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Τ
ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γιόρ-
τασε τα 73α του γενέθλια την περα-
σμένη εβδομάδα. Το ΔΝΤ "γεννήθη-

κε" στις 22 Ιούλη του 1944 με τη διαβόητη
συμφωνία του Bretton Woods, την συμφω-
νία με την οποία οι ΗΠΑ θεσμοθέτησαν την
οικονομική τους κυριαρχία πάνω στο Δυτι-
κό στρατόπεδο.

Η συμφωνία του Bretton Woods προ-
έβλεπε σταθερές ισοτιμίες ανάμεσα στα
νομίσματα του "ελεύθερου κόσμου". Σταθε-
ρές ισοτιμίες υπήρχαν και παλαιότερα,
πριν από το Κραχ του 1929, τη Μεγάλη
Ύφεση και τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο που
τη διαδέχτηκε. Αλλά το σύστημα εκείνο
στηριζόταν στον χρυσό. Το νέο σύστημα
που επέβαλλε η συμφωνία του Bretton Wo-
ods στηριζόταν στο δολάριο. Με απλά λό-
για, με τη συμφωνία, οι ΗΠΑ απέκτησαν
ένα τεράστιο ανεξάντλητο "χρυσωρυχείο".
Μόνο που τώρα δεν χρειαζόταν πια να σκά-
βουν τη γη για να βγάλουν τον χρυσό. Αρ-
κούσε να βάλουν μπροστά τα πιεστήρια και
να αρχίσουν να τυπώνουν δολάρια. 

Ο χωροφύλακας αυτού του ιδιότυπου
συστήματος ήταν το ΔΝΤ. Τυπικά, η απο-
στολή του ήταν (και είναι) να βοηθάει τις
χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικά προ-
βλήματα και απειλούν με αυτόν τον τρόπο
την σταθερότητα του συστήματος. Στην
πράξη σχεδόν καμιά από τις χώρες που
έχουν κατά καιρούς πέσει στα νύχια του
δεν έχει καταφέρει ξανά ποτέ να ορθοπο-
δήσει. Αυτό δεν οφείλεται στην τεχνική
ανεπάρκεια του οικονομικού του επιτελείου
-πχ στα λάθη των "πολλαπλασιαστών".
Οφείλεται στην ίδια του τη φύση: το ΔΝΤ
είναι ένας οργανισμός που έχει σαν στόχο
τη λεηλασία (για να κλείσουν οι τρύπες

που απειλούν τη σταθερότητα του συστή-
ματος) και την τιμωρία των "ενόχων" -για
παραδειγματισμό.

Φέτος το Ταμείο γιόρτασε τα γενέθλια
του με μια νέα, φρέσκια επίθεση στα θύμα-
τά του. Η κυβέρνηση προσθέτει αυτές τις
μέρες στις επιτυχίες της την συμφωνία "επί
της αρχής" για την συμμετοχή του ΔΝΤ στο
ελληνικό πρόγραμμα. Στην πραγματικότη-
τα, όμως, δεν υπάρχει τίποτα το "θετικό" σε
αυτή τη συμφωνία. 

Άβυσσος

Κατ' αρχήν η συμφωνία είναι καθαρά
συμβολική. Η γερμανική εφημερίδα Sudde-
utsche Zeitung έκανε λόγο για "δήθεν λύ-
ση", για "λύση φαινομενική". Η συμφωνία
ούτε συνοδεύτηκε ούτε πρόκειται να συνο-
δευτεί από κάποια πραγματική εκταμίευση
προς την Ελλάδα. Η συμφωνία, σύμφωνα
με την συντάκτρια της Suddeutsche Zei-
tung είναι απλά ένα προεκλογικό δώρο του
Ταμείου προς την Μέρκελ. "Η απόφαση του
ΔΝΤ", γράφει, "βοηθάει την Χριστιανοδημο-
κρατική Ένωση (CDU/CSU, το κόμμα της
Μέρκελ) να βγει από την παγίδα στην
οποία έπεσε το 2015 στις διαπραγματεύ-
σεις για το τρίτο (ελληνικό) δανειοδοτικό
πρόγραμμα. Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε συνέ-
δεσε τότε την παροχή νέων πιστώσεων με
την υπόσχεση ότι το Ταμείο θα συνέβαλλε
και αυτό -κάτι το οποίο ο υπουργός Οικο-
νομικών δεν ήταν, προφανώς, σε θέση να
αποφασίσει". Ανάμεσα στην απόφαση της
περασμένης εβδομάδας και την εκταμίευ-
ση υπάρχει μια πραγματική άβυσσος. Και
αυτό φάνηκε "με το καλημέρα".

Η τελευταία έκθεση του ΔΝΤ για την Ελ-
λάδα, πέρα από τις συνήθεις προϋποθέ-

σεις για την συμμετοχή του "με χρήματα"
στο ελληνικό πρόγραμμα, απαιτεί τώρα την
επίσπευση των σκληρών μέτρων που απο-
φασίστηκαν στις 15 Ιούνη: η μείωση του
αφορολόγητου πρέπει να αρχίσει να ισχύει
από 2019, όχι από το 2020 που προβλέπει
η συμφωνία. Τα καταστήματα θα πρέπει να
είναι "ελεύθερα" να ανοίγουν όλες τις Κυ-
ριακές. Ο αριθμός των εκτάκτων υπαλλή-
λων του δημοσίου να μειωθεί δραστικά. Η
προσωπική διαφορά στις συντάξεις να κα-
ταργηθεί εδώ και τώρα. Η κήρυξη απερ-
γίας θα πρέπει να αποφασίζεται με "αυξη-
μένη πλειοψηφία". Όσο για τα περιβόητα
"αντίμετρα" αυτά θα πρέπει να αναβληθούν
-για το 2024 και βλέπουμε.

Το ΔΝΤ στηρίζει αυτές τις πρόσθετες
απαιτήσεις του στις εκτιμήσεις του για την
πορεία της ελληνικής οικονομίας, των ελ-
λειμμάτων και του πρωτογενούς πλεονά-
σματος. "Εφέτος", γράφει ανάμεσα στα άλ-
λα, "το σωρευτικό πρωτογενές ισοζύγιο
που επιτεύχθηκε μέχρι τον Μάιο του 2017
είναι χαμηλότερο από ό,τι πριν από ένα
χρόνο". Το συμπέρασμα: η κυβέρνηση δεν
θα πιάσει τους στόχους -δηλαδή πρωτογε-
νές πλεόνασμα 1.75% φέτος και 3.5% τα
επόμενα πέντε χρόνια. Άρα οι "κόφτες" θα
πρέπει να ενεργοποιηθούν -από τώρα. Τώ-
ρα με τη συμμετοχή του "με χρήματα" στο
πρόγραμμα οι πιέσεις αυτές θα πολλαπλα-
σιαστούν.

Η απόφαση του ΔΝΤ να συμμετάσχει "επί
της αρχής" στο ελληνικό πρόγραμμα πάρ-
θηκε ύστερα από σχετικό αίτημα της Ελλά-
δας. Το αίτημα φέρει τις υπογραφές του
Αλέξη Τσίπρα, του Ευκλείδη Τσακαλώτου
και του Γιάννη Στουρνάρα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Βγήκαμε! Το πρωί της Δευτέρας 24 Ιούλη η
κυβέρνηση προχώρησε στην έκδοση ενός πεν-
ταετούς ομολόγου. Τυπικά ο βασικός στόχος
της έκδοσης αυτού είναι η "ανακύκλωση" του
ομολόγου της "πρώτης εξόδου" του Σαμαρά του
2014 που λήγει το 2019. Στην πραγματικότητα,
όμως, δεν είναι παρά μια δοκιμή: ο σκοπός της
έκδοσης είναι να μετρήσει τις αντιδράσεις των
αγορών και να διερευνήσει το τοπίο. Το ομόλο-
γο του Σαμαρά είχε επιτόκιο 4.95%. Η κυβέρνη-
ση ελπίζει να πέσει τουλάχιστον μισή ποσοστιαία
μονάδα κάτω.

Στην επίσημη ανακοίνωση του Μαξίμου δικαιο-
λογείται η "έξοδος" από τις "θετικές εξελίξεις"
των τελευταίων ημερών: το κλείσιμο της δεύτε-
ρης αξιολόγησης, την αναβάθμιση της πιστολη-
πτικής ικανότητας της χώρας από την Moody’s
και την Standard and Poor's, την έξοδο της Ελ-
λάδας από την επιτήρηση "υπερβολικού ελλείμ-
ματος" και την συμφωνία του ΔΝΤ ("επί της αρ-
χής") για συμμετοχή στο "πρόγραμμα στήριξης"
(το τρίτο μνημόνιο).

Ανακύκλωση χρέους

Στην πραγματικότητα, όμως, η έξοδος στις
αγορές είναι πλέον μονόδρομος για τo ελληνικό
κράτος. Το "πρόγραμμα στήριξης" λήγει τον Αύ-
γουστο του 2018. Μετά την ημερομηνία αυτή η
ανακύκλωση του δημόσιου χρέους θα πρέπει,
θέλει δε θέλει η κυβέρνηση, να γίνεται με δανει-
σμό από τον ιδιωτικό τομέα -με την έκδοση ομο-
λόγων και τη διάθεσή τους στη διεθνή χρηματο-
πιστωτική αγορά δηλαδή. Η υπογραφή ενός
ακόμα μνημονίου για την χρηματοδότηση της
Ελλάδας από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και το Διεθνές Νο-
μισματικό Ταμείο (το "Κουαρτέτο") δεν είναι, λό-
γω της πολιτικής κατάστασης στην Ευρώπη και
τις ΗΠΑ, πρακτικά εφικτή. 

Στο Γερμανικό κοινοβούλιο ένα μεγάλο κομ-
μάτι των βουλευτών του Χριστιανοδημοκρατικού
CDU/CSU (του κόμματος της Μέρκελ) έχει ήδη
"στασιάσει" ενάντια στα ελληνικά προγράμματα.
Το τρίτο μνημόνιο πέρασε τον Αύγουστο του
2015 από το γερμανικό κοινοβούλιο με τις ψή-
φους του SPD (του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμμα-
τος) αφού 63 χριστιανοδημοκράτες βουλευτές
ψήφισαν "όχι".

Η "δημοπρασία" για την έκδοση του πενταε-
τούς ομολόγου δεν είχε κλείσει ακόμα την ώρα
που γραφόταν το άρθρο. Τι επιτόκιο θα πετύχει
τελικά η κυβέρνηση αυτό μένει να το δούμε. Η
συγκυρία για την έκδοση ήταν πράγματι ευνοϊκή
-όχι όμως για τους λόγους που επικαλείται η
ανακοίνωση του Μαξίμου. Απλά η "όρεξη" των
αγορών έχει αυξηθεί αυτές τις ημέρες ύστερα
από τη δήλωση της διοικήτριας της Κεντρικής
Τράπεζας των ΗΠΑ ότι η πολιτική του "εύκολου
και φτηνού χρήματος" (για τους κερδοσκόπους
και τις τράπεζες φυσικά, όχι για τους απλούς αν-
θρώπους) δεν πρόκειται να τερματιστεί άμεσα.
Αυτή η δήλωση έχει αυξήσει το ενδιαφέρον των
"επενδυτών" για τις "αγορές υψηλού ρίσκου" -τις
αναπτυσσόμενες και τις χρεοκοπημένες χώρες
δηλαδή. Αλλά αυτή η συγκυρία δεν πρόκειται να
κρατήσει για πολύ.

«Έξοδος 
στις αγορές» 
αλά Σαμαρά

ΔΝΤ Μια συμβολική συμφωνία και 
ένα «εξαιρετικά μη βιώσιμο χρέος»
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Διαγραφή του χρέους τώρα!
Έ

να ξαναζεσταμένο «success story»
αλά Σαμαρά προσπαθεί  να σερβίρει
ο Τσίπρας με την πρώτη, μετά το

2014, «έξοδο στις αγορές». Όμως η εργατική
τάξη και οι φτωχοί δεν έχουν κανένα λόγο να
πανηγυρίζουν. Η έξοδος στις αγορές σημαί-
νει νέα μέτρα.

Ο επίτροπος Οικονομικών της ΕΕ και αρχι-
τέκτονας των μνημονίων, Μοσκοβισί που βρέ-
θηκε προσκαλεσμένος προκειμένου να λαμ-
πρύνει τους πανηγυρισμούς του Τσίπρα για
την έξοδο, πέρα από τους επαίνους, φρόντισε
να είναι σαφής: «Υπάρχει ακόμα δουλειά να
γίνει στην Ελλάδα και ο δρόμος που απομέ-
νει, δηλαδή το τελευταίο έτος του προγράμ-
ματος, δεν θα καλυφθεί μόνο του». Ο Μοσκο-
βισί χαιρέτισε την έκδοση του νέου 5ετούς
ομόλογου, σημειώνοντας ότι υπάρχουν προ-
ϋποθέσεις με πρώτη αυτήν της «υλοποίησης
των μεταρρυθμίσεων». Ο επίτροπος είπε ότι η
Ελλάδα πρέπει να υλοποιήσει στην πράξη τα
μέτρα που έχουν νομοθετηθεί, τονίζοντας ότι
«αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα» καθώς υπάρ-
χει διαφορά ανάμεσα στην ψήφιση και στην

εφαρμογή ενός μέτρου.
Οι μόνοι που έχουν κάθε όφελος να πανη-

γυρίζουν από την «έξοδο στις αγορές» είναι
οι άμεσα εμπλεκόμενοι, οι τραπεζίτες αυτοί
που ελπίζουν να κερδίσουν και να κερδοσκο-
πήσουν. Αντίθετα η εργατική τάξη, οι άνεργοι,
οι φτωχοί θα κληθούν να πληρώσουν ξανά (με
πιο σκληρή λιτότητα, νέους γύρους ιδιωτικο-
ποιήσεων και αντεργατικών μέτρων) τους τό-
κους δανεισμού στους «επενδυτές», έστω και
αν το επιτόκιο κάτσει τελικά 0,3% χαμηλότε-
ρα από αυτό του Σαμαρά. Μήπως οι «αγορές»
δεν ήταν αυτές που τόσα χρόνια φούσκωναν
το χρέος πριν έρθουν τα μνημόνια να το εκτο-
ξεύσουν; 

Θηλιά
Και φυσικά ούτε για αστείο δεν πρόκειται

αυτή η «έξοδος στις αγορές» να αποτελέσει
έστω και ένα βήμα στην κατεύθυνση της εξό-
δου της οικονομίας από την κρίση και από τη
θηλιά του χρέους. �Όπως γράφαμε από αυτήν
εδώ τη σελίδα στην Εργατική Αλληλεγγύη τον
Απρίλη του 2014 όταν ο Σαμαράς πανηγύριζε
για το δικό του «success story»:  

«Δεν χρειάζεται να έχει κάποιος Νόμπελ
στα οικονομικά για να δει πόσο αδιέξοδη είναι
η “έξοδος στις αγορές”. Ένα χρέος που δεν
έγινε βιώσιμο με το δανεισμό από την Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα με επιτόκιο κάτω από
2% δεν πρόκειται να γίνει βιώσιμο με νέα δά-
νεια από τις αγορές με επιτόκιο 5%. Μόνο αν
ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ ανέβαινε πάνω
από 5% μπορεί να ίσχυε κάτι τέτοιο, αλλά αυ-
τό το σενάριο δεν το προβλέπει ούτε ο παπα-

γάλος του Στουρνάρα». Η διαφορά ανάμεσα
στο επιτόκιο 4,95% των ομόλογων του 2014
και το 4,62% σήμερα δεν αρκεί φυσικά για να
ανατρέψει αυτήν την εικόνα για το χρέος -
που στην τελευταία έκθεση του ΔΝΤ εξακο-
λουθεί να το χαρακτηρίζει  «εξαιρετικά μη
βιώσιμο». 

Η μόνη πραγματική διέξοδος από τον φαύ-
λο κύκλο λιτότητας και νέων δανεισμών, είτε
μέσω μνημονίων είτε μέσω αγορών, είναι η
στάση πληρωμών προς τους τραπεζίτες και η
μονομερής διαγραφής ολόκληρου του χρέ-
ους, η έξοδος από την ευρωζώνη και την ΕΕ
και η κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατι-
κό έλεγχο.

Η προοπτική μιας τέτοιας ρήξης δεν αφορά
ένα αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα σε ένα μα-
κρινό μέλλον. Αν στη στρατηγική του Μοσκοβι-
σί, της Λαγκάρντ και του Σόιμπλε η μόνιμη αιχ-
μή είναι η «εφαρμογή» των μέτρων, για το ερ-
γατικό κίνημα η ανατροπή των μνημονίων περ-
νάει μέσα από τις μάχες που δίνονται σήμερα. 

Αυτό σημαίνει: ενότητα, άπλωμα και συντο-
νισμό των αγώνων να μην αφήσουμε την κυ-
βέρνηση και τα αφεντικά να εφαρμόσουν ούτε
ένα μέτρο. Από τους εργαζόμενους στον επι-
σιτισμό και το εμπόριο που βγήκαν σε απεργία
την περασμένη βδομάδα μέχρι τις κινητοποι-
ήσεις στα νοσοκομεία και τους δήμους που
συνεχίζονται. Και από τους εργαζόμενους στις
ΜΚΟ που απολύονται μαζικά μέχρι τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες που εξεγείρονται
ενάντια στο άλλο πρόσωπο της λιτότητας,
ενάντια στα άθλια μνημόνια ρατσισμού των
στρατοπέδων συγκέντρωσης της ΕΕ. 

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Κρατικός
Καπιταλισμός
του Τόνι Κλιφ

Με τον τίτλο «Υπαρκτός σοσιαλισμός: Τα
αίτια μιας κατάρρευσης» η Εφημερίδα των
Συντακτών αφιέρωσε τη Δευτέρα 24/7 μια
ολόκληρη σελίδα στο νέο βιβλίο του Μαρ-
ξιστικού Βιβλιοπωλείου «Κρατικός Καπιτα-
λισμός στη Ρωσία – μια μαρξιστική ανάλυ-
ση των σταλινικών καθεστώτων» του Τόνι
Κλιφ. Το κλασικό αυτό βιβλίο κυκλοφορεί
σε τρίτη έκδοση και όπως αναφέρεται
στην παρουσίαση: «Η θεωρία του Κλιφ εί-
ναι επίκαιρη γιατί διασώζει έννοιες όπως
σοσιαλισμός και εργατικό κράτος για την
Αριστερά του 21ου αιώνα από τις διαστρε-
βλώσεις και τις ιδεολογικές επιθέσεις των
απολογητών του καπιταλισμού. Τη χρει-
αζόμαστε αυτήν την κληρονομιά στα 100
χρόνια από τη Ρωσική Επανάσταση». Θα
το βρείτε μαζί με δεκάδες άλλους τίτλους
για τη Ρώσικη Επανάσταση και την εποχή
της στο ΜΒ.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ, ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΙΔΕΕΣ 

Μέχρι τις 5 Αυγούστου συνεχίζεται το
καλοκαιρινό "παζάρι" βιβλίων στο Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο. Όλες οι εκδόσεις του ΜΒ
με έκπτωση 30%, καθώς και προσφορές
«πακέτο» και πολλές νέες κυκλοφορίες από
άλλες εκδόσεις σε πολύ καλές τιμές.

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα παρα-
μείνει κλειστό από 14 ως 19 Αυγούστου.

Στα 46.400 ευρώ ανέβηκε ο
δείκτης της οικονομικής εξόρ-
μησης του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συν-
τρόφους που γράφτηκαν συνδρομητές Χρήστος
Γ., Τάκης Θ., Κώστας Σ., Αποστόλης Α., Δέσποινα
Σ., Γιώργος Χ., Δημήτρης Μ., Φωτεινή Π., Σπυρι-
δούλα Π., Στέλλα Μ. και Αυγή Π. καθώς και για
τις προσωπικές σας ενισχύσεις: από 100 ευρώ

Αφροδίτη Μ., Αποστό-
λης Λ. και Φωτεινή Τ.,

από 50 ευρώ Μαρία Ν., Λευτέρης Α., Γιώτα Γ.,
από 20 ευρώ Βασίλης Κ., Γιάννης Σ., Γιάννης Β.
και Γιώργος Ψ., από 15 ευρώ Μαρίνος Π., Κων-
σταντίνα Χ. και Αχιλλέας Σ., από 10 ευρώ Λουκάς
Θ., Κατερίνα Θ., Βαγγέλης Κ., Βασίλεια Κ. και Δη-
μήτρης Λ., από 5 ευρώ Βασίλης Λ. και Παναγιώ-
της Π.

μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΞΟΡΜΗΣΗΚυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Συλλαλητήριο στο
Σύνταγμα το βράδυ

της νίκης του ΟΧΙ
στις 5 Iούλη 2015. 
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Μ
ια μικρή παράταση μέχρι
τα τέλη Αυγούστου πήρε
η εκκένωση της Κοινωνι-

κής Πολυκατοικίας στην Μπουμ-
πουλίνας 36, από τους δεκάδες
κατοίκους που μένουν μέσα, μετα-
ξύ αυτών και 16 ανήλικα παιδιά,
μετά την κινητοποίηση που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο της Αθήνας την Πέμπτη
20/7. 

"Να μην γίνουμε άστεγοι ξανά",
έγραφαν στο πανό τους οι κάτοι-
κοι της πολυκατοικίας που πετι-
ούνται στο δρόμο αφού όπως ανέ-
φεραν αντιμετωπίζουν την αναγ-
καστική έξωση, με διακοπή ρεύ-
ματος και νερού από την Παρα-
σκευή 21 Ιούλη καθώς ο Δήμος
της Αθήνας δεν ανανεώνει την
σύμβαση με το Ίδρυμα Χατζηκών-
στα στο οποίο ανήκει το οίκημα.

“Μας βλέπουν σαν αντικείμενα.
Μας παίρνουν από δω και μας πη-
γαίνουν αλλού. Δεν παίζουν απλά
με τη ζωή τη δική μου που στο κά-
τω κάτω είμαι ενήλικη, κυρίως παί-
ζουν με τη ζωή των παιδιών μου
που είναι ανήλικα και είναι τέσσε-
ρα. Κλείνουν την πόρτα και μας
πετάνε έξω. Εγώ πάω στο παγκά-

κι, τα παιδιά πού θα πάνε; Ρωτάω
τον Δήμαρχο Καμίνη, τι θα γίνουν
τα παιδιά;”, αναρωτήθηκε η Άννα,
άνεργη μητέρα με 4 παιδιά. 

Η Ελένη είναι αναπληρώτρια εκ-
παιδευτικός που δεν έχει διοριστεί
τα τρία τελευταία χρόνια. “Έχω
κάνει πολλές προσπάθειες να βρω
δουλειά τα τελευταία χρόνια και
δεν μπορώ να βρω τίποτα σταθε-
ρό. Άντε να πας να δώσεις δυο
τρία φυλλάδια, αλλά έτσι δεν μπο-
ρείς να πας να ανοίξεις σπίτι και
να προχωρήσεις. 

Ένας άνθρωπος δεν μπορεί από
τη μια μέρα στην άλλη να φτιάξει

τη ζωή του και να ξαναγυρίσει σε
ισορροπία. Δεν μπορείς να ξανα-
σταθείς στα πόδια σου εύκολα
όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέ-
σεις. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι
δεν είμαστε αντικείμενα που πατάς
το κουμπί και ξαναγυρίζεις σε
ισορροπία σε μια μέρα. Θέλουμε
στήριξη για να τα καταφέρουμε”. 

Η Ελένη, καθαρίστρια μένει
στην πολυκατοικία πάνω από δυο
χρόνια με το παιδί της και τον
άνεργο επιπλοποιό σύζυγό της.
“Πήγαμε στην κοινωνική υπηρεσία
αλλά δεν νοιάζονται. Επίσης κα-
νείς αντιδήμαρχος δεν νοιάστηκε.

Ακόμα και στη διαπαραταξιακή
μας έδιωξαν και τις δυο φορές.
Ζητήσαμε να πληρώνουμε τους
λογαριασμούς και να μείνουμε μέ-
σα. Δεν μας απαντάνε, το μόνο
που θέλουν είναι να μας διώξουν”.

“Το χρόνιο πρόβλημα της αστε-
γίας στην πόλη δεν λύνεται με την
ανακύκλωση των ανθρώπων”, τό-
νισε κατά την διάρκεια της συνέν-
τευξης ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος με την Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.
“Η ανθρωπιστική κρίση δεν διαχει-
ρίζεται με όρους μάνατζμεντ. Η
διαχείριση της κοινωνικής στέγης
στην Αθήνα με τους χορηγούς, τις
ΜΚΟ και τα φιλανθρωπικά ιδρύμα-
τα έχει αυτά τα όρια. Η Αθήνα εί-
ναι γεμάτη άδεια κτήρια. Θα έπρε-
πε ο δήμος να εφαρμόσει ένα
πρόγραμμα για την ανθρωπιστική
κρίση, η κυβέρνηση να το στηρίξει
και όλοι οι άνθρωποι που είναι
άστεγοι να βρουν ένα κεραμίδι. Σε
κάθε περίπτωση δεν πρόκειται να
επιτρέψουμε σε αυτή την πόλη να
κόβεται το ρεύμα και το νερό και
να εκβιάζονται άνθρωποι να βγουν
στο δρόμο και στα παγκάκια”.

Ε
κατοντάδες εργάτες και εργάτριες στον
τουρισμό και τον επισιτισμό διαδήλωσαν
την Πέμπτη 20/7 στο κέντρο της Αθήνας

αλλά και σε πολλές συγκεντρώσεις σε ολόκλη-
ρη τη χώρα κατά την διάρκεια της 24ωρης
απεργίας του κλάδου. Συγκεντρώσεις έγιναν
στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, τη
Ζάκυνθο, την Κέρκυρα, τη Ρόδο, την Πάτρα,
την Εύβοια, την Αλεξανδρούπολη, το Βόλο, τη
Λάρισα, κ.α. Όχι στην ελαστική εργασία, Συλ-
λογικές Συμβάσεις, σταθερή και μόνιμη δου-
λειά για όλους είναι τα βασικά αιτήματα της
απεργίας που οργανώθηκε για πρώτη φορά εν
μέσω της τουριστικής περιόδου.

Στην συγκέντρωση και στην πορεία βρέθη-
καν με πανό το Συνδικάτο Επισιτισμού Τουρι-
σμού Ξενοδοχείων Αθήνας, τα σωματεία των
ξενοδοχείων Royal Olympic, Metropolitan και
Newrest, η Καμαριέρα -το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο σε τουρισμό-επισιτισμό, η Λάντζα, η Ταξι-
κή Πορεία και η Ροσινάντε.
“Δουλεύω σε κέτερινγκ και σε καφετέρια,

και ταυτόχρονα σπουδάζω. Σπουδάζω μηχανι-
κός αλλά είμαι αναγκασμένη να δουλεύω σαν
σερβιτόρα. Είναι πολύ δύσκολο να παρακο-
λουθήσω τη σχολή, όμως δεν γίνεται αλλιώς
αφού είμαστε μια οικογένεια με 4 παιδιά και
δεν μπορώ να μην δουλεύω”, είπε στην ΕΑ η
Στέλλα που διαδήλωνε με το πανό της Καμα-
ριέρας. “Το κέτερινγκ είναι πολύ πιο δύσκολο
από την καφετέρια. 16 ώρες non stop με μισή
ώρα διάλειμμα. Πας το μεσημέρι και τελει-
ώνεις έξι το πρωί. Το κέτερινγκ δεν είναι μια
δουλειά, είναι πολλές. Ξεκινάς από το στήσι-
μο, σερβίρεις, μαζεύεις, ξεστήνεις. Το μεροκά-
ματο μπορεί μερικές φορές να θεωρηθεί καλό,
αλλά οι συνθήκες εργασίας είναι άσχημες. 75
ευρώ για μίνιμουμ 14 ώρες, μάξιμουμ 16. Από

αυτές ασφαλισμένη είσαι μόνο για τις 8 ώρες.
Και δεν υπάρχει μονιμότητα, περιμένεις να
σου κάτσει το μεροκάματο. Σε παίρνουν τηλέ-
φωνο, θα έρθεις αυτές τις μέρες. 

Στην καφετέρια η δουλειά είναι λίγο πιο εύ-
κολη, μιλάμε για τις μισές ώρες αλλά και για
τα μισά χρήματα, 4 ευρώ την ώρα, αλλά φυσι-
κά ανασφάλιστος. Είναι λίγα τα λεφτά για αυ-
τή τη δουλειά ειδικά τις μέρες της τουριστικής
κίνησης. Η δουλειά του σερβιτόρου έχει κα-
ταντήσει να είναι περιστασιακή. Οι εργαζόμε-
νοι φεύγουν, έρχονται, μια συνεχής ανακύκλω-
ση. Δεν μπορείς να έχεις μια μόνιμη δουλειά.

Και θα έπρεπε να υπάρχουν πιο αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας γιατί το να δουλεύεις 16
ώρες όρθιος δεν είναι απλό και δεν μπορείς να
το κάνεις αυτό όλη σου τη ζωή. Είμαι 22 χρο-
νών και μετά από μια βδομάδα δουλειά μέχρι
τις 7 το πρωί στο κέτερινγκ δεν μπορώ να ση-
κωθώ από το κρεβάτι, σκέψου να ήμουν μεγα-
λύτερη. Αυτές οι συνθήκες πρέπει να αλλά-
ξουν. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι να παλέψουν
για καλύτερες συνθήκες εργασίας. Πρέπει να
υπάρξει περισσότερη και μεγαλύτερη οργάνω-
ση στον κλάδο”. 

“Όλο αυτό που γίνεται σήμερα και μέσα στη

σαιζόν είναι πολύ σημαντικό, η σημερινή απερ-
γία είναι ένα πρώτο βήμα για να διεκδικήσου-
με τα εργατικά μας δικαιώματα. Παλεύουμε
για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις και
ενάντια στη μαύρη και απλήρωτη εργασία”,
δήλωσε στην Ε.Α. ο μάγειρας Πανάγιος Δ. από
την Καμαριέρα.

“Τα αφεντικά θησαυρίζουν στις πλάτες μας.
Ως Καμαριέρα κάναμε εξορμήσεις σε βασικές
περιοχές διασκέδασης και ψυχαγωγίας στην
Αθήνα, στον Κεραμεικό, στο Μεταξουργείο,
στο Περιστέρι, στα Πετράλωνα προσπαθών-
τας να ενημερώσουμε και τους εργαζόμενους
και τον κόσμο για τα τεράστια ζητήματα που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο. Ο
αγώνας συνεχίζεται”. 

Τη Δευτέρα 24/7 η Καμαριέρα που συμμετέ-
χει στο δίκτυο του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια, κάλεσε σε σύσκεψη στο EKA για τη
συνέχεια του αγώνα. Στην σύσκεψη αποφασί-
στηκε να βγει νέα προκήρυξη και να συνεχι-
στούν οι εξορμήσεις στα κεντρικά σημεία της
Αθήνας εν μέσω τουριστικής περιόδου. Η επό-
μενη εξόρμηση θα γίνει την Πέμπτη 27/7 στον
Κεραμεικό, ενώ νέα συνάντηση ορίστηκε για
την Δευτέρα 28/8 στις 2.30μμ στο Εργατικό
Κέντρο Αθήνας.

Μήνυμα αλληλεγγύης στους απεργούς ερ-
γάτες στον κλάδο του Επισιτισμού – Τουρι-
σμού στην Ελλάδα έστειλε το Die Linke, το
κόμμα της αριστεράς στην Γερμανία. 

Κυριάκος Μπάνος

Να ανανεωθούν οι συμβάσεις των επο-
χιακών εργαζόμενων διεκδικούν οι πυρο-
σβέστες. Την Τρίτη 25 Ιούλη πραγματο-
ποίησαν συγκέντρωση στο Σύνταγμα από
νωρίς το πρωί.

48ωρη απεργία για τους εργαζόμε-
νους στις υπηρεσίες του υπουργείου
Πολιτισμού, προκήρυξε για το διήμερο
29 και 30 Ιούλη, η ΠΟΕ ΥΠΠΟ. 

Οι εργαζόμενοι μεταξύ άλλων διεκδι-
κούν την διευθέτηση όλων των εκκρεμο-
τήτων που αφορούν στο Ταμείο Αλλη-
λοβοήθειας Υπαλλήλων ΥΠ.ΠΟ.Α, την
άμεση προκήρυξη θέσεων εργασίας για
33 αρχαιολόγους και 200 αρχαιοφύλα-
κες αλλά και προκήρυξη προσλήψεων
μόνιμου προσωπικού για την πλήρωση
όλων των κενών οργανικών θέσεων.   

Μουσεία και Αρχαιολογικοί χώροι θα
παραμείνουν κλειστοί όλο το Σαββατο-
κύριακο.

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Απεργία στη “βαριά βιομηχανία”

Κάτω τα χέρια από την Κοινωνική Πολυκατοικία

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

YΠΠΟ

48ωρη 
απεργία

Απεργιακή διαδήλωση στον επισιτισμό στην Αθήνα, 20/7
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Στάση εργασίας (από τις 12μες μέχρι τη λή-
ξη του ωραρίου) και συγκέντρωση στο
υπουργείο Εσωτερικών θα πραγματοποι-
ήσουν την Τετάρτη 26 Ιούλη οι εργαζόμενοι
της Περιφέρειας Αττικής. Η συγκέντρωση θα
γίνει στις 12.30μμ.

Οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους αναφέ-
ρουν τα αιτήματά τους με πιο βασικό την
ανάγκη μαζικών προσλήψεων. Η ανακοίνωση
ανάμεσα σε άλλα τονίζει: «Την Τετάρτη 26
Ιουλίου κλείνουμε τις υπηρεσίες μας και απαι-
τούμε: Να μπει φρένο στην υποστελέχωση
των υπηρεσιών μας και να γίνουν προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού άμεσα ώστε να μπορέ-
σουν να καλυφθούν τα τεράστια κενά που
υπάρχουν (40% μείωση από το 2009) και ιδιαί-
τερα σε υπηρεσίες αιχμής, όπως τις Οικονομι-
κές Υπηρεσίες.

Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλει-
ες. Χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Ξεπάγω-
μα της μισθολογικής μας εξέλιξης, πλήρης μι-
σθολογική και βαθμολογική αναγνώριση της
προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που να
καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες
τις σχέσεις εργασίας… Χορήγηση Μέσων
Ατομικής Προστασίας και επιδόματος επικίν-
δυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργα-
ζόμενους της Περιφέρειας, που εργάζονται
σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους… Να μην
ιδιωτικοποιηθεί και να μην εκχωρηθεί καμιά
αρμοδιότητα της Περιφέρειας, ούτε να υπάρ-
ξει οικονομική επιβάρυνση των πολιτών.

Να σταματήσει η φοροληστεία των εργαζο-
μένων και των λαϊκών στρωμάτων και οι σχε-
διασμοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας
των ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του «φοροει-
σπρακτικού ρόλου» των Περιφερειών».

Αγωνιστική δράση ενάντια στις παραβιά-
σεις της ναυτικής νομοθεσίας και της ΣΣΕ
αναλαμβάνει μέσα στην καλοκαιρινή σαιζόν η
ΠΕΝΕΝ. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της,
ειδικά στη γραμμή Ραφήνα-Κυκλάδες έχουν
παρατηρηθεί σωρεία παραπτωμάτων όπως
υπερεργασία, εντατικοποίηση της δουλειάς,
παραβιάσεις της ναυτικής νομοθεσίας για τις
ώρες εργασίας και ανάπαυσης (Δ.Σ 180) κα-
θώς και συστηματική καταστρατήγηση της
ΣΣΕ ιδιαίτερα στον τομέα της μη καταβολής
της υπερωριακής αμοιβής.

Πιο συγκεκριμένα η ΠΕΝΕΝ αποφάσισε
24ωρες απεργίες την 1/8 για το πλοίο «TERA
JET» της εταιρίας SEA JETS,  στις 2/8 για το
πλοίο «ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π.» της εταιρίας FAST
FERRIES, στις 3/8  για το «SUPER RUNNER»
της GOLDEN STAR FERRIES. Όπως αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση: Οι παραπάνω απερ-
γιακές κινητοποιήσεις είναι προειδοποιητικές
και εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αναφερόμε-
να αιτήματα η ΠΕΝΕΝ θα κλιμακώσει την
αγωνιστική της δράση με 24ωρη απεργία σε
όλα τα πλοία της γραμμής Ραφήνας – Κυκλά-
δων στις 4/8. Ανάλογες δράσεις η ΠΕΝΕΝ
προγραμματίζει σε πλοία της ακτοπλοΐας
στον Πειραιά, στο Λαύριο καθώς και σε διά-
φορες πορθμειακές γραμμές, οι οποίες θα
ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Σε απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει
23 εργάτες από το Πακιστάν, στα Φυτώρια Γαλαρά
στο Κάτω Σούλι του Μαραθώνα.

Στα Φυτώρια Γαλαρά δουλεύουν πάνω από 40 ερ-
γαζόμενοι, όλοι τους μετανάστες από το Πακιστάν
και την Ινδία. Με μεροκάματο μόλις 18 -20 ευρώ την
ημέρα, οι εργάτες αναγκάζονταν να μένουν ανά δέ-
κα σε μικρά δωμάτια, που τους είχε παραχωρήσει ο
εργοδότης σε ένα άλλο φυτώριο του, θυμίζοντας
συνθήκες Μανωλάδας. Η εργοδοσία φέρονταν κα-
θημερινά άσχημα στους εργάτες, βρίζοντας τους.

Το Σάββατο αφού έδιωξε τους 23 εργάτες, τους
έκοψε το νερό και το ρεύμα στα παραπήγματα που
έμεναν, προσπαθώντας να τους διώξει συνολικά.
Την ίδια στιγμή βέβαια χρωστάει σε όλους τα δε-
δουλευμένα 1-1,5 μήνα.

Οι μετανάστες εργάτες από το Σάββατο βρίσκον-
ται σε κινητοποίηση με καθημερινή παρουσία στο
χώρο του Φυτώριου στο Κάτω Σούλι του Μαραθώνα
(Πηνελόπης Δέλτα 131), απαιτώντας να πάρουν πί-
σω τις δουλειές τους και να ξεχρεωθούν τα δεδου-
λευμένα τους. Οι εργαζόμενοι στις καθημερινές
τους συνελεύσεις έχουν εκλέξει πενταμελή επιτρο-
πή για να συντονίσουν τον αγώνα τους.

Στο πλευρό τους βρέθηκε από την πρώτη στιγμή
η Πακιστανική Kοινότητα και η ΚΕΕΡΦΑ καθώς επί-
σης και το κλαδικό σωματείο τροφίμων και ποτών. 

Αν δεν υποχωρήσει η εργοδοσία, οι εργαζόμενοι
είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποί-
ηση την Πέμπτη 27 Ιουλίου, στις 7.30μμ στην κεντρι-
κή πλατεία στο Κάτω Σούλι Μαραθώνα.

Θ
ετική ήταν η συνολική αποτίμηση της
μεγάλης απεργίας στους δήμους
όπως αναδείχθηκε κατά την διάρκεια

του Γενικού Συμβούλιου της ΠΟΕ-ΟΤΑ που
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19/7. Η 8μη-
νη παράταση των συμβάσεων που κέρδισαν
με τον 11ήμερο αγώνα τους πάνω από 10.000
συμβασιούχοι είναι ένα σημαντικό στοιχείο
που κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει. 

Θετικό στοιχείο του Γ.Σ. ήταν η απόφαση
για στήριξη όλων των συμβασιούχων, ακόμα
και αυτών που δεν καλύπτονται από την τρο-
πολογία Σκουρλέτη και δεν ανήκουν στις υπη-
ρεσίες με ανταποδοτικά τέλη, ώστε να διεκδι-
κήσουν ανανεώσεις των συμβάσεών τους.
Μεγάλο κομμάτι των συνέδρων, τόσο από την
πλειοψηφούσα παράταξη Δημοσιοϋπαλληλι-
κή Ανατροπή, όσο και από τις παρατάξεις της
αριστεράς (ΜΕΤΑ, ΠΑΜΕ, Συσπειρώσεις) εξέ-
φρασε την άποψη πως αυτή η μάχη δεν έχει
τελειώσει και χρειάζεται να αγκαλιάσει όλα τα
κομμάτια των συμβασιούχων και να προετοι-
μάσει την επόμενη σύγκρουση με τις μνημο-
νιακές πολιτικές των απολύσεων και της ανα-
κύκλωσης των εργαζόμενων. 

Μόνο η ΔΑΚΕ έφτασε στο σημείο να κατηγο-
ρεί τις κινητοποιήσεις και τους συμβασιούχους
αποδεικνύοντας πως η μητσοτακική κατεύθυν-
ση της απόλυσης των δημόσιων υπαλλήλων,
της διάλυσης του κοινωνικού κράτους και των
ιδιωτικοποιήσεων είναι βαθιά ριζωμένη ακόμα
και στα συνδικαλιστικά στελέχη της δεξιάς.

Συζήτηση έγινε και για τους εργαζόμενους

στο Βοήθεια στο Σπίτι και αποφασίστηκε η
σύμπλευση και η στήριξη του αγώνα τους για
μονιμοποίηση αφού καλύπτουν για χρόνια μό-
νιμες και διαρκείς ανάγκες.

Επίσης όπως παραδέχτηκαν όλοι, κεντρική
για την επόμενη περίοδο είναι η μάχη για μόνι-
μες προσλήψεις σε όλους τους  δήμους, μια
μάχη που προϋποθέτει εγρήγορση και πίεση
στις δημοτικές αρχές και τα δημοτικά συμβού-
λια για αύξηση των αριθμών των προσλήψεων.

Χωρίς πρόγραμμα δράσης

Το βασικότερο πρόβλημα του Γ.Σ. της
ΠΟΕ-ΟΤΑ ήταν η άρνηση να συζητηθεί οποι-
οδήποτε πρόγραμμα αγωνιστικής δράσης. Με
τη δικαιολογία ότι ο κόσμος δεν τραβάει, κα-
μιά από τις παρατάξεις δεν έβαλε συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα κινητοποιήσεων. 

Σε αντίθεση ωστόσο με την εικόνα αποσυ-
σπείρωσης που προσπάθησαν να περιγρά-
ψουν διάφοροι συνδικαλιστές που πήραν το
λόγο στο Γ.Σ., ακόμα και μέσα στο κατακαλό-
καιρο εστίες αγώνα ξεσπάνε συνέχεια σε διά-
φορα σημεία όλης της χώρας, όπου οι δή-
μαρχοι αποφασίζουν να απολύσουν κόσμο.

Παράδειγμα και αυτή την εβδομάδα αποτε-
λούν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Δήμου
Μάνδρας που την Δευτέρα 24/7 έκαναν για
άλλη μια φορά συγκέντρωση στο δημοτικό
συμβούλιο ξεμπροστιάζοντας το βρώμικο ρό-
λο της Δημάρχου, Ιωάννας Κριεκούκη που πε-
τάει στην ανεργία 35 εργαζόμενους.

Και στο Δήμο Αθήνας οι 83 απολυμένοι του

Δημοτικού Βρεφοκομείου συνεχίζουν τις κινη-
τοποιήσεις τους τόσο έξω από τα κεντρικά
γραφεία της διοίκησης και της προέδρου
Γιαννοπούλου που υπέγραψε τις απολύσεις
τους, όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο της
Αθήνας απέναντι στην απαξιωτική στάση του
δημάρχου Καμίνη. Για άλλη μια φορά την
Πέμπτη 21/7 βρέθηκαν έξω από το δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας, ενώ κινητοποίηση θα
πραγματοποιήσουν και έξω από το ΔΣ της
Πέμπτης 27/7.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενάντια
στις απολύσεις 6 συμβασιούχων αποφάσισε η
Σωματειακή Επιτροπή των συμβασιούχων του
Δήμου Δίου-Ολύμπου κατηγορώντας το Δή-
μαρχο Κ. Δημόπουλο για αναλγησία. Κινητο-
ποιήσεις γίνονται και στο Δήμο Κιλκίς όπου
απολύονται 53 εργαζόμενοι.

Συνδικαλιστική δίωξη

Καταγγελία για συνδικαλιστική δίωξη  του
εργαζόμενου στον ΟΠΑΝΔΑ, Διονύση Χρηστό-
πουλου από στελέχη της ΔΑΚΕ έκανε ο Π.
Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την
Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας κατά την
διάρκεια του Δ.Σ. την Πέμπτη 21/7. Όπως ανέ-
φερε στη δήλωσή του: “Σε μια περίοδο που
μπαίνουν στο στόχαστρο οι συνδικαλιστικές
ελευθερίες, τέτοιες μεθοδεύσεις χύνουν νερό
στο μύλο των εργοδοτικών συμφερόντων. Να
αποσυρθεί τώρα η άδικη μήνυση κατά του
συνδικαλιστή Διονύση Χρηστόπουλου”.

Κ.Μ. 

Ανακοίνωση για το θάνατο του εργαζό-
μενου Π. Ίσηρη, φύλακα στην Defence,
εξέδωσε η Πρωτοβουλία Γένοβα Ιντρα-
κόμ. Η παράταξη της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς εκφράζει τα συλλυπητήρια
της στην οικογένεια του εργαζόμενου
που πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης
5/7 μετά από βάρδια στην οποία ένιωσε
αδιαθεσία λόγω καύσωνα. Ασθένησε στις
3πμ, αλλά το ΕΚΑΒ καλέστηκε αρκετές
ώρες μετά με αποτέλεσμα να φτάσει στις
10πμ στον Ερυθρό. 

Η Πρωτοβουλία Γένοβα επισημαίνει:
«Ο συνάδελφος κατέφυγε για τουλάχι-
στον 6 ώρες σε εσωτερικό κλιματιζόμενο
χώρο της εταιρείας, αλλά χωρίς  ιατρική
βοήθεια.

Στη συνάντηση του Δ.Σ. του σωματείου
με τους υπευθύνους της εταιρείας και
του ομίλου ζητήσαμε εξηγήσεις για την
πολύωρη καθυστέρηση προκειμένου να
καλεστεί το ΕΚΑΒ. Η απάντηση  της διοί-
κησης ότι δεν υπήρξε καμιά παράλειψη
στο σύστημα της εποπτείας, επειδή ο
ίδιος ο ασθενής συνεχώς αρνιόταν ότι
έχει κάτι σοβαρό, δεν μας ικανοποιεί σαν
ΓΕΝΟΒΑ (η πλειοψηφούσα ΑΚΕ αποδέ-
χεται την εξήγηση της διοίκησης).

Ένας βιοπαλαιστής, με πολυμελή οικο-
γένεια, η οποία  βασίζονταν πάνω του για
να επιβιώσει, μπορεί λόγω της ανάγκης
του -εκτιμάμε εμείς-  πράγματι να μη ζη-
τάει βοήθεια γιατί δεν έχει εμπιστοσύνη

στο σύστημα και δε θέλει να φανεί κά-
ποια ανθρώπινη αδυναμία του, μη τυχόν
στη συνέχεια υποστεί δυσμενείς εργα-
σιακές αλλαγές. Ή ακόμη μπορεί απλά
να μη συνειδητοποιεί την κρισιμότητα
της ανάγκης του για περίθαλψη».

Και προσθέτει: «Κατά την εκτίμησή μας
υπήρξε αστοχία στη διαχείριση του περι-
στατικού, που σε τελευταία ανάλυση
οφείλεται στις περικοπές στο σύστημα
της φύλαξης. Χρειάζονται βελτιώσεις για
να μην ξανασυμβεί η «κακιά» στιγμή:

� Μέτρα πρόληψης για την υγεία, ιδιαί-
τερα για τους ανθρώπους που μπαίνουν
νύχτα.

� Ο γιατρός εργασίας ή το ΕΚΑΒ να κα-
λούνται άμεσα για να αναλάβουν την ευ-
θύνη για τη διαχείριση της πιθανής ασθέ-
νειας συναδέλφου σε ώρα εργασίας, όλο
το 24ωρο.

� Εκπαίδευση όλου του μηχανισμού
εποπτείας στην κατεύθυνση να εμπεδω-
θεί και να γίνει κυρίαρχη νοοτροπία ότι
απόλυτη προτεραιότητα είναι η υγεία
των συναδέλφων, αυτό  είναι το πιο πο-
λύτιμο αγαθό.

� Να αναστραφεί το καθεστώς περικο-
πών στη φύλαξη που επέβαλλε η εργο-
δοσία, ώστε να μπορεί, χωρίς δεύτερες
σκέψεις, να γίνεται άμεση αντικατάσταση
των φυλάκων που τυχόν ασθενήσουν,
πράγμα που δε συνέβη τη νύχτα της 30/6
– 1/7».
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Η Μαρία Χαρχαρίδου,
νοσηλεύτρια, μέλος του
ΔΣ του σωματείου στο
νοσοκομείο Γεννηματάς
με την Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή μίλησε στον
Νεκτάριο Δαργάκη. 

Ποια είναι η κατάσταση 

στο Γεννηματά και στην 

υγεία συνολικά; 

Από τότε που ξεκίνησε η οικο-
νομική κρίση, υπάρχει μια συνεχή
φθίνουσα πορεία, σε ανθρώπινο
δυναμικό και σε υλικούς πόρους.
Κάθε χρόνος που περνάει οι λει-
τουργίες του νοσοκομείου εκτε-
λούνται με περισσότερες δυσκο-
λίες και ταυτόχρονα, αν δεν θέ-
λουμε να κλείσουμε τα μάτια μας,
η ποιότητα της φροντίδας των
ασθενών ολοένα και μειώνεται.
Πάμε προς τα πίσω, δεν πάμε
προς τα μπροστά. Αν μιλήσουμε
για τους νοσηλευτές, αφού νοση-
λεύτρια είμαι και εγώ, αυτή τη
στιγμή είναι ένα γηρασμένο, κου-
ρασμένο, σωματικά και ψυχικά,
προσωπικό που προσπαθεί να αν-
ταπεξέλθει στις ολοένα και αυξα-
νόμενες ανάγκες των ασθενών.
Τα τελευταία χρόνια, το ποσοστό
των ασθενών που έρχεται στα δη-
μόσια νοσοκομεία αυξάνεται από
τη μία πλευρά και από την άλλη
είναι σε πολύ χειρότερη κατάστα-
ση. Για παράδειγμα, οι ασθενείς
που έρχονται με χρόνια προβλή-
ματα όπως είναι ο σακχαρώδης
διαβήτης, η υπέρταση κτλ έρχον-
ται με πολύ σοβαρές επιπλοκές.
Προφανώς, γιατί και η οικονομική
τους κατάσταση δεν το επιτρέπει
να κάνουν έναν τακτικό συνεχή
έλεγχο και να ρυθμίζουν αυτά τα
χρόνια νοσήματα. Άρα, αυξημέ-
νος αριθμός ασθενών, αυξημένη
βαρύτητα ασθενών, μειωμένο
προσωπικό, μειωμένα υλικά και
πόροι γενικότερα, η ποιότητα της
φροντίδας πέφτει. Αυτά ισχύουν
συνολικά για την υγεία. Από μια
μικρή εικόνα που έχω πιστεύω ότι
η κατάσταση είναι χειρότερη στα
μικρότερα νοσοκομεία και τα νο-
σοκομεία της περιφέρειας. Τα με-
γαλύτερα και πιο κεντρικά νοσο-
κομεία ίσως αντέχουν λίγο περισ-
σότερο για να κρατήσουν και την
εικόνα του δημόσιου συστήματος
υγείας. Αυτή είναι όμως η γενικό-
τερη εικόνα που επικρατεί σε όλα
τα νοσοκομεία, στα κέντρα υγεί-
ας, σε όλο το ΕΣΥ. 

Πρόσφατα είχατε την επιτυχημένη

κινητοποίηση των τραυματιοφο-

ρέων απέναντι στην επίθεση της

διοίκησης. 

Υπάρχουν αντικειμενικές δυ-
σκολίες σε όλα τα νοσοκομεία.
Από εκεί και πέρα, στο δικό μας
το νοσοκομείο και φαντάζομαι και
σε αρκετά άλλα, υπάρχουν οι δυ-
σκολίες που προκύπτουν από
τους ανθρώπους που συχνά είναι
σε κεντρικές θέσεις της διοίκη-
σης, οι οποίοι επιδιώκουν να κρα-
τήσουν την όλη λειτουργία σε ένα
μνημονιακό πλαίσιο και με ένα
καθεστώς επιβολής, ότι «δεν μπο-
ρείτε να αντιδράσετε», «έτσι θα
είναι», «έτσι θα προχωρήσουμε».
Αυτά τα άτομα προσπαθούν να
επιβάλλουν πρόσωπα και λει-
τουργίες μέσα από μια διαδικα-
σία φόβου, αιφνιδιασμού και «πα-
ραινέσεων» τύπου «σου κουνάω
το δάχτυλο, πρόσεχε, και εσύ θα
πάθεις ό, τι έπαθε ο προηγούμε-
νος». Αυτά είναι πράγματα που
συμβαίνουν σε καθημερινή βάση.
Στο δικό μας το νοσοκομείο και
στη νοσηλευτική υπηρεσία πολύ
συχνά. Έχουμε το πρόσφατο πα-
ράδειγμα με τους τραυματιοφο-
ρείς που μας δείχνει ακριβώς αυ-
τό. Την τάση επιβολής φόβου και
αδράνειας. Οι τραυματιοφορείς
είναι μια ομάδα εργαζόμενων του
νοσοκομείου που ο αριθμός τους
είναι πολύ μικρότερος από τις
πραγματικές ανάγκες. Αριθμητικά
είναι πολύ λιγότεροι από τις ορ-
γανικές θέσεις που θα έπρεπε να
υπάρχουν στο νοσοκομείο, αλλά
αν το συγκρίνουμε με τα ευρω-
παϊκά δεδομένα, μπορεί να μην
είναι ούτε οι μισοί. Η διοίκηση

έκανε μια επίθεση στην υπεύθυνη
των τραυματιοφορέων και στους
ίδιους. Από τη μία ήθελαν να με-
τακινήσουν την ίδια ακόμα και με
σεξιστικά επιχειρήματα, λέγοντας
πως καλύτερα να είναι ένας άν-
τρας υπεύθυνος στους τραυμα-
τιοφορείς όπου δεν υπάρχουν
πολλές γυναίκες, ενώ ειπώθηκαν
και ψέματα ότι οι τραυματιοφο-
ρείς κάθονται, καπνίζουν και δεν
δουλεύουν. Μόλις το έμαθαν οι
τραυματιοφορείς, κινητοποιήθη-
καν άμεσα, ζήτησαν ραντεβού με
τη διοίκηση, ενώ μέλη της παρά-
ταξής μας που είναι τραυματιο-
φορείς μας ενημέρωσαν και συμ-
μετείχαμε στην κινητοποίηση την
Τετάρτη 19/7. Τελικά, η διοίκηση
δεν παραδέχτηκε τίποτα από όσα
είχαν προηγηθεί και τα πήρε όλα
πίσω. Μόλις είδαν μια ομάδα ερ-
γαζόμενων να αντιδρά δυναμικά,
αμέσως υποχώρησαν.  

Τι κινητοποιήσεις έγιναν φέτος

από τους υγειονομικούς, 

πώς συμμετείχατε από 

τη δική σας μεριά; 

Υπήρξαν αρκετές κινητοποι-
ήσεις, στάσεις εργασίας και
απεργίες φέτος που συμμετείχε η
ΠΟΕΔΗΝ και εμείς φυσικά. Και
βέβαια τα Καραβάνια της Υγείας
που ήταν πολύ πετυχημένες κινη-
ματικές αντιδράσεις. Έγιναν σε
διάφορες πόλεις, την Αθήνα, τη
Λάρισα, την Πάτρα, στα Γιάννενα,
τον Πύργο. Υπήρχε μαζική συμ-
μετοχή από όλη τη χώρα. Ήταν
ένα πολύ δυναμικό κομμάτι της
Υγείας που βγήκε μπροστά. Όλοι
αντιλαμβάνονται σιγά-σιγά ότι αν

δεν προχωρήσουμε με τέτοιες κι-
νήσεις, δεν έχουμε να περιμένου-
με τίποτα. Είχαμε και αποτελέ-
σματα, δηλαδή για τους επικουρι-
κούς γιατρούς δόθηκε παράταση
και για το επικουρικό προσωπικό
μετά την πρόσφατη στάση εργα-
σίας που κάναμε (σ.σ. 12 Ιούλη),
όπου ανακοινώθηκε ότι οι συμβά-
σεις τους θα ανανεωθούν μέχρι
το τέλος του 2018. Συνεχίζουμε
όμως να έχουμε το θέμα με την
ελαστική εργασία, με τους εργο-
λαβικούς, τους επικουρικούς,
όσους είναι από τον ΟΑΕΔ και το
ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Στο σωματείο μας καταφέραμε,
πιστεύω με σημαντική τη συμβο-
λή της παράταξής μας, να παρ-
θούν σημαντικές αποφάσεις ως
προς τις κινητοποιήσεις. Ειδικά,
στο  Καραβάνι της Αθήνας συμμε-
τείχαν πάρα πολλοί εργαζόμενοι
από το νοσοκομείο μας. Για μένα
το πιο σημαντικό που συμβαίνει,
και αυτό φάνηκε και στις πρό-
σφατες εκλογές του σωματείου
που πήραμε δεύτερη έδρα στο
ΔΣ, μέσα σε αυτό το καθεστώς
που έλεγα και πριν, αρχίζει ο πε-
ρισσότερος κόσμος να αποκτά
αγωνιστική συνείδηση. Πιστεύω
ότι αυτό θα δυναμώσει. Δεν είναι
προσδοκία, είναι πεποίθηση έτσι
όπως βλέπω και κινούνται μέσα
στο χώρο του νοσοκομείου. 

Δώσατε και τη μάχη ενάντια 

στην «αξιολόγηση». 

Μέχρι τώρα η μάχη έχει θετική
έκβαση. Ο μεγαλύτερος όγκος
των εργαζόμενων έχει παραδώσει
τα φύλλα αξιολόγησης. Όμως

υπάρχουν και κάποιοι εργαζόμε-
νοι, οι οποίοι μέσα στην όλη αγα-
νάκτηση και στο γεγονός ότι αι-
σθάνονται πιεσμένοι, νιώθουν την
ανάγκη ότι πρέπει να αξιολογη-
θούν για να τους πει κάποιος
«μπράβο», ότι πρέπει να γίνει μια
δίκαιη αξιολόγηση για να αισθαν-
θούν και αυτοί μια ηθική ανταμοι-
βή. Δηλαδή έχουν αυτή την αυτα-
πάτη. Εμείς προσπαθούμε ως πα-
ράταξη να ενημερώσουμε, μοιρά-
σαμε το έντυπο της ΑΔΕΔΥ σε
όλα τα τμήματα, κάναμε διάλογο
και συνεχίζουμε να κάνουμε γιατί
υπάρχουν κάποιες λίγες τέτοιες
φωνές. Βέβαια, υπάρχει και μικρή
μειοψηφία, κατά κύριο λόγο προ-
ϊστάμενοι, που θέλουν την «αξιο-
λόγηση» για να τιμωρήσουν και
να ελέγξουν το προσωπικό. Πάν-
τως, η πλειοψηφία αντιλαμβάνε-
ται ότι αυτή η «αξιολόγηση» θα
χρησιμοποιηθεί με τρόπο πολύ
δυσμενή για το προσωπικό. Θα
συνεχίσουμε την ενημέρωση γιατί
σίγουρα θα προσπαθήσουν να
ξαναστείλουν χαρτιά «αξιολόγη-
σης». Ο κόσμος έχει ανάγκη για
διάλογο σοβαρό και πολιτικά επι-
χειρήματα. 

Πως φτάσατε στην πρόσφατη

εκλογική επιτυχία στις εκλογές

του σωματείου;  

Πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η
δράση της παράταξης το προ-
ηγούμενο διάστημα. Σε όλα τα
θέματα ήταν μπροστά, σε όλες
τις κινηματικές δράσεις ήταν
μπροστά, με το πανό στις διαδη-
λώσεις και στα Καραβάνια, συμ-
μετείχε ενωτικά σε ό, τι κι αν γινό-
ταν, βάζοντας όλα τα πολιτικά ζη-
τήματα και του ρατσισμού και του
φασισμού. Χωρίς να φοβάται. Τα
άτομα που ήταν στο ψηφοδέλτιο
είχαν αποδοχή από τον κόσμο και
ως εργαζόμενοι και πολιτικά. Εί-
χαμε ένα ψηφοδέλτιο με έντιμες
προσωπικότητες, με άτομα που
δεν παίζουν παιχνίδια εξουσίας,
που είναι ειλικρινή, που είναι μα-
χητικά και όλοι αντιλαμβάνονταν
ότι αυτά τα άτομα συμμετείχαν
στην εκλογική μάχη όχι για προ-
σωπικά οφέλη αλλά γιατί πραγ-
ματικά είναι αγωνιστές. Τέλος,
προσπαθήσαμε, δουλέψαμε και
φτιάξαμε μια διακήρυξη πλούσια
σε περιεχόμενο. Μπορεί να μην
τη διάβασαν όλοι, αλλά πολλοί το
έκαναν. Κάναμε πολλές ενημερώ-
σεις, μοιράσαμε τα έντυπα μας
στο νοσοκομείο απ’ άκρη σ’
άκρη, πήγαμε στα υπόγεια, όπου
υπήρχαν εργαζόμενοι και σε αυ-
τές τις εξορμήσεις κάναμε πολιτι-
κή συζήτηση. Όλα αυτά έπαιξαν
το ρόλο τους.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Μειωμένο προσωπικό, αυξημένες ανάγκες
Το Καραβάνι της Υγείας διαδηλώνει στην Αθήνα, 6/10/16.
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Σε έκτακτη Γενική Συνέ-
λευση καλεί το Σωματείο
Εργαζόμενων του Αγίου
Σάββα την Πέμπτη 27 Ιού-
λη, στις 12μμ στο αμφιθέ-
ατρο του νοσοκομείου.
Στη Γενική Συνέλευση θα
συζητηθούν όλα τα θέμα-
τα που βρίσκονται σε εξέ-
λιξη, από τη θετική έκβαση
που έχει το ζήτημα της πα-
ράτασης του επικουρικού
προσωπικού μέχρι την μά-
χη για την εξασφάλιση μό-
νιμων προσλήψεων. 

Στην ανακοίνωση-κάλε-
σμά του το σωματείο ανα-
φέρει: «Ζητάμε προσλή-
ψεις μόνιμων τώρα! Να κα-
λυφθούν όλα τα κενά σε
προσωπικό και να ανα-
πτυχθεί το νοσοκομείο
σύμφωνα με τις αυξημένες
ανάγκες του ειδικού του
χαρακτήρα και της κοινω-
νίας. Δεν μπορούμε να συ-
νεχίσουμε να δουλεύουμε
1 για 10 σε απάνθρωπες
συνθήκες με εξοντωτικούς
ρυθμούς στην εφημερία,
στα τμήματα, στα χειρουρ-
γεία, να μην παίρνουμε τα
ρεπό που δικαιούμαστε,
να μην βγαίνουν οι άδειες
μας, να μην ξεκουραζόμα-
στε όπως θα έπρεπε, να
μην επιτρέπεται να αρρω-
στήσουμε, να λείψουμε με
εγκυμοσύνες. Αυτή η τρέ-
λα δεν μπορεί να συνεχί-
σει. Γι’ αυτό θα κλιμακώ-
σουμε τους αγώνες μας!». 

H ΠΟΕΔΗΝ από τη δική
της μεριά ήδη, με απόφα-
ση Γενικού Συμβουλίου,
καλεί στις κινητοποιήσεις
της ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη
στις αρχές Σεπτέμβρη.
Έχει ανακοινώσει ότι την
παραμονή των εγκαινίων
της ΔΕΘ θα οργανώσει
«Πορεία σωτηρίας της Δη-
μόσιας Υγείας» (όπως τα
Καραβάνια της Υγείας την
προηγούμενη χρονιά).
Έχει από τώρα κηρύξει
8ωρη στάση εργασίας 7πμ
έως 3μμ για τα όμορα Νο-
σοκομεία και 4ωρη στάση
8πμ έως 12μμ για τα Νο-
σοκομεία της Θεσσαλονί-
κης. Η πορεία θα ξεκινήσει
στις 8πμ από το Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο και θα
κατευθυνθεί στο Γραφείο
του Πρωθυπουργού στην
πόλη. 

Σ
υνεχίζεται ο αναβρασμός στον
κλάδο των εργαζόμενων στα
ΜΜΕ σχετικά με το μέλλον του

ΕΔΟΕΑΠ, του ταμείου επικουρικής
ασφάλισης και περίθαλψης. Η εικόνα
είναι διπλή. Από τη μια ο κόσμος της
βάσης, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι
που διεκδικούν να δώσουν εδώ και
τώρα την απεργιακή μάχη για να δια-
σώσουν τον ασφαλιστικό φορέα τους
χωρίς πρόσθετες περικοπές παροχών
και συντάξεων και να αναγκάσουν ερ-
γοδότες και κυβέρνηση να βάλουν το
χέρι στην τσέπη. Κι από την άλλη η
συνδικαλιστική ηγεσία, προσκείμενη
σε κυβέρνηση και αξιωματική αντιπο-
λίτευση που κωλυσιεργεί παίζοντας
το παιχνίδι της εργοδοσίας. 

Η συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ την πε-
ρασμένη Τρίτη 18/7, ήταν χαρακτηρι-
στική. Σχεδόν 900 άτομα γέμισαν την
αίθουσα του Ρόγιαλ Ολύμπικ και πα-
ρότι το προεδρείο έκρινε ότι δεν
υπήρχε απαρτία (!), πραγματοποι-
ήθηκε μια θυελλώδης συνεδρίαση
που υποχρέωσε έναν – έναν τους εκ-
προσώπους των παρατάξεων να δη-
λώσουν πίστη στην απόφαση της
προηγούμενης συνέλευσης για
απεργία διαρκείας. Ωστόσο, η ηγε-
σία της ΕΣΗΕΑ, κι ενώ εξέπνεε η δε-
καπενθήμερη προθεσμία που είχε
δώσει αρχικά, μετέθεσε εκ νέου την
απεργιακή μάχη μετά την τριμερή
συνάντηση, εφόσον σε αυτή δεν δι-
νόταν λύση. Μια τριμερής που συνε-
χώς αναβαλλόταν, μεταθέτοντας μα-
ζί της και την έναρξη της απεργίας. 

Τελικά η τριμερής πραγματοποι-
ήθηκε το πρωί της Δευτέρας 24/7,
στο υπουργείο Εργασίας. Δεκάδες
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή, για
συγκέντρωση έξω από το υπουργείο.
Στην τριμερή δεν δόθηκε λύση. Από
τη μια πλευρά η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ
κατέθεσε μια πρόταση διαμορφωμέ-
νη από την παράταξη που πρόσκειται
στο ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας και τη σύμφωνη
γνώμη της δεξιάς, αλλά που συναν-
τάει αντιδράσεις από τη μεριά του
κόσμου. Μια πρόταση συμβιβαστική,
κατατεθειμένη στο διαδίκτυο κι όχι
στις συλλογικές διαδικασίες του κλά-
δου, που δεν δίνει λύση στο ζήτημα
της εργοδοτικής εισφοράς που θα
αντικαταστήσει το καταργημένο Αγ-
γελιόσημο και θα καθιστά το ταμείο
βιώσιμο οικονομικά.

Επί της ουσίας διευκολύνει τους
εργοδότες να πληρώσουν χαμηλότα-
τες εισφορές και όχι μονο.

Από την άλλη ο εκπρόσωπος των
εργοδοτών, ο Κυριακόπουλος του
Star, με τις προτάσεις του ουσιαστι-
κά επιχειρεί να αλλώσει το ταμείο,
καθώς διεκδικεί σε αυτό την εκπρο-
σώπηση των αφεντικών στο ΔΣ και
περικοπές σε συντάξεις και παροχές

αν οι αναλογιστικές μελέτες συμπε-
ραίνουν ότι το ταμείο δεν ειναι βιώσι-
μο. Κι αφού κατέθεσε τις προτάσεις
γύρισε στο τηλεοπτικό σταθμό για
να απολύσει 18 τεχνικούς.

Στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ
που ακολούθησε την ίδια μέρα, πα-
ρότι αρχικά είχε καλεστεί προκειμέ-
νου να συγκροτηθεί απεργιακή επι-
τροπή, η πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ ανέ-
βαλε ξανά την προκήρυξη της απερ-
γίας μετά τη νέα τριμερή συνάντηση
την Τετάρτη 26/7. 

Η ΠΟΕΣΥ, η πανελλήνια Ομοσπον-
δία των δημοσιογράφων, που συνε-
δρίαζε την ίδια ώρα αποφάσισε “να
ζητήσει από τις Ενώσεις - μέλη της
Ομοσπονδίας να κηρύξουν πανελλα-
δική απεργία διαρκείας σε όλα τα
ΜΜΕ, εφόσον τις αμέσως επόμενες
μέρες δεν συμφωνηθεί λύση”. 

“Χρειάζεται η ηγεσία της ΕΣΗΕΑ
να σταματήσει να αρνείται την εφαρ-
μογή της απόφασης του κλάδου,
όπως αυτή εκφράστηκε στη Γ.Σ του
ΕΔΟΕΑΠ και μιλάει για άμεση κήρυ-
ξη απεργίας διαρκείας. Είναι παρά-
νομο να μην την εφαρμόζει. Αντί να
συνδέσει σε έναν μεγάλο απεργιακό
αγώνα το ζήτημα του ΕΔΟΕΑΠ με τα

μεγάλα προβλήματα των εργαζόμε-
νων, τις απολύσεις, την απληρωσιά,
τα ζητήματα των συναδέλφων στον
Πήγασο, τον ΔΟΛ, το Μέγκα, το Star
κλπ, αυτή τη στιγμή δίνει σωσίβιο
στους εργοδότες και την κυβέρνηση”
μας είπε η Πόπη Χριστοδουλίδου,
εκλεγμένη στο Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ με
την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή. 

“Θεατρική παράσταση”

Η Πόπη Χριστοδουλίδου, ήταν πα-
ρούσα στην τριμερή συνάντηση την
οποία χαρακτήρισε ως “μια καλοστη-
μένη θεατρική παράσταση”. 

Σε δήλωσή της στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη περιγράφει: “Στη διαπραγ-
μάτευση η υπουργός η κα Αχτσιό-
γλου δεν είπε ούτε μία λέξη. Από τη
μεριά της ΕΣΗΕΑ υπήρχε η πρόταση
του κου Καπάκου, του γραμματέα
της ΕΣΗΕΑ κι από τη μεριά των ερ-
γοδοτών η πρόταση του Κυριακό-
πουλου. Ο υφυπουργός ο κος Πε-
τρόπουλος το μόνο που έβαζε ήταν
η πίεση για συμφωνία μεταξύ εργο-
δοτών κι εργαζομένων εντός δύο
ημερών. Από τη στιγμή που υπάρ-
χουν οι δύο προτάσεις, έλεγε, βάλτε

τες κάτω, συμψηφίστε τες και υπο-
γράψτε εντός 48 ωρών. 

Τόσο οι προτάσεις της ηγεσίας
της ΕΣΗΕΑ όσο και των εργοδοτών
είναι προβληματικές. Πρόκειται ου-
σιαστικά για ένα πακέτο που έχει
φτιαχτεί από την κυβέρνηση διευκο-
λύνοντας τους εργοδοτες. Και σε
αυτό συμφωνούν τόσο η συνδικαλι-
στική παράταξη της δεξιάς στον κλά-
δο, οι Ενωμένοι Δημοσιογράφοι, όσο
και η Συσπείρωση, η παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ που από κοινού έχουν το
προεδρείο της ΕΣΗΕΑ. 

Οι προτάσεις της εργοδοσίας είναι
κι επικίνδυνες. Βάζει τον όρο να βρί-
σκεται εκπρόσωπος των εργοδοτών
στο Δ.Σ του ΕΔΟΕΑΠ. Δεν γίνεται
αυτό. Ο ΕΔΟΕΑΠ είναι ταμείο αυτο-
διαχειριζόμενο, έχει ιδρυθεί από τις
συνδικαλιστικές ενώσεις των εργα-
ζομένων και ανήκει σε αυτούς. Για
να βάλουν εκπρόσωπο των εργοδο-
τών θα πρέπει να καταργήσουν την
εκλογή της διοίκησής τους από τους
εργαζόμενους - μέλη του και να τη
διορίζουν. Ουσιαστικά να καταργή-
σουν τον ΕΔΟΕΑΠ και να φτιάξουν
ένα επαγγελματικό ταμείο. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι απλήρωτοι, οι άνεργοι,
οι συνταξιούχοι, άνθρωποι με σοβα-
ρά προβλήματα υγείας, θα βρεθούν
στο δρόμο. Θα έχουν ιατροφαρμα-
κευτικές παροχές μόνο αυτοί που
έχουν τη δυνατότητα να δίνουν ει-
σφορές και μάλιστα παροχές ανάλο-
γα με το μέγεθος των εισφορών.
Όσο πιο πολλά λεφτά έχεις τόσες
παροχές θα λαμβάνεις. Σαν μια ιδιω-
τική ασφαλιστική εταιρία. 

Αυτό φαίνεται κι από το άλλο κομ-
μάτι της εργοδοτικής πρότασης που
λέει ότι οι παροχές του ΕΔΟΕΑΠ θα
διαμορφώνονται σύμφωνα με τα πο-
ρίσματα ετήσιων αναλογιστικών με-
λετών. Δηλαδή οι συντάξεις και οι ια-
τροφαρμακευτικές παροχές ενδέχε-
ται να περικόπτονται ετησίως. Αν
υπογράψουν τελικά τις προτάσεις
της εργοδοσίας θα βρουν μπροστά
τους έναν ολόκληρο κλάδο”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

• Σε νέες μαζικές απολύσεις προχω-
ράει η διοίκηση του τηλεοπτικού
σταθμού Star. Το απόγευμα της Δευ-
τέρας 24/7, απέλυσε 18 εργαζόμε-
νους, τεχνικούς, από τους 21 που
εργάζονται στα εξωτερικά συνερ-
γεία. Οι συνάδελφοί τους απάντησαν
με στάση εργασίας μέχρι το βράδυ.

• Συνεχίζουν την απεργία οι εργα-
ζόμενοι του Πήγασου πλησιάζον-
τας τους δύο μήνες απεργιακής
δράσης. Αυτή τη βδομάδα οι
απεργοί βρίσκονται ίσως στην πιο
κρίσιμη φάση της μάχης, καθώς
οι τίτλοι των εφημερίδων και οι
συμμετοχές του Πήγασου σε επι-
χειρήσεις βγαίνουν σε πλειστη-
ριασμό. Οι απεργοί καλούν συγ-
κέντρωση την Τετάρτη 26/7, στις
4μμ, στα δικαστήρια της Λουκά-

ρεως όπου θα πραγματοποιηθεί η
διαδικασία του πλειστηριασμού.

• Στάσεις εργασίας πραγματοποί-
ησαν οι εργαζόμενοι στα πρακτο-
ρεία διανομής Τύπου το διήμερο
24 και 25 Ιούλη. Συγκεντρώσεις
πραγματοποιήθηκαν και τις δύο
μέρες στο τυπογραφείο της Ίρι-
δας. Αφορμή για την απεργιακή
κινητοποίηση ήταν η απόλυση
δύο εργαζομένων, οδηγών στα
πρακτορεία Άργος και Ευρώπη.
“Η δικαιολογία; Ότι περισσεύουν.
Η πραγματικότητα; Τα δύο πρα-
κτορεία θέλουν να επιβάλουν την
αντίληψη ότι κανείς δεν μπορεί να
σηκώσει κεφάλι απέναντι στις
απαιτήσεις τους” καταγγέλει η
Ένωση Προσωπικού Πρακτορεί-
ων Εφημερίδων Αθήνας.

ΥΓΕΙΑ

Προσλήψεις
τώρα!

ΜΜΕ Ώρα για απεργία διαρκείας

Συνέλευση
ασφαλισμένων
ΕΔΟΕΑΠ, 18/7



Στις τρεις κεντρικές υποθέσεις της μεγάλης δί-

κης είδαμε καθαρά τον τρόπο δράσης και τη

συγκρότηση των ταγμάτων εφόδου. Τι παρα-

πάνω έχουμε δει στο ακροατήριο από τότε

που άρχισαν να εξετάζονται οι μάρτυρες των

υπόλοιπων υποθέσεων;

Ξεκαθαρίστηκε ότι δεν υπάρχει γενικώς
«ρατσιστικό έγκλημα». Χρειάζονται οργανωμέ-
νες ρατσιστικές ομάδες για να κάνουν τις ρα-
τσιστικές ιδέες εγκλήματα. Είναι η ΧΑ που ορ-
γανώνει αυτές τις ομάδες.

Αναδείχθηκε ο ρόλος που έχουν σε αυτό τα
κατά τόπους γραφεία της Χρυσής Αυγής, ως
ορμητήρια των επιθέσεών της κατά μετανα-
στών, αντιφασιστών και κάθε ενός που η ΧΑ
θεωρούσε «εχθρό». Πχ στην Ιεράπετρα και
στη Νίκαια. Ακόμη και στην Ηλιούπολη για να
κάνουν επίθεση σε μια τοπική εστία αντίστα-
σης, το «Συνεργείο», κινητοποιήθηκαν οι πυ-
ρήνες Νίκαιας, Περάματος, Πειραιά και του
Αλίμου, για να δείξουν ποιος είναι το αφεντικό
στην περιοχή. Έτσι θα άνοιγαν κι εκεί γραφεία
όπως είχε προαναγγείλει ο Παναγιώταρος, μέ-
λος του στενού πυρήνα της ηγεσίας της ΧΑ.

Όπου γίνονται οργανωμένες επιθέσεις
έχουμε γραφεία, τοπική ηγεσία, ευθύνη της
κεντρικής ηγεσίας για το χώρο (ο Λαγός στο
Πέραμα, ο Παναγιώταρος στον Άλιμο, τη νο-
τιοδυτική Αθήνα, το κέντρο). Σε κάθε τοπική
που οργάνωνε επιθέσεις υπήρχε όλη η δομή
της οργάνωσης. Πενταμελές, επικεφαλής, ιδε-
ολογικός υπεύθυνος, οργανωτικός υπεύθυ-
νος, με την επίβλεψη και καθοδήγηση στελέ-
χους της ηγεσίας, μέχρι το πολιτικό συμβού-
λιο. Και κυρίως υπήρχε πάντα συγκροτημένο
τάγμα εφόδου, ο ναζιστικός πυρήνας που
μπορούσε να κινητοποιεί γύρω του έναν κύ-
κλο οπαδών. 

Αυτό αποδεικνύει ότι ο δράστης είναι η ΧΑ
κι όχι απλά κάποιοι ρατσιστές της περιοχής.
Είναι επιθέσεις κεντρικά οργανωμένες και
σχεδιασμένες. Στην αρχή είχε υποτιμηθεί ο
ρόλος των γραφείων. Αναδείχτηκε μέσα από
τη δίκη ότι μόνο όπου είχαν γραφεία μπορού-
σαν να οργανώσουν τις ναζιστικές επιθέσεις.

Τους τελευταίους μήνες στη δίκη έχει ανα-
δειχθεί και το εγκληματικό παρελθόν της ναζι-
στικής οργάνωσης. Αν υπήρχαν αμφιβολίες
ό,τι αυτά άρχισαν τα τελευταία χρόνια λόγω
της μετανάστευσης, έρχονται οι μάρτυρες,
κυρίως οι δημοσιογράφοι, και δείχνουν ότι η
ΧΑ με τον ίδιο τρόπο έχει οργανώσει και εκτε-
λέσει αντίστοιχα εγκλήματα και στο παρελ-
θόν. Όλοι οι υπαρχηγοί του Μιχαλολιάκου
έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για βαρειές
σωματικές βλάβες ή απόπειρες ανθρωποκτο-
νίας κατά αντιφασιστών: Κουσουμβρής, Ζα-

φειρόπουλος, Περίανδρος Ανδρουτσόπουλος. 

Η Σκορδέλη καταδικάστηκε ως επικεφαλής

τάγματος εφόδου που έκανε ρατσιστική επίθε-

ση σε Αφγανούς μετανάστες στον Άγιο Παντε-

λεήμονα το 2011. Επηρεάστηκε το αποτέλεσμα

από τη διεξαγωγή της μεγάλης δίκης της Χρυ-

σής Αυγής; Ποια είναι η σημασία της καταδίκης

της Σκορδέλη;

Τον τελευταίο χρόνο, ειδικά από τον περα-
σμένο Σεπτέμβρη και μετά, η δίκη της Χρυσής
Αυγής απέκτησε ρυθμό. Εξετάστηκαν 85 μάρ-
τυρες, ενώ μέχρι τότε είχαν εξεταστεί μόνο
25. Εμπεδώθηκε, και αυτό επηρέασε όλο το
δικαστικό σύστημα, ότι η δίκη θα συνεχιστεί
και θα τελειώσει. Το κράτος έχει προς στιγμήν
εγκαταλείψει την ανοχή και την ασυλία, κι αυ-
τό έχει επηρεάσει και άλλες δίκες που σχετί-
ζονται με χρυσαυγίτες. Η επίθεση στο «Συνερ-
γείο», όπου είναι κατηγορούμενοι και οι βου-
λευτές της ΧΑ, Λαγός και Μίχος, είχε πάει στις
καλένδες αλλά φέτος προσδιορίστηκε. Ο χρυ-
σαυγίτης που έβρισε τη Μάγδα Φύσσα δικά-
στηκε και καταδικάστηκε σε σύντομο χρονικό
διάστημα. Ο αντιφασίστας Βραχνής στην Βέρ-
ροια αθωώθηκε, που δεν ήταν δεδομένο.

Αντανάκλαση αυτού είναι και η δίκη Σκορδέ-
λη. Πρώτο πολύ σημαντικό είναι ότι η δίκη αυ-
τή έγινε. Έχει καθυστερήσει έξι χρόνια(!), ενώ
υπήρξε ξανά επιδίωξη από την πλευρά των
κατηγορούμενων να αναβληθεί. Το δικαστήριο
ήταν αυτή τη φορά κάθετο: δε θα υπάρξει άλ-
λη αναβολή. Παρά τις δεκάδες ενστάσεις που
έκαναν οι κατηγορούμενοι, για κάθε πιθανό
και… απίθανο λόγο, η δίκη έγινε. Το μέχρι τώ-
ρα μήνυμα, ότι μπορούσαν οι χρυσαυγίτες, να
παίρνουν άνετα αναβολές με χαρτιά ψυχιά-
τρων και άλλα προσχήματα, ακυρώθηκε.

Δεύτερο σημαντικό, υπήρξε καταδίκη, δι-
καίωση για τα θύματα. Τα θύματα είναι μετα-
νάστες, οι δύο από τους τρεις είχαν αναγκα-
στεί να φύγουν από τη χώρα. Παρά το ότι οι
δύο από αυτούς δεν μπόρεσαν να έρθουν,
υπήρξε καταδικαστική απόφαση. 

Τρίτο, η ποινή ήταν μεγάλη σε σχέση με τη
συνήθη για την επικίνδυνη σωματική βλάβη
που ήταν η κατηγορία. Δύο χρόνια συνήθως
θεωρείται βαριά ποινή. Εδώ η καταδίκη είναι
τρία χρόνια για κάθε δράστη (Λουκιανός,
Μαρκουλάκης φυσική αυτουργία, Σκορδέλη
ηθική αυτουργία), με εισαγγελική πρόταση για
τέσσερα. Το δικαστήριο το δικαιολόγησε: λό-
γω του οργανωμένου χαρακτήρα που είχε η
επίθεση αυτή και λόγω του περιβάλλοντος
στο οποίο έγινε, στον Άγιο Παντελεήμονα,
στην περίοδο που υπήρχαν πολλές όμοιες επι-
θέσεις κατά μεταναστών. 

Στη δίκη Σκορδέλη αναδείχθηκε τι σημαίνει
οργανωμένη δράση της Χρυσής Αυγής. Ότι
δηλαδή ήδη από το 2011 έχουμε τάγμα εφό-
δου που δρα στον Άγιο Παντελεήμονα. Οργα-
νώνει «περιπολίες» στην περιοχή, σχεδιάζει
και εκτελεί επιθέσεις σε μετανάστες. Επικεφα-
λής έχει τη Σκορδέλη και πάνω από αυτήν ένα
μέλος του πολιτικού συμβουλίου της ΧΑ, τον
Παναγιώταρο. 

Στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα υπάρ-
χουν τα, τότε κεντρικά γραφεία-ορμητήριο της
οργάνωσης, της οδού Δηλιγιάννη, και λόγω
της μεγάλης συγκέντρωσης μεταναστών, η πε-
ριοχή επιλέχθηκε, ως κατ’εξοχήν τόπος οργα-
νωμένων επιθέσεων της ΧΑ, ως «εισιτήριο» ει-
σόδου της ΧΑ στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Το 6ο διαμέρισμα στο οποίο βρίσκονταν, η ΧΑ
πήρε τις περισσότερες ψήφους στις δημοτικές
εκλογές του 2010, ο αρχηγός της ΧΑ, Μιχαλο-
λιάκος, εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος στο
Δήμο της Αθήνας και έγινε αυτό που είχε προ-
αναγγείλει ο Παναγιώταρος: πογκρόμ.

Η έρευνα του Human Rights Watch που
αναδείχθηκε στη δίκη Σκορδέλη, υπογράμμισε
ότι η επίθεση δεν ήταν ούτε μεμονωμένη, ού-
τε πρωτοφανής στην περίοδο, μετά την εκλο-
γή Μιχαλολιάκου και πριν το 2011. Ήταν πάρα
πολλά τα περιστατικά με τον ίδιο τρόπο δρά-
σης, επικεντρωμένα στην περιοχή που η ΧΑ
επέλεξε να κάνει την πρώτη επίδειξη ισχύος.
Εκεί έκαψαν το Cointreau και την Τανζανική
κοινότητα, πυρπόλησαν μαγαζιά Μπαγκλαντε-
σιανών και Πακιστανών, είχαμε νεκρούς μετα-
νάστες. 

Αυτό μας οδηγεί στην εικόνα που έχει ανα-
δειχθεί και από την μεγάλη δίκη, ότι οπουδή-
ποτε υπήρξαν οργανωμένες επιθέσεις, υπήρ-
ξαν με ορμητήριο τα «γραφεία» της ΧΑ.

Τέλος, η δίκη Σκορδέλη έδειξε ότι η επίθεση
στους Αφγανούς μετανάστες έγινε από ένα
τάγμα εφόδου, όπως αυτά που συναντάμε
στη μεγάλη δίκη σε όλες τις περιοχές, με προ-
εξάρχουσα τη Νίκαια. Ο τρόπος δράσης, η

σχέση με το τοπικό αστυνομικό τμήμα, οι πε-
ριπολίες του «τάγματος» στην περιοχή και οι
«περιοδείες» του σε όλη την Ελλάδα σαν «το-
πική πρότυπο». Στη δίκη, το δικαστήριο είδε
φωτογραφίες όπου η Σκορδέλη και ο Μαρ-
κουλάκης εικονίζονται με στολές παραλλαγής
της ΧΑ μαζί με μέλη της τοπικής Νίκαιας, σε
περιοδία στην Κόρινθο. 

Πολύς κόσμος παρατηρεί ότι στη μεγάλη δίκη

της Χ.Α η εισαγγελέας έχει μια στάση που δεν

δείχνει να ακολουθεί το κατηγορητήριο. Κάνει

ερωτήσεις που στοχοποιούν τους μετανάστες

και γενικότερα τα θύματα των επιθέσεων,

ερωτήσεις που αποπροσανατολίζουν από το

γεγονός που εξετάζεται, ή τη διαβόητη ερώτη-

ση στον δημοσιογράφο Γ.Μπασκάκη γιατί δεν

παίρνει συνέντευξη από τους χρυσαυγίτες για

να κάνει «πολύπλευρη» ενημέρωση. Είναι

σωστή αυτή η παρατήρηση για τη στάση της

εισαγγελέα;

Είναι σωστή η παρατήρηση, είναι μια παρα-
τήρηση πού την έχει κάνει πολύς κόσμος πού
παρακολουθεί από κοντά τη δίκη. Το προσω-
νύμιο πού κυκλοφορεί στο ακροατήριο για την
εισαγγελέα είναι, «εισαγγελέας υπεράσπι-
σης». 

Το κεντρικό ερώτημα πού καλείται να εξε-
τάσει και να αποφανθεί το δικαστήριο είναι αν
η ΧΑ είναι εγκληματική οργάνωση, αν είναι αυ-
τή πού σχεδίασε, οργάνωσε, τα εγκλήματα
που περιγράφονται στο κατηγορητήριο, αν τα
τάγματα εφόδου της ΧΑ που διέπραξαν τα εγ-
κλήματα, δρούσαν με εποπτεία, εντολές και
καθοδήγηση της ηγεσίας της, αν τα κατά τό-
πους γραφεία της ΧΑ, λειτουργούσαν ως ορ-
μητήρια, ως τόπος σχεδιασμού και εξόρμησης
για τα εγκλήματα της ΧΑ πού δικάζονται. 

Αυτό πού έχει αποδεικτική αξία είναι αν οι
πληροφορίες πού εισφέρουν οι μάρτυρες, εί-
ναι αληθινές, αν διασταυρώνονται με αντίστοι-
χες μαρτυρίες άλλων, αν επιβεβαιώνονται από
αντικειμενικά στοιχεία. Στο πλαίσιο αυτό,

πράγματι δεν έχει καμία αποδεικτική αξία αν
και γιατί πχ ο δημοσιογράφος Μπασκάκης δεν
ζήτησε συνέντευξη από την ΧΑ.

Οι συνήγοροι της ΧΑ, λόγω ένδειας επιχει-
ρημάτων, «πετάνε τη μπάλα στην εξέδρα», κα-
τά κανόνα κάνουν ερωτήσεις άσχετες με τα
κρίσιμα θέματα. Δικαιολογούνται, επειδή είναι
συνήγοροι.

Σε όλες τις μεγάλες δίκες με κοινωνικοπολι-
τική σημασία, το τελικό αποτέλεσμα κρίνεται
από τον πολιτικό και κοινωνικό συσχετισμό
δύναμης που διαμορφώνεται. Αυτή η δίκη εί-
ναι κλασικό παράδειγμα. Από την έναρξή της
μέχρι σήμερα σε κάθε στάδιο το καθοριστικό
ήταν οι πρωτοβουλίες που έπαιρναν οι βασι-
κοί συντελεστές μέσα και έξω από το δικαστή-
ριο. 

Ο Μητσοτάκης, για παράδειγμα, έκανε ένα
άνοιγμα πολύ σαφές στη ΧΑ. Είπε ότι η τρο-
μοκρατία έχει μία μόνη μήτρα και αυτή είναι η
Αριστερά. Άφησε ορθάνοιχτη την πόρτα του
ενδεχόμενου της συνεργασίας με τους νεονα-
ζί. Το ότι αναγκάστηκε να κάνει στροφή στη
Βουλή λίγες ημέρες μετά, ύστερα από την
πίεση που του ασκήθηκε, αντανακλά κυρίως
τη δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος.
Αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι ναι, η Χρυσή
Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Η γέφυρα
που πήγε να στήσει ο Μητσοτάκης με την ΧΑ
έσπασε. Γι’ αυτό έχει τεράστια σημασία η πο-
λιτική απομόνωση της ΧΑ. Σήμερα και κάθε
μέρα.

Οι δικαστές δεν λειτουργούν σε κοινωνικό
και πολιτικό κενό. Είναι ανώτατοι κρατικοί λει-
τουργοί. Επηρεάζονται από τις πρωτοβουλίες
των άλλων «συντεταγμένων» εξουσιών, αλλά
όχι μόνον από αυτές.

Το αντιφασιστικό κίνημα έχει παίξει μέχρι
τώρα κεντρικό ρόλο στην παραπομπή της ΧΑ
σε δίκη, όπως και στην ίδια την εξέλιξη της δί-
κης, στη δημοσιότητά της, στη στήριξη των
θυμάτων, στην πολιτική απομόνωση της ΧΑ,
πού είναι όρος και προϋπόθεση για την κατα-

δίκη της. 

Έχουν μείνει λιγότεροι από 20 μάρτυρες κατη-

γορητηρίου και η δίκη ξαναρχίζει στις 5 Σε-

πτέμβρη. Ποια είναι τα καθήκοντα του κινήμα-

τος μπροστά στις επόμενες φάσεις της δίκης;

Την περίοδο που εξετάζει η δίκη, σε ολό-
κληρες γειτονιές δεν τολμάγανε οι άνθρωποι
να διαμαρτυρηθούν, όταν μπροστά τους γί-
νονταν εγκλήματα. Μια από τις μεγάλες επιτυ-
χίες αυτής της δίκης είναι ότι ήρθαν όλοι οι
μάρτυρες στο δικαστήριο. Πού βρήκαν το
κουράγιο να μιλήσουν; Σε τρία πράγματα:
πρώτο, το αντιφασιστικό κίνημα έχει παρου-
σία σταθερά στα δικαστήρια. Κυρίως η ΚΕΕΡ-
ΦΑ στην αρχή, αλλά στη συνέχεια και όλος ο
υπόλοιπος κόσμος της Αριστεράς. Δεύτερο, η
πολιτική αγωγή μέσα στη δίκη, που έδινε την
ασφάλεια και την εμπιστοσύνη ότι οι μάρτυ-
ρες έχουν κάποιον να τους στηρίξει εκεί. Τρί-
το, η συνεχής δράση του αντιφασιστικού κινή-
ματος μέχρι και σήμερα. Αυτό πρέπει να συνε-
χιστεί και για τους τελευταίους μάρτυρες.

Το Σεπτέμβρη έχουμε έξι δικάσιμες στον
Κορυδαλλό και μόλις τρεις στο Εφετείο. Οι
Ευρωβουλευτές που παρακολούθησαν τη δί-
κη στον Κορυδαλλό είπαν «αυτό δεν έχει κα-
μία σχέση με δικαστήριο ευρωπαϊκής χώρας».
Η κυβέρνηση προτιμά να αμφισβητηθεί το
«ευρωπαϊκό κεκτημένο» που υποτίθεται υπε-
ρασπίζεται πάση θυσία, παρά να κάνει κάτι.
Είναι σαφέστατη η υποβάθμιση της δίκης από
την κυβέρνηση, όπως επείγουσα είναι η ανάγ-
κη να στηριχθεί με κάθε τρόπο το αίτημα της
πολιτικής αγωγής για μεταφορά της δίκης στο
Εφετείο.

Η φάση των αναγνωστέων εγγράφων πλη-
σιάζει. Πρέπει να γίνει στην αίθουσα του Εφε-
τείου που έχει τεχνικές δυνατότητες που δεν
έχει ο Κορυδαλλός. Αλλά δεν είναι μόνο τεχνι-
κό το ζήτημα. Για να αναδείξει κανείς τη ση-
μασία της δίκης κοινωνικά, πολιτικά, ιστορικά,
από όλες τις απόψεις, πρέπει να έχει τη δίκη
στο κέντρο της πόλης.

Η αίθουσα δεν είναι απόφαση της έδρας.
Είναι ζήτημα κεντρικού μηχανισμού: τον χώρο
διεξαγωγής τον αποφασίζει το Συμβούλιο Δι-
οίκησης του Εφετείου μαζί με το Υπουργείο.
Εκεί πρέπει να ασκηθεί η πίεση και μόνο το
αντιφασιστικό κίνημα μπορεί να το κάνει, μαζί
με την μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας που
έχει κερδίσει.

Τέλος, έχει μεγάλη σημασία και επικαιρότη-
τα η πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γραφεί-
ων της ΧΑ. Διότι η δίκη δείχνει ότι η νεοναζι-
στική οργάνωση είναι δημόσιος κίνδυνος και
μάλιστα οργανωμένος, χάρη στα γραφεία της.
Εκεί παίζεται το στοίχημα της πολιτικής απο-
μόνωσης της Χρυσής Αυγής. Το Συμβούλιο
του 7ου διαμερίσματος πρόσφατα υπερψήφι-
σε το ψήφισμα της ΚΕΕΡΦΑ για να κλείσουν
τα γραφεία της ΧΑ. Τέτοια ψηφίσματα χρει-
άζεται να επιδιώξουμε να εκδώσουν όλα τα
διαμερίσματα της Αθήνας, οι δήμοι και κυρίως
τα συνδικάτα. Επόμενος σταθμός σε αυτή τη
μάχη είναι η οργάνωση μιας μαζικής αντιφασι-
στικής διαδήλωσης στις 16 Σεπτέμβρη ενάν-
τια στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής
στη Μεσογείων.

Νο 1284 , 26 Ιούλη 2017

Ο αγώνας για την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας κλιμακώνεται 

Οι αγώνες που δίνουν καθη-
μερινά το αντιφασιστικό κίνη-
μα, οι μάρτυρες κατηγορίας και
η πολιτική αγωγή έχουν κερδί-
σει τη διεξαγωγή της δίκης και
την προστασία της από το να
βρεθεί στο περιθώριο. Aυτό
επηρεάζει τις δίκες των φασι-
στών που βρίσκονται παράλλη-
λα σε εξέλιξη ενώ και η μεγάλη
δίκη ενισχύεται από αυτές. Εν-
δεικτικά:

Τον Ιούνιο του 2016 έγινε η
άρση ασυλίας των κατηγορού-
μενων βουλευτών Μίχου και Λα-
γού για την υπόθεση στο Συνερ-
γείο. Η υπόθεση αυτή είχε «χα-
θεί» τα προηγούμενα χρόνια. Λί-
γες ημέρες μετά καταδικάστηκε
η Σκορδέλη για επίθεση στον
Αλαβάνο στον Άγιο Παντελεήμο-
να πριν τις δημοτικές εκλογές
του 2010. Τον Ιούλιο του 2016
έγινε αμετάκλητη η καταδικαστι-
κή απόφαση σε βάρος των χρυ-
σαυγιτών Σιατούνη και Στράτου
για τη δολοφονική επίθεση στο
στέκι Αντίπνοια. Αρχές του 2017
αθωώθηκε πανηγυρικά ο αντιφα-
σίστας Γ. Βραχνής που από θύ-
μα επίθεσης τάγματος εφόδου
στη Βέροια βρέθηκε κατηγορού-
μενος για συκοφαντική δυσφήμι-
ση. 

Οι χρυσαυγίτες που συμμετεί-
χαν στις ρατσιστικές επιθέσεις
σε βάρος προσφύγων στη Χίο
(Μ. Μερμηγκούσης και Τ. Κομ-
ματάς) καταδικάστηκαν βάση
του αντιρατσιστικού νόμου με τη
διαδικασία του αυτόφωρου τον
Απρίλιο του 2017. Οι τρεις χρυ-
σαυγίτες του Ζαρού στην Κρήτη
που επιτέθηκαν το 2012 σε αντι-
φασίστες καταδικάστηκαν τον
Ιούνιο του 2017 σε διετή φυλάκι-
ση.

Ο Χ. Ζέρβας, ηγετικό στέλε-
χος της Χρυσής Αυγής, μετα-
κλητός υπάλληλος της Βουλής
στο γραφείο του Μιχαλολιάκου
και οργανωτής της επίθεσης στο
φοιτητή Α. Λάζαρη, αναγνωρί-
στηκε από το θύμα του και προ-
φυλακίστηκε. Ο Β. Παυλίδης,
χρυσαυγίτης που είχε πει στη
Μάγδα Φύσσα «πού είναι ο Παύ-
λος τώρα;» μέσα στο Εφετείο,
καταδικάστηκε σε 7 μήνες φυλά-
κιση.

A.Φ.

Σ
τις 27 Ιούνη 2016 η δίκη της Χρυσής Αυγής έγινε
για πρώτη φορά στην αίθουσα τελετών του Εφετεί-
ου. Ήταν μια μεγάλη νίκη για το αντιφασιστικό κίνη-

μα που για μήνες πάλευε ώστε η δίκη να έχει τη δημοσιό-
τητα και την προσβασιμότητα που της αρμόζει. H δίκη
απέκτησε ρυθμό ενώ το αντιφασιστικό κοινό διευρύνθηκε. 

Ένα χρόνο μετά, η εξέταση των μαρτύρων για τις
τρεις μεγάλες υποθέσεις (δολοφονία Παύλου Φύσσα,
δολοφονική επίθεση σε Aιγύπτιους αλιεργάτες, δολοφο-
νική επίθεση σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ) έχει ολοκλη-
ρωθεί, ενώ έχουν εξεταστεί ακόμη πάνω από 60 μάρτυ-
ρες για άλλες υποθέσεις και καταγγελίες.

Οι μάρτυρες κατηγορίας μίλησαν στο δικαστήριο με-
ταφέροντας εικόνες από ολόκληρες γειτονιές και περιό-
δους που κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έρευνες
όπως αυτές του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρα-
τσιστικής Βίας και του Συνήγορου του Πολίτη, που ανα-
φέρθηκαν στη δίκη, έδειξαν ότι η ίδια η αστυνομία απο-
θαρρύνει τις καταγγελίες. Μια από τις κοινές συνισταμέ-
νες των καταθέσεων ήταν ότι η αστυνομία ήταν πάντα
«παρούσα – απούσα». Μάρτυρες που μπορεί να περνού-
σαν ακόμη και τυχαία από γειτονιές που δρούσε η Χρυ-
σή Αυγή, έβλεπαν μπροστά στα μάτια τους από ενέδρες
μέχρι πογκρόμ, επιβεβαιώνοντας ότι οι ρατσιστικές επι-
θέσεις ήταν φαινόμενο καθημερινό.

Πρωτοβουλίες

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως αυτές που πήρε η
ΚΕΕΡΦΑ στη διάρκεια της χρονιάς, εξασφαλίστηκε η πα-
ρουσία του κόσμου με συχνές συγκεντρώσεις έξω από
τα δικαστήρια αλλά και η προσπάθεια οργάνωσης της
συμμετοχής μέσα στην αίθουσα, ενάντια στο κλίμα τρο-
μοκρατίας που θέλουν να επιβάλουν οι χρυσαυγίτες. Το
αντιφασιστικό και εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα, η Αρι-
στερά, οι μετανάστες ήταν παρόντες στην αίθουσα του
δικαστηρίου. Τις καταθέσεις των φωτορεπόρτερ, για πα-
ράδειγμα, στήριξε η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας. 

Στο κοινό βρέθηκαν μεταξύ άλλων και η Πακιστανική
Κοινότητα, ο ΣΦΕΑ, συνδικάτα, τοπικές κινήσεις, δημοτικά
σχήματα από όλες τις περιοχές του λεκανοπέδιου. Στην
εξέταση της υπόθεσης του ΠΑΜΕ, υπήρχε παρουσία με-
λών και συνδικαλιστών του ΚΚΕ. Στους μάρτυρες της υπό-
θεσης Συνεργείο το κοινό ήταν από την Ηλιούπολη και τις
τοπικές κινήσεις, στην υπόθεση Αντίπνοια από τα Πετρά-
λωνα κλπ. Συνολικότερα, στην αίθουσα έχουν βρεθεί αγω-
νίστριες και αγωνιστές από όλη την Αριστερά, τον αναρχι-
κό χώρο και το αντιφασιστικό/αντιρατσιστικό κίνημα.

Όλος αυτός ο κόσμος όχι μόνο στήριξε τους μάρτυρες
κατηγορίας αλλά μετέφερε την εικόνα της δίκης σε γειτο-
νιές και χώρους εργασίας. Οργάνωσε τοπικές συζητή-
σεις, παρεμβάσεις σε δημοτικά συμβούλια, συνεδριάσεις
σωματείων και συνδικάτων κλπ ώστε η δίκη και οι αντιφα-
σίστες/τριες να έχουν συνεχή αλληλεπίδραση. Οι διαστά-
σεις που πήρε στην κοινωνία αυτή η δίκη τον τελευταίο
χρόνο αποτυπώθηκαν και στο γεγονός ότι από την αίθου-
σα του δικαστηρίου πέρασαν βουλευτές, καθώς και ευρω-
βουλευτές της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Γερμανίας.

Με τη δίκη να αναδεικνύει, δικάσιμο τη δικάσιμο, τη
σημασία των γραφείων της Χρυσής Αυγής για τη δράση
των ταγμάτων εφόδου, αλλά και τη διελκυστίνδα που γί-
νεται κάθε μήνα για την κατανομή των δικάσιμων ανάμε-
σα σε Εφετείο και Κορυδαλλό (βλέπε στη συνέντευξη με
τον Τάκη Ζώτο στις διπλανές στήλες), το αντιφασιστικό
κίνημα θα βρεθεί αντιμέτωπο την επόμενη χρονιά με με-
γάλα καθήκοντα: να μπορέσει αυτή η δίκη να καταλήξει
επιτέλους εκεί που οφείλει, στην καταδίκη της εγκλημα-
τικής ναζιστικής συμμορίας.

σελ.8-9 εργατικη αλληλεγγυη H Δίκη της Χρυσής Αυγής 

Με τη δύναμη του
αντιφασιστικού και 
εργατικού κινήματος

Η δίκη της
Χ.Α άνοιξε
το δρόμο 

Συνέντευξη με τον Τάκη Ζώτο, δικηγόρο

πολιτικής αγωγής στη δίκη του τάγματος εφόδου

του Αγίου Παντελεήμονα (δίκη Σκορδέλη) και

μέλος της πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής

Αυγής μέχρι τον Απρίλη του 2017. Ο Τάκης

Ζώτος μίλησε στην Αφροδίτη Φράγκου.
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Α
νοιχτή Σύσκεψη την Τρίτη 29 Αυγού-
στου, στις 7μμ στο Αμφιθέατρο Αν-
τώνης Τρίτσης (Ακαδημίας 50), κα-

λούν η Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των
Γραφείων της Χρυσής Αυγής, η Πακιστανι-
κή Κοινότητα Ελλάδος, η Ένωση Μετανα-
στών Εργατών, η ΠΟΣΠΕΡΤ και η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, με στόχο την οργάνωση της αντιφασι-
στικής πορείας στα Γραφεία της Χρυσής
Αυγής στις 16 Σεπτέμβρη. Το κάλεσμα
απευθύνεται σε συνδικάτα, δημοτικές κι-
νήσεις, αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές
κινήσεις, κινήσεις αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, κοινότητες μεταναστών, φοι-
τητικούς συλλόγους και κάθε δύναμη που
παλεύει ενάντια στο φασισμό. 

Το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 16
Σεπτέμβρη, που θα ξεκινήσει από το Σύν-
ταγμα και θα κατευθυνθεί με πορεία στα
κεντρικά γραφεία της Χρυσής Αυγής στη
Μεσογείων, έχει σα στόχο να στείλει το
μήνυμα ότι στη συμπλήρωση τεσσάρων
χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, το αντιφασιστικό κίνημα δεν ξε-
χνά τι σημαίνει φασιστική τρομοκρατία
και συνεχίζει τη δράση του μέχρι να πετά-
ξει τη Χρυσή Αυγή έξω από κάθε γειτονιά
και τη Βουλή. 

Όπως αναφέρει το κάλεσμα στη σύ-
σκεψη: “Το αντιφασιστικό κίνημα με την
σθεναρή του στάση και τις μαχητικές κι-
νητοποιήσεις στις γειτονιές επέβαλε την
άρση της ασυλίας που παρείχε το κρά-
τος, η Αστυνομία και οι θεσμοί της δικαιο-
σύνης στην Χρυσή Αυγή και έτσι φτάσα-
με στην δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη
από τις 20 Απρίλη του 2015.

Με αρκετή καθυστέρηση και με εμπό-
δια στη διεξαγωγή της, η δίκη έχει ανα-
δείξει τον οργανωμένο από την ηγεσία
της Χρυσής Αυγής χαρακτήρα των επιθέ-
σεων αφού όλοι οι μάρτυρες αψήφησαν
την τρομοκρατία και κατέθεσαν. Ανέδει-
ξαν το προκλητικό τρόπο συνεργασίας
της ΕΛΑΣ με την Χρυσή Αυγή στις επιθέ-
σεις και τη συγκάλυψη τους. 

Η δολοφονική επίθεση κατά του φοιτη-
τή Αλέξη Λάζαρη έστειλε την προειδοποί-
ηση σε όλους ότι η δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα δεν ήταν τυχαία και ότι μπο-

ρεί να επαναληφθεί όσο έχουν
ανοιχτά τα Γραφεία-ορμητήρια
τους για τα οποία ο Μιχαλολιάκος
έχει δώσει εντολή ότι αν είσαι αρι-
στερός η μετανάστης απ’ έξω
«περνάς τρέχοντας ή δεν προλα-
βαίνεις να τρέξεις.»

Η Χρυσή Αυγή επιχειρεί να βγά-
λει ξανά τα τάγματα εφόδου στις
γειτονιές και να νομιμοποιήσει την
λειτουργία των γραφείων-ορμητη-
ρίων για να αξιοποιήσει την αγανά-
κτηση από την συνέχιση των μνη-
μονιακών πολιτικών των περικοπών
και των ιδιωτικοποιήσεων από την
κυβέρνηση. Οργάνωσαν ρατσιστικό
πογκρόμ στην Γκορυτσά και τον
Ασπρόπυργο κατά των μεταναστών
εργατών γης με πάνω από πενήντα
τραυματίες. Στο Μενίδι επιτέθηκαν
κατά μεταναστών εργατών γης,
αριστερών αγωνιστών και Ρομά. 

Σε αυτή την κρίσιμη φάση όπου
οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής επι-
χειρούν ξανά να επιβάλουν την πα-

ρουσία τρόμου στις γειτονιές και να παρι-
στάνουν ταυτόχρονα ότι αντιμετωπίζουν
σκευωρία λες και δεν οργάνωσαν τις δο-
λοφονίες και τις επιθέσεις, χρειάζεται να
δώσουμε μια κεντρική απάντηση με συγ-
κέντρωση και πορεία στα γραφεία της
Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων”.

Κ.Θ.

• Επόμενη συνάντηση της Πρωτοβουλίας
για το κλείσιμο των Γραφείων της Χρυσής
Αυγής την Πέμπτη 27 Ιουλίου, στους Αμ-
πελόκηπους, Ραγκαβή 69.

Κατέθεσε η Νέλλη Παπαχελά, συνταξιούχος δικηγόρος, δημο-
τική σύμβουλος Αθηναίων και αντιδήμαρχος κατά την 175η και
τελευταία για το καλοκαίρι δικάσιμο (19/7). Η μάρτυρας μίλησε
για την πρώτη φορά που είδε τη Χρυσή Αυγή να δρα στον Άγιο
Παντελεήμονα εναντίον των Αφγανών μεταναστών που βρήκαν
καταφύγιο στην παιδική χαρά: «το 2008 είδα μια οργανωμένη
δύναμη της ΧΑ 100-150 άτομα, με σημαίες, όλοι ντυμένοι με
μαύρα, σύμβολα της οργάνωσης και αγκυλωτό σταυρό. Φώνα-
ζαν έξω οι μετανάστες. Οι κάτοικοι που διαμαρτύρονταν κι αυ-
τοί, ήταν διάσπαρτοι και περιφέρονταν, η ομάδα της Χρυσής Αυ-
γής ήταν συμπαγής και οργανωμένη. Κρατούσαν και ξύλα».

Η μάρτυς γνώριζε τη Θέμιδα Σκορδέλη από τις παρεμβάσεις
της στο δημοτικό συμβούλιο Αθηναίων: «Η Θέμις Σκορδέλη
άκουσα πρόσφατα καταδικάστηκε ως επικεφαλής των επιτιθέμε-
νων. Ήταν παρούσα σχεδόν σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, στα
οποία μπορεί κανείς να έρθει με πρόσκληση. Ως εκπρόσωπος
των κατοίκων είχε πει για τους μετανάστες ‘τις κατσαρίδες στο
σπίτι μας τις πατάμε’. Εκδιώχθηκε από τον πρόεδρο για απαρά-
δεκτη και ρατσιστική συμπεριφορά. Στο τέλος προσπάθησα να
της πω ότι υπάρχει μεν πρόβλημα αλλά η βία δεν είναι λύση και
μου είπε ‘Ξέρουμε πάρα πολύ καλά κυρία Παπαχελά πού μένε-
τε’. Ένιωσα απειλή, μέχρι να γίνει η δίωξη φοβόμουν».

Για τη στάση της αστυνομίας ακόμη και απέναντι σε δημοτι-
κούς συμβούλους τόνισε: «ήταν σαν να μη γίνονται αυτές οι κα-
ταγγελίες». Για την παρουσία της «Ελληνικής αυγής για την Αθή-
να» (δημοτική παράταξη της Χρυσής Αυγής) στο δημοτικό συμ-

βούλιο, αλλά και του ίδιου του Μιχαλολιάκου: «Ήταν μονοθεματι-
κή παρουσία, μόνο ενάντια στους μετανάστες. Ο Μιχαλολιάκος
συνοδευόταν από φουσκωτούς οπλοφορούντες μέσα στο χώρο
των συνεδριάσεων. Το έχω δει με τα ίδια μου τα μάτια. Ο ναζιστι-
κός χαιρετισμός ήταν προκλητικός, ήταν απάντηση στον Π. Κων-
σταντίνου, σήμαινε ‘είμαι ναζί, είμαι εδώ και θα με φοβάστε’». 

Η ίδια η Ν.Παπαχελά υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας σε ρατσιστι-
κή επίθεση τις ημέρες του πογκρόμ του 2011, για το οποίο είπε:
«δεν έχω ξαναφοβηθεί τόσο στη ζωή μου. Ήθελα να τραβήξω
φωτογραφίες αλλά σκέφτηκα ότι ξέρουν πού μένω. Κυνηγούσαν
και έδερναν με πολύ άγριο τρόπο αλλοδαπούς, άντρες και γυναί-
κες. Όποιοι πρόλαβαν γλίτωσαν».

Το χρονολόγιο της δράσης των νεοναζί στην περιοχή σύμφω-
να με τη μάρτυρα είναι: «Ξεκίνησαν με την παιδική χαρά στο τέ-
λος του 2008. Μετά την εκλογή Μιχαλολιάκου το 2010 οι επιθέ-
σεις εντάθηκαν. Υπήρξε μια κλιμάκωση με αποκορύφωση γύρω
στο [2013]. Μετέφεραν τη δράση τους στη Β’ Πειραιά, στη Νί-
καια, το Κερατσίνι, τον Κορυδαλλό. Αποκορύφωμα ήταν η δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα. Από κει και μετά, κυρίως μετά την
άσκηση ποινικής δίωξης άρχισαν να σταματάνε τα επεισόδια».
Νωρίτερα την ίδια μέρα ολοκλήρωσε ο μάρτυρας Κ.Παπαδόπου-
λος. Η δίκη συνεχίζεται στις 5 Σεπτέμβρη στο Εφετείο.

Α.Φ. 

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Ανοιχτή Σύσκεψη στις 29 Αυγούστου

Με τον πρόεδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση συναν-
τήθηκε αντιπροσωπεία της ΚΕΕΡΦΑ την Παρασκευή
21 Ιουλίου. Η συνάντηση έγινε με αφορμή το αίτημα
φορέων και της ΚΕΕΡΦΑ να μην ξαναγυρίσει η δίκη
της Χρυσής Αυγής στην αίθουσα των γυναικείων φυ-
λακών Κορυδαλλού αλλά να μεταφερθεί οριστικά στο
φυσικό της χώρο, δηλαδή το Εφετείο Αθηνών. 

Οι ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν από την έδρα
του δικαστηρίου μετά τις διακοπές του Αυγούστου,
περιλαμβάνουν 6 δικάσιμους στις γυναικείες φυλακές
Κορυδαλλού και μόλις τρεις στο Εφετείο της Αθήνας,
γεγονός που ανατρέπει στην πράξη το περσινό ΦΕΚ
του πρώην υπουργού Δικαιοσύνης Παρασκευόπου-
λου που έγραφε: «Ορίζουμε από 21/6/16, αίθουσα
συνεδριάσεων για την εκδίκαση της υπόθεσης των
κατηγορουμένων για την ανθρωποκτονία από πρόθε-
ση του Παύλου Φύσσα κ.λπ. αξιόποινες πράξεις, ενώ-
πιον του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθη-
νών, την Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθηνών (Λ.
Αλεξάνδρας και Κυρ. Λουκάρεως), διατηρούμενης
της δυνατότητας σε περίπτωση δυσχέρειας να χρησι-
μοποιείται εκτάκτως η αίθουσα των Γυναικείων Φυλα-
κών Κορυδαλλού ή άλλη κατάλληλη αίθουσα».

Μεθόδευση

Η μεθόδευση αλλαγής της αίθουσας διεξαγωγής
της δίκης της Χ.Α έρχεται σε μια χρονική στιγμή που η
δίκη θα βρίσκεται σε πολύ κρίσιμο σημείο: Τον Σεπτέμ-
βρη θα ολοκληρωθούν οι καταθέσεις των υπόλοιπων
18 μαρτύρων κατηγορίας και στη συνέχεια η δίκη θα
περάσει στη φάση των αναγνωστέων εγγράφων. Η αί-
θουσα του Κορυδαλλού όχι μόνο δεν έχει εύκολη πρό-
σβαση για δημοσιογράφους και κοινό, αλλά δε διαθέ-
τει τις υποδομές για προβολή βίντεο, για ηχητικά κλπ. 

«Ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι θα πάρει
πρωτοβουλία προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης ώστε
να μην υπάρξει τέτοια εξέλιξη. Επίσης δήλωσε ότι θα
διευκολύνει την πραγματοποίηση συνάντησης της
Πολιτικής Αγωγής με το Υπουργείο Δικαιοσύνης»,
αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ. 

Είχε προηγηθεί ανοιχτή επιστολή της ΚΕΕΡΦΑ
προς τον υπουργό Δικαιοσύνης για την πλήρη και
οριστική μεταφορά της δίκης της Χρυσής Αυγής στο
Εφετείο η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων «Ο Δήμος
Κορυδαλλού και πλήθος φορέων της πόλης είχαν εκ-
φράσει την κατηγορηματική τους αντίθεση στην υπο-
βάθμιση της δίκης με την διεξαγωγή της στις φυλα-
κές Κορυδαλλού.

Η διεξαγωγή της δίκης στο Εφετείο Αθηνών, στο
φυσικό της χώρο, σημαίνει προβολή, εύκολη πρόσβα-
ση για τους δημοσιογράφους και το κοινό. Σκέψεις
για την μεταφορά της σε άλλους χώρους, σε ακόμη
πιο απομακρυσμένα αμφιθέατρα, σηματοδοτούν υπο-
τίμηση από την Πολιτεία του φασιστικού κινδύνου,
εξέλιξη αρνητική, με δεδομένη τη διαχρονική λειτουρ-
γία συγκάλυψης της δράσης της ναζιστικής εγκλημα-
τικής οργάνωσης από θεσμούς του κράτους.

Σας καλούμε να ορίσετε ως αποκλειστικό χώρο διε-
ξαγωγής της δίκης για την υπόθεση της Χρυσής Αυ-
γής την Αίθουσα Τελετών του Εφετείου Αθήνας, θέ-
τοντας τέρμα μέσω της διαρκούς διολίσθησης στην
ντε φάκτο επιλογή μεταφοράς της στον Κορυδαλλό». 

Συνάντηση ΚΕΕΡΦΑ με 
τον Πρόεδρο της Βουλής

Η δίκη να 
παραμείνει 
στο Εφετείο

Η ΔIΚΗ ΤΗΣ Χ.Α.  “Όποιοι πρόλαβαν, γλίτωσαν”

ΔΙΚAΣΙΜΕΣ: 5/9, 15/9, 25/9 στο Εφετείο. 6/9,

12/9, 14/9, 18/9, 20/9 και 28/9 στον Κορυδαλλό.
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ΜΟΡΙΑ Κλείστε τα στρατόπεδα-
Σταματήστε τις απελάσεις

Σ
τις 14-15 Οκτώβρη 2017 στο Κλειστό Γήπεδο Μπά-
σκετ στο Ρουφ στην Αθήνα, θα φιλοξενηθεί για άλ-
λη μία χρονιά η Διεθνής Συνάντηση και Πανελλαδι-

κή Συνέλευση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, το
επόμενο βήμα μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις στις 16 Σε-
πτέμβρη.

Πρόκειται για το καθιερωμένο πλέον ετήσιο ραντεβού
του πανελλαδικού και διεθνούς αντιφασιστικού και αντι-
ρατσιστικού κινήματος, όπου αντιπροσωπείες ακτιβιστών
από όλη την Ευρώπη και την Ελλάδα, συζητούν, ανταλλά-
σουν εμπειρίες και αποφασίζουν πρωτοβουλίες που παί-
ζουν καθοριστικό ρόλο για τις πολιτικές εξελίξεις σε κάθε
χώρα, όπως έπαιξε η φετινή 18 Μάρτη.

Θα είναι ένα βήμα οργάνωσης ενάντια στην σκλήρυνση
της ρατσιστική πολιτικής της ΕΕ και τις απόπειρες των
φασιστών της Χ.Α να ξαναβγούν στους δρόμους. Θα είναι
ταυτόχρονα και μια ευκαιρία να βρεθούν από κοντά τα δί-
κτυα των αντιρατσιστών και των αντιφασιστών και να συ-
ζητήσουν τη δυνατή συνέχεια μιας χρονιάς πλούσιας σε
μάχες σε διεθνές και πανελλαδικό επίπεδο, μάχες που
από τις εισόδους των σχολείων μέχρι τις αίθουσες των δι-
καστηρίων, τον Ασπρόπυργο και την απεργία στην εται-
ρία Κ. Γεωργίου στον Αυλώνα απέδειξαν ότι η ενωμένη
δράση ντόπιων και μεταναστών μπορεί να κατακτά νίκες.

Με την ίδια ορμή, έχουμε να συζητήσουμε και να οργα-
νώσουμε τις δράσεις μας ώστε να πάρουμε πρωτοβου-
λίες διεθνείς αλλά και να συνεχίσουμε τον αγώνα για να
ολοκληρωθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής, να πάνε φυλακή
οι δολοφόνοι, να κλείσουν τα γραφεία -ορμητήρια στη
Μεσογείων και σε κάθε γειτονιά. Έχουμε να συνεχίσουμε
τη μάχη για να μπούνε οι πρόσφυγες στις πόλεις και τα
παιδιά τους στα σχολεία. Να μην αφήσουμε το Μουζάλα
να κόψει τη χρηματοδότηση για τις ανάγκες των προσφύ-
γων και να απολύσει τους εργαζόμενους στις ΜΚΟ. Να
καταργήσουμε τη ρατσιστική συμφωνία της ΕΕ -Τουρ-
κίας, τα κλειστά σύνορα, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
τα γκέτο έξω από τις πόλεις, τις αστυνομικές επιχειρή-
σεις κατά των Ρομά. 

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί και φέτος τα συνδικάτα, τους φοιτητι-
κούς συλλόγους, τις δημοτικές κινήσεις, τις κοινότητες
μεταναστών και τις συλλογικότητες των προσφύγων, την
κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ, τους Ρομά, τους ανθρώπους των
Γραμμάτων και των Τεχνών να στηρίξουν την Διεθνή Συ-
νάντηση κατά του Ρατσισμού και του φασισμού και να
δώσουν το  παρών στην Διεθνή Συνάντηση και Πανελλα-
δική Συνέλευση.

Μ
ε ξύλο και δικαστικές διώξεις απάν-
τησε η κυβέρνηση στη δίκαιη εξέ-
γερση των προσφύγων που ζουν

εγκλωβισμένοι στο στρατόπεδο της Μό-
ριας διεκδικώντας την ελευθερία τους. Οι
πρόσφυγες ξεκίνησαν από την περασμένη
Δευτέρα 17/7 καθιστική διαμαρτυρία στα
γραφεία της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας Ασύλου στη Μόρια, απαιτώντας
επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης του
ασύλου, καθώς οι περισσότεροι βρίσκονται
εδώ και πολλούς μήνες στην αναμονή, πε-
ριμένοντας κάτω από τις άθλιες συνθήκες
διαβίωσης στο στρατόπεδο την απόφαση
για το αν θα απελαθούν ή όχι. 

Την επόμενη μέρα η διαμαρτυρία συνεχί-
στηκε με συγκέντρωση έξω από τη Μόρια,
όπου απέκλεισαν το δρόμο. Η αστυνομία
απάντησε με δακρυγόνα, ακόμα και σε οι-
κογένειες με μωρά που βρίσκονταν στο χώ-
ρο. Ενώ κάποιοι άνδρες των ΜΑΤ, όπως
μαρτυρούν βίντεο και φωτογραφίες, έρι-
χναν οι ίδιοι πέτρες στους πρόσφυγες.
Όπως κατήγγειλε η ομάδα ενάντια στα κέν-
τρα κράτησης Λέσβου –Musaferat:  «Μετά
την ολοκλήρωση των συγκρούσεων οι
αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την είσο-
δο στο κέντρο κράτησης και πραγματοποί-
ησαν επιχείρηση “σκούπα” στο εσωτερικό. 

Οι μετανάστες/ριες που είχαν εγκλωβι-
στεί δέχθηκαν την μανία των ΜΑΤ που ει-
σέβαλαν ακόμα και στο εσωτερικό των
κοντέινερ ξυλοκοπώντας αδιακρίτως όποι-
ους έβρισκαν μπροστά τους και συλλαμ-
βάνοντας εν τέλει 35 άτομα στο σωρό, με
μοναδικό κριτήριο το χρώμα του δέρμα-
τος, αφού είχαν στοχοποιηθεί αφρικανοί
μετανάστες. Πολύ μετανάστες είναι χτυ-
πημένοι, ενώ μεταξύ τους υπάρχουν τραυ-
ματίες από ευθείες βολές δακρυγόνων, με
έναν μετανάστη να φέρει τραύμα στο στή-
θος και ακόμα έναν στο πόδι. Όλοι οι συλ-
ληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυ-
νομική Διεύθυνση Λέσβου όπου κρατήθη-
καν και σύμφωνα με τις καταγγελίες τους

συνέχισαν να δέχονται χτυπήματα από
τους μπάτσους. Ενώ οι περισσότεροι ήταν
τραυματισμένοι, μόνο ένας από αυτούς
οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης
όπου και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία
του.

Ξυπόλητοι

Το μεσημέρι της 19 Ιουλίου, οι 34 από αυ-
τούς, πλην του νοσηλευόμενου, οδηγήθη-
καν στον ανακριτή με την απειλή να τους
απαγγελθούν σοβαρότατες κατηγορίες. Οι
περισσότεροι ήταν ξυπόλητοι με εμφανή τα
σημάδια από τα χτυπήματα των μπάτσων. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους
στο δικαστήριο υπήρχαν συνεχόμενες πιέ-
σεις από τους μπάτσους που τους συνό-
δευαν, να αλληλοκατηγορηθούν, με υπο-
σχέσεις για απαλλαγή από τις κατηγορίες,
ακόμα και άρσης των περιοριστικών όρων
παραμονής στο νησί. Όλοι οι μετανάστες
αρνήθηκαν τις κατηγορίες αλλά και να
υποδείξουν τον οποιοδήποτε ως υπαίτιο». 

Η επίθεση της αστυνομίας συνεχίστηκε
και τις επόμενες ημέρες. Ο Τεντ Μ., εκ-
πρόσωπος των προσφύγων στη Μόρια, εί-
πε στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Χθες

[Δευτέρα 24/7] από τις 6 το πρωί ως τις 12
γίνονταν έλεγχοι στο Κέντρο Υποδοχής
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ). Έλεγξαν τα χαρτιά
όλων και στο τέλος κρατήθηκαν τουλάχι-
στον 80 άτομα, άνδρες και γυναίκες. Στη
διάρκεια της ημέρας αφέθηκαν περίπου
20, με τους υπόλοιπους δεν ξέρουμε τι γί-
νεται, δεν έχουμε νεότερα. Έχουν δημι-
ουργήσει κλίμα φόβου στο νησί, δεν μπο-
ρούμε να πάμε πουθενά. Είναι επικίνδυ-
να». Την αστυνομική βία μας περιέγραψε ο
Νικόλ Σ.: «Μας χτύπησαν πολύ άγρια, πο-
λύς κόσμος είναι τραυματισμένος. Αναγ-
κάστηκα να κρυφτώ για να γλιτώσω την
προσαγωγή και μετά πήγα στο νοσοκο-
μείο. Εξακολουθούν να γίνονται έλεγχοι
και περιπολίες». Σύμφωνα με δημοσίευμα
της Εφ.Συν «για όσους επιβεβαιωθεί ότι
έχει απορριφθεί δις το αίτημα ασύλου θα
οδηγηθούν στο Προαναχωρησιακό Κέντρο
Κράτησης που λειτουργεί εντός του ΚΥΤ
της Μόριας και στη συνέχεια θα επανα-
προωθηθούν στην Τουρκία».

«Καταγγέλλουμε την αστυνομική βία σε
βάρος των προσφύγων και των μετανα-
στών οι οποίοι μετά τα γεγονότα της Δευ-
τέρας  μεταφέρονται ξυπόλυτοι και βαρύ-
τατα τραυματισμένοι στο δικαστήριο για
την προανάκριση τους, ενώ υπάρχουν κα-
ταγγελίες για την συνεχιζόμενη βία που
δέχθηκαν τις επόμενες μέρες μέσα στα
κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης
Λέσβου», ανακοίνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λέ-
σβου. «Τα γεγονότα των τελευταίων ημε-
ρών στη Μυτιλήνη δείχνουν τι σημαίνει
πραγματικά η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Κα-
ταγγέλλουμε την κυβέρνηση και τη δολο-
φονική επίθεση της Αστυνομικής Διεύθυν-
σης Λέσβου. Καμία δίωξη – Να αφεθούν
όλοι ελεύθεροι! Καλούμε τους εργαζόμε-
νους, το λαό, τη νεολαία να σταθούν με
κάθε τρόπο στο πλευρό των προσφύγων,
να περιφρουρήσουν τα δικαιώματα και τις
ελευθερίες στη χώρα μας». 

Κατερίνα Θωίδου

Νέες ρατσιστικές επιθέσεις την Κυριακή 23/7 το βράδυ στο Μενίδι, καταγγέλλει
με ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. Την επόμενη μέρα η ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησε σύ-
σκεψη στην περιοχή, ενώ την Πέμπτη 27/8 στις 7μμ στην πλατεία του Αγ.Βλάσση,
έχει προγραμματιστεί αντιφασιστική συγκέντρωση-εξόρμηση.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ: «Πακιστανοί εργάτες δέχτηκαν επί-
θεση με σιδερογροθιές στο Μενίδι την ώρα που περπατούσαν στο δρόμο από 4
άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο. Στην αρχή επιτέθηκαν σε δύο και αργότερα,
λίγο πιο κάτω, σε άλλους δύο. Είναι προφανές ότι πρόκειται για οργανωμένες ρα-
τσιστικές επιθέσεις φασιστών, περιπολία τάγματος εφόδου με αυτοκίνητο, που βγή-
κε στους δρόμους να επιτεθεί σε όποιον μετανάστη έβρισκε μπροστά του. Μέσα
στη βδομάδα είχε σημειωθεί άλλη μία επίθεση σε Πακιστανό εργάτη στην περιοχή.

Είναι τεράστια πρόκληση για τη μεγάλη πλειοψηφία με δημοκρατικές ευαισθησίες,
τους κατοίκους της περιοχής και όχι μόνο, να συνεχίζουν φασιστικές συμμορίες να
τρομοκρατούν την περιοχή και μάλιστα το τελευταίο 2μηνο να κλιμακώνουν με επιθέ-
σεις σε μετανάστες, Ρομά και αριστερούς. Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνη-
μα έχει αποδείξει πολλές φορές ότι έχει τη δύναμη να τσακίζει αυτές τις συμμορίες,
όπως πρόσφατα στον Ασπρόπυργο και πιο παλιά σε Νίκαια, Αγ.Παντελεήμονα κλπ».

Νέα επίθεση στο Μενίδι ΙΚΑΡΙΑ Φασιστική
πρόκληση 

Η Τ.E. Ικαρίας & Φούρνων του ΚΚΕ καταγ-
γέλλει τους θρασύδειλους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής και τους υποστηριχτές τους, που πριν
λίγα βράδια, βεβήλωσαν για μια ακόμα φορά
το Μνημείο που έχει στηθεί κοντά στο μονα-
στήρι του Μουντέ Ραχών, αφήνοντας μάλιστα
πάνω του την υπογραφή της ναζιστικής συμμο-
ρίας. Όπως αναφέρουν ανάμεσα σε άλλα σε
ανακοίνωσή της: «Καλούμε κάθε εργαζόμενο,
κάθε δημοκράτη, να οργανωθεί στα συνδικάτα
του, να παλέψει ενάντια στην επίθεση του με-
γάλου κεφαλαίου και των πολιτικών εκπροσώ-
πων του. Να απομονώσει πολιτικά και κοινωνι-
κά τους εγκληματίες ναζιστές της Χρυσής Αυ-
γής,  τα μαντρόσκυλα της άρχουσας τάξης, τα
τσιράκια του συστήματος...»
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ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7
ΣΕΠΟΛΙΑ μετρό 8.30μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 8.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Χρ.Σμύρνης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Σιντριβάνι 7.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία αγοράς 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28/7
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου, 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου 
Φύσσα 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Λιμάνι 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Θέατρο Ρεματιάς 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 7μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΡΤ 8μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 6.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ  Τζάντε, 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου  
Ρήγα Φεραίου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/7
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 10πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 στέκι Εκτός Σχεδίου 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 πλατεία 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 – 
Μακρόν, ο σωτήρας;
Ομιλήτρια: Πωλίνα Γρυσμπολάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
• ΠΕΜΠΤΗ 3/8 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΙΛΙΣΙΑ

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

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ο αγώνας των εργαζομένων σε ΜΚΟ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Τάφα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε

Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 πλατεία Καρύλλου 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλήτρια: Κυριακή Γεωργάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – 
Μακρόν, ο σωτήρας; 
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 πάρκο Γεωργιάδη 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 πάρκο Γεωργιάδη 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

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
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 κυλικείο πολιτιστικού 
κέντρου “Χρ. Τσακίρης” 7.30μμ
Οι μάχες στην ιδιωτικη υγεία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – 
Μακρόν, ο σωτήρας;

Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 στέκι (Ρήγα φερραίου) 5.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/7 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

• ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 24/8 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Βεσπάκι (Ζίννη 30) 8μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – 
Μακρόν, ο σωτήρας;
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 
καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΠΕΜΠΤΗ 3/8 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Νότος 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Ευγενία Βρούσο
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Big Mouth 8μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
• ΠΕΜΠΤΗ 3/8 καφέ Big Mouth 8μμ
Από τον “ανυπόμονο” Ιούλη 
στο πραξικόπημα του Κορνίλοφ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 27/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/7 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Κρατικοποιήσεις των κλινικών
Ομιλητής: Χρήστος Κορναράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΓΑΛΑΤΣΙ - ΠΑΤΗΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 27/7 
ιντερνέτ καφέ Αγ. Γλυκερίας 7.30μμ
Οι εκλογές στη Βρετανία – αριστερό σοκ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 
ιντερνέτ καφέ Αγ. Γλυκερίας 7.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ρώσικη επανάσταση και 
ιμπεριαλιστική επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 στοά Σαρκά, 
Α' κτίριο, Β'όρ., 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στοά Σαρκά, 
Α' κτίριο, Β'όρ., 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ιουλιανά του '65
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια αντι -
προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό μα
και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή επα -
νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο -
νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα
μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -
τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν
τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ -
μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Ανοιχτή εκδήλωση 

“Η δύναμη που μπορεί 
να σταματήσει 
τα μνημόνια και 
τον ρατσισμό”

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 27/7 στοά Σαρκά, 
Α' κτίριο, Β' ορ., 7.30μμ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα



26 Ioύλη 2017, Νο 1284Ιστορία εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Η
επικίνδυνη έξαρση των ελληνοτουρκι-
κών ανταγωνισμών γύρω από τις ΑΟΖ
της ανατολικής Μεσογείου, το ναυάγιο

της διάσκεψης για την Κύπρο στο Κραν Μον-
τανά, η πρόσφατη απόφαση της ελληνικής
βουλής να ανοίξει και να παραδώσει το «φάκε-
λο της Κύπρου» στην ελληνοκυπριακή βουλή,
έχουν ανοίξει ξανά τη συζήτηση για το ποιος
φταίει για την οριζόντια διχοτόμηση του νησι-
ού σε δυο κοινότητες, στην ουσία σε δυο δια-
φορετικά κράτη εκατέρωθεν της «πράσινης
γραμμής». 

Η ομόφωνη απάντηση που δίνεται πάντα
από την επίσημη ελληνική και ελληνοκυπριακή
πλευρά είναι ότι η αιτία βρίσκεται στην επέμ-
βαση του τουρκικού στρατού τον Ιούλη του
1974. Μόνο αρκετά πρόσφατα έχουν φτάσει
να παραδέχονται ότι την αφορμή στην Τουρ-
κία την έδωσε το πραξικόπημα που οργάνωσε
η ελληνική χούντα για την ανατροπή του τότε
πρόεδρου της Κύπρου, του Μακάριου, πράγ-
μα που είναι αλήθεια, αλλά είναι μόνο η μισή
αλήθεια. 

Αυτό που δεν λέγεται είναι ότι η διαίρεση
της Κύπρου και του λαού της ήταν αποτέλε-
σμα συστηματικών και οργανωμένων εθνικών
εκκαθαρίσεων, πολέμου και επίσημων συμφω-
νιών για ανταλλαγές πληθυσμών, όπου οι «μη-
τέρες πατρίδες» έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρό-
λο με τις πλάτες των μεγάλων δυνάμεων. Ο
πόλεμος του 1974 και η ανταλλαγή πληθυ-
σμών που χώρισε την Κύπρο στα δυο ήταν ένα
ακόμα κεφάλαιο στη μακρόχρονη ιστορία των
ανταγωνισμών ανάμεσα στον τουρκικό και τον
ελληνικό καπιταλισμό για τον έλεγχο του Αι-
γαίου και συνολικότερα της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Και οι δυο τους εφάρμοσαν πολιτικές
εθνικού ξεκαθαρίσματος, με εκατοντάδες νε-
κρούς, αγνοούμενους, πρόσφυγες και τερά-
στιες καταστροφές τόσο το 1974 όσο και τη
δεκαετία που προηγήθηκε.

Σχέδιο πραξικοπήματος

Στις 15 Ιούλη του 1974 η χούντα του Ιωαννί-
δη που κυβερνούσε στην Αθήνα έδωσε την εν-
τολή για την εφαρμογή του σχεδίου της ανα-
τροπής –και δολοφονίας– του προέδρου Μα-
κάριου. Για την εκτέλεση του πραξικοπήματος
κινήθηκαν οι μονάδες της ελληνοκυπριακής
Εθνικής Φρουράς, που τη διοικούσαν Ελλαδί-
τες αξιωματικοί, με την ΕΛΔΥΚ και την παρα-
στρατιωτική ΕΟΚΑ Β’�του φασίστα Γρίβα σε
ρόλο υποστήριξης. Στόχο είχαν να στήσουν
ένα καθεστώς-μαριονέτα της ελληνικής Χούν-
τας. «Πρόεδρο» διόρισαν τον Νίκο Σαμψών,
έναν ακροδεξιό βετεράνο της ΕΟΚΑ με βρόμι-
κο παρελθόν εγκλημάτων ενάντια στους Τουρ-
κοκύπριους. Ο Σαμψών ήταν γνωστός και ως
«χασάπης της Ομορφίτας», από τη συμμετοχή
του στην εκκαθάριση του τουρκοκυπριακού
χωριού Ομορφίτα και τη μαζική σφαγή αμά-
χων τα Χριστούγεννα του 1963. 

Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν όπως τα εί-
χαν υπολογίσει. Αυτό που συνάντησαν οι πρα-
ξικοπηματίες ήταν η άμεση αντίσταση των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας της Κύπρου.
Ήταν η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα
στις εξελίξεις που οδήγησε τους επίδοξους δι-
κτάτορες να χάσουν τον έλεγχο. Οι δυνάμεις
του ελληνικού στρατού (της ΕΛΔΥΚ), της
Εθνοφρουράς και της ΕΟΚΑ Β' δεν κατάφεραν
να επιβάλουν τον έλεγχό τους. 91 άνθρωποι
σκοτώθηκαν και 250 τραυματίστηκαν, αλλά μέ-
σα σε λίγες ώρες το πραξικόπημα είχε κατα-

λήξει σε φιάσκο. 
Πέντε ημέρες μετά το πραξικόπημα, στις 20

Ιούλη, ξεκίνησε η τουρκική απόβαση, ο «Αττί-
λας». Η επιχείρηση δεν ήταν πρότυπο σχεδια-
σμού και εκτέλεσης, κάθε άλλο. Όμως, η απέ-
ναντι πλευρά ήταν σε χειρότερα χάλια. Στην
Κύπρο επικρατούσε χάος, παρόλο που στις 23
Ιούλη ο Σαμψών είχε αποχωρήσει και καθήκον-
τα είχε αναλάβει ο Κληρίδης, τότε πρόεδρος
της βουλής. Οι «λεβέντες» της ΕΟΚΑ Β’, σε
κάποιες περιπτώσεις μαζί με μέλη της Εθνο-
φρουράς και της ΕΛΔΥΚ, προτιμούσαν να σκο-
τώνουν, να λεηλατούν και να βιάζουν, εξαφανί-
ζοντας ολόκληρα χωριά στους τουρκοκυπρια-
κούς θύλακες από το χάρτη. Στην ελληνική έκ-
δοση της Wikipedia στο λήμμα «Τουρκική ει-
σβολή στη Κύπρο» διαβάζουμε ότι στο διάστη-
μα μεταξύ της πρώτης (20 Ιούλη) και της δεύ-
τερης (14 Αυγούστου) φάσης της εισβολής:

«Ελληνοκυπριακές ομάδες προέβησαν
σε σφαγές 126 γυναικόπαιδων στα χωριά
Αλόα, Μάραθα και Σανταλάρη στην επαρχία
της Αμμοχώστου. Ομάδες της εθνικιστικής
ΕΟΚΑ Β' μπήκαν στα τρία τ/κ χωριά πυροβο-
λώντας. Εισέβαλαν στα σπίτια και μάζεψαν
τους κατοίκους. Τους άντρες τούς μετέφεραν
αργότερα σε στρατόπεδο αιχμαλώτων στην
Αμμόχωστο και στη συνέχεια στη Λεμεσό. Όλα
τα γυναικόπαιδα και οι ηλικιωμένοι εκτελέστη-
καν τον Αύγουστο του 1974 και θάφτηκαν σε
ομαδικούς τάφους: 89 άτομα στη Μάραθα και
37 άτομα στην Αλόα… Την ίδια ημέρα, στην
Τόχνη Λεμεσού, Ελληνοκύπριοι μαζί με Ελλα-
δίτες στρατιώτες συνέλαβαν πάνω από 80 Τ/κ
άνδρες (συμπεριλαμβανομένων και 12χρονων
αγοριών) και αφού τους κράτησαν για ένα
βράδυ στο ελληνικό σχολείο, τους οδήγησαν
σε τοποθεσία κοντά στην Παλώδια όπου εκτε-
λέστηκαν με ριπές αυτόματων όπλων, ενώ στη
συνέχεια πυροβόλησαν στο κεφάλι όποιον
ήταν ακόμα ζωντανός… Στη Λεμεσό, μετά την

κατάληψη του τουρκοκυπριακού θύλακα από
μονάδες της Εθνικής Φρουράς, γυναίκες βιά-
στηκαν και παιδιά πυροβολήθηκαν, σύμφωνα
με ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές
μαρτυρίες». 

Η Λεμεσός και Τόχνη βρίσκονται στη νότια
Κύπρο και δεν είχαν καμιά σχέση με τις πολε-
μικές συγκρούσεις. Απ’ άκρη σ’ άκρη στην Κύ-
προ αυτό που συνέβαινε ήταν μια επιχείρηση
εθνικής εκκαθάρισης και από τις δυο πλευρές.

Ανταλλαγή πληθυσμών

Την τελική και επίσημη σφραγίδα σε αυτή τη
μαζική εθνική εκκαθάριση έβαλε η συμφωνία
για την ανταλλαγή πληθυσμών το καλοκαίρι
του ‘74 μετά την υπογραφή της εκεχειρίας και
η αποκαλούμενη συμφωνία της «Τρίτης Βιέν-
νης», ένα χρόνο αργότερα. Κληρίδης και Ντεν-
κτάς συμφώνησαν σε ένα πακέτο που αφο-
ρούσε την ανταλλαγή αιχμαλώτων και ρύθμιζε
την παραμονή των ελληνοκυπρίων που δεν εί-
χαν εγκαταλείψει τα χωριά τους στην Καρπα-
σία. Από την άλλη ένας σημαντικός αριθμός
τουρκοκυπρίων είχαν καταφύγει στη βρετανι-
κή βάση του Ακρωτηρίου κατά τη διάρκεια του
πολέμου, ενώ αρκετά τουρκοκυπριακά χωριά
που δεν είχαν καταληφθεί από την εθνοφρου-
ρά ήταν αποκλεισμένα από τον στρατό. Πολ-
λοί τουρκοκύπριοι κάτω από το φόβο των
σφαγών που προηγήθηκαν προσπαθούσαν μό-
νοι τους να περάσουν στον βορρά. 

Με τη συμφωνία της «Τρίτης Βιέννης» ολό-
κληρα καραβάνια από τουρκοκύπριους που
ήταν στις βάσεις ή αποκλεισμένοι στα χωριά
τους με την συνοδεία στρατιωτών του ΟΗΕ
μεταφέρθηκαν στην άλλη πλευρά. Μετά τα
όσα έγιναν στις δυο φάσεις του πολέμου τον
Ιούλη και τον Αύγουστο του ‘74, αυτή ήταν μια
αναπόφευκτη εξέλιξη. Αρκετοί τουρκοκύπριοι
έφευγαν με δάκρυα στα μάτια, αλλά από την
άλλη φοβόντουσαν να μείνουν εξαιτίας των εγ-

κλημάτων και των σφαγών σε βάρος τους που
είχαν γίνει ήδη γνωστά. Τυπικά δεν ήταν υπο-
χρεωμένοι να φύγουν, αλλά ελάχιστοι αποφά-
σισαν να μείνουν. Οι ελληνοκύπριοι, με εξαίρε-
ση τους εγκλωβισμένους της Καρπασίας,
αναγκάστηκαν κι αυτοί να φύγουν, δεν είχαν
επιλογή. Έτσι δημιουργήθηκαν στην Κύπρο οι
δύο γεωγραφικές περιοχές με ομοιογενή πλη-
θυσμό.

Όμως, δεν ήταν η πρώτη διχοτόμηση. Αυτή
έγινε 10 χρόνια νωρίτερα μετά τα ματωμένα
Χριστούγεννα του 1963 και τις συγκρούσεις
του 1964. Και τότε δημιουργήθηκαν γεωγραφι-
κές περιοχές με εθνικά αμιγή πληθυσμό μετά
την εφαρμογή του σχεδίου Ακρίτας που εκπό-
νησε ο τότε Υπουργός Εσωτερικών της Κύ-
πρου, Γιωρκάτζης με τη στήριξη του Μακάρι-
ου. Ο Μακάριος αφού αρνήθηκε να εφαρμόσει
τις προβλέψεις του Συντάγματος που παραχω-
ρούσαν δικαιώματα στους τουρκοκύπριους,
επιχείρησε ν’ αλλάξει το Σύνταγμα. Οι τουρκο-
κύπριοι δεν δέχτηκαν και ξέσπασαν ένοπλες
συγκρούσεις. Τότε δημιουργήθηκε η πρώτη
«πράσινη γραμμή» που χώρισε τη Λευκωσία
στη μέση. Με παρόμοιο τρόπο χωρίστηκαν και
οι άλλες πόλεις όπου δημιουργήθηκαν θύλα-
κες τουρκοκυπρίων, όπως και κάποια χωριά
όπου συγκεντρώθηκαν κάτω από το φόβο να
εξοντωθούν από τις παραστρατιωτικές ομάδες
του Σαμψών και άλλων οπλαρχηγών. 

Βέβαια τότε κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε για-
τί το 18% του πληθυσμού ήταν εγκατεστημένο
στο 4,8% του εδάφους και μάλιστα σε συνθή-
κες πολιορκίας που στηριζόταν κυρίως στη με-
ραρχία που έστειλε η ελληνική κυβέρνηση και
στη νεοσύστατη εθνοφρουρά. Αποκορύφωμα
αυτής της πολιορκίας ήταν η ευρείας κλίμακας
στρατιωτική επιχείρηση του Γρίβα (που τον εί-
χε στείλει στην Κύπρο η ελληνική κυβέρνηση)
το 1967 εναντίον ενός αμιγώς τουρκοκυπρια-
κού χωριού, της Κοφίνου, κατά την οποία σκο-
τώθηκαν 24 Τουρκοκύπριοι και 1.000 έμειναν
άστεγοι. Επιτελάρχης του Γρίβα ήταν ο μετέ-
πειτα αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων της ελ-
ληνικής χούντας, Γ. Μπονάνος, ο οποίος διέ-
ταξε το 1974 το πραξικόπημα κατά του Μακα-
ρίου. 

Η συμβολή των «μητέρων πατρίδων» στη δη-
μιουργία των χωριστών «κρατιδίων» ήταν τε-
ράστια και στην πρώτη διχοτόμηση και στην
δεύτερη που πήρε το χαρακτήρα δύο χωρι-
στών περιφερειών, δύο ζωνών. Ο πρώτος Αττί-
λας φορούσε φουστανέλα και δεν έχει να ζη-
λέψει σε τίποτα από το δεύτερο που φορούσε
φέσι, δέκα χρόνια αργότερα. 

Ο «φάκελος της Κύπρου» που παραδόθηκε
στην κυπριακή βουλή δεν ασχολείται καθόλου
με αυτά, αλλά προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα
μάτια εστιάζοντας σε αυτούς που «άνοιξαν την
κερκόπορτα στον Αττίλα» και οδήγησαν στην
ήττα του 1974. Η αξία του είναι πολύ περιορι-
σμένη γιατί στηρίζεται κυρίως σε καταθέσεις
διάφορων από τους πρωταγωνιστές οι οποίοι
λένε ψέματα για να σώσουν τα τομάρια τους.
Για τις σφαγές των τουρκοκυπρίων δεν κάνουν
καμία αναφορά παρά το ότι ήταν ένας από
τους λόγους που σκοτώθηκαν πολλοί ελληνο-
κύπριοι αιχμάλωτοι σαν αντίποινα όταν μαθεύ-
τηκαν οι σφαγές, κυρίως της Μάραθας και της
Τόχνης. Έτσι κι αλλιώς, οι «εθνάρχες» Καρα-
μανλής και Μακάριος φρόντισαν για να μεί-
νουν ατιμώρητοι όλοι αυτοί που εγκλημάτησαν
τόσο σε βάρος των ελληνοκυπρίων όσο και
των τουρκοκυπρίων.

Κώστας Πίττας

ΚΥΠΡΟΣ 1974

Ποιοι ευθύνονται για τον 
πόλεμο και τη διχοτόμηση

Μαζικός τάφος τουρκοκυπρίων στο
χωριό Μάραθα το 1974 (πηγή: «Πολίτης») 
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Τ
έσσερις νεαρούς Παλαιστίνιους έχει δολοφονήσει το Ισ-
ραήλ από την περασμένη Παρασκευή στην Ιερουσαλήμ,
ενώ συνεχίζονται μαχητικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη

Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας ενάντια στα περιοριστι-
κά μέτρα στο τέμενος αλ-Άκσα.

Στα γεγονότα συμπυκνώνεται ολόκληρος ο ρατσισμός και ο
αυταρχισμός του ισραηλινού κράτους. Έκλεισαν πλέον 50 χρό-
νια κατοχής στη Δυτική Όχθη και την Ιερουσαλήμ, και σ’ αυτά
τα χρόνια έχουν δολοφονηθεί αναρίθμητοι Παλαιστίνιοι και Πα-
λαιστίνιες. Τυπικά πλέον υπάρχει Παλαιστινιακό «κράτος» αλλά
αυτοί που κυκλοφορούν με τα αυτόματα και τα αλεξίσφαιρα
στους δρόμους της Ιερουσαλήμ είναι οι ισραηλινοί στρατιώτες.
Όταν όμως μια σύγκρουση την περασμένη βδομάδα έξω από
το αλ-Άκσα άφησε δυο ισραηλινούς αστυνομικούς νεκρούς,
κηρύχθηκε συναγερμός γιατί... υπάρχει ζήτημα ασφάλειας
στην Ιερουσαλήμ. Στην ίδια σύγκρουση σκοτώθηκαν και οι
τρεις Παλαιστίνιοι «επιτιθέμενοι».

Ο ισραηλινος πρωθυπουργός, Νετανιάχου έδωσε εντολή να
αποκλειστεί το τέμενος, και όταν πλέον η πρόσβαση ξαναεπι-
τράπηκε, αφενός το Ισραήλ έκανε κουμάντο στις ηλικίες των
Παλαιστίνιων που μπορούσαν να προσευχηθούν στο τζαμί (κά-
τω από 50 χρονών είσαι πιθανότατα τρομοκράτης) ενώ είχε βά-
λει σε λειτουργία και ανιχνευτές μετάλλου. Η πρόκληση αυτή
έγινε η αφορμή για να απλωθούν παντού οι διαδηλώσεις. Το
Ισραήλ αντέδρασε με γρήγορη και σκληρή καταστολή προσπα-
θώντας να πνίξει το κίνημα στο ξέσπασμά του. Οι νεκροί είναι
μέχρι στιγμής τέσσερις, αλλά θα μπορούσαν να είναι πολύ πε-
ρισσότεροι. Οι ισραηλινοί χτυπάνε στο ψαχνό είτε με πραγμα-
τικά πυρά είτε με ατσάλινες σφαίρες με πλαστικό περίβλημα.
Πάνω από 400 διαδηλωτές τραυματίστηκαν, οι περισσότεροι
από τη βαριά χρήση δακρυγόνων.

Το τέμενος αλ-Άκσα, στην καρδιά της Ιερουσαλήμ, δεν έγινε
αφορμή μόνο για λόγους «θρησκευτικού συναισθήματος»,
όπως προτιμούν να περιγράφουν τα ΜΜΕ. Το να κρατάει το Ισ-
ραήλ τα κλειδιά του μεγαλύτερου μουσουλμανικού τεμένους
συμβολίζει τη διάθεση του Νετανιάχου να δείξει ότι δεν υπάρ-
χει όριο στην ισραηλινή κατοχή. Ακόμη και οι υπηρεσίες ασφα-
λείας του ίδιου του Ισραήλ διατύπωσαν ανοιχτά τη διαφωνία
τους, λέγοντας ότι το να βάλεις κι άλλους πάνοπλους ισραηλι-
νούς στρατιώτες συγκεντρωμένους στο κέντρο της πόλης,

προβλήματα δημιουργεί αντί να λύνει. Αν είναι κάποιος που
παίζει με το «θρησκευτικό συναίσθημα» είναι ο Νετανιάχου,
που κλείνει το μάτι στους σιωνιστές θρησκευτικούς εξτρεμι-
στές οι οποίοι ονειρεύονται την κατεδάφιση του αλ-Άκσα και
την οικοδόμηση του Ναού του Σολομώντα στη θέση του. Το
βράδυ της Δευτέρας, ο Νετανιάχου αναγκάστηκε να ανακοινώ-
σει ότι οι ανιχνευτές μετάλλου θα απομακρυνθούν.

Το 2000, η Δεύτερη Ιντιφάντα, μια από τις μεγαλύτερες πα-
λαιστινιακές εξεγέρσεις μέχρι σήμερα, ξεκίνησε από το ίδιο
ακριβώς σημείο, όταν ο τότε ισραηλινός πρωθυπουργός, Αριέλ
Σαρόν, αποφάσισε να «επισκεφθεί» το αλ-Άκσα.

Οργή

Όμως το ζήτημα είναι ευρύτερο. Τα τελευταία χρόνια η οργή
της παλαιστινιακής νεολαίας ψάχνει τρόπο να εκφραστεί τόσο
απέναντι στην ισραηλινή κατοχή, όσο και στο σαπισμένο καθε-
στώς του «Παλαιστινιακού κράτους». Δεν είναι τυχαίο ότι και οι
τέσσερις Παλαιστίνιοι που έπεσαν νεκροί είναι 17-23 ετών, μα-
θητές, φοιτητές, νέοι εργάτες.

Το Ισραήλ αποθρασσύνεται, οι εποικισμοί απλώνονται, έποι-
κοι αλωνίζουν. Ο Μαχμούντ Αμπάς, υποτίθεται πρόεδρος της
Παλαιστίνης, δεν μπορεί να υψώσει τη φωνή του ούτε για το
αλ-Άκσα, αλλά συνεχίζει τις μηχανορραφίες ενάντια στην κυ-
βέρνηση της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Στη Γάζα, ο διπλός
αποκλεισμός από την Αίγυπτο και το Ισραήλ έχει αφήσει πάνω
από 1,5 εκατομμύριο κόσμο χωρίς καύσιμα και χωρίς ρεύμα,
να παρακαλάνε μην συμβεί καμιά επιπλοκή όταν πάνε στο νο-
σοκομείο για μια επέμβαση ή για μια γέννα.

Ο καθένας βλέπει ότι τα καθεστώτα του Κόλπου οργανώνον-
ται και ρίχνουν όλες τους τις δυνάμεις κατά του Κατάρ αλλά
δεν κουνάνε δάχτυλο για το Ισραήλ. Η Ιορδανία είναι υποτίθε-
ται «εγγυήτρια δύναμη» στο αλ-Άκσα αλλά ενδιαφέρεται περισ-
σότερο να μην απλωθούν οι διαδηλώσεις μεχρι το Αμμάν. Στο
μεταξύ, πιο δυτικά, στα ανοιχτά της Παλαιστινιακής γης, επι-
κρατεί συνωστισμός από τα πολεμικά πλοία από ΗΠΑ, Γαλλία
και των ντόπιων δυνάμεων για να επιβλέψουν τη μοιρασιά των
οικοπέδων με τους υδρογονάνθρακες. Εκεί οι δολοφόνοι, Νε-
τανιάχου, Σίσι και λοιποί, μετατρέπονται σε αξιότιμους συμμά-
χους του Τσίπρα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νίκος Λούντος

Εδώ και πάνω από ένα μήνα εξελίσσε-
ται απεργία διαρκείας των εκπαιδευτικών
στο Περού. Η κυβέρνηση κήρυξε πλέον
ολόκληρες περιοχές σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης, αλλά προς το παρόν δεν
έχει καταφέρει να ελέγξει ούτε την απερ-
γία ούτε τους αποκλεισμούς κεντρικών
δρόμων με τους οποίους έχει μπλοκαρι-
στεί μεγάλο μέρος της τουριστικής βιο-
μηχανίας. 

Ο Ράφα Καστίγιο, εκπαιδευτικός από
την Ισπανία, βρίσκεται αυτές τις μέρες
στο Περού και είπε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη: «Δεν είχαμε ιδέα για αυτό που
συνέβαινε μέχρι που προσπαθήσαμε να
ανεβούμε προς το Μάτσου Πίτσου αλλά
είδαμε ολόκληρο το δρόμο αποκλεισμέ-
νο. Χιλιόμετρα και χιλιόμετρα με τερά-
στια βράχια και σίδερα, δεν μπορούσε να
ανέβει ούτε το τρένο, ούτε το λεωφο-
ρείο. Κατεβήκαμε και μιλήσαμε με τους
συναδέλφους μας που οργάνωναν τον
αποκλεισμό. Μας είπαν ότι το κυριότερο
αίτημα είναι να αυξηθούν οι μισθοί από

1200 σολ στα 2000 (από 315 ευρώ στα
530). Κι άλλες φορές είχαν βγει σε απερ-
γία με παρόμοια αιτήματα αλλά οι κυβερ-
νήσεις κατάφερναν να εξαγοράζουν τους
συνδικαλιστές. Πολλοί από αυτούς τώρα
ζουν στο εξωτερικό, μας είπαν. Αυτή τη
φορά όμως δεν τα έχουν καταφέρει. Το
πιο εντυπωσιακό ήταν η συγκέντρωση
αλληλεγγύης που οργανώθηκε. Ήρθαν
μανάδες με τις παραδοσιακές φορεσιές

των ιθαγενών να σταθούν δίπλα στους
εκπαιδευτικούς, με πικέτες ενάντια στην
κρατική τρομοκρατία. Μετά την απόφα-
ση της κυβέρνησης να επβάλει καθεστώς
έκτακτης ανάγκης για να προσπαθήσει
να αποκαταστήσει την κυκλοφορία, η
απάντηση των εκπαιδευτικών ήταν να
γκρεμίσουν τα τείχη του αεροδρομίου
και να εισβάλουν και εκεί απειλώντας να
μπλοκάρουν και τις διεθνείς πτήσεις.»

Ο «ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ» ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΟΥ ΤΣΙΠΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ

Οι Παλαιστίνιοι εξεγείρονται
Μια ακόμη ψηφοφορία για το σύστημα υγείας ίσως γι-

νόταν στην αμερικάνικη Γερουσία, την Τρίτη καθώς η
Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο Τυπογραφείο. Η ψη-
φοφορία είχε ήδη εξελίχθεί σε ένα φιάσκο για τον
Τραμπ και τους Ρεπουμπλικάνους με δύο αλλεπάλληλες
αποτυχίες την περασμένη βδομάδα που ανάγκασαν τον
Αμερικάνο πρόεδρο να πει στους γερουσιαστές να μη
φύγουν για διακοπές τον Αύγουστο αν δεν «τελειώσουν
τη δουλειά».

Το ζήτημα που καίει τον Τραμπ είναι η κατάργηση του
Ομπάμακερ, του συστήματος ασφάλισης και υγειονομι-
κής κάλυψης που πέρασε ο Ομπάμα το 2010. Για τους
Ρεπουμπλικάνους, το Ομπάμακερ είχε γίνει κόκκινο πανί
και κεντρικό ζήτημα στις αντιδραστικές διαδηλώσεις
που καλούσε το συντηρητικό «Κόμμα του Τσαγιού» πριν
την ανατολή του άστρου του Τραμπ. Υποτίθεται πως
ήταν ένα σύστημα «σοσιαλιστικό» που παραβιάζει τις
ατομικές ελευθερίες των Αμερικανών αφού τους υπο-
χρεώνει να ασφαλίζονται, αλλά και αυξάνει τη φορολο-
γία σπαταλώντας δημόσιο χρήμα.

Το σύστημα του Ομάμα δεν έχει ίχνος από σοσιαλι-
σμό. Αντίθετα, οι ιδιωτικές εταιρείες θησαυρίζουν, μιας
και το κράτος τις επιδοτεί έμμεσα. Αυτό που έκανε το
σύστημα του Ομπάμα ήταν να επιβάλει κάποιες υποχρε-
ώσεις ασφάλισης στους εργοδότες αλλά και στους αυ-
τοαπασχολούμενους, μιας και το σύστημα στις ΗΠΑ
ήταν (και συνεχίζει) τόσο ξεχαρβαλωμένο που είναι η
μόνη βιομηχανικά ανεπτυγμένη χώρα που βλέπει το μέ-
σο όρο επιβίωσης να πέφτει αντί να αυξάνει. 

Ανασφάλιστοι

Είναι επίσης η μόνη από τις ισχυρές χώρες του πλανή-
τη με τόσο μεγάλο ποσοστό ανασφάλιστων και μισοανα-
σφάλιστων. Ενώ την ίδια στιγμή, ένα πολύ μεγάλο μέρος
του ΑΕΠ ρέει προς τις ασφαλιστικές εταιρείες, τις φαρ-
μακευτικές και τα ιδιωτικά νοσοκομεία. Παράλληλα το
Ομπάμακερ περιλάμβανε και κάποια κονδύλια ενίσχυ-
σης του Μέντικερ, του συστήματος που παρέχει μια
ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη στους πιο φτωχούς.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν όλοι σύμφωνοι ότι θέλουν να
τελειώνουν με το Ομπάμακερ, αλλά δεν κατάφεραν να
συμφωνήσουν σε κάποια εναλλακτική λύση. Έτσι, ενώ
άνοιξαν το δρόμο από τη Βουλή την περασμένη Άνοιξη,
όταν το ζήτημα έφτασε στη Γερουσία δεν ήξεραν ακρι-
βώς τι ψηφίζουν. Ο επικεφαλής τους στη Γερουσία προ-
σπαθούσε να συνθέσει τις απόψεις αλλά δεν κατάφερε
να βγάλει πλειοψηφία. Δεν τους λείπουν τα νούμερα,
έχουν 52 έναντι 48 Δημοκρατικών. Όμως οι δημοσκοπή-
σεις έδειχναν ότι 12% του κόσμου συμφωνεί με το σύ-
στημα υγείας που έβαζαν σε ψηφοφορία. Όταν παραδέ-
χτηκαν την ήττα τους, ο Τραμπ παρενέβη κάνοντας ένα
ακόμη βήμα προς την τρέλα. Πρότεινε να ψηφίσουν την
κατάργηση του Ομπάμακερ χωρίς να βάλουν τίποτα άλ-
λο στη θέση τους. «Στο μέλλον θα φτιάξουμε ένα εκπλη-
κτικό ασφαλιστικό σύστημα», ήταν η εγγύηση του προ-
έδρου. Σε μια τέτοια περίπτωση 20-30 εκατομμύρια άν-
θρωποι θα μείνουν ξεκρέμαστοι και χωρίς καμιά ασφαλι-
στική κάλυψη μέσα στα επόμενα χρόνια.

Τα κινήματα στους δρόμους και τις γειτονιές ήταν αυ-
τά που είχαν σταματήσει την επιθετικότητα του «Κόμμα-
τος του Τσαγιού». Τα ίδια κινήματα ήταν που είχαν αναγ-
κάσει τον Ομπάμα να κάνει κάποιες συμβολικές κινήσεις
στο Ομπάμακερ. Χρήστες υγείας, κινήματα αναπήρων,
χρόνια πασχόντων, νοσηλευτών, νοσηλευτριών και άλ-
λων εργαζομένων στην υγεία βρίκονται και σήμερα επί
ποδός πολέμου ενάντια στην προσπάθεια των Ρεπουμ-
πλικάνων να τα διαλύσουν όλα. Και ένα ακόμη φιάσκο
στη Γερουσία θα είναι η καλύτερη ενθάρρυνση για τον
κόσμο που το παλεύει στους δρόμους.

ΗΠΑ Σε νέα 
κρίση ο Τραμπ

ΠΕΡΟΥ Απεργία διαρκείας εκπαιδευτικών
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Τ
ο πανόραμα των εργατικών
και νεολαιίστικων αγώνων
στην Ελλάδα και διεθνώς ξε-

διπλώθηκε την περασμένη εβδομά-
δα στις εκδηλώσεις του Σοσιαλιστι-
κού Εργατικού Κόμματος με κεντρι-
κό τίτλο “Η Δύναμη που μπορεί να
ανατρέψει τα μνημόνια και το ρα-
τσισμό”. Στις δεκάδες συζητήσεις
στην Αθήνα και όλη τη χώρα συμ-
μετείχε εκατοντάδες κόσμος, εργα-
ζόμενοι, νεολαίοι, συνταξιούχοι,
ντόπιοι και μετανάστες, αγωνιστές
και αγωνίστριες από πολλά κομμά-
τια της αριστεράς. Ήταν ένας επι-
τυχημένος κύκλος εκδηλώσεων
που έδωσε σε όλους και όλες έμ-
πνευση για τις μάχες που είναι
μπροστά.

Τη συζήτηση στο Νέο Ηράκλειο
παρακολούθησαν περισσότερα από
50 άτομα. Ομιλητές ήταν ο Λέαν-
δρος Μπόλαρης, συγγραφέας και
δημοσιογράφος στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη κι ο Μανώλης Μαστορά-
κης από το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ. Ακολού-
θησαν παρεμβάσεις από συμβασι-
ούχους των δήμων, εργαζόμενους
στα ΜΜΕ, συμβασιούχους σε ΜΚΟ
και δομές προσφύγων, την ΚΕΕΡ-
ΦΑ, από αγωνιστές της Λαϊκής Συ-
νέλευσης Ν.Φιλαδέλφειας και τους
κατοίκους της Σιθωνίας που αγωνί-
ζονται για το νερό. Συμβασιούχος
εργαζόμενος στο δήμο Νέας Ιωνίας
μίλησε για τον πρόσφατο αγώνα
τους και στάθηκε στις διεκδικήσεις
τους που παραμένουν ανοιχτές.

Στην εκδήλωση σε Κερατσίνι-Νί-
καια, μαζί με το Γιάννη Αγγελόπου-
λο από το Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια, μίλησε ο Θανάσης Κο-
τζαρίδης, απολυμένος από τα 8μη-
να του δήμου Κερατσινίου. Στάθη-
κε στη μάχη που δόθηκε στους δή-
μους, περιγράφοντας πώς οι εργα-
ζόμενοι από τα κάτω ήθελαν αυτή
την απεργία και έδωσαν κόντρες
τόσο με τα μπλοκαρίσματα της
ηγεσίας της ΠΟΕ-ΟΤΑ όσο και με
τα ψέματα της κυβέρνησης πετυ-
χαίνοντας υποχωρήσεις από την τε-
λευταία. Ανάμεσα στον κόσμο που
παρακολούθησε την εκδήλωση
ήταν και πρόσφυγες από το στρα-
τόπεδο του Σχιστού.

Πλούσια ήταν η συζήτηση και
στον Πειραιά. Αμέσως μετά την ει-
σήγηση από το Γιάννη Σηφακάκη
(ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ), ο Σαγιέντ από
την Πακιστανική Κοινότητα μίλησε
για τις πρόσφατες αντιρατσιστικές-
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στην
Γκορυτσά και τον Ασπρόπυργο που
κέρδισαν τη στήριξη των σωματεί-
ων και του κόσμου της περιοχής
και πέτυχαν τη σύλληψη των φασι-
στών που επιτίθονταν στους μετα-
νάστες εργάτες γης. Ο Θανάσης
Διαβολάκης μίλησε για την πολιτική
πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την
ανάγκη η πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αρι-
στερά να μπει μπροστά στους αγώ-
νες οργανωτικά και πολιτικά ενάν-
τια στους συμβιβασμούς της κυ-

βέρνησης. Ενώ η Ξένη, δικαστικός
επιμελητής, μίλησε για τη μάχη
ενάντια στους πλειστηριασμούς και
τόνισε ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι εί-
ναι αυτοί που μπορούν να τους
μπλοκάρουν θυμίζοντας τις αποχές
που έχουν γίνει στο παρελθόν.

Απεργίες

Γύρω στα τριάντα άτομα συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση στα Πετρά-
λωνα με ομιλητή τον Τάσο Αναστα-
σιάδη (Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια), φέροντας στη συζήτη-
ση πολλές εικόνες από τη συμμετο-
χή εργαζόμενων της γειτονιάς στην
πρωινή απεργία των ξενοδοχοϋ-
παλλήλων, από τη συμπαράσταση
στην πρόσφατη απεργία των εμπο-
ροϋπαλλήλων ενάντια στην κατάρ-
γηση της Κυριακάτικης Αργίας, από
παρεμβάσεις με την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη σε μια σειρά χώρους. Ο
Αντώνης Σκαρπέλης από τους συμ-
βασιούχους του ΥΠ.ΠΟ τόνισε ότι
αν το κίνημα των συμβασιούχων
απλωνόταν από τους δήμους σε
όλο το δημόσιο και συντονιζόταν
θα μπορούσε να τσακίσει την κυ-
βέρνηση. Στην εκδήλωση, που έγι-
νε στην επέτειο της διαδήλωσης
στη Γένοβα το 2001 και τη δολοφο-
νία του Κάρλο Τζουλιάνι, τονίστηκε
ότι σήμερα με τις διαδηλώσεις στο
Αμβούργο ενάντια στους G20 αυ-
τές οι διεργασίες έχουν προχωρή-
σει πολύ.

Την εκδήλωση στην Καλλιθέα
άνοιξε ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
ενώ στη συζήτηση που ακολούθη-
σε, ένα ακόμα κρίσιμο μέτωπο, αυ-
τό της μάχης ενάντια στη μνημονια-
κή φορολογική επιδρομή που
εφαρμόζει η κυβέρνηση, ανέφερε
στην τοποθέτησή του ο Απόστολος
Αλωνιάτης, λογιστής-φοροτεχνικός.
Στις πρόσφατες νικηφόρες μάχες
ενάντια στις καθυστερήσεις δεδου-
λευμένων και τις απολύσεις στην Ιν-

τρακόμ αναφέρθηκε ο Βαγγέλης
Παπαδόγιαννης, στους αγώνες των
κούριερ στάθηκε ο Χρήστος Βαρ-
βέρης, αμέσως μετά την εισήγηση
από τον Κώστα Πίττα, στην εκδή-
λωση στους Αγ. Αναργύρους.

Πάνω από τριάντα άτομα συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση στο Χαλάν-
δρι, φοιτητές, νεολαίοι, εργαζόμε-
νοι στον επισιτισμό, τα ΜΜΕ, σε δή-
μους κ.α. Μαζί με τη Μαρία Στύλ-
λου, ομιλητής ήταν ο Γαβρίλος Κα-
σιμάτης από την ΠΟΣΠΕΡΤ που
πρώτα στάθηκε στις μάχες των ερ-
γαζόμενων στα ΜΜΕ, στηρίζοντας
την απόφαