κόμματα- δεν
θα τους παίρνει το πρώτο
κόμμα, αλλά θα τους μοιρά-
ζονται αναλογικά όλα τα υπό-
λοιπα έτσι ώστε να διευκολύ-
νονται «συμμαχικές κυβερνή-
σεις». 

Πρόκειται για μια ακόμα κω-
λοτούμπα του ΣΥΡΙΖΑ που
ενώ μέχρι πριν γίνει κυβέρνη-
ση δεσμευόταν για απλή ανα-

λογική με κατάργηση του ορί-
ου 3%, σήμερα μέσω του δι-
ευθυντή της κοινοβουλευτικής
του ομάδας, υποστηρίζει:
«Εμείς αυτό (σ.σ. την κατάρ-
γηση του 3%) το είχαμε προ-
τείνει στο παρελθόν σε μια
λογική πολυφωνικότητας του
Κοινοβουλίου, διότι θα θυμά-
στε ότι ιδίως στη δεκαετία του
'80 και του '90 ήταν τα τρία
μεγάλα κόμματα και όσες φο-
ρές έμπαινε στη Βουλή το
ΚΚΕ Εσωτερικού, αργότερα ο
Συνασπισμός, μετά ο ΣΥΡΙΖΑ.
Τώρα πλέον έχουμε ένα πολυ-
φωνικό Κοινοβούλιο, μετέ-
χουν οκτώ κόμματα, δεν νομί-
ζω ότι υπάρχει ζήτημα αντι-
προσώπευσης (…)»!

Πολυφωνικότητα α λα καρτ
και μνήμη χρυσόψαρου από
ένα κόμμα που στις εκλογές
του 1993 είχε μείνει εκτός
Βουλής με ποσοστό 2,94%.

Γιώργος Πίττας

H νομοθέτηση του ορίου 3% που πρέπει να εξασφα-
λίσει στην επικράτεια επί του συνόλου των εγκύρων
ψηφοδελτίων ένα κόμμα, εκλογικός συνασπισμός ή
ανεξάρτητος υποψήφιος προκειμένου να μπορέσει να
μπει στη Βουλή, έγινε το 1990. 

Ο νόμος 1907/90 ήταν από τους πρώτους που ψήφισε
τότε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυ-
πουργό τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και μαζί με τη θέ-
σπιση του 3%, πριμοδοτούσε με παραπάνω βουλευτές
το πρώτο κόμμα. Η εξέλιξη αυτού του πλειοψηφικού
εκλογικού συστήματος οδήγησε στο σύστημα που έχου-
με σήμερα και χαρίζει 50 ολόκληρες βουλευτικές έδρες,
το 16% του συνόλου, στο πρώτο κόμμα. 

Ο λόγος τον οποίον επικαλέστηκε επίσημα η κυβέρνηση
Μητσοτάκη γι’ αυτές τις αλλαγές ήταν η «ακυβερνησία»
και η πολιτική αστάθεια που είχε επικρατήσει τότε οδη-
γώντας σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις σε διάστημα
σχεδόν ενός έτους, όταν κανένα κόμμα δεν μπορούσε να
πάρει την αυτοδυναμία με αποτέλεσμα αρχικά την κυβέρ-
νηση συνεργασίας ΝΔ-Συνασπισμού με πρωθυπουργό τον
Τζαννετάκη, στη συνέχεια την Οικουμενική κυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Συνασπισμού του Ζολώτα, και μετά την τρίτη
εκλογική αναμέτρηση, την κυβέρνηση αυτοδυναμίας του
Μητσοτάκη. Όμως βασικός λόγος για τον οποίο ψηφίστη-
κε αυτός ο νόμος ήταν και ο αποκλεισμός της μειονότη-
τας στην Θράκη να έχει δικούς της υποψήφιους. 

Διακρίσεις
Μια μακρά περίοδος πολιτικής διακρίσεων απέναντι στη

μειονότητα (που συνεχίστηκε στην πρώτη οκταετία του ΠΑ-
ΣΟΚ) είχε διαψεύσει τις ελπίδες της για πραγματική «αλλα-
γή», τουλάχιστον όσο αυτή αφορούσε στα δικαιώματά της.
Έτσι διάφοροι μειονοτικοί υποψήφιοι επέλεξαν να κατέβουν
στις εκλογές αυτόνομα με αποτέλεσμα στην εκλογική αναμέ-
τρηση του Ιουνίου του 1989 να εκλεγεί ένας βουλευτής με το
μειονοτικό συνδυασμό Εμπιστοσύνη στη Ροδόπη. Ακολού-
θως στις εκλογές του Νοέμβρη του 1989 να εκλεγούν δυο,
ένας με την «Εμπιστοσύνη» στη Ροδόπη και ένας με το συν-
δυασμό «Πεπρωμένο» στο νομό Ξάνθης. Και στις εκλογές
του 1990 ξανά δύο κάτω από τον κοινό συνδυασμό Εμπιστο-
σύνη-Πεπρωμένο που πήρε ποσοστό 0.7%.

Και στις τρεις αυτές αναμετρήσεις το κράτος και τα κόμ-
ματα της άρχουσας τάξης είχαν εξαντλήσει όλα τα «μέσα»,
θεμιτά και αθέμιτα, που διέθεταν: Πριν τις πρώτες εκλογές
του 1989, και παρά την πόλωση ανάμεσα στα δύο μεγάλα
κόμματα, ο Μητσοτάκης ζητούσε από τη μειονότητα να ψη-
φίσει ακόμα και τον υποψήφιο του ΠΑΣΟΚ προκειμένου να
μην ψηφίσει τους υποψηφίους με τους μειονοτικούς συν-
δυασμούς. Στην Ξάνθη η πασοκική «πατριωτική» πτέρυγα
του Χαραλαμπίδη οργάνωνε συγκεντρώσεις με παρόμοιο
περιεχόμενο αυτών που οργάνωνε στην Κομοτηνή ο μητρο-
πολίτης Δαμασκηνός αγκαζέ με τους φασίστες του Στόχου
που καλούσαν σε «κατάληψη του τουρκικού προξενείου». 

Το σαββατοκύριακο των πρώτων εκλογών έγινε απόπειρα πα-
ραποίησης του αποτελέσματος. Ολόκληρα τμήματα του 4ου Σώ-
ματος Στρατού μεταφέρθηκαν από τον Έβρο στη Ροδόπη και την
Ξάνθη για να ψηφίσουν. Οι ετεροδημότες δημόσιοι υπάλληλοι
που βρίσκονταν στη Θράκη εξαναγκάστηκαν να ψηφίσουν εκεί.
Ταυτόχρονα μια στημένη «απεργία» των τελωνειακών απέκλειε
στην άλλη πλευρά των συνόρων τους πολίτες της μειονότητας
που εξαιτίας των έντονων διακρίσεων ζούσαν είτε στην Τουρκία
είτε μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας σπουδάζοντας και δουλεύοντας. 

Στις δεύτερες εκλογές του 1989 συνέβησαν όλα τα παραπάνω
συν το γεγονός ότι το Πρωτοδικείο Ροδόπης απέρριψε ως απα-
ράδεκτες τις αιτήσεις των δύο κύριων υποψήφιων μειονοτικών
βουλευτών με πρόσχημα γραφειοκρατικές λεπτομέρειες και κοι-
νοποιώντας τους την απόρριψη λίγα λεπτά πριν την εκπνοή της
προθεσμίας ώστε να μην μπορέσουν να τις διορθώσουν. 

Συνέχεια στη σελίδα 15

Όριο 3% για τους
«γνωστούς λόγους» 
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“Το λιμάνι δεν πωλείται”. Καθαρό το μήνυμα ακόμα και στα  ... κινέζικα. Φωτό από την απεργιακή διαδήλωση των λιμενεργατών στις 17/2

Η
επικράτηση του Brexit στο βρετανικό δη-
μοψήφισμα ήταν σεισμός στα θεμέλια
του οικοδομήματος της Ευρωπαϊκής

Ένωσης. Οι μετασεισμοί, όμως, έχουν αρχίσει
να αποδεικνύονται πιο ισχυροί και από την «κύ-
ρια» δόνηση. Η κρίση που προκάλεσε, οικονομι-
κή και πολιτική, απλώνεται ραγδαία.

Στην ίδια τη Βρετανία, αυτό βγάζει μάτια. Μετά
τον Μπόρις Τζόνσον, τον βασικό υποστηρικτή της
εξόδου από τη ΕΕ στο κόμμα των Συντηρητικών,
που ανακοίνωσε ότι δε θα διεκδικήσει τη θέση
του παραιτηθέντος Κάμερον, ήρθε η σειρά του
Νάιτζελ Φάρατζ, του επικεφαλής του ακροδεξιού
Ukip που παρουσιαζόταν ως ο άλλος νικητής του
αποτελέσματος, να δηλώσει ότι εγκαταλείπει την
ηγεσία του κόμματος γιατί αποφάσισε να… «ιδιω-
τεύσει». Οι προβλέψεις ότι το Brexit θα ενισχύσει
τις ρατσιστικές φωνές των Συντηρητικών και του
Ukip δεν επιβεβαιώνονται. Οι «θριαμβευτές» του
δημοψηφίσματος παραιτούνται ο ένας μετά τον
άλλο. Δεξιά και ακροδεξιά στη Βρετανία βρίσκον-
ται στην μεγαλύτερη κρίση τους.

Την ίδια στιγμή, η προσπάθεια της δεξιάς πτέ-
ρυγας των Εργατικών να ξεφορτωθούν, μέσω
της κοινοβουλευτικής ομάδας, τον Κόρμπιν, για-
τί «δεν στήριξε με την πρέπουσα θέρμη την πα-
ραμονή στην ΕΕ», σκοντάφτει στη βάση του
κόμματος που βρίσκεται πιο αριστερά από την
ηγεσία του και στήριξε το Brexit. Η πολιτική κρί-
ση στη Βρετανία απλώνεται γιατί το ΟΧΙ εκεί
ήταν το ίδιο ταξικό με το ΟΧΙ στην Ελλάδα πριν
ένα χρόνο.

Παρόμοια είναι η εικόνα στην ΕΕ. Μετά το
Brexit, οι ηγέτες της καλούνται, όπως σχολιάζει
η Κυριακάτικη Καθημερινή, να μαζέψουν «γρή-
γορα τα κομμάτια της». Δεν είναι «μόνο» η απο-
γοήτευση ως απελπισία, που κυριαρχεί στις
«αγορές» (βλέπε σελίδες 10-11). Είναι η πολιτική

κρίση που σαν ντόμινο περνάει από τη μια κυ-
βέρνηση στην άλλη, καθώς όλοι αναρωτιούνται
«ποιος είναι ο επόμενος». Από τον Ρέντζι στην
Ιταλία, μέχρι τον Ολάντ στη Γαλλία και την ίδια
τη Μέρκελ. Ούτε οι απανωτές συσκέψεις και
διασκέψεις, ούτε τα συνέδρια μπορούν να κρύ-
ψουν πως ο «γίγαντας έχει πήλινα πόδια».

Πανικός

Γι’ αυτό, οι διακηρύξεις Τσίπρα από το Πεκίνο
ότι η Ελλάδα γυρίζει σελίδα, ότι τα δύσκολα μέ-
τρα του τρίτου μνημόνιου είναι πίσω μας και τώ-
ρα έρχεται η ανάπτυξη, είναι όνειρα θερινής νυ-
κτός. Αυτό που υπάρχει πραγματικά είναι πανι-
κός. Η αυτοκτονία του Μαμιδάκη της Jet Oil και
το κανόνι της Μαρινόπουλος δεν αφήνουν καμία
αμφιβολία πόσο παραμύθια είναι τα περί ενός
νέου «success story». Με την ΕΕ στη μεγαλύτε-
ρη κρίση της οικονομικά και πολιτικά, όλες οι
«συμφωνίες» και οι «αξιολογήσεις» είναι στον
αέρα. Αυτό που έρχεται δεν είναι χαλάρωση, αλ-
λά κλιμάκωση των επιθέσεων.

Τώρα είναι η στιγμή να κλιμακώσουμε τη σύγ-
κρουσή μας με όλους αυτούς για να επιβάλλου-
με το ΟΧΙ που μας έκλεψαν πέρσι τέτοιο καιρό.
Και να μετατρέψουμε την κρίση τους σε ανατρο-
πή των μνημονίων και όλου του οικοδομήματος
της ΕΕ. Τα συλλαλητήρια της 5 Ιούλη στο Σύν-
ταγμα και τις άλλες πόλεις, στην επέτειο του δη-
μοψηφίσματος, έστειλαν το μήνυμα ότι αυτή η
μάχη είναι μπροστά.

Ακόμα πιο δυνατά το φωνάζουν οι εργαζόμε-
νοι των συγκοινωνιών με την κοινή 24ωρη απερ-
γία και συγκέντρωσή τους έξω από το ΤΑΙΠΕΔ
στις 6 Ιούλη. Μπορεί η κυβέρνηση να νομίζει ότι
ψηφίζοντας την παραχώρηση του ΟΛΠ στην
COSCO στη Βουλή ξεμπέρδεψε με ένα καυτό
μέτωπο, αλλά ο αγώνας ενάντια στις ιδιωτικο-

ποιήσεις δεν έχει κλείσει. Οι εργαζόμενοι στον
ΟΣΕ και τις συγκοινωνίες μπορούν να κλιμακώ-
σουν και να ξεσηκώσουν όλες τις ΔΕΚΟ, από
τους εργάτες της ΔΕΗ που κοντράρουν την
ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ μέχρι τους εργάτες
των λιμανιών, ο πολυήμερος απεργιακός αγώ-
νας των οποίων έμεινε, με ευθύνη των συνδικα-
λιστικών τους ηγεσιών, στη μέση.

Το ίδιο ισχύει με τη μάχη ενάντια στο ρατσι-
σμό και τους φασίστες. Είναι το τεράστιο κίνημα
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που διεκδικεί
ανοιχτές πόλεις, σχολεία, νοσοκομεία και δου-
λειές για όλους, που ανάγκασε το υπουργείο
Παιδείας να ανακοινώσει την εγγραφή των προ-
σφυγόπουλων στα σχολεία. Είναι μια πρώτη νίκη
που μπορούμε να διευρύνουμε σε όλα τα επίπε-
δα. Και ταυτόχρονα, με τη μαζική παρουσία μας
στη δίκης της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο της
Αθήνας, να εξασφαλίσουμε ότι πουθενά δε θα
αφήσουμε να εκμεταλλεύονται τα ΟΧΙ μας οι
φασίστες, ότι οι ναζί θα μπουν βαθιά στη φυλα-
κή.

Ο ρόλος της πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς
και ιδιαίτερα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε όλες αυτές τις
μάχες είναι κρίσιμος. Τόσο στηρίζοντας και συν-
τονίζοντας τις απεργίες και τις κινητοποιήσεις
που ξεσπάνε, όσο και ενισχύοντας τες πολιτικά
με το μεταβατικό πρόγραμμα της διαγραφής
του χρέους, της εξόδου από το ευρώ και την
ΕΕ, της κρατικοποίησης των τραπεζών και των
μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο παν-
τού. Όταν το 45% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ
θεωρεί θετική εξέλιξη το Brexit για τη Βρετανία,
τότε οι δυνατότητες που ανοίγονται για να κερ-
δηθεί όλος αυτός ο κόσμος στην αντικαπιταλι-
στική προοπτική είναι πολύ μεγαλύτερες. Οι εξε-
λίξεις πανευρωπαϊκά μας βοηθούν να ξεσηκω-
θούμε και να νικήσουμε. 

Στα 111.840 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρ-
μησης της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με τα 8.800 ευρώ που συγ-
κεντρώθηκαν τη βδομάδα που
πέρασε. Ευχαριστούμε τις συν-
τρόφισσες και τους συντρό-
φους σε Γιάννενα, Πάτρα, Χανιά
και Ηράκλειο που οργάνωσαν
με επιτυχία τις γιορτές της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης στις πό-
λεις τους συμβάλοντας στο
προχώρημα της οικονομικής
καμπάνιας. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τους
Μιχάλη Ψ., Φωτεινή Τ. και Βασί-
λη Ζ. που γράφτηκαν συνδρο-
μητές στην εφημερίδα και το
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα
κάτω καθώς και όλες και όλους
εσάς που στέλνετε τις προσωπι-
κές σας ενισχύσεις: Γιάννης Τ.
300 ευρώ, από 100 ευρώ Βασί-
λης Β. και Γιάννα Β., Χρύσα Κ.
60, από 50 ευρώ Ντίνα Π.,
Αφροδίτη Μ., Θράσος Τ., Ελένη
Γ., Κώστας Κ., Μαρία Π. και
Παντελής Π., Γιώργος Τ. 40 ευ-
ρώ, από 30 Μιχάλης Ψ. και Να-
ταλί Ν., Ευκλείδης Μ. 25, από
20 ευρώ Νίκος Τ., Μάνος Τ., Δή-
μητρα Κ., Βαγγέλης Μ., Πωλίνα
Γ., Γιάννης Π., Τάσος Σ. και
Γιώργος Κ., από 10 ευρώ Βασί-
λης Μ., Χρυσάνθη Κ., Σίσσυ Ζ.,
Νίκος Α., Χρήστος Δ., Γιάννης
Μ. και Δήμητρα Π., από 5 ευρώ
Σοφία Σ., Χρήστος Κ. και Αντώ-
νης Φ. 

Μια ανάσα μας χωρίζει από
τον στόχο των 120.000 ευρώ.
Βοηθείστε να τον φτάσουμε και
να τον ξεπεράσουμε τις επόμε-
νες ημέρες!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Μετά το Brexit η κρίση τους βαθαίνει. Ευκαιρία για

Εργατική αντεπίθεση



Νο 1230, 6 Ιούλη 2016 Μετά το Brexitσελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Τ
ην ιδρυτική της συνέλευση πραγματο-
ποίησε την Κυριακή 3 Ιούλη η Πρωτο-
βουλία Αγώνα για την αποδέσμευση

από την ΕΕ - “ΔιΕΕξοδος”. Πλήθος αγωνι-
στών και αγωνιστριών συγκεντρώθηκαν στο
Άλσος του Θησείου για τη δημιουργία της κί-
νησης που, όπως αναφέρει στη διακήρυξή
της, έχει ως βασικό στόχο να “συμβάλλει
ώστε μέσα στο μαζικό εργατικό και λαϊκό κί-
νημα να δυναμώσει η αντίληψη ότι υπάρχει
εναλλακτική, έξω από το ευρώ και την Ευρω-
παϊκή Ένωση”.

Την παρουσίαση της Πρωτοβουλίας έκανε
η Φλώρα Νικολιδάκη, περιφερειακή σύμβου-
λος Αττικής. “Συγκεντρωθήκαμε σήμερα αν-
θρώποι όλων των ηλικιών, άνθρωποι που
έχουμε ξεκινήσει να παλεύουμε στην Ελλάδα
από τη χούντα ακόμα, αλλά και νέοι που έπια-
σαν τη σκυτάλη αργότερα”, ξεκίνησε την ομι-
λία της, εξηγώντας στη συνέχεια γιατί μετά
από έξι χρόνια μνημόνια “αποδείχτηκε ότι η
ΕΕ δεν είναι το σπίτι των λαών, αλλά ένα
ίδρυμα των λαών, στο οποίο βασιλεύει η δη-
μοσιονομική πειθαρχία και το οποίο δεν αφή-
νει περιθώριο για να αναπτύξει ο κόσμος της
εργασίας τις απαιτήσεις του και να κατακτή-
σει τα δικαιώματά του”.

“Η ΕΕ δεν υπερασπίζεται την ειρήνη”, συνέ-
χισε, μιλώντας για τη στάση της απέναντι
στους πρόσφυγες: “Ενώ οι τοπικοί πόλεμοι
που έχουν αναπτυχθεί στη Μέση Ανατολή δη-
μιούργησαν όλο αυτό το κύμα των προσφύ-
γων, η ΕΕ τους αντιμετώπισε ως παρείσα-
κτους, ως ανθρώπους που ενοχλούν την ήρε-
μη τάξη πραγμάτων στην Ένωση”.

Αφού ανέδειξε ότι η ΕΕ δεν πρόκειται να
δώσει καμία λύση στο πρόβλημα του χρέους
“γιατί αποτελεί μέσο μεγάλης κερδοφορίας
και πολιτικής εξάρτησης των χωρών μελών”,
τόνισε τους στόχους της Πρωτοβουλίας:
“Εμείς λέμε ότι η έξοδος από την ΕΕ, όχι μό-
νο της Ελλάδας αλλά και άλλων χωρών για να
διαλυθεί αυτό το σχήμα, πρέπει να γίνει προς
την κατεύθυνση του να αναλάβει την αξιοπρέ-
πειά της και το δίκιο της η εργασία. Θέλουμε
να διαχωρίσουμε τη θέση μας από την αντίλη-
ψη ότι θα μπορούσαμε πρώτα να παλέψουμε
για την έξοδό μας από την ευρωζώνη και μετά
από την ΕΕ. Είναι ένα περιττό σκαλοπάτι. 

Σήμερα μετά την πικρή εμπειρία της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ που αποκτήσαμε γίνεται πιο
ώριμη η συζήτηση για έξοδο από την ΕΕ. Αγ-
γίζει πολλούς περισσότερους και άρα τώρα η
υπόθεση αυτή μπορεί να προχωρήσει. Μπαί-
νουμε λοιπόν σε αυτή την κίνηση εξόδου και
συγκρουόμαστε επιτέλους με το κύριο αντί-
παλό μας που είναι το κεφάλαιο”. Και έκλεισε
καλώντας “σε κάθε πόλη, σε κάθε δήμο να
στηθούν επιτροπές ΔιΕΕξοδος για να αναπτύ-
ξουμε το κίνημα που χρειάζεται μαζί με άλλες
δυνάμεις που δουλεύουν σε αυτή την κατεύ-
θυνση για ένα θετικό αποτέλεσμα”.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η επικράτηση του
Brexit, ένα χρόνο μετά το δικό μας σαρωτικό
ΟΧΙ στα μνημόνια, κυριάρχησε στη συζήτηση
που ακολούθησε. Από την Καμπάνια για Αρι-
στερή Έξοδο – LEXIT της Μεγάλης Βρετα-
νίας, ο Νίκος Καπιτσίνης μίλησε για μια “ιστο-

ρική απόφαση του βρετανικού λαού”, που κόν-
τρα στην τρομοκρατία και την προσπάθεια να
ταυτίσουν κάθε ψήφο υπέρ της εξόδου με
συντηρητικές και ρατσιστικές απόψεις, ήταν
μια “ψήφος ταξική, μια βαθιά αποδοκιμασία,
όχι μόνο επτά ή οκτώ ετών αλλά τριάντα ετών
θατσερισμού και μετά-θατσερισμού”. Ενώ
έδωσε και συγκεκριμένα στοιχεία για την ταξι-
κότητα της ψήφου λέγοντας ότι “από τις 16
περιφέρειες με πάνω από 8% ανεργία, όλες
ψήφισαν υπέρ της εξόδου. Από τα 110 δημοτι-
κά συμβούλια τα οποία έλεγχαν οι Εργατικοί,
τα 75 ψήφισαν υπέρ της εξόδου. Κι όταν το
ακροδεξιό Ukip έχει μόνο 3,5 εκατομμύρια ψή-
φους πέρσι και φέτος 17,5 εκατομμύρια ψηφί-
ζουν υπέρ της εξόδου, δεν μπορεί όλος αυτός
ο κόσμος να ταυτίζεται με ρατσιστικές συντη-
ρητικές απόψεις”.

Ενωτικά και ανοιχτά

Στις δεκάδες παρεμβάσεις που έγιναν από
οργανωμένους και ανένταχτους αγωνιστές
και αγωνίστριες, το βασικό θέμα συζήτησης -
και αντιπαράθεσης- ήταν ο τρόπος δράσης
της Πρωτοβουλίας. Πολλοί τόνισαν ότι η προ-
σπάθειά της να πείσει για την ανάγκη της εξό-
δου από τη ΕΕ θα κριθεί μέσα στο εργατικό
κίνημα και τους αγώνες ενάντια στα μνημόνια,
μέσα στο αντιρατσιστικό και το αντιφασιστικό
κίνημα. Εκεί είναι που πρέπει να δώσει όλες
της τις δυνάμεις, ενωτικά και ανοιχτά με όλο
τον κόσμο που παλεύει αλλά και αιχμηρά συν-
δέοντας το αίτημα της εξόδου με τη διαγρα-
φή του χρέους, την κρατικοποίηση των τρα-
πεζών, τον εργατικό έλεγχο. 

Η έξοδος από την ΕΕ πρέπει να είναι σε διε-
θνιστική κατεύθυνση κόντρα στις ακροδεξιές
και εθνικιστικές απόψεις και σε αλληλεγγύη
με τους αγώνες των εργατών που ξεδιπλώ-
νονται στη Γαλλία και όλη την Ευρώπη. 

Μια “σπουδαία παρακαταθήκη, μια ταξική
απάντηση των φτωχών, των άνεργων, των ερ-
γαζόμενων και ένα έμπρακτο γεγονός αποδέ-
σμευσης”, χαρακτήρισε το Brexit ο Θοδωρής
Βουρεκάς από το ΝΑΡ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εκ-
φράζοντας τη στήριξή του στην Πρωτοβουλία.
Και κατέληξε: “Η έξοδος από αυτό το σφαγείο
των εργατικών δικαιωμάτων θα σημαίνει να
ολοκληρώσουμε αυτό που αρχίσαμε, δηλαδή
την επαναστατική ανατροπή του κεφαλαίου,
γιατί η ΕΕ είναι η πιο κορυφαία και ώριμη έκ-
φραση του κεφαλαίου. Με προοπτική το σο-
σιαλισμό και τον κομμουνισμό που είναι η αυ-
τοκυβερνώμενη κοινωνία, η αυτοδιεύθυνση
των ανθρώπων και των πραγμάτων, όπου η κά-
θε μαγείρισα θα μπορεί να συμμετέχει και να
συνδιαμορφώνει τα κεντρικά ζητήματα της
χώρας και του κράτους”.

Καλοδεχούμενη χαρακτήρισε την Πρωτο-
βουλία, σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, μετά
το Brexit και ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα
στην Ελλάδα, η Αργυρή Ερωτοκρίτου από το
ΣΕΚ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αναδεικνύοντας τις
μεγαλύτερες δυνατότητες που ανοίγονται για
το κίνημα και την Αριστερά σήμερα. “Τόσο το
περσινό δημοψήφισμα όσο και το Brexit τώρα
είναι ένα μήνυμα στις ηγεσίες της αριστεράς
στο πώς πρέπει να δίνουν τις μάχες, όχι φοβι-
κά”, είπε, “Ο κόσμος προχωράει, με τις απερ-
γίες του, με το κίνημα υπεράσπισης των προ-
σφύγων. Δημοσκόπηση των προηγούμενων
ημερών έδειξε ότι το 45% των ψηφοφόρων
του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο του 2015 θεωρεί
ότι το Brexit είναι θετική εξέλιξη. Επίσης, το
37% του κόσμου θεωρεί προτιμότερο το να
φύγουμε από το ευρώ και να επιστρέψουμε
στη δραχμή, όταν πέρσι μετά το δημοψήφι-
σμα ήταν 25%. Πρόκειται για προχωρήματα
μέσα από τις μάχες που δίνει ο κόσμος”.

Τη συνέλευση της Πρωτοβουλίας χαιρέτισε
με απόφασή του το ΔΣ της ΠΕΝΕΝ, ενώ συγ-
κροτήθηκε και ένα ανοιχτό συντονιστικό που
θα συζητήσει τα επόμενα βήματά της. Το
πρώτο ραντεβού δόθηκε στη διαδήλωση της
Τρίτης 5 Ιούλη, στην επέτειο του ΟΧΙ, ενώ
στόχος της είναι η δημιουργία επιτροπών “Δι-
ΕΕξοδος” σε πανελλαδικό επίπεδο.

