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Από την επιτήρηση “υπερβολικού ελλείμματος”
στην επιτήρηση υπερβολικού πλεονάσματος

Η
έξοδος της Ελλάδας από το
καθεστώς "επιτήρησης
υπερβολικών ελλειμμάτων"

δεν αποτελεί κανενός είδους επι-
βράβευση "του ελληνικού λαού για
τα τόσα πολλά χρόνια θυσιών",
όπως έσπευσε να δηλώσει ο Πιερ
Μοσκοβισί, ο επίτροπος Οικονομι-
κών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. 

Πρώτον η "έξοδος" είναι καθαρά
συμβολική. Και ο λόγος είναι πολύ
απλός: το ίδιο το καθεστώς "επιτή-
ρησης υπερβολικών ελλειμμάτων"
ήταν και είναι καθαρά συμβολικό. Η
δημοσιονομική πολιτική της χώρας
δεν υπαγορεύεται από τις συμφω-
νίες του Μάαστριχ ή της Λισαβόνας
που υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διατη-
ρούν ελλείμματά μικρότερα από το
3% του ΑΕΠ: υπαγορεύεται από τα
Μνημόνια. Υπαγορεύεται από το "με-
σοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομι-
κής προσαρμογής 2018-21", το "τέ-
ταρτο μνημόνιο" που ψήφισε τον
Ιούνη η κυβέρνηση του Τσίπρα. Υπα-
γορεύεται από τις συμφωνίες με τις
οποίες η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για
πρωτογενή πλεονάσματα μαμούθ
για τα επόμενα σαράντα χρόνια. Η
Ελλάδα μπήκε σε "καθεστώς επιτή-
ρησης υπερβολικών ελλειμμάτων" το
2009, μαζί με άλλες 23 ευρωπαϊκές
χώρες. Το 2010 μπήκε στο (πολύ
χειρότερο) καθεστώς επιτήρησης
των δανειστών. Και τώρα με το "με-
σοπρόθεσμο πλαίσιο" μπήκε σε κα-
θεστώς επιβολής "υπερβολικών
πρωτογενών πλεονασμάτων". 

Αγορές

Δεύτερον, η "έξοδος" δεν έχει γί-
νει ακόμα. Απλά η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή συνέστησε την "άρση της δια-
δικασίας υπερβολικού ελλείμματος"
για την Ελλάδα. Η "σύσταση" θα
πρέπει να εγκριθεί από το Συμβού-
λιο των κρατών-μελών. Αυτό, κατά
πάσα πιθανότητα, θα γίνει τον Οκτώ-
βρη στη συνεδρίαση των υπουργών
στο Λουξεμβούργο. Οι σημερινές
τυμπανοκρουσίες για την άρση
έχουν σαν στόχο να στείλουν ένα
μήνυμα στους "επενδυτές" και να δι-
ευκολύνουν έτσι τις προσπάθειες
της Ελλάδας να "βγει στις αγορές".
Την ίδια ώρα που η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή συνιστούσε την άρση η Κρι-
στιν Λαγκάρντ, η γενική διευθύντρια
του ΔΝΤ έπλεκε το εγκώμιο του Τσί-
πρα και ο Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ ερχό-
ταν στην Ελλάδα για να ανακηρυχ-
θεί επίτιμος διδάκτορας της Νομι-
κής Σχολής του ΑΠΘ. 

Τα επιτόκια των ελληνικών χρεο-
γράφων βρίσκονται σήμερα στα χα-

μηλότερα σχεδόν επίπεδα από τότε
που η χώρα μπήκε στα μνημόνια. Με
εξαίρεση ένα ομόλογο πενταετούς
διάρκειας που είχε εκδόσει η κυβέρ-
νηση του Σαμαρά στην πρώτη (και
μοναδική) της απόπειρα εξόδου στις
αγορές το 2014, η Ελλάδα δανείζε-
ται από το 2010 μέχρι σήμερα "μα-
κροχρόνια" μόνο από την Τρόικα.
Όμως συνεχίζει όλα αυτά τα χρόνια
να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες
ανάγκες της (με όριο τα 15 δις κάθε
χρόνο) με την έκδοση τρίμηνων (κυ-
ρίως) ή εξάμηνων "εντόκων γραμμα-
τίων". Μέχρι πριν από λίγο ο μοναδι-
κός πρακτικά αγοραστής αυτών των
γραμματίων ήταν το ελληνικό τραπε-
ζικό σύστημα -οι τέσσερις μεγάλες
"συστημικές" τράπεζες. Η τελευταία
έκδοση, όμως, (14 Ιουλίου 2017) κα-
λύφθηκε κατά 59% από "ξένους
επενδυτές", οι προσφορές ήταν πε-

ρίπου διπλάσιες από την ζήτηση και
το επιτόκιο "έκλεισε" στο 2,33% -το
χαμηλότερο από τον Γενάρη του
2015 που ορκίστηκε η πρώτη κυβέρ-
νηση Τσίπρα. 

Το υπουργείο Οικονομικών ετοι-
μάζεται να αξιοποιήσει αυτόν τον
"ούριο άνεμο" με ένα πενταετές ομό-
λογο (με το οποίο σκοπεύει να απο-
πληρώσει το ομόλογο του Σαμαρά
που λήγει το 2019). Οι στόχοι της
κυβέρνησης είναι μετριοπαθείς: αν
το επιτόκιο πέσει κάτω από το 4,95%
(με το οποίο είχε δανειστεί ο Σαμα-
ράς) θα μιλάει για επιτυχία. Αν πέσει
κάτω από το 4,50% για θρίαμβο. Με
άλλα λόγια η "επιβράβευση της χώ-
ρας" για τα δυο τελευταία χρόνια
θυσιών του ελληνικού λαού θα είναι
στην καλύτερη περίπτωση μια μεί-
ωση μισής εκατοστιαίας μονάδας
στο επιτόκιο. Με μια απλή προβολή

θα χρειαστούν άλλα δεκαπέντε περί-
που χρόνια αντίστοιχων "θυσιών" για
να πέσει το επιτόκιο σε βιώσιμα επί-
πεδα. Σίγουρα πιάνουν τόπο οι "προ-
σπάθειες του ελληνικού λαού"...

Τρίτον, ούτε με την άρση ούτε με
την επικείμενη έξοδο στις αγορές
πρόκειται να μπει η ελληνική οικονο-
μία "μετά από μια μακρά περίοδο
καταστροφικής ύφεσης... στην πε-
ρίοδο της δυναμικής ανάκαμψης,
της ανάπτυξης και της ανάκτησης
της εμπιστοσύνης» - όπως έσπευσε
να δηλώνει από τη Θεσσαλονίκη ο
Αλέξης Τσίπρας. Το ξαφνικό ενδια-
φέρον των επενδυτών για τα χρεό-
γραφα του ελληνικού δημοσίου δεν
οφείλεται στον κρυμμένο δυναμισμό
της ελληνικής οικονομίας. Ούτε
στην αναγνώριση του έργου της κυ-
βέρνησης. Οφείλεται στη γενικότερη
στροφή των επενδυτών τις τελευταί-

ες εβδομάδες προς τις αναδυόμε-
νες αγορές και τις αγορές υψηλού
ρίσκου -μια στροφή που πυροδοτή-
θηκε από μια πρόσφατη ομιλία της
Τζάνετ Γέλεν, της διοικήτριας της
FED (της κεντρικής τράπεζας των
ΗΠΑ) όπου δήλωσε ότι η πολιτική
των χαμηλών επιτοκίων και της πο-
σοτικής χαλάρωσης δεν πρόκειται
να αλλάξει θεαματικά στο άμεσο
μέλλον. 

Όπως γράφει το πρακτορείο Blo-
omberg "μιλώντας στο Κογκρέσο η
Γέλεν σηματοδότησε ότι... η FED θα
επιμείνει στην πολιτική της αργής,
σταδιακής αύξησης των επιτοκίων...
Η εποχή του φτηνού χρήματος δεν
πρόκειται να τελειώσει σύντομα...".
Το αποτέλεσμα ήταν να πάρουν
"φωτιά" οι αναδυόμενες αγορές
όπου τα επιτόκια είναι πολύ πιο με-
γάλα. Οι “επενδυτές” βλέπουν να
επεκτείνονται οι ευκαιρίες φτηνού
δανεισμού από το κέντρο και “επέν-
δυσης” στα υψηλά επιτόκια της πε-
ριφέρειας.

Πιέσεις

Πόσο θα κρατήσει αυτή η περίο-
δος, αυτό κανένας δεν το ξέρει. Το
βέβαιο είναι ότι δεν θα κρατήσει για
πολύ. Τον Σεπτέμβρη η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα θα αποφασίσει
για το μέλλον της δικής της ποσοτι-
κής χαλάρωσης. Οι πιέσεις, ειδικά
από τη Γερμανία και τις άλλες μεγά-
λες οικονομίες της Ευρώπης για μια
στροφή είναι πολύ μεγάλες.

Το ελληνικό χρέος είναι σήμερα
κοντά στο 180% του ΑΕΠ. Σήμερα
το μέσο επιτόκιο που πληρώνει το
ελληνικό δημόσιο είναι 2,1%. Μια
αύξηση μιας ποσοστιαίας μονάδας
μεταφράζεται αυτόματα σε μια πρό-
σθετη δαπάνη 1,8% του ΑΕΠ στον
προϋπολογισμό: δηλαδή 3,34 δισε-
κατομμύρια με τα σημερινά δεδομέ-
να! 

Η κυβέρνηση θα πανηγυρίσει την
έξοδο στις αγορές όταν κάνει αυτό
το βήμα. Και ο Τσίπρας θα μοιράσει
για μια ακόμα φορά διαβεβαιώσεις
ότι "η χώρα γύρισε σελίδα". Τα ίδια
όμως έλεγε και ο Σαμαράς τον Απρί-
λη του 2014, όταν είχε γίνει "με με-
γάλη επιτυχία" η έκδοση του πενταε-
τούς ομολόγου. Αλλά το πάρτι δεν
κράτησε. Η διεθνής συγκυρία (ανα-
ταραχή στα χρηματιστήρια, ανησυ-
χία για την τιμή του πετρελαίου, νο-
μισματική κρίση στη Ρωσία κλπ) έκα-
ναν ακόμα και τη σκέψη για μια δεύ-
τερη έξοδο απαγορευτική. Η δεύτε-
ρη απόπειρα έμελλε να γίνει πάνω
από τρία χρόνια αργότερα με τον
Τσίπρα σε ρόλο Σαμαρά...

Σωτήρης Κοντογιάννης

Τ
ην Πέμπτη 13/7 έγινε κινητοποίηση στην Θεσ-
σαλονίκη ενάντια στην αναγόρευση του Γιούν-
κερ σε επίτιμο διδάκτορα του ΑΠΘ. Η απόφαση

αυτή των πρυτανικών αρχών του ιδρύματος είναι πέ-
ρα για πέρα προκλητική απέναντι στους φοιτητές και
τους εργαζόμενους της πόλης που τόσα χρόνια υφί-
στανται τις πολιτικές των μνημονίων. 

Η φιέστα που οργάνωσαν δεν θα μπορούσε να
πραγματοποιηθεί σε περίοδο που το πανεπιστήμιο
λειτουργούσε μιας και είναι σίγουρο ότι θα υπήρχαν
αντιδράσεις από τους φοιτητές. Επέλεξαν τον Ιούλιο
γιατί πίστευαν ότι θα μπορούσαν να είναι ανενόχλη-
τοι. 

Παρόλα αυτά πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση στον
Λευκό Πύργο που συμμετείχαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, ο
Συντονισμός Συλλογικοτήτων, η ΟΚΔΕ, το ΚΚΕ ΜΛ.
Από το πρωί η πόλη θύμιζε φρούριο, με την αστυνομία
να έχει κλείσει τους δρόμους. Η κινητοποίηση ήταν κα-
λεσμένη για τις 6.30 και προσπάθησε να κινηθεί με πο-
ρεία προς το Mέγαρο Μουσικής που θα γινόταν η ορ-

κωμοσία του Γιούνκερ παρουσία και του Τσίπρα. 
Η αστυνομία είχε αποκλείσει όλους τους δρόμους

προς το μέγαρο απαγορεύοντας ουσιαστικά την δια-
δήλωση. Η πορεία προσπάθησε να συνεχίσει την δια-
δρομή της προς το μέγαρο και έβρισκε διαρκώς
μπροστά της ΜΑΤ και κλούβες. Στη συνέχεια κατευ-
θυνθήκαμε προς την ΕΤ3, όπου και πάλι βρεθήκαμε
αποκλεισμένοι από τα ΜΑΤ τα οποία προσπάθησαν
να εμποδίσουν με τη βία διαδηλωτές να εισέλθουν
στο κτίριο. 

Σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαιρετίζει τους
μαχητικούς διαδηλωτές που δεν άφησαν αναπάντητη
την προκλητική εκδήλωση για να τιμηθεί ο Γιούνκερ,
ο εκπρόσωπος και αρχιτέκτονας της μνημονιακής κοι-
νωνικής καταβύθισης και καταγγέλλει την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ η οποία για το χατίρι του επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ΕΕ μετέτρεψε τη
Θεσσαλονίκη σε πολιορκημένη πόλη από χιλιάδες πά-
νοπλους αστυνομικούς». 

Δήμητρα Κομνιανού
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Οι ανάγκες των εργατών πάνω 
από τα κέρδη των καπιταλιστών

Τ
εράστια προσπάθεια έχει ξεκινήσει ο
Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του για
να μας πείσουν ότι “γυρίσαμε σελίδα” και

τώρα πια αρχίζει η βελτίωση της κατάστασης
της οικονομίας και κατά προέκταση και των ερ-
γαζόμενων. Αμέσως μετά τις αγκαλίτσες με τον
Γιουνκέρ για την πιστή εφαρμογή των Μνημο-
νίων, πήγε στο υπουργείο Εργασίας να υπο-
σχεθεί ότι τώρα θα αρχίσει να πέφτει η ανεργία
2,5% κάθε χρόνο.

Πρόκειται για διπλά ψεύτικο ισχυρισμό. Το
πρώτο σκέλος, η οικονομική ανάκαμψη είναι στο
έλεος των κερδοσκόπων και των αγορών που
εξακολουθούν να προτιμούν εύκολες αεριτζήδι-
κες αρπαχτές, παιχνίδια με τις μετοχές και τα
επιτόκια, παρά πραγματικές επενδύσεις. Αλλά
ακόμη και αν υπάρχουν κλάδοι (όπως παραδείγ-
ματος χάρη ο τουρισμός) που γνωρίζουν ανά-
καμψη, αυτό δεν μεταφράζεται καθόλου αυτόμα-
τα σε βελτίωση για τους εργαζόμενους. Αντίθε-
τα, υπάρχει συστηματική επίθεση από τα πάνω
για αποδοχή του “σκάσε και δούλευε” ή “δουλί-
τσα να υπάρχει και μην το ψάχνεις παραπάνω”...

Κόντρα σε όλα αυτά ξεδιπλώνονται οι απερ-
γιακές κινητοποιήσεις το τελευταίο διάστημα.
Η απεργία στους Δήμους ενάντια στην απόλυ-
ση χιλιάδων συμβασιούχων ήταν μια δυνατή
πρό(σ)κληση. Μια πρόκληση απέναντι στην κυ-
βερνητική υλοποίηση των Μνημονίων, μια

απάντηση στον όψιμο νεοφιλελευθερισμό του
Τσίπρα που λέει ότι οι περικοπές στο δημόσιο
τομέα για να βγουν τα πρωτογενή πλεονάσμα-
τα είναι η προϋπόθεση για την “εμπιστοσύνη
των αγορών και την προσέλκυση των επενδύ-
σεων”. Και ταυτόχρονα μια πρόσκληση σε
όλους τους εργαζόμενους να ακολουθήσουν
τον απεργιακό δρόμο αν θέλουν να δουν πραγ-
ματικά άσπρη μέρα.

Πράξη

Αυτή την πρόσκληση αρχίζουν να την κάνουν
πράξη όλο και περισσότεροι εργατικοί κλάδοι.
Οι εργαζόμενοι στα Νοσοκομεία έχουν ήδη πί-
σω τους ολόκληρη σειρά απεργιακών κινητο-
ποιήσεων με αίτημα για μαζικές προσλήψεις σε
μόνιμες θέσεις στην Υγεία. Οι εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ δίνουν συνεχώς μάχες για να σώσουν
δουλειές και συντάξεις από τη λεηλασία των
βαρώνων του Τύπου και των καναλαρχών. Οι
εμποροϋπάλληλοι έδωσαν δυναμική απάντηση
στην παραβίαση της Κυριακάτικης αργίας. Και
οι εργαζόμενοι στον Επισιτισμό-Τουρισμό παίρ-
νουν τη σκυτάλη αυτή την Πέμπτη 20 Ιούλη.

Αυτή είναι μια πραγματική προϋπόθεση για
την έξοδο από την κρίση. Κίνημα μαζικό απερ-
γιακό που βάζει τις ανάγκες των εργαζόμενων
πάνω από τα κέρδη των καπιταλιστών. Που ορ-
γανώνεται σε κάθε εργατικό χώρο και απλώνε-

ται από κλάδο σε κλάδο. Που συντονίζεται κεν-
τρικά ενάντια στις συνδυασμένες επιθέσεις της
εργοδοσίας, της Τρόικας και της κυβέρνησης.
Και βάζει στην ημερήσια διάταξη τα κεντρικά
αιτήματα όλης της εργατικής τάξης: Θέλουμε
προσλήψεις και όχι απολύσεις. Θέλουμε κρατι-
κοποιήσεις των επιχειρήσεων που εκβιάζουν με
κλεισίματα και όχι ιδιωτικοποιήσεις των κερδο-
φόρων δημόσιων φιλέτων. Θέλουμε ανθρώπινα
ωράρια και όχι ελαστικοποίηση των εργασια-
κών σχέσεων. Θέλουμε συλλογικές συμβάσεις
με αυξήσεις στους μισθούς και όχι μισθολόγια
περικοπών ή φιλοδωρήματα και ωφελήματα.

Χτίζοντας αυτό το απεργιακό κίνημα και τον
Συντονισμό του, χτίζουμε παράλληλα την Αρι-
στερά που παλεύει για τη δικαίωσή του, την
Αριστερά της αντικαπιταλιστικής ανατροπής.
Γιατί αυτή είναι η δεύτερη προϋπόθεση για την
εργατική έξοδο από την κρίση. Το δυνάμωμα
της Αριστεράς που λέει ξεκάθαρα ότι η εναλ-
λακτική απέναντι στην κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ
δεν είναι η επιστροφή στη δεξιά ή ακόμη χειρό-
τερα στην ακροδεξιά και τους νεοναζί αλλά η
πάλη για να ανατρέψουμε το σύστημα που μας
φόρτωσε την κρίση και τα Μνημόνια, η ρήξη με
την ΕΕ και το κεφάλαιο, η προοπτική να επιβά-
λουμε τον εργατικό έλεγχο παντού για να γίνει
πράξη ότι οι εργατικές ανάγκες μπαίνουν πάνω
από τα κέρδη.

Στα 40.180 ευρώ ανέβηκε
ο δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω
με τα 5.550 ευρώ που συγ-
κεντρώθηκαν τη βδομάδα
που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τις συντρό-
φισσες και τους συντρό-
φους που γράφτηκαν συν-
δρομητές Θωμάς Κ., Απο-
στόλης Λ., Κώστας Κ., Χρύ-
σα Δ., Μάριος Μ., Βασίλης
Κ., Μαρία Π., Γιώτα, Φωτεινή
Τ. καθώς και για τις προσω-
πικές σας ενισχύσεις: Μανώ-
λης Φ, 120 ευρώ, από 100
Γιώργις Τ. και Φωτεινή Τ.,
Νίκος Α. 60 ευρώ, Λεωνίδας
Κ. 25, από 20 ευρώ Δημή-
τρης Τ., Ηλίας Κ., Κατερίνα
Α., Παναγιώτης Λ., Θανάσης
Σ., Θράσος Τ., Νίκος Σ. 15
ευρώ, από 10 Παναγιώτης
Π., Κώστας Π., Μύρωνας Μ.
και Δημήτρης Λ., από 5 ευ-
ρώ Μαριλένα Κ., Αλίκη και
Πάνος Λ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Το Καραβάνι της Υγείας διαδηλώνει στην Αθήνα, 6/10/16
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Κ
ατατέθηκε στη Βουλή το νομο-
σχέδιο του υπουργείου Υποδο-
μών και Mεταφορών με το

οποίο προβλέπεται η «κρατικοποί-
ηση» του ΟΑΣΘ στα πρότυπα των
συγκοινωνιών της Αθήνας. Η «κρατι-
κοποίηση» μπαίνει σε εισαγωγικά
αφού, παρά τα όσα αναφέρει η κυ-
βέρνηση, το νομοσχέδιο εναρμονίζε-
ται πλήρως με τις μνημονιακές επιτα-
γές. Πως αλλιώς θα είχε άλλωστε
«την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής», την οποία διαφημίζουν συνεχώς
τα στελέχη της κυβέρνησης; 

Συγκεκριμένα, ο ιδιωτικός ΟΑΣΘ
εξαγοράζεται και μπαίνει σε καθε-
στώς εκκαθάρισης, καταργείται το
ΣΑΣΘ (Συμβούλιο Αστικών Συγκοινω-
νιών Θεσσαλονίκης), ενώ στη θέση
τους θα δημιουργηθούν δύο φορείς
υπεύθυνοι για την εποπτεία και τη λει-
τουργία του συγκοινωνιακού έργου: ο
«Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου
Θεσσαλονίκης ΑΕ» ( ΟΣΕΘ ΑΕ) και οι
«Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης
ΑΕ» (ΑΣΥΘ ΑΕ) αντίστοιχα. 

Αυτή η εξέλιξη έρχεται ως αποτέλε-
σμα της πίεσης από δύο παράγοντες:
τις διαρκείς κινητοποιήσεις των περα-
σμένων μηνών από τους εργαζόμε-
νους του ΟΑΣΘ για να πληρωθούν τα
δεδουλευμένα τους, καθώς και από
το χάος που έχει προκληθεί στη Θεσ-
σαλονίκη εξαιτίας της διοίκησης της
εταιρίας με την πολιτική των ακριβών
εισιτηρίων, της λειψής εξυπηρέτησης,
των προστίμων σε άνεργους επιβάτες
κτλ. Η κατάσταση που επικρατούσε
εξαιτίας του ιδιωτικού ΟΑΣΘ είχε φτά-
σει στο απροχώρητο και έτσι το
υπουργείο αναγκάστηκε να κινηθεί. Η
πρόταση για κρατικοποίηση είναι στη
σωστή κατεύθυνση, όμως, όπως είπα-
με και παραπάνω, το νομοσχέδιο δεν
πλησιάζει αυτή την προοπτική. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια σε ανακοίνωσή του σωστά εξηγεί

ότι: «Οι εικόνες από τις συγκοινωνίες
της Αθήνας με την λειψή χρηματοδό-
τηση, τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ που
δεν έχουν ανταλλακτικά και είναι στα
αμαξοστάσια, υπάρχει ο κίνδυνος να
επαναληφθούν και στη Θεσσαλονίκη
αν η κρατικοποίηση δεν συνοδευτεί
με γενναία χρηματοδότηση των αστι-
κών συγκοινωνιών. Αλλιώς θα μοιάζει
ότι ο πραγματικός σκοπός του κ.
Σπίρτζη δεν είναι η βελτίωση των δη-
μοσίων συγκοινωνιών, αλλά η πλήρης
εναρμόνιση με τις μνημονιακές επιτα-
γές που σημαίνει ότι ο κύριος στόχος
είναι η μείωση της χρηματοδότησης
των δημόσιων συγκοινωνιών.

Γενναία χρηματοδότηση

Το σχέδιο που προτείνει ο κ. Σπίρ-
τζης, όσο δεν συνοδεύεται με γενναία
χρηματοδότηση, θα συνεχίσει να ανα-
παράγει αδιέξοδα. Θα αλλάξουν οι
«ιδιοκτήτες» του ΟΑΣΘ, και πάλι με
τους ιδιώτες μέσα, αφού το νομοσχέ-
διο προβλέπει ότι θα μπορούν να
έχουν, προς το παρόν τουλάχιστον,
έως και το 49% του κρατικού φορέα
αλλά οι καλές και φτηνές συγκοινω-
νίες θα είναι το ζητούμενο.

Το δεύτερο πρόβλημα που έχει το
σχέδιο της κυβέρνησης είναι ότι δεν
βάζει ρητά ότι οι εργαζόμενοι του
ΟΑΣΘ δεν θα χάσουν κανένα από τα
δικαιώματα και τις κατακτήσεις τους.
Ούτε μισθολογικά (πχ κόβοντας 13ο
και 14ο μισθό που τώρα παίρνουν,
μειώνοντας τους μισθούς στα πλαίσια
των πετσοκομμένων μισθών του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα), ούτε άλ-
λες θεσμικές κατακτήσεις (πχ ρεπό
κλπ). Δεν μπορεί η κρατικοποίηση να
γίνει πάνω στις πλάτες των εργαζόμε-
νων του ΟΑΣΘ».  

Το κρίσιμο σημείο στην υπόθεση
παραμένει: ποιος θα ελέγχει τον νέο
ΟΑΣΘ; Η διορισμένη διοίκηση από
την κυβέρνηση, την τρόικα και τους

ιδιώτες ή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι που
εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο και
ξέρουν κάθε ανάγκη που υπάρχει; 

Αυτή η μάχη βρίσκεται σε εξέλιξη.
Καθοριστικά ζητήματα για την έκβα-
σή της είναι η κινητοποίηση των ερ-
γαζόμενων του ΟΑΣΘ, ο συντονισμός
τους με τις υπόλοιπες συγκοινωνίες
πανελλαδικά και ο κοινός αγώνας για
δημόσιες συγκοινωνίες, με εργαζόμε-
νους με πλήρη εργασιακά και συνδι-
καλιστικά δικαιώματα. 

Για αυτή την προοπτική μας μίλησε
ο Νίκος Σμπαρούνης, μέλος του Σω-
ματείου Εργαζόμενων Λειτουργίας
Μετρό (ΣΕΛΜΑ) και της «Κόκκινης
Γραμμής», του αντικαπιταλιστικού δι-
κτύου εργαζόμενων στις συγκοινω-
νίες: «Το πάγιο αίτημα του εργατικού
κινήματος, από καταβολής του σχε-
δόν, είναι ίδια αμοιβή για ίδια εργασία
ανεξαρτήτως σε ποιον εργοδότη δου-
λεύεις. Με αυτή τη λογική θα έπρεπε
να ζητάμε εξίσωση των μισθών προς
τα πάνω, δηλαδή τα χρήματα που
έπαιρναν προ μειώσεων οι εργαζόμε-
νοι της Θεσσαλονίκης να τα παίρνουν
όλοι οι εργαζόμενοι στις συγκοινω-
νίες είτε δουλεύουν στον ΟΑΣΑ, είτε
δουλεύουν στα επαρχιακά ΚΤΕΛ, είτε
στα υπεραστικά ΚΤΕΛ κτλ. Δεν μπο-
ρούμε εμείς που είμαστε χαμηλόμι-
σθοι να χρησιμοποιηθούμε ως όχημα
για να κατέβει ο μισθός όλων των
υπόλοιπων. Η ιδιωτικοποίηση που
σχεδιάζουν για την Αθήνα θα οδηγή-
σει σε συνθήκες τις οποίες τώρα καυ-
τηριάζουν και προχωρούν σε κρατικο-
ποίηση στη Θεσσαλονίκη. Είναι λογι-
κό να γίνει σε άλλες πόλεις το αντί-
στροφο από το οποίο περιγράφουν
για τη Θεσσαλονίκη; Πρέπει να έχου-
με τα μάτια μας ανοιχτά γιατί όλα αυ-
τά ανοίγουν τη συζήτηση για συμπίε-
ση αμοιβών στις συγκοινωνίες και αυ-
τό πρέπει να αποτραπεί πάση θυσία».

Νεκτάριος Δαργάκης 

ΟΑΣΘ-ΟΑΣΑ

Δημόσιες συγκοινωνίες
με αυξήσεις στους μισθούς
-όχι στα εισιτήρια

ΕΥΔΑΠ

Σ
υγκέντρωση έξω από το ΚΕΛ Μεταμόρφωσης πραγματοποίησαν
σήμερα Πέμπτη 13 Ιουλίου εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, διαμαρτυ-
ρόμενοι για την απόφαση της διοίκησης να παραδώσει την λει-

τουργία του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων σε εργολάβο. Η διαμαρ-
τυρία, που έγινε μετά από απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της
ΟΜΕ, περιλάμβανε συμβολικά ολιγόλεπτο κλείσιμο της εισόδου του
ΚΕΛ και κρέμασμα πανώ δίπλα στην είσοδο των βυτιοφόρων. Η διοίκη-
ση, ως αποτέλεσμα των αντιδράσεων των εργαζόμενων, (που είχε
προαναγγελθεί και από την ανακοίνωση του Σωματείου Αποχέτευσης)
εξέδωσε ανακοίνωση – πρόσκληση προς το προσωπικό της ΕΥΔΑΠ για
να στελεχώσει το ΚΕΛ. 

H σημερινή κινητοποίηση είναι ένα προειδοποιητικό μήνυμα προς
την διοίκηση σε περίπτωση που συνεχίσει στην παράλογη απόφασή
της να εκχωρήσει περαιτέρω αντικείμενο στους εργολάβους. Οι εργα-
ζόμενοι σήμερα δηλώσαμε τις διαθέσεις μας, το καλοκαίρι παραμέ-
νουμε σε εγρήγορση και θα είμαστε παρόντες σε οποιαδήποτε προ-
σπάθεια ιδιωτικοποίησης της εταιρείας. Η ΕΥΔΑΠ χρειάζεται άμεσα
προσλήψεις τακτικού προσωπικού για να λειτουργήσει με ασφάλεια
τις κρίσιμες για την κοινωνία της Αθήνας εγκαταστάσεις. Η νεοφιλε-
λεύθερη διοίκηση οραματίζεται εργολάβους, ελαστικές σχέσεις εργα-
σίας και προσπαθεί να δώσει την περιουσία των Αθηναίων βορά στο
ντόπιο και ξένο κεφάλαιο, δεν θα την αφήσουμε. Ας το βάλει καλά στο
μυαλό της, θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. 

Μανώλης Μαστοράκης, 
ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ 

ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Μ
ε τον πιο τραγικό τρόπο ήρθε να υπογραμμίσει την διευρυμέ-
νη απληρωσιά που υπάρχει σε πολλούς εργατικούς χώρους, η
αυτοκτονία της 42χρονης εργαζόμενης στα σούπερ μάρκετ

Καρυπίδης, η οποία παρέμενε για 15 μήνες απλήρωτη. 

Την ίδια ώρα ο Άρειος Πάγος ουσιαστικά νομιμοποιεί αυτή την κατά-
σταση αφού σύμφωνα με την πρόσφατη κατάπτυστη απόφασή του
(677/2017) «Μόνη η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του
μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να θεμελιώσει την έννοια
της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του…». 

Το σωματείο εργαζόμενων Καρυπίδη σε ανακοίνωσή του καταγγέλ-
λει την εργοδοσία: «Η βαρβαρότητα δεν έχει τέλος. Ο θάνατος της
συναδέλφισσας, εργαζόμενης σε κατάστημα της “Καρυπίδης” στα
Γιαννιτσά, είναι αποτέλεσμα αυτού του βάρβαρου συστήματος. Είναι
αποτέλεσμα της πολιτικής που ακολουθεί και αυτή η κυβέρνηση και οι
προηγούμενες που στηρίζουν το μεγάλο κεφάλαιο και οδηγούν σε
απελπισία τους εργαζόμενους.

Είναι αποτέλεσμα του αδιεξόδου στο οποίο έχουμε βρεθεί για πάνω
από 1.5 χρόνο οι εργαζόμενοι της Καρυπίδης με την απληρωσιά, με το
να βρισκόμαστε ανάμεσα στην ανεργία και την ομηρία από μέρους
της επιχείρησης, με τον εμπαιγμό από την κυβέρνηση ότι έκανε τα
πάντα για να μας “σώσει”. Δεν πήρε μέτρα προστασίας για εμάς, τους
1400 εργαζόμενους, αφού πλέον ούτε το πενιχρό επίδομα επίσχεσης
παίρνουμε, ούτε επίδομα ανεργίας δικαιούμαστε. Επιπλέον, δεν τηρή-
θηκε Π.Δ για τη διαδοχή, ώστε να μη πεταχτούμε στην ανεργία.

Κανένας εργαζόμενος να μη μένει μόνος του. Τα προβλήματα που
βιώνουμε είναι κοινά και κοινός πρέπει να είναι και ο αγώνας για να τα
αντιπαλέψουμε. Με ταξική αλληλεγγύη και ανυποχώρητο αγώνα να
χτυπήσουμε την αιτία που προκαλεί όλα τα προβλήματα, την ανεργία,
την ανασφάλεια, το άγχος για την επιβίωση. Η αιτία αυτή είναι το σύ-
στημα της εκμετάλλευσης που ωφελεί τους λίγους και χτυπάει εμάς,
τους πολλούς».

ΚΕΛ Μεταμόρφωσης, 13/7

Οι εργαζόμενοι του ΟΑΣΘ στην
Πανεργατική απεργία της 17
Μάη στη Θεσσαλονίκη



Συνεχίζουν τις απεργιακές
κινητοποιήσεις τους οι εργαζό-
μενοι στον όμιλο Euromedica
για να πληρωθούν τα δεδου-
λευμένα τους, τόσο στην Αθή-
να όσο και στη Θεσσαλονίκη. 

Οι εργαζόμενοι της Κλινικής
Νέον Αθήναιον στο Βύρωνα
πραγματοποίησαν στάση εργα-
σίας και συγκέντρωση έξω από
την Κλινική την Παρασκευή
14/7 με τη στήριξη του Κλαδι-
κού Σωματείου Ιδιωτικών Κλινι-
κών. Στην Θεσσαλονίκη οι ερ-
γαζόμενοι στην Κλινική Κυανός
Σταυρός του ίδιου ομίλου βρίσκονται σε επανα-
λαμβανόμενες 24ωρες απεργίες. 

Η Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομι-
κών (ΑΣΚΥ) σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει ότι ο
όμιλος Euromedica θησαυρίζει στις πλάτες των
εργαζόμενων και συμπαραστέκεται στον αγώνα
τους: «Ο κύκλος εργασιών της Euromedica δια-
μορφώθηκε για το 2016 σε152.324.000 ευρώ για
τον Όμιλο και σε 72.355.000 ευρώ για την Εται-
ρεία. Ειδικότερα, τα ενοποιημένα κέρδη προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων του ομίλου διαμορ-
φώθηκαν στα 18,53 εκατ. Ευρώ. 

Παραμένει μία κερδοφόρα επιχείρηση που ισχυ-
ροποιεί την θέση της στον κλάδο με επενδύσεις
όπως νέα εργαστήρια στο Πικέρμι και διείσδυση
στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού και της απο-

κατάστασης.
Όλα αυτά τα χρόνια που ο όμιλος Euromedica

θυσαύριζε και απλωνότανε επιχειρηματικά, οι ερ-
γαζόμενοι του ομίλου βίωναν όπως λένε και οι
ανακοινώσεις των σωματείων, ...”μειώσεις μισθών,
αφαίρεση δικαιωμάτων, την εντατικοποίηση της
εργασίας, το φόβο της ανεργίας όταν δικαιολογη-
μένα απαιτούν τα δεδουλευμένα τους”». 

Kαι προσθέτει: «Συνεχίζουμε να δίνουμε την μά-
χη για να αποπληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα,
να γυρίσουν οι απολυμένοι στις δουλειές του, να
ανοίξουν οι κλινικές που έβαλαν λουκέτο. Βάζου-
με μπροστά το αίτημα για κρατικοποίηση χωρίς
αποζημίωση των επιχειρήσεων που δεν μπορούν
να πληρώνουν το προσωπικό τους, για να ζήσουν
οι εργαζόμενοι με αξιοπρέπεια και να ενισχυθεί το
ΕΣΥ».
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Σε απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στον επισι-
τισμό και τον τουρισμό την Πέμπτη 20 Ιούλη. Οι ερ-
γαζόμενοι διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας, να μπει τέλος στις συνθήκες εργασιακής «γα-
λέρας», να σταματήσει η απληρωσιά και η ανασφάλι-
στη εργασία, να σταματήσουν οι επιθέσεις στα συν-
δικαλιστικά δικαιώματα. Απεργιακή συγκέντρωση θα
γίνει στις 10πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

Η Καμαριέρα, το αντικαπιταλιστικό δίκτυο στο χώ-
ρο, δίνει όλες τις δυνάμεις για την επιτυχία της
απεργίας, ενώ έχει κυκλοφορήσει αφίσα και προκή-
ρυξη που καλεί στην απεργιακή συγκέντρωση και
μοιράζεται σε πολλούς εργατικούς χώρους.

O Πανάγιος Δ., μάγειρας μας είπε: «Την Κυριακή
16/7 κάναμε περιοδεία με τα υλικά της απεργίας στη
Μητροπόλεως, στην Ερμού, στην πλατεία Αγίας Ει-
ρήνης σε μαγαζιά εστίασης εν όψει της απεργίας.
Ήταν θετικό το κλίμα από πολλούς συναδέλφους
που έπαιρναν την προκήρυξη. Στο μαγαζί που δου-
λεύω, το Σεντράλ, έχουμε αποφασίσει να απεργή-
σουμε οι εργαζόμενοι στην κουζίνα. Έχουμε και ειδι-
κά αιτήματα, όπως το να μπει εξαερισμός στην κου-
ζίνα αφού κάνει αφόρητη ζέστη. Παλεύουμε για Συλ-
λογικές Συμβάσεις, να μην σε διώχνει ο εργοδότης
όποτε θέλει. Να υπάρχει σταθερή δουλειά. Να στα-
ματήσει η ανασφάλιστη εργασία ή το να μας δίνουν
μόνο τα μισά ένσημα. Να γίνουν αυξήσεις στους μι-
σθούς. Τα τελευταία χρόνια ο τουρισμός ανεβαίνει
και οι μισθοί μένουν ίδιοι ή συρρικνώνονται».  

Στην ανακοίνωσή της η Καμαριέρα επισημαίνει
ακόμα: «Μπορούμε να νικήσουμε αφεντικά και κυ-
βέρνηση. Να διδαχθούμε από τις μάχες που δίνουν
άλλοι εργαζόμενοι που παλεύουν. Πριν λίγες μέρες,
οι συμβασιούχοι στους Δήμους έκαναν μια πολυήμε-
ρη απεργία και υποχρέωσαν την κυβέρνηση να υπο-
χωρήσει. Κράτησαν τις δουλειές τους για μερικούς
μήνες ακόμη και ανάγκασαν την κυβέρνηση να προ-
χωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στους
ΟΤΑ. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς απέ-
ναντι σε κάθε αφεντικό αλλά και απέναντι στον ΣΕΤΕ
συνολικά, μέσα στην κορύφωση της τουριστικής πε-
ριόδου και να τους αναγκάσουμε να κάνουν πίσω». 

20 Ιούλη 

Απεργία στον
Επισιτισμό

Απεργιακή συγκέντρω-
ση πραγματοποίησαν οι
εργαζόμενοι της Ναυπη-
γοεπισκευαστικής Ζώνης
στο πλαίσιο της 24ωρης
απεργίας τους την Πέμ-
πτη 13 Ιούλη. Οι απεργοί
συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Καραϊσκάκη και
διαδήλωσαν μέχρι την
πλατεία Κοραή όπου έγινε
συναυλία. 

Στην απεργία συμμετεί-
χε και το Σωματείο Κατερ-
γασίας Ξύλου και Ναυπη-
γοξυλουργών, ενώ τη στή-
ριξε το Εργατικό Κέντρο
Πειραιά. 

Τα βασικά αιτήματα των
εργαζόμενων είναι: «Υπο-
γραφή ΣΣΕ για τη Ναυπη-
γοεπισκευή, με επαναφο-
ρά σε ισχύ της τελευταίας
υποχρεωτικής ΣΣΕ (όπως
ίσχυε ανά ειδικότητα), του
2009 - 2010. Ανθρώπινες
συνθήκες εργασίας, μέ-
τρα υγιεινής και ασφάλει-
ας στους χώρους δουλει-
άς. Ανθρώπινα ωράρια,
7ωρο - 5θήμερο - 35ωρο». 

Σ
ε 24ωρη απεργία προχώρησαν οι ερ-
γαζόμενοι στο εμπόριο στις 16 Ιούλη
ενάντια στην κατάργηση της Κυρια-

κάτικης Αργίας. Συγκεντρώσεις έγιναν στην
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και άλλες πόλεις. 

Το παρών στις κινητοποιήσεις έδωσε και
ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια. Από
νωρίς το πρωί της Κυριακής πραγματοποί-
ησε εξόρμηση έξω από το Άττικα της Πανε-
πιστημίου, όπου κάλεσε όλους τους εργα-
ζόμενους να απεργήσουν και τους περαστι-
κούς να μην ψωνίσουν, στηρίζοντας την
απεργιακή κινητοποίηση. Την προηγούμενη
μέρα, Σάββατο 15/7, μετά από εξόρμηση
ενημέρωσης για την απεργία στον ίδιο χώ-

ρο, ο Συντονισμός ενημερώθηκε ότι η ερ-
γοδοσία επιχειρούσε να τρομοκρατήσει
τους εργαζόμενους να μην συμμετέχουν
στην απεργιακή κινητοποίηση. Μέσω του
δικηγόρου της εταιρίας διέσπειραν ψέματα
όπως ότι κάθε εργαζόμενος έπρεπε να είχε
ειδοποιήσει τουλάχιστον 48 ώρες πριν ότι
θα απεργούσε και άλλα παρόμοια. Προφα-
νώς, κάτι τέτοιο δεν ισχύει αφού τέτοια
υποχρέωση έχουν τα συνδικάτα των εργα-
ζόμενων – και όχι κάθε εργαζόμενος ατομι-
κά. Οι αποφάσεις των συνδικάτων του εμ-
πορίου κάλυπταν τους εργαζόμενους. 

Στη συνέχεια τα μέλη του Συντονισμού
συμμετείχαν στη συγκέντρωση στην Ερμού
και στις περιφρουρήσεις εκεί. Πολλά ήταν

τα μαγαζιά που παρέμειναν κλειστά, ενώ
στην κινητοποίηση συμμετείχαν η Ομο-
σπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Συντονι-
στικό Δράσης ενάντια στην κατάργηση της
Κυριακάτικης Αργίας, ο Σύλλογος Υπαλλή-
λων Βιβλίου Χάρτου, συνελεύσεις από διά-
φορες περιοχές, αναρχικές συλλογικότη-
τες, αριστερές οργανώσεις κ.ά. Το ΠΑΜΕ
οργάνωσε συγκέντρωση στην πλατεία στο
Μοναστηράκι. 

Η Πωλίνα Γρυσμπολάκη, εμποροϋπάλλη-
λος δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη:
«Σήμερα κατεβήκαμε στους δρόμους ενάν-
τια στην κατάργηση της Κυριακάτικης Αρ-
γίας. Αρχικά, πήγαμε στο Άττικα που είναι
ένα από τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα
στην Αθήνα, να κάνουμε εξόρμηση, να συ-
ζητήσουμε με τους εργαζόμενους πως
μπορούμε να σταματήσουμε την κατάργη-
ση που πάνε να περάσουν κυβέρνηση και
εργοδότες. Όχι μόνο δεν συμφέρει τους
εργαζόμενους, αλλά συμφέρει τους από
πάνω και τους εργοδότες να κάνουν χειρό-
τερες τις συνθήκες δουλειάς και να επιβάλ-
λουν ακριβώς τους όρους με τους οποίους
θα δουλεύουμε. Μιλήσαμε με πολλούς ερ-
γαζόμενους, συζητούσαμε ποια θα είναι η
συνέχεια της απεργίας. Πιάνουμε το νήμα
από τις απεργίες στους Δήμους, την Υγεία
και παλεύουμε παρόλο που είναι καλοκαίρι
για να μην περάσουν οι επιθέσεις που ορί-
ζει το νέο Μνημόνιο. Δε θα σταματήσουμε,
θα είμαστε εδώ όλες τις Κυριακές για να
υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας». 

Νεκ.Δ.  

Κανένα κατάστημα ανοιχτό την Κυριακή

ΙΔ. ΥΓΕΙΑ Συνεχίζονται οι κινητοποιήσειςΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Πεζόδρομος Ερμού, 16 Ιούλη
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Μάχη δήμο το δήμο δίνουν οι συμβασιούχοι για
να μείνουν στη δουλειά τους με τους περισσότε-
ρους δημάρχους να αναγκάζονται να ανανεώνουν
το σύνολο των συμβάσεων. Σε αρκετά σημεία
ωστόσο η μάχη είναι αμφίρροπη αφού πολλές εί-
ναι οι δημοτικές αρχές που πατώντας στις «τρύ-
πες» της τροπολογίας Σκουρλέτη διαχωρίζουν
τους συμβασιούχους ανάλογα με την εργασία
τους, πετώντας στο δρόμο όσους εργάζονται σε
εργασίες με μη ανταποδοτικά τέλη.

Το ενδεικτικότερο παράδειγμα είναι αυτό του
Δήμου της Αθήνας και του Δημάρχου Καμίνη που
απέλυσε τους 83 συμβασιούχους του Δημοτικού
Βρεφοκομείου. Όπως και την προηγούμενη Πέμ-
πτη 11/7 έτσι και αυτή, 20/7, οι απολυμένοι συμ-
βασιούχοι θα βρεθούν ξανά στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο ζητώντας την παράταση των συμβάσεών
τους, ενώ τις προηγούμενες μέρες πολλοί από
αυτούς βρίσκονταν καθημερινά έξω από την κεν-
τρική διοίκηση του Βρεφοκομείου στα Σεπόλια
απαιτώντας να βρεθεί λύση ενάντια στις απολύ-
σεις τους. Δυστυχώς η πρόεδρος του Βρεφοκο-
μείου, Γιαννοπούλου αρνείται κατηγορηματικά και
απαξιωτικά να αντιμετωπίσει το ζήτημα, υποστη-
ρίζοντας πως οι εργαζόμενοι περισσεύουν και δεν
έχουν αντικείμενο εργασίας.

Όμως ο Καμίνης, η Γιαννοπούλου και ο Δήμος
της Αθήνας δεν είναι το μόνο παράδειγμα στο
οποίο δημοτικές αρχές ψάχνουν τρόπους για να
απολύσουν κόσμο. Στο Δήμο Μάνδρας μόλις η
Δήμαρχος Ι. Κριεκούκη αποφάσισε να διώξει 35

συμβασιούχους, αυτοί κατέλαβαν αμέσως το δη-
μαρχείο για πάνω από 5 μέρες. Παρέμβαση στο
Δημοτικό Συμβούλιο πραγματοποίησαν οι 47 συμ-
βασιούχοι στο δήμο Λαμίας με τις οικογένειές
τους. Μετά την άρνηση του Δημάρχου, Σταυρο-
γιάννη να υπογράψει νέες συμβάσεις κατέλαβαν
την αίθουσα και δεν άφησαν το δημοτικό συμβού-
λιο να πάρει καμία απόφαση. Ο Δήμαρχος προ-
γραμματίζει την πλήρη ιδιωτικοποίηση της καθα-
ριότητας χαρίζοντας ένα εκατομμύριο ευρώ στον
ιδιώτη.

Μάχη για την ανανέωση των συμβάσεών τους
δίνουν και οι εργαζόμενοι στο δήμο Νεάπολης -
Συκεών που ήταν και ο πρώτος που ξεκίνησε τις
απολύσεις, ωστόσο μετά από συνεχείς κινητοποι-
ήσεις οι 35 συμβασιούχοι απέσπασαν την υπόσχε-
ση για ανανέωση των συμβάσεών τους τις επόμε-
νες μέρες. Παρόμοιες υποσχέσεις απέσπασαν και
οι 39 συμβασιούχοι του δήμου Θέρμης και οι 7
του δήμου Ερμούπολης Σύρου. 

Σε πολλούς άλλους δήμους όμως οι απολύσεις
προχώρησαν κανονικά. Ο δήμος Ρόδου έφτασε
να απολύσει 127 συμβασιούχους, ο δήμος Αλε-
ξάνδρειας Ημαθίας απέλυσε 20 εργαζόμενους, ο
δήμος Καλαμπάκας 19, ο δήμος Κιλκίς 53, στο
δήμο Σιθωνίας με απόφαση του δημάρχου Ι. Τζί-
τζιου απολύθηκαν 53 συμβασιούχοι εργαζόμενοι,
ενώ απολύσεις 23 εργαζόμενων έκανε ο δήμος
Ιωαννίνων. Συνολικά πάνω από 480 εργαζόμενοι
έχουν απολυθεί μετά την τροπολογία Σκουρλέτη.

Κυριάκος Μπάνος

Γ
ενικό Συμβούλιο έχει συγκαλέσει η ΠΟΕ-ΟΤΑ την Τετάρτη 19/7 στις 10πμ στα
γραφεία της στην πλ. Καραϊσκάκη με θέμα την αποτίμηση των κινητοποιήσεων
της προηγούμενης περιόδου και την οργάνωση των επόμενων βημάτων της Ομο-

σπονδίας. 

“Ενωμένοι όλοι μαζί μόνιμοι και συμβασιούχοι να ξαναπιάσουμε την σκυτάλη του αγώ-
να”, είναι ο τίτλος της ανακοίνωσης που εξέδωσε η Πρωτοβουλία Εργαζόμενων ΟΤΑ –
Σκουπιδιάρα. Μεταξύ άλλων, η ανακοίνωση αναφέρει τη σημασία της μεγάλης κινητο-
ποίησης των 11 ημερών που κατάφερε να κερδίσει την παράταση των συμβάσεων για χι-
λιάδες εργαζόμενους και την υπόσχεση για μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους. 

“Αυτά τα βήματα υποχώρησης από την μεριά της κυβέρνησης είναι αποτέλεσμα της
δύναμης του αγώνα μας, κανένας δεν μας τα χάρισε!”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
“Όμως πρέπει να είναι ξεκάθαρο η τροπολογία που ψήφισε η κυβέρνηση στην πραγμα-
τικότητα δεν διασφαλίζει την μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων/φισσων συμβασιού-
χων και αφήνει ανοιχτά μια σειρά ζητήματα. Τι θα γίνει με τους υπόλοιπους χιλιάδες
εργαζόμενους, πέρα από τις 2500. (...) Δεν συζητάμε για το αν θα απολυθούμε κάποιοι
ή όλοι, σήμερα, τους επόμενους μήνες ή το Μάρτη. Η μόνη καθαρή λύση που πρέπει
να παραμείνει στο τραπέζι είναι η άμεση μετατροπή όλων των συμβάσεων σε αορίστου
χρόνου με νομοθετική ρύθμιση εδώ και τώρα! 

Γι’αυτό θα έπρεπε το Γενικό Συμβούλιο της ομοσπονδίας που γίνεται την Τετάρτη
19/7 στα γραφεία της, να πάρει απόφαση για να συνεχιστούν και να κλιμακωθούν οι κι-
νητοποιήσεις μας, αλλά και για να προστατέψουμε όλους αυτούς τους συνάδελφους
και τις συναδέλφισσες, που προκλητικά διάφοροι δήμαρχοι απολύουν εδώ και τώρα. 

Ο αγώνας μας τους στρίμωξε αρκετά, μπορούμε να ξαναπιάσουμε την σκυτάλη του
αγώνα για να κερδίσουμε μόνιμη εργασία και να σπάσουμε το μνημονιακό εμπάργκο
στις προσλήψεις. 

Ενωμένοι όλοι μαζί μόνιμοι και συμβασιούχοι, μαζί με τα συνδικάτα μας. Αν απολυθούν
οι συνάδελφοί μας, η δουλειά ξέρουμε ότι δεν βγαίνει, μετά τους συμβασιούχους έρχεται
η σειρά όλων μας. Θα ξεθαρρέψουν όλοι πάνω στις πλάτες αυτών που θα μείνουν, δή-
μαρχοι, κυβέρνηση, τροϊκανοί και εργολαβικά κοράκια. Ο αγώνας είναι κοινός! Η νίκη θα
δυναμώσει τα συνδικάτα, την πάλη και τα δικαιώματα όλων μας. Ο αγώνας συνεχίζεται
για μόνιμη και σταθερή δουλειά”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σκουπιδιάρας.
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ΥΓΕΙΑ Άλλη μια υποχώρηση της κυβέρνησης,
αγώνας για τη μονιμοποίηση όλων

Ο
ι υγειονομικοί συνεχίζουν τη μάχη
ενάντια στη διάλυση της δημό-
σιας υγείας και για να κρατήσουν

όλοι τις θέσεις εργασίας τους. Μετά την
κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ την Τετάρτη
12 Ιούλη και τη συνάντηση με τους εκ-
προσώπους του υπουργείου Υγείας, έγι-
νε γνωστό ότι θα ανανεωθούν όλες οι
συμβάσεις του επικουρικού προσωπικού
μέχρι τις 31/12/2018. Αυτή η απόφαση
αποτελεί άλλη μια υποχώρηση της κυ-
βέρνησης, παραμένουν όμως ανοιχτές οι
μάχες όσον αφορά τα «παραθυράκια»
προηγούμενων αποφάσεων, καθώς και
το κεντρικό ζήτημα της μονιμοποίησης
όλων των εργαζόμενων στα νοσοκομεία. 

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
σωματείου εργαζόμενων στον Άγιο Σάβ-
βα ήταν μέλος της αντιπροσωπείας που
συνάντησε τους εκπρόσωπους του
υπουργείου. Μας δήλωσε: «Την Τετάρτη
12/7 συμμετείχαμε στην κινητοποίηση
της ΠΟΕΔΗΝ για τους ελαστικά εργαζό-
μενους στην υγεία που είχε ως κεντρικό σύνθημα την μονιμο-
ποίηση όλων ανεξάρτητα από τη θέση εργασίας τους ή το πό-
σο καιρό δουλεύουν. Η ΠΟΕΔΗΝ είχε κηρύξει απεργία μόνο
για το προσωπικό που είναι ελαστικά εργαζόμενοι, πολλά σω-
ματεία, όπως του Άγιου Σάββα, επεκτείναμε την απόφαση για
να καλύψει όλους τους εργαζόμενους. Μετά τη συγκέντρωση,
αντιπροσωπεία συνάντησε τους υπουργούς. 

Η κινητοποίηση ήταν πετυχημένη, ήταν συνέχεια πολλών τέ-
τοιων κινητοποιήσεων από το υγειονομικό κίνημα με τελευταία
της ΕΙΝΑΠ για το ίδιο θέμα. Κάτω από αυτή την πίεση, το
υπουργείο μας ανακοίνωσε ότι θα παραταθούν οι συμβάσεις
όλου του επικουρικού προσωπικού με τροπολογία που θα κατέ-
βει μέχρι τις 4 Αυγούστου. Οι συμβάσεις θα παραταθούν μέχρι
τις 31 Δεκέμβρη του 2018, ειδικά όσων έληγαν για το Σεπτέμ-

βρη που μας έρχεται. Από αυτή την από-
φαση εξαιρείται το κομμάτι των επικουρι-
κών γιατρών που είναι από ΕΣΠΑ με τη
δικαιολογία ότι έχουν μπει με διαφορετι-
κό τρόπο, υπάρχει λίστα και περιμένει κό-
σμος στη σειρά. Για αυτό ο αγώνας συνε-
χίζεται, για να μείνουν όλοι στη δουλειά,
με δικαιώματα. Ακόμα και όλοι να μείνουν
οι ανάγκες των νοσοκομείων, δεν καλύ-
πτονται αφού υπάρχουν τεράστιες ελλεί-
ψεις. Χρειάζονται μαζικές, μόνιμες προσ-
λήψεις προσωπικού». 

Το «Νυστέρι» σε ανακοίνωση-ενημέρω-
ση για τα ζητήματα που είναι ανοιχτά,
αναφέρει: «Για τους εργολαβικά εργαζό-
μενους είπε ότι θα περάσει τροπολογία
στο Νομοσχέδιο για την Πρωτοβάθμια
Περίθαλψη που θα ψηφιστεί έως 4 Αυ-
γούστου και θα εξασφαλίζει την εξόφλη-
ση των δεδουλευμένων τους. Επίσης θα
εξοφληθούν οι εργολάβοι οι οποίοι έτσι
θα πληρώσουν τους εργαζόμενους. 

Στο αίτημα για αύξηση της μοριοδότη-
σης για το διαγωνισμό σύναψης συμβάσεων εργασίας, είπε ότι
δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Το ΑΣΕΠ απαγορεύει προσλή-
ψεις χωρίς απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού. Εξαιτίας αυτού
πολλοί εργαζόμενοι μένουν εκτός.  Στο τέλος του 24μηνου των
συμβάσεων έργου ή εργασίας μιλά για την θεσμοθέτηση ΚOIΝ-
ΣΕΠ». 

Νεκ.Δ.

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑΡΑ Όλοι μαζί τώρα στη μάχη των Δήμων

Οι εργαζόμενοι του Αγ. Σάββα στη συγκέντρωση της ΠΟΕΔΗΝ, 12/7
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T
ις απάνθρωπες και δολοφονικές
πρακτικές που εφαρμόζει η λιβυ-
κή ακτοφυλακή, προκειμένου να

εμποδίσει το πέρασμα των προσφύγων
στην Ιταλία, αποκάλυψε πρόσφατα ο
Έλληνας διασώστης Ιάσονας Αποστο-
λόπουλος με άρθρο του στην Εφημερί-
δα των Συντακτών. 

Ο διασώστης του σκάφους «Aqua-
rius» που στελεχώνεται και χρηματοδο-
τείται από τη SOS Mediterranee και
τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, κατήγγει-
λε ένα επεισόδιο που έγινε στα διεθνή
ύδατα, 15 μίλια μακριά από τις ακτές
της Λιβύης, στις 23 Μαΐου 2017. Εκείνη
τη μέρα τρία διασωστικά καράβια εθε-
λοντικών οργανώσεων βρέθηκαν μπρο-
στά σε10 βάρκες με πρόσφυγες χωρίς
την παρουσία ιταλικών διασωστικών.
Τότε εμφανίστηκαν δύο σκάφη του λι-
βυκού Λιμενικού. «Στη συνέχεια, άρχι-
σαν να χρησιμοποιούν τα σταθερά πο-
λυβόλα από τα σκάφη τους και να ρί-
χνουν στα τυφλά. Επικράτησε πανικός.
Δύο από αυτούς έκαναν ρεσάλτο στις
βάρκες με τους πρόσφυγες και άρχι-
σαν να τους χτυπούν, να τους λη-
στεύουν και να πυροβολούν με τα κα-
λάσνικοφ στον αέρα. 

Έβαλαν μπρος τη μηχανή και ξεκίνη-
σαν να μεταφέρουν με τη βία τους αν-
θρώπους πίσω στη Λιβύη. Οι πρόσφυγες
το κατάλαβαν και έπεσαν στη θάλασσα
για να γλιτώσουν. Τρέξαμε να τους περι-
συλλέξουμε. Γύρω μας, τουλάχιστον
100 άτομα μέσα στη θάλασσα φώναζαν
για βοήθεια, καθώς τα κύματα τους πα-
ρέσερναν μακριά. Πολλοί κατάφεραν να
κολυμπήσουν μόνοι τους ως το καράβι
μας. Παρ’ όλο που ζητούσαμε απεγνω-
σμένα βοήθεια, το ιταλικό Λιμενικό δεν
φάνηκε ποτέ. Αντί γι’ αυτό, οι Ιταλοί όρι-

σαν τους Λίβυους επικεφαλής της διά-
σωσης. Αυτό σημαίνει ότι, τυπικά, ήμα-
σταν υποχρεωμένοι να τους υπακούμε».

Πρόκειται για μία αποτρόπαια και
100% παράνομη σύμφωνα με το διε-
θνές δίκαιο πρακτική, που οδηγεί τους
πρόσφυγες είτε στον πάτο της Μεσο-
γείου είτε πίσω στην κόλαση της Λι-
βύης. «Δυστυχώς, περίπου 100 πρό-
σφυγες επιστράφηκαν με τη βία στη Λι-
βύη, παρ’ όλο που όλοι οι ναυαγοί έλε-
γαν ότι προτιμούσαν να πεθάνουν στη
θάλασσα παρά να γυρίσουν στη Λι-
βύη», συνεχίζει ο Ιάσονας Αποστολό-
πουλος. 

Βασανιστήρια

«Οι περισσότεροι, άλλωστε, έχουν
ήδη αποπειραθεί δύο και τρεις φορές
να δραπετεύσουν από την κόλαση της
Λιβύης. Κάθε φορά, το λιβυκό Λιμενικό
τούς γυρνούσε πίσω και τους παρέδιδε
σε κάποια από τις συμμορίες, για να
πουληθούν ξανά δούλοι ή να βασανι-
στούν, προκειμένου να πληρώσουν λύ-
τρα οι οικογένειές τους για να τους
γλιτώσουν. Στην τελευταία διάσωση εί-
χαμε 35 νεαρούς από το Σουδάν. Μας
είπαν ότι αγοράστηκαν και πουλήθηκαν
δούλοι τέσσερις φορές, από συμμορία
σε συμμορία. Ένα από τα πιο κοινά βα-
σανιστήρια ήταν να τους πηγαίνουν
στα ντους και να ρίχνουν γυμνά καλώ-
δια στο πάτωμα για να τους κάνουν
ηλεκτροσόκ. Άλλοι μας είπαν ότι οι
φρουροί του κέντρου εκτέλεσαν για

παραδειγματισμό κάποιους μετανά-
στες και άφησαν τα πτώματά τους σε
κοινή θέα, επειδή το προηγούμενο
βράδυ έγινε απόδραση».

Υπεύθυνοι για αυτή τη βαρβαρότητα
που βιώνουν σήμερα χιλιάδες πρόσφυ-
γες είναι οι ηγέτες της ΕΕ, που με τη
Συμφωνία της Μάλτας (Φεβρουάριος
2017), έδωσαν το πράσινο φως στο «λι-
βυκό λιμενικό» να περιφρουρεί τα θα-
λάσσια σύνορα στη Μεσόγειο. Η συμ-
φωνία προέβλεπε χρηματοδότηση 200
εκατομμυρίων ευρώ, παροχή τεχνικού
εξοπλισμού και εκπαίδευση στις πολι-
τοφυλακές της Λιβύης, με βασικό κα-
θήκον να αναχαιτίζουν τις βάρκες με
τους πρόσφυγες και να τους επιστρέ-
φουν στην κόλαση των κέντρων κράτη-
σης της Λιβύης. Ενεργό ρόλο σε αυτά
τα εγκλήματα έχει παίξει και η ελληνική
κυβέρνηση, αφού ο Τσίπρας όχι μόνο
υπέγραψε τη συμφωνία της Μάλτας
αλλά συμφώνησε η εκπαίδευση των
στελεχών της Λιβυκής ακτοφυλακής να
γίνεται στη βάση της Σούδας. Μέσα σε
αυτό το κλίμα δεν είναι τυχαίο δημοσί-
ευμα του γερμανικού περιοδικού Stern,
που μιλά για την δράση ομάδας ακρο-
δεξιών από χώρες της Ευρώπης στα
σύνορα Ιταλίας-Λιβύης, προκειμένου
να αποτρέψει τη διέλευση προσφύγων
από τη Μεσόγειο προς την Ευρώπη. 

Η Ευρώπη των «πολιτισμένων» πνιγ-
μών και βασανιστηρίων σε όλο της το
μεγαλείο. 

Κατερίνα Θωίδου

Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Τ
ην Πέμπτη 13 Ιουλίου ανακοινώθηκαν οι ημερο-
μηνίες των δικάσιμων του Σεπτέμβρη: 5/9, 15/9
και 25/9 στο Εφετείο και 6/9, 12/9, 14/9, 18/9,

20/9 και 28/9 στον Κορυδαλλό. Η πολιτική αγωγή αντέ-
δρασε στην για ακόμα ένα μήνα εμφανή προσπάθεια
να αντιστραφεί το ποια αίθουσα είναι αίθουσα διεξα-
γωγής της δίκης και ποια βοηθητική, με μόλις τρεις δι-
κάσιμες στο Εφετείο και έξι στην απομόνωση των φυ-
λακών του Κορυδαλλού, για να λάβει την αδιαπραγμά-
τευτη απάντηση από την έδρα «αυτές μας έδωσαν».

Άμεσα η ΚΕΕΡΦΑ εξέδωσε ανοιχτή επιστολή προς
τον Υπουργό Δικαιοσύνης Σ. Κοντονή, στην οποία με-
ταξύ άλλων λέει: 

«Θεωρούμε σημαντική υπαναχώρηση την ουσιαστι-
κή μεταφορά της δίκης για την υπόθεση της ναζιστι-
κής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στην αί-
θουσα των Γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού από την
αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών με βάση το
πρόγραμμα που ανακοίνωσε η έδρα του Α’�Τριμελούς
Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

Υποβαθμίζεται έτσι μια δίκη με τεράστια σημασία
για τη δημοκρατία, τις ελευθερίες όλων, για να υπάρ-
ξει επιτέλους απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα δο-

λοφονικών επιθέσεων οργανωμένων φασιστικών ταγ-
μάτων εφόδου. Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο όπου
η ομαλή διεξαγωγή της δίκης χρήζει ιδιαίτερης προ-
σοχής, ώστε να συνεχίσει με τον απαιτούμενο ρυθμό
αλλά και την επάρκεια των υποδομών.

Τέσσερα χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και ενώ νέες φασιστικές και ρατσιστικές επιθέ-
σεις οργανώνονται ξανά, είναι αδιανόητη η υποβάθμι-
ση μιας δίκης που έχει αναδείξει την οργανωμένη εγ-
κληματική δράση της Χρυσής Αυγής, η οποία χρησι-
μοποιεί την κοινοβουλευτική παρουσία ως προκάλυμ-
μα της ναζιστικής της δράσης».

Σημειώνεται ότι έχουν μείνει 18 μάρτυρες κατηγο-
ρητηρίου, πράγμα που σημαίνει ότι αναμένεται μέσα
στο Σεπτέμβρη η δίκη να περάσει στη φάση των ανα-
γνωστέων εγγράφων. Η αίθουσα του Κορυδαλλού όχι
μόνο δεν έχει εύκολη πρόσβαση για δημοσιογράφους
και κοινό, αλλά δε διαθέτει τις υποδομές για προβολή
βίντεο, για ηχητικά κλπ. Εδώ και μήνες, δε λειτουρ-
γούν καν τα μικρόφωνα κάνοντας τη διαδικασία δύ-
σκολη ακόμη και για τους συνηγόρους, παρόλο που
κάθονται κοντά στην έδρα και στον/στην εκάστοτε
μάρτυρα.

Σ
ε Διεθνή Συνάντηση και Πανελλαδική Συνέλευση κατά του
ρατσισμού και του φασισμού καλεί στην Αθήνα στις 14-15
Οκτώβρη στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ Ρουφ η ΚΕΕΡΦΑ.

�Όπως αναφέρει στο κάλεσμα συμμετοχής που απευθύνει:

«Σε όλη την Ευρώπη το κίνημα κατά του ρατσισμού και του φα-
σισμού υψώνει την φωνή του για να μπει φρένο στις πολιτικές
της Ευρώπης φρούριο που στρώνουν το έδαφος στην ακροδεξιά
και τους φασίστες…

Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις δημο-
τικές κινήσεις, τις κοινότητες μεταναστών και τις συλλογικότητες
των προσφύγων, την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ, τους Ρομά, τους αν-
θρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών να στηρίξουν την Διε-
θνή Συνάντηση κατά του Ρατσισμού να δώσουν παρών στην Διε-
θνή Συνάντηση και Πανελλαδική Συνέλευση κατά του ρατσισμού
και του φασισμού».

Στις 13/7, (173η δικάσιμος) κατέθεσε στο Εφετείο η φωτορεπόρτερ
Συμέλα Παντζαρτζή, θύμα επίθεσης από χρυσαυγίτες κατά τη μεταγωγή
του Μιχαλολιάκου, του Παππά και του Λαγού στις 4/7/14. Για την ίδια
επίθεση έχουν ήδη καταθέσει οι μάρτυρες Γ. Κέμμος, Γ. Λιάκος, Μ. Λώ-
λος και Μ. Μύριλλας. Στα επεισόδια κατά τη μεταγωγή, ο Παναγιώτα-
ρος, ο Λαγός και ο Κασιδιάρης έκαναν, σύμφωνα με τη μάρτυρα, νεύμα-
τα στους 250-300 συγκεντρωμένους για να κάνουν ή να σταματήσουν τις
επιθέσεις. 

«Μιλούσα με τον Λιάκο και νιώθω ξαφνικά ένα χέρι να ρίχνει μπουνιά
από πίσω στην κάμερα. Ήταν κρεμασμένη στο λαιμό μου και πήγε να
μου τον σπάσει. Γυρίζω και βλέπω έναν άνδρα νέο, ψηλό, κοντοκουρεμέ-
νο. Ο ίδιος μου ρίχνει μια πολύ δυνατή κλωτσιά στα πλευρά, ένιωσα να
μετακινείται όλη η σπονδυλική μου στήλη. Ήταν απο μια ομάδα 7-10
άτομα που έδειχναν να είναι όλοι μαζί. Άκουσα ότι δέχτηκε χτύπημα και
η Λ. Γκουλιαμάκη και ότι έγινε σοβαρό περιστατικό με τον Κέμμο. Η
αστυνομία ήταν στο ένα μέτρο και δεν έκαναν καμία κίνηση να τους στα-
ματήσουν, ενώ μπορούσαν πολύ εύκολα».

Η μάρτυρας είχε χτυπηθεί τόσο δυνατά που ταλαιπωρήθηκε με ραγι-
σμένο ισχίο για μήνες μετά την επίθεση. Επιπλέον κατέθεσε και για άλ-
λες δύο επιθέσεις σε βάρος της στον Άγιο Παντελεήμονα, πάλι λόγω της
ιδιότητάς της ως φωτορεπόρτερ. Επιπλέον, κατά την εκτίμησή της, οι
χρυσαυγίτες έβρισκαν στις γυναίκες δημοσιογράφους εύκολα θύματα.

Α.Φ.

Στοχοποιούσαν τις
γυναίκες δημοσιογράφους

Εγκλήματα της Λιβυκής ακτοφυλακής

Με τη σφραγίδα της ΕΕ

Όχι στην επιστροφή 
στην αίθουσα του Κορυδαλλού
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Να κλείσουν τα “γραφεία” - ορμητήρια

Μ
ετά την πολύ επιτυχημένη εκ-
δήλωση που πραγματοποίησε
η Πρωτοβουλία για το κλείσι-

μο των Γραφείων της Χρυσής Αυγής
στην πλατεία Πανόρμου στις 5/7, συνε-
χίζουμε την καμπάνια με παρεμβάσεις
σε σωματεία και φορείς της περιοχής. 

Την Τετάρτη 12 Ιούλη αντιπροσω-
πεία της Πρωτοβουλίας κάναμε παρέμ-
βαση στη συνεδρίαση του κοινοτικού
συμβουλίου του 7ου Διαμερίσματος,
στα γεωγραφικά όρια του οποίου βρί-
σκονται τα κεντρικά γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής στη Μεσογείων. 

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
του συλλόγου εργαζομένων του νοσο-
κομείου Αγ. Σάββας τοποθετήθηκε
προ ημερησίας στη συνεδρίαση, τονί-
ζοντας ότι μετά την επίθεση στον Αλέ-
ξη Λάζαρη και το βίντεο που δόθηκε
στη δημοσιότητα με τον Μιχαλολιάκο
να καλεί σε επιθέσεις σε όποιον κινεί-
ται έξω από τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής, είναι επείγον το κοινοτικό συμ-
βούλιο να πάρει θέση απαιτώντας να
κλείσουν τα γραφεία –ορμητήρια επι-
θέσεων στη Μεσογείων.

Το λόγο πήρε επίσης η Πέρσα Κα-
τσανούλη, θεία του Αλέξη Λάζαρη, που
περιέγραψε πώς έγινε η παρ’ ολίγο δο-
λοφονική επίθεση σε βάρος του Αλέξη
και  τόνισε ότι κατά τύχη μόνο δεν είχε
την τύχη του Παύλου Φύσσα. 

Ακολούθησε συζήτηση και τοποθε-
τήσεις από κοινοτικούς συμβούλους,
που μίλησαν με τα καλύτερα λόγια για
τη μαζική εκδήλωση που πραγματοποι-
ήθηκε στις 5 Ιούλη και ζήτησαν από το
συμβούλιο να αναλάβει ενεργό ρόλο
από τον Σεπτέμβρη. Στη συνέχεια το
κοινοτικό συμβούλιο αποφάσισε, κατά
πλειοψηφία, ότι ζητά το κλείσιμο των
γραφείων γιατί είναι επικίνδυνα για
τους πολίτες της περιοχής.

Στις 30 Αυγούστου στη νέα συνε-
δρίαση προγραμματίζουμε νέα παρέμ-
βαση όπου θα διεκδικήσουμε στήριξη
στην αντιφασιστική πορεία που θα γί-
νει στις 16/9 στα κεντρικά γραφεία της
Χρυσής Αυγής, στη συμπλήρωση τεσ-
σάρων χρόνων από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. 

Νίκη Αργύρη        

Κλείσιμο 
των «γραφείων»
απαιτεί με
ψήφισμά του 
το 7ο Κοινοτικό
Συμβούλιο 
του Δ. Αθήνας

Τ
η σημασία που έχει η ύπαρξη «γραφεί-
ων»-ορμητήριων για τη δράση της Χρυ-
σής Αυγής ανέδειξε η κατάθεση του δη-

μοτικού συμβούλου Νίκαιας Κωνσταντίνου Πα-
παδόπουλου κατά την 174η δικάσιμο (17/7). Ο
μάρτυρας σύνδεσε το άνοιγμα των γραφείων
της Χρυσής Αυγής στην οδό Καισαρείας στη
Νίκαια το 2011 με την κλιμάκωση και τη συστη-
ματικοποίηση της τρομοκρατικής δράσης του
τάγματος εφόδου της τοπικής Νίκαιας. Αντί-
στοιχα την ελάττωση της δράσης της ΧΑ στην
περιοχή την αποδίδει στο κλείσιμο των γραφεί-
ων που έγινε μετά τη δολοφονία Φύσσα.

«Μαζώξεις γίνονταν κάθε Τρίτη και Πέμπτη.
Έκλειναν τους δρόμους, όλο το οικοδομικό τε-
τράγωνο. Στις γωνίες Καισαρείας, Αττάλειας,
Βηθυνίας και Π.Ράλλη, βρίσκονται άτομα εν εί-
δη φρουράς, με τη στολή (μαυρόασπρη παραλ-
λαγή και μαύρα μπλουζάκια ή δερμάτινο μπου-
φάν το χειμώνα), ξύλα και χωρίς να μοιράζουν
τίποτα. Αν τύχαινε και πέρναγε κάποιος που
δεν τους άρεσε τον χτυπούσαν. Έχω υπάρξει
αυτόπτης μάρτυρας τέτοιας επίθεσης σε αλλο-
δαπούς. Είναι τουλάχιστον 8 άτομα, δύο σε κά-
θε γωνία, ενώ την Καισαρείας την κλείνουν με
δύο αυτοκίνητα κάθετα παρκαρισμένα.

Περιστατικά βίαια από οργανωμένες ομάδες
της Χρυσής Αυγής τότε καταγγέλλονταν συνέ-
χεια. Κυρίως τα απογεύματα που σχολάνε οι
Πακιστανοί. Τα θύματα τους αναγνώριζαν από
την ενδυμασία. Οι χρυσαυγίτες τους κατέβαζαν
από τα λεωφορεία και τους χτυπούσαν. Έκα-
ναν και επιθέσεις στο τζαμί στην Αγ. Τριάδας. 

Κάθε Σάββατο μαζεύονταν στην πλατεία Αγ.
Νικολάου, με κράνη, ασπίδες, σημαίες και ρό-
παλα. Με εντολές συγκεντρώνονταν και σχη-
μάτιζαν αυτό που στο στρατό λέμε λόχο, δηλα-
δή τριάδες ή τετράδες. Ανεβοκατέβαιναν το
δρόμο με στρατιωτικά παραγγέλματα, «εν δυο,

εν δυο, μπρος μαρς, μεταβολή». Το έκαναν για
μισή ώρα, δεν ήταν εξάσκηση, ήταν επίδειξη
ισχύος. Υπήρχε επικεφαλής του τάγματος εφό-
δου που έδινε τα παραγγέλματα, όχι πάντοτε
το ίδιο άτομο. Έχω δει και τον Κασιδιάρη σε
αυτή τη θέση. [Αυτά] ξεκίνησαν αμέσως μόλις
άνοιξαν τα γραφεία».

Ρωτήθηκε από την έδρα γιατί ονομάζει «τάγμα
εφόδου» αυτήν την συγκέντρωση στην πλατεία:
«Όλο αυτό το συγκροτημένο τάγμα ήταν που με-
τά πήγαινε στην πόλη και χτυπούσε, το τζαμί,
τους μετανάστες… Αργότερα έγινε και μηχανο-
κίνητο. Το έχω ακολουθήσει με τη μηχανή για να
δω πού πάει, διέσχιζε τη Νίκαια και τον Κορυ-
δαλλό και κατέληγε στον Πειραιά, όλη η διαδρο-
μή συνοδεία αστυνομικής δύναμης πίσω».

Συμμορία

Τα γραφεία της ΧΑ στη Νίκαια γειτόνευαν με
την παλιά ΔΟΥ της περιοχής. Αυτό έδινε στη
συμμορία την ευκαιρία σύμφωνα με το μάρτυρα
να κάνει «πόρτα»: «Στην είσοδο κάποιος με στο-
λή ΧΑ και αλεξίσφαιρο, σημείωνε σε ένα χαρτί
ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Μου έχει συμ-
βεί. Υπάρχει και καταγγελία του συλλόγου ερ-
γαζόμενων ότι έμπαιναν μέσα και έβριζαν τους
υπάλληλους ότι δεν εξυπηρετούν τον κόσμο.
Μετανάστες κατάγγειλαν επίσης ότι τους ‘έλεγ-
χαν’ και κάποιες φορές τους έσκιζαν τα χαρτιά».

Ο μάρτυρας έδωσε πάρα πολλά παραδείγ-
ματα της δράσης των χρυσαυγιτών στη Νίκαια,
από ξυλοδαρμούς μεταναστών και αριστερών
μέχρι προσηλυτισμό μαθητών, απειλές σε βά-
ρος ανθρώπων του κινήματος στα ίδια τους τα
σπίτια (και του ίδιου του μάρτυρα), μηχανοκί-
νητες πορείες κλπ. Η σιγουριά που είχαν οι νε-
οναζί ορμώμενοι από τα γραφεία τους στη Νί-
καια έφτανε μέχρι το σημείο στέλεχος της
Χρυσής Αυγής να δηλώσει «την κόκκινη Νίκαια

θα την κάνουμε μπλε», καθώς, σύμφωνα με το
μάρτυρα «η Νίκαια είναι εργατούπολη, περιοχή
με αριστερά χαρακτηριστικά και από τις μεγα-
λύτερες πόλεις της Ελλάδας. Είχαν στόχο να
τη χτυπήσουν».

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα γραφεία
της Νίκαιας είναι αυτά στα οποία συγκροτήθηκε
το τάγμα εφόδου που έκανε τη δολοφονική επί-
θεση το Σεπτέμβρη 2013 στην παρέα του Παύ-
λου Φύσσα. Χαρακτηριστική η κατάθεση της Χ.
Ρουπακιά (αδελφής του δολοφόνου), η οποία
στις 15/7/16 είπε στο δικαστήριο ότι ο Ρουπα-
κιάς βρέθηκε στα γραφεία της τοπικής της Νί-
καιας ύστερα από μήνυμα που έλαβε στις 11.30
το βράδυ της επίθεσης. Επίσης, υπάρχουν πολ-
λά στοιχεία και το έχουν καταθέσει ήδη πολλοί
μάρτυρες ότι το τάγμα εφόδου της Νίκαιας ήταν
«πρότυπο» και περιόδευε σε όλη την Ελλάδα.

Ο μάρτυρας Κ. Παπαδόπουλος είπε, τέλος,
ότι όχι μόνο δεν έπεσε από τα σύννεφα που η
δολοφονία Φύσσα ξεκίνησε από τα γραφεία
της Νίκαιας, αλλά ότι ήταν αυτός που την ίδια
μέρα λίγες ώρες πριν, όταν μετά από επανει-
λημμένες προσπάθειές του το ζήτημα της δρά-
σης των νεοναζί στην περιοχή συζητιόταν επι-
τέλους στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε πει «ελπί-
ζω να μη θρηνήσουμε θύματα». Ο μάρτυρας
θεωρεί τη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου
«μεσοβέζικη», ότι ενώ ο κόσμος βοούσε μπρο-
στά στην άνοδο της εγκληματικής δράσης η
Δημοτική Αρχή παρίστανε ότι όλα ήταν υπό
έλεγχο. Μάλιστα ο ανεξάρτητος υποψήφιος
που εξελέγη με τη στήριξη της ΝΔ είχε τοπο-
θετηθεί ανοιχτά υπέρ της Χρυσής Αυγής στην
εν λόγω συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλί-
ου που αφορούσε το ρατσιστικό συσσίτιο.

Ο μάρτυρας συνεχίζει την κατάθεσή του την
Πέμπτη 19/7 στον Κορυδαλλό.

Α.Φ.

Την Πέμπτη 13 Ιούλη έγινε η πρώτη κεντρική  εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στο Μο-
ναστηράκι για την οργάνωση της αντιφασιστικής πορείας στις 16 Σεπτέμβρη από
το Σύνταγμα προς τα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής. Από το νωρίς το από-
γευμα αντιφασίστες και αντιφασίστριες έστησαν τραπεζάκι και πανό σε ένα από
τα πιο κεντρικά σημεία της  Αθήνας και καλούσαν από τη ντουντούκα στήριξη
στην καμπάνια για το κλείσιμο των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Η πλειοψηφία
του κόσμου ήταν πραγματικά ενθουσιασμένη για αυτήν την πρωτοβουλία, υπέ-
γραψε, ενίσχυσε, αγόρασε μπλουζάκια, κονκάρδες  και δήλωσε συμμετοχή για
τη δράση του στις γειτονιές και σε επόμενες κεντρικές εξορμήσεις.

ΝΙΚΑΙΑ  «…αυτά ξεκίνησαν μόλις άνοιξαν τα γραφεία»

Μοναστηράκι, 13/7
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των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής Αυγής
ΑΥΛΩΝΑ Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ

Σ
ύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ πραγ-
ματοποιήθηκε στις 12 Ιούλη
στο Πνευματικό Κέντρο του

Αυλώνα, με θέμα την οργάνωση
δράσεων στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης προσφύγων, τη συνέ-
χιση των δράσεων στα εργοστά-
σια της περιοχής μετά την νίκη
της απεργίας στην Κ. Γεωργίου
ΑΕ και τον συντονισμό των δρά-
σεων στις περιοχές των Βορείων
της Αττικής αλλά και στη Θήβα
για την μεγάλη αντιφασιστική δια-
δήλωση στις 16 Σεπτέμβρη στο
κέντρο της Αθήνας.

Στην σύσκεψη παρευρέθηκαν
εργαζόμενοι από την Κ. Γεωργίου
και την Πακιστανική Κοινότητα
του Αυλώνα, εκπρόσωπος από
την πρωτοβουλία αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες Μαλακάσας,
από την αντιφασιστική κίνηση Θη-
βας ΣΦΗΝΑ και αγωνιστές από
την περιοχή.

Έγινε πλούσια συζήτηση με

ενημέρωση από την κατάσταση
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
όπως ο αποκλεισμός των προ-
σφύγων μέσα από το κόψιμο των
λεωφορείων που τους μετέφεραν
στην πόλη και τις αντιδράσεις
που έχει ξεσηκώσει αυτό μέσα
στους πρόσφυγες, μέχρι τις εξε-
λίξεις στο εργοστάσιο της Κ. Γε-
ωργίου και τις δυνατότητες να
απλωθεί το παράδειγμα αυτό και
στα γύρω εργοστάσια.

Στο τέλος αποφασίστηκε η ορ-
γάνωση κινητοποίησης στο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης στη Μαλα-
κάσα το Σάββατο στις 2 Σεπτέμ-
βρη, εξορμήσεις στα εργοστάσια
στον Αυλώνα και τα Οινόφοιτα,
και το κοινό κατέβασμα όλων αυ-
τών των συλλογικοτήτων αλλά και
η οργανωμένη κινητοποίηση των
προσφύγων από τα στρατόπεδα
με πούλμαν στην αντιφασιστική
διαδήλωση στην επέτειο της δο-
λοφονίας του Παύλου Φύσσα
στις 16 Σεπτέμβρη.

Ρ
ατσιστική επίθεση χρυσαυγιτών με μαχαίρι σε βάρος Αφγανού
πρόσφυγα που ζει στο στρατόπεδο του Σχιστού, την Κυριακή
16 Ιούλη το βράδυ κατήγγειλε η ΚΕΕΡΦΑ. 

«Περίπου 100 μέτρα μετά την Σχολή Ναυπηγών δέχτηκε επίθεση
από ομάδα χρυσαυγιτών, οι οποίοι έφτασαν εκεί με τέσσερα μηχανά-
κια. Οι δύο πρώτοι ήταν φουσκωτοί και τον μπλόκαραν, σταματώντας
μπροστά του με το μηχανάκι τους. Κατέβηκαν και άρχισαν να τον βρί-
ζουν και να τον σπρώχνουν. Φώναζαν «θα πεθάνετε» ενώ όταν ο πρό-
σφυγας είπε στα αγγλικά ότι δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει ένας άρχι-
σε να φωνάζει: "We are Golden Dawn” (Είμαστε Χρυσή Αυγή). Τότε οι
δύο σωματώδεις άρχισαν να τον χτυπάνε με ξύλο στο κεφάλι ενώ
όταν το κάλυψε με τα χέρια του, τα χάραξαν με μαχαιριές προκαλών-
τας του αιμορραγία.

Ο Μ.Α. είδε ότι φόραγαν όλοι μαύρες μπλούζες με σύμβολα στην
αριστερή μεριά που του θύμιζαν αγκυλωτούς σταυρούς. Μεταφέρθη-
κε με το ΕΚΑΒ στα επείγοντα του Αττικού νοσοκομείου και έγινε εισα-
γωγή για νοσηλεία αφού διαπιστώθηκε ότι χτυπήθηκε στο κεφάλι και
στην κοιλιακή χώρα. 

Όπως ανέφερε, δεν ήταν η μόνη επίθεση κατά των προσφύγων στο
στρατόπεδο του Σχιστού καθώς και άλλες φορές ομάδα με μηχανάκια
πλησιάζει πρόσφυγες που περιμένουν το λεωφορείο και ρίχνει πέ-
τρες.

Καλούμε όλους και όλες να υπερασπίσουμε τους πρόσφυγες από
τις φασιστικές επιθέσεις.

Θα δώσουμε
την μαζική απάν-
τηση με την μεγά-
λη αντιφασιστική
πορεία από το
Σύνταγμα στα
Κεντρικά Γρα-
φεία των νεοναζί
στις 16 Σεπτέμ-
βρη, στα τέσσερα
χρόνια από την
δολοφονία του
Παύλου Φύσσα».

«Θα πας για ηθική αυτουργία 
για να μην καταστραφεί ο πυρήνας»

Π
ογκρόμ και εκπαίδευση ανη-
λίκων στη βία είναι δύο από
τις πιο χαρακτηριστικές εικό-

νες της δράσης της Χρυσής Αυγής
το 2010. Τις εικόνες αυτές –και όχι
μόνο- έφερε στο δικαστήριο ο μάρ-
τυρας Ιωάννης Παπαδόπουλος, δη-
μοσιογράφος στην Καθημερινή,
όπως είδε στο πλαίσιο της έρευνάς
του για τα Νέα, όπου δούλευε τότε. 

Στην πρώτη του επίσκεψη στη γει-
τονιά του Αγ. Παντελεήμονα, ο δημο-
σιογράφος υπήρξε αυτόπτης μάρτυ-
ρας ρατσιστικής επίθεσης σε βάρος
δύο μεταναστών από χρυσαυγίτικη
ομάδα ανηλίκων. Το ένα από τα δύο
θύματα έπεσε πάνω σε σταθμευμένο
αυτοκίνητο σπάζοντας τον καθρέφτη
του. Στο σημείο προσήλθε κόσμος,
ανάμεσά τους ο κατηγορούμενος Η.
Παναγιώταρος (τότε δεν ήταν ακόμη
βουλευτής) και ο ιδιοκτήτης του αυ-
τοκινήτου. Ο ιδιοκτήτης, απευθυνό-
μενος στον Παναγιώταρο και θυμω-
μένος για τη ζημιά, είπε «μάζεψέ
τους, εσύ τους κάνεις κουμάντο».
Μιλούσε για την ομάδα των επιτιθέ-
μενων. Ο μάρτυρας είπε ότι ο Πανα-
γιώταρος δεν αρνήθηκε ότι τους κά-
νει κουμάντο, απλώς προσπάθησε να
τον ηρεμήσει ως προς τη ζημιά.

Λίγες ημέρες μετά, ο Γ. Παπαδό-
πουλος βρέθηκε και πάλι στον
Άγ.Παντελεήμονα για να τραβήξει
φωτογραφίες. «Ήρθαν κάποιοι να
μου πουν ότι απαγορεύονται οι φω-
τογραφίες στην πλατεία. Δε γνωρίζω

ονόματα, εμφανίζονται στα κανάλια
ως ‘αγανακτισμένοι κάτοικοι’. Ήρθε
πάλι ο Παναγιώταρος, αναγνώρισα
ότι ήταν αυτός που είχα δει στο προ-
ηγούμενο συμβάν. Άρχισε να μιλάει
σε μένα και το φωτογράφο. Δεν
εστίασε στο θέμα της φωτογράφι-
σης, μιλούσε για τους μετανάστες σε
μορφή παραληρήματος. Με έντονο
τόνο, χωρίς παύσεις, χωρίς να δίνει
το λόγο, λέγοντας ότι μόνο οι λευκοί
και χριστιανοί είναι αδέλφια των Ελ-
λήνων. Είπε ότι μόλις η Χρυσή Αυγή
εκλέξει δημοτικό σύμβουλο στις
επερχόμενες δημοτικές εκλογές ‘θα
κάνουμε πογκρόμ. Θα καθαρίσουμε
την πλατεία Βικτώριας και Αττικής,
θα την κάνουμε κολλέγιο όπως τον
Άγιο Παντελεήμονα’».

Όπως οι διώξεις 
των Εβραίων

Ο μάρτυρας ρωτήθηκε τι σημαίνει
πογκρόμ: «Ο ορισμός της λέξης είναι
μια βίαιη, συντονισμένη και μαζική
επίθεση κατά μιας θρησκευτικής ή
φυλετικής ομάδας. Πιο χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα ιστορικά είναι οι
διώξεις κατά των Εβραίων στην πε-
ρίοδο της ναζιστικής Γερμανίας». 

Ρωτηθείς από την Χ. Παπαδοπού-
λου (πολιτική αγωγή της οικογένειας
Φύσσα) αν έχει κάνει έρευνα για το
βράδυ της δολοφονίας του Π. Φύσ-
σα, ο μάρτυρας είπε ότι έχει πάρει
συνέντευξη από τον κατηγορούμενο

Γ. Δήμου, τον μόνο κατηγορούμενο
του τάγματος της Νίκαιας που δεν
έχει εμφανιστεί στο δικαστήριο: «Με-
τά τις 11 [της 17/9/13] έλαβε μήνυμα
στο κινητό του ‘Ελάτε όλοι στην το-
πική [Νίκαιας]. Δε θα περιμένουμε
μακρινούς’. Πήρε τηλέφωνο τον Ρου-
πακιά να ρωτήσει τι συμβαίνει και
δεν έλαβε εξήγηση. Κάλεσε τον επι-
κεφαλής της Νίκαιας Πατέλη ο οποί-
ος του είπε να πάει στα γραφεία. Πή-
γε, τα βρήκε κλειστά και είδε 7 μηχα-
νές με δύο αναβάτες η καθεμιά, με
παντελόνια παραλλαγής και μαύρες
μπλούζες. Ρώτησε, και του είπαν ‘πά-
με για μάχη’. Ο Δήμου είχε πάει με
ένα φίλο του στον οποίο είπε ‘πάμε
να φύγουμε, αυτοί είναι αλήτες, συμ-
μορία’. Δεν τους ακολούθησε. 

Τις επόμενες ημέρες άρχισε να δέ-
χεται απειλές από τη Χρυσή Αυγή.
Του τηλεφώνησε μέλος της Νίκαιας
και του είπε ότι θέλει να τον δει ο Λα-
γός στα κεντρικά. Δεν έγινε. Συναν-
τήθηκε με άλλον στους Αγ.Αναργύ-
ρους. ‘Δεν υπάρχεις για τη ΧΑ. Τώρα
που θα ανοίξουν τα τηλέφωνα μόνο
εσύ φαίνεσαι να κάλεσες τον Ρουπα-
κιά. Θα σου βάλουμε δικηγόρο του
κόμματος. Θα πας για ηθική αυτουρ-
γία 10-12 χρόνια, για να μην κατα-
στραφεί ο πυρήνας. Θα σου κάνουμε
το βίο αβίωτο, θα σε σκοτώσουμε’.
Αυτός που απείλησε τον Δήμου ήταν
ο Γιώργος Τσακανίκας, το είπε στη
συνέντευξη και το έχει πει στην απο-
λογία του».

«Βγαίνανε κάθε βράδυ και κάνανε πογκρόμ»

Ο
Γιώργος Μώρος, ανένταχτος αντιφασίστας, κλή-
θηκε να καταθέσει στο δικαστήριο για τις φασι-
στικές επιθέσεις που δέχτηκε το 2013 στην Καλλι-

θέα, μίλησε όμως και για το σύντομο πέρασμά του από τη
Χρυσή Αυγή το 1998, δίνοντας μια σημαντική και συγκλο-
νιστική κατάθεση. 

«Το 1998 ήμουν 15, έκανα παρέα με ένα παιδί 25 χρο-
νών, σκίνχεντ, που άρχισε να με προσηλυτίζει στη μουσι-
κή. Ήταν νεοναζί. Δέχτηκα να μπω κι εγώ στη ΧΑ. Πήγαινα
στα παλιά γραφεία στη Σολωμού. Συζητάγαμε, τους άκου-
γα να είναι περήφανοι για πράξεις βίας. Βγαίνανε κάθε
βράδυ και κάνανε πογκρόμ, χτυπάγανε αλλοδαπούς. Γύ-
ρω στη Βικτώρια, στη Φυλής». Δηλαδή κοντά στην ακτίνα
δράσης των γραφείων της Σολωμού, όπως διευκρίνισε σε
ερωτήσεις της πολιτικής αγωγής.

Η κατάθεση του μάρτυρα έρχεται να συμπληρώσει την
εικόνα που έδωσε στο δικαστήριο ο προηγούμενος μάρ-
τυρας Γ.Μπασκάκης χάρη στην έρευνά του, αυτή τη φορά
από τα μέσα. Ρωτηθείς τι εννοεί με τη λέξη «πογκρόμ», ο
Μώρος τόνισε: «Το πογκρόμ το έμαθα καθαρά από τη
Χρυσή Αυγή. ‘Να βγαίνουμε έξω να χτυπάμε τους λαθρο-
μετανάστες, να τους τρομοκρατούμε, να φύγουν από την
Ελλάδα’. Το πογκρόμ είναι καθαρά βίαιο». Την ανατριχια-

στική εικόνα της καθημερινής οργανωμένης βίας και της
κατήχησης ανηλίκων συμπλήρωσε ο μάρτυρας απαντών-
τας από πότε έχει καταλάβει ότι πρόκειται για ναζιστές:
«όταν πήγα εκεί, στα 16 μου. Έβλεπα αγκυλωτούς σταυ-
ρούς, περιοδικά με τον Χίτλερ, βιβλία ‘Ο Αγών μου’..»

Έφυγε από τη Χρυσή Αυγή σύντομα: «Έκατσα για 6
μήνες, δε μου άρεσαν τα πράγματα που έβλεπα. Η μητέ-
ρα μου είναι ξένη, δε θα μπορούσα να λέω έξω οι ξένοι.
Είδα πολλά που δεν ευσταθούσαν. Μπήκα στον αντιρα-
τσιστικό χώρο». Κι έτσι βρέθηκε να στοχοποιείται από
ομάδα χρυσαυγιτών στην περιοχή της Καλλιθέας, που
μάλιστα γνώριζαν ότι έχει περάσει από τη Χρυσή Αυγή. 

Ο μάρτυρας κατέθεσε για τρεις επιθέσεις που δέχτηκε
το 2013. Στις δύο χτυπήθηκε στο κεφάλι με αποτέλεσμα
επτά ράμματα και σπασμένα δόντια. Το τρίτο περιστατικό
ήταν σε αντιρατσιστική συναυλία την οποία, μια ομάδα
15-20 ατόμων με τις αναγνωρίσιμες μπλούζες της ΧΑ,
προσπάθησαν να σπάσουν. Ο μάρτυρας δέχτηκε μαχαι-
ριές και περιέγραψε: «Γύρισαν το μαχαίρι για να μην μπο-
ρώ να κάνω ράμματα». Ενώ συμπλήρωσε: «Αυτοί λένε μά-
λιστα ότι αν χτυπήσεις κάτω από τη μέση δεν πας για
απόπειρα ανθρωποκτονίας».

Αφροδίτη Φράγκου

ΣΧΙΣΤΟ «We are Golden Dawn»
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Πόπη
Χριστοδουλίδου
δημοσιογράφος,
εκλεγμένη στο Δ.Σ
ΕΔΟΕΑΠ 
με την Πρωτοβουλία 
για την Ανατροπή

Ή αναγκάζουμε τις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες να κηρύξουν
απεργία διαρκείας και κινη-

ματικές διαδικασίες με καταλήψεις
κλπ, ή ο ΕΔΟΕΑΠ τέλος Αυγούστου
τελειώνει. Από τη στιγμή που δεν θα
‘χει εργοδοτικό πόρο και θα ‘χει μόνο
τις δικές μας εισφορές - και ξέρουμε
τι σημαίνει αυτό με απλήρωτους κι
άνεργους τους συναδέλφους – δεν θα
μπορέσει να επιζήσει. 

Θα τον οδηγήσουν να πουλήσει όλη
του την περιουσία, τα κτίριά του κλπ
και θα κλείσει. Ίσως τελικά αυτό να
ήταν ένα ολόκληρο σχέδιο για να κλεί-
σουν τον ΕΔΟΕΑΠ και να ανοίξουν ένα
νέο επαγγελματικό ταμείο για τους ερ-
γαζόμενους στα ΜΜΕ, που θα συνερ-
γάζεται με έναν μεγάλο ασφαλιστικό
όμιλο για τις παροχές Υγείας και η επι-
κούρηση να πάει στο ΙΚΑ και με τις πε-
ρικοπές να φτάσει στο μηδέν.

Στο Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ πήραμε από-
φαση και στείλαμε απόφαση σε Παπ-
πά, Τσίπρα, Πετρόπουλο κι Αχτσιό-
γλου ότι αν μέχρι 31 Ιούλη δεν νομο-
θετήσουν μόνιμο πόρο για τον ΕΔΟ-
ΕΑΠ, ξεκινάμε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις διαρκείας κι άλλες κινηματικές
διαδικασίες. Για να πετύχουμε με
σκληρή μάχη που δεν τη φαντάζονται
καν, όχι μόνο τη διάσωση του ταμείου
αλλά συνολικά το τέλος της αιματοχυ-
σίας στον κλάδο. 

Η ΕΣΗΕΑ πιέστηκε να πάρει απόφα-
ση για την απεργία αλλά τόσο αυτή
όσο και οι υπόλοιπες ηγεσίες του δια-
σωματειακού, φαίνεται ότι δεν έχουν
σκοπό να την προχωρήσουν. 

Ούτε με βάση τις προθεσμίες που οι
ίδιοι θέσανε. Αλλιώς θα είχαν συγκρο-
τήσει ομάδες περιφρούρησης και θα
είχαν ορίσει ημερομηνία. 

Αν χρειαστεί να πάμε με τσαμπουκά
και να καταλάβουμε τα Διοικητικά
Συμβούλια των σωματείων και να τους
υποχρεώσουμε να βγάλουν την απερ-
γία. Με απεργιακό φύλλο, απεργιακό
ραδιόφωνο και σάητ, που να μιλάνε
μόνο για τα προβλήματα και τους
αγώνες των εργαζομένων κάθε κλά-
δου.

Χρειάζεται την απεργία να την πάρει
στην πλάτη της η βάση των εργαζομέ-
νων.    

Πότε θα υλοποιηθεί από τις ενώσεις η απόφαση
για απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας, που
αποφάσισε με συντριπτική πλειοψηφία η τελευ-

ταία, μαζική γενική συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ; Ή μήπως
δεν υπάρχει λόγος πια για κάτι τέτοιο από τη στιγμή που
η κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για να εκταμιευτεί
(σταδιακά) το δάνειο των 10 εκατομμυρίων ευρώ, όπως
προσπαθούν ήδη να μας πείσουν κάποιοι; «Αφήστε τώ-
ρα, κατακαλόκαιρο, τα ξαναλέμε από Σεπτέμβρη», δια-
μηνύουν σε εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιού-
χους.

Μην τους πιστεύετε. Μην εφησυχάζετε. Ο ΕΔΟΕΑΠ
δεν σώθηκε, πήρε απλώς μια παράταση ζωής πολύ λί-
γων μηνών. Βαδίζει ταχύτατα και με ακρίβεια προς τον
γκρεμό, εκεί που θέλουν εδώ και καιρό να τον οδηγή-
σουν εργοδότες, κυβέρνηση και τρόικα. Τα δανεικά θα
τελειώσουν πολύ γρήγορα, μιας και οι ανάγκες είναι τε-
ράστιες και οι δαπάνες «τρέχουν».

Η μοναδική ελπίδα να σωθεί το Ταμείο μας και να μην
χαθούν οι κόποι τόσων ετών είναι να τους στριμώξουμε.
Να επιβάλλουμε μπλακ άουτ σε όλα τα Μέσα, μέχρις
ότου καταλάβουν ότι δεν αστειευόμαστε. Μέχρι να μας
δώσουν – καταρχήν – πίσω τα δεκάδες εκατομμύρια που
οφείλονται στον ΕΔΟΕΑΠ από παλιές εισφορές και φτά-
νουν τα 70 εκατομμύρια. Μέχρι να καταβάλλουν οι εργο-
δότες όσα χρωστάνε ή να τους δημευτεί η περιουσία αν
αρνηθούν. Μέχρι να θεσπιστεί νομοθετικά ένας νέος πό-
ρος που θα αντικαθιστά το αγγελιόσημο. Μέχρι να απο-
φασίσουν οι εκδότες, οι καναλάρχες και οι ιδιοκτήτες
ιστοσελίδων να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να πλη-
ρώσουν επιτέλους ό,τι τους αναλογεί.

Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που καταλαβαίνουν. Το
αποδεικνύει ο πανικός που κατέλαβε την κυβέρνηση με-
τά την απόφαση για απεργία της τελευταίας συνέλευσης
και είχε ως αποτέλεσμα να παρακαμφθούν ως εκ θαύμα-
τος όλα τα εμπόδια και όλες οι αντιρρήσεις για την εκτα-
μίευση του δανείου.

Τώρα είναι η ώρα για μια μεγάλη απεργιακή αναμέ-
τρηση διαρκείας στον κλάδο. Όχι μόνο για τον ΕΔΟΕΑΠ,
αλλά για όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ. Για όλο
το αντιασφαλιστικό και εργασιακό οδοστρωτήρα που
μας επιβάλλουν. Για την απληρωσιά και την εργολαβο-
ποίηση, για τα αλλεπάλληλα λουκέτα σε μικρά και μεγά-
λα μαγαζιά που πετάνε εκατοντάδες συναδέλφους στον
δρόμο χωρίς δεδουλευμένα και αποζημιώσεις.

Για το νέο κύμα απολύσεων και μειώσεων στους μι-
σθούς που έρχεται. Για τις συνθήκες γαλέρας που επι-
κρατούν στα «νέα» ηλεκτρονικά Μέσα. Για τους χιλιάδες
ανέργους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το επάγ-
γελμα ή να εργαστούν για ένα κομμάτι ψωμί. Για την κα-
τάντια της ενημέρωσης, που έχει γίνει βορά στη διαμάχη
της παλιάς και της νέας διαπλοκής, των επιχειρηματικών
και πολιτικών συμφερόντων.
ΔΕΝ ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΩΣΕΙΣ!
ΤΕΡΜΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ – ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΩΣ ΤΗ ΝΙΚΗ!

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

Τριμερής συνάντηση τελικά ορίστηκε
για την Παρασκευή 21 Ιούλη. 
Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή 
καλεί σε μαζική συγκέντρωση 
στις 10.30 πμ στο Υπουργείο Εργασίας.

Ποιοι θέλουν να
«πνίξουν» την απεργία;

Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν 
σώζεται με δανεικάΝέα Γενική Συνέλευση πραγματοποιούσαν οι ασφα-

λισμένοι του ΕΔΟΕΑΠ την Τρίτη 18/7, την ώρα
που η Εργατική Αλληλεγγύη κατευθυνόταν στο

τυπογραφείο. Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι το ταμείο επικουρικής
ασφάλισης και περίθαλψης των δημοσιογράφων. Πρόκει-
ται για ταμείο αυτοδιαχειριζόμενο από τους ίδιους τους
ασφαλισμένους, καθώς έχει εκλεγμένη από τους ίδιους
διοίκηση και πραγματοποιεί γενικές συνελεύσεις. 

Στις 4 Ιούλη, στην προηγούμενη Γενική του Συνέλευ-
ση – την πιο μαζική κι οργισμένη συνέλευση εδώ και
χρόνια – πάνω από 1.300 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
του κλάδου αποφάσισαν απεργία διαρκείας σε όλα τα
ΜΜΕ. Αφορμή για αυτή την απόφαση ήταν η δραματική
κατάσταση στην οποία έχει φτάσει το ταμείο μετά την
κατάργηση του Αγγελιόσημου, του βασικού εσόδου του
ΕΔΟΕΑΠ. Το Αγγελιόσημο ήταν η εισφορά που κατέβα-
λαν για την ασφάλιση των εργαζόμενων οι μιντιάρχες,
από τα διαφημιστικά τους έσοδα. Με τις τελευταίες με-
ταρρυθμίσεις του ασφαλιστικού, η συγκεκριμένη εργο-
δοτική εισφορά καταργήθηκε, με αποτέλεσμα το ταμείο
να βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Σταμάτησε να κα-
ταβάλει επικουρικές συντάξεις το τελευταίο δίμηνο,
ενώ και οι παροχές Υγείας κρέμονται από μια κλωστή. 

Μετά την απόφαση για απεργία διαρκείας, δόθηκε
μια προσωρινή ανάσα ζωής καθώς εγκρίθηκε η εκταμί-
ευση δανείου από τον ΕΦΚΑ, με το οποίο ο ΕΔΟΕΑΠ
μπορεί να καλύψει τους ασφαλισμένους του μέχρι τον
Σεπτέμβρη. Μια βραχυπρόθεσμη λύση που δεν σηκώνει
κανένα εφησυχασμό. 

Αίτημα των εκατοντάδων που πλημμύρισαν το Ρόγιαλ
Ολύμπικ στις 4 Ιούλη, δεν μπορεί παρά να είναι η εφαρ-

μογή της απόφασής τους. Η απεργία διαρκείας σε όλα
τα ΜΜΕ δηλαδή διεκδικώντας τη θεσμοθέτηση πόρου,
που θα αντικαταστήσει το Αγγελιόσημο.

Αμέσως μετά την προηγούμενη συνέλευση, η συνδι-
καλιστική ηγεσία - το Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ - αναγκάστηκε να
υιοθετήσει την απόφαση για απεργία. 

Παίζοντας όμως το παιχνίδι της κωλυσιεργίας, έδωσε
νέο 15θήμερο περιθώριο για συναντήσεις και διαπραγ-
ματεύσεις με εργοδότες και κυβέρνηση. Παρότι έχουν

προηγηθεί μήνες αντίστοιχων άκαρπων συναντήσεων.
Αν και τώρα δεν υπήρχε αποτέλεσμα, λέγανε, θα ενερ-
γοποιούταν η απόφαση για απεργία. Το 15θήμερο λήγει
αυτή τη βδομάδα και τριμερής συνάντηση δεν έχει
πραγματοποιηθεί. Άλλο περιθώριο για αναμονή δεν
υπάρχει. Η απόφαση για απεργία διαρκείας είναι ώρα
να εφαρμοστεί.

Μια απεργία με αφορμή το ταμείο του κλάδου, αλλά
που μπορεί να γίνει μια απεργία που θα γενικεύσει τα ζη-

τήματα. Μια απεργία για “το ταμείο και τις δουλειές μας”.

Γενικευμένος ξεσηκωμός
Ένας γενικευμένος ξεσηκωμός στα ΜΜΕ – στη συγ-

κυρία που προκύπτει - θα άνοιγε δυνατότητες για ευρύ-
τερες κατακτήσεις στον ιδιαίτερα χτυπημένο κλάδο των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ.

Τα αφεντικά των ΜΜΕ είναι στη χειρότερή τους φά-
ση. Τη χειρότερη αλλά και την πιο επικίνδυνη για τις
δουλειές και τα δικαιώματα των εργαζομένων. 

Οι μεγαλύτεροι εκδότες, οι ιδιοκτήτες του ΔΟΛ και
του Πήγασου, κοιτούν να ξεφορτωθούν όπως όπως τις
επιχειρήσεις με τις οποίες κάποτε “ανεβοκατέβαζαν κυ-
βερνήσεις” και αναζητούν τις διαδικασίες εκείνες με τις
οποίες οι ίδιοι θα βγουν “λάδι”.

Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις, απλήρωτοι
για μήνες, βρίσκονται στον αέρα, μην ξέροντας τί τους
ξημερώνει σε σχέση με τα δεδουλευμένα τους, τις θέ-
σεις εργασίας τους, τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Ταυτόχρονα όμως βρίσκονται είτε σε αγωνιστική δράση
– στην περίπτωση του Πήγασου – είτε σε αναζήτηση
των επιλογών τους – στην περίπτωση του ΔΟΛ. 

Στο ΔΟΛ τα διευθυντικά στελέχη, άνθρωποι της ερ-
γοδοσίας, κατάφεραν σε πρώτη φάση να ελέγξουν τις
συνελεύσεις των εργαζόμενων και να αποτρέψουν το
απεργιακό ξέσπασμα. Και είναι αυτοί που αυτή τη στιγ-
μή συγκροτούν “λίστες” με τους επιλεγμένους από
τους ίδιους, εργαζόμενους, προς παραμονή και προς
απόλυση. Η “λύση Μαρινάκη” που έλεγαν, αποδεικνύε-
ται ότι μόνο λύση δεν αποτελεί στα προβλήματα των
εργαζόμενων, διατηρώντας ανοιχτή την ανάγκη για

αγωνιστική διεκδικήση της εργασίας, των δεδουλευμέ-
νων και των δικαιωμάτων τους. 

Όπως κάνουν οι συνάδελφοί τους στον Πήγασο, οι
οποίοι ξεπέρασαν τις 50 μέρες απεργίας διαρκείας. 

Μπόμπολας και Ψυχάρης δεν είναι εξαιρέσεις. Ο Χα-
τζηνικολάου, λίγο καιρό αφότου εκλέχθηκε πρόεδρος
των αφεντικών του ημερήσιου Τύπου, κλείνει την καθη-
μερινή του εφημερίδα και στην κυριακάτικη, τη Real,
αφήνει για μήνες απλήρωτους εργαζόμενους. Στο Μe-
ga τα παζάρια των ιδιοκτητών του και η είσοδος του
Σαββίδη, δεν έφερε άσπρη μέρα στους εργαζόμενους,
ενώ στο Star έχουν ξεκινήσει ομαδικές απολύσεις και
προγράμματα “εθελούσιας εξόδου”. Στην Ίριδα, την
εταιρία που τυπώνει το μεγαλύτερο μέρος των εφημε-
ρίδων και περιοδικών που κυκλοφορούν, οι εργαζόμε-
νοι δουλεύουν απλήρωτοι και χωρίς να γνωρίζουν τον
εργοδότη – καθώς οι μέχρι πρότινος ιδιοκτήτες του Πή-
γασος και ΔΟΛ βρίσκονται στη γνωστή κατάσταση – και
διοίκηση αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Στο Κόκκινο και
την Αυγή οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε απεργιακό ανα-
βρασμό διεκδικώντας τα δεδουλευμένα τους. Κι όλα
αυτά ενώ εξαγγέλεται νέα διαδικασία αδειοδότησης
των καναλιών – μετά το περσινό φιάσκο – που μπορεί
να σημαίνει νέα λουκέτα κι απολύσεις.

Η απόφαση για απεργία διαρκείας σε όλα τα ΜΜΕ
ήρθε να ανοίξει όλες τις δυνατότητες για ανατροπή του
σκηνικού προς όφελος των εργαζομένων. Μια απεργία
που όσο κι αν την καθυστερούν οι ηγεσίες, μπορούν να
την επιβάλλουν οι χιλιάδες εργαζόμενοι στις γαλέρες
του Τύπου.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Πάνω από 1.300 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι συμμετείχαν στη ΓΣ του ΕΔΟΕΑΠ, 4/7

Να σώσουμε συντάξεις και δουλειές

Ελένη Ανδριανού
δημοσιογράφος
Εrtopen 

H Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ
της 4ης Ιούλη, αποφάσισε γενι-
κή απεργία διαρκείας σε όλα

τα ΜΜΕ. Έχουν περάσει 14 μέρες και
το Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ και το Διασωματει-
ακό δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα.
Είχαν δώσει περιθώριο 15 ημερών για
να γίνει τριμερής συνάντηση κι αν δεν
υπήρχε αποτέλεσμα θα ενεργοποιού-
ταν η απόφαση της συνέλευσης. Μέχρι
τώρα δεν έχει γίνει τριμερής και η προ-
θεσμία εκπνέει. Μια διμερής συνάντη-
ση που έγινε, απέδειξε ότι οι καναλάρ-
χες όχι απλώς δεν είναι διατεθειμένοι
να δώσουν κάτι, αλλά πάνε πίσω. Τώρα
δεν θέλουν καν τη διεύρυνση του ΕΔΟ-
ΕΑΠ γιατί ξέρουν ότι “πεθαίνει”. Και
πεθαίνει γιατί ούτε οι ίδιοι, ούτε η κυ-
βέρνηση, ούτε οι ηγεσίες των σωματεί-
ων θέλουν να τον σώσουν. 

14 μέρες μετά, όλοι οι δημοσιογρά-
φοι αναρωτιούνται τί θα γίνει στην
έκτακτη γενική συνέλευση του ΕΔΟ-
ΕΑΠ της 18ης Ιούλη. Ό,τι κι αν γίνει η
μόνη επιλογή για αυτή τη συνέλευση
είναι να επανεπιβεβαιώσει την απόφα-
ση της προηγούμενης για απεργία

διαρκείας. 
Θα έπρεπε ήδη τα μέλη του Δ.Σ και

το διασωματειακό, να έχουν δουλέψει
την απεργία με εξορμήσεις στα μαγα-
ζιά, να έχουν ενημερώσει τους συνα-
δέλφους, να έχουν φτιάξει επιτροπές,
να έχουν ετοιμάσει τον κλάδο για
απεργία διαρκείας. Δεν έχουμε να πε-
ριμένουμε καμία τριμερή συνάντηση.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σκοπό
να θεσμοθετήσει πόρο για τον ΕΔΟ-
ΕΑΠ. Μόνο εμείς, οι εργαζόμενοι και οι
συνταξιούχοι του κλάδου, είμαστε αυ-
τοί που μπορούμε να πιέσουμε και να
το κερδίσουμε.

Κυρίως από τα δεξιά, γίνεται η προ-
σπάθεια να τρεναριστεί ο αγώνας. Στο
Μικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ την περα-
σμένη βδομάδα, ο εκπρόσωπος του
STAR που προέρχεται από την παράτα-
ξη της δεξιάς, κατέθεσε ψήφισμα που
μιλάει γενικά κι αόριστα για απεργιακή
ετοιμότητα.

Η ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας για
την Ανατροπή λέει τα πράγματα ξεκά-
θαρα. Πρέπει να τη διαβάσουν όλοι και
να δούμε τι πρέπει να κάνουμε. 

Η απόφαση για απεργία πρέπει να
εφαρμοστεί πριν μπει ο Αύγουστος. Βά-
ζοντας μπροστά τα δικά μας απεργιακά
ΜΜΕ που θα είναι τα μόνα που θα λει-
τουργούν. Η Εrtopen μπορεί να παίξει
το ρόλο του απεργιακού ραδιόφωνου. Η
ΠΟΣΠΕΡΤ έχει πει ότι αν ξεκινήσει

απεργία διαρκείας στα ΜΜΕ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ο σταθμός γι αυτό το
σκοπό. Θα χρειαστούμε και απεργιακό
φύλλο εφημερίδας και σαητ. Πρέπει να
είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Και
να ξέρουμε από τώρα ότι σε κάποια μα-
γαζιά θα χρειαστεί μάχη και περιφρού-
ρηση για να επιβληθεί η απεργία. 

Η απεργία πρέπει να ξεκινήσει. Κι
από τη στιγμή που δεν τη θέλουν οι
ηγεσίες, να ξεκινήσει από τη βάση.
Απόφαση από τις συνδικαλιστικές ενώ-
σεις υπάρχει και λέει ότι αν περάσει η
15θήμερη προθεσμία χωρίς αποτέλε-
σμα ξεκινάει η απεργία όπως αποφασί-
στηκε στη Γ.Σ. του ΕΔΟΕΑΠ. 

Πρότασή μου είναι να συγκροτηθεί
μια επιτροπή αγώνα από τα κάτω που
να γυρίσει τα μαγαζιά και να οργανώ-
σει την απεργία.

Μωυσής Λίτσης
Δημοσιογράφος 
εφημερίδα ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Ο κλάδος των ΜΜΕ βρίσκεται σε αναβρα-
σμό τις τελευταίες ημέρες, με επίκεν-
τρο τη στάση πληρωμών του ΕΔΟΕΑΠ,

του ταμείου υγείας των δημοσιογράφων και δι-
οικητικών υπαλλήλων στο χώρο του τύπου.

Η κατάργηση του αγγελιοσήμου, το οποίο
ήταν οιονεί εργοδοτική εισφορά, άδειασε τα τα-
μειακά διαθέσιμα του ταμείου, με αποτέλεσμα
στην πραγματικότητα, οι δημοσιογράφοι και δι-
οικητικοί να βρισκόμαστε επί ξύλου κρεμάμενοι.

Στην τελευταία μαζική μετά από καιρό γενική
συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ, η διάθεση του κόσμου
ξεχείλιζε από οργή.

Αποτέλεσμα της οργής αυτής ήταν η έκδοση
ψηφίσματος το οποίο ζητά την κήρυξη άμεσα
απεργιακών κινητοποιήσεων, με αίτημα τη θέ-
σπιση πόρου, ο οποίος θα αντικαθιστά το αγγε-
λιόσημο προκειμένου να συνεχίζει η χρηματοδό-
τηση του ταμείου μας.

Ο ΕΔΟΕΑΠ δεν είναι το μόνο. Ο κλάδος των
ΜΜΕ έχει καταρρεύσει. Οι εργοδότες αποθρα-
συμμένοι από την κυβερνητική απραξία και τα
παιχνίδια νέας διαπλοκής, έχουν κηρύξει καθο-
λική στάση πληρωμών. Ελάχιστα είναι πλέον τα
μαγαζιά που πληρώνουν.

Οι μέτοχοι των μεγάλων ομίλων ΜΜΕ (ΔΟΛ,
ΠΗΓΑΣΟΣ) αντί να βάλουν βαθειά το χέρι στην
τσέπη και να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις
τους, εκλιπαρούν για νέα τραπεζικά δάνεια,
κρατώντας τους εργαζόμενους ως ομήρους.

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του κλάδου εφη-
σύχαζαν τον κόσμο όλο αυτόν τον καιρό, αφή-
νοντας να νοηθεί ότι όπου να'ναι έρχεται λύση

στο πρόβλημα του ΕΔΟΕΑΠ, ενώ για χρόνια
σαμποτάριζαν κάθε προσπάθεια πραγματικής
αγωνιστικής κινητοποίησης, προκειμένου να
οδηγήσουν τον κόσμο στην απογοήτευση…

Αν παλιότερα υπήρχε η «δικαιολογία» ότι με
τις απεργίες χάνουμε ακόμη και αυτό το γλί-
σχρο μεροκάματο σε περίοδο κρίσης, η απλη-
ρωσιά θα έπρεπε σήμερα να είναι από μόνη της
λόγος για να πάψουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ
να δουλεύουν «τζάμπα», ελπίζοντας σε κάποιον
από μηχανής θεό που θα σώσει τα αφεντικά
τους.

Αν δεν υπάρξει μαζική, συνολική κινητοποίηση
στην οποία οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ να δείξουν
τη δύναμή τους, τότε το χάλι θα συνεχιστεί, οι
στρατιές των απλήρωτων και φοβισμένων δημο-
σιογράφων θα αυξηθούν.

Κάποιοι μιλούν για «MME ανοιχτά», κάνοντας
ό,τι περνά από το χέρι τους για να απαξιωθεί η
απόφαση για απεργία διαρκείας και να εκφυλι-
στεί σε μία ακόμη 24ωρη εν μέσω καλοκαιρινής
ραστώνης. Κατηγορούν τους εργαζόμενους ότι
κλείνουν τα ΜΜΕ, όταν από την αρχή της κρίσης
το 2010, οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ απαξίωσαν τις
ίδιες τους τις επιχειρήσεις, βολεμένοι στο τζάμ-
πα και την ανασφάλεια των εργαζομένων.

Τώρα είναι η ώρα για να σταματήσει ο κατή-
φορος.

Δυστυχώς οι συνδικαλιστικές ηγεσίες του κλά-
δου είναι κατώτερες των περιστάσεων. Πρέπει ο
ίδιος ο κόσμος να πάρει τον αγώνα στα χέρια
του, να απαιτήσει απεργιακή ενημέρωση με δικά
του ΜΜΕ.

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΤΟ ΠΟΤΗΡΙ ΞΕΧΕΙΛΙΣΕ

Γενική Συνέλευση πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του Πήγασου,
το μεσημέρι της Δευτέρας 17/7. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν την
απεργία για περισσότερες από 50 ημέρες διεκδικώντας τα δε-

δουλευμένα και τις θέσεις εργασίας τους. 

Από τη μεριά της προέδρου της ΕΣΗΕΑ επαναλαμβανόταν η προ-
σπάθεια να σταματήσει η απεργία με το πρόσχημα ότι πολλοί εργαζό-
μενοι έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας. Η ανάγκη για κλιμάκω-
ση, εν όψει και της διαδικασίας πλειστηριασμού για τους τίτλους που
κατέχει ο Πήγασος και τα ποσοστά του σε άλλες επιχειρήσεις, μπήκε
στο τέλος της συνέλευσης. 

“Η απεργία δεν γίνεται να σταματήσει” μας λέει ο Θάνος, απεργός
του εκδοτικού οργανισμού. “Δηλαδή τί; Να γυρίσω να δουλεύω απλή-

ρωτος ή τελικά να βάζω κι από την τσέπη μου; Η απεργία πρέπει να συ-
νεχιστεί αλλά όχι με τους εργαζόμενους στα σπίτια τους. Πρέπει να
προχωρήσει από το στάδιο που βρίσκεται τώρα. Χρειάζεται κινηματική
κλιμάκωση. Συγκεντρώσεις στα διόδια, έξω από το σπίτι του Μπόμπο-
λα, στο υπουργείο κλπ. Αλλά πιο βασικό χρειάζεται κατάληψη των εγ-
καταστάσεων του Πήγασου. Από που κι ως που κλείνει τις πόρτες
στους υπαλλήλους που δούλευαν τόσα χρόνια εκεί. Να πάμε να το κα-
ταλάβουμε”.

Επόμενο ραντεβού για τους απεργούς την Πέμπτη 20/7 στη 1μμ έξω
από το υπουργείο Εργασίας, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί τρι-
μερής για το ζήτημα της απληρωσιάς των εργαζόμενων στον Real. Νέα
γενική συνέλευση προγραμματίζεται την επόμενη μέρα.
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Μ
ε αφορμή την «επαναφορά» του πανεπιστημιακού ασύλου με το
νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να φέρει στη Βουλή η κυβέρνηση,
γίνεται τις τελευταίες μέρες συζήτηση για την «εγκληματικότη-

τα» στους χώρους των Πανεπιστημίων.

Η δεξιά αντιπολίτευση που επιχειρείται με αφορμή το μεσοβέζικο άρ-
θρο του νομοσχεδίου για την Παιδεία (που γυρίζει στις εποχές του νό-
μου Διαμαντοπούλου χωρίς να κατοχυρώνει πλήρως το άσυλο) περι-
λαμβάνει απόπειρα τρομοκράτησης της κοινωνίας και δημιουργίας μιας
εικόνας «ανεξέλεγκτου εγκλήματος» στα Πανεπιστήμια. Κατάσταση που
σύμφωνα με τη ρητορική αυτή χρήζει παρέμβασης της πολιτείας και
φυσικά σταμάτημα κάθε συζήτησης για άσυλο.

Σε ανοιχτή τους επιστολή, 471 φοιτητές, προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί
και διδακτορικοί, απευθύνονται στον Κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχο-
λής και τον πρύτανη του ΑΠΘ λέγοντας, μεταξύ άλλων: «Η παραβατικό-
τητα, οι κλοπές, τα ναρκωτικά, η πορνεία και η βία είναι πλέον καθημερι-
νότητα για όσους περνάμε ένα μεγάλο μέρος της ημέρας σε αυτούς
τους χώρους, ιδιαίτερα στην περιοχή της Πολυτεχνικής Σχολής. […] Τα
μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα ότι ελήφθησαν, φαίνεται να μην
έχουν κανένα αποτέλεσμα μέχρις στιγμής, καθώς το προσωπικό ασφα-
λείας αδυνατεί να ελέγξει την κατάσταση». Εμμέσως ζητούν περισσότε-
ρους κατασταλτικούς μηχανισμούς.

Ο Γαβρόγλου απάντησε: «Στα πανεπιστήμια αυτά τα θέματα λύνονται
από μέσα, αν υπάρχει ένα ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα και σύλλογος κα-
θηγητών. Ποτέ δεν έχει φέρει λύση η αντιμετώπιση με αστυνομικούς
τρόπους». Ωστόσο το νομοσχέδιο κάνει ό, τι μπορεί για να είναι στο πε-
ριθώριο ένα τέτοιο κίνημα, καθώς παραμένει στα μισά τόσο στην συμμε-
τοχή των φοιτητών στα όργανα διοίκησης (5 μόλις μέλη από προπτυχια-
κό και μεταπτυχιακό!) όσο και στο ίδιο το άσυλο.

Μεθόδευση

Η επιστολή και όλη αυτή η συζήτηση δεν αποτελεί απλά μια αντιδρα-
στική άποψη που εξέφρασαν φοιτητές και καθηγητές, αλλά μέρος μιας
συνολικότερης μεθόδευσης καταρχάς να τσακιστεί το φοιτητικό κίνημα,
οι διαδικασίες του και οι κατακτήσεις του. Έτσι ώστε στη συνέχεια να
μπορεί ευκολότερα να υποβαθμιστεί το Πανεπιστήμιο, από χώρο έκ-
φρασης και ελεύθερης διακίνησης ιδεών σε σούπερ-μάρκετ ειδικοτή-
των, στις ανάγκες της αγοράς.

Αν κάτι καταστρέφει το πανεπιστήμιο, είναι η υποχρηματοδότηση. Εί-
ναι η βασική αιτία που ο χώρος του πανεπιστημίου αρχίζει να αποξενώ-
νεται από την πόλη και να παρακμάζει: δεν υπάρχουν εργαζόμενοι ώστε
να είναι ανοιχτές οι πύλες το απόγευμα, δεν υπάρχει φωτισμός, δεν
υπάρχουν συνεργεία καθαριότητας για όλη την ημέρα (ή και καθόλου).
Με λίγα λόγια δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν οι χώροι
εκτός ωραρίου των μαθημάτων ή χωρίς κάποιος να πληρώνει γι’ αυτούς. 

Το τελευταίο διάστημα για παράδειγμα, είναι κανόνας πλέον οι σχολές
να αρνούνται να δώσουν αίθουσες σε πολιτικές διαδικασίες, επιλογή τό-
σο οικονομική όσο και πολιτική. Οι καλλιτεχνικές, πολιτικές και αθλητικές
δραστηριότητες των φοιτητών και των συλλογικοτήτων τους είναι αυτά
που δίνουν ζωή σε έναν πανεπιστημιακό χώρο, από τις αίθουσες μέχρι
τα προαύλια και τα πάρκα, και τον κρατούν διαθέσιμο σε όλους/ες. 

Η άλλη πτυχή της επίθεσης κατά του άσυλου και των εκκλήσεων για
περισσότερη αστυνόμευση είναι ότι τα Πανεπιστήμια για να μετατρα-
πούν σε επιχειρήσεις χρειάζεται να πείσουν τους ιδιώτες-επενδυτές ότι
είναι «ασφαλή». Όχι ασφαλή για τους φοιτητές/τις φοιτήτριες και τις
δραστηριότητές τους, αλλά για την ομαλή εφαρμογή όσων θα συμφωνη-
θούν. Η αντίσταση του φοιτητικού κινήματος στην εμπορευματοποίηση
της γνώσης, στα δίδακτρα, στον κατακερματισμό πτυχίων και εργασια-
κών δικαιωμάτων είναι ο μεγαλύτερος φόβος τους.

Η απάντηση λοιπόν στην τρομολαγνεία περί «άντρων εγκληματικότη-
τας» είναι οι ζωντανές σχολές, ο φοιτητικός έλεγχος στη ζωή του πανεπι-
στημίου, από τις μαζικές συνελεύσεις μέχρι κάθε είδους συλλογικές διαδι-
κασίες, η προστασία όλων αυτών με πραγματικό άσυλο. Όχι ο νόμος και η
τάξη που θέλει η Δεξιά, αλλά ούτε και τα “τυράκια” του νομοσχεδίου.

Α.Φ.

Τα προβλήματα 
δεν τα δημιουργεί 
το άσυλο αλλά 
οι περικοπές

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υποχρηματοδότηση 
και υποταγή στην αγορά

Η
κυβέρνηση μέσα στο κατακα-
λόκαιρο φέρνει προς ψήφιση
ένα νέο νομοσχέδιο για την

ανώτατη εκπαίδευση. Τη στιγμή που
οι σχολές πια έχουν κλείσει, οι φοι-
τητές έχουν τελειώσει και την εξετα-
στική, το υπουργείο Παιδείας φέρνει
ένα νομοσχέδιο που δεν μπορεί να
συζητηθεί από κανέναν πέρα από τη
σύνοδο των πρυτάνεων και των προ-
έδρων των ΑΕΙ και ΤΕΙ αντίστοιχα.
Ένα νομοσχέδιο μακριά από τους
συλλόγους των διοικητικών, των κα-
θηγητών και των φοιτητών.

Το νομοσχέδιο προωθεί το πανε-
πιστήμιο-επιχείρηση ως αντίβαρο
στη δραματική μείωση της κρατικής
χρηματοδότησης για την ανώτατη
εκπαίδευση. Η χρηματοδότηση έχει
μειωθεί κατά 80% από την αρχή της
κρίσης και γι αυτό οι σχολές πρέπει
να βρουν λύσεις μόνες τους για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν.
Έτσι, το νομοσχέδιο διαπνέεται από
τη στρατηγική της αυτοχρηματοδό-
τησης, περιλαμβάνει δάνεια από την
Ευρωπαϊκή τράπεζα επενδύσεων,
δηλαδή ένα νέο μνημόνιο με συγκε-
κριμένους στόχους για τα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Θεσμοθετούνται τα δίδακτρα σε
όλα τα μεταπτυχιακά, κάτι που μέ-
χρι πρότινος ήταν επιλογή κάποιων
πανεπιστημίων. 

Όχι μόνο μεταπτυχιακά που ήταν
μέχρι τώρα δωρεάν θα έχουν πλέον
δίδακτρα, αλλά ανοίγει και ο ασκός
του Αιόλου για τα προπτυχιακά. Αυτό
που το νομοσχέδιο ονομάζει «απαλ-
λαγή» από τα δίδακτρα είναι στη συν-
τριπτική πλειονότητα των περιπτώσε-
ων σπουδές με αντάλλαγμα δωρεάν
εργασία για το πανεπιστήμιο. 

Το νομοσχέδιο δημιουργεί προ-
γράμματα μεταλυκειακής εκπαίδευ-
σης διετούς διάρκειας, σπάσιμο των
πτυχίων και των δικαιωμάτων και μια
σειρά από άλλες μη τυπικές μορφές
εκπαίδευσης (δια βίου κατάρτιση,
εξ αποστάσεως εκπαίδευση) και
όλα αυτά με δίδακτρα. Τα προγράμ-
ματα αυτά υπακούν στη λογική της
αυτοχρηματοδότησης, έχουν όμως

άμεση σύνδεση και με τα εργασιακά
δικαιώματα, που επιχειρούν τα μνη-
μόνια να χτυπήσουν βάναυσα. Πτυ-
χία και βεβαιώσεις που διαμορφώ-
νονται ατομικά και με ταξικά εμπό-
δια, οδηγούν σε κατακερματισμό
των γνώσεων και αντίστοιχες ατομι-
κές αντιμετωπίσεις στο χώρο εργα-
σίας. Υποβαθμίζουν τόσο το επιστη-
μονικό αντικείμενο, όσο και την ενό-
τητα ενός κλάδου στη διαπραγμά-
τευση με την εργοδοσία. Στην ίδια
κατεύθυνση κινείται και η ένταξη
της ερευνητικής δραστηριότητας
στον Ενιαίο Χώρο Έρευνας για πε-
ρισσότερη αξιοποίηση της έρευνας
από τις μεγάλες επιχειρήσεις και
τους καπιταλιστές. 

Περιορισμοί

Τέλος, το υπουργείο καταργεί τα
Συμβούλια διοίκησης -που είχαν ήδη
πάψει να λειτουργούν και ήταν αίτη-
μα του φοιτητικού κινήματος η κα-
τάργηση τους- επαναφέρει μερικώς
το θεσμό του ασύλου με αρκετούς
όμως περιορισμούς και επαναφέρει
τη φοιτητική συμμετοχή στα όργανα
διοίκησης μακριά όμως από τους
φοιτητικούς συλλόγους που μένουν
σε ρόλο κομπάρσου. Αυτές οι αλλα-
γές έχουν ξεσηκώσει αντιδράσεις
από τα δεξιά, έχουν ξεσηκώσει το
Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Άδωνη και
τη Διαμαντοπούλου, όλο το αντιδρα-

στικό μπλοκ που διεκδικεί μια ακόμα
πιο σκληρή και νεοφιλελεύθερη με-
ταρρύθμιση για τη παιδεία, ενώ προ-
κλητικά υπονοεί ότι το άσυλο και η
συμμετοχή φοιτητών στα όργανα δι-
οίκησης είναι «κλείσιμο του ματιού»
στο «κομματικό» ακροατήριο.

Είναι καθαρό όμως ότι ο Γαβρό-
γλου συνεχίζει τη πολιτική των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων, διαιωνίζει
το πανεπιστήμιο του μνημονίου, βρί-
σκεται σε πλήρη αντίθεση με τις
εξαγγελίες του για τόνωση του δη-
μόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της
παιδείας. Η κυβέρνηση ό,τι και αν
ψηφίσει μέσα στο καλοκαίρι θα
χρειαστεί να το εφαρμόσει όταν οι
φοιτητές και οι καθηγητές θα είναι
μέσα στις σχολές. Με το άνοιγμα
της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς η
απάντηση πρέπει να είναι γενικές
συνελεύσεις, συζήτηση μέσα στα
αμφιθέατρα για το νέο νομοσχέδιο
και αγώνες, απεργίες και καταλή-
ψεις, διαδηλώσεις με κεντρικό αίτη-
μα την αύξηση της κρατικής χρημα-
τοδότησης για τις σχολές και το
μπλοκάρισμα της επιχειρηματικής
λειτουργίας του πανεπιστημίου. Αυ-
τός είναι ο δρόμος για να μην υλο-
ποιηθεί η νέα ταξική επίθεση του
υπουργείου αλλά και για να παλέ-
ψουμε για τη πλήρη ανατροπή του
νόμου-πλαίσιο της Διαμαντοπούλου.

Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Κ
υκλοφόρησαν τα «Γιλέκα Ανάποδα», το πρώτο φύλλο της περιοδι-
κής έκδοσης εργαζομένων σε ΜΚΟ, Camps και προσφυγικές δομές
με άρθρα, ανακοινώσεις και ανταποκρίσεις από: το Σχιστό, τον Σκα-

ραμαγκά, το στρατόπεδο Ελληνικού, τους εργαζόμενους στα Κέντρα Φι-
λοξενίας Προσφύγων (Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κω, Άρτας, Λαμίας, Δράμας),
τους Συμβασιούχους στην υπηρεσία Ασύλου, από ΜΚΟ για τα δικαιώματα
του παιδιού, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.α.

«Να μην απολυθεί κανένας συνάδελφος» αναφέρει στο πρωτοσέλιδο.
«Ως εργαζόμενοι σε ΜΚΟ και camps, σε κοινωφελή προγράμματα και
στην Υπηρεσία Ασύλου έχουμε βιώσει τα αποτελέσματα της μνημονιακής
πολιτικής της ΕΕ και της κυβέρνησης στο πετσί των προσφύγων και το δι-
κό μας».

Φοιτητές στην Πανεργατική απεργία της 17 Μάη
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Ο
ι εκατοντάδες χιλιάδες κό-
σμου που διαδήλωσαν στο
Αμβούργο ενάντια στους G20,

τους πλανητάρχες της λιτότητας, του
ρατσισμού και του πολέμου, είναι η
δύναμη που μπορεί να μπει φρένο
στις επιθέσεις τους, όχι μόνο στη
Γερμανία αλλά σε όλον τον κόσμο. Η
Μέρκελ και ο Σόϊμπλε εμφανίζονται
κυρίαρχοι στις εκλογές του Σεπτέμ-
βρη, αλλά οι διαδηλωτές στο Αμ-
βούργο δείχνουν τη δύναμη του κό-
σμου που αντιστέκεται. Το ίδιο σε
όλο την Ευρώπη: Ήττα της Τερέζα
Μέι και στροφή αριστερά στη Βρετα-
νία, άνοδος της αριστεράς και του
αντιφασιστικού κινήματος στη Γαλ-
λία, μάχες ενάντια στη δεξιά κατρα-
κύλα του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι συμβασιούχοι των δήμων, οι
απεργοί των νοσοκομείων, οι εργαζό-
μενοι στο εμπόριο που απεργούν με
κεντρικό σύνθημα “Ποτέ την Κυρια-
κή”, οι εργαζόμενοι με συνθήκες μαύ-
ρης εργασίας που κατεβαίνουν σε
απεργία στις 20 Ιούλη ενάντια στους
χρυσοθήρες της βιομηχανίας του
τουρισμού - αυτή είναι η δύναμη της
εργατικής αντίστασης. 

Είναι η δύναμη για να σταματήσει
τα μνημόνια, να ανατρέψει τη λιτότη-
τα, να βάλει φρένο σε μια κυβέρνηση
που συνεργάζεται με την Τρόικα.
Εναλλακτική δεν είναι η Ν.Δ. που είναι
πιο μνημονιακή και από την Τρόικα,
δεν είναι το διαλυμένο ΠΑΣΟΚ με τις
απεγνωσμένες απόπειρες ανασυγ-
κρότησης, είναι το εργατικό κίνημα
και η αντικαπιταλιστική αριστερά. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη, η εφημε-
ρίδα των αγώνων και της προοπτικής,
σας καλεί να έρθετε στις εκδηλώσεις
που οργανώνει στην περιοχή σας, για
να συζητήσουμε μαζί τις επόμενες
μάχες. 
• Να οργανώσουμε μαζί την εργατική
αντίσταση. 
• Να παλέψουμε για άσυλο και στέγη
στους πρόσφυγες. 
• Να τσακίσουμε τους νεοναζί και
στα δικαστήρια και στους δρόμους.
Μαζί, έχουμε τη δύναμη να αλλάξου-
με τον κόσμο όλο. Ελάτε να το οργα-
νώσουμε!

Η δύναμη που μπορεί 
να σταματήσει τα μνημόνια 
και τον ρατσισμό

Είκοσι μέρες κάναμε απεργία στο εργοστάσιο του Κ. Γεωργίου
στον Αυλώνα. Οι περισσότεροι είμαστε Πακιστανοί εργάτες. Να

πούμε εμείς για συνθήκες δουλειάς; Το αφεντικό δεν πλήρωνε ούτε
μία ώρα παραπάνω δουλειάς, ούτε υπερωρίες, ούτε Σάββατα και
Κυριακές, ούτε νύχτες, τίποτα. Δουλεύαμε χωρίς φόρμες, χωρίς
τουαλέτες, χωρίς τραπεζαρία για το διάλειμμα. Και με φωνές μόνιμα
αν κάποιος ζητούσε τις παραπάνω ώρες ή οτιδήποτε άλλο, που το
τελευταίο διάστημα πριν την απεργία ήταν όλο και πιο έντονες.

Κάναμε απεργία. Κάθε μέρα ήμασταν έξω από το εργοστάσιο, με
τη βοήθεια της Πακιστανικής Κοινότητας και του προέδρου της Τζα-
βέντ Ασλάμ, με τη βοήθεια της ΚΕΕΡΦΑ που ήρθε πολλές φορές, με
τα σωματεία, όλοι ήρθαν εκεί. Φτιάξαμε επιτροπή, πήγαμε και στο
υπουργείο. Κάναμε εκδήλωση στον Αυλώνα με πολύ κόσμο.

Και νικήσαμε. Τώρα το αφεντικό μας πληρώνει όλες τις ώρες,
έφτιαξε τουαλέτες, τραπεζαρία, μας πήρε φόρμες. Ο αγώνας μας
έδειξε ότι μπορούμε να νικάμε τα αφεντικά. Τόσα χρόνια δουλεύω
εκεί. Τώρα όμως το πιστεύω ότι μπορούμε να νικάμε.

Iftikhar Ahmed
5μελής επιτροπή εργαζόμενων στην Κ. Γεωργίου στον Αυλώνα

Εμείς οι 83 απολυμένοι συμβασιούχοι του Δημοτικού
Βρεφοκομείου Αθηνών συνεχίζουμε τον αγώνα μας

για την επαναπρόσληψη όλων, για μόνιμη και σταθερή
εργασία. Την Τετάρτη 19 Ιούλη καλούμε σε συνέντευξη
τύπου στο Βρεφοκομείο και την Πέμπτη 20 Ιούλη θα εί-
μαστε ξανά με συγκέντρωση έξω από το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Αθήνας. Τις ίδιες μέρες συμμετέχουμε στις εκδη-
λώσεις σας, της Εργατικής Αλληλεγγύης, για να μιλή-
σουμε για τον αγώνα μας και τα αιτήματά μας. 

Από την πρώτη μέρα που μας ανακοινώθηκε η απόλυ-
σή μας, πολλούς μήνες πριν λήξουν οι συμβάσεις μας,
βρισκόμαστε καθημερινά έξω από το Βρεφοκομείο. Εί-
μαστε κατά κύριο λόγο εργαζόμενοι στην καθαριότητα,
αλλά κάναμε όλες τις δουλειές. Καλύπτουμε πάγιες και
διαρκείς ανάγκες, ό,τι κι αν λέει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ που ακολουθεί την ίδια αντεργατική πολιτική για
τον κόσμο του μόχθου και του μεροκάματου.

Χρειάζεται αφύπνιση και κινητοποίηση του κόσμου με
τις δυνάμεις του, να μην παραπλανάται από αυτούς που
βγαίνουν από τα υπουργεία χαμογελώντας ενώ εμείς
απολυόμαστε. Εμείς έχουμε φτιάξει δική μας επιτροπή,
έχουμε τους αλληλέγγυους και τους συμπαραστάτες
μας, εσάς από την Εργατική Αλληλεγγύη, από το Συνδι-
κάτο ΟΤΑ Αττικής, από αυτούς που δεν έχουν συμφέ-
ροντα. Η ηγεσία των Σωματείων μας δεν έχει κάνει τίπο-
τα, δεν έχει ενδιαφερθεί για μας. Προσπαθούμε να συν-
τονιστούμε και με άλλους εργαζόμενους που απολύον-
ται, όπως στη Μάνδρα και αλλού, να ενώσουμε τις δυνά-
μεις μας, να οργανωθούμε και να παλέψουμε όλοι μαζί.
Άλλοι 3000 συμβασιούχοι απειλούνται με απόλυση. Ο
λόγος πλέον πρέπει να είναι σε μας τους εργαζόμενους,
ο μόνος δρόμος είναι αυτός που θα χαράξουμε εμείς.

Γιώργος Κατσιμαντός, συμβασιούχος εργαζόμενος
στο Βρεφοκομείο Δήμου Αθήνας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 Πλ. Δημαρ-
χείου 7.30μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας,
εφ. Εργατική Αλληλεγγύη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 Καφέ 1968,
7.30μμ στοά Βενιζέλου &
Αγ.Πάντων 
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Εύη Λου-
κίδου, εργαζόμενη στο Δήμο
Καλλιθέας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 πλ. Χαλαν-
δρίου 7.30μμ
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, Γαβρί-
λος Κασιμάτης, ΠΟΣΠΕΡΤ, Σπύ-
ρος Παπαπέτρος, εργαζόμενος
στον Πήγασο. Χαιρετισμοί από
συμβασιούχο εργαζόμενο στο
Δήμο Χαλανδρίου και από το δη-
μοτικό σχήμα “Αντίσταση με
τους Πολίτες Χαλανδρίου”

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 Πλατεία,
7.30μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης,
Συντονισμός ενάντια στα μνημό-
νια

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 πλατεία Κυ-
ψέλης 7.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Γιώργος Κατσι-
μαντός, συμβασιούχος εργαζό-
μενος στο Βρεφοκομείο Δήμου
Αθήνας, Βαγγέλης Τριμπόνιας,
Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των
γραφείων της Χ.Α.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 πλατεία Νί-
κης (Ζαρντέν) 
Αμφιάλη-Κερατσίνι 7.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Αγγελόπου-
λος, Συντονισμός ενάντια στα
μνημόνια, Ισίδωρος Τρίβελας,
εργαζόμενος στην καθαριότητα
στο Δήμο Κερατσινίου

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 Πευκώνας
7.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 πλ. Γαρδέ-
νιας 7.30μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας,
εφ. Εργατική Αλληλεγγύη, Πέ-
τρος Μπαστέας, ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 Θεατράκι,
7.30μμ (ΗΣΑΠ Ηρακλείου) 
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης,
Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ-
ΕΥΔΑΠ, Iftikhar Ahmed, 5μελής
επιτροπή εργαζομένων στην
Κ.Γεωργίου στον Αυλώνα, χαιρε-
τισμός από συμβασιούχο εργα-
ζόμενο στο Δήμο Ν.Ιωνίας

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 Σκακιέρα (πλ.
Κοραή) 7.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης,
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Κλεοπάτρα Ντί-
κα, καθαριότητα Δήμος Πειραιά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 Γήπεδο μπά-
σκετ, λόφος Στρέφη, 7.30μμ
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, “Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω”, Γιώρ-
γος Κατσιμαντός, συμβασιούχος
εργαζόμενος στο Βρεφοκομείο
Δήμου Αθήνας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 πλ. Μερκού-
ρη 7.30μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης,
Συντονισμός ενάντια στα μνημό-
νια

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 Θόλος (πα-
νεπιστήμιο) 7.30μμ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανά-
κης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 πάρκο ΕΚΘ
7.30μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/7 πάρκο Γεωρ-
γιάδη 7.30μμ
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΤΟΥΜΠΑ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 πάρκο Χαρι-
λάου 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 Εργατικό
Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Νεκτάριος Χαϊντάρ,
Γιάννης Αγγελόπουλος, Συντονι-
σμός ενάντια στα μνημόνια

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 στοά Σαρκά,
Α' κτίριο, Β' ορ., 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
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A
νακοίνωση σχετικά με τη
Νέα Δημοκρατία και τις
«ευαισθησίες» της για τα

LGBTQI+ δικαιώματα εξέδωσε η
Ομάδα Φύλου και Σεξουαλικότη-
τας LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  

«Την περασμένη βδομάδα η Νέα
Δημοκρατία συναντήθηκε με αντι-
προσωπείες LGBTQI+ οργανώσε-
ων και συλλογικοτήτων εκφράζον-
τας το “ενδιαφέρον” της για τα αι-
τήματα του κινήματος. Πρόκειται
για μια προσπάθεια του κόμματος
της δεξιάς να κερδίσει πολιτικά
από την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πο-
σοστά της δεξιάς παραμένουν κα-
θηλωμένα, δείχνοντας πως η αρι-
στερή στροφή του κόσμου παρα-
μένει. Σε αυτές τις συνθήκες, η ΝΔ
προσπαθεί με κάθε τρόπο να τρα-
βήξει τμήματα των ψηφοφόρων
προς τη μεριά της» αναφέρει ανά-
μεσα σε άλλα η ανακοίνωση. 

«Το ότι αναγκάζεται η Νέα Δημο-
κρατία, η κατεξοχήν συντηρητική
δύναμη, να συζητήσει ένα θέμα
προς το οποίο μέχρι πολύ πρόσφα-
τα είχε εχθρική στάση δείχνει πόσο
πλατιά έχει ανοίξει μέσα στην κοι-
νωνία το ζήτημα των ΛΟΑΤΚΙ+ δι-
καιωμάτων. Το Φεστιβάλ Υπερηφά-
νειας στην Αθήνα είχε τουλάχιστον
50 χιλιάδες στην πορεία…

Η Νέα Δημοκρατία δεν προσπα-
θεί να απευθυνθεί στον κόσμο αυ-
τό από ενδιαφέρον για τα ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ δικαιώματα ούτε επειδή συν-
δέθηκε με αυτές τις μάχες. Το αν-
τίθετο ισχύει. Απέτυχε να τσακίσει

τις μάχες, απέτυχε να στρέψει τον
κόσμο στον ρατσισμό, την ισλαμο-
φοβία, την ομο/τρανσφοβία. Δεν
πάει πολύς καιρός από το Δεκέμ-
βρη του 2015, τότε που 29 βουλευ-
τές/τριες της ΝΔ καταψήφισαν το
σύμφωνο συμβίωσης και 27 απεί-
χαν από την ψηφοφορία. Ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα δε, υψηλά
ιστάμενα πρόσωπα του κόμματος
κάνουν ομοφοβικές και σεξιστικές
δηλώσεις…

Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμ-
μα-εκφραστής της άρχουσας τάξης
και μάλιστα των πιο σκληρών νεοφι-
λελεύθερων επιλογών της… Οι νεο-
φιλελεύθερες πολιτικές βρίσκονται
στον αντίποδα των ΛΟΑΤΚΙ+ αναγ-
κών και διεκδικήσεων. Τη στιγμή
που ο πυρήνας των αιτημάτων του
πολύχρωμου κινήματος είναι η κα-
τάργηση των διακρίσεων, δηλαδή η
ισότιμη πρόσβαση σε όλες τις πτυ-
χές της ζωής (εργασία, κατοικία,

Υγεία, Παιδεία, μετακίνηση, ψυχα-
γωγία κ.ά.), οι πολιτικές που στε-
ρούν την πρόσβαση αυτή από όλο
και μεγαλύτερα κομμάτια της εργα-
τικής τάξης δεν μπορεί να είναι η
απάντηση. Τα κλεισίματα φορέων κι
επιχειρήσεων, οι ιδιωτικοποιήσεις,
η διάλυση Υγείας και Παιδείας δεν
είναι η απάντηση στις ανάγκες μας.

Αιχμηρό κίνημα

Εμφανίζεται βέβαια και το επιχεί-
ρημα “είναι καλό που ένα μεγάλο
κόμμα παίρνει επιτέλους θετική θέ-
ση για αυτά τα θέματα”. Πρέπει
όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι οι πιέ-
σεις για τέτοιες αλλαγές δεν έρ-
χονται μέσα από τη συνδιαλλαγή
με τα πολιτικά κόμματα-εκφραστές
της καταπίεσης. Αναδύονται μόνο
μέσα από ένα μαζικό και αιχμηρό
κίνημα που απαιτεί δικαιώματα και
συνεργάζεται με τον κόσμο που
παλεύει ενάντια στα μνημόνια, τον
ρατσισμό, τους φασίστες/τριες… 

Το παράδειγμα της Ιρλανδίας εί-
ναι χαρακτηριστικό: το 2015 κέρδι-
σε με δημοψήφισμα το γάμο των
ομόφυλων ζευγαριών. Πρόσφατα
εξέλεξε τον πρώτο ανοιχτά ομοφυ-
λόφιλο πρωθυπουργό, ο οποίος
έχει και καταγωγή από την Ινδία.
Θα φέρει αυτή η εκλογή βελτίωση
στις ζωές των Ιρλανδών ΛΟΑΤΚΙ+;
Η ιρλανδική κοινωνία μετακινήθηκε
υπέρ της ισότητας και των δικαιω-
μάτων προτού εκλεγεί ο Λίο Βα-
ράντκαρ. Δεν χρειάστηκε έναν γκέι
πρωθυπουργό για να μάθει ο κό-
σμος για τον ομόφυλο γάμο. Αντι-
θέτως, ως ηγέτης ενός κεντροδεξι-
ού συντηρητικού κόμματος, θα κλη-
θεί να εφαρμόσει νεοφιλελεύθερες
πολιτικές σε περίοδο κρίσης, πράγ-
μα που θα σημάνει επιστροφή σε
σκοτεινές εποχές και επιθέσεις σε
κερδισμένα δικαιώματα…

Την ικανοποίηση των αιτημάτων
μας θα την κερδίσουμε με τον ίδιο
τρόπο με τον οποίο έχουμε κερδί-
σει τα δικαιώματά μας μέχρι τώρα:
με διαρκείς αγώνες, με συζήτηση
και κοινή δράση, με οργάνωση από
τα κάτω στις σχολές, στους εργα-
τικούς χώρους, στα συνδικάτα, σε
συλλογικότητες και γειτονιές. Σύμ-
μαχός μας σ’ αυτόν τον αγώνα εί-
ναι η εργατική τάξη, η νεολαία και
η αριστερά». 

“Α
ς γίνει εξεταστική, ειδικό
δικαστήριο ή στρατοδι-
κείο, να μπουν τα χαρτιά

στο τραπέζι. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε
πάρει στα χέρια του το σύστημα πα-
ράλληλων πληρωμών από το ‘12 κα-
θώς αυτό ήταν το plan b της κυβέρ-
νησης, σε περίπτωση που κατέρρεε η διαπραγ-
μάτευση. Ας με καλέσει η ΝΔ στα κομματικά
της όργανα να με εξετάσει...’’.

Με αυτόν τον τρόπο επέλεξε να απαντήσει ο
Βαρουφάκης στην επίθεση που εξαπέλυσαν
εναντίον του, με ερώτηση που κατέθεσαν στην
βουλή, εννέα βουλευτές της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης. Τα κύρια ζητήματα που ζητούν οι
βουλευτές να συζητηθούν είναι ποια ήταν τα
θέματα που συζητήθηκαν στις συνεδριάσεις
του Υπουργικού Συμβουλίου τον Φεβρουάριο
και Μάρτιο του 2015 και αν έγινε ή όχι παρου-
σίαση από τον πρώην υπουργό Οικονομικών
του σχεδίου για “παράλληλο σύστημα πληρω-
μών”, σε επίπεδο Υπουργικού Συμβουλίου ή άλ-
λου συλλογικού Κυβερνητικού Οργάνου. 

H ερώτηση στην βουλή αρχικά έχει στόχο να
αναδείξει ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία
εναλλακτική από την πιστή τήρηση των μνημο-
νίων. Με την ευκαιρία, πυροδότησε και ένα νέο
γύρο επιθέσεων από τα δεξιά στον Βαρουφά-
κη, τον Τσίπρα και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, στην συμπλήρωση δύο χρόνων από το
ιστορικό ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του 2015, που
βάζει στο τραπέζι το ζήτημα της εξεταστικής
επιτροπής και την απόδοση ποινικών ευθυνών.

Αφορμή για την ερώτηση στάθηκαν οι πρό-
σφατες αποκαλύψεις του Kορεάτη συμβούλου
του πρώην Υπουργού Οικονομικών, Κιμ Γκλέν,
καθώς και το νέο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη
Adults in the Room. Η ελληνική έκδοση αναμένε-
ται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο με τίτλο
«Ανίκητοι ηττημένοι - Για μια ελληνική άνοιξη με-
τά από ατελείωτους μνημονιακούς χειμώνες». 

Διαπραγματεύσεις

Στις σελίδες του βιβλίου ξετυλίγεται το κου-
βάρι των συζητήσεων και των διαπραγματεύσε-
ων στο Eurogroup μεταξύ των υπουργών οικο-
νομικών της ευρωζώνης με κύριο ζήτημα την
υπογραφή συμφωνίας για το ελληνικό χρέος
και την ανάκαμψη της οικονομίας. Μέσα από
τους διαλόγους που αναφέρει ο Βαρουφάκης
αποκαλύπτεται η διάβρωση των θεσμών της ΕΕ
και της τρόικα, το αδιέξοδο των διαπραγματεύ-
σεων στο Eurogroup, ο κυνισμός της πολιτικής
ελίτ, μίας σειράς μη εκλεγμένων γραφειοκρα-
τών που έχουν στα χέρια τους το οικονομικό και
πολιτικό έλεγχο των λαών της Ευρώπης. 

Ταυτόχρονα όμως αναδεικνύονται τα όρια
στον ορίζοντα του Βαρουφάκη. Ο ίδιος περι-
γράφει τον εαυτό του ως εκκεντρικό μαρξιστή,
αλλά μοιάζει περισσότερο εκκεντρικός παρά

μαρξιστής. Στον πυρήνα της σκέψης
του παραμένουν οι ψευδαισθήσεις για
τον μετασχηματισμό της ευρωζώνης
μέσα στην οποία μπορεί να αντιστρα-
φεί η λιτότητα, όπως και να διασωθεί ο
καπιταλισμός από τον ίδιο του τον εαυ-
τό. Άλλωστε όπως ο ίδιος δηλώνει «το

κόστος της εξόδου της χώρας από το ευρώ εί-
ναι τεράστιο», ψαλιδίζοντας έτσι την αναγκαία
στρατηγική της ρήξης.

Δίχως αμφιβολία μία νικηφόρα στρατηγική
δεν μπορεί να βασίζεται σε μυστικά σχέδια που
καταστρώνονται και επεξεργάζονται από τα πά-
νω υποτιμώντας την δύναμη των από τα κάτω.
Είναι αναγκαία η συλλογική επεξεργασία τους
και η στήριξή τους από το μαζικό κίνημα, την
εργατική τάξη και τα συνδικάτα, τα οργανωμέ-
να της τμήματα. 

Αλλά αυτό προϋποθέτει μία αριστερά που
έχει εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη και στους
αγώνες που δίνει από τα κάτω, έτσι ώστε να κά-
νει κτήμα της και να υλοποιήσει η ίδια ένα αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμα που να βάζει μπρο-
στά την διαγραφή του χρέους, την ρήξη με την
ΕΕ και το ευρώ. Δύο χρόνια μετά το δημοψήφι-
σμα η μετάσταση της πολιτικής κρίσης έχει πε-
ράσει από την περιφέρεια στον πυρήνα της ΕΕ.
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει αναβίωση της αρι-
στεράς και η συζήτηση για τον στρατηγικό προ-
σανατολισμό της είναι το επίδικο έτσι ώστε να
μπορέσουμε να οργανώσουμε την δύναμη για
να σταματήσουμε τα Μνημόνια.

Κώστας Πολύδωρος

«Ο Καμίνης κλείνει την “κοινωνική
πολυκατοικία” στην Μπουμπουλίνας
36 και πετάει στο δρόμο οικογένειες
με παιδιά». Aυτό καταγγέλλει σε δή-
λωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρ-
σία στις Γειτονιές της Αθήνας. Όπως
αναφέρει:

«Πρόκειται για οικογένειες που
βρήκαν στέγη από τα παγκάκια και
τους δρόμους στην “κοινωνική πολυ-
κατοικία” της οδού Μπουμπουλίνας
36 στα Εξάρχεια από το 2014. Το τε-
λεσίγραφο απειλεί ότι θα υπάρξει
διακοπή του νερού και του ρεύματος
την Παρασκευή 21 Ιούλη.

Η σύναψη του συμβολαίου ανάμεσα
στο Δήμο της Αθήνας και τον ιδιοκτήτη
της πολυκατοικίας, το Ίδρυμα Χατζη-
κώστα, έγινε με μεγάλους πανηγυρι-
σμούς και τεράστια προβολή της ΜΚΟ
‘Ανθρώπινοι άνθρωποι” ως ευαίσθη-
τους φορείς για να αρχίσει να υπάρχει
λύση στο τραγικό ζήτημα των άστεγων
στην πόλη της Αθήνας, με έμφαση στις
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Περικοπές

Το “Δίκτυο Κοινωνικής Κατοικίας”
σκόνταψε στις περικοπές που θέλει
να επιβάλει ο Δήμος Αθήνας αλλά και
στις απαιτήσεις του Ιδρύματος Χατζη-
κώστα να καταβάλει ο Δήμος της
Αθήνας ποσό 4500 ευρώ τον μήνα για
την “κοινωνική πολυκατοικία”! Κατά
τα άλλα η ΜΚΟ “Ανθρώπινοι Άνθρω-
ποι” μπορούσε να προβάλλει την “κοι-
νωνική πολυκατοικία” ως πεδίο δικής
της δράσης με αξιοποίηση χορηγών,
εταιριών αλλά και επέκτασης του δι-
κού της δικτύου συνδρομητών. 

Όλος αυτός ο αγγελικός κόσμος
της ανάθεσης των αναγκών για στέγη
στους φτωχούς σε χορηγίες και φιλαν-
θρωπίες καταρρέει και οι άνθρωποι
που πασχίζουν να ξεφύγουν από την
αστεγία των Αθηναϊκών δρόμων πρέ-
πει τώρα να ξαναβγούν σε αναζήτηση
“καβάτζας” μαζί με τα παιδιά τους. 

Καλούμε τους εργαζόμενους της
ΕΥΔΑΠ και της ΔΕΗ να μην διακό-
ψουν το ρεύμα και το νερό. Καλούμε
τους εργαζόμενους, τους δημότες, το
κίνημα αλληλεγγύης στους άστεγους
να μην επιτρέψουν στα παιχνίδια του
Δήμου της Αθήνας, του Ιδρύματος
Χατζηκώστα και των ΜΚΟ να πετά-
ξουν στο δρόμο οικογένειες και παι-
διά. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Πέμπτης 20 Ιούλη ζητάμε να δώσει
λύση παραμονής στην κοινωνική πο-
λυκατοικία και όχι εκκένωσής της». 

ΔHMOΣ

ΑΘΗΝΑΣ
Όχι στο
κλείσιμο της
«κοινωνικής
πολυκατοικίας» 

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΟΙ ΚΑΤΑ ΒΑΡΟΥΦΑΚΗ

Τα Plan B χρειάζονται
ρήξεις και υποκείμενο

H LGBTQI+ AΝΤΑΡΣΥΑ 
για τις «ευαισθησίες» Μητσοτάκη
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Τα βιβλία και η θεωρία του Μαρξισμού είναι μεγάλα όπλα. Αυτό αποδει-
κνύει καθημερινά ο κ. Θέμης Βούλγαρης, 80 ετών, φίλος του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου, παλιός αγωνιστής της Αριστεράς μέσα από τις γραμμές
του Συνασπισμού και μαχητής της ζωής απέναντι στη σοβαρή αρρώστια
που αντιμετωπίζει. 

Με αφορμή την επιλογή του να δωρίζει βιβλία του ΜΒ σε φίλους του
μας είπε: «Το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω και το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο έχουν μεγάλο πλούτο εκδόσεων. Από τους κλασικούς Μαρξι-
στές μέχρι τους πιο σύγχρονους. Ειδικά τους Άγγλους Μαρξιστές, όπως ο
Τόνι Κλιφ και ο Κρις Χάρμαν, τα βιβλία των οποίων είναι σημαντικά και
άκρως ενδιαφέροντα. Ειδικά, το βιβλίο «Κρατικός Καπιταλισμός στη Ρω-
σία» είναι από τις πιο εμπεριστατωμένες μελέτες. Έχω δωρίσει το βιβλίο
σε δυο τρεις φίλους μου.  

Τώρα διαβάζω το «Καπιταλισμός Ζόμπι» του Κρις Χάρμαν. Είναι κάπως
μεγάλο βιβλίο και χρειάζεται ιδιαίτερο ζήλο, αλλά είναι πολύ σημαντικές οι
απόψεις που παρουσιάζει για την κατάσταση σήμερα. Το ίδιο και το μικρό-
τερο από τον ίδιο συγγραφέα «Η οικονομία του τρελοκομείου». Και για τα
δύο έχω πει στο σύντροφο που έχω επαφή από το ΣΕΚ, να τα δίνει φθηνό-
τερα και εγώ θα καλύπτω τη
διαφορά όποτε μπορώ για να
διαδοθούν αυτές οι ιδέες. Αντι-
μετωπίζω και ένα σοβαρό πρό-
βλημα υγείας, αλλά σκέφτομαι
πως γίνεται ένας αριστερός να
μην το παλεύει και αυτό;». 

Την Κυριακή 16 Ιούλη, έφυγε από
τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο πρωτο-
πόρος δημιουργός ταινιών τρόμου
Τζωρτζ Ρομέρο, ταλαιπωρημένος
από τον καρκίνο των πνευμόνων. 

Ο Ρομέρο θεωρείται ο πατέρας
εκείνης της κατηγορίας ταινιών
τρόμου στις οποίες τα ζόμπι – οι
νεκροζώντανοι – είναι το βασικό αν-
τικείμενο γύρω από το οποίο εκτυ-
λίσσεται όλη η υπόθεση. 

Σήμερα οι ταινίες με ζόμπι αποτε-
λούν μια ολόκληρη κινηματογραφική
κατηγορία. Το Walking Dead για πα-
ράδειγμα, μια τηλεοπτική σειρά με
τέτοια θεματολογία, παρακολουθεί-
ται από εκατομμύρια τηλεθεατές σε
όλο τον κόσμο. Οι πλούσιοι δημιουρ-
γοί του χρωστάνε στον Ρομέρο ένα
μεγάλο μέρος των εσόδων τους. 

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί
όμως είναι ότι ο Ρομέρο έκανε ται-
νίες με ζόμπι για να μιλήσει πολιτικά. 

Το 1968 γύρισε την πρώτη του
ταινία. Τη θρυλική Νύχτα των Ζων-
τανών Νεκρών. Ο Ρομέρο επέλεξε
για πρωταγωνιστή του τον Duane
Jones, έναν Αφροαμερικανό ηθο-
ποιό, σε μια εποχή που κάτι τέτοιο
ήταν σχεδόν απαγορευμένο. Ο
Jones – Μπεν στην ταινία – μαζί με
τη Μπάρμπρα κλείνονται σε ένα
σπίτι που πολιορκείται από νεκρο-
ζώντανους κανιβάλους. Μέσα στο
σπίτι έχουν εγκλωβιστεί άλλοι πέν-
τε. Ο Μπεν έχει να αντιμετωπίσει

τόσο τα ζόμπι που πολιορκούν το
σπίτι, όσο και την κόντρα, μέσα στο
σπίτι, με τον λευκό οικογενειάρχη
ιδιοκτήτη του σπιτιού. Η περίοδος
που φτιάχνει ο Ρομέρο την ταινία,
είναι αυτή του κινήματος ενάντια
στον πόλεμο του Βιετνάμ και των
μεγάλων αγώνων για τα δικαιώματα
των αφροαμερικάνων. Η διπλή μά-
χη που δίνει ο Μπεν είναι η διπλή
μάχη που δίνουν οι μαύροι – αυτή
μέσα στο σπίτι, ενάντια στο ρατσι-
σμό της Αμερικής κι αυτή έξω από
το σπίτι, ενάντια στον πόλεμο του
Βιετνάμ. Οι συμβολισμοί και οι ανα-
φορές στο Βιετνάμ είναι άλλωστε
παντού στην ταινία. 

Ταινίες - σχόλιο

Όχι ότι οι ταινίες τρόμου ως πο-
λιτικό σχόλιο σταματούν εκεί για
τον Ρομέρο. “Αν χρειάζεται να κρι-
τικάρω κάτι, αμολάω τα ζόμπι” έλε-
γε το 2010 σε συνέντευξή του στο
περιοδικό Τime. 

Το 1978 κυκλοφορεί το Dawn of
the living dead. Οι πρωταγωνιστές
της ταινίας εγκλωβίζονται αυτή τη
φορά σε ένα πολυκατάστημα. Μάζες
νεκροζώντανων κατευθύνονται εν-
στικτωδώς στο πολυκατάστημα. Σε
κάποια στιγμή ο Ρομέρο βάζει τον
πρωταγωνιστή του να εξηγήσει γιατί
συμβαίνει αυτό. “Ήταν σημαντικό
μέρος για αυτούς όταν ήταν ζωντα-
νοί”. Είναι το δικό του σχόλιο στον

καταναλωτισμό της εποχής Κάρτερ. 
Στο Day of the dead του 1985

επιστήμονες και στρατιωτικοί βρί-
σκονται κλεισμένοι σε ένα υπόγειο
καταφύγιο. Η σχέση τους είναι η
σχέση μεταξύ μιλιταρισμού κι επι-
στήμης, πιο ολέθρια από τα ίδια τα
ζόμπι. Είναι η περίοδος του Ρήγκαν
και του κινήματος για τον πυρηνικό
αφοπλισμό. 

Το Land of the dead κυκλοφορεί
το 2005 τα χρόνια του Μπους του
νεώτερου και του πολέμου στο
Ιράκ. Ο Ρομέρο παρουσιάζει μια
άρρωστη αυταρχική ταξική κοινω-
νία. Είναι αυτή των επιζώντων αν-
θρώπων κι όχι των ζόμπι. Οι επιζών-
τες ζουν σε περιφραγμένες περιφέ-
ρειες και οι πιο προνομιούχοι από
αυτούς μέσα στη χλιδή. Τα ζόμπι
είτε αποκλεισμένα είτε καταλήγουν
να τους διασκεδάζουν αλυσοδεμέ-
να μέσα σε κλουβιά. Μέχρι που κά-
ποια από αυτά αποκτούν συνείδηση
κι εξεγείρονται.

Ο Ρομέρο πέθανε την περασμένη
Κυριακή στην Αμερική του Τραμπ,
πριν προλάβει να βγάλει τα ζόμπι
για ένα τελευταίο σχόλιο. 

Σ.M.

Ο
ργή και αγανάκτηση προκάλεσε η από-
φαση του Πενταμελούς Εφετείου Ανα-
στολών της Αθήνας που με πλειοψηφία

3-2 απέρριψε την αίτηση της 29χρονης Ηριάν-
νας Β.Λ. και του συγκατηγορούμενου της Πε-
ρικλή για αναστολή εκτέλεσης της πρωτόδι-
κης ποινής τους μέχρι την εκδίκαση της υπό-
θεσης στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο. 

Νωρίτερα ο εισαγγελέας Ιωάννης Προβατά-
ρης είχε προτείνει την συνέχιση της φυλάκισης
τους κρίνοντας ως πιθανή την τέλεση νέων εγ-
κλημάτων. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε ει-
σηγηθεί την αποφυλάκιση του φύρερ της Χρυ-
σής Αυγής Μιχαλολιάκου και του ναζί βουλευ-
τή Παππά κρίνοντας πως δεν υπάρχει κίνδυνος
να τελέσουν νέα εγκλήματα. Επίσης το όνομά
του εμπλέκεται με την υπόθεση της Siemens
αφού είναι υπεύθυνος για την τεράστια αργο-
πορία στην μετάφραση της δικογραφίας που
οδήγησε τελικά στην παραγραφή της.

Με το άκουσμα της απόφασης, όσοι βρίσκον-
ταν στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του δι-
καστηρίου διαμαρτυρήθηκαν έντονα. Κάποιοι
πέταξαν και μπουκάλια προς την έδρα, ενώ συγ-
γενείς και φίλοι της κοπέλας έκλαιγαν με λυγ-
μούς.

«Η υπόθεση της Ηριάννας αποκτά τεράστια
πολιτική και ηθική σημασία», αναφέρεται στην
ανακοίνωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. «Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ έχει πρωταρχικές ευθύνες για
αυτή την κατάσταση. Πρώτον γιατί έχει αφήσει

άθικτο όλο το τρομακτικό οπλοστάσιο της "αν-
τιτρομοκρατικής νομοθεσίας". Δεύτερο γιατί
έχει αφήσει άθικτο όλο το θεσμικό πλαίσιο
ανάδειξης και άσκησης εξουσίας των δικα-
στών και των κατασταλτικών μηχανισμών. Τρί-
το γιατί στα δύο χρόνια που κυβερνά δεν προ-

σπάθησε ποτέ να απαιτήσει τον σεβασμό των
δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών, αλ-
λά ισχυροποίησε όλο το βαθύ κράτος και αντι-
τάχθηκε στη δικαστική εξουσία μόνο όταν
φρέναρε τις κομματικές της επιδιώξεις».

Την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο

υπήρχε κάλεσμα για διαδήλωση συμπαράστα-
σης στην Ηριάννα Β.Λ. και τον Περικλή στις
7.30μμ στα Προπύλαια αλλά και στην Θεσσα-
λονίκη στις 7μμ στην Καμάρα. Πάνω από 3.000
κόσμος είχε διαδηλώσει την Παρασκευή 14/7
το απόγευμα στο Σύνταγμα με αίτημα την απε-
λευθέρωση της Ηριάννας και του Περικλή. 

«Δεν μπορεί την ώρα που οι νεοναζί δολο-
φόνοι του Παύλου Φύσσα κυκλοφορούν ελεύ-
θεροι και χτυπάνε ξανά, η Hριάννα και ο Περι-
κλής να βρίσκονται στη φυλακή. Η υπόθεση
της υπεράσπισης των δημοκρατικών ελευθε-
ριών χρειάζεται να γίνει υπόθεση του οργανω-
μένου εργατικού κινήματος και της νεολαίας»
τόνισε κατά την διάρκεια τη συγκέντρωσης ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας με την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Για την ίδια υπόθεση κοινή ανακοίνωση εξέ-
δωσαν πολιτικές και νεολαιίστικες οργανώ-
σεις: «Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να απελευ-
θερωθούν η Ηριάννα και ο Περικλής. Ο αγώ-
νας ενός μαχητικού και ανυποχώρητου κινήμα-
τος αλληλεγγύης στα θύματα της κρατικής και
δικαστικής σκευωρίας μπορεί να ανατρέψει το
καθεστώς αυταρχισμού, ασφυξίας και .ανελευ-
θερίας! Η νεολαία θα ζήσει ελεύθερη!», τονίζε-
ται στην ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι
ΑΡΑΝ, ΑΡΙΣ, ΕΚΚΕ, ΕΠΠΔ, νΚΑ, ΟΕΝ, ΟΚΔΕ
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ, ΟΝΡΑ, Παρέμβαση και το ΣΕΚ. 

Κ.Μ.

Λευτεριά σε Ηριάννα και Περικλή 

Ξηλώστε τους τρομονόμους

Ο ΡΟΜΕΡΟ ΕΦΥΓΕ
Τα “ζόμπι” του παραμένουν  

Tα βιβλία είναι όπλα 
και τα καλύτερα δώρα 

Καλοκαιρινό "παζάρι βιβλίου"

Σάββατο 
22 Ιούλη

με όλες τις 
νέες εκδόσεις και 
πολλές προσφορές

Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr

14/7, Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Ηριάννα και τον Περικλή στο Σύνταγμα
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ΠΕΜΠΤΗ 13/7

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Θέατρο Ρεματιάς μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΣΕΠΟΛΙΑ μετρό 8.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 8μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  14/7

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 10.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΡΤ 8μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος 
Δεκελείας 6.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγίου Θεράποντα 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/7

ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργάκη Ολυμπίου 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 10.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε, 10πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 11πμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και 
Ρήγα Φεραίου 10.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

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 εκμε τάλ -
λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πάρουν
συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο
όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ -
γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά -
γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα -
τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι -
κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο
κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η
δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά τος λει -
τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -

ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή
τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία,
στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους
χώρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή πο-
λι το φυ λα κή. 

ΔIE ΘNI ΣMO
όχι "σοσια λι σμό σε μια χώ ρα" ή
"σοσια λι σμό με εθνι κά χρώ μα τα"

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι  κή
σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο
Oκτώ βρης του 1917 δεν μπο ρεί να επι -
βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε στώ τα
της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του στα -
λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα -
το λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι -
σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή
ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον 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 δύνα -

μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε -
ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής
τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από τη Nέα
Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί νο
ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
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 κα-
τα 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 ................................................................................................

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

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

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

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/7 στοά Σαρκά, Α' κτί-
ριο, Β' ορ., 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 Cello cafe
(Στ.Καραγεώργη 2) 8μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Πάνος Πόλκας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 Cello cafe
(Στ.Καραγεώργη 2) 8μμ
67 χρόνια από τη δολοφονία του
Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 στέκι Εκτός Σχε-
δίου 6.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Κρίκος  7μμ
Τα Ιουλιάνα του '65
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 πλ. Μερκούρη
7μμ
Ενάντια στο ρατσισμό 
και τους φασίστες 
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – 

ΘΗΣΕΙΟ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Pogo 7μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μα-
κρόν, ο σωτήρας;
Ομιλήτρια: Πωλίνα Γρυσμπολάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ 1968 (στοά
Βενιζέλου & Αγ. Πάντων) 7μμ
Ο αγώνας των εργαζόμενων σε ΜΚΟ
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ 1968 (στοά
Βενιζέλου & Αγ. Πάντων) 7μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Κρόκος
7.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 εστίες ΦΕΠΑ
7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλι-
στική επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Υγιεινό με
νου 7.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλι-
στική επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλήτρια: Κυριακή Γεωργάκη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Κοσμικόν
7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλι-
στική επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 πάρκο Γεωργιάδη
7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 Θόλος 7μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του
Οκτώβρη
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ– ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Ποέτα 8μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του
Οκτώβρη
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 στέκι Αριστερής
Κίνησης (Ιάσωνος και Ακροπό-
λεως) 7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μα-
κρον, ο σωτήρας;
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Τυφλόμυγα
7μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλι-
στική επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπου-
λος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Βεσπάκι
(Ζίννη 30) 8μμ

Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μα-
κρόν, ο σωτήρας;
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η ρώσικη πρωτοπορία στις τέχνες
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΠΕΜΠΤΗ 3/8 καφέ Βαβέλ 8μμ
Από τον “ανυπόνομο Ιούλη” στο
πραξικόπημα Κορνίλοφ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Big Mouth 8μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Αλντεμπαράν
8μμ
Κρατικοποιήσεις των κλινικών
Ομιλητής: Χρήστος Κορναράκης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Λα Ροζέ
7.30μμ
Οι εκλογές στη Βρετανία – αρι-
στερό σοκ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 Σύλλογος Ιμβρίων
7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 στης Μηλιάς το
Λάζο 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του
Οκτώβρη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
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Σ
τις αρχές Ιούλη του 1917 με-
γάλα τμήματα της εργατικής
τάξης και των φαντάρων της

Πετρούπολης κατέβηκαν σε ένοπλες
διαδηλώσεις για να αναγκάσουν την
ηγεσία των Σοβιέτ να σταματήσει
την πολιτική των συμβιβασμών με
την αστική τάξη. Οι «Μέρες του Ιού-
λη» ήταν ένα μαζικό κίνημα που
έδειχνε πόσο είχε ενταθεί η οργή
για τις ηγεσίες των ρεφορμιστικών
κομμάτων, των μενσεβίκων και των
εσέρων, που είχαν πάρει την πλει-
οψηφία στα σοβιέτ και «κατέβαιναν
σκαλί το σκαλί», όπως έγραφε ο Λέ-
νιν, στους συμβιβασμούς με την
αστική τάξη. 

Το κόμμα των μπολσεβίκων συμ-
μετείχε στις διαδηλώσεις του Ιούλη,
για την ακρίβεια ανέλαβε την ηγεσία
τους, για να προφυλάξει το κίνημα
από μια πρόωρη αναμέτρηση που
θα κατέληγε σε ήττα. Η πρωτοπορία
της Πετρούπολης θα έμενε απομο-
νωμένη από τα εκατομμύρια των ερ-
γατών και των φαντάρων που δεν εί-
χαν πεισθεί ακόμα. Οι μπολσεβίκοι
έπαιξαν το ρόλο του «πυροσβέστη»
όχι για να στείλουν τα πιο μαχητικά
κομμάτια του κινήματος «σπίτι», αλ-
λά για να τα κερδίσουν στην συστη-
ματική δουλειά για την κατάκτηση
της πλειοψηφίας. 

Εκστρατεία

Αυτό που ακολούθησε ήταν μια
εκστρατεία καταστολής και συκο-
φαντίας ενάντια στο κόμμα των
μπολσεβίκων και κατ’ επέκταση στα
κομμάτια του μαζικού κινήματος που
βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των
κινητοποιήσεων στις 3-4 Ιούλη. 

Στις 6 Ιούλη η Προσωρινή Κυβέρ-
νηση αποφάσισε ομόφωνα –δηλαδή
και οι μενσεβίκοι και οι εσέροι
υπουργοί- ότι: «οποιοσδήποτε εν
καιρώ πολέμου ωθεί στρατιώτες,
αξιωματικούς σε ανυπακοή στους
νόμους του νέου δημοκρατικού συ-
στήματος του στρατού και στις δια-
ταγές των στρατιωτικών αρχών θα
δικάζεται με την κατηγορία της
εσχάτης προδοσίας». 

«Εσχάτη προδοσία» σε καιρό πο-
λέμου σημαίνει εκτέλεση. Την επό-
μενη μέρα η εισαγγελία έβγαλε εν-
τάλματα σύλληψης για τον Λένιν,
τον Ζινόβιεφ και άλλα στελέχη των
μπολσεβίκων όπως και για τον Τρό-
τσκι και τον Λουνατσάρσκι (η τυπική
τους ένταξη στο κόμμα των μπολσε-
βίκων θα γινόταν μόλις μερικές μέ-
ρες μετά). 

Ο Λένιν είπε στον Τρότσκι, σύμ-
φωνα με τις αναμνήσεις του δεύτε-
ρου, ότι «τώρα θα μας ξεκάνουν
όλους, είναι η καλύτερη ευκαιρία
τους». Δεν είχε άδικο. Για να ενισχύ-
σει την κατηγορία περί «εσχάτης
προδοσίας», η Προσωρινή Κυβέρνη-
ση έστησε μια ολόκληρη σκευωρία
για να αποδείξει ότι ο Λένιν και η
ηγεσία των μπολσεβίκων ήταν πλη-
ρωμένοι πράκτορες της Γερμανίας.

Ο Λένιν θα παρέμενε κρυμμένος
από τις 6 Ιούλη μέχρι τις 25 Οκτώ-
βρη. Μόνο λίγοι έμπιστοι σύντροφοι
εξασφάλιζαν την επικοινωνία του με
το κόμμα. 

Η Προσωρινή κυβέρνηση έστειλε
στρατιωτικά αποσπάσματα να κλεί-
σουν τις μπολσεβίκικες εφημερίδες,
να συλλάβουν τους δημοσιογρά-
φους και να κατάσχουν τα τυπογρα-
φεία τους. Οργάνωσε μια ολόκληρη
στρατιωτική επιχείρηση, με οχτώ τε-
θωρακισμένα αυτοκίνητα και ολό-
κληρα συντάγματα πεζικού, για να
καταλάβει το Μέγαρο της Κεσίνσκα-
για, την έδρα της Κεντρικής Επιτρο-
πής των μπολσεβίκων. Τις επόμενες
μέρες οι επιθέσεις στράφηκαν εναν-
τίον γραφείων τοπικών και εργοστα-
σιακών οργανώσεων του μπολσεβί-
κικου κόμματος. 

Ο Τρότσκι συνελήφθη και οδηγή-
θηκε στη φυλακή, όπως κι ο Κάμε-
νεφ, η Αλεξάνδρα Κολοντάι. Μαζί του
καμιά τρακοσαριά ναύτες από την
Κρονστάνδη που είχαν μείνει στην
Πετρούπολη για να περιφρουρήσουν
τα γραφεία των μπολσεβίκων. Ακόμα
200 άτομα, οι περισσότεροι μέλη της
Στρατιωτικής Οργάνωσης των μπολ-
σεβίκων, είχαν την ίδια τύχη. 

Αυτή η επίθεση έδωσε τη δυνατό-
τητα στις πιο σκοτεινές δυνάμεις
της αντίδρασης να σηκώσουν κεφά-
λι. Εκεί που κρύβονταν τους προ-
ηγούμενους μήνες, οι «μαυροεκα-
τονταρχίτικες» συμμορίες των ακρο-
δεξιών, αντισημιτών τραμπούκων
έκαναν ξανά την εμφάνισή τους. Μα-
ζί με τη «χρυσή νεολαία» της «κα-
λής» κοινωνίας, τσαρικούς αξιωματι-

κούς και κάθε λογής κατακάθι άρχι-
σαν τις συγκεντρώσεις και τις επιθέ-
σεις. Κάθε μέρα που περνούσε η
όρεξή τους μεγάλωνε: δεν ήταν πλέ-
ον οι μπολσεβίκοι οι μοναδικοί τους
στόχοι, ήταν όλα τα αριστερά κόμ-
ματα που συμμετείχαν στα σοβιέτ. 

Θανατική ποινή

Η επιβολή της «πειθαρχίας» ήταν
ο άλλος στόχος της καταστολής και
της ιδεολογικής επίθεσης. Το Πρώ-
το Σύνταγμα Πολυβολητών που είχε
πρωτοστατήσει στα Ιουλιανά αφο-
πλίστηκε δημόσια σε μια ταπεινωτι-
κή τελετή και οι στρατιώτες του δια-
σκορπίστηκαν σε άλλες μονάδες.
Στις 11 Ιούλη, ο στρατηγός Κορνί-
λοφ, διοικητής του νοτιοδυτικού με-
τώπου ανακοίνωσε την επαναφορά
της θανατικής ποινής για όσους
«δείλιαζαν» και υποχωρούσαν. 

Ο Κερένσκι που είχε γίνει πρωθυ-
πουργός της Προσωρινής Κυβέρνη-
σης ενέκρινε την απόφαση του Κορ-
νίλοφ και το μέτρο επεκτάθηκε σε
όλα τα μέτωπα, Ενάμιση μήνα μετά
ο Κορνίλοφ, αρχιστράτηγος πλέον,
θα έκανε απόπειρα πραξικοπήματος
ενάντια σε αυτή την κυβέρνηση. 

Οι δημοκράτες πολιτικοί της κυ-
βερνητικής συμμαχίας έβγαζαν δα-
κρύβρεχτους λόγους υπέρ της ελευ-
θερίας και κατακεραύνωναν τους
«πραξικοπηματίες» μπολσεβίκους.
Την ίδια στιγμή τσαλαπατούσαν κα-
θημερινά τα δημοκρατικά δικαιώμα-
τα και ήταν διατεθειμένοι, αν μπο-
ρούσαν, να γεμίσουν το μέτωπο και
τα μετόπισθεν με κρεμάλες και εκτε-
λεστικά αποσπάσματα για να επανα-

φέρουν την «τάξη» και να συνεχί-
σουν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο. 

Το κίνημα υποχώρησε, ένας αέ-
ρας σύγχυσης, και αποθάρρυνσης
άρχισε να φυσάει σε τέτοιο βαθμό
που ο Λένιν εκτίμησε ότι τα σοβιέτ
πλέον είχαν εκφυλιστεί οριστικά.

Όμως, η νίκη της αντίδρασης ήταν
προσωρινή και εξαρχής ασταθής. Η
«επιβολή της πειθαρχίας» σκόνταψε
στις πύλες των εργοστασίων. Το ερ-
γατικό κίνημα ήταν πολύ δυνατό για
να διαλυθεί με τα μέσα που επιστρα-
τεύονταν ενάντια σε ένα σύνταγμα
φαντάρων. Η καρδιά των σοβιέτ χτυ-
πούσε στους χώρους δουλειάς, και
εκεί, στα μεγάλα εργοστάσια της
Πετρούπολης, οι συσχετισμοί δεν
γύριζαν εύκολα υπέρ των αφεντικών
και της κυβέρνησης. 

Όμως, ο πιο σημαντικός παράγον-
τας που βοήθησε το κίνημα να στα-
θεί στα πόδια του, ήταν η αντοχή
του κόμματος των μπολσεβίκων, πα-
ρά τα πλήγματα που δέχτηκε στις
πρώτες βδομάδες του Ιούλη. Αρχικά
το κόμμα κλονίστηκε από την κατα-
στολή και την ιδεολογική πίεση της
άρχουσας τάξης και όλων των συμ-
μάχων της. Οι στρατολογίες μειώθη-
καν σχεδόν στο μηδέν ενώ τους
προηγούμενους μήνες μετρούσε χι-
λιάδες νέα μέλη κάθε βδομάδα. 

Κομματικές οργανώσεις διαλύον-
ταν ή έχαναν μέλη. Όπως θα έγρα-
φε αργότερα η Γιακόβλεβα, στέλε-
χος του κόμματος στη Μόσχα: «Ο
αριθμός των μελών μειώθηκε κατά
πολύ και μια σειρά οργανώσεις, ιδι-
αίτερα στις νότιες επαρχίες έπαψαν
να υπάρχουν». Ακόμα και σε εργο-

στάσια της Πετρούπολης μπολσεβί-
κοι εργάτες και εργάτριες ξυλοκο-
πήθηκαν και διώχτηκαν από τους ίδι-
ους τους συναδέλφους τους. 

Όμως, το κόμμα άντεξε γιατί είχε
ρίζες μέσα στα εργοστάσια και τις
εργατογειτονιές, που τις είχε ανα-
πτύξει με δουλειά χρόνων. Το κόμμα
είχε περάσει στην άμυνα, με το ένα
πόδι στην παρανομία, αλλά μπορού-
σε να βασιστεί σε αυτό το στρώμα
των δεκάδων χιλιάδων εργατών και
εργατριών. Για παράδειγμα, στις αρ-
χές Αυγούστου μια συνέλευση έξι
χιλιάδων εργατών στο εργοστάσιο
Πουτίλοφ ψήφισε ομόφωνα υπέρ
μιας απόφασης που πρότειναν οι
μπολσεβίκοι. Στο γιγάντιο αυτό ερ-
γοστάσιο δούλευαν περίπου 30 χι-
λιάδες εργάτες. Στις πιο δύσκολες
μέρες 1 στους 5 στήριξε το επανα-
στατικό κόμμα. Ήταν μια πραγματι-
κή βάση για να κερδηθεί η πλειοψη-
φία το επόμενο διάστημα. 

Οι μπολσεβίκικες εφημερίδες άρ-
χισαν να κυκλοφορούν ξανά νόμιμα
από τα τέλη του Ιούλη. Η Επιτροπή
Πετρούπολης οργάνωσε την συνδιά-
σκεψή της κανονικά στα μέσα εκεί-
νου του μήνα. Χαρακτηριστική είναι
η έκθεση του αντιπροσώπου μιας πε-
ριφέρειας που εξηγούσε ότι «από το
κόμμα έχουν αποχωρήσει μόνο κά-
ποια τυχαία στοιχεία που δεν πλήρω-
ναν καν τις συνδρομές τους». Δυο
βδομάδες μετά, 150 αντιπρόσωποι
από όλη την Ρωσία συμμετείχαν στο
Έκτο Συνέδριο του κόμματος. 

Πρώτη φορά

Στις αρχές Αυγούστου, το Εργατι-
κό Τμήμα του Σοβιέτ της Πετρούπο-
λης -δηλαδή οι αντιπρόσωποι από
τα εργοστάσια- ψήφισε για πρώτη
φορά υπέρ των μπολσεβίκων. Είχε
συγκληθεί για να συζητήσει μέτρα
«ενίσχυσης της εθνικής άμυνας» αλ-
λά κατέληξε να ψηφίζει υπέρ της
«απελευθέρωσης του Τρότσκι, της
Κολοντάι, του Κάμενεφ και όλων των
πολιτικών κρατουμένων» και ενάντια
στην αντεπαναστατική πολιτική της
κυβέρνησης Κερένσκι. 

Λίγες μέρες μετά, έγιναν οι δημο-
τικές εκλογές στην Πετρούπολη. Οι
μπολσεβίκοι όχι μόνο δεν τις υποτί-
μησαν, αλλά επέμειναν ότι πρόκειται
για «τη σημαντικότερη αναμέτρηση
της νέας φάσης που μπήκε η ταξική
πάλη». Τα αποτελέσματα ήταν ένας
θρίαμβος: ήρθαν δεύτερο κόμμα με
περίπου 184 χιλιάδες ψήφους.

Η δοκιμασία του Ιούλη δυνάμωσε
τελικά το κόμμα των μπολσεβίκων.
Ταυτόχρονα ήταν ένα μάθημα από
πρώτο χέρι για την εργατική τάξη
της Πετρούπολης. Η εξουσία δεν θα
περνούσε ειρηνικά στα χέρια της, με
ψηφοφορίες στις συνεδριάσεις. Από
αυτή την άποψη ήταν, σύμφωνα με
τον εύστοχο τίτλο μιας σχετικής ακα-
δημαϊκής μελέτης, το «Πρελούδιο
της Επανάστασης» του Οκτώβρη. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Νο 1283, 19 Ioύλη 2017 Διεθνήσελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Έ
νας χρόνος έκλεισε από το αποτυ-
χημένο στρατιωτικό πραξικόπημα
στην Τουρκία. Σχεδόν όλα τα ελλη-

νικά ΜΜΕ υποδέχτηκαν αυτήν την επέτειο
με την παρουσίαση της «έρευνας» μιας
σουηδικής ΜΚΟ την οποία έχουν συγκρο-
τήσει Τούρκοι δημοσιογράφοι, σύμφωνα
με την οποία πέρσι δεν υπήρξε απόπειρα
πραξικοπήματος αλλά συνομωσία του Ερν-
τογάν…

Δεν πρόκειται φυσικά ούτε για την πρώ-
τη ούτε για την τελευταία απόπειρα, σύγ-
χρονα ή παλαιότερα ιστορικά γεγονότα να
εξηγηθούν με βάση συνομωσιολογικά σε-
νάρια. Πρωταγωνιστές είναι συνήθως παν-
τοδύναμοι «μεγάλοι άνδρες» που κινούν τα
νήματα και επί του προκειμένου ο «σουλτά-
νος», όπως συνηθίζουν να χαρακτηρίζουν
τον Ερντογάν. 

Δεν μπορεί κανείς καταρχήν να μη στα-
θεί στην πολιτική βλακεία που διέπει αυτά
τα σενάρια. Δεν παίζει άραγε κανένα ρόλο
ο στρατός στην Τουρκία; Τι άλλο εκτός
από αυτό επιβεβαιώνουν τα ουκ ολίγα πρα-
ξικοπήματα στην ιστορία του σύγχρονου
τούρκικου κράτους; Αλήθεια, δεν υπάρ-
χουν αντιθέσεις μέσα στην τούρκικη κυ-
ρίαρχη τάξη; Δεν επιδεινώνονται αυτές μέ-
σα σε μια συγκυρία βαθιάς κρίσης, ραγδαί-
ας επιδείνωσης των σχέσεων του τουρκι-
κού κράτους με τις ΗΠΑ και τις χώρες της
ΕΕ; Στην πραγματικότητα, στο σύνολό της
η τούρκικη αστική τάξη βρίσκεται αντιμέ-
τωπη με μια από τις μεγαλύτερες απειλές,
τη δημιουργία ενός Κουρδικού Κράτους
υπό την προστασία των ΗΠΑ και αυτό δη-
μιουργεί τα μεγαλύτερα πλακώματα στο
εσωτερικό της. 

Ήταν στα πλαίσια αυτής της συγκυρίας,

που στις 15 Ιουλίου του 2016 ένα κομμάτι
του στρατού, της αεροπορίας και του ναυ-
τικού κινήθηκε να ανατρέψει τον Ερντογάν,
ελπίζοντας να πάρει με το μέρος του την
ανώτατη στρατιωτική ηγεσία, τα κεμαλικά
κόμματα και πάνω από όλα τους αμερικά-
νους και την ΕΕ. Τις πρώτες ώρες του πρα-
ξικοπήματος ΟΛΟΙ αυτοί ανεξαιρέτως πε-
ρίμεναν να δουν που θα γείρει η πλάστιγγα
για να πάρουν θέση, ενώ στην αντίπαλη
όχθη ο κατά τα άλλα «παντοδύναμος» ηγέ-
της των μηχανισμών Ερντογάν καλούσε
τον απλό κόσμο να βγει στους δρόμους
για να βγάλει το φίδι από την τρύπα.

Όρθιοι μπροστά στα τανκς

Και αυτός ήταν εν τέλει που έπαιξε τον
καθοριστικό ρόλο στο σταμάτημα του πρα-
ξικοπήματος. Ήταν οι εκατοντάδες χιλιά-
δες απλοί άνθρωποι που από την πρώτη
στιγμή κατέβηκαν στους δρόμους και στά-
θηκαν όρθιοι μπροστά στα τανκς στη γέ-
φυρα του Βοσπόρου και σε άλλα σημεία
στην Τουρκία, οι εκατοντάδες νεκροί δια-
δηλωτές της 15 Ιουλίου του 2016, οι χιλιά-
δες τραυματίες, όλοι αυτοί οι «αόρατοι»
για μερικούς. Και δεν ήταν βέβαια όλοι αυ-
τοί μέλη του AKP, του κόμματος του Ερν-
τογάν. Ήταν οι εργάτες και οι νέοι που ξέ-
ραν πολύ καλά τι θα σήμανε για αυτούς η
επικράτηση μιας νέας δικτατορίας στην
Τουρκία, ήταν το HDP εκφράζοντας τους
Κούρδους, τις μειονότητες και ένα ολόκλη-
ρο κομμάτι της Αριστεράς.

Στη συνέχεια ο Ερντογάν επιχείρησε με
αφορμή το πραξικόπημα να ξεκαθαρίσει
τους λογαριασμούς του όχι μόνο με τους
πραξικοπηματίες αλλά με όλους τους πολι-
τικούς του αντιπάλους. Κάποιους αντιπά-

λους του μέσα στην κυρίαρχη τάξη και
ταυτόχρονα με τους Κούρδους, την Αρι-
στερά και το εργατικό κίνημα. Επέβαλε το
μόνιμο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, προ-
χώρησε σε δεκάδες χιλιάδες απολύσεις
διαφωνούντων, σε φυλακίσεις αγωνιστών.

Όμως όλο αυτό το σχέδιο αντεπίθεσης
δεν έχει καταφέρει να τον βγάλει από την
κρίση. Το ένα εκατομμύριο, που συμμετεί-
χε στην πρόσφατη πορεία για τη Δικαιοσύ-
νη και κατέληξε το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο στην Ιστανμπούλ, θορύβησε τον
Ερντογάν που χρησιμοποίησε την επέτειο
για να εκτοξεύσει νέες απειλές. Ήταν μια
διαδήλωση που χρεώθηκε στο κεμαλικό
βαθύ κράτος επειδή το κάλεσμα έγινε από
το κόμμα CHP (που ξέχασε προσωρινά το
αντικουρδικά και φιλοστρατιωτικά του κη-
ρύγματα) με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που
πέρσι η αντίσταση στο πραξικόπημα χρεώ-
θηκε στο AKP.

Όμως στην πραγματικότητα, ήταν ξανά
πολύ πλατύτερα κομμάτια κόσμου που κα-
τέβηκαν στο δρόμο με αίτημα δικαιοσύνη.
Και ξανά δεν υπάρχει μεγαλύτερη απόδει-
ξη γι’ αυτό από την στάση του HDP αλλά
και κάποιων κομματιών της Αριστεράς που
συμμετείχαν στο συλλαλητήριο απαιτών-
τας σταμάτημα του καθεστώτος έκτακτης
ανάγκης, σταμάτημα των διώξεων και των
συλλήψεων, αποφυλάκιση των Κουρδών
αγωνιστών. Είναι καθήκον της Αριστεράς
να παραμείνει στους δρόμους,  να κερδίσει
αυτόν τον κόσμο στις γραμμές της και να
μην τον αφήσει έρμαιο στις δημαγωγίες εί-
τε του Ερντογάν είτε των κεμαλικών, που
στην πρώτη ευκαιρία θα του καρφώσουν
το μαχαίρι στην πλάτη.

Γιώργος Πίττας

Μ
ε διαδηλώσεις (παρά το συνεχιζόμενο κα-
θεστώς έκτακτης ανάγκης και την αποτυ-
χημένη απόπειρα της αστυνομίας να τις

εμποδίσει) υποδέχτηκαν τον Τραμπ στο Παρίσι, το
οποίο επισκέφθηκε για να «τιμήσει» την άλωση της
Βαστίλης, την Παρασκευή 14 Ιούλη. Την Κυριακή
16 Ιούλη στο Παρίσι βρέθηκε και ο πρόεδρος του
κράτους του Ισραήλ, Νετανιάχου.

Στην πολύχρωμη διαδήλωση που ξεκίνησε την
Παρασκευή 14 Ιούλη από την πλατεία Κλισύ συμ-
μετείχαν η CGT, το SUD, το NPA και άλλα συνδι-
κάτα και αριστερές οργανώσεις, οργανώσεις με-
ταναστών και Παλαιστίνιοι αγωνιστές και πολλοί
πολίτες των ΗΠΑ - είτε μένουν στο Παρίσι είτε
βρέθηκαν εκεί για τουρισμό.

Τα συνθήματα στα αγγλικά και στα γαλλικά ήταν
ενάντια στην πολιτική καταστροφής του περιβάλ-
λοντος, αντιρατσιστικά, αντισεξιστικά, αντιπολεμι-
κά, «ενάντια στον κοινωνικό πόλεμο» που έχουν
εξαπολύσει ο Τραμπ και ο Μακρόν, ενάντια στο κα-
θεστώς έκτακτης ανάγκης στη Γαλλία και τη συνε-
χιζόμενη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα. 

Το «Κοινωνικό Μέτωπο» στο οποίο συμμετέχουν
συνδικάτα και οργανώσεις κατηγόρησε στο κάλε-
σμά του τον Γάλλο πρόεδρο ότι ετοιμάζεται να
«παρελάσει σαν αρχηγός πολέμου παρέα με το
ρατσιστή και μισογύνη πρόεδρο των ΗΠΑ». «Είναι
δεξιός και πιστεύω ότι έχει ήδη αρχίσει να καταλα-
βαίνει ότι θα έχει να αντιμετωπίσει πολλά προβλή-
ματα προκειμένου να επιβάλει την πολιτική του»
δήλωσε στην εφημερίδα Independent, ο Φλοράν,
μέλος του NPA, αμφισβητώντας την εικόνα της
πλαστής παντοδυναμίας του Μακρόν.

Χέρι συνεργασίας

Το τι σημαίνει δεξιός δεν αφορά μόνο τη συνέχι-
ση της νεοφιλελεύθερης επίθεσης λιτότητας που
ετοιμάζει ενάντια στην εργατική τάξη στη Γαλλία
αλλά και στο χέρι συνεργασίας που άπλωσε προς
τον Τραμπ, στα ζητήματα των πολεμικών επεμβά-
σεων, του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας στο
όνομα του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». 

Στο Παρίσι, αποκαλύφθηκε πόσο πραγματικές
είναι στην τελική ανάλυση οι «διαφορές» ανάμεσα
στη «νεοφιλελεύθερη» δεξιά και τους ακροδεξιούς
δημαγωγούς τύπου Τραμπ. Αλλά και σε ποιο ση-
μείο σταματάνε τα πλακώματα και αρχίζει η ανοι-
χτή τους συνεργασία όταν πρόκειται για ευρύτε-
ρους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβά-
σεις.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε: «Γαλλία και
ΗΠΑ, συμφωνούν σε ένα βασικό σημείο: την κατα-
πολέμηση της τρομοκρατίας και την προστασία
των ζωτικής σημασίας συμφερόντων μας. Είτε εί-
ναι στη Μέση ή την Εγγύς Ανατολή και την Αφρι-
κή, η συνεργασία μας με τις ΗΠΑ είναι υποδειγμα-
τική… Είναι οι πρώτοι μας εταίροι σε ό, τι αφορά
τις Πληροφορίες, τη στρατιωτική συνεργασία, την
κοινή μάχη κατά της τρομοκρατίας». Ο Μακρόν
τόνισε επίσης ότι όσον αφορά στην κλιματική αλ-
λαγή, σέβεται την απόφαση του Αμερικανού προ-
έδρου να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του
Παρισιού για το κλίμα…. 

Το Παρίσι 
ενάντια στον

Τραμπ και 
τον Μακρόν

ΤΟΥΡΚΙΑ - ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ

Ο “Σουλτάνος” σε κρίση
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ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Παλίρροιες στους δρόμους, απεργίες στους χώρους δουλειάς 

Τ
ο ισπανικό κράτος διασχίζει
μια πολιτική κρίση. Κρίση που
εκφράζεται με τα προβλήματα

της δεξιάς: απώλεια της απόλυτης
πλειοψηφίας για το PP που πλέον
έχει μια κυβέρνηση εύθραυστη. Άλ-
λη έκφραση είναι ο βαθύς διχασμός
στο σοσιαλδημοκρατικό PSOE, που
πέρασε μια διαδικασία ταχείας πα-
σοκοποίησης, παραλίγο εσωτερικής
διάσπασης και μετά από εσωτερικές
εκλογές προσπαθεί να περάσει μια
ψεύτικη εικόνα ανανέωσης με το
σύνθημα ‘Είμαστε η Αριστερά’, σε
μια απεγνωσμένη προσπάθεια να
μην καταβυθιστεί τελείως. Και βέ-
βαια η πολιτική κρίση εκφράζεται
και με την άνοδο της Αριστεράς.

Η σημερινή κυβέρνηση του PP,
που χρειάστηκε δύο εκλογικές διαδι-
κασίες για να σχηματιστεί, είναι αδύ-
ναμη, πολύ μακριά από ό,τι είχαν
συνηθίσει για χρόνια με τις απόλυ-
τες πλειοψηφίες στο Κοινοβούλιο.
Είναι μια κυβέρνηση που ήδη πριν
τις εκλογές αναγκάστηκε να κάνει
βήματα πίσω και σήμερα φαίνεται να
περνάει από την επίθεση στην άμυ-
να. Δυο παραδείγματα μόνο είναι
χαρακτηριστικά. Τον περασμένο
Οκτώβρη, με το που σχημάτισε την
κυβέρνηση, ο Ραχόι ανακοίνωσε ότι
καταργεί τις εξετάσεις επαναπιστο-
ποίησης, τις επιπλέον εξετάσεις στα
τέλη της σχολικής χρονιάς που είχε
επιβάλει η τελευταία εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση της ίδιας του της κυ-
βέρνησης. Η κατάργηση ήταν μια
άμεση απάντηση στην μαζική απερ-
γία σε όλη την εκπαίδευση που είχε
οργανωθεί μια βδομάδα νωρίτερα.
Επιπλέον, η κυβέρνηση δυσκολεύε-
ται να συγκεντρώσει πλειοψηφίες.
Για να περάσει τον προϋπολογισμό
του 2017 αναγκάστηκε να καταφύγει
στον μοναδικό βουλευτή ενός τοπι-
κού κόμματος από τα Κανάρια Νη-
σιά.

Η αποδυνάμωση της κυβέρνησης
είχε ξεκινήσει από πιο νωρίς. Πάνω
από 900 στελέχη του PP βρίσκονται
υπό διώξη για διαφθορά. Τέσσερις
υπουργοί αναγκάστηκαν να παραι-
τηθούν μεταξύ 2014 και 2016. Πέρσι
ο Σόρια, ο υπουργός που κατέστρε-
ψε τις θέσεις εργασίας στις ανανεώ-
σιμες πηγές φτάνοντας να βάλει φό-
ρο και στον ίδιο τον ήλιο, έφυγε
μπλεγμένος στο σκάνδαλο του Πα-
ναμά. Ένα χρόνο πριν, ο Μπερτ,
Υπουργός Παιδείας, επικεφαλής της
μεγαλύτερης επίθεσης για την ιδιω-
τικοποίηση της εκπαίδευσης, βρέθη-
κε εκτός κυβέρνησης αφού το PP
έχασε 2,4 εκατομμύρια ψήφους στις
τοπικές και περιφερειακές εκλογές.
Το 2014 εγκατέλειψε την κυβέρνηση
η Άνα Μάτο, Υπουργός Υγείας, όταν
βρέθηκε κατηγορούμενη για δια-

φθορά αλλά χωρίς αμφιβολία λόγω
της πίεσης στην οποία βρισκόταν
από ένα χρόνο κινητοποιήσεις του
κινήματος για τη Δημόσια Υγεία.
Εκείνο το κίνημα κατάφερε να στα-
ματήσει την ιδιωτικοποίηση έξι νο-
σοκομείων στη Μαδρίτη. Την ίδια
χρονιά είχαμε τη χαρά να στείλουμε
σπίτι του διά παντός τον Ρουίθ Γκα-
γιαρντόν, Υπουργό Δικαιοσύνης, εμ-
πνευστή ενός νόμου για τις εκτρώ-
σεις που αν το PP δεν είχε αναγκα-
στεί να τον κρατήσει στο συρτάρι,
θα είχε σημάνει μεγάλα βήματα πί-
σω για το δικαίωμα των γυναικών να
αποφασίζουμε για το ίδιο μας το
σώμα.

Αποτέλεσμα

Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των
αγώνων. Αγώνων που τον περασμέ-
νο Φλεβάρη και Μάρτη γέμισαν τους
δρόμους πολλών πόλεων σε υπερά-
σπιση των προσφύγων, με τη διαδή-
λωση της Βαρκελώνης να είναι η με-
γαλύτερη της Ευρώπης. Η Βαρκε-
λώνη είδε τους δρόμους της να
πλημμυρίζουν πολλές φορές τα τε-
λευταία χρόνια με τις διαδηλώσεις
για την ανεξαρτησία της Καταλω-
νίας, ανοίγοντας το δρόμο για ένα
δημοψήφισμα τον Οκτώβρη που έρ-
χεται σε μετωπική σύγκρουση με
την ισπανική κυβέρνηση. 

Από το 2011 όταν ξέσπασε το «Κί-
νημα των Αγανακτισμένων της 15
Μάη», υπάρχει μια αδιάκοπη συνέ-
χεια αγώνων στο ισπανικό κράτος.
Με στριφογυρίσματα αλλά και ωρι-
μάζοντας, συνεχίζουν από τότε
ενεργές πλατφόρμες όπως οι «Πα-

λίρροιες». Για παράδειγμα η Πράσι-
νη Παλίρροια για τη δημόσια παι-
δεία που έχει οργανώσει κλαδικές
απεργίες και αναρίθμητες διαδηλώ-
σεις, και επιτυχίες όπως το φρενάρι-
σμα της προτεραιότητας της ισπανι-
κής γλώσσας σε περιοχές που μι-
λούνται καταλανικά. Η Λευκή Παλίρ-
ροια για τη δημόσια υγεία ενώνει ερ-
γαζόμενους και χρήστες των υπηρε-
σιών υγείας και πρόσφατα έδειξε τη
δύναμή της σταματώντας τη συνέ-
νωση δύο νοσοκομείων στη Γρανά-
δα, αφού πρώτα κατέκλυσε την πό-
λη με διαδηλωτές πολλές φορές.
Παράλληλα, μετά το πάνω από ένα
εκατομμύριο κόσμο που κινητοποί-
ησαν στη Μαδρίτη, οι Πορείες Αξιο-
πρέπειας συνεχίζουν τη δράση τους
ως πλατφόρμα συντονισμού των
αγώνων, όπου συναθροίζονται οι
Παλίρροιες, οι εργατικοί χώροι που
βρίσκονται σε κινητοποίηση μαζί με
πολιτικές και συνδικαλιστικές οργα-
νώσεις από όλη τη χώρα με σκοπό
την κοινή οργάνωση και απόφαση
των επόμενων βημάτων.

Μαζί με όλα αυτά συνεχίζουν οι
εργατικοί αγώνες. Κλάδοι όπως η
αποκομιδή των σκουπιδιών ή το Τε-

λεμάρκετινγκ έχουν οργανώσει πολ-
λές απεργίες για την υπεράσπιση
των δικαιωμάτων τους, όπως το έκα-
ναν και οι τεχνικοί της Movistar, του
μεγαλύτερου πάροχου τηλεφωνίας,
με μια δυνατή απεργία διαρκείας. 

Μόνο τις τελευταίες βδομάδες, εί-
χαμε τη νίκη των εργατών στην
Κουέταρα, μια γνωστή μάρκα μπι-
σκότων, που μετά από δύο χρόνια
αντίστασης κέρδισαν τα αιτήματά
τους. Οι εργαζόμενοι της Κόκα-Κό-
λα κατάφεραν νίκη στον ηρωικό
αγώνα που ξεκίνησαν πριν από 15
μήνες, κατασκηνώνοντας έξω από
το εργοστάσιο που ήθελε να κλείσει
η εταιρεία και καταφέρνοντας να
παγώσουν το κλείσιμο και να επανα-
προσληφθούν, ενώ τώρα η εταιρεία
πρέπει να αναγνωρίσει όλα τα δι-
καιώματα που είχαν πριν ξεκινήσουν
οι επιθέσεις. Η απεργία των λιμενερ-
γατών ενάντια στο διάταγμα που
απελευθερώνει τον κλάδο (το πρώτο
διάταγμα με την υπογραφή του βα-
σιλιά από τη δεκαετία του ’70 που
απορρίπτεται σε πρώτη ψηφοφορία
στο Κοινοβούλιο) προκάλεσε ένα κύ-
μα διεθνούς αλληλεγγύης και κατά-
φερε να μπλοκάρει τις απολύσεις.

Αυτοί οι αγώνες αντιμετωπίστηκαν
με ισχυρή πολιτική καταστολή, για
την οποία το PP είχε προετοιμάσει
το «Νόμο Φίμωτρο» το 2015. Όμως,
η συνέχεια των αγώνων καθόρισε
ότι η ριζοσπαστικοποίηση των χρό-
νων της κρίσης εκφράστηκε ξεκάθα-
ρα προς τα αριστερά, χωρίς να αφή-
σει χώρο σε σημαντική άνοδο των
φασιστών. Σήμανε επίσης μια ση-
μαντική διαδικασία πολιτικοποίησης.

Η εμφάνιση και η επιτυχία του Ποδέ-
μος μετά το 2015 σήμαναν ένα τέ-
τοιο βήμα για πολύ κόσμο που είδε
το νέο κόμμα ως πιθανή αποκρυ-
στάλλωση των αιτημάτων του και
πέρασε από το «αγανακτισμένο»
σύνθημα «Ούτε σημαίες, ούτε κόμ-
ματα» στην ενεργητική συμμετοχή
στο χτίσιμο ενός κόμματος, παρεμ-
βαίνοντας στις πολιτικές αντιπαρα-
θέσεις και συνελεύσεις. Η πολιτικο-
ποίηση γίνεται ακόμη πιο εμφανής
στις διαδηλώσεις για τους πρόσφυ-
γες που υπήρξαν μαζικότατες, ή σε
κινήσεις όπως το Καραβάνι Ανοίγον-
τας Σύνορα που αυτές τις μέρες
διαδηλώνει ενάντια στις ρατσιστικές
μεταναστευτικές πολιτικές της ΕΕ
και του ισπανικού κράτους, δείχνον-
τας αλληλεγγύη προς τον κόσμο
που πηγαίνει για απέλαση, καταγ-
γέλλοντας τα “Κέντρα Κράτησης»
στα σύνορα και περνώντας απέναντι
στη Μελίγια ενάντια στο φράχτη της
ντροπής.

Οργάνωση

Η εργατική τάξη είδε ότι με οργά-
νωση και ενωτικές μάχες έρχονται
αποτελέσματα και νιώθει αυτοπεποί-
θηση. Αυτό έγινε για παράδειγμα με
την άμεση απάντηση στην πυρκαγιά
που σάρωσε πριν από μερικές βδο-
μάδες ένα μέρος της Ντονιάνας,
ενός από τους πιο σημαντικούς Δρυ-
μούς της Ισπανίας. Αυτό το ξέσπα-
σμα ήρθε σε συνέχεια προηγούμε-
νων κινητοποιήσεων ενάντια στην
κερδοσκοπία και τα συμφέροντα των
κατασκευαστικών και των βιομηχα-
νιών ενέργειας στην περιοχή, αλλά
και μετά από μια απεργία πυροσβε-
στών ενάντια στις περικοπές. Η αλλη-
λεγγύη εκφράστηκε πριν από μερικές
μέρες από τους ίδιους τους επιβάτες
σε μια πτήση όπου βρισκόταν ένας
Σενεγαλέζος προς απέλαση.

Το ερώτημα μπροστά σε όλα αυτά
είναι: τι Αριστερά χρειαζόμαστε να
χτίσουμε για να ανταποκριθούμε
στις ανάγκες των αγώνων; Η συζή-
τηση είναι μεγάλη, αλλά χωρίς αμφι-
βολία, το χτίσιμο μιας τέτοιας αρι-
στεράς περνάει από την αντίσταση
στην πληρωμή του χρέους, το αίτη-
μα για κρατικοποίηση των τραπεζών,
ανάκτηση των ιδιωτικοποιημένων
υπηρεσιών από το κράτος, κατάργη-
ση των τελευταίων αντεργατικών νό-
μων. Περνάει από μια Καταλωνία
ανεξάρτητη για τους εργαζόμενους
και τις εργαζόμενες που ισχυροποιεί
τη δύναμη των αγώνων απέναντι στο
κράτος και από βήματα προς τη ρή-
ξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση της κα-
ταπίεσης, του ρατσισμού και του κα-
πιταλισμού.

Μάρτα Καστίγιο Σεγούρα

Το κείμενο αυτό στηρίζε-

ται στην εισήγηση που

έκανε η Μάρτα Καστίγιο

Σεγούρα από την μεριά

της Accion Anticapitalista

στο τετραήμερο Marxism

2017 στο Λονδίνο

Απεργοί της Coca Cola κατάφεραν
να ματαιώσουν το κλείσιμο ενός
εργοστάσιου της εταιρείας
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Σ
ε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξελίσσεται η προσπάθεια του
Αναστασιάδη να προχωρήσει με τους ενεργειακούς σχεδια-
σμούς του λίγες μόνο μέρες μετά την κατάρρευση των δια-

πραγματεύσεων στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Μέσα στο κλί-
μα όξυνσης και αντιπαράθεσης που ακολούθησε το ναυάγιο, το
«West Κapella», το πλωτό γεωτρύπανο έπιασε δουλειά στο τεμά-
χιο 11. 

Γύρω από την ζώνη ασφάλειας που έχει κηρύξει η Κυπριακή Δη-
μοκρατία στη περιοχή που είναι η εξέδρα γεώτρησης υπάρχει ένας
συνωστισμός από πολεμικά πλοία. Δύο γαλλικές φρεγάτες περιο-
δεύουν στο 11, ενώ η Τουρκία έστειλε την φρεγάτα «Γκιοκτσιέαν-
τα» για να παρακολουθεί τις εργασίες στην γεώτρηση της Τοτάλ. Ο
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Τσαβούσογλου, δήλωσε πως σε
συνεργασία με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας του θα προβούν
«σε αντίστοιχα βήματα έναντι της μονομερούς ενέργειας των Ελλη-
νοκυπρίων». Ο δε Τσίπρας απάντησε ότι «τα καλύτερα σκυλιά φύ-
λακες δεν είναι αυτά που γαυγίζουν».

Μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα, αντιπαράθεσης και όξυνσης, σε μια
περιοχή εξαιρετικά ασταθή όπως είναι αυτή τη στιγμή η Μέση
Ανατολή, με την παρουσία στην περιοχή, πολεμικών πλοίων από
τη Γαλλία, τη Βρεττανία, τις ΗΠΑ, την Ρωσία, την Ελλάδα και την
Τουρκία ακόμη και ένα ατύχημα μπορεί να δημιουργήσει πολεμική
ανάφλεξη.

Παιχνίδια με τη φωτιά

Αναστασιάδης και Τσίπρας παίζουν παιχνίδια με τη φωτιά. Η Κυ-
πριακή Δημοκρατία που οριοθέτησε την ΑΟΖ της με συμφωνία μόνο
με το Ισραήλ και την Αίγυπτο από τα 8 όμορα κράτη τεντώνει το
σχοινί πατώντας πάνω στο ότι έχει παραχωρήσει την εκμετάλλευση
των περισσότερων τεμαχίων σε αμερικάνικες, γαλλικές και ισραηλι-
νές εταιρίες. Η Τουρκία διεκδικεί τουλάχιστον το μισό από τα οικό-
πεδα 6, 5, και 4, ενώ θεωρεί ότι τα τεμάχια 8, 9, 2, 3 και μεγάλο μέ-
ρος του 12 είναι αδειοδοτημένα από τις τουρκοκυπριακές αρχές και
ειδικότερα από την Τουρκική Εταιρεία Πετρελαίων. «Τα αντίστοιχα
βήματα» για τα οποία μίλησε ο Τσαβούσογλου είναι η προσπάθεια
της Τουρκίας να εξασφαλίσει πλατφόρμα για να αρχίσει γεωτρήσεις
σε κάποια από αυτά τα σημεία όπως ομολόγησε ο ελληνοκύπριος
Υπουργός Ενέργειας.

Μπορεί ο Αναστασιάδης να δήλωσε ότι «οι φυσικοί πόροι του
νησιού ανήκουν στο σύνολο του λαού, Ελληνοκύπριους και Τουρ-
κοκύπριους» αλλά είναι φανερό ότι τους Τουρκοκύπριους δεν
τους λαμβάνει υπόψη, αφού εξηγεί ότι θα πάρουν το μερίδιο τους
μόνο μετά την λύση του Κυπριακού, κάτι για το οποίο όπως φάνη-
κε στην πορεία των διαπραγματεύσεων δεν βιάζεται να κάνει. Αν-
τίθετα χρησιμοποιεί την αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων σαν
εκβιασμό για να αναγκάσει τους τουρκοκύπριους σε περισσότε-
ρες παραχωρήσεις.

Οι απλοί άνθρωποι στο νησί δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από
αυτά τα παιχνίδια. Όχι μόνο είναι εξαιρετικά επικίνδυνα και μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε νέες συγκρούσεις και αθώα θύματα αλλά
και αν ακόμη υπάρχει φυσικό αέριο οι ωφελημένοι θα είναι οι πο-
λυεθνικές στις οποίες τα παραχώρησε ο Αναστασιάδης για να
εξασφαλίσει την στήριξη τους στα σχέδια του.

Απαιτούμε να ανασταλούν άμεσα όλες οι μονομερείς ενέργειες
που οδηγούν στην όξυνση και την αντιπαράθεση. Αν ο Αναστασιά-
δης είναι ειλικρινής και θέλει οι φυσικοί πόροι και τα αέρια να εί-
ναι προς όφελος του συνόλου του κυπριακού λαού, ας τα κρατι-
κοποιήσει και ας καλέσει τους Τουρκοκύπριους να συμμετέχουν
από σήμερα στους σχεδιασμούς προώθησης και εκμετάλλευσής
τους. Έτσι μπορούν να γίνουν από παράγοντας αντιπαράθεσης
σε παράγοντα συνεργασίας. Κάτι δηλαδή σαν αυτό που έγινε με
τις τεχνικές επιτροπές για την εκπαίδευση και την πολιτιστική κλη-
ρονομιά που λειτουργούν δικοινοτικά τα τελευταία χρόνια.

Ντίνος Αγιομαμίτης, Εργατική Δημοκρατία, Λευκωσία

«Α
ποτελεσματικότερος σκύ-
λος δεν είναι αυτός που γα-
βγίζει. Αυτός που είναι κα-

λός φύλακας δεν χρειάζεται να γαβγί-
ζει», ήταν η ατάκα του Τσίπρα στη
Θεσσαλονίκη, υποτίθεται για να δείξει
ότι η ελληνική κυβέρνηση θα κρατήσει
μια πολιτική «χαμηλών τόνων» στο
σκυλοκαυγά που εκτυλίσσεται γύρω
από το γεωτρύπανο της TOTAL στο
«οικόπεδο 11».

Ο ισχυρισμός του Τσίπρα είναι και
ψεύτικος και προκλητικός και επικίνδυ-
νος για την ειρήνη. Ψεύτικος, γιατί αρ-
κεί να ρίξει κανείς μια πρόχειρη ματιά
στον μακρύ κατάλογο των αντιτουρκι-
κών δηλώσεων και των «πρωτοβου-
λιών» του Καμμένου για να διαπιστώσει
ότι ο μιλιταριστής υπουργός άμυνας
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όχι μό-
νο γρυλίζει, αλλά γαυγίζει επιθετικά με
κάθε ευκαιρία: από τις εθνικιστικές φιέ-
στες που στήνει σε ακριτικά νησιά του
Αιγαίου (όπως στο Καστελόριζο μαζί με
τους ναζί της Χρυσής Αυγής) μέχρι τις
απειλές για επιστροφή στη… Συνθήκη
των Σεβρών. Δεν έχουν περάσει δυο
βδομάδες που παραλίγο να στηθεί
θερμό επεισόδιο στο νότιο Αιγαίο όταν
το ελληνικό Λιμενικό έκανε κόσκινο ένα
τουρκικό πλοίο με βάση μια καταγγελία

ότι κουβαλούσε ναρκωτικά (την ίδια
ώρα που στο εσωτερικό συνεχίζει να
συγκαλύπτεται η υπόθεση των 2 τόνων
ηρωίνης του Noor 1).

Επικίνδυνη

Πιο προκλητική και επικίνδυνη, όμως,
είναι η ανοικτή παραδοχή του Τσίπρα
ότι διεκδικεί να μπει η Ελλάδα στη λί-
στα με τα «αποτελεσματικότερα» μαν-
τρόσκυλα του Τραμπ και της ΕΕ στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και
της Μέσης Ανατολής. Από πότε τα «κυ-
ριαρχικά δικαιώματα της χώρας» φτά-
νουν μέχρι το οικόπεδο 11 της κυπρια-
κής ΑΟΖ και τα θαλάσσια σύνορα της
Αιγύπτου για να στέλνει η κυβέρνηση
κανονιοφόρους; Μια ομιλία του Καμμέ-
νου στις αρχές Ιούνη δεν αφήνει παρε-
ξηγήσεις: «Χρειαζόμαστε τη βοήθεια
των ΗΠΑ για να επεκτείνουμε τις δυνα-
τότητές μας για το Ναυτικό να επιχειρεί
από την Κρήτη ως το Σουέζ»!

Με αυτές τις πλάτες η ελληνική δι-
πλωματία προσπαθεί να κατοχυρώσει
μια τεράστια ΑΟΖ. Για χάρη αυτής της
εκστρατείας ο Τσίπρας κι ο Κοτζιάς,
δίπλα στον αντιδραστικό περιφερειακό
άξονα Ελλάδας-Ισραήλ-Αιγύπτου-Κύ-
πρου, διευρύνουν τη συμμετοχή του
ελληνικού κράτους στους ιμπεριαλιστι-

κούς σχεδιασμούς του Τραμπ.
Οι κυβερνήσεις σε Ελλάδα και Κύ-

προ χρησιμοποιούν το επιχείρημα ότι
«αφού έχουμε μαζί μας τη διεθνή κοι-
νότητα –δηλαδή τις ΗΠΑ, την Ευρώπη
και τις πολυεθνικές– δεν πρέπει ν’ ανη-
συχούμε ότι θα συμβεί κάποιο επεισό-
διο». Στην πραγματικότητα ισχύει το
αντίθετο: σε μια περίοδο που ολόκλη-
ρη η περιοχή σπαράσσεται από συγ-
κρούσεις όπου έχουν εμπλακεί όλες οι
μεγάλες – αλλά και οι τοπικές– δυνά-
μεις, τέτοια όξυνση των ανταγωνισμών
το μόνο που πετυχαίνει είναι να μας
φέρνει πιο κοντά σε θερμά επεισόδια
και πολεμικές συρράξεις. 

Γι’ αυτό χρειάζεται το εργατικό κίνη-
μα και η Αριστερά να λέει καθαρά: Κα-
μιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς, να κλείσουν τώρα όλες
οι βάσεις, να παγώσουν άμεσα οι εξο-
πλισμοί και να δοθούν τα χρήματα για
τις ανάγκες των εργαζομένων, να στα-
ματήσουν τώρα οι μονομερείς διεκδι-
κήσεις σε ΑΟΖ και όλα τα πολεμικά
παιχνίδια στο Αιγαίο και στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο. «Άγκυρα-Αθήνα-Λευκω-
σία, εχθρός μας το κεφάλαιο και η
στρατοκρατία».

Κώστας Πίττας

Όχι πολεμικά παιχνίδια
για τα “οικόπεδα”

Να μην γίνουμε μαντρόσκυλα
του ιμπεριαλισμού

Η υπουργός Άμυνας της Γαλλίας έτρεξε στην Κύπρο για να επιθεωρήσει
τις φρεγάτες που περιπολούν γύρω από το “οικόπεδο” της Total.
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