Λένα Βερδέ

Yπάρχει “ΔιΕΕξοδος” Εκδηλώσεις του ΣΕΚ
BREXIT
Η μεγαλύτερη
κρίση της ΕΕ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7, 7.30μμ καφέ Σαμπίρ 
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7, 7.30μμ, Δημαρχείο αίθ. Δημ. συμβουλίου
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7, 7μμ πλατεία Μερκούρη 
Ομιλητές: Φλώρα Νικολιδάκη, Τάσος Αναστασιάδης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7, 7μμ Δημαρχείο αίθ. Δημ. συμβουλίου
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Κώστας Παπαδάκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7, 7.30μμ, πλατεία Βαρνάβα 
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, Γιάννης Σηφακάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, 8μμ, πλατεία Γαρδένια 
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Ράνια Νενεδάκη

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, 7μμ, στέκι δασκάλων Ρήγ. Φερ. 21
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, 7.30μμ, πλατεία Χαλανδρίου 
Ομιλητές: Νίκος Στραβελάκης, Πάνος Γκαργκάνας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, 7.30μμ, πλατεία Κυψέλης 
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7, 8μμ, καφέ Δολίχη Δημητρακοπούλου 51
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7, 8μμ, στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ραγκαβή 69
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7, 7.30μμ, 
καφέ Αλντεμπαράν Σουλίου και Σόλωνος
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7, 8μμ, πλατεία Καρύλλου αμφιθέατρο
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7, 7.30μμ, πλατεία Σουρμένων 
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7, 7μμ, καφέ 1968 Θησέως & Αγ.Πάντων
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7, 7.30μμ, πλατεία Δημαρχείου
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7, 7.30μμ, Πολιτιστικό Κέντρο Πευκώνας
Αγ. Ανάργυροι, έναντι Δημαρχείου
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7, 7.30μμ
Δικηγορικός Σύλλογος Ηρ. Πολυτ. 47 
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

Αθήνα, 3 Ιούλη. Ιδρυτική Συνέλευση της “ΔιΕΕξοδος”
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Με βάση τη συνέντευξη που παραχώρησε η νέα πρό-
εδρος της ΟΕΝΓΕ και ηγετικό στέλεχος του ΠΑΜΕ, Αφρο-
δίτη Ρέτζιου, στις 28/6 στην Εφημερίδα των Συντακτών,
χρειάζεται να σχολιάσουμε μερικά πράγματα. 

Συμφωνούμε πως: "Τα σωματεία οφείλουν να ενώνουν
τους εργαζόμενους στη βάση των κοινών τους συμφερόν-
των απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, το κράτος
τους και τις κυβερνήσεις που τους υπηρετούν, και όχι να
τους διασπούν ανάλογα με το αν είναι αριστεροί, δεξιοί
κ.λπ. Εδώ μπορούν να συναντηθούν όλοι, ανεξάρτητα αν
είναι μέλη, φίλοι του ΚΚΕ ή όχι". Και στο ότι "προϋπόθεση
για να δοθεί λύση στα οξυμένα προβλήματά μας, είναι η
κοινή δράση, η συμμαχία των νοσοκομειακών γιατρών,
συνολικά των υγειονομικών με τους ασθενείς".

Θεωρούμε λοιπόν πως από κοινού μπορούμε να πάρου-
με προωθητικές για το κίνημα πρωτοβουλίες. Σε αυτό δεν
βοηθάνε περιπτώσεις όπου η ΔΗΠΑΚ (η παράταξη του ΠΑ-
ΜΕ), όπως εκφράστηκε μέσα από την πρόεδρο της ομο-
σπονδίας Αφροδίτη Ρέτζιου, λέει ψέμματα όπως ότι: "οι
δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλλιέργησαν αυταπάτες, που
μας καλούσαν σε συλλαλητήρια στήριξης της διαπραγμά-
τευσης της κυβέρνησης που, όπως αποδείχτηκε, ήταν για
τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και όχι για τα
δικά μας".

Καταρχήν είναι προβληματικό σε μια συνέντευξη που δί-
νει σαν πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ και όχι σαν στέλεχος του
ΚΚΕ, από την πρώτη κιόλας παράγραφο να επιτίθεται σε
ένα κομμάτι της αριστεράς. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και ευρύ-
τερα το "Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή" στους υγει-
ονομικούς έχει παίξει αναμφισβήτητα προωθητικό ρόλο
στους αγώνες. Εμείς προτείναμε στο συνέδριο της ΟΕΝ-
ΓΕ απεργία πριν το Πάσχα για το ασφαλιστικό όταν το
ΚΚΕ επέμενε για απεργία στην κατάθεση του νομοσχεδί-
ου, μια άποψη αναμονής κι αποκλιμάκωσης ίδια με αυτή
της ΓΣΕΕ. 

Πρόταση

Εμείς επιμείναμε για την πετυχημένη απεργία στις 8
Ιούνη, την ημέρα που απεργούσαν και οι δάσκαλοι, οι
συγκοινωνίες και οι λιμενεργάτες όταν από την πλευρά
του ΚΚΕ έμπαινε η πρόταση για κινητοποίηση στις 16 Ιού-
νη. Εμείς εκμεταλλευτήκαμε τη στάση εργασίας της ΠΟΕ-
ΔΗΝ στις 29/6 για να δώσουμε συνέχεια στις κινητοποι-
ήσεις και να μην τη χαρίσουμε στους γραφειοκράτες, ενώ
η ΔΗΠΑΚ αρνήθηκε στην ΟΕΝΓΕ να στηρίξει την πρότασή
μας για απεργία εκείνη την ημέρα.

Πάνω απ'όλα είναι οι αγωνιστές και αγωνίστριες της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ που έχουν πρωτοστατήσει στον “από τα κάτω”
συντονισμό των υγειονομικών, μέσα από τη συμμετοχή
τους στο Συντονιστικό των Νοσοκομείων, παίρνοντας αγω-
νιστικές πρωτοβουλίες που έπαιξαν κρίσιμο και ενωτικό
ρόλο στους αγώνες για την Υγεία όλα τα τελευταία χρόνια.

Το ΚΚΕ αποτελεί κομμάτι της αριστερής αντιπολίτευσης
με το οποίο θεωρούμε ότι μπορούμε να συνεργαστούμε
στη δράση. Γι' αυτό, μετά τις εκλογές στην ΟΕΝΓΕ (όπου
το ΚΚΕ έλαβε 53 ψήφους και 7 έδρες, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε
συνεργασία με δυνάμεις της ΛΑΕ, 52 ψήφους και 7 έδρες
και ο ΣΥΡΙΖΑ 49 ψήφους και 7 έδρες), ήταν οι δικές μας
δυνάμεις που έδωσαν μια από τις εφτά ψήφους (όσες και
οι έδρες) τους στο ΚΚΕ και κατά συνέπεια την προεδρία
της ΟΕΝΓΕ, ακριβώς για να εξασφαλιστεί ένα αριστερό
και αγωνιστικό προεδρείο.

Οι συνάδελφοι του ΠΑΜΕ θα πρέπει να ασχοληθούν με
τους πραγματικούς εχθρούς της εργατικής τάξης, αυτούς
που εκφράζουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου, κι αυτό να
εκφράζεται με αγωνιστικές κι ενωτικές πρωτοβουλίες μέσα
στο ίδιο το κίνημα.

Ζαννέτα Λυσσικάτου, μέλος Γ.Σ. ΟΕΝΓΕ

Το ΟΧΙ θα νικήσει!
Σ

υλλαλητήριο στο Σύν-
ταγμα βρισκόταν σε
εξέλιξη την Τρίτη 5

Ιούλη το απόγευμα, την
ώρα που η Εργατική Αλλη-
λεγγύη έφευγε για το τυπο-
γραφείο. Ένα χρόνο μετά
το δημοψήφισμα του περσι-
νού Ιούλη, συνδικάτα, συλ-
λογικότητες και οργανώ-
σεις της αριστεράς τιμού-
σαν το συντριπτικό 62%
υπέρ του ΟΧΙ στα μνημόνια,
στέλνοντας το μήνυμα ότι
οι πρωταγωνιστές αυτής
της μάχης, έχοντας πάρει
έμπνευση από το Brexit, δε
θα σταματήσουν μέχρι να
το επιβάλλουν στην πράξη.

Στο συλλαλητήριο καλού-
σαν η ΑΔΕΔΥ, η ΠΟΣΠΕΡΤ,
η ΠΟΕ-ΟΤΑ, η ΠΕΝΕΝ και
το Σωματείο Εργαζόμενων
στην Ιντρακόμ, η Πρωτοβουλία Αγώνα
για την αποδέσμευση από την ΕΕ - “Δι-
ΕΕξοδος” που μόλις συγκροτήθηκε (βλέ-
πε σελίδα 4), ενώ με σύνθημα “Το ΟΧΙ
του λαού είναι εδώ και θα νικήσει” συμ-
μετείχε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Διαδηλώσεις γί-
νονταν την ίδια ώρα στη Θεσσαλονίκη,
τα Γιάννενα, την Πάτρα, τα Χανιά, το
Ηράκλειο, την Ξάνθη.

Για την επιτυχία της κινητοποίησης, τα
μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είχαν τις προηγού-
μενες μέρες οργανώσει μαζικές εξορμή-
σεις και αφισοκολλήσεις σε όλες τις γει-
τονιές. Ενώ μεγάλη κεντρική εξόρμηση
έγινε την παραμονή της κινητοποίησης,
τη Δευτέρα 4 Ιούλη το πρωί, στο ΜΕΤΡΟ
του Συντάγματος. 

“Ήταν μια μαζική εξόρμηση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, με σημαίες, ανακοινώσεις και
συνθήματα από την ντουντούκα, στην
οποία μοιράστηκαν πάνω από 1500 προ-

κηρύξεις”, μας είπε ο Γιάννης Μαραβελά-
κης. “Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη, μιλή-
σαμε με πάρα πολύ κόσμο, κύρια εργαζό-
μενους που εκείνη την ώρα πάνε στη δου-
λειά τους, για τη σημασία του συλλαλητή-
ριου. Πολλοί ήθελαν να συζητήσουν αν το
ΟΧΙ μπορεί να νικήσει και πώς, για τους
αγώνες και την κλιμάκωσή τους. Ενώ αρ-
κετοί πήραν υλικό για να μοιράσουν
στους συναδέλφους του. Κλείσαμε με μα-
ζική αφισοκόλληση στο κέντρο της Αθή-
νας”.

“Συμπληρώνεται ένας χρόνος από το
δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, μια κορυ-
φαία στιγμή των αγώνων ενάντια στις
μνημονιακές πολιτικές των Κυβερνήσεων
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σφρα-
γίστηκε με τη σαρωτική νίκη του 61,3%
υπέρ του ΟΧΙ ενάντια στη συμφωνία με
την Τρόικα”, ανέφερε η ανακοίνωση της
Εκτελεστικής Επιτροπής της ΑΔΕΔΥ για
το συλλαλητήριο.

“Ούτε η λυσσαλέα τρομοκρατική καμ-
πάνια όλων των κυρίαρχων δυνάμεων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου,
ούτε οι απειλές για Grexit, ούτε τα αφεν-
τικά που απειλούσαν με απολύσεις, οι
τραπεζίτες που έκλεισαν τις τράπεζες,
ούτε η υπονόμευση της Κυβέρνησης, κα-
τάφεραν να φοβίσουν και να πισωγυρί-
σουν τον κόσμο. Το συγκλονιστικό ΟΧΙ
των εργαζομένων, της νεολαίας και του
λαού άνοιξε ένα βαθύ ρήγμα, έγινε πηγή
έμπνευσης και αλληλεγγύης σε όλο τον
πλανήτη. Έβαλε στο κέντρο της πολιτικής
διαπάλης την ευρεία λαϊκή απαίτηση για
μια άλλη πολιτική με κέντρο τις εργατικές
και λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα...

Στην επέτειο του δημοψηφίσματος θα
είμαστε ξανά στο Σύνταγμα για να δεί-
ξουμε ότι η δύναμη των εργαζομένων
δεν ανακόπηκε”.

Λ.Β.

29 Ιούνη 2015, Σύνταγμα

Η κοινή δράση 
δε χτίζεται με λάσπη

Το Σάββατο και την Κυριακή, 9 και 10 Ιούλη, στη Βαρσοβία,
γίνεται με  τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, υπουργών Εξωτερι-
κών και Αμυνας η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. 

Ο γγ του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σε συνέντευξη Τύπου
δήλωσε ότι «στην προηγούμενη Σύνοδο Κορυφής, το 2014
στην Ουαλία, πήραμε αποφάσεις για τη μεγαλύτερη ενίσχυση
των δυνάμεων του ΝΑΤΟ από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου.
Προσέρχομαι τώρα στη Σύνοδο της Βαρσοβίας για να διαβε-
βαιώσω ότι υλοποιήσαμε ό,τι είχαμε αποφασίσει».

Πρόκειται για μια απόλυτα κυνική και ανησυχητική δήλωση,
αν σκεφτεί κανείς ότι όλες οι προηγούμενες επεμβάσεις του
ΝΑΤΟ στη Μέση Ανατολή έχουν αφήσει πίσω τους ένα διαρ-
κώς επεκτεινόμενο πόλεμο, χάος και αποσταθεροποίηση, όπως
δείχνουν οι πρόσφατες μάχες και οι βομβαρδισμοί στη Φαλού-
τζα, αλλά και οι δολοφονικές επιθέσεις όχι μόνο στη Βαγδάτη,
αλλά και στην Κωνσταντινούπολη.    

Ανάμεσα στους στόχους της Συνόδου αναφέρθηκαν: Η πε-
ραιτέρω συμμετοχή και συνεργασία του ΝΑΤΟ με την ΕΕ στις
επιχειρήσεις σε κεντρική και ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο για
τον έλεγχο των «προσφυγικών ροών» και συνολικότερα της

Μέσης Ανατολής. Η ενίσχυση του ΝΑΤΟ στα πλαίσια των  ιμπε-
ριαλιστικών ανταγωνισμών με τη Ρωσία με «ενίσχυση της γραμ-
μής άμυνάς μας στα ανατολικά» όπως είπε χαρακτηριστικά ο
ΓΓ του ΝΑΤΟ που συνοδεύεται με ανάπτυξη στρατευμάτων
στις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία, την Ουκρανία. Και η
ενίσχυση του ρόλου του στον Ειρηνικό ωκεανό.

Στη Βαρσοβία ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη πρωτοβουλίες για
διαμαρτυρίες την πρώτη μέρα της Συνόδου στις 9 Ιούλη.

Σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία
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Τις 1000 μέρες αγώνα συμπλήρωσαν
οι εργάτες της Κόκα Κόλα στη Θεσσαλο-
νίκη, που αγωνίζονται για την επαναλει-
τουργία του εργοστασίου και την επι-
στροφή τους στη δουλειά. Σίγουρα όλοι
μας μέσα σε αυτές τις 1000 μέρες έχου-
με πέσει πάνω σε κάποιο φυλλάδιο ή
έχει περάσει από κοντά μας το αυτοκίνη-
το με τη ντουντούκα που καλεί σε “μποϋ-
κοτάζ στην Κόκα Κόλα – Ούτε γουλιά
Αμίτα, Φάντα, Σπράιτ, Αύρα, Κόκα Κό-
λα”. Ο Δημήτρης Αγάς, εργάτης στο ερ-
γοστάσιο της Θεσσαλονίκης, μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη, με αφορμή
τη συμπλήρωση των 1000 ημερών:  

“Ο αγώνας συνεχίζεται. Το τελευταίο
τετράμηνο ήμασταν στην Αθήνα όπου κι
ενημερώναμε καθημερινά τον κόσμο για
τον αγώνα μας με ντουντούκες, αφίσ-
σες, φυλλάδια κλπ. Τώρα είμαστε ξανά
στη Βόρειο Ελλάδα όπου κάθε Σάββατο
κάνουμε περιοδείες σε τουριστικά μέρη. 

Οι επιθέσεις εναντίον μας δεν σταμα-
τάνε. Τον Σεπτέμβρη έχουμε το δικαστή-
ριο στην Αθήνα για το 1 εκατομμύριο ευ-
ρώ που ζητάει η Κόκα Κόλα ως αποζη-

μίωση για δυσφήμηση. Ήδη έχουμε μια
αθωωτική απόφαση σε αγωγή που μας
ζητούσαν 250.000 ευρώ. Η πολεοδομία
μας επέβαλε πρόστιμο 2.200 ευρώ για
το στέκι που έχουμε στήσει έξω από το
εργοστάσιο. Προχτές δικαζόταν ο γραμ-
ματέας του σωματείου για μια σκαλωσιά
που έχουμε στήσει με πανό “μποϋκοτάζ
στην Κόκα Κόλα”. 

Δεν μασάμε όμως. Συνεχίζουμε τον
αγώνα για επαναλειτουργία του εργο-
στασίου. Κοντεύουμε τα τρία χρόνια
αγώνα. Περάσαμε πολλά, είδαμε πολλά,
μιλήσαμε με πάρα πολύ κόσμο. Δεν θα
αφήσουμε τον αγώνα. Γνωρίσαμε αν-
θρώπους που βάλανε στα αυτοκίνητά
τους αυτοκόλλητα 'μποϋκοτάζ στην Κό-
κα Κόλα'. Που μοίρασαν μαζί μας φέιγ
βολάν. Που στάθηκαν στο πλευρό μας.
Για αυτούς τους ανθρώπους δεν μπο-
ρούμε να τα παρατήσουμε. Έχουμε σύμ-
μαχο την ομοσπονδία μας και το σωμα-
τείο οδηγών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελ-
λάδας και όλους και όλες που μας συμ-
παραστέκονται. 

Σ.Μ.

COCA COLA

1000 μέρες αγώνα

Σε κινητοποίηση διαρκείας έξω
από το υπουργείο Εργασίας στην
οδό Σταδίου, έχουν προχωρήσει
από την Παρασκευή 1/7, οι εργά-
τες της ΒιοΜε και του εργοστασί-
ου ξυλείας “Ρομπέν του Ξύλου”. 

Οι εργάτες των δύο κατειλημμέ-
νων εργοστασίων της Βόρειας Ελ-
λάδας που λειτουργούν υπό καθε-
στώς αυτοδιαχείρισης, ξεκίνησαν
με πούλμαν την Πέμπτη 30/6, μαζί
με αρκετούς αλληλέγγυους κι
έφτασαν στην Αθήνα το βράδυ,
όπου και πραγματοποίησαν συνέ-
λευση στο θέατρο Εμπρός.

Την επόμενη μέρα μετά από την
συνάντηση με την αναπληρώτρια
υπουργό Εργασίας Ράνια Αντωνο-
πούλου ξεκίνησε η διαμαρτυρία
έξω από το υπουργείο με στήσιμο
αντίσκηνων. “Όλες οι υποσχέσεις
της κας Αντωνοπούλου ήταν ασα-
φείς” δήλωσε ο Μάκης Αναγνώ-
στου, εργάτης της ΒιοΜε. “Δεν
δεσμεύτηκε για τίποτα και με κα-
νένα χρονοδιάγραμμα. Το μόνο
που μας ανέφερε είναι ότι δεν θα
υπάρξουν πλειστηριασμοί μέχρι
τις 15/9. Εμείς δεν είμαστε ικανο-
ποιημένοι. Διατυπώσαμε συγκε-
κριμένα αιτήματα για τα οποία εί-
μαστε εδώ: Παύση των πλειστη-

ριασμών των οικοπέδων που βρί-
σκονται οι εγκαταστάσεις της Βιο-
Με. Άμεση απόδοση στους εργα-
ζόμενους της ΒιοΜε, του οικοπέ-
δου της Φίλκεραμ Τζόνσον που εί-
ναι δεσμευμένο από το δημόσιο.
Κανονική παροχή νερού και ηλε-
κτρικού ρεύματος στις εγκατα-
στάσεις. Νομιμοποίηση της λει-
τουργίας του εργοστασίου της
ΒιοΜε από τους εργαζόμενους.
Κατεβήκαμε για να μείνουμε. Δεν
φεύγουμε αν δεν πάρουμε την
απόλυτη νίκη”, συνέχισε.

Αστυνομική βία
Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες

ήρθαν άμεσα αντιμέτωποι με την
αστυνομική βία, όταν, αμέσως με-
τά τη συνάντηση με την αναπλη-
ρώτρια υπουργό, δέχτηκαν την
επίθεση των ΜΑΤ με χημικά και
γκλομπ, προκαλώντας των τραυ-
ματισμό τουλάχιστον δύο διαδη-
λωτών. Μάλιστα τα ΜΑΤ δεν δίστα-
σαν να προχωρήσουν σε προσα-
γωγές ακόμα και δημοσιογράφων
που κάλυπταν το γεγονός, όπως
αυτή του Χρήστου Αβραμίδη.

“Έχοντας καλύψει πολλές διαδη-
λώσεις, η συγκριμένη επιχείρηση
της αστυνομίας μου θύμισε την αν-
τιμετώπιση και τους τραμπουκι-
σμούς που δεχόμασταν από την
ΕΛ.ΑΣ του Σαμαρά”, μας είπε ο
Χρήστος. “Την ώρα της επίθεσης
των ΜΑΤ στους εργάτες της Βιο-
Με, έκανα το 'λάθος' να βιντεοσκο-
πώ την επίθεση. Τότε με έδειξαν
'πάρτε αυτόν', με χτύπησαν, με
έσυραν στο δρόμο και στη συνέ-
χεια με έβαλαν στην κλούβα, πα-
ρότι τους δήλωνα συνέχεια τη δη-
μοσιογραφική μου ιδιότητα”. Την
επίθεση κατήγγειλε και η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ με ανακοίνωσή της. Η προ-
σπάθεια καταστολής δεν πέρασε
και λίγο μετά οι σκηνές στήθηκαν,
οι προσαχθέντες απελευθερώθη-
καν και η διαμαρτυρία κρατάει
ακόμα, έξω από το υπουργείο. 

Την αλληλεγγύη του με την πα-
ρουσία του έξω από το υπουρ-
γείο Εργασίας, το μεσημέρι της
Κυριακής 3/7, δήλωσε και ο διά-
σημος μουσικός Μανού Τσάο, δί-
νοντας και μια μικρή συναυλία με
την κιθάρα του, ενώ την επόμενη
μέρα τους διαδηλωτές επισκέ-
φθηκε ο αριστερός διανοούμε-
νος Μικαέλ Λεβύ. 

BIOME

Σ
ε αναβρασμό βρίσκονται οι εργαζόμενοι
των επιχειρήσεων του Μαρινόπουλου μετά
την αίτηση της εταιρίας να ενταχθεί στο

άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα. Την Παρα-
σκευή 1 Ιούλη έγιναν δεκτές από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών οι αιτήσεις προσωρινής
προστασίας της εταιρίας. Από αυτό το καθεστώς
εξαιρούνται οι εργαζόμενοι της επιχείρησης που
σε περίπτωση που δεν πληρωθούν τότε θα μπο-
ρούν δικαστικά να διεκδικήσουν τα χρήματά
τους. Εξαιρούνται επίσης και οι ιδιοκτήτες των
ακινήτων που μισθώνει η Μαρινόπουλος Α.Ε. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στα Καρ-
φούρ-Μαρινόπουλος σε ανακοίνωσή της που
διακινείται στα μαγαζιά της εταιρίας τονίζει
ότι: «Η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του
πτωχευτικού κώδικα είναι μια επικίνδυνη εξέλι-
ξη για τους 13.000 εργαζόμενους του ομίλου
και δεν χωράει κανένας εφησυχασμός». 

Προσθέτει ότι «αν η εταιρία κερδίσει και την
κύρια εκδίκαση της υπόθεσης, σημαίνει ότι για
όσο διάστημα διατάξει το δικαστήριο (ένα ή
δύο χρόνια), δεν θα μπορεί κανένας από τους
δανειστές, να απαιτήσει τα χρήματά του, μέχρι
να ορθοποδήσει η επιχείρηση. Για να ορθοπο-
δήσει όμως η επιχείρηση, και με δεδομένο ότι
το 45% των δανειστών δεν συμφώνησε με την
υπαγωγή στο άρθρο 99, θα χρειαστούν νέα δα-
νεικά από τις τράπεζες για να κινηθεί, και αυτά
τα νέα δανεικά συνοδεύονται πάντα από “σχέ-
δια εξυγίανσης” της επιχείρησης. Μονάχα έτσι
οι τράπεζες συνεχίζουν τον δανεισμό. Και αυτό
σημαίνει σε απλά ελληνικά, μαζικές απολύσεις,
με κλείσιμο καταστημάτων και χτύπημα στα δι-
καιώματα των εργαζόμενων. Αυτή είναι η μέχρι
τώρα εμπειρία των εργαζόμενων όσων εται-
ριών μπήκαν στο άρθρο 99. Δεν υπάρχει ούτε

μία που να “εξυγιάνθηκε” και να λειτουργεί κα-
νονικά». Συμπληρώνει ακόμα, «Δεν μπορούμε
να περιμένουμε σωτηρία από τον Σκλαβενίτη».    

Προτείνει: «Να απαιτήσουμε την κατάσχεση
της προσωπικής περιουσίας της εργοδοσίας
για να μπουν αυτά τα χρήματα στην επιχείρηση
για να δουλέψουμε. Η εργοδοσία, για δεκαε-
τίες αγόραζε με πίστωση (από προμηθευτές
και τράπεζες) αλλά πουλούσε τoις μετρητοίς,
χρησιμοποιώντας τη δική μας δουλειά. Το 1,3
δις που είναι τα σημερινά χρέη της εταιρίας, η
ιδιοκτησία το εισέπραξε σε ζεστό χρήμα από
τις πωλήσεις, πριν αλλά και κατά τη διάρκεια
της κρίσης και αυτά τα χρήματα “επενδύθη-
καν” σε εξοχικά στη Ν. Υόρκη και αλλού, σε
άλογα, έργα τέχνης, ακριβά αυτοκίνητα, και off
shore εταιρίες. Και τώρα για τους 13.000 εργα-
ζόμενους υπάρχει η αβεβαιότητα και το μέλλον

της ανεργίας. Να πληρώσει λοιπόν την τωρινή
κρίση η εργοδοσία, με την περιουσία που έχει
αποθησαυρίσει όλα αυτά τα χρόνια. 

Κρατικοποίηση
Και αν δεν μπορεί η εργοδοσία, να δώσει λύ-

ση το κράτος. Να κρατικοποιήσει την αλυσίδα
των Σουπερ Μάρκετ, χωρίς ούτε ένα ευρώ
αποζημίωση στους ιδιοκτήτες. Με αυτόν τον
τρόπο οι εργαζόμενοι δεν χάνουμε τη δουλειά
μας, και μπορούμε να συνεχίσουμε να προ-
σφέρουμε στον κόσμο στις γειτονιές μας, φτη-
νά προϊόντα, χωρίς την μεσολάβηση των κερ-
δών και της κερδοσκοπίας».

O Mιχάλης Βερβέρης, εργαζόμενος στο
Καρφούρ της Νέας Ιωνίας και μέλος της “Αντι-
καπιταλιστικής Ανατροπής στα Καρφούρ-Μα-
ρινόπουλος” μας είπε: «Υπάρχει έντονη συζή-

τηση μεταξύ μας. Προσανατολιζόμαστε να ορ-
γανώσουμε ένα μάζεμα των εργαζόμενων του
μαγαζιού μέσα στη βδομάδα. Για να συζητή-
σουμε, να ενημερωθούμε, να δούμε πως βλέ-
πουν όλοι οι συνάδελφοι την κατάσταση. Απαι-
τούμε από το σωματείο μας να γίνει Γενική Συ-
νέλευση όλων των εργαζόμενων. Πάμε για να
φτιάξουμε Επιτροπή Αγώνα στο δικό μας μα-
γαζί για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε παν
ενδεχόμενο. Πρώτη μάχη είναι να πληρωθού-
με, να μην μείνουμε δύο μήνες πίσω μέχρι το
Σεπτέμβρη που εκδικάζεται το άρθρο 99. Άλ-
λωστε, οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου μας
έχουν εξαιρέσει και πρέπει η εργοδοσία να
μας πληρώσει. Τον Μάιο τον πήραμε τμηματι-
κά, τον αποπληρωθήκαμε στις 21 Ιούνη. Τώρα
δεν έχουμε πληρωθεί για Ιούνη, ενώ δεν μας
έχει δοθεί το επίδομα άδειας. Υπάρχουν συνά-
δελφοι που έχουν πάρει άδεια καλοκαιριού,
αλλά μένουν Αθήνα λόγω έλλειψης χρημάτων.
Δεν είναι το κύριο οι διακοπές, αλλά είναι και
αυτό. Θα οργανώσουμε το μάζεμα για να δού-
με συγκεκριμένα βήματα κινητοποίησης». 

Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιούνη έγιναν κινητο-
ποιήσεις στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας
στον Άλιμο, ενώ συγκεντρώσεις έχουν γίνει και
στα μαγαζιά της περιφέρειας: στη Θεσσαλονί-
κη, στην Καβάλα, στο Ηράκλειο. 

Στη Θεσσαλονίκη το Σωματείο Εργαζομένων
στον Μαρινόπουλο Βορείου Ελλάδας θα προ-
χωρήσει σε 24ωρη απεργία την Παρασκευή 8
Ιούλη σε περίπτωση που μέχρι τότε δεν έχει
καταβληθεί στους εργαζόμενους ο μισθός Ιού-
νη και το επίδομα αδείας.

Νεκ. Δ.

Συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της εταιρίας Μαρινόπουλος στον Άλιμο την Τετάρτη 29 Ιούνη

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Μάχη ενάντια στα κλεισίματα   και τις ιδιωτικοποιήσεις
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ΠΕΡΑΜΑ

Στάση
εργασίας 
στη Ζώνη

Σε στάση εργασίας και συγκέντρω-
ση στην κεντρική πύλη της Ναυπηγοε-
πισκευαστικής Ζώνης στο Πέραμα
προχώρησαν την Τρίτη 5 Ιούλη οι με-
ταλλεργάτες, καταγγέλλοντας το σο-
βαρό ατύχημα που έγινε το μεσημέρι
της Δευτέρας 4/7 με θύμα έναν 60χρο-
νο εργατοτεχνίτη. 

Ο άτυχος εργάτης με την ειδικότητα
του μανουβραδόρου, τραυματίστηκε
όταν το καλάθι του ανυψωτικού μηχα-
νήματος με το οποίο μετέφερε εργα-
λεία, έπεσε πάνω του, με αποτέλεσμα
να συνθλίψει το δεξί του πόδι από το
γόνατο και κάτω και να προκαλέσει κά-
ταγμα στο δεξί ισχίο. Μεταφέρθηκε
στο Τζάνειο νοσοκομείο όπου και χει-
ρουργήθηκε. 

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι το
μηχάνημα κόλλησε λόγω έλλειψης
συντήρησης με αποτέλεσμα να μην
υπακούει σε χειρισμούς. Οι υπεύθυνοι
της εταιρίας ΚΟΡΑΛ, στην οποία ανή-
κε το μηχάνημα, εξαφανίστηκαν μετά
τον τραυματισμό για μην δώσουν εξη-
γήσεις για την άσχημη κατάσταση του
ανυψωτικού μηχανήματος. 

ΜΑΡΟΥΣΙ

Όχι στις 
“λευκές νύχτες”

Κινητοποίηση έγινε το Σάββατο 2
Ιουλίου στο Μαρούσι, ενάντια στη φιέ-
στα του Πατούλη για τη “λευκή νύ-
χτα”. Ένας αριθμός καταστημάτων
μπλοκαρίστηκε από τους εργαζόμε-
νους σε αυτά και τα σωματεία τους.
Τις απεργιακές φρουρές στήριξε το
Συντονιστικό Δράσης ενάντια στην κα-
τάργηση της Κυριακάτικης αργίας,
συλλογικότητες από την περιοχή, αλ-
λά και από άλλες περιοχές (Αγ. Παρα-
σκευή, Περιστέρι κ.α). 

Επίσης την κινητοποίηση στήριξε το
δημοτικό σχήμα “Εκτός των τειχών”, ο
Αντιφασιστικός Συντονισμός Μαρουσι-
ού, η Επιτροπή Αγώνα Κηφισιάς, καθώς
και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που μοίρασε και την
προκήρυξη για τη διαδήλωση του ΟΧΙ.

Η “λευκή νύχτα” κάθε άλλο παρά
γιορτή θύμιζε, αφενός γιατί ο Δήμος
Μαρουσιού αναγκάστηκε να φέρει
ΜΑΤ από φόβο για την κινητοποίηση,
αφετέρου γιατί οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες που στήριξαν την κινητο-
ποίηση άνοιξαν μαζικά την κουβέντα
για το τι σημαίνουν οι “λευκές νύχτες”
και πώς στρώνουν το δρόμο για την
καταπάτηση των εργασιακών δικαιω-
μάτων. Στις 11μμ ακολούθησε διαδή-
λωση.

Με κινητοποίηση διέκοψε
η ΓΕΝΟΠ την Γενική Συνέ-
λευση των μετόχων της
ΔΕΗ την Πέμπτη 30 Ιούνη,
για να εμποδίσει τη λήψη
απόφασης για τη διάσπαση
του ΑΔΜΗΕ. Η συνέλευση
θα επαναληφθεί στις 11
Ιούλη, στις 11πμ στο ξενο-
δοχείο Κάραβελ, και οι ερ-
γαζόμενοι προσανατολίζον-
ται σε νέα κινητοποίηση. 

Είναι ευκαιρία και ανάγκη
εκείνη την ημέρα να συντο-
νιστούν όσοι παλεύουν
ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις: οι εργαζόμενοι της
ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι στις
συγκοινωνίες και τις μετα-
φορές, οι εργαζόμενοι στα
λιμάνια. Στις 6 Ιούλη θα
έχει προηγηθεί η απεργία
του ΟΣΕ με τη στήριξη των
υπόλοιπων εργαζόμενων
στις συγκοινωνίες και η κι-
νητοποίηση στο ΤΑΙΠΕΔ.
Μια συντονισμένη κινητο-

ποίηση μπορεί να εμποδί-
σει τη διάσπαση του ΑΔ-
ΜΗΕ και συνολικά το ξε-
πούλημα της ΔΕΗ. 

Η ΓΕΝΟΠ σε ανακοίνω-
ση-απάντηση της στη λά-
σπη του νυν προέδρου του
Ομίλου της ΔΕΗ, Παναγιω-
τάκη (είχε διατελέσει πρό-
εδρος στην Ομοσπονδία)
αναφέρει: «η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
διαχρονικά έχει σαφείς και
ξεκάθαρες θέσεις, ψηφι-
σμένες μέσα από τα Συνέ-
δριά της οι οποίες είναι
ενάντια σε κάθε μορφής
ιδιωτικοποίηση του Ομίλου
ΔΕΗ, όπως και ο ίδιος ως
Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ μας
ενέπνευσε και μας εκπαί-
δευσε κατά την πολυετή
θητεία του στο συνδικαλι-
στικό κίνημα. Συνεπώς,
χρειάζεται να του υπενθυ-
μίσουμε ότι μέθοδοι τύπου
“Γκαίμπελς” είναι καταδικα-
σμένες από τους εργαζόμε-
νους στη ΔΕΗ». 

ΔΕΗ Κινητοποίηση
στις 11 ΙούληΕξευτελισμός. Άλλος ένας. Έτσι

εξελίχθηκε για την κυβέρνηση και ιδι-
αίτερα για τον υπουργό Ναυτιλίας,
Θοδωρή Δρίτσα, η υπόθεση της κύ-
ρωσης της ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ
με τα όσα συνέβησαν μέσα και έξω
από τη Βουλή μετά την παρέμβαση
της Cosco για να ψηφιστεί ως είχε η
συμφωνία, χωρίς καμία αλλαγή.

Η κυβέρνηση -μέσω της Διαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου-
επιχείρησε να κάνει εφτά αλλαγές
στον κυρωτικό νόμο της ιδιωτικοποί-
ησης του λιμανιού του Πειραιά. Ανά-
μεσά στις αλλαγές ήταν αυτό που είχε
υποσχεθεί ο Θοδωρής Δρίτσας στους
λιμενεργάτες για να κλείσουν την
απεργία τους, ότι δηλαδή θα προστα-
τευτεί ο Γενικός Κανονισμός Προσω-
πικού. 

Τελικά, μετά από επιστολή της Co-
sco προς την Επιτροπή όλα πάρθηκαν
πίσω και ο κυρωτικός νόμος πέρασε
με την ψήφο και των κομμάτων της
αντιπολίτευσης (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ,
Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων) που απο-
δείχτηκαν βασιλικότεροι του βασιλέως
όσον αφορά την παραχώρηση του
67% των μετοχών στην κινέζικη πολυε-

θνική. 
Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις

των στελεχών όλων αυτών των κομμά-
των που πίεζαν την κυβέρνηση να πά-
ρει πίσω κάθε αλλαγή, όπως έκανε και
όλος ο Τύπος που στήριζε την ιδιωτι-
κοποίηση (Καθημερινή, Βήμα κτλ). 

Ο Θ. Δρίτσας το μόνο που βρήκε να
πει μετά την άτακτη υποχώρηση της
κυβέρνησης στις απαιτήσεις της Cosco
ήταν για το «ύφος» της επιστολής της
εταιρίας, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε θέ-
μα παραβίασης της συμφωνίας σε κα-
μία στιγμή, ενώ έφτασε να δηλώσει ότι
«η συμφωνία δίνει προοπτική στο λιμά-
νι». Ο κατήφορος δεν έχει τέλος… 

Το πώς εξελίχτηκε όμως η ψήφιση
για την ιδιωτικοποίηση δικαιώνει
όσους υποστήριζαν ότι η απεργία των
λιμενεργατών έπρεπε να είχε συνεχι-
στεί. Η απεργία που κράτησε ένα ολό-
κληρο μήνα, πίεσε την κυβέρνηση να
κατεβάσει αλλαγές στον κυρωτικό νό-
μο και αν ήταν σε εξέλιξη την ημέρα
της ψήφισης, 30 Ιούνη, θα μπορούσε
να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα
εμπόδια στην ιδιωτικοποίηση του λι-
μανιού και τη διάλυση των εργασια-
κών σχέσεων. 

ΛΙΜΑΝΙΑ Υποσχέσεις απάτη

Σ
ε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση στις
8πμ στο ΤΑΙΠΕΔ (Κολοκοτρώνη και Στα-
δίου) προχωρούν την Τετάρτη 6 Ιούλη οι

σιδηροδρομικοί και οι εργαζόμενοι στις σταθε-
ρές συγκοινωνίες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
των ΤΡΑΙΝΟΣΕ και ΕΕΣΣΤΥ (θυγατρικών εται-
ριών του ΟΣΕ). Πρόκειται για την ημέρα που
θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές για
τις δύο εταιρίες. 

Τις προηγούμενες μέρες πραγματοποιήθη-
καν στάσεις εργασίας στον ΟΣΕ (την Τρίτη 28,
την Τετάρτη 29, την Πέμπτη 30 Ιούνη και την
Τρίτη 5 Ιούλη), ενώ τρεις στάσεις εργασίας θα
γίνουν και την Πέμπτη 7/7. 

Οι εργαζόμενοι σε Μετρό και ΗΣΑΠ αποφά-
σισαν να συμμετέχουν στην 24ωρη απεργία σε
συμπαράσταση με τους συναδέλφους τους στο
σιδηρόδρομο, καθώς γνωρίζουν ότι αν περάσει
η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ έρχεται η σειρά
τους. Το πρωί της Τετάρτης 6/7 θα γίνουν δύο
(τουλάχιστον) απεργιακές φρουρές: η πρώτη
στις 5.30πμ στο αμαξοστάσιο του Μετρό στα
Σεπόλια και η δεύτερη στο κτίριο της ΣΤΑΣΥ
στην οδό Αθηνάς 67. Οι εργαζόμενοι στο ΤΡΑΜ
θα κάνουν στάση εργασίας 10πμ-2μμ.  

Θυμίζουμε ότι ο διαγωνισμός για τις δύο
εταιρίες ήταν να ολοκληρωθεί στις 22 Ιούνη,
όμως η κήρυξη κινητοποιήσεων από τα συνδι-
κάτα του ΟΣΕ, ο συντονισμός τους με τους ερ-
γαζόμενους των σταθερών συγκοινωνιών κι η

απεργία στα λιμάνια της Αθήνας και του Πει-
ραιά οδήγησαν την κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ
να τον αναβάλουν. 

O Σύνδεσμος Σιδηροδρομικών Λαρισαϊκός,
ένα από τα σωματεία του ΟΣΕ που έχουν κινηθεί
πιο δυναμικά ενάντια στην απειλή της ιδιωτικο-
ποίησης, σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «Από την
ένταξη του ΟΣΕ στo πρώτο μνημόνιο μέχρι και
την υπογραφή του τρίτου μνημονίου (μεσολάβη-
σε ο διαχωρισμός της ΕΕΣΣΤΥ) δεν έχει περάσει
στιγμή να μην δεχόμαστε επιθέσεις όπως άλλω-
στε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι της χώρας. 

Το μοντέλο της υποτιθέμενης ανάπτυξης�
που ευαγγελίζεται η σημερινή κυβέρνηση  ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ότι θα σώσει τον σιδηρόδρομο εί-
ναι τα ΣΔΙΤ τα οποία  είναι γνωστά στους σιδη-
ροδρομικούς από το 2008.

Επιπλέον η κυβέρνηση προχώρησε στην
ίδρυση του υπερταμείου που ενέταξε σε αυτό
τον ΟΣΕ και όλο τον δημόσιο πλούτο. Η κυβέρ-
νηση συνειδητά συνέχισε την απαξίωση της
ΕΕΣΣΤΥ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και όρισε ημερομη-
νία για το άνοιγμα των δεσμευτικών προσφο-
ρών στις 6 Ιουλίου αφήνοντας απροστάτευ-
τους τους εργαζόμενους.  

Οι προσπάθειες που καταβάλαμε και συνεχί-
ζουμε να καταβάλλουμε είναι να δείξουμε στην
κοινωνία ότι ο μοναδικός τρόπος για να υπάρξει
εξοικονόμηση των χρημάτων των φορολογουμέ-
νων είναι με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και
όχι με τα θατσερικά μοντέλα  που προτείνονται». 

Nεκτάριος Δαργάκης

ΟΣΕ - ΣΤΑΣΥ 

24ωρη απεργία

Τρίτη 5 Ιούλη, ΟΣΕ Καρόλου

Μάχη ενάντια στα κλεισίματα   και τις ιδιωτικοποιήσεις
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Συναυλία με κεντρικό σύνθημα «Καλοδεχούμε-
νοι οι πρόσφυγες στις γειτονιές μας στη φυλακή
οι νεοναζί», διοργανώνουν την Πέμπτη 14/7, στις
7μμ στο θεατράκι στην πλατεία ΗΣΑΠ στο Ηρα-
κλείο οι ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ηρακλείου, Ν. Ιωνίας, Μα-
ρουσιού και Ν. Φιλαδέλφειας.

Στη συναυλία θα παίξουν οι χιπ χοπ καλλιτέ-
χνες Ιnfinik, Βδέλυγμα, Sonder, Renegade In-
struments, Cerebro, Real Eyes, Tozi, Loonatik,
Axer. Την ίδια μέρα στις 8πμ η τοπική ΚΕΕΡΦΑ
καλεί αντιφασιστική συγκέντρωση στη δίκη της
Χρυσής Αυγής στο Εφετείο Αθηνών. 

Καταγγελία για την αντιδημοκρατική στάση
της Δημοτικής Αρχής Πατούλη στο Μαρούσι
και την αυθαίρετη άρνησή της να συζητηθεί ψή-
φισμα για το προσφυγικό στο Δημοτικό Συμβού-
λιο στις 28 Ιούνη, εξέδωσε η Αριστερή Ριζοσπα-
στική Κίνηση «Εκτός των Τειχών». Όπως καταγ-
γέλλει ο Τάσος Σπυρόπουλος, δημοτικός σύμ-
βουλος  «πρόκειται για μία αυθαίρετη και αντι-
δημοκρατική άρνηση (για πολλοστή φορά) της
Δημοτικής Αρχής να θέσει προς συζήτηση ψή-
φισμά μας για το προσφυγικό. 

Επαναφέρουμε με επιμονή το αίτημά μας: Το
Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την δημι-
ουργία ξενώνα προσωρινής διαμονής και ανοι-
κτής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
Για το σκοπό αυτό να διατεθεί κατάλληλο κτίριο
είτε του Δήμου είτε όποιο άλλο κτίριο είναι δια-
θέσιμο στην περιοχή και προσφέρεται. Ο δήμος
να αναλάβει τη φιλοξενία παρέχοντας όλα τα
απαιτούμενα υλικά αγαθά (τροφή, επιπλέον
υποδομή που τυχόν χρειαστεί, κλπ), φροντίδα
υγείας, κοινωνική στήριξη, κλπ, με χρηματοδό-
τηση από κράτος/περιφέρεια. Παράλληλα και
με τη συνδρομή των αλληλέγγυων κατοίκων της
περιοχής, μέσα από τα σωματεία και τις συλλο-
γικότητές της γειτονιάς μας, να συμβάλλουμε
τόσο στη διαμόρφωση ανθρώπινων συνθηκών
διαβίωσής τους αλλά και στην κοινωνικοποίηση
των προσφύγων/μεταναστών που θα έρθουν
στην περιοχή μας.

Ταυτόχρονα ζητάμε από την κυβέρνηση και
την Περιφέρεια αντί να διαθέτουν κονδύλια για
φράκτες, στρατόπεδα συγκέντρωσης και μηχα-
νισμούς καταστολής, αντί να εκχωρούν δημό-
σιες υπηρεσίες πρόνοιας σε ιδιωτικές εταιρίες
και να χρηματοδοτούν τις αμαρτωλές Μ.Κ.Ο., να
διαθέσουν τα αναγκαία κονδύλια για τη δημιουρ-
γία μικρών ξενώνων ανοιχτής φιλοξενίας προ-
σφύγων, μεταναστών και αστέγων, μέσα στον
κοινωνικό και παραγωγικό ιστό με αξιοπρεπείς
συνθήκες διαβίωσης καθώς και δημόσιων δομών
πρόνοιας, κοινωνικής στήριξης και αλληλεγγύης
και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε αυτές».

Ανοιχτή εκδήλωση -συγκέντρωση την Παρα-
σκευή 8 Ιούλη στις 7.30μμ στην πλατεία Δημαρ-
χείου με κεντρικό σύνθημα “Περιστέρι-πόλη
ανοιχτή, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες”, διορ-
γανώνει η τοπική ΚΕΕΡΦΑ. Ομιλητές στην εκδή-
λωση θα είναι ο Αμτζάτ Αλ Φαχούρι πρόσφυγας
από τη Συρία, η Αντωνία Βαφειάδου Δημοτική
Σύμβουλος Περιστερίου, η Νίκη Αργύρη από
την ΚΕΕΡΦΑ και η Ιωαννά Παπά από ΔΣ του
Συλλόγου Δασκάλων. Στην εκδήλωση θα γίνουν
επίσης μία σειρά χαιρετισμοί εκπροσώπων από
σωματεία της περιοχής όπως από το νοσοκο-
μείο Αττικό, την Ένωση Γονέων Περιστερίου
και την ΕΛΜΕ. Αμέσως μετά την εκδήλωση θα
ακολουθήσει συναυλία , την οποία θα ανοίξει
ροκ ντουέτο και θα ακολουθήσουν τα  συγκρο-
τήματα The Randen, Desert Monks, Afro Cargo
+. 

“Ενόψει της εκδήλωσης την περασμένη
εβδομάδα οργανώθηκαν ανοιχτές εξορμή-
σεις και στην πλατεία Άνω Λιοσίων, στον
κεντρικό πεζόδρομο Περιστερίου, στην πλα-
τεία Ιλίου, στην Πετρούπολη, στο Μετρό
του Αιγάλεω, στον Άγιο Ιερόθεο, με πολύ
καλή ανταπόκριση. Το ίδιο κλίμα υπήρχε και
στις περιοδείες στους εργατικούς χώρους
όπως στην Ξυλοτεχνία και στο Δημαρχείο
Περιστερίου, στη Νομαρχία, στον ΟΑΕΔ,
στο Αττικό, στο Θριάσιο, στην εφορία και

στο Δήμο Αγίων Αναργύρων, στο γκαράζ
και το Δημαρχείο Πετρούπολης. Η αφίσα
της εκδήλωσης έφτασε σε όλους αυτούς
τους χώρους και ταυτόχρονα σε γειτονιές
όπως στον Άγιο Ιερόθεο, στην Ανθούπολη,
στο Λόφο”, μας είπε η Λίλιαν Μπουρίτη.  

“Ειδικά στην Ξυλοτεχνία στο Περιστέρι
υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον από τους εργα-
ζόμενους. Κάποιοι δήλωσαν ότι θα έρθουν
στην εκδήλωση για να στηρίξουν το αίτημα
για την ένταξη των προσφύγων στις πόλεις.
Μάλιστα την προηγούμενη περίοδο είχε ξε-
κινήσει πρωτοβουλία 2-3 εργαζομένων για
συλλογή τροφίμων για τους πρόσφυγες.
Ανάλογο κλίμα αλληλεγγύης υπάρχει παν-
τού. Σαν ΚΕΕΡΦΑ κάναμε τη σύνδεση με το
Brexit και τη συγκέντρωση στο Σύνταγμα
στις 5 Ιούλη, εξηγώντας ότι χρειάζεται να
δώσουμε την κόντρα με τα μνημόνια στο
πλευρό των προσφύγων”.   

Η πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου
διεκδικεί να ανοίξουν άμεσα και να λειτουρ-
γήσουν ως χώροι φιλοξενίας κλειστά δημοτι-
κά κτίρια, να γίνουν μαζικές προσλήψεις και
διορισμοί μονίμων σε σχολεία και νοσοκο-
μεία, βρεφοκόμων, κοινωνικών λειτουργών,
μαγείρων, διερμηνέων και υπαλλήλων στις
κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων μας. Να
παρέχεται περίθαλψη από τα δημόσια νοσο-

κομεία σε όσους και όσες έχουν ανάγκη. Να
εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς
και νηπιαγωγεία τα παιδιά των προσφύγων
για να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρο-
νιά και να μην υπάρξει καμιά συγχώνευση-
κατάργηση καμίας σχολικής μονάδας. Να
δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής σε δημοτι-
κά και γυμνάσια ώστε να εγγραφούν και να
φοιτήσουν τα ανάλογης ηλικίας παιδιά. Δω-
ρεάν μετακίνηση των προσφύγων και όλων
των απόρων στα μέσα συγκοινωνίας.

Περιστέρι πόλη ανοιχτή

Όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία

Η
ενημερωτική εγκύκλιος που
κυκλοφόρησε το υπουργείο
στις 4/7 και αφορά την εγ-

γραφή των προσφυγόπουλων στα
σχολεία, περιγράφει ουσιαστικά
μία νομοθεσία που προϋπήρχε και
δικαιώνει όλους τους εκπαιδευτι-
κούς που επιμέναμε ότι η εγγρα-
φή των προσφυγόπουλων τους
στα σχολεία δεν είναι παράτυπη
διαδικασία. Στην ουσία έπρεπε να
είχε σταλεί από το Γενάρη. Το
υπουργείο έχει ευθύνες γιατί σπα-
ταλήθηκε πολύτιμος χρόνος αφή-
νοντας τα περιθώρια να αναπτυχ-
θούν ρατσιστικά κωλύματα. Η εγ-
κύκλιος βγήκε στο τέλος της σχο-
λικής χρονιάς ενώ αν είχε ξεκινή-
σει νωρίτερα η διαδικασία, τα σχο-
λεία θα ήταν έτοιμα από 1η Σε-
πτέμβρη.

Ωστόσο η εγκύκλιος δε λύνει
τα ζητήματα. Όπως έχουμε από
τους προηγούμενους μήνες δη-
λώσει, στα σχολεία χρειάζεται να
δημιουργηθούν τάξεις υποδο-
χής, να γίνουν προσλήψεις και
όχι να λειτουργούν με κενά σε
εκπαιδευτικούς και υποδομές. Γι'
αυτό το αίτημα της ένταξης των
προσφυγόπουλων στα σχολεία
έρχεται σε σύγκρουση με την πο-
λιτική των μνημονίων που διαλύει
το δημόσιο σχολείο.  

Ακόμα και μετά την εγκύκλιο
αβέβαιο είναι πώς θα γίνει στην

πράξη η εγγραφή και η ένταξη
των παιδιών στο σχολείο. Πώς θα
έρθουν τα παιδιά στα σχολεία
όταν είναι εγκλωβισμένα μέσα στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, όταν
φρουρούνται από τον στρατό και
την αστυνομία, χωρίς να επιτρέπε-
ται στα σωματεία και το κίνημα αλ-
ληλεγγύης να έχει πρόσβαση και
να ενημερώσει τους γονείς; Μέχρι
τώρα αυτή η διαδικασία έγινε από
ενημερωτικές προσπάθειες σωμα-
τείων, εκπαιδευτικών της πρωτο-
βουλίας “Αθήνα πόλη Ανοιχτή”,
της ΚΕΕΡΦΑ και αλληλέγγυων.
Αυτό ήταν κάτι που έπρεπε να το
κάνει το υπουργείο.

Επίσης η πρόσβαση και η ένταξη
στην εκπαιδευτική διαδικασία συν-
δέεται άμεσα με το ζήτημα της

στέγης αλλά και με το ζήτημα της
πρόσβασης στη δημόσια Υγεία. Για
παράδειγμα τα παιδιά χρειάζεται
να κάνουν τα απαραίτητα εμβόλια
και να εξεταστούν από παιδίατρο
πριν γραφτούν στα σχολεία, όμως
στο δήμο της Αθήνας δεν υπάρχει
αυτή τη στιγμή παιδίατρος.

Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι η κυ-
βέρνηση πιέζεται. Από την άνοιξη
ακόμα ξεκίνησε πρωτοβουλία εκ-
παιδευτικών που έβαζε το ζήτημα
“καλοδεχούμενα τα προσφυγό-
πουλα στα σχολεία” και απαιτού-
σε από την κυβέρνηση να σεβα-
στεί το δικαίωμα των παιδιών στη
μόρφωση, να γραφτούν στα σχο-
λεία, να λειτουργήσουν με μόνι-
μους εκπαιδευτικούς και όχι με
εθελοντές. Η πρωτοβουλία συγ-

κέντρωσε υπογραφές από εκπαι-
δευτικούς από όλη την Ελλάδα.
Τα αιτήματα υιοθετήθηκαν από
πολλά συνδικάτα στην πρωτο-
βάθμια, από 27 ΕΛΜΕ, ενώ η ΔΟΕ
πήρε ανάλογη απόφαση στο πρό-
σφατο συνέδριό της. Στις 9 Ιούνη
έγινε η κινητοποίηση στο δημοτι-
κό συμβούλιο της Αθήνας, όπου
συνδικάτα, η ΚΕΕΡΦΑ, οι καταλή-
ψεις στέγης προσφύγων απαίτη-
σαν να ανοίξουν τα κλειστά κτίρια
του δήμου, ανοιχτά σχολεία,
ανοιχτά νοσοκομεία για τους
πρόσφυγες. Στη συνέχεια με συ-
νεργασία σωματείων από την Α’�
βάθμια και τη Β' βάθμια εκπαίδευ-
ση, καταλήψεις στέγης, την
ΚΕΕΡΦΑ, την πρωτοβουλία “Αθή-
να πόλη Ανοιχτή, αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες” άρχισαν να
γράφονται τα παιδιά στα σχολεία
του κέντρου της Αθήνας. Έτσι
έφτασε ο Φίλης να καλέσει αυτή
την Τετάρτη την ΟΛΜΕ για να συ-
ζητήσει το θέμα. 

Η μάχη χρειάζεται να συνεχι-
στεί. Σαν εκπαιδευτικοί έχουμε
μπροστά μας  να επιβάλουμε ότι
από την 1η Σεπτέμβρη θα ανοί-
ξουμε τα σχολεία για όλα τα προ-
σφυγόπουλα. 

Ντίνα Γκαρανέ, ΔΣ Γ' ΕΛΜΕ
Αθήνας, KEEΡΦΑ, πρωτοβουλία

“Αθήνα πόλη Ανοιχτή, αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες”       

HΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Δημαρχείο Αθήνας, 9 Ιούνη

Εκδήλωση με θέμα: Ισόβια στους δολοφό-
νους της Χ.Α., διοργανώνουν την Πέμπτη 14/7
στην πλατεία Ζαρντέν, στις 7.30μμ, η ΚΕΕΡΦΑ
Κερατσινίου-Νίκαιας. 

Ομιλητές είναι οι: Π. Κωσταντίνου, συντ.
ΚΕΕΡΦΑ, Κ. Παπαδάκης, πολ. αγωγή στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Ν. Χατζηανδρέου, ΕΛΜΕ
Πειραιά, Α. Αμπουχαμέντ, αιγύπτιος αλιεργά-
της, Θ. Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Την εκδη-
λωση συντονίζει η Κ. Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος Νίκαιας. Θα ακολουθήσει συναυλία με
τους: ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ, SOB(X-KAPE), 518 PTRVC. 
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ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Καταγγέλλουν βασανισμούς στη Μόρια

Κ
αταγγελία για βασανιστήρια που έγιναν
από την αστυνομία σε ανήλικους μετα-
νάστες που κρατούνταν στο Κέντρο

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) προσφύ-
γων στη Μόρια της Λέσβου, έκαναν οι Γιατροί
του Κόσμου, με επιστολή που έστειλαν στον
αναπληρωτή υπουργό Μεταναστευτικής Πολι-
τικής Γιάννη Μουζάλα. 

Οπως αναφέρει η επιστολή στις 24/6  “προ-
σήλθαν, στο ιατρείο του ΚΥΤ, δώδεκα (12)
ασυνόδευτα ανήλικα πακιστανικής καταγωγής
συνοδευόμενα από τον Διοικητή του Κέν-
τρου... Από τις μαρτυρίες των ασυνόδευτων
ανηλίκων και τις σχετικές αναφορές της ια-
τρού και της ψυχολόγου του Σωματείου προ-
κύπτει ότι κατόπιν ενός διαπληκτισμού μεταξύ
των ανηλίκων, μία πέτρα χτύπησε έναν από
τους αστυνομικούς βάρδιας κι εκείνος εισήλθε
μαινόμενος στο εσωτερικό της πτέρυγας και
γρονθοκόπησε έναν από τους ανηλίκους ενώ
εκτόξευσε παράλληλα γενικά απειλές κατά
των ανηλίκων που κρατούνται στο συγκεκριμέ-
νο χώρο. Εκείνοι αντέδρασαν, με αποτέλεσμα
δώδεκα από αυτούς να μεταφερθούν με χει-
ροπέδες στα κρατητήρια του αστυνομικού
τμήματος Μυτιλήνης. Αναφέρουν ότι κρατήθη-
καν εκεί από τις 3:00 π.μ. μέχρι τις 14:00 μ.μ.
της επόμενης ημέρας. Κατά το χρονικό διά-
στημα αυτό εξαναγκάστηκαν να κάθονται την
περισσότερη ώρα σε στάση "καρέκλας" χαμη-

λά προς το έδαφος με τα γόνατα τους να μην
ακουμπούν σε αυτό. Αναφέρουν επίσης ότι κά-
θε φορά που κάποιος από αυτούς παρέκκλινε
της στάσης αυτής είτε λόγω κόπωσης είτε λό-
γω ανάγκης για ύπνο, τότε τους χτυπούσαν
στα πλευρά ώστε να επανέλθουν στην προ-
ηγούμενη στάση, κατά κύριο λόγο με γεμάτα
μπουκάλια νερού.

Κατά την κλινική εξέτασή τους από την ια-
τρό του κλιμακίου, ήταν προφανές ότι οι ανή-

λικοι βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ και σωμα-
τικής/ψυχολογικής κατάπτωσης. Κάποιοι από
αυτούς έφεραν εκδορές στους καρπούς λόγω
των χειροπεδών ενώ άλλοι σε άλλα σημεία
τους σώματος. Κάποιοι ανέφεραν πόνους στο
κεφάλι λόγω χτυπημάτων στα σημεία αυτά
ενώ ένας από αυτούς παρουσίαζε ρινορρα-
γία”.

Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο
φως καταγγελίες για το στρατόπεδο της Μό-

ριας. “Στη Μόρια του 2016 έχουμε, τηρουμέ-
νων των αναλογιών, μια Παγανή του 2008! Αν-
θρώπους βουτηγμένους στην απελπισία και
στο θυμό του φυλακισμένου από τη μια και κα-
τασταλτικές πολιτικές από την άλλη”, ανέφερε
σε ανακοίνωσή του το Αντιρατσιστικό Παρατη-
ρητήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου το Μάιο
του 2016, καταγγέλλοντας τις απαράδεκτες
συνθήκες. Τότε αφορμή ήταν η εξέγερση των
προσφύγων που ξεκίνησε από τον χώρο κρά-
τησης των ασυνόδευτων ανηλίκων, αμέσως
μετά από την επίσκεψη που δέχθηκαν από τον
αναπληρωτή υπουργό μεταναστευτικής πολιτι-
κής Μουζάλα και τον Ολλανδό ομόλογό του. 

Στο στρατόπεδο της Μόριας φυλακίζονται χι-
λιάδες πρόσφυγες που έχουν όλοι υποβάλει αί-
τηση ασύλου, παρά τις διεθνείς συνθήκες που
προβλέπουν ότι οι αιτούμενοι άσυλο δεν μπο-
ρούν να βρίσκονται σε συνθήκες κράτησης.

Μετά από εκείνη την εξέγερση ο Μουζάλας
είχε δηλώσει “πρέπει να είμαστε προετοιμα-
σμένοι να αντιμετωπίζουμε τέτοια συμβάντα
στο μέλλον”. Οι σοκαριστικές καταγγελίες των
Γιατρών του Κόσμου μαρτυρούν ότι η μόνη
προετοιμασία που έκανε η κυβέρνηση για να
αντιμετωπίσει τις άθλιες συνθήκες κράτησης
των μεταναστών είναι να εκπαιδεύσει τους αν-
θρωποφύλακες της Μόριας σε νέα μέτρα κα-
ταστολής και βασανισμού.

Κατερίνα Θωίδου   

Με μεγάλη επιτυχία και μαζική
προσέλευση πραγματοποιήθηκαν
το περασμένο Σαββατοκύριακο τα
αντιρατσιστικά φεστιβάλ σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη, που ήταν φέτος
αφιερωμένα στους πρόσφυγες. 

Στο φεστιβάλ της Αθήνας που
έγινε στην πανεπιστημιούπολη
Ζωγράφου, χιλιάδες ντόπιοι και
μετανάστες έστειλαν ηχηρό μήνυ-
μα αλληλεγγύης κόντρα στους
φράχτες, τα μνημόνια και το φασι-
σμό. Νεολαίοι αλλά και μεγαλύτε-
ροι σε ηλικία αγωνιστές που κερ-
δήθηκαν με τη μεριά του κινήμα-
τος αλληλεγγύης το τελευταίο
χρόνο συμμετείχαν στις συζητή-
σεις, τις συναυλίες, παρακολού-
θησαν θεατρικά δρώμενα, εκθέ-
σεις φωτογραφίας, δοκίμασαν πο-
λυεθνικές κουζίνες. Δεκάδες μου-
σικά σχήματα και καλλιτέχνες
συμμετείχαν στις συναυλίες. Δε-
κάδες ομιλητές συμμετείχαν στα
πάνελ με συζητήσεις γύρω από
την Ευρώπη Φρούριο και την πάλη
για την ένταξη των προσφυγων,
αλλά και το φασισμό και τα κινή-
ματα αντίστασης που απλώνονται
σε όλη την Ευρώπη.     

Μία από τις πιο μαζικές συζη-
τήσεις του Φεστιβάλ ήταν αυτή

με θέμα «H άνοδος της ακροδε-
ξιάς στην Ευρώπη – Η δίκη της
Χρυσής Αυγής». Ο Κώστας Πα-
παδάκης, δικηγόρος στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, που ήταν ομι-
λητής στην εκδήλωση τόνισε ότι
σε αντίθεση με την εικόνα που
θέλουν να καλλιεργήσουν, η ψή-
φος υπέρ του Brexit ήταν ταξική
και στο πλευρό των μεταναστών
και ότι αν θέλουμε στην Ελλάδα
να δώσουμε τη μάχη με την ακρα
δεξιά, χρειάζεται να δυναμώσου-
με το αντιφασιστικό κίνημα και
να στηρίξουμε τη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής προκειμένου να κατα-
δικαστούν οι φασίστες. Στη συ-
ζήτηση συμμετείχαν και χαιρέτη-
σαν δικηγόροι της οικογένειας
Φύσσα, ενώ παρέμβαση έγινε και
από την πλευρά της ΚΕΕΡΦΑ
που τόνισε τις μάχες που έχει
δώσει το αντιφασιστικό κίνημα
στις γειτονιές με αποτέλεσμα τα
τάγματα εφόδου να έχουν εξα-
φανιστεί και κάλεσε σε μαζική
συμμετοχή στις αντιφασιστικές
συγκεντρωσεις έξω από το Εφε-
τείο και στο ακροατήριο της δί-
κης της Χρυσής Αυγής στο πλευ-
ρό της Μάγδας Φύσσα. 

“Σε όλη τη διάρκεια του φε-

στιβάλ από την πλευρά της
ΚΕΕΡΦΑ δώσαμε τη μάχη να συ-
ζητήσουμε με όλους τους αντι-
ρατσιστές και όλη την αριστερά
για τη σημασία της δίκης της
Χρυσής Αυγής”, μας είπε η Νίκη
Αργύρη. “Στο τραπεζάκι της
ΚΕΕΡΦΑ και στις γύρες που κά-
ναμε σε όλα τα τραπεζάκια συγ-
κεντρώθηκαν 100 περίπου τηλέ-
φωνα συναγωνιστών που θέλουν
να συμμετέχουν από την πλευρά
του αντιφασιστικού κινήματος
στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Κα-
λέσαμε επίσης και στη Διεθνής
Αντιφασιστική Συνάντηση στις
15-16 Οκτώβρη στα πλαίσια του
πανευρωπαϊκού συντονισμού
στο πλευρό των προσφύγων
ενάντια στην ακροδεξιά της Ευ-
ρώπης”.      

Στη Θεσσαλονίκη το 19ο Αντι-
ρατσιστικό Φεστιβάλ Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που έγινε στο πρ.
Στρατόπεδο Παύλου Μελά, στη
Σταυρούπολη, η εκδήλωση με θέ-
μα «Η δίκη της Χρυσής Αυγής»,
με ομιλητή τον Θανάση Καμπα-
γιάννη, από την Πολιτική Αγωγή
στη δίκη των ναζί, που διοργάνω-
σε η ΚΕΕΡΦΑ το Σάββατο το βρά-
δυ, ήταν από τις πιο επιτυχημέ-
νες και μαζικές συζητήσεις του
φεστιβάλ. 

Κάλεσμα για Πανελλαδική Συνέλευση και
Διεθνή Συνάντηση ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό, στις 15-16 Οκτώβρη στη
Αθήνα απευθύνει η ΚΕΕΡΦΑ σε εργαζόμε-
νους και εργαζόμενες, συνδικάτα, κινήσεις
αλληλεγγύης προσφύγων, κοινότητες μετα-
ναστών και Ρομά, κινήσεις LGTBQ.  

Η Πανελλαδική και Διεθνής Συνάντηση
γίνεται φέτος για τέταρτη χρονιά, μετά την
πρώτη που έγινε τον Οκτώβρη του 2013,
ένα μήνα σχεδόν μετά τη δολοφονία Φύσ-
σα και το ανεπανάληπτο αντιφασιστικό κί-
νημα που ακολούθησε. Φέτος στο πανελ-
λαδικό και διεθνές ραντεβού του αντιφασι-
στικού και αντιρατσιστικού κινήματος
έχουμε να συζητήσουμε πώς παλεύουμε
την Ευρώπη Φρούριο, την ισλαμοφοβία
και τη φασιστική απειλή.  

“Εδώ και ένα χρόνο, εκατομμύρια άνθρω-
ποι σε όλη την Ευρώπη με τη δράση τους
ταρακούνησαν τα θεμέλια της ρατσιστικής
πολιτικής της Ευρώπης-φρούριο, των κλει-
στών συνόρων, των φραχτών, των στρατο-
πέδων συγκέντρωσης”, αναφέρει το κάλε-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ. “Οι ευρωπαϊκές κυβερνή-
σεις απάντησαν στο μαζικό κύμα αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες, που ξεδιπλώθηκε
παντού απαιτώντας ανοιχτά σύνορα, με την
εφαρμογή της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας. Oι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παί-
ζουν το χαρτί του ρατσισμού και της ισλαμο-
φοβίας για να αποπροσανατολίσουν από τις

πολιτικές λιτότητας και τις πολεμικές τους
επεμβάσεις στη Μ. Ανατολή, την Αφρική και
την Ασία. Καταπατούν το δικαίωμα στο άσυ-
λο για τους πρόσφυγες τσαλαπατώντας την
Συνθήκη της Γενεύης. Στρατιωτικοποιούν
την φύλαξη των συνόρων στέλνοντας το ΝΑ-
ΤΟ στο Αιγαίο μαζί με την FRONTEX.

Aυτές οι πολιτικές δίνουν ώθηση στα
νεοναζιστικά, ξενοφοβικά και ακροδεξιά
κόμματα, από τη Χρυσή Αυγή μέχρι το
Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν στη Γαλλία, το
UKIP στη Βρετανία, την Εναλλακτική για
την Γερμανία, την ακροδεξιά στην Αυ-
στρία. Είναι επείγουσα η ανάγκη πανευ-
ρωπαϊκού συντονισμένου αγώνα ενάντια
στην απόπειρα των δυνάμεων του φασι-
σμού να καθορίσουν τις εξελίξεις στην
Ευρώπη, να σπείρουν το φόβο και να
κερδίσουν από την απογοήτευση και την
κατάρρευση των παραδοσιακών κομμά-
των. Χρειάζεται να τους φράξουμε το
δρόμο ενωτικά και αποφασιστικά. 

Η κυβέρνηση υποβαθμίζει τη δίκη της
Χρυσής Αυγής και για 14 μήνες ο υπουρ-
γός Δικαιοσύνης αρνιόταν να μετακινήσει
την δίκη στο Εφετείο Αθηνών. Η Αστυνομία
κάνει ξανά πλάτες στην νεοναζιστική Χρυ-
σή Αυγή δίνοντας κάλυψη για τις ρατσιστι-
κές φιέστες μίσους κατά των προσφύγων
όπως και για επιθέσεις κατά αγωνιστών και
δημοσιογράφων. Οι χρυσαυγίτικες διώξεις
κατά αγωνιστών συνεχίζονται”.

Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ Διεθνής Συνάντηση τον Οκτώβρη



Δ
έκα μέρες έχουν περάσει από
το δημοψήφισμα στη Βρετανία
και το 52% υπέρ της εξόδου

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η
“τρικυμία” που προκάλεσε το αποτέ-
λεσμα δεν λέει να κοπάσει.

Την περασμένη Πέμπτη η Standard
& Poor, ο ένας από τους τρεις μεγά-
λους (και διαβόητους) διεθνείς οίκους
αξιολόγησης, υποβάθμισε την πιστο-
ληπτική ικανότητα -όχι της Βρετανίας,
αυτό το είχε κάνει ήδη τις προηγούμε-
νες ημέρες- της ίδιας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, από το ΑΑ+ στο ΑΑ. “Μετά
την απόφαση του Ηνωμένου Βασιλεί-
ου να εγκαταλείψει την ΕΕ”, γράφει η
ανακοίνωση της, “αναθεωρήσαμε τη
γνώμη μας, για τη συνοχή εντός της
ΕΕ, την οποία θεωρούμε πλέον ως
έναν ουδέτερο και όχι θετικό παρά-
γοντα αξιολόγησης...”

Στις “αγορές” κυριαρχεί η απογοή-
τευση, για να μην πούμε η απελπισία.
Οι δείκτες των μετοχών στα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια “ανέκαμψαν” τυπικά, αλ-
λά η “διόρθωση” (όπου υπήρξε) ήταν
στις περισσότερες των περιπτώσεων
ορατή μόνο με μεγεθυντικό φακό. 

Το πρόβλημα δεν περιορίστηκε ού-
τε στις Βρετανικές τράπεζες ούτε στις
πιο αδύναμες τράπεζες της “περιφέ-
ρειας”: το μεσημέρι της Δευτέρας (4
Ιούλη) η αξία της μετοχής της Deu-
tsche Bank, της “ναυαρχίδας” του
Γερμανικού Τραπεζικού Συστήματος
έκλεισε στα 12.5 Ευρώ -χαμηλότερα
από το κλείσιμο όχι μόνο της “Μαύρης
Παρασκευής” (της επομένης του δη-
μοψηφίσματος) αλλά και της (ελάχι-
στα λιγότερο μαύρης) Δευτέρας που
την ακολούθησε. Το ίδιο και της Uni-
credit, μιας από τις μεγαλύτερες τρά-
πεζες της Ιταλίας. Η τιμή της γαλλικής
BNP Paribas ανέβηκε μεν από τα 37
Ευρώ στα 40 - σε μια τιμή, όμως, που
εξακολουθεί να είναι 12% περίπου χα-
μηλότερη από τα 46 Ευρώ της ημέρας
του δημοψηφίσματος.

“Το Brexit αποκάλυψε δυο πιθανές
γραμμές αποτυχίας”, έγραφε την πε-
ρασμένη Τετάρτη ο Φραντσέσκο Γκα-
τσαρέλι, διευθυντικό στέλεχος της
Γκόλντμαν Σακς: “Τις Ιταλικές τράπε-
ζες και τις ασφάλειες ζωής της Γερ-
μανίας”.

Οι ιταλικές τράπεζες κάθονται πάνω
σε ένα βουνό από “κόκκινα δάνεια” -
με τους μετριοπαθείς υπολογισμούς
φτάνουν ήδη στα 360 δισεκατομμύρια
Ευρώ. Από αυτά, τα 200 δισεκατομμύ-
ρια προέρχονται από επιχειρήσεις που
έχουν ήδη αμετάκλητα χαρακτηριστεί
“αναξιόχρεες” -που έχουν κατά κανό-
να ήδη χρεοκοπήσει. Η αρχική “μαύρη
τρύπα” που άφησαν αυτές οι επιχειρή-
σεις ήταν πολύ μεγαλύτερη (περίπου
450 δις) αλλά οι τράπεζες έχουν ήδη
διαγράψει από τα βιβλία τους τα 250
από αυτά, το 55% δηλαδή. Οι οικονο-
μολόγοι, όμως, εκτιμούν ότι αυτό το
55% ήταν πολύ αισιόδοξο. Η πραγμα-
τικότητα, λένε, βρίσκεται κοντά στο
80%. Αν έχουν δίκιο, το τραπεζικό σύ-
στημα της Ιταλίας ολόκληρο είναι ήδη
“ζόμπι”. Και αυτό δεν είναι κάτι που
μπορεί να κρυφτεί κάτω από το χαλί:
η κεντρική τράπεζα έχει παραγγείλει
ένα “stress test”. Τα αποτελέσματα
του αναμένεται να ανακοινωθούν στις
29 Ιούλη. 

Τραπεζικός 
“σκουπιδοτενεκές”

Το πρόβλημα, είναι αλήθεια, δεν εί-
ναι καινούργιο. Η κυβέρνηση του Μα-
τέο Ρέντζι προσπάθησε τους προ-
ηγούμενους μήνες να “εξυγιάνει” το
τραπεζικό τοπίο με τη δημιουργία
μιας “κακής τράπεζας” -ενός τραπεζι-
κού “σκουπιδοτενεκέ” με το όνομα
“Ατλαντίς”- στην οποία και θα μετέφε-
ραν οι εμπορικές τράπεζες τα προ-
βληματικά τους δάνεια. Αλλά πολύ
σύντομα φάνηκε ότι τα κεφάλαια με
τα οποία προικοδότησε η κυβέρνηση
την “Ατλαντίδα” (4.25 δις) δεν θα
έφταναν ούτε για μερικές εβδομάδες. 

Το νέο σχέδιο της κυβέρνησης προ-
βλέπει ανακεφαλαιοποίηση των “συ-
στημικών” τραπεζών με δημόσιο χρή-
μα ύψους 40 δισεκατομμυρίων. Ο Ρέν-
τζι, όμως, έχει να αντιμετωπίσει δύο
προβλήματα: το πρώτο είναι το δημό-
σιο χρέος της Ιταλίας -που βρίσκεται
ήδη στο 135% του ΑΕΠ. Το δεύτερο εί-
ναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης: με βάση τους νέους κανόνες για
την “τραπεζική ένωση” που μπήκαν σε
εφαρμογή από την αρχή της χρονιάς,
οι κυβερνήσεις των κρατών-μελών δι-
καιούνται μεν, σε έκτακτες συνθήκες,
να ανακεφαλαιοποιήσουν τις τράπεζες
τους -αφού δοκιμάσουν όμως πρώτα
την “κυπριακή λύση”, αφού βάλουν, με
άλλα λόγια, πρώτα χέρι στις καταθέ-
σεις των αποταμιευτών. 

Στη σύνοδο κορυφής που έγινε αμέ-
σως μετά το δημοψήφισμα στη Βρετα-
νία ο Ρέντζι προσπάθησε να πείσει
τους ηγέτες της Ευρώπης να παραχω-
ρήσουν στην Ιταλία (λόγω της έκτα-
κτης κατάστασης του Brexit) μια εξαί-
ρεση. Η Ευρώπη, όμως, (κάτω από
την πίεση κύρια της Γερμανίας) αρνεί-
ται. Αν συνεχιστεί αυτή η επιμονή, οι
επιλογές της Ιταλίας θα είναι πολύ πε-
ριορισμένες: ή θα αποδεχτεί κάποιου
είδους μνημόνιο ή θα προχωρήσει σε
μια “μονομερή ενέργεια”, αδιαφορών-
τας για τους “Ευρωπαϊκούς κανόνες”.
Και στις δυο περιπτώσεις, οι επιπτώ-
σεις θα είναι ανυπολόγιστες -και οικο-
νομικά και (κύρια) πολιτικά.

Ούτε τα προβλήματα του ασφαλι-
στικού τομέα της Γερμανίας είναι μι-
κρότερα. Για να μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις τους οι
ασφαλιστικές εταιρείες θα πρέπει η
απόδοση των επενδύσεών τους (που
προέρχονται από τα χρήματα που
έχουν συγκεντρώσει από τις εισφορές
των ασφαλισμένων) να ξεπερνούν το
3% το χρόνο. Τα επιτόκια, όμως, της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι
αρνητικά. Τα επιτόκια που προσφέ-
ρουν οι εμπορικές τράπεζες δεν ξε-
περνούν το 1%. Οι αποδόσεις των
ομολόγων του γερμανικού δημοσίου
είναι μηδενικές. 

Το brexit μεγέθυνε αυτά τα προβλή-
ματα: για να αντιμετωπίσει τους κινδύ-
νους που ακολουθούν το “διαζύγιο”
με τη Βρετανία ο Μάριο Ντράγκι, ο δι-
οικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, αναζητεί ήδη τρόπους για
να αυξήσει την παροχή ρευστότητας -
δηλαδή να κάνει το χρήμα ακόμα πιο
φτηνό και πιο εύκολο (για τις τράπε-
ζες και τους επενδυτές, εννοείται, όχι
για τον απλό κόσμο). Αλλά αυτό, με
όποιο τρόπο και αν γίνει, θα ρίξει ακό-
μα πιο χαμηλά τα επιτόκια και θα μει-
ώσει ακόμα περισσότερο τις ισχνές
σημερινές αποδόσεις. Αργά ή γρήγο-
ρα, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση η
Γερμανία θα αναγκαστεί να “διασώ-
σει” τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πώς;
Με ποιες συνέπειες; Αυτό κανένας δεν
μπορεί να το προβλέψει.

Όλα αυτά κάνουν την Ευρωπαϊκή

Ένωση ολοένα και πιο απεχθή στα μά-
τια των απλών ανθρώπων. Το 48% των
Ιταλών θα ψήφιζε “έξοδο”, σύμφωνα
με ένα πρόσφατο γκάλοπ, αν γινόταν
δημοψήφισμα. Στη Γαλλία το 41%.
Στη Σουηδία το 39%. Στη Γερμανία το
34%. Οι ανησυχίες της άρχουσας τά-
ξης φαίνονται ανάγλυφα από τον τίτλο
κιόλας μιας από τις πρόσφατες εκθέ-
σεις της Citi Bank (μια από τις μεγαλύ-
τερες πολυεθνικές τράπεζες του κό-
σμου): “Ποιος είναι ο επόμενος; Οι
πολιτικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη μετά
την ψήφο για το Brexit”. Ευτυχώς, ση-
μειώνει με ανακούφιση η συντάκτρια
της έκθεσης, το εκλογικό σώμα στις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν
έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ένα
δημοψήφισμα. Αυτό το δικαίωμα πα-
ραμένει στα χέρια των κοινοβουλίων
που “μοιάζει απίθανο ότι θα το εξα-
σκήσουν”. 

Αλλά ο κόσμος μπορεί να χρησιμο-
ποιήσει άλλες ευκαιρίες για να εκφρά-
σει την οργή του. Στην Ιταλία, η κυβέρ-
νηση του Ρέντζι θέλει να επιβάλλει μια
σειρά από συνταγματικές μεταρρυθμί-
σεις -που θα κάνουν το πολιτικό σύ-
στημα πιο “σταθερό”, δηλαδή πιο αντι-
δημοκρατικό. Για να τις περάσει ετοι-
μάζεται να προσφύγει στο “λαό” -με
δημοψήφισμα το φθινόπωρο. Αν το χά-
σει ο Ρέντζι θα παραιτηθεί (το έχει δη-
λώσει από τώρα) και η Ιταλία κινδυ-
νεύει να βυθιστεί σε μια άγρια πολιτική
κρίση. Αλλά όπως φάνηκε και από το
δημοψήφισμα στη Βρετανία ο “κίνδυ-
νος” αυτός μάλλον ενισχύει το “όχι”. 

Ένας από τους λόγους για τους
οποίους απέτυχε η προσπάθεια τρομο-
κράτησης του κόσμου στο δημοψήφι-
σμα της Βρετανίας (όπως και στο δικό
μας πριν από ένα χρόνο) είναι αυτό
που οι Γερμανοί ονομάζουν Schaden-
freude: η χαρά της καταστροφής. Ναι
μπορεί οι “ειδικοί” να έχουν δίκιο και η
οικονομία να πάει χειρότερα αν ψηφί-
σουμε “όχι” ή αν φύγουμε από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Ναι μπορεί να πλη-
ρώσουμε το τίμημα της επιλογής μας.
Αλλά η χαρά που θα πάρουμε από την
ήττα σας, η χαρά που θα νοιώσουμε
βλέποντας τα ξινισμένα σας μούτρα
αξίζει χίλιες φορές περισσότερο. 

Όπως δείχνει η ιστορία, όταν τα
πράγματα φτάνουν σε αυτό το σημείο,
οι άρχουσες τάξεις χρειάζονται πολύ
πιο δυνατά όπλα από τους “θεσμούς”
για να προφυλάξουν το σύστημά
τους. Και σε κάποιες περιπτώσεις
ακόμα και τα πραγματικά όπλα απο-
δεικνύονται πολύ αδύναμα για να συγ-
κρατήσουν την οργή που ξεχειλίζει. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ο
Μαρξισμός είναι το φεστι-
βάλ που οργανώνει το SWP
(Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμ-

μα) κάθε καλοκαίρι στο Λονδίνο.
Πολιτικά, αρχές Ιούλη, συνήθως δεν
εξελίσσονται και πολλά πράγματα,
κι έτσι οι σύντροφοι και οι συντρό-
φισσες έχουν το χρόνο να οργανώ-
νουν πέντε μέρες συζητήσεις για
σχεδόν 150 ζητήματα, από τη γυναι-
κεία απελευθέρωση και τη συμβολή
των κλασικών του Μαρξισμού, μέχρι
τον Μπομπ Μάρλεϊ, τον Σέξπιρ και
τη Νίνα Σιμόν. Όμως, φέτος το
Μπρέξιτ άνοιξε τους ουρανούς της
πολιτικής κρίσης και ο Μαρξισμός
σειόταν στους ρυθμούς της. 

Ο Μαρξισμός ξεκινούσε την Πέμ-
πτη 30 Ιούνη με τον πρωθυπουργό
Κάμερον ήδη παραιτημένο από το
στραπάτσο του δημοψηφίσματος.
Μια παραίτηση όμως δεν ήταν αρ-
κετή. Ο Μπόρις Τζόνσον, ο υποτιθέ-
μενος ηγέτης της εκστρατείας για
την έξοδο από την ΕΕ παραιτήθηκε
την ίδια μέρα. Τα πισώπλατα μαχαι-
ρώματα στο εσωτερικό της δεξιάς
άρχισαν να την σπαράζουν. 

Ο Τζόνσον είχε προδώσει τον Κά-
μερον, όταν στην έναρξη της καμ-
πάνιας για το δημοψήφισμα, τάχθη-
κε με την έξοδο από την ΕΕ, παρότι
ήταν από τους υποτιθέμενους ευ-
ρωπαϊστές. Από ό,τι φαίνεται ούτε ο
ίδιος δεν περίμενε τη νίκη του Brex-
it. Πολλοί από τους δεξιούς ηγέτες
της καμπάνιας για την έξοδο δεν εί-
χαν στο μυαλό τους κάποιο σχέδιο,
ούτε σε προσωπικό επίπεδο, πόσο
μάλλον για τον βρετανικό καπιταλι-
σμό σε περίπτωση Μπρέξιτ. 

Αυτό που περίμεναν ήταν να κερ-
δίσουν πολιτικό κεφάλαιο μέσα στο
κόμμα. Τον Τζόνσον τον χτύπησε πι-
σώπλατα ο Μάικλ Γκόουβ, με τον
οποίο υποτίθεται ήταν σύμμαχοι στη
διάρκεια της καμπάνιας. Ο Γκόουβ
είναι ο υπουργός που επιτέθηκε στα
πανεπιστήμια και στα σχολεία, πα-
λιάς κοπής θατσερικός. Λίγες ώρες
προτού ο Τζόνσον ανακοινώσει την
υποψηφιότητά του για την προεδρία
του κόμματος και ενώ η συνέντευξη
τύπου προετοιμαζόταν, ο Γκόουβ τη-
λεφώνησε στη γραμματέα του Τζόν-
σον και της είπε: “Κατεβαίνω”. “Πού
κατεβαίνετε κύριε Γκόουβ;” ήταν η
λογική ερώτηση. “Για αρχηγός του
κόμματος”. Ο Τζόνσον κατέβασε ρο-
λά. Η κίνηση του Γκόουβ αρχικά φά-

νηκε πονηρή, αλλά μέσα σε λίγες μέ-
ρες είχε ήδη φθαρεί -ακόμη και για
τους βουλευτές της δεξιάς είναι δύ-
σκολο να εμπιστευτούν κάποιον που
χτύπησε πισώπλατα κάποιον άλλον
που χτύπησε πισώπλατα τον πρωθυ-
πουργό. Τώρα οι σύμβουλοι του
Τζόνσον αφήνουν να διαρρεύσει πως
ο Γκόουβ όταν μεθάει (συχνά) λέει
ό,τι μυστικό όχι μόνο στη γυναίκα
του Σάρα Βάιν, που δουλεύει για τον
μεγιστάνα των ΜΜΕ, Ρούπερτ Μέρν-
τοκ, αλλά σε όποιον έχει μπροστά
του. Ας αφήσουμε εδώ όλες αυτές
τις αηδιαστικές λεπτομέρειες από τα
άδυτα της Δεξιάς, γιατί οι παραιτή-
σεις δεν τελείωσαν. Ο Μαρξισμός
έκλεισε με την παραίτηση του Νάι-
τζελ Φαράτζ, του ηγέτη του ακροδε-
ξιού UKIP, ο οποίος λέει ότι κατάφε-
ρε ό,τι είχε να καταφέρει και θέλει να
επιστρέψει στην κανονική του ζωή.

Παραιτήθηκαν

Όλα αυτά γέμισαν με ενθουσια-
σμό τον κόσμο που συμμετείχε στο
Μαρξισμό. Είχαν έναν επιπλέον λό-
γο να είναι χαρούμενοι. Οι σύντρο-
φοι του SWP είχαν δώσει όλες τους
τις δυνάμεις για την καμπάνια της
αριστερής εξόδου από την ΕΕ (Λέ-
ξιτ). Και στη διάρκεια αυτών των μη-
νών εκτός από τη δυσκολία του να
δίνεις τη μάχη απέναντι στους δύο
πόλους της δεξιάς (τον Κάμερον
από τη μια μεριά υπέρ της ΕΕ και το
δίδυμο Φαράτζ-Τζόνσον από την άλ-
λη), είχαν να εισπράξουν και τις επι-
θέσεις από πλευράς της φιλο-ΕΕ
αριστεράς, οι οποίοι έλεγαν πως αν
νικήσει το Μπρέξιτ, το Συντηρητικό
Κόμμα θα βγει ενισχυμένο, ο Κάμε-
ρον το πολύ πολύ να πάει σε μια
ελεγχόμενη μετάβαση, ο Τζόνσον
θα βγει πρωθυπουργός, θα πάρει
αγκαλιά τον Φαράτζ και θα… ανοίξει
ο δρόμος για τη “φασιστικοποίηση”
της βρετανικής κοινωνίας. Πόσο
έξω έπεσαν; Όλοι οι υποτιθέμενοι
“θριαμβευτές” παραιτήθηκαν.

Πέντε μεγάλες συζητήσεις του
Μαρξισμού ασχολήθηκαν με πλευ-
ρές αυτών -και άλλων- συνεπειών
του Μπρεξιτ, και όλες έγιναν σε γε-
μάτες, ή και ασφυκτικά γεμάτες, αί-
θουσες. Ο Άλεξ Καλλίνικος εισηγή-
θηκε με τίτλο “Μπρέξιτ, κρίση για
τον βρετανικό και τον παγκόσμιο
καπιταλισμό”. Ο εκδότης του Socia-
list Worker, αδελφής εφημερίδας

της Εργατικής Αλληλεγγύης, Τσάρ-
λι Κίμπερ, εισηγήθηκε “Γιατί η Βρε-
τανία ψήφισε για έξοδο από την
ΕΕ;” και “Μετά το Μπρέξιτ, ποια εί-
ναι η προοπτική για την αριστερά”,
ο Τζόζεφ Τσουνάρα ήταν ομιλητής
σε ένα ντιμπέιτ με τον αντιπρόεδρο
των Πράσινων (που στήριξαν το Ναι
στην Ευρωπαϊκή Ένωση) για τα
“Επόμενα βήματα μετά το Μπρέξιτ”.

Ο Μαρκ Τόμας ήταν εισηγητής στη
συζήτηση για τον Τζέρεμι Κόρμπιν
και το Εργατικό Κόμμα, η οποία ήταν
προγραμματισμένη πριν από τις εξε-
λίξεις και γι’αυτό έπρεπε να μετα-
φερθεί σε μια μεγαλύτερη αίθουσα,
καθώς δεν χωρούσε ο κόσμος. 

Το Εργατικό Κόμμα είναι ο άλλος
πυλώνας του πολιτικού συστήματος
που βρίσκεται σε κρίση, αλλά με
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο
Κόρμπιν εκεί δεν υπέστη ένα πισώ-
πλατο χτύπημα, αλλά 172 μαχαιριές
από τους βουλευτές του που του
ζητάνε να παραιτηθεί. Μόνο 40 τον

υποστήριξαν. Τα παιδιά του Μπλερ,
του Γκόρντον Μπράουν και του Εντ
Μίλιμπαντ κατηγορούν τον Κόρμπιν
ότι ευθύνεται για τη νίκη του Μπρέ-
ξιτ, γιατί δεν υποστήριξε με θέρμη
τη γραμμή της παραμονής στην ΕΕ.
Στην πραγματικότητα, κανείς τους
δεν είχε αποδεχθεί την ιδέα ότι το
Εργατικό Κόμμα θα έχει ως αρχηγό
την πιο αριστερή προσωπικότητα
ολόκληρης της πολιτικής σκηνής. 

Ρατσιστική ρητορία

Ο Κόρμπιν υποστήριξε το Ναι
στην ΕΕ, αλλά προς τιμή του αντι-
στάθηκε σε όλη την ρατσιστική ρη-
τορική που υιοθέτησαν οι φιλο-ΕΕ
απέναντι στο Μπρέξιτ. Όμως ένας
στους τρεις ψηφοφόρους του Ερ-
γατικού Κόμματος δεν ακολούθησε
τη γραμμή και ψήφισε Μπρέξιτ. Η
δεξιά πτέρυγα του κόμματος πίστε-
ψε ότι ήταν η ευκαιρία να πάρει εκ-
δίκηση. Με 172 βουλευτές εναντίον,
πίστευαν ότι ο Κόρμπιν θα παραιτιό-

ταν επιτόπου. 

Όμως, ο Κόρμπιν εκλέχθηκε χάρη
σε ένα κίνημα νέων μελών του Ερ-
γατικού Κόμματος που γράφτηκαν
μόνο και μόνο λόγω του Κόρμπιν.
Τώρα, 60 χιλιάδες νέα μέλη μπήκαν
μέσα σε μια βδομάδα για να τον
υπερασπίσουν. Οι δεξιοί βρίσκονται
μπροστά σε αδιέξοδο, και στηρί-
ζουν τις ελπίδες τους σε πιθανή με-
ταστροφή της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας. Οι εξελίξεις στο Εργα-
τικό Κόμμα είναι ένα μεγάλο σχο-
λείο για το τι σημαίνει αριστερός
ρεφορμισμός στη Βρετανία. Όλες
οι ελπίδες ότι αν έχεις έναν αριστε-
ρό αρχηγό μπορείς να αλλάξεις το
Εργατικό Κόμμα καταρρέουν. Είναι
πολύ ρεαλιστική η προοπτική μιας
βαθιάς διάσπασης του Εργατικού
Κόμμματος -είτε προς τα Δεξιά με
τη φυγή των βουλευτών, είτε προς
τα αριστερά σε περίπτωση που επι-
κρατήσουν οι “πραξικοπηματίες”.

Μέσα σε όλη αυτή την αναταρα-

χή, το SWP παίρνει τις πρωτοβου-
λίες για τα επόμενα βήματα του κι-
νήματος, για να μην πάει ούτε βήμα
πίσω η ορμή που βγήκε από το
Μπρέξιτ. Μετά από την απεργία των
καθηγητών αυτή τη βδομάδα, το με-
γάλο ραντεβού έρχεται στις 16 του
Ιούλη με κοινή διαδήλωση που κα-
λούν τα κινήματα “Ορθιοι απέναντι
στο ρατσισμό” (Stand Up to
Racism) και “Λαϊκή Συνέλευση” με
σύνθημα “Όχι στο ρατσισμό, όχι
στη λιτότητα”. Ο κόσμος που είχε
αυταπάτες ότι η ψήφος υπέρ της
ΕΕ είναι άμυνα απέναντι στο ρατσι-
σμό βλέπει ότι είναι οι φωνές του
“Όχι” που δίνουν την πραγματική
μάχη, συνδέοντας την οργή του κό-
σμου απέναντι στις περικοπές με τις
μάχες που ανοίγουν σε κάθε γειτο-
νιά για την υπεράσπιση των προ-
σφύγων αλλά και ενάντια σε όποι-
ους φασίστες προσπαθούν να ση-
κώσουν κεφάλι.

Νίκος Λούντος

Η πορεία των μετοχών τεσσάρων μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών τον τελευταίο μήνα
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Μετά το Brexit

ΛΟΝΔΙΝΟ Μαρξισμός 2016

Στους ρυθμούς 
της πολιτικής κρίσης

Ποιος είναι ο επόμενος;

BREXIT Η τρικυμία δεν λέει να κοπάσει
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Πλημμυρισμένη η αίθουσα στον Μαρξισμό 2016 στο Λονδίνο 
στη συζήτηση “BREXIT: Μια κρίση για τον παγκόσμιο καπιταλισμό”
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Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα
όταν το πρωί της Τρίτης 28/6, κα-
τέρρευσε το ταβάνι σε γραφείο του
υπουργείου Ανάπτυξης, στην πλα-
τεία Κάνιγγος. Όπως δήλωσε χαρα-
κτηριστικά στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Κώστας Πίττας, εργαζόμενος
στο υπουργείο:  

“Ευτυχώς η συναδέλφισσα του
γρ. 619 ήταν σε άδεια. Αλλιώς ήταν
σχεδόν σίγουρο ότι δεν θα ζούσε. Οι
σοβάδες από τη μισή οροφή του
γραφείου και ένα μεγάλο φωτιστικό
έπεσαν ακριβώς στη θέση που θα
καθόταν. Το κτήριο της Κάνιγγος εί-
ναι παμπάλαιο. Οι μελέτες που είχαν
κάνει μηχανικοί συνάδελφοι από το
σύλλογο της Γεν. Γραμματείας Βιο-
μηχανίας όταν μετεγκατασταθήκαμε
στους πάνω ορόφους πριν από 3
χρόνια, τόνιζαν ότι υπάρχουν δομικά
προβλήματα. Κανείς δεν έδωσε ση-
μασία. Έκτοτε, τα προβλήματα
έχουν αυξηθεί. Τα ασανσέρ χαλάνε
κάθε τρεις και λίγο και το ανέβασμα
στους τελευταίους ορόφους είναι
γολγοθάς. Τα πατζούρια δεν κλεί-
νουν καλά και το χειμώνα το κρύο
μπαίνει από παντού. Η πυρασφάλεια
είναι ελλειπής. Και ο κατάλογος θα
μπορούσε να συνεχιστεί. Η απάντη-
ση της πολιτικής ηγεσίας είναι ότι
δυστυχώς δεν υπάρχουν λεφτά! Οι
περικοπές δολοφονούν!”. 

Την πρώτη θέση στις εκλογές του
Σωματείου Εκτάκτων του υπουργεί-
ου Πολιτισμού πήραν οι «Έκτακτοι»,
ψηφοδέλτιο που στήριξε και η Εργα-
τική Αλληλεγγύη. Στις εκλογές δεν
κατέβασαν ψηφοδέλτια ΠΑΣΚΕ, ΔΑ-
ΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. 

Στις εκλογές συνολικά ψήφισαν
188 εργαζόμενοι με 29 άκυρα ή λευ-
κά ψηφοδέλτια. Οι «Έκτακτοι», ψη-
φοδέλτιο που συμμετείχαν αγωνι-
στές της ριζοσπαστικής και αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς, πήραν 88
ψήφους, 6 έδρες για το ΔΣ και εξέ-
λεξαν 2 αντιπροσώπους για το συνέ-
δριο του ΕΚΑ και 5 αντιπροσώπους
για το συνέδριο της ΠΟΕΙΔΔ (Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων
Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου). 

Η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) πήρε 71 ψήφους, 5
έδρες στο ΔΣ και εξέλεξε 1 αντιπρό-
σωπο για το συνέδριο του ΕΚΑ και 4
για την ΠΟΕΙΔΔ.  

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΠΟ

Νίκη για 
την αριστερά

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δολοφονικές
περικοπές

Μ
ε μεγάλη επιτυχία ολοκλη-
ρώθηκε η 24ωρη απεργιακή
κινητοποίηση στην Ιδιωτική

Υγεία που είχε προκηρυχθεί από
την ΟΣΝΙΕ (Ομοσπονδία Συλλόγων
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδας)
για την 1η Ιουλίου και στήριξαν τα
Κλαδικά Σωματεία Ιδιωτικής υγείας
Αθήνας και Πειραιά.

Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα
υψηλή στις μεγάλες κλινικές όπως
το ΥΓΕΙΑ, το ΙΑΣΩ General, η Ευ-
ρωκλινική και το Ερρίκος Ντυνάν
όπου είχε προηγηθεί γύρος γενικών
συνελεύσεων, σε ορισμένες από τις
κλινικές αρκετά μαζικές, όπως στο
ΥΓΕΙΑ με την συμμετοχή 250 εργα-
ζομένων και στο ΙΑΣΩ με περισσότε-
ρους από 200 εργαζόμενους. Από
νωρίς το πρωί πραγματοποιήθηκαν
απεργιακές φρουρές στο ΥΓΕΙΑ, το
Μετροπόλιταν, την Βιοκλινική και η
απεργιακή συγκέντρωση πραγματο-
ποιήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθη-
νών στο Μαρούσι.

Στην απεργιακή συγκέντρωση
συμμετείχαν το ΠΑΜΕ, η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και η Εργατική Αλληλεγγύη
και το παρών έδωσε o νέος πρό-
εδρος του EKA.

Η απεργία είναι η πρώτη απάντη-
ση των εργαζόμενων στον κλάδο
στην απόφαση της διαιτησίας.
Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της
ΑΣΚΥ, της παράταξης της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς στην ιδιωτική

υγεία, για την απόφαση του ΟΜΕΔ
“Η διαιτητική απόφαση αποτελεί ου-
σιαστικά αποδοχή των αξιώσεων
της εργοδοτικής πλευράς και περι-
λαμβάνει μείωση 0.5% σε όλους
τους Βασικούς Μισθούς για όλες
τις ειδικότητες και κατάργηση του
επιδόματος εξομάλυνσης αναδρομι-
κά από τον Ιούνιο του 2015! Επίσης,
συντηρεί το διαχωρισμό παλαιών
και νέων εργαζομένων ορίζοντας
διαφορετικό βασικό για τους νέους
εργαζόμενους ανεξαρτήτως ειδικό-
τητας και ανοίγει το δρόμο για την
κατάργηση του 5ημέρου, αφού ανα-
φέρει ότι οι 40 ώρες εβδομαδιαίας

εργασίας μπορούν να κατανεμη-
θούν σε 5 ή 6 μέρες κατόπιν συμ-
φωνίας εργοδότη - εργαζόμενου”.

Η απεργία, η οποία ήταν η πρώ-
τη κλαδική απεργία μετά από δύο
ακριβώς χρόνια έκανε ορατή όχι
μόνο την οργή που υπάρχει ανάμε-
σα στους εργαζόμενους αλλά και
την αποφασιστικότητα να μην πε-
ράσουν οι μειώσεις και οι περικο-
πές. Η μαζικότητα της συγκέντρω-
σης δεν χάθηκε, ενώ θα υπήρχε
άνετα η δυναμική για πραγματο-
ποίηση πορείας αν είχε επιλεχθεί
ένα κεντρικό σημείο όπως το
Υπουργείο Εργασίας.

Όσο και να υπόσχονται οι διοική-
σεις των μεγάλων ομίλων ότι δεν θα
προχωρήσουν σε περικοπές η καλύ-
τερη εγγύηση για να μην συμβεί αυ-
τό είναι η απεργιακή συνέχεια που
γέμισε φόβο τους εργοδότες σε
όλον τον κλάδο. Για τον απολογι-
σμό της απεργίας και τον περαιτέ-
ρω απεργιακό βηματισμό υπάρχουν
ήδη δύο συσκέψεις , η πρώτη στα
γραφεία του κλαδικού σωματείο
Αθήνας την Τρίτη 5/7 και η δεύτερη
στα γραφεία της ΟΣΝΙΕ την Τετάρ-
τη 6/7, παρότι είναι προβληματικό
ότι η διοίκηση της ΟΣΝΙΕ καλεί στην
δεύτερη σύσκεψη μόνο τα Δ.Σ. συγ-
κεκριμένων σωματείων αποκλείον-
τας τα Κλαδικά Σωματεία. 

Θα χρειαστεί να ενώσουμε τις
δυνάμεις μας με όλους τους εργα-
ζόμενους στον κλάδο την επόμενη
περίοδο για να αποκρούσουμε τις
επιθέσεις των εργοδοτών αλλά και
τον νέο γύρο της επίθεσης που
προετοιμάζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ με τους «θεσμούς» και αφο-
ρά το πλέγμα των εργασιακών αν-
τιμεταρρυθμίσεων στα εργασιακά
και τον συνδικαλιστικό νόμο.

Κώστας Πολύδωρος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Συνεχίζουμε μετά 
την επιτυχία της 24ωρης απεργίας

NOΣΟΚΟΜΕΙΑ Προσλήψεις και χρηματοδότηση τώρα!

Σ
υνεχίζεται ο αγώνας των εργαζόμενων
στην Υγεία για τη διάσωση του ΕΣΥ με τη
στάση εργασίας που πραγματοποιήθηκε

στις 29/6 και με σειρά κινητοποιήσεων από νο-
σοκομείο σε νοσοκομείο.

Δεκάδες υγειονομικοί συμμετείχαν στην
απεργιακή διαδήλωση της 29ης Ιούνη προσθέ-
τοντας με τη στάση εργασίας έναν ακόμη κρίκο
στη μακριά αλυσίδα των αγώνων που έχουν δώ-
σει οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία διεκδικών-
τας την αύξηση της χρηματοδότησης και μαζι-
κές προσλήψεις προσωπικού. 

Στην Αθήνα η κινητοποίηση ξεκίνησε με συγ-
κέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας και ακο-
λούθησε πορεία μέχρι το υπουργείο Εργασίας.

Μετά το πανό της ΠΟΕΔΗΝ που βρισκόταν
στην κεφαλή της πορείας, ακολουθούσε το Συν-
τονιστικό των Νοσοκομείων μαζί με τους εργα-
ζόμενους του Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, του
ΓΝΑ Γεννηματάς και του ΕΚΑΒ. 

Όταν η πορεία έφτασε στο υπουργείο Εργα-
σίας, οι διαδηλωτές διεκδίκησαν συνάντηση με
ανθρώπους του υπουργείου, αλλά αντί γι αυτό
αντιμετώπισαν τα γκλομπ των ματατζήδων με
αποτέλεσμα τον τραυματισμό μιας διαδηλώτριας. 

Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε συγκέν-
τρωση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο όπου ήταν
προγραμματισμένη επίσκεψη του υπουργού
Υγείας Α. Ξανθού, ενώ στην Πάτρα οι εργαζόμε-
νοι του νοσοκομείου Αγ. Αντρέας έκαναν στάση
εργασίας εκτός από τις 29/6 και την προηγούμε-
νη μέρα, με συγκεντρώσεις στην πύλη και τις
δύο μέρες. 

Κλειστή από διαδηλωτές βρέθηκε η οδός Αρι-
στοτέλους και την Πέμπτη 30/6, καθώς συγκέντρω-
ση στο υπουργείο Υγείας πραγματοποιήθηκε μετά
από κάλεσμα κοινωνικών ιατρείων και αυτοδιαχει-
ριζόμενων δομών υγείας. Ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου δήλωσε αναρμόδιος να απαντήσει
στα ζητήματα που του έθεσε αντιπροσωπεία των
διαδηλωτών ενώ σχετικα με την ελεύθερη πρόσβα-
ση των προσφύγων και μεταναστών “χωρίς χαρτιά”
στο σύστημα των υπηρεσιών υγείας, η απάντηση
ήταν “τι θέλετε, να γίνονται όλοι δεκτοί”;

Στάση εργασίας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα
4/7 και οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Ευαγγελι-
σμός, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις ενάντια στις
απολύσεις δύο ελαιοχρωματιστών, εργαζόμενων

σε εργολαβικό συνεργείο στο νοσοκομείο, απολύ-
σεις που το σωματείο χαρακτηρίζει ως εκδηκητι-
κές. Είχε προηγηθεί κινητοποίηση την Παρασκευή
1/7 στα γραφεία της εργολάβου εταιρείας “ΑΡΙΑΝ-
ΘΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ” κι ακολούθησε περιοδεία ενημέρω-
σης στους χώρους του νοσοκομείου. Τελικά μετά
και τη στάση της Δευτέρας, οι εργαζόμενοι πέτυ-
χαν την ανάκληση των απολύσεων, όπως τουλάχι-
στον δεσμεύτηκε προφορικά η εργοδοσία.

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 5/7, γίνονταν
προσπάθειες από σωματεία νοσοκομείων της
Αττικής για συντονισμένη κινητοποίηση στις
14/7, με αιχμή το ζήτημα των συνεργείων και
των εργολαβικών εργαζομένων. 

Σ.Μ.

29/6, Στάση εργασίας και απεργιακή διαδήλωση υγειονομικών

1/7, Απεργιακή συγκέντρωση στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών
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"Τα κίτρινα γαντάκια είναι ιερά, κρατάνε τα
σχολεία πάντα καθαρά". Με αυτό το σύνθημα να
κυριαρχεί, οι Σχολικές Καθαρίστριες προχώρη-
σαν σε 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση στις 30
Ιούνη στο υπουργείο Εσωτερικών, διεκδικώντας
να παραμείνουν στα σχολεία, να αυξηθούν οι πε-
νιχροί μισθοί τους και να μονιμοποιηθούν. 

Ο υπουργός Εσωτερικών, Παναγιώτης Κου-
ρουμπλής ανακοίνωσε μετά την απεργία ότι οι
συμβάσεις τους θα ανανεωθούν για ένα ακόμη
διδακτικό έτος, με τροπολογία που θα κατατεθεί
άμεσα.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν καθαρίστριες
από την Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη,
την Άρτα, την Καβάλα, την Αιτωλοακαρνανία κ.α. 

Η Χριστίνα Δάφου, καθαρίστρια, από το σωμα-
τείο της Πάτρας μας δήλωσε πριν από τη συγ-
κέντρωση στο υπουργείο: «Σε αλλεπάλληλες συ-
ναντήσεις που είχαμε στο υπουργείο Eσωτερι-
κών, στις 26 Μάη με το νομικό σύμβουλο του κυ-
ρίου Κουρουμπλή και στις 16 Ιούνη με τον ίδιο
τον κύριο Κουρουμπλή, μας έδωσαν προφορική
υπόσχεση ότι θα είμαστε για άλλη μια χρονιά
στα σχολεία. Να διευκρινίσω ότι είμαστε συμβα-
σιούχες καθαρίστριες των σχολείων, οι οποίες

αμειβόμαστε με 300 ευρώ τον μήνα, πληρωνό-
μαστε για αίθουσες διδασκαλίας που καθαρίζου-
με, και όχι για τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ
τους καθαρίζουμε καθημερινά. 

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όλες οι κυβερ-
νήσεις δεν έχουν κάνει κάτι για τον κλάδο τον δι-
κό μας. Στον κλάδο μας υπάρχουν και μόνιμες
καθαρίστριες, οι οποίες μονιμοποιήθηκαν με το

διάταγμα Παυλόπου-
λου το 2004 από εκεί
και πέρα δεν έχει γί-
νει τίποτα για τις
συμβασιούχες καθα-
ρίστριες. 

Διεκδικούμε μονι-
μότητα, να είμαστε
τις επόμενες χρονιές
στα σχολεία και αύξη-
ση στους μισθούς
μας. Να φτάσουμε σε
αυτά που παίρνει μια
μόνιμη καθαρίστρια,
με βαρέα και ανθυγι-
εινά, με άδειες γιατί
δεν δικαιούμαστε τί-
ποτα από αυτά. Δεν

μπορούμε να λείψουμε ούτε μια μέρα από τα
σχολεία αν δεν μας δώσει άδεια ο διευθυντής ή κι
αν μας επιτρέψει, θα πρέπει εμείς οι ίδιες να
βρούμε αντικαταστάτρια για να κάνει τη δουλειά
μας στο σχολείο. Τα ιδιωτικά συνεργεία που σκέ-
φτονται να βάλουν είναι πιο ακριβά από μας». 

Nεκ. Δ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Απεργία για να μείνουν στη δουλειά τους

Τ
ην Πέμπτη 23 Ιούνη στο δη-
μοτικό συμβούλιο, ανάμεσα
σε άλλα θέματα που σχετί-

ζονται με τις σχολικές κοινότητες,
συζητήθηκε η συγχώνευση των
σχολικών επιτροπών του Δήμου
Αθήνας, από 14 που είναι τώρα,
εφτά για την πρωτοβάθμια και εφτά
για τη δευτεροβάθμια, σε δύο για
ολόκληρο το Δήμο. 

Με αυτόν τον τρόπο δημιουργεί-
ται ένας υπερ-γραφειοκρατικός μη-
χανισμός που θα οδηγεί σε ακόμα
πιο δύσκολη χρηματοδότηση των
σχολείων. Αυτό δημιούργησε πολ-
λές αντιδράσεις με το που μαθεύ-
τηκε με αποτέλεσμα να υπάρχουν
διάφορα καλέσματα για συγκέν-
τρωση και παρέμβαση στο δημοτι-
κό συμβούλιο ενάντια στις συγχω-
νεύσεις. 

Καλούσαν οι σύλλογοι δασκάλων
Παρθενώνας και Αριστοτέλης μαζί
με τις Α’, Β’ και Γ’�ΕΛΜΕ που κυκλο-
φόρησαν και κοινή ανακοίνωση. Οι
τρεις ΕΛΜΕ βρίσκoνταν με κοινό
πανό απ’ έξω και με αντιπροσωπεία
μέσα. Από συλλόγους γονέων κά-
λεσαν το 72ο Δημοτικό και το 9ο
Γυμνάσιο της Αθήνας. Ταυτόχρονα,
καλούσαν η Ένωση Γονέων του
3ου και του 1ου Διαμερίσματος,
ενώ ήταν εκεί μεμονωμένοι γονείς,
δάσκαλοι και καθηγητές. 

Έγινε μια θυελλώδης συνεδρία-
ση για το συγκεκριμένο θέμα όπου
εμφανίστηκαν όλοι οι πρόεδροι
από τα κοινοτικά συμβούλια του
Δήμου. Πήρε το λόγο ο καθένας
τους για να αντικρούσει τα επιχει-
ρήματα της δημοτικής αρχής και
δήλωσαν ότι είναι κατά των συγχω-

νεύσεων με αποφάσεις των κοινο-
τήτων, για τον λόγο ότι δεν θέλουν
να πάνε κόντρα στους πολίτες
τους. Γιατί οι πολίτες αντιδρούν.
Πήρε το λόγο ο πρόεδρος της Γ’
ΕΛΜΕ, ο πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Γονέων, εκπρόσωποι από τις
Ενώσεις Γονέων και διευθυντές
σχολικών συγκροτημάτων, όλοι
ήταν ενάντια στις συγχωνεύσεις.

Οι δημοτικές παρατάξεις της αρι-
στεράς σύσσωμες ήταν ενάντια, η
Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθή-
νας, η Ανοιχτή Πόλη, η Λαϊκή Συ-
σπείρωση, οι ανεξάρτητοι που
έχουν σπάσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Βρέ-
θηκε σε μεγάλη απομόνωση η πλει-
οψηφία του δημοτικού συμβουλίου.

Παρόλα αυτά υπερασπίστηκαν την
επιλογή τους με έωλα επιχειρήμα-
τα. Ο λόγος του δημάρχου ήταν
ένας οχετός εναντίον όσων αντι-
δρούν στις συγχωνεύσεις. Προσπα-
θούσε να κάνει το μαύρο άσπρο και
όταν δεν τα κατάφερνε, καταφερό-
ταν με ειρωνίες στον καθένα. Δημο-
τικοί του σύμβουλοι, όσοι τόλμη-
σαν να μιλήσουν, κινούνταν στην
κατεύθυνση ότι όποια προβλήματα
δημιουργηθούν στην πορεία από τη
συγχώνευση, θα τα αντιμετωπίσου-
με με ιδιώτες. “Για ποιον λόγο να
μην μπει ιδιώτης στο σχολείο”, έλε-
γαν. Φάνηκε καθαρά ότι πάνε για
σκληρότερη υποχρηματοδότηση. Ο
Δήμος μπαίνει 100% στην κυβερνη-

τική γραμμή των μειώσεων και
προσπαθεί να εφαρμόσει την μνη-
μονιακή πολιτική των περικοπών. 

Αυτό που πρότεινε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου από την Ανταρσία
και συμφωνούμε πολλοί σύλλογοι
γονέων είναι να προσπαθήσουμε
να μπλοκάρουμε την εφαρμογή
των συγχωνεύσεων. Οι καινούργιες
σχολικές επιτροπές θα έχουν ένα
μέλος από την σχολική κοινότητα
και είναι θολό ποιος θα τους επιλέ-
γει, αν θα ψηφίζονται ή θα διορί-
ζονται. Έχουμε αποφασίσει να
μπλοκάρουμε τη διαδικασία. Να
ζητήσουμε από όλους τους γονείς
κι όλους τους καθηγητές να απέ-
χουν από αυτές τις διαδικασίες
που θα κηρύξει ο δήμος. Ταυτό-
χρονα, από τις σχολικές επιτροπές
έχουμε μάθει ότι απειλούν με πα-
ραίτηση τα μέλη, οπότε θα μείνουν
ακέφαλες μέχρι να συσταθούν οι
νέες, δημιουργώντας νέο πρόβλη-
μα στη δημοτική αρχή. 

Το θέμα είναι από την πρώτη
στιγμή, ακόμα και πριν ανοίξουν τα
σχολεία, να συντονιστούμε γονείς,
καθηγητές, δάσκαλοι με τη στήριξη
της ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ και να αντι-
μετωπίσουμε αυτή την κατάσταση
με αγωνιστικές κινητοποιήσεις. 

Αντώνης Σκαρπέλης, 
Σύλλογος Γονέων 72ου Δημοτικού 

Σχολείου Αθήνας

Σύσκεψη
Παρεμβάσεων

Πανελλαδική σύσκεψη των Παρεμ-
βάσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης έγινε τη Δευτέρα 4 Ιούλη στην
ΟΛΜΕ. Συζητήθηκαν το πρόγραμμα
των κινητοποιήσεων από το Σεπτέμ-
βρη, οι εγγραφές των προσφυγό-
πουλων στα σχολεία και η παρέμβα-
ση στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Η σύσκεψη είχε ιδιαίτερη σημασία
αφού δεν έγινε η μετασυνεδριακή
συνέλευση προέδρων των ΕΛΜΕ με
αποτέλεσμα να μην έχουν ληφθεί
αποφάσεις από την ΟΛΜΕ παρά την
πρόταση των Παρεμβάσεων, με κύ-
ρια υπεύθυνη για αυτή την εξέλιξη
την παράταξη των ΣΥΝΕΚ. 

Οι εκπαιδευτικοί είναι μπροστά σε
μια νέα βάρβαρη επίθεση στο δημόσιο
σχολείο, με μεγαλύτερη υποχρηματο-
δότηση και λιγότερους διορισμούς ανα-
πληρωτών. Η επίθεση αυτή είναι κομμά-
τι της υλοποίησης των Μνημονίων στην
εκπαίδευση. Συζητήσαμε πως θα συν-
τονιστούμε με τους δασκάλους. Από τη
μεριά της «Τάξης μας» προτείναμε να
οργανωθούν καλά Γενικές Συνελεύσεις
έτσι ώστε να υπάρξει απεργία διαρ-
κείας με τριήμερες η πενθήμερες επα-
ναλαμβανόμενες, σε συντονισμό με την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Τέλος Αυγούστου θα γίνει νέα πα-
νελλαδική σύσκεψη για να διαμορ-
φωθεί η τελική αγωνιστική πρόταση
των Παρεμβάσεων. 

Ν.Γ.  

Συγκεκριμενοποιήθηκε σε μεγαλύ-
τερο βαθμό το αγωνιστικό πρόγραμ-
μα των δασκάλων με την αρχή της
εκπαιδευτικής χρονιάς το Σεπτέμ-
βρη. Την πρώτη εβδομάδα θα πραγ-
ματοποιηθεί 24ωρη απεργία, ενώ θα
ακολουθήσει κύκλος Γενικών Συνε-
λεύσεων για κλιμάκωση με τριήμε-
ρες ή πενθήμερες απεργίες, όπως
αναφέρει ανακοίνωση της ΔΟΕ.   

Την Τετάρτη 31 Αυγούστου θα προ-
ηγηθεί συγκέντρωση στο υπουργείο
Παιδείας, ενώ θα οργανωθούν και
«παραστάσεις-συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας σε Διευθύνσεις Εκπαίδευ-
σης και Περιφερειακές Διευθύνσεις».

H ΔΟΕ τονίζει ακόμα ότι θα απευθυν-
θεί σε ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ, ΑΔΕΔΥ και τους
γονείς για να σχηματίσουν κοινό μέτω-
πο με κυρίαρχο αίτημα «την άμεση
πραγματοποίηση μαζικών μόνιμων διο-
ρισμών για την κάλυψη όλων των πραγ-
ματικών κενών στην εκπαίδευση – καμία
απόλυση αναπληρωτή. Πρόσληψη σε
μία φάση, πριν την έναρξη των μαθημά-
των, όλων των αναπληρωτών που εργά-
στηκαν φέτος στην εκπαίδευση».

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

Aπεργούν την 
πρώτη βδομάδα
του Σεπτέμβρη

Δημαρχείο Αθήνας, Πέμπτη 23 Ιούνη

Υπουργείο Εσωτερικών, Πέμπτη 30 Ιούνη

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Να ακυρώσουμε 
τις συγχωνεύσεις στην πράξη
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Παλεύουμε μαζί, γιορτάζουμε μαζί

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 2/7 στο πάρκο ΠΙΚΠΑ
η γιορτή για την ενίσχυση της Εργατικής Αλληλεγγύης.

Η εκδήλωση άνοιξε με ομιλίες από τους Γιάννη Σηφα-
κάκη, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και τον Οδυσσέα
Καλομοίρη, δικηγόρο.

Ο Γιάννης έκανε μια εκτενή ανάλυση του τι σήμανε η ήτ-
τα της ΕΕ στο βρετανικό δημοψήφισμα, πως φτάσαμε ως
εκεί αλλά και τι προοπτικές ανοίγονται για τη συνέχεια,
στη Βρετανία, στις χώρες της ΕΕ γενικότερα, αλλά και
στην Ελλάδα. Συνέχισε επισημαίνοντας το ρόλο που έχει
παίξει το κίνημα στην Ελλάδα, επηρεάζοντας την υπόλοιπη
εργατική τάξη στην Ευρώπη. Αυτό το γεγονός ενισχύει και
την άποψη που πρόβαλε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ένα χρόνο πριν,

στο δικό μας δημοψήφισμα, ότι η σύγκρουση με την ΕΕ εί-
ναι εφικτή, χωρίς να απομονωνόμαστε, αλλά αντίθετα να
κερδίζουμε με το μέρος μας την εργατική τάξη όλης της
Ευρώπης. Σε αντίθεση με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που η
γραμμή της «ούτε ρήξη, ούτε υποταγή» την οδήγησε να
ξεπουλήσει τα πάντα, ακόμα και το ταξικό 62% ΟΧΙ. 

Κλείνοντας την ομιλία του, αναφέρθηκε στο κάλεσμα
που έχει βγάλει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για διαδηλώσεις στις 5 Ιού-
λη, σε όλες τις πόλεις, τονίζοντας ότι το ΟΧΙ είναι ακόμα
εδώ και θα κερδίσει.

Ο Οδυσσέας αναφέρθηκε στον πολύμηνο αγώνα των
δικηγόρων, και το πώς κατάφεραν να κρατήσουν την
αποχή τους, παρά τα κωλύματα που έχει βάλει κατά και-
ρούς η συνδικαλιστική τους ηγεσία.

Η βραδιά έκλεισε με συλλογική κουζίνα. 

Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Το Σάββατο 2/7 πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα η γιορτή της Εργατι-

κής Αλληλεγγύης στον Έσπερο στο κέντρο της πόλης. 

Η βραδιά ξεκίνησε με την πολιτική συζήτηση πάνω στις εξελίξεις του
Brexit και για τον ένα χρόνο από το δημοψήφισμα που έστειλε το μήνυ-
μα της αντίστασης στην ΕΕ σε όλη την Ευρώπη. Ομιλητές στην εκδήλω-
ση ήταν η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός και μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και ο Μιχάλης Ψάρρης εργαζόμενος στο νοσοκομείο του Ρίου. Ο
τελευταίος έδωσε το πανόραμα των αγωνών στην Υγεία πανελλαδικά
αλλά και ιδιαίτερα στην Πάτρα, ενώ τόνισε ότι η Εργατική Αλληλεγγύη
υπήρξε όπλο στα χέρια των εργαζομένων που μας επέτρεψε να οργανώ-
σουμε αυτές τις μάχες γι' αυτό και χρειάζεται τη στήριξη όλων μας. Με-
τά τις ομιλίες ακολούθησε γλέντι σε ροκ ρυθμούς. 

Νεκτάριος Χάινταρ

ΠΑΤΡΑ

Γιορτή για την οικονομική ενί-
σχυση της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή 1 Ιουλίου στην πλατεία
της Σπλάντζιας στα Χανιά, στον
ένα χρόνο από το 62% στο ελληνι-
κό δημοψήφισμα και λίγες μέρες
μετά τη νίκη του Brexit. 

Προηγήθηκε συζήτηση με θέμα
“Ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα
– το εργατικό κίνημα και η αντικα-
πιταλιστική Αριστερά προχωράνε”
με ομιλητές τους Γιάννη Σηφακά-
κη από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Αθηνά Γιαννουλάκη, πρόεδρο του
σωματείου εργαζομένων Δήμου
Χανίων, Σοφία Θεοδωράκη, εργα-
ζόμενη ΕΡΑ Χανίων και τον Φώτη
Μπιχάκη, γραμματέα ΕΛΜΕ Χα-
νίων. Ακολούθησε γλέντι με κρητι-
κή μουσική, που κράτησε μέχρι
αργά, με τους Λευτέρη Παναγιω-
τάκη (βιολί), Σπύρο Παναγιωτάκη
(λαούτο) και με τον Χάφιζ Ακούρ
(κρουστά).

Οι συζητήσεις στις διάφορες

παρέες που ακολούθησαν μετά το
τέλος των κεντρικών τοποθετήσε-
ων ανέδειξαν με τον καλύτερο
τρόπο το ενδιαφέρον του κόσμου
των κινημάτων και της Αριστεράς
για το πώς συνεχίζουμε ενάντια
στην κρίση του καπιταλισμού και

γιατί το Brexit αποτελεί μια πο-
λύ σημαντική εξέλιξη για ολό-
κληρο το εργατικό κίνημα στην
Ευρώπη και παντού. Το τραπε-
ζάκι μάλιστα της εφημερίδας
και του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου καθώς και τα συνεργεία

των συντρόφων που διακινούσαν
καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλω-
σης την Εργατική Αλληλεγγύη
ήταν το κέντρο όλων αυτών των
συζητήσεων. 

Ειρηναίος Μαράκης

Το βράδυ της Παρασκευής 1/7,
εργαζόμενοι, μετανάστες, φοιτη-
τές και συνταξιούχοι είχαν κοινό
ραντεβού στην γιορτή της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης. Ένα χρόνο μετά
το δημοψήφισμα στην Ελλάδα και
το ΟΧΙ να απλώνεται σε όλη την
Ευρώπη, η συζήτηση για τις εξελί-
ξεις αλλά και τα καθήκοντα της Αν-
τικαπιταλιστικής Αριστεράς ήταν
πλούσια και γεμάτη περιεχόμενο
με όλους τους αγωνιστές/τριες
που ήρθαν για να ενισχύσουν την
εφημερίδα. 

Στη σύνδεση των μαχών, καθο-
ριστικό ρόλο έπαιξε ο Musab Al-
mawed από τη Συρία. Μετέφερε
γλαφυρά εικόνες απ’ την καταστο-
λή που επέβαλε το καθεστώς του
Άσαντ, το ταξίδι του για να ξεφύ-

γει απ’ αυτήν καθώς και τις συνθή-
κες που επικρατούν στο στρατό-
πεδο του Κατσικά στο οποίο βρί-
σκεται τους τελευταίους τρεις μή-
νες. Περιγράφοντας τη συμμετοχή
του στην Αραβική Άνοιξη και τονί-
ζοντας πως ο κόσμος που παλεύει
σε όλη την Ευρώπη έχει τη δύναμη
να ανοίξει τα σύνορα, έδωσε σε
όλους έμπνευση για τη συνέχεια. 

Η ρεμπέτικη μουσική, το νόστι-
μο φαγητό και το άφθονο ποτό
που ακολούθησαν, έκαναν το βρά-
δυ στα Λιθαρίτσια πραγματική
γιορτή. Ενισχυμένοι και με σύμμα-
χο την Εργατική Αλληλεγγύη συ-
νεχίζουμε για να τσακίσουμε τη λι-
τότητα, τους φασίστες και το ρα-
τσισμό!

Άρης Παναγιωτίδης

Έ
να χρόνο μετά το σαρωτικό 62% ΟΧΙ του περσινού Ιούλη, η επι-
κράτηση του Brexit και η κρίση της ΕΕ είναι τα βασικά θέματα σε
όλες τις γιορτές για την ενίσχυση της Εργατικής Αλληλεγγύης

που έγιναν αυτή τη βδομάδα στην Κρήτη και τη Δυτική Ελλάδα. 

Οι γιορτές και οι εκδηλώσεις για την οικονομική στήριξη της εφημε-
ρίδας μας συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα, αφού τη σκυτάλη παίρ-
νουν η Θεσσαλία και η βόρεια Ελλάδα με τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο
στις 8/7 και την Ξάνθη στις 9/7. Καλούμε όλους όσους παλέψαμε μαζί
να έρθουν στις γιορτές της Εργατικής Αλληλεγγύης, να γιορτάσουμε
μαζί και να ενισχύσουμε την εφημερίδα των αγώνων και των κινημάτων. 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

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

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

ΧΑΝΙΑ

Γιάννενα, 1/7

Χανιά, 1/7
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Συνέχεια από σελίδα 2

Δίπλα σε αυτά υπήρξε η ωμή τρομοκρατία του κράτους και
των φασιστικών συμμοριών ενάντια στη μειονότητα που κορυ-
φώθηκε στο πογκρόμ της Κομοτηνής τέλη Γενάρη του 1990,
όταν φασίστες με την κάλυψη της αστυνομίας και παρόντος
του ίδιου του υπουργού Δημοσίας Τάξης που βρισκόταν στην
πόλη, προπηλάκισαν, λεηλάτησαν και έσπασαν τα μαγαζιά κα-
τοίκων από τη μειονότητα. Τα συνθήματά τους ήταν «μέσα ο
Σαδίκ» (ένας από τους βουλευτές της μειονότητας που κλεί-
στηκε στη φυλακή) «έξω ο Μελίστας» (ο δολοφόνος αστυνομι-
κός του μαθητή Καλτεζά), «έξω ο Παπαδόπουλος», «Δαμανάκη
έλα να βάλεις φερετζέ», «κομμούνια θα γίνετε σαπούνια». 

Τις ίδιες μέρες, στις 31 Γενάρη, οι φασίστες είχαν προκαλέσει
εμπρησμό και είχαν κάψει στην Αθήνα τα γραφεία της ΟΣΕ (της
οργάνωσης από την οποία προήλθε το ΣΕΚ) γιατί όλο αυτό το
διάστημα είχε συμπαρασταθεί στην μειονότητα. Το ίδιο διάστημα
σύσσωμη η αστική προπαγάνδα χρέωνε όλη τη μειονότητα στους

Γκρίζους Λύκους και σε πράκτορες του τουρκικού κράτους.
Η επιβολή του ορίου 3% στις επόμενες εκλογές σήμανε τον

αποκλεισμό της μειονότητας – και μαζί της όλων των συνδυα-
σμών που δεν κατάφερναν να περάσουν το όριο στερώντας
τους στην ουσία το δικαίωμα του εκλέγεσθαι. Για άλλη μια φορά
αποδείχθηκε στην πράξη ότι οι ρατσιστικές ή εθνικιστικές επιθέ-
σεις στις μειονότητες σύντομα μεταφράζονται σε επιθέσεις
ενάντια σε ολόκληρο το κίνημα και τα δημοκρατικά δικαιώματα. 

Αφού ορίστηκε το 3% που ουσιαστικά επέβαλλε ότι για να
εκλεγεί ένας μειονοτικός έπρεπε να είναι υποψήφιος με ένα
από τα δύο μεγάλα κόμματα, οι επόμενες κυβερνήσεις άφησαν
κατά μέρους την τρομοκρατία και αναγκάστηκαν να ακολουθή-
σουν άλλου τύπου πολιτική, δίνοντας κάποια δικαιώματα στη
μειονότητα που μέχρι τις αρχές της δεκαετίες του 1990 ήταν
σε καθεστώς διακρίσεων, αν όχι διωγμού. 

Σήμερα η κρίση και η λιτότητα έχει χτυπήσει αλύπητα όλη τη
Θράκη και βέβαια και τη μειονότητα. Ταυτόχρονα ενώ συνεχίζε-
ται η πολιτική χειραγώγησης της μειονότητας εκ μέρους του

ελληνικού κράτους, την εμφάνισή τους έχουν κάνει ξανά οι φα-
σιστικές συμμορίες που προκαλούν (βλ. παραπάνω). Με τον
ίδιο τρόπο που τη δεκαετία του ’80 η διάψευση των προσδο-
κιών για την αλλαγή του που θα έφερνε το ΠΑΣΟΚ έσπρωχνε
κομμάτια της μειονότητας στο Σαδίκ, σήμερα η διάψευση των
προσδοκιών για τον ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί ένα κομμάτι να κοιτάζει
προς το κόμμα DEB. Ό, τι και να λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Κοτζιάς ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί «σε εργαλείο εξω-
τερικής πολιτικής» η μειονότητα, είναι ακριβώς η συνέχιση της
πολιτικής των διακρίσεων που μπορεί να στρέψει τη μειονότητα
να αναζητά αλλού προστασία.

Και αν είναι αναμενόμενο ο Καμμένος να παρουσιάζεται σαν
υπερασπιστής της συνέχισης αυτής της πολιτικής των διακρί-
σεων δηλώνοντας ότι «για τους γνωστούς λόγους πρέπει να
παραμείνει το 3% για την είσοδο στη Βουλή», είναι τραγωδία ο
Τσίπρας, που μέχρι το 2012 θεωρούσε απαράδεκτο αυτό το
όριο, σήμερα να συμφωνεί.

Γ.Π.

Αντιφασιστική συγκέντρωση
καλούν την Παρασκευή 8 Ιούλη
στις 6.30μμ στην κεντρική πλα-
τεία Ξάνθης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
ΛΑΕ και η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης, λό-
γω της  επίσκεψης των δολο-
φόνων της Χρυσής Αυγής (Λα-
γός, Κασιδιάρης, Παναγιώτα-
ρος) με στόχο την πραγματο-
ποίηση ρατσιστικής σύναξης
μίσους σε ξενοδοχείο της πό-
λης. Στόχος της επίσκεψης των
δολοφόνων στην Ξάνθη είναι
δήθεν η ίδρύση “Αγροτοκτηνο-
τροφικού σωματείου” στο
πλευρό των “ελλήνων Πομά-
κων”.    

“Τη Δευτέρα 4 Ιούλη έγινε αν-
τιφασιστική σύσκεψη όπου απο-
φασίσαμε να καλέσουμε στην
κινητοποίηση, θεωρώντας πρό-
κληση το γεγονός ότι οι δολο-
φόνοι του Παύλου Φύσσα τολ-
μούν να πατήσουν το πόδι τους
στην Ξάνθη. Στη σύσκεψη συμ-
μετείχαν μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
της ΛΑΕ, της ΚΕΕΡΦΑ και του
ΚΚΕ (μ-λ).

Αποφασίστηκε από τους πε-
ρισσότερους να κυκλοφορήσει
κοινή αφίσα με συνθήματα: κα-
μία ανοχή στους νεοναζί δολο-
φόνους, ενάντια στην πολιτική
κυβέρνηση και ΕΕ απέναντι
στους πρόσφυγες και κάτω τα
χέρια από τη μειονότητα. Την
Τρίτη 5 Ιούλη στη συγκέντρωση
για τον ένα χρόνο από το μεγά-
λο ΟΧΙ στο Δημοψήφισμα που
έχει προγραμματιστεί στην Ξάν-
θη, αποφασισαμε να οργανώ-
νουμε εξόρμηση για να καλέ-
σουμε τον κόσμο της Ξάνθης
να απαντήσει στην πρόκληση
της Χρυσής Αυγής την ερχόμε-
νη Παρασκευή”, μας είπε ο
Παντελής Αποστολίδης από την
ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης.

ΞΑΝΘΗ 

Συγκέντρωση
ενάντια στη Χ.Α.

Προκλήσεις σε βάρος της μειονότητας

Π
ρόσφατα άνοιξε το ζήτημα της Σαρία, μετά
από δημόσια τοποθέτηση δύο πρώην
Υπουργών Εξωτερικών του Βαγγέλη Βενι-

ζέλου και της Ντόρας Μπακογιάννη. Τα δημοσιεύ-
ματα που ακολούθησαν στον Τύπο αλλά και οι δη-
λώσεις των πολιτικών παραγόντων προσπαθούν
να παρουσιάσουν τη Θράκη και την μειονότητα
σαν να είναι το Ιράν της Ευρώπης. 

Όλη αυτή η συζήτηση γίνεται γιατί τάχα η κ.
Μπακογιάννη και ο Βενιζέλος ενδιαφέρονται “για
την προστασία των ελευθεριών των ελλήνων πολι-
τών και ιδίως των γυναικών”. Αποτελεί ακραία
υποκρισία να βγαίνουν ως υπερασπιστές της μει-
ονότητας αυτοί που τόσα χρόνια εφάρμοζαν και
εφαρμόζουν την πολιτική “εθνικής καραντίνας”
απέναντι στην μειονότητα.

Οι Σαμαροβενιζέλοι αγκαζέ με την Χρυσή Αυγή
είναι αυτοί που ψήφισαν στις αρχές του 2015 τον
ρατσιστικό νόμο που απαγορεύει στους μουσουλ-
μάνους απόφοιτους παιδαγωγικών τμημάτων δη-
μοτικής εκπαίδευσης να εργάζονται ως δάσκαλοι
στα μειονοτικά σχολεία. Ενώ τους αναγνωρίζει τα
πτυχία και αναγνωρίζει την ικανότητα τους να δι-
δάσκουν στα δημόσια σχολεία. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση τότε είχε δεσμευτεί
ότι θα καταργήσει το συγκριμένο νόμο, αλλά με
την ανάληψη της εξουσίας έκανε ακριβώς το αντί-
θετο. Εφάρμοσε τον νόμο με υπερβάλλοντα ζήλο
και μάλιστα πρόσφατα δια στόματος του περιφε-
ρειακού διευθυντή εκπαίδευσης προχώρησε και σε
συστάσεις για τη μη χρήση της τουρκικής γλώσσα
στα μειονοτικά σχολεία. Ο κ. Κεραμάρης (περιφε-
ρειακός διευθυντής εκπαίδευσης Ανατολικής Μα-
κεδονίας Θράκης), σε δημόσιο έγγραφο του προ-
έβη σε συστάσεις προς τις διευθύνσεις των μειονο-
τικών σχολειών να χρησιμοποιούν την επίσημη
γλώσσα του κράτους στην αυλή του σχολείου. Ενώ
το αίτημα της μειονότητας για δίγλωσσα νηπιαγω-
γεία παραπέμπονταν κάθε φόρα στις καλένδες. 

Είναι πρόκληση να μιλάνε αυτοί που τις προ-
ηγούμενες δεκαετίες με τα μέτρα των “διοικητι-
κών οχλήσεων” έχουν αφαιρέσει την ιθαγένεια δε-
κάδων χιλιάδων ανθρώπων, είχαν φτιάξει τις ειδι-
κές ζώνες και έκλειναν τους ανθρώπους πίσω από
μπάρες, (όπως κλείνει, σήμερα η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ τους πρόσφυγες πίσω από τις μπάρες
των στρατοπέδων). Απαγόρευαν σε κάθε μέλος
της μειονότητας να αγοράζει, να ανακαινίζει ή να
χτίζει σπίτι, δεν εξέδιδαν καμία άδεια οδήγησης
και φυσικά δεν αναγνώριζαν κανένα τίτλο σπου-

δών που αποκτήθηκε σε άλλη χώρα. 
Σήμερα, η εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών,

έχει προκαλέσει τεράστια καταστροφή στην οικονο-
μική και κοινωνική ζωή της Θράκης. Η ανεργία έχει
χτυπήσει κόκκινο, ο αγροτοδιατροφικός τομέας έχει
εξαφανιστεί και οι άνθρωποι απεγνωσμένοι ψάχνουν
για δουλειά στο εξωτερικό. Πολλοί αφήνουν τις οι-
κογένειες και τα παιδιά τους για μήνες και μετανα-
στεύουν σε διάφορες χώρες της Ευρώπης που απα-
σχολούνται στις πιο ανθυγιεινές δουλειές προκειμέ-
νου να εξασφαλίσουν το ψωμί για το σπίτι τους.

Φασιστικές προκλήσεις
Εκτός από τις επιθέσεις σε οικονομικό επίπεδο

συνεχίζουν και οι προκλήσεις των φασιστών αλλά
και του βαθέως κράτους απέναντι στην μειονότη-
τα. Τέλη Απριλίου ο χρυσαυγίτης βουλευτής Λα-
γός, κάτω από την απόλυτη κάλυψη της αστυνο-
μίας του Τόσκα, οργάνωσε έστω και στα μουλω-
χτά, εκδήλωση στο χωριό Γλαύκη που κατοικούν
αποκλειστικά μουσουλμάνοι. Επίσης είχαμε την
επίθεση στα γραφεία του DΕB στην Κομοτηνή και
την απαγωγή του ιμάμη στην Ξάνθη από την πα-
ρακρατική φασιστική οργάνωση “Φρουροί της
Θράκης”. Αλλά και την οργάνωση της στρατιωτι-
κής άσκησης “ένδοξος πομάκος” από τον “ιερό
λόχο”. Να θυμίσουμε επίσης την περιφορά του
επιταφίου σε αμιγή μουσουλμανικά χωριά και τις
επιθέσεις σε τζαμιά. 

Πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών της κυ-

βέρνησης Νίκος Κοτζιάς, μίλησε στην παρουσία-
ση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Στέλ-
νοντας μήνυμα στον Τούρκο ομόλογο του, είπε
πως… η Θράκη είναι ελληνική, δημοκρατική και
ευρωπαϊκή. Στην ίδια εκδήλωση, ο αριστερός
Κοτζιάς, υιοθέτησε την πρόταση του Στυλιανίδη
να δημιουργηθεί διακομματική επιτροπή για τη
Θράκη, ώστε να χαραχθεί μια “εθνική στρατηγι-
κή”, βάζοντας έτσι στο στόχαστρο τα δικαιώμα-
τα της μειονότητας. Στο ίδιο μήκος κύματος ο
συνέταιρος του Τσίπρα και ΥΕΘΑ Π. Καμμένος
δήλωσε ότι «Δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα
στη Θράκη». 

Όλα αυτά είναι προκλήσεις και εθνικιστικά παι-
χνίδια σε βάρος της μειονότητας της Δ. Θράκης
που στρώνουν το δρόμο στους φασίστες. Πρόκει-
ται για μεγάλη κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ που για χρό-
νια υπεράσπιζε το δικαίωμα εθνικού αυτοπροσ-
διορισμού της μειονότητας και απαιτούσε το σε-
βασμό των δικαιωμάτων της.

Την απάντηση θα τη δώσουν οι εργαζόμενοι, η
νεολαία, ο απλός κόσμος ενωμένος ενάντια στην
πολιτική της λιτότητας, της φτώχειας, του εθνικι-
σμού, του ρατσισμού, όπως το έκαναν σε όλες τις
πανεργατικές απεργίες, σε όλα τα αντιρατσιστικά
συλλαλητήρια, στη μεγάλη αντιφασιστική πορεία
το 2013 και στο μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητή-
ριο το καλοκαίρι του 2014 ενάντια στην σφαγή
του Παλαιστινιακού λαού, 

Τζεμαλί Μηλιαζήμ, δάσκαλος, Ξάνθη 

Παλαιότερη διαδήλωση στην Ξάνθη
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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Να καταργήσουμε τη συμφωνία της ντροπής
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 στέκι Αριστερής Κίνησης
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7  ΕΡΤ-open 7.30μμ
Απελευθέρωση των γυναικών και αντικαπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΠΑΤΗΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Θοδωρής Μπολοβόντας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλευθερισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ White Rabbit 
(υπόγειο αναγνωστήριο) – Σολωμού 12, 8μμ
Μάης 1936 – Από την κρίση στην εξέγερση
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 8μμ
Υπάρχει εναλλακτική;
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 κοινωνικός χώρος (Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ο Μάης του 1968

Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Λογοτεχνία και επανάσταση
Ομιλήτρια: Λάρα Ουνούκ

ΧΑΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Σύλλογος δασκάλων 7.30μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Κυριακή Γονάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 Σύλλογος δασκάλων 7.30μμ
Η αντεπανάσταση στη Ρωσία
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Γεωργία Στεφανίδου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Γιώτης 8μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλευθερισμού
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 Θόλος 7μμ
Brexit, η μεγαλύτερη κρίση της Ε.Ε.
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7 πάρκο Γεωργιάδης 7.30μμ
Brexit, η μεγαλύτερη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7 στοά Σάρκα, Α’ κτήριο, Β’ ορ. 7.30μμ
Brexit, η μεγαλύτερη κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Sweet Home (Ούλοφ Πάλμε) 7μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/7 καφέ Quiz 7μμ
Γαλλία – Η οργή βγήκε στους δρόμους
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

• ΠΕΜΠΤΗ 14/7 καφέ Quiz 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόϊκα

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ρωσία: από την Αικατερίνη στον Πούτιν
Ομιλητής: Γιάννης Ζήβας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ιουλιανά ‘65

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ 1968 (στοά Θησεώς και Αγ. Πάντων) 7.30μμ
Γαλλία – Η οργή βγήκε στους δρόμους
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ 1968 (στοά Θησεώς και Αγ. Πάντων) 7.30μμ
Ισπανία 1936 - Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Η ιστορία των Διεθνών
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Ιουλιανά ‘65
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/7
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/7 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ αγ.Λαμπράκη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 8μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερία 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού κ Τόπαλη 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12μ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 11πμ
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για

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 εκ-
με 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 ερ-
γα 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 αν-
τι 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 σο-
σια 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 κό-
σμο 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 δύ-
να 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, ρατσι 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 παρεμ 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. 

Oνο μα ...........................................................................................................

...................................................................................................................................

Διεύ θυν ση ................................................................................................

................................................ ...................................................................................
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Σω μα τείο - Σύλ λο γος .............................................................

...................................................................................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Συνέλευση 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
T.E. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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Τ
ην περασμένη βδομάδα, 1 Ιού-
λη, συμπληρώθηκε ένας αι-
ώνας από την έναρξη της μά-

χης του Σομ (ένα ποτάμι στη βορει-
οανατολική Γαλλία). Είναι ίσως η πιο
πολύνεκρη μάχη στην ιστορία του
πολέμου. Επίσης, είναι η χειρότερη
και πιο αιματοβαμμένη μέρα στην
ιστορία των πολέμων που έχει κάνει
η Βρετανία. 

Τον Αύγουστο του 1914 ξέσπασε
ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος.
Εκατομμύρια νέοι άνθρωποι ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα των κυβερνή-
σεών τους για να υπερασπίσουν την
πατρίδα, την ελευθερία, τον πολιτι-
σμό και άλλα υψηλά ιδανικά. Οι φω-
νές που έλεγαν ότι ο πόλεμος είναι
ιμπεριαλιστικός, άδικος από όλες τις
μεριές και ότι οι καπιταλιστές έστελ-
ναν στο σφαγείο εκατομμύρια για να
ξαναμοιράσουν τον κόσμο, πνίγον-
ταν στη θάλασσα του πολεμικού εν-
θουσιασμού.

Αυτός ο ενθουσιασμός δέχτηκε τα
πρώτα ισχυρά πλήγματα το ίδιο κα-
λοκαίρι. Τα σχέδια όλων των Γενικών
Επιτελείων πρόβλεπαν ταχύτατη κι-
νητοποίηση, επιθετικό πνεύμα, πόλε-
μο κινήσεων και μεγάλες μάχες που
θα έκριναν την έκβαση. Όμως, οι
υπολογισμοί των Γερμανών, Γάλλων
και Βρετανών στρατηγών βούλιαξαν
στο αίμα στα πεδία των μαχών του
Βελγίου και της βορειοανατολικής
Γαλλίας. 

Γι’ αυτούς δεν υπήρχε πρόβλημα -
όλα αυτά ήταν βέλη και τελείες
στους χάρτες τους σε πολυτελή επι-
τελεία πολλές δεκάδες χιλιόμετρα
μακριά από τα πεδία των μαχών. Ο
«πόλεμος εκμηδένισης» είχε γίνει
«πόλεμος φθοράς» και εκατοντάδες
χιλιάδες νέοι άνθρωποι ήταν νεκροί.
Θα έρχονταν χειρότερα.  

Ο βρετανικός ιμπεριαλισμός στη-
ριζόταν παραδοσιακά στο πολεμικό
ναυτικό του για να ελέγχει την παγ-
κόσμια αυτοκρατορία του. Ο στρα-
τός ξηράς ήταν -συγκριτικά με τους
άλλους ευρωπαϊκούς στρατούς- μια
μικρή, επαγγελματική δύναμη. Το
Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα
(ΒΕΣ) στη Γαλλία το αποτελούσαν
μόνο εφτά μεραρχίες. 

Στα τέλη του 1914 υπήρχαν μόνο
απομεινάρια. Οι αιματηρές επιθέ-
σεις του 1915 εξάντλησαν και τη σο-
δειά της επιστράτευσης που είχε ξε-
κινήσει. Όμως, εκατοντάδες χιλιά-
δες άλλοι έπαιρναν τη θέση τους.
Στις αρχές του 1916 υπήρχαν 70
βρετανικές μεραρχίες στο Δυτικό
Μέτωπο. 

Τον Δεκέμβρη του 1915, οι Γάλλοι
και οι Βρετανοί στρατηγοί σε μια
κοινή σύσκεψη κατέστρωσαν ακόμα
ένα μεγάλο σχέδιο. Μια μεγάλη επί-
θεση στον Σομ που θα διασπούσε
τις γερμανικές γραμμές σε συντονι-
σμό με την επίθεση των Ρώσων συμ-
μάχων στο ανατολικό μέτωπο (έμει-
νε γνωστή ως «επίθεση Μπρουσί-
λοφ»). 

Όμως, οι Γερμανοί επιτέθηκαν

πρώτοι, τον Φλεβάρη, στο Βερντέν.
Για να τους αποκρούσουν, οι Σύμμα-
χοι έστειλαν εκεί πολλές γαλλικές
μεραρχίες που προορίζονταν για τη
μεγάλη επίθεση στον Σομ. Έτσι η
επιχείρηση έπεσε σχεδόν εξ’ ολο-
κλήρου στις πλάτες των Βρετανών. 

Πολυβόλα

Για τον στρατάρχη σερ Ντάγκλας
Χέηγκ, τον νέο αρχηγό του ΒΕΣ τα
πράγματα ήταν απλά. Το πεζικό θα
πήγαινε «over the top» δηλαδή θα
έβγαινε από τα χαρακώματα και θα
άνοιγε ένα ρήγμα στη γερμανική
διάταξη. Στη συνέχεια θα επέλαυνε
το ιππικό που θα σάρωνε τους «Ού-
νους». 

Τι κι αν από τον περασμένο αιώνα
και ιδιαίτερα από τον Αμερικάνικο
Εμφύλιο είχε αποδειχτεί με τον πιο
αιματηρό τρόπο η ματαιότητα της
κατά μέτωπο επίθεσης σε καλά οχυ-
ρωμένες θέσεις; Στις 3 Ιούνη του
1864 οι Νότιοι του στρατηγού Λη εί-
χαν θερίσει 7 χιλιάδες Βόρειους
στρατιώτες σε μισή ώρα στη μάχη
του Κολντ Χάρμπορ, οχυρωμένοι
στα χαρακώματά τους και με ακριβή
μπαράζ πυροβολικού. 

Το 1864 το πολυβόλο ήταν ακόμα
στα πρώτα του πρωτόγονα βήματα.
Το 1916 στον Σομ στα γερμανικά χα-
ρακώματα υπήρχαν περισσότερα
από 1000 πολυβόλα που έριχναν
600 σφαίρες το λεπτό. Όμως, για
τον Χέηγκ το πολυβόλο, όπως και τα
αεροπλάνα ή το τανκ, ήταν κατώτε-

ρα από το …άλογο. 
Οι Βρετανοί στρατηγοί είχαν και

μια άλλη φαεινή ιδέα. Μια κόλαση
πυρών πυροβολικού θα διέλυε τους
φράχτες από συρματοπλέγματα (πε-
ρίπου 1,5 μέτρο ύψος) που είχαν το-
ποθετήσει οι Γερμανοί μπροστά από
τα χαρακώματά τους και θα ισοπέ-
δωνε τα καταφύγιά τους. 

Ο βομβαρδισμός ξεκίνησε στις 24
Ιούνη. Δεν κράτησε μερικές ώρες.
Διήρκεσε μια ολόκληρη βδομάδα,
χωρίς διακοπή. Τα γαλλο-βρετανικά
κανόνια έριξαν περισσότερα από 1
εκατομμύριο βλήματα. Για τους Γερ-
μανούς φαντάρους που ήταν κλει-
σμένοι σαν τα ποντίκια σε καταφύ-
για –κάποια 10 μέτρα κάτω από την
επιφάνεια- ο βομβαρδισμός ήταν μια
κόλαση: τα ωστικά κύματα από τις
εκρήξεις «σαν χτυπήματα με σφυρί
πάνω στα κράνη που φορούσαμε», ο
πανικός ότι θα θαφτούν ζωντανοί
(πολλοί όντως θάφτηκαν) τρέλανε
πολλούς. 

Όμως, ο βομβαρδισμός δεν κατέ-
στρεψε ούτε τα συρματοπλέγματα,
ούτε τις οχυρώσεις. Ούτε τα εκρη-
κτικά που είχε βάλει σκάβοντας τού-
νελ το μηχανικό δημιούργησαν ρήγ-
μα στις γερμανικές οχυρώσεις. Στις
7.28 το πρωί, μια τεράστια έκρηξη
συγκλόνισε ένα σημείο στις γερμανι-
κές γραμμές. Δημιούργησε τον
«κρατήρα Λοκνάγκελ» όπως έμεινε
γνωστός –με διάμετρο 91 μέτρα και
βάθος 22. Παραμένει μέχρι και σή-
μερα ο μεγαλύτερος κρατήρας που

έχει δημιουργήσει ο άνθρωπος. Εκα-
τοντάδες Γερμανοί φαντάροι σκοτώ-
θηκαν χωρίς να δούνε καν τον «εχ-
θρό». 

Σφαγή 

Στις 7.30 ξεκίνησε η επίθεση. Οι
Βρετανοί στρατιώτες βγήκαν από τα
χαρακώματα, σε πυκνές, ευθείες
γραμμές και με αργό βηματισμό
κουβαλώντας σακίδια 30 κιλών στην
πλάτη. Αυτό, κατά τον Χέηγκ και
τους στρατηγούς του, ήταν πρότυ-
πο επίθεσης «με σταθερό βηματισμό
και σε διαδοχικές γραμμές».  

Ήτανε μια σφαγή. 110 χιλιάδες
βρετανοί φαντάροι ξεκίνησαν. Σε λι-
γότερο από 15 ώρες, περίπου 60 χι-
λιάδες ήταν νεκροί και τραυματίες,
δηλαδή είχαν απώλειες της τάξης
του 50%. Συγκεκριμένα περίπου 22
χιλιάδες σκοτώθηκαν αμέσως ή πέ-
θαναν από τα τραύματά τους εγκλω-
βισμένοι -κάποιοι μέχρι και τέσσερις
μέρες- στους λαβυρίνθους των συρ-
ματοπλεγμάτων και στους κρατήρες
από τις εκρήξεις. Ακόμα 38 χιλιάδες
τραυματίστηκαν, πολλοί έμειναν
ανάπηροι για όλη τους τη ζωή. Ούτε
ένας από τους στόχους της επίθε-
σης δεν επιτεύχθηκε.

Υπήρξαν περιπτώσεις που οι Γερ-
μανοί πολυβολητές σταμάτησαν να
βάλλουν αηδιασμένοι από το σφα-
γείο. Ένας Γερμανός αξιωματικός
περιέγραφε λίγο μετά το πεδίο της
μάχης: «μια σειρά τεράστιους κρα-
τήρες από εκρήξεις βομβών, γεμά-

τος με κομμάτια από στολές, οπλι-
σμό και ανθρώπινα μέλη. Οι νεκροί
ανακατεμένοι με τους ζωντανούς.
Καθώς παίρναμε τις θέσεις μας,
τους βρίσκαμε στοιβαγμένους τον
ένα απάνω στον άλλον. Ο ένας λό-
χος μετά τον άλλο είχαν σπρωχτεί
στη κόλαση πυρός και είχαν εξοντω-
θεί». 

Βέβαια, για τους Βρετανούς επικε-
φαλής όλα είχαν πάει καλά. Ένας
συνταγματάρχης του επιτελείου
έγραψε στην αναφορά του ότι: «Τα
γεγονότα της 1 Ιούλη επιβεβαίωσαν
τα συμπεράσματα του βρετανικού
γενικού επιτελείου και δικαίωσαν σε
μεγάλο βαθμό τις τακτικές που επι-
λέχθηκαν». Ο ίδιος ο Χέηγκ δήλωσε
ότι: «χωρίς αμφιβολία ο εχθρός έχει
κλονιστεί και δεν διαθέτει εφεδρεί-
ες». 

Και φυσικά διέταξε συνέχιση των
επιθέσεων. Συνεχίστηκαν για 140 μέ-
ρες, μέχρι τα μέσα Νοέμβρη. Όταν
σταμάτησαν οι επιχειρήσεις, η σφα-
γή σε βιομηχανική κλίμακα είναι η
ακριβέστερη περιγραφή, ο απώλειες
των Συμμάχων είχαν φτάσει τις 600
χιλιάδες (τα 2/3 Βρετανοί) και των
Γερμανών τις 650 χιλιάδες. Η «επέ-
λαση» που είχε υποσχεθεί ο Χέηγκ
αποδείχτηκε ότι ήταν μια προώθηση
μόλις 9 χιλιομέτρων. 

Λίγες μέρες μετά, στα μέσα Δε-
κέμβρη, τέλειωσε η μάχη του Βερν-
τέν, που είχε ξεκινήσει τον Φλεβάρη.
Εκεί οι απώλειες και από τις δυο με-
ριές έφτασαν το 1 εκατομμύριο. Η
γραμμή του μετώπου βρισκόταν
ακριβώς στο σημείο της έναρξης
της μάχης. 

Στα τέλη του 1887 ο Φ. Ένγκελς
προειδοποιούσε τι θα σημάνει μια
πολεμική αναμέτρηση στην Ευρώπη: 

«ένας παγκόσμιος πόλεμος έκτα-
σης και βιαιότητας που δεν έχει
φανταστεί κανείς μέχρι τώρα. Η αλ-
ληλοσφαγή θα εμπλέξει οχτώ με δέ-
κα εκατομμύρια στρατιώτες…Οι κα-
ταστροφές του Τριακονταετούς Πο-
λέμου συμπυκνωμένες σε τρία με
τέσσερα χρόνια και απλωμένες σε
όλη την ήπειρο· λιμός, λοιμός, γενι-
κή αποσύνθεση των δυο στρατών
και των πληθυσμών…κατάρρευση
των παλιών κρατών και της παραδο-
σιακής κρατικής σοφίας σε τέτοιο
βαθμό που τα στέμματα θα κυλάνε
με τη ντουζίνα στο δρόμο και δεν θα
βρίσκεται κανείς να τα περιμαζέ-
ψει…»

Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
των καπιταλιστών έφεραν στον κό-
σμο τη βαρβαρότητα που προφή-
τευε ο Ένγκελς. Όμως, δίπλα στην
βαρβαρότητα γεννιόταν κι η ελπίδα.
Το 1916 ήταν η χρονιά της φρίκης
του Σομ και του Βερντέν, της σφα-
γής σε βιομηχανική κλίμακα. Το
1917 ήταν η χρονιά των ανταρσιών
και των απεργιών σε όλη την εμπό-
λεμη Ευρώπη -και η χρονιά της Ρώ-
σικης Επανάστασης. 

Λέανδρος Μπόλαρης

6 Ιούλη 2016, Νο 1230Ιστορία

100 χρόνια από 
το σφαγείο του Σομ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17



Νο 1230, 6 Ιούλη 2016 Nέο τεύχος Σοσιαλισμός Από τα Κάτω

Α
φιερωμένο εξαιρετικά στην κρίση
που κλυδωνίζει την Ευρωπαϊκή
Ένωση μετά την επικράτηση του

Brexit στο βρετανικό δημοψήφισμα, είναι
το νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός Από τα Κάτω (Νο 117, Ιούλης-Αύ-
γουστος 2016) που μόλις κυκλοφόρησε.
Ένα χρόνο μετά το δικό μας συντριπτικό
ΟΧΙ στα μνημόνια, το εξώφυλλο του πε-
ριοδικού δε θα μπορούσε να κοσμεί κάτι
άλλο από τα αποσβολωμένα πρόσωπα
των ηγετών της ΕΕ -ανάμεσά τους και
του Τσίπρα- για τη νέα μεγάλη ήττα
τους.

«Η ΕΕ χάνει το δεύτερο μεγαλύτερο
μέλος της. Ένας νεοφιλελεύθερος οργα-
νισμός που έχει διαρκώς υπηρετήσει τα
συμφέροντα του Ευρωπαϊκού κεφάλαιου
με τις μνημονιακές επιθέσεις λιτότητας
στην Ελλάδα, με τη στήριξη για τις επι-
θέσεις Ολάντ κατά των εργατών στη
Γαλλία και με την πλήρη περιφρόνηση
για κάθε αντιπολίτευση, δέχεται αυτή τη
στιγμή το μεγαλύτερο πλήγμα», αναφέ-
ρει το σημείωμα της σύνταξης του πε-
ριοδικού εισάγοντάς μας στα δύο κεντρι-
κά άρθρα για τις πολιτικές και οικονομι-
κές συνέπειες του Brexit.

Στις πρώτες στέκεται η Μαρία Στύλ-
λου με το άρθρο της «Βρετανία 52%, Ελ-
λάδα 62% - Ένα χρόνο μετά, είμαστε πιο
δυνατοί». Υπερβολικός τίτλος θα μπορούσε να
πει κάποιος μετά από έξι χρόνια σκληρά μνημό-
νια, ένα ταπεινωτικό ξεπούλημα από την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψε το ΟΧΙ σε ΝΑΙ και
συνεχίζει όλες τις επιθέσεις, αλλά κι ένα Brexit
που αμφισβητείται ο ταξικός χαρακτήρας του.
Κι όμως, δεν είναι. Όπως εξηγεί το άρθρο, που-
θενά δεν κατάφεραν να σταματήσουν την αντί-
σταση, το «δεν υπάρχει εναλλακτική» δεν πείθει
μαζικά πια ακροατήρια, η αφήγηση ενός σύσ-
σωμα ρατσιστικού και ξενοφοβικού Brexit είναι
η προπαγάνδα των ηττημένων του δημοψηφί-
σματος για να συκοφαντήσουν και να μειώσουν
τα προχωρήματα της εργατικής τάξης και της
νεολαίας πανευρωπαϊκά.

«Ξέρουν [τα χρηματιστήρια και οι ελίτ της Ευ-
ρώπης] ότι εκατομμύρια εργάτες σε όλη την
Ευρώπη βλέπουν το 52% της Βρετανίας και το
62% στην Ελλάδα πέρσι σαν ένα πλήγμα για τις
άρχουσες τάξεις που τυραννούν όλους τους ερ-
γάτες της ηπείρου», γράφει, καταλήγοντας στα
καθήκοντα που ανοίγονται για την αριστερά πέ-
ρα από το ΣΥΡΙΖΑ, «Αν η Αριστερά χάσει αυτή
την εικόνα από τα μάτια της, περιορίζεται σε
έναν μικρόκοσμο και δεν μπορεί να επηρεάσει,
πολύ περισσότερο να καθορίσει τις εξελίξεις. Η
Αριστερά πρέπει να έχει σαν στόχο να τις καθο-
ρίσει γιατί οι συγκρούσεις μπροστά μας είναι
πολύ μεγάλες».

Αυτές τις εκτιμήσεις, της κρίσης και αστάθει-
ας της κυρίαρχης τάξης και της δύναμης των
εργατών, έρχεται να ενισχύσει η οικονομική
ανάλυση που κάνει ο Πάνος Γκαργκάνας στο
άρθρο του «Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλε-
λευθερισμού». Αν αξίζει να το διαβάσει κανείς
δεν είναι «μόνο» γιατί εξηγεί, με τον κατανοητό
τρόπο που προσφέρει η μαρξιστική θεωρία, για-
τί ο νεοφιλελευθερισμός, εδώ και τριάντα χρό-
νια, αδυνατεί «να εξασφαλίσει τον κεντρικό του

στόχο, δηλαδή το ξεπέρασμα της κρίσης του
σύγχρονου καπιταλισμού». Αλλά και γιατί ανα-
δεικνύει κάτι ακόμα που δεν μπορεί να εξασφα-
λίσει ο νεοφιλελευθερισμός: «δεν μπορεί να
απαλλάξει τον καπιταλισμό από τον “ιστορικό
νεκροθάφτη” του».

Αν υπάρχει μια κυβέρνηση που βρέθηκε πρό-
σφατα αντιμέτωπη με αυτή την ιστορική δύνα-
μη, είναι του Ολάντ στη Γαλλία. Ο Γκαέλ
Μπρεμπάντ, φοιτητής στη Σορβόννη και ακτιβι-
στής της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, παρου-
σιάζει στη συνέντευξή του στο περιοδικό πώς
και γιατί «Η οργή βγήκε στους δρόμους» στη
χώρα που η ακροδεξιά και το Εθνικό Μέτωπο
της Λεπέν παρουσιαζόταν ως ο μοναδικός κερ-
δισμένος από τις νεοφιλελεύθερες επιθέσεις.
Μιλά για το ρόλο των φοιτητών και της νεολαί-
ας, τις Ολονυκτίες και τα προχωρήματα του κι-
νήματος ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες, την εκρηκτική είσοδο της εργατικής τάξης
και των συνδικάτων.

Επανάσταση στη Συρία

«Το όνομά μου είναι Αμτζάντ, είμαι 36 χρο-
νών, κατάγομαι από την πόλη Χαμά που βρίσκε-
ται στη κεντρική Συρία, έχω σπουδάσει νομικά
με ειδικότητα στη διεθνή νομολογία και σήμερα
είμαι πρόσφυγας…». Η συνέντευξη του Αμτζάντ
αλ Φαχούρι στο Γιώργο Πίττα είναι κυριολεκτικά
αποκλειστικότητα. Μια συγκλονιστική προσωπι-
κή μαρτυρία για το πώς ξεκίνησε, οργανώθηκε
και εξελίχτηκε η επανάσταση στη Συρία το 2011
που αναδεικνύει τις επαναστατικές εμπειρίες
που κουβαλάνε «Οι πρόσφυγες της Αραβικής
Άνοιξης».

Η ιστορία είναι γεμάτη με μεγάλα κινήματα
και επαναστάσεις. Στην επέτειο των ογδόντα
χρόνων από την ισπανική επανάσταση του 1936,
το νέο ΣΑΚ δεν θα μπορούσε να μη θυμίσει την
πιο κρίσιμη μάχη της δεκαετίας του ’30. «Εκα-

τομμύρια εργάτες και εργάτριες ξεση-
κώθηκαν και με το όπλο στο χέρι πά-
λευαν ενάντια στο φασισμό. Την ίδια
στιγμή δημιουργούσαν τα προπλάσμα-
τα της δικής τους εξουσίας. Η απάντη-
ση στο φασισμό ήταν η εργατική επανά-
σταση», γράφει ο Λέανδρος Μπόλαρης
στο άρθρο «Η επανάσταση ενάντια στο
φασισμό».

Το Κεφάλαιο του Μαρξ είναι από τα
πιο πολυσυζητημένα έργα παγκοσμίως.
Μία πλευρά αυτής της συζήτησης είναι
το πώς ο Μαρξ έφτασε να το γράψει,
ποια ζητήματα και προβλήματα αντιμε-
τώπισε στην προσπάθειά του, όπως
έλεγε ο ίδιος, να «αποκαλύψει τους οι-
κονομικούς νόμους κίνησης της σύγ-
χρονης κοινωνίας». Αυτή την πλευρά
προσπαθεί να φωτίσει το βιβλίο του
Άλεξ Καλλίνικος «Αποκρυπτογραφών-
τας το Κεφάλαιο» που κυκλοφόρησε
πρόσφατα στα ελληνικά από το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο. Το νέο ΣΑΚ δημοσι-
εύει την παρουσίαση που έκανε ο συγ-
γραφέας του στον φετινό Μαρξισμό
ανοίγοντάς μας πραγματικά την όρεξη
για διάβασμα όταν λέει πώς «το Κεφά-
λαιο δεν είναι μια ακαδημαϊκή μελέτη.
Είναι ένα επιστημονικό έργο, αλλά ταυ-
τόχρονα και ένα πολιτικό όπλο. Είναι
όπλο ακριβώς γιατί είναι ένα τέτοιο επι-

στημονικό έργο. Αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι
είναι όπλο».

Όλοι μας κατά καιρούς έχουμε ακούσει τη
φράση «η εργατική τάξη είναι στο καναπέ» και
έχουμε αναρωτηθεί αν πράγματι της λείπει η τα-
ξική συνείδηση και πώς μπορεί να την αποκτή-
σει. Το άρθρο του Θανάση Καμπαγιάννη, «Τάξη
και ταξική συνείδηση», για το τι είναι αυτό που
καθορίζει τις ιδέες της εργατικής τάξης και πώς
αυτές μπορούν να αλλάξουν, μας βοηθά να
απαντήσουμε. Οδηγός είναι οι εμπειρίες και οι
θεωρητικοποιήσεις των επαναστατών μαρξι-
στών των αρχών του 20ου αιώνα και συγκεκρι-
μένα η παρέμβαση του Γκέοργκ Λούκατς, η
συμβολή του Αντόνιο Γκράμσι και η τομή του
Λένιν μέσα από την πετυχημένη δοκιμασία της
Ρώσικης Επανάστασης.

Διαβάζοντας στην πρώτη σελίδα τα περιεχό-
μενα του περιοδικού, είναι αδύνατο να μην τρα-
βήξει σε κάποιον την προσοχή το άρθρο «Θεω-
ρία της σχετικότητας και τα βαρυτικά κύματα».
Τι κάνει μια επιστημονική ανακάλυψη ανάμεσα
σε πολιτικά μαρξιστικά κείμενα; Η Αφροδίτη
Φράγκου, εξηγώντας τη θεωρία του Αϊνστάιν
που πλέον επιβεβαιώνεται, απαντά: «θέλοντας
να αλλάξουν την κοινωνία, οι επαναστάτες σο-
σιαλιστές έχουν το μαρξισμό σαν εργαλείο επι-
στημονικής κατανόησής της. Η κατανόηση του
φυσικού κόσμου και της κοινωνίας είναι δυο
πράγματα αλληλένδετα, αν και όχι ταυτόσημα.
Από αυτή την άποψη, οι μαρξιστές δεν μπορούν
ούτε να αγνοούν, αλλά ούτε να δέχονται άκριτα
τα συμπεράσματα των επιστημόνων».

Δύο βιβλιοκριτικές συμπληρώνουν το περιοδι-
κό. Η πρώτη είναι για την παμφλέτα «Η εργατική
αντίσταση στα μνημόνια-Χρονικό των αγώνων
μιας εξαετίας» και η δεύτερη για το συλλογικό
έργο «Το ΟΧΙ που έγινε ΝΑΙ».

Λένα Βερδέ

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr
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Ο
«Πραματευτής» του Νίκου Ξυλούρη
θα μπορούσε να είναι το σάουντρακ
της επίσκεψης του Τσίπρα και της πο-

λυμελούς συνοδείας του στην Κίνα, με τη δια-
φορά ότι αυτά που έχουν βάλει σκοπό να ξε-
πουλήσουν δεν είναι ούτε κουβαρίστρες ούτε
βελονάκια. 

Δίπλα στον Τσίπρα ταξίδεψαν στην Κίνα
αρκετοί υπουργοί, η περιφερειάρχης Αττικής,
επιχειρηματική αποστολή, συνολικά 45 εται-
ρείες και φορείς, που ενεργοποιούνται στον
τουρισμό, το «real estate», τον τομέα των τρο-
φίμων, τη ναυτιλία, τις νέες τεχνολογίες, την
υγεία. Φυσικά παρών ήταν ο πρόεδρος του
ΤΑΙΠΕΔ Πιτσιόρλας που μαζί με τον γενικό δι-
ευθυντή της COSCO SHIPPING Γουάν
Μιν υπέγραψαν συμφωνία επιβεβαίωσης ότι
έχουν εκπληρωθεί οι προϋποθέσεις που κα-
θορίστηκαν για την εξαγορά του 67% του
ΟΛΠ από την Cosco. 

Συμμετοχή

Ο Τσίπρας στη συνάντησή του με τον κινέ-
ζο πρωθυπουργό Λι Κετσιάνγκ ανάμεσα σε
άλλα, πρότεινε τη συμμετοχή κινεζικών εται-
ριών σε «επενδύσεις» όπως η δημιουργία lo-
gistic center στο Θριάσιο όπου κινέζικα προ-
ϊόντα θα «συναρμολογούνται και θα μεταφέ-
ρονται προς την Κεντρική Ευρώπη». Ακολού-
θησε, στην ουσία, πρόσκληση (;) για το σιδη-
ρόδρομο αφού όπως τόνισε οι Τσίπρας ο
δρόμος της Κίνας προς την Ευρώπη «περνά
από την Ελλάδα, τόσο σε ό,τι αφορά τη θα-
λάσσια οδό όσο και σε ό,τι αφορά την οδική
και σιδηροδρομική ζώνη». Αλλά και πρόσκλη-
ση για τη διερεύνηση της δυνατότητας ναυ-
πηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας στην
Ελλάδα, επένδυση στον τραπεζικό τομέα,
επενδύσεις σε τουριστικά ακίνητα και αλλά
και το αεροδρόμιο στο Καστέλλι στην Κρήτη. 

Όσον αφορά τώρα στις ελληνικές εξαγω-
γές στην Κίνα ο πρωθυπουργός της Κίνας θύ-
μισε στον Τσίπρα ευγενικά ότι «η Κίνα είναι
μια μεγάλη εξαγωγική χώρα» αλλά θα μπο-
ρούσε να εισάγει κάποια «προϊόντα ποιότη-
τας». Για να εξετάζει την πρόοδο αυτών και
άλλων θεμάτων αποφασίστηκε να δημιουργη-
θεί μόνιμη ελληνοκινεζική επιτροπή παρακο-
λούθησης.

Ο Τσίπρας επίσης συναντήθηκε στη Σαγκάη

με τον πρόεδρο της Cosco, τον πρόεδρο της
εταιρίας ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου Ali-
baba, τον πρόεδρο της τεχνολογικής εταιρεί-
ας ΖΤΕ και της επενδυτικής εταιρίας Fosun.
Στο Πεκίνο συναντήθηκε με τον Γουάνγκ Ζιαν-
λίν, πρόεδρο του μεγάλου ομίλου Wanda Gro-
up, που επενδύει σε εμπορικά ακίνητα, τουρι-
σμό, κινηματογράφο. Ο πρόεδρος της Wanda
Group εξέφρασε το ενδιαφέρον του για δημι-
ουργία υποδομών τουριστικής ανάπτυξης και
στούντιο κινηματογραφικών παραγωγών στην
Ελλάδα. Στη συνάντηση με την εταιρία Hua-
wei που ειδικεύεται στην πληροφορική και τε-
χνολογία ο Τσίπρας σύμφωνα με τη Ναυτεμ-
πορική «τόνισε ότι θα κατασκευασθεί ένα τε-
χνολογικό πάρκο στην Αθήνα και πρότεινε την
αδελφοποίηση του τεχνολογικού πάρκου Hua-
wei με την Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης». 

Oι Κινέζοι αξιωματούχοι ήταν ευχαριστημέ-
νοι από την ταχύτητα με την οποία η ελληνική
κυβέρνηση έτρεξε να ικανοποιήσει τους
όρους που έθεσαν αλλάζοντας μέσα στη Βου-
λή το νόμο όσον αφορά στο εργασιακό καθε-
στώς των εργαζομένων στο λιμάνι. Από την
πλευρά του ο Τσίπρας εγγυήθηκε ξανά και ξα-
νά ότι στην Ελλάδα δημιουργούνται «σημαντι-

κές επενδυτικές ευκαιρίες χαμηλού ρίσκου»,
προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει «ένα
επενδυτικό σοκ δημόσιων και ιδιωτικών επεν-
δύσεων για να χτυπήσουμε την αποεπένδυση
και να αντιμετωπίσουμε την ανεργία». 

Και μόνο η έκφραση «επενδυτικό σοκ» δεί-
χνει το νεοφιλελεύθερο κατήφορο της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ, που φυσικά δεν έχει να παρου-
σιάσει ούτε μια πραγματικά δημόσια επένδυ-
ση. Και βέβαια, ο Τσίπρας πουλάει φύκια για
μεταξωτές κορδέλες όταν λέει ότι οι ιδιωτικο-
ποιήσεις θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση
της ανεργίας. Aλήθεια μπορεί να δείξει ο Τσί-
πρας έστω ένα όφελος που είχαν οι εργαζό-
μενοι και γενικότερα οι κάτοικοι του Πειραιά
από τη μέχρι τώρα παρουσία της Cosco στο
λιμάνι; Πόσες αλήθεια θέσεις εργασίας χάθη-
καν και πόσες δημιουργήθηκαν και με ποιες
συνθήκες εργασίας; Και μάλιστα, ενώ σύμφω-
να με τον γενικό διευθυντή της Cosco Ship-
ping Γουάν Μιν «η εμπορευματική δυναμικό-
τητα του Πειραιά αυξήθηκε από 880.000 TEU
το 2010 σε 3.360.000 TEU το 2015, ενώ η κα-
τάταξή του με όρους δυναμικότητας εκτοξεύ-
τηκε από την 93η θέση στην 39η…»

Γ.Π.

Ο ΤΣΙΠΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Σοκ ιδιωτικοποιήσεων 

Στη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Ν. Κοτζιά και Γουάνγκ Γι αποφασίστηκε επίσης η δημιουργία
ενός οργανισμού, που θα αποτελείται από μέλη-χώρες οι οποίες  …είχαν μεγάλο πολιτισμό και ήταν οι
πρόδρομοι του σύγχρονου πολιτισμού (!) Φάτε ιδιωτικοποιήσεις και αρχαίο πολιτισμό το μήνυμα της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στους συνταξιούχους που τις ίδιες μέρες είδαν τις συντάξεις τους να
περικόβονται. Στη φωτό ο Αλέξης Τσίπρας ξεναγείται στο Σινικό Τείχος.

H ανάσα που πήραμε, μετά από την ήττα με
μικρή διαφορά του φασίστα υποψήφιου Νόρμ-
περτ Χόφερ του «Κόμματος Ελευθερίας» (FPO)
στο τέλος του Μαϊου ήταν μικρότερη απ’ όση
νομίζαμε. Σήμερα, το Συνταγματικό Δικαστήριο
ακύρωσε, μετά από αίτημα του FPO, το δεύτε-
ρο γύρο των εκλογών και διέταξε να επαναλη-
φθούν, το πιθανότερο τον Οκτώβριο. 

Η απίστευτη αυτή απόφαση δικαιολογήθηκε
επειδή σε κάποιες περιοχές άνοιξαν οι επιστο-
λικές ψήφοι λίγο νωρίτερα από όσο προβλεπό-
ταν. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να στη-
ριζόμαστε στον κρατικό μηχανισμό για να πα-
λέψουμε ενάντια στο φασισμό. Οι φασίστες
ποτέ δεν έφτασαν στην εξουσία χάρη στις δι-
κές τους δυνάμεις αλλά κάτω από τις φτερού-
γες του κράτους. Το διαπιστώσαμε ξανά αυτό
και πριν από τρεις βδομάδες όταν η αστυνομία
επιτέθηκε στους αντιφασίστες που εμπόδιζαν
μια ναζιστική παρέλαση να βαδίσει μέσα από
μια προσφυγογειτονιά της Βιέννης. Η δεξιά –
από τoυς φασίστες μέχρι τους ρατσιστές στο
δεξιό κόμμα- έχουν την αυτοπεποίθηση ότι
μπορούν να ανοικοδομήσουν μια πολύ πιο αυ-
ταρχική Αυστρία. Αλλά δεν θα είναι τόσο απλό.

Κίνημα

Πρέπει τώρα, άμεσα να γιγαντώσουμε το αν-
τιφασιστικό κίνημα στους δρόμους, εκεί όπου
πάντα ήμασταν πολλοί περισσότεροι από το
FPO. Υπάρχει η δυνατότητα για μαζική δράση,
να κινητοποιήσουμε το ένα εκατομμύριο αντι-
φασιστών αγωνιστών, της μουσουλμανικής κοι-
νότητας, των προσφύγων. Στο δεύτερο γύρο
των εκλογών ένας στους δύο ψηφοφόρους
που ψήφισε τον υποψήφιο των Πρασίνων Φαν
Ντερ Μπέλεν, δηλώνει ότι το έκανε για να εμ-
ποδίσει τον φασίστα Χόφερ να γίνει πρόεδρος.
Το ένα τέταρτο του πληθυσμού ήταν ενεργό
στο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. 

Είναι μια μάχη που πρέπει να την πάρουμε
απόλυτα σοβαρά. Οι φασίστες θα πάρουν θάρ-
ρος από την απόφαση του Συνταγματικού Δικα-
στηρίου, λένε στους νέους ψηφοφόρους τους
ορίστε, δείτε είχαμε δίκιο. Εδώ και βδομάδες
κάνουν συστηματική προπαγάνδα ότι το αποτέ-
λεσμα των εκλογών ήταν απάτη,  ότι «τους
έκλεψαν τη νίκη». Προσπαθούν να κινητοποι-
ήσουν τους νέους ψηφοφόρους τους πάνω σε
αυτό το ψέμα και πάνω στο ρατσισμό, ένα μείγ-
μα που μπορεί να εξελιχθεί σε τρομοκρατία
στους δρόμους ενάντια στους μουσουλμάνους,
τους πρόσφυγες, τους μετανάστες. 

Είναι καθοριστικής σημασίας, το να μην κοι-
τάμε μόνο τι συμβαίνει στις εκλογές και στο
κοινοβούλιο, αλλά τους συνεχιζόμενους αγώ-
νες από τα κάτω που αυτοί θα αλλάξουν την
ισορροπία των δυνάμεων προς τη μια ή άλλη
πλευρά. Μπορούμε να νικήσουμε τις απόπει-
ρες που γίνονται να χτιστεί ένα φασιστικό κί-
νημα στην Αυστρία. Μπορούμε να χτίσουμε
πάνω στις μαζικές κινητοποιήσεις που κάναμε
ενάντια στο Pegida και το μαζικό κίνημα αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες. Έτσι θα τους νική-
σουμε. Στους δρόμους, με όλη μας τη δύναμη.

Ντέιβιντ Αλμπριχ, Βιέννη

ΑΥΣΤΡΙΑ

“Όλοι οι
αντιφασίστες
στο δρόμο”!

Ο εργατικός νόμος Ελ-Χομρί επιστρέφει, με αρκετές αλλαγές, στην
Εθνοσυνέλευση για εκ νέου ψήφιση. Όσο κι αν θέλει η κυβέρνηση
Ολάντ να παρουσιάσει τη συνέχιση της μάχης για τον εργατικό νόμο
σαν “διάλογο”, μόνο διάλογο δε θυμίζει: ο ίδιος έχει ήδη ανακοινώσει
την πρόθεσή του να ξαναχρησιμοποιήσει αν χρειαστεί το άρθρο 49.3 (να
περάσει από την Εθνοσυνέλευση χωρίς ψηφοφορία), ενώ η μόνη -μικρή-
αλλαγή που έγινε προς την κατεύθυνση που απαιτούσαν οι εργάτες, να
είναι ισχυρότερες οι κλαδικές διαπραγματεύσεις σε κάποια σημεία, έχει
ήδη αμφισβητηθεί ευθέως από τη Medef (ένωση εργοδοτών). 

Η κυβέρνηση συναντά τους εκπροσώπους των συνδικάτων ελπίζον-
τας να εξασφαλίσει μια πιο “ουδέτερη” στάση από μεριάς τους, ενώ
στην πραγματικότητα δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιώδες στο νόμο. Η
ηγεσία της CGT υιοθετεί έναν ανησυχητικά μετριοπαθή τόνο, λέγον-
τας ότι οι αλλαγές είναι “ενδιαφέρουσες, αλλά ανεπαρκείς” και ότι

χρειάζονται “αμοιβαίες, ισορροπημένες υποχωρήσεις”. 
Την ίδια στιγμή οι διαδηλώσεις ενάντια στο νόμο συνεχίζονται παρά

την απίστευτη καταστολή, με χιλιάδες ΜΑΤ να αναπτύσσονται σε όλες
τις πόλεις (στο Παρίσι μόνο, επιστρατεύθηκε αστυνομική δύναμη
2.500 αστυνομικών στη διαδήλωση της 28 Ιούνη). Η αστυνομία χρησι-
μοποιεί κάθε μέσο για να τσακίσει την αντίσταση, ειδικά μετά τη δια-
δήλωση σεισμό της 14 Ιούνη που ξεσήκωσε πάνω από 1 εκατομμύριο. 

Την Τρίτη 5 Ιουλίου (την ώρα που στην Ελλάδα η εργατική τάξη θα
διαδηλώνει για να υπενθυμίσει σε όλη την Ευρώπη ότι το ΟΧΙ δεν έχει
γίνει Ναι) στη Γαλλία η εργατική τάξη θα διαδηλώνει ενάντια στον νό-
μο Ελ-Χομρί, που πάει στην Εθνοσυνέλευση, κομμάτι της πανευρω-
παϊκής αμφισβήτησης που ξεσηκώνεται ενάντια στην ΕΕ και την πολι-
τική της άγριας λιτότητας.

A.Φ.

ΓΑΛΛΙΑ Συνεχίζουν τον αγώνα



Η δίκη της Χ.Α. εργατικη αλληλεγγυη 

Η
κατάθεση του Δημήτρη Χα-
τζησταμάτη, που έγινε την
Πέμπτη 30 Ιούνη και τη Δευ-

τέρα 4 Ιούλη, 70η και 71η ημέρα της
δίκης της Χρυσής Αυγής αντίστοιχα,
συμπλήρωσε από ακόμη μια σκοπιά
την εικόνα της οργανωμένης και στο-
χευμένης επίθεσης στον Παύλο Φύσ-
σα και την παρέα του από το τάγμα
εφόδου της Νίκαιας, και ταυτόχρονα
επιβεβαίωσε ότι ο ρόλος της αστυνο-
μίας στην επίθεση αυτή ήταν, στην
καλύτερη περίπτωση, ρόλος θεατή.

Ο μάρτυρας, ειδικός φρουρός
στο επάγγελμα, ο λεγόμενος (όπως
έχει προκύψει από τις καταθέσεις
των άλλων μαρτύρων) “διαμεσολα-
βητής” ανάμεσα στην παρέα του
Φύσσα και τους χρυσαυγίτες το μοι-
ραίο βράδυ, περιέγραψε μια ομάδα
τριών ατόμων με μαύρες μπλούζες
(τους δύο τους είχε ξαναδεί και
γνώριζε ότι ήταν μέλη της Χρυσής
Αυγής), με πολύ επιθετικές διαθέ-
σεις, να απειλούν ότι θα τσακίσουν
την παρέα του Φύσσα. Ο μάρτυρας
προσπάθησε να κάνει τις δύο ομά-
δες να “σπάσουν” και αναγνώρισε
τον Άγγο ως το άτομο με το οποίο
“διαπραγματεύτηκε” την αποχώρη-
ση των χρυσαυγιτών από το δρόμο
της καφετέριας, αλλά αμέσως μετά
υπέδειξε και τον Καλαρίτη, λέγον-
τας ότι δεν είναι σίγουρος.

Η ένταση, σύμφωνα με το μάρτυ-
ρα, έγινε αμέσως μετά το τέλος του
αγώνα, έξω από την καφετέρια.
Ταυτόχρονα περιγράφει τον Παύλο
Φύσσα πράο, ήρεμο, χωρίς διάθεση
για καυγά, να αρνείται να φύγει, λέ-
γοντας “ήρθα να πιω μια μπύρα με
τους φίλους μου και θέλω να την
πιω ελεύθερος όπου θέλω”. Αμέσως
μετά κατευθύνθηκε με την παρέα
του προς την οδό Τσαλδάρη.

Στυλιάρι
Στη συνέχεια, ενώ, όπως είπε, ο

ένας από τους τρεις χρυσαυγίτες
κουνούσε απειλητικά ένα στυλιάρι
που κρατούσε και ο άλλος φώναζε
στο τηλέφωνο “είναι εδώ, θα τους
τσακίσουμε”, είδε δύο μηχανές ΔΙΑΣ
να μπαίνουν στο στενό. Θεώρησε ότι
οι αστυνομικοί είχαν γνώση για το πε-
ριστατικό και, αφού τους ενημέρωσε
για την ένταση, κινήθηκε να φύγει, πι-
στεύοντας ότι η φασαρία είχε λήξει. 

Σε κάποια στιγμή άκουσε ένα
“συντεταγμένο ποδοβολητό” και εί-
δε την ομάδα των χρυσαυγιτών να
έχει αυξηθεί σε 20 άτομα, ομοι-
όμορφα ντυμένα, να βγαίνουν στην
Τσαλδάρη φωνάζοντας και βρίζον-
τας. Δύο-τρία άτομα βγήκαν από
τους είκοσι, πέρασαν απέναντι και
όρμηξαν στον Παύλο Φύσσα ο οποί-
ος, όπως είπε ο μάρτυρας, φαινό-
ταν ότι ήταν ο στόχος τους.

Ο μάρτυρας περιέγραψε ξεκάθα-
ρα ότι επρόκειτο για απρόκλητη επί-
θεση, λέγοντας ότι η παρέα του Π.
Φύσσα δεν έκανε καμία επιθετική κί-
νηση ούτε απείλησε, αλλά και ότι

εμφανισιακά φαινόταν η πιο αδύνα-
μη: η παρέα του Φύσσα, είπε, ήταν
η αμυνόμενη. Ακόμη και όταν ο συ-
νήγορος υπεράσπισης, Οπλατζάκης
προσπάθησε να αντιστρέψει την πε-
ριγραφή ρωτώντας αν η νευρικότη-
τα της ομάδας των χρυσαυγιτών
μπορούσε να οφείλεται σε αίσθημα
απειλής (!), τον οδήγησε να περι-
γράψει ακόμη πιο ξεκάθαρα ότι οι
χρυσαυγίτες “ξεκινήσανε, αναπτυχ-
θήκανε, ορμήξανε, χαθήκανε”, σκια-
γραφώντας την εικόνα της γρήγο-
ρης, συντονισμένης επίθεσης που
έχουν δώσει και άλλοι μάρτυρες.

Απαντώντας για το κίνητρο της
δολοφονίας για τον Ρουπακιά, ο
μάρτυρας είπε: “για να ανέβει ιε-
ραρχικά”. Σε ερώτηση της πολιτικής
αγωγής “πώς χαρακτηρίζετε μια ορ-
γάνωση στην οποία ο φονέας έχει
ιεραρχική θέση;” η υπεράσπιση αν-
τέδρασε έντονα, ενώ το ακροατήριο
του αντιφασιστικού κινήματος ξέ-
σπασε σε χειροκροτήματα.

Το πιο σημαντικό όμως σημείο της
κατάθεσης του Χατζησταμάτη ήταν ο
ρόλος της αστυνομίας: ενώ όλοι οι
αστυνομικοί που έχουν μέχρι τώρα
καταθέσει ισχυρίζονταν ότι έφτασαν
στο σημείο ενώ η επίθεση βρισκόταν

σε εξέλιξη, ότι “έκαναν ό,τι μπορού-
σαν” και ότι “δεν πρόλαβαν” να πα-
ρέμβουν, ο μάρτυρας είπε ότι η
αστυνομία ήταν εκεί πριν αρχίσει η
επίθεση. Ενώ τα σημάδια ότι θα
πραγματοποιηθεί η επίθεση ήταν ήδη
φανερά, τρεις μηχανές ΔΙΑΣ βρίσκον-
ταν σταθμευμένες (!) στο σημείο που
συγκεντρώθηκαν οι χρυσαυγίτες πριν
επιτεθούν. Μάλιστα, σύμφωνα με το
μάρτυρα, στη συνέχεια ακολούθησαν
την πορεία του τάγματος, όχι τρέχον-
τας πεζοί όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι,
αλλά με τις μηχανές. “Έγινε παρου-
σία αστυνομικών δυνάμεων φονικό”,
είπε χαρακτηριστικά, πιθανολογών-
τας ότι η κατάθεσή του άλλαξε στην
ίδια τη ΓΑΔΑ για να καλυφθεί το γε-
γονός αυτό, όταν ρωτήθηκε για τις
αντιφάσεις του. Αργότερα διευκρίνι-
σε: “η δολοφονία παρουσία αστυνο-
μικών δεν είναι κάτι κοινωνικά αποδε-
κτό. Έψαχναν κάποιον να τα φορτώ-
σουν, σε εμένα που είμαι ένας, όχι
σε αυτούς (τους αστυνομικούς της
ΔΙΑΣ) που είναι πολλοί”.

Ομάδα ΔΙΑΣ
Επιπλέον τόνισε ότι η παρουσία της

αστυνομίας δεν έκανε το τάγμα να
φοβηθεί ή να αποθαρρυνθεί. Αντιθέ-

τως η έπαρσή του ανέβηκε όταν η
αστυνομία έκανε μια κίνηση να τους
διώξει με λόγια, στα οποία φυσικά δεν
υπάκουσαν. Στη συνέχεια οι αστυνο-
μικοί δεν έκαναν καμία άλλη προσπά-
θεια. Ο μάρτυρας αναφέρει: “η κοπέ-
λα του [μετά το μαχαίρωμα] φώναξε
στους ΔΙΑΣ: δίπλα σας περάσανε και
δεν κάνατε τίποτα!”. Για το ερώτημα
της βράβευσης της ομάδας ΔΙΑΣ με
έπαινο είπε “δεν ξέρω κιόλας, αλλά
νομίζω είναι πολιτικοί οι λόγοι”.

Ο μάρτυρας, τόσο καθώς περιέ-
γραφε τη νύχτα της δολοφονίας όσο
και απαντώντας σε ερωτήσεις της
πολιτικής αγωγής σχετικά με τον
τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής
οργάνωσης, μίλησε για την απόλυτη
πειθαρχία, την εκπαίδευση, καθώς
και το κλίμα τρόμου που είχε δημι-
ουργήσει η Χρυσή Αυγή μέχρι το Σε-
πτέμβριο του '13. Για το ποδοβολη-
τό είπε “δεν το πετυχαίνεις αν δεν το
έχεις δουλέψει, όλοι έχουμε πάει
στρατό, θέλει προετοιμασία”, ενώ
για το τάγμα εφόδου που το προκά-
λεσε, εκτίμησε ότι το έκανε για να
εμψυχώσει το δολοφόνο του Παύ-
λου Φύσσα. “Το ποδοβολητό προ-
κλήθηκε από βαριά παπούτσια, που
δε φοράει ο κόσμος ένα καλοκαιρινό

βράδυ. Ήταν ντυμένοι ομοιόμορφα,
περπατούσαν ομοιόμορφα, δεν ήταν
γιουρούσι. Αυτή η ομοιομορφία είχε
μια σκοπιμότητα, να τρομοκρατήσει.
Φώναζαν, έκαναν σκηνικό αριθμητι-
κής ισχύος”. Ο μάρτυρας είπε επί-
σης ότι βλέποντας το τραύμα του Π.
Φύσσα “ανοιχτό σαν τριαντάφυλλο,
χωρίς αίμα” του έκανε εντύπωση.
Όπως είπε, δεν ήταν κάτι που μπο-
ρούσε να πετύχει ο καθένας χωρίς
εκπαίδευση, ήταν “δουλεμένο”. Αρ-
γότερα κατάλαβε ότι ο Ρουπακιάς
είχε στρίψει το μαχαίρι.

Σε ερωτήσεις για τα τάγματα εφό-
δου ο μάρτυρας είπε: “τάγμα εφό-
δου είναι η ομάδα που κάνει τα χτυ-
πήματα. Τα διακρίνει στρατιωτική
δομή, η ομοιομορφία στην εμφάνι-
ση, το ότι αποτελούνται από γυμνα-
σμένα άτομα, σκληρά. Τα αντιλαμ-
βάνομαι σαν την αιχμή του δόρατος
της Χρυσής Αυγής. Δεν μπορώ να
συνδέσω στο μυαλό μου τα τάγματα
εφόδου με κάποιο άλλο κόμμα”.

Τέλος, μιλώντας για τον τρόμο
που καλλιεργούσε η Χρυσή Αυγή
την εποχή της δολοφονίας είπε ότι
στο στόχαστρό της βρίσκονταν όλοι
οι μετανάστες, αλλά και όσοι εναν-
τιώνονταν σε αυτά που υποστηρίζει
(σε ερώτηση για τις απόψεις των με-
λών της, είπε ότι έχουν “ακροδεξιές,
φιλοναζιστικές απόψεις”). Για να πε-
ριγράψει το κλίμα, έφερε ως παρά-
δειγμα την επίθεση στο ΠΑΜΕ. Εκεί-
νη την εποχή, σύμφωνα με τα λόγια
του ίδιου, “δεν τα έβαζες με τη Χρυ-
σή Αυγή, έτρωγες της χρονιάς
σου”. Σε αυτό το σημείο, το ακροα-
τήριο των φασιστών, αποτελούμενο
και από μέλη των ταγμάτων εφόδου
περήφανα προφανώς για τα κατορ-
θώματά τους και έτσι ομολογώντας
τα, ξέσπασε σε γέλια. Θα τους κο-
πούν σύντομα όμως.

Αφροδίτη Φράγκου

Όλο τον Ιούλιο στα δικαστήρια
Η δίκη συνεχίζεται την Παρασκευή 8 Ιούλη με την

εξέταση του ίδιου μάρτυρα από τους υπόλοιπους συ-
νήγορους της υπεράσπισης και για τη συνέχεια έχουν
κληθεί οι μάρτυρες Κοντονικόλας και Χατζηευστρατί-
ου, φίλοι του Παύλου Φύσσα και αυτόπτες μάρτυρες. 

Η μαζική, οργανωμένη παρουσία του αντιφασιστι-
κού κινήματος έξω από το Εφετείο και μέσα στην αί-
θουσα είναι απαραίτητη. Το αντιφασιστικό κίνημα
οφείλει να συνεχίσει να μεταφέρει στο δικαστήριο την

πίεση ότι μια ολόκληρη κοινωνία παρακολουθεί τη δί-
κη των φασιστών και απαιτεί την καταδίκη τους. Να
μην αφήνει τους φασίστες να χαχανίζουν σε βάρος
της οικογένειας, των φίλων του Παύλου Φύσσα και
των υπόλοιπων θυμάτων και να τρομοκρατούν στην
αίθουσα. Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σε κινητοποίηση διαρκείας
για κάθε δικάσιμο του Ιουλίου. Οι δικάσιμες που
έχουν οριστεί είναι: 8, 11, 14, 15, 18, 21 και 25/7 και οι
συγκεντρώσεις ξεκινούν στις 8.30μμ.

Αθήνα, Εφετείο Πέμπτη 30/6

Χρυσαυγίτικο φονικό 
παρουσία της αστυνομίας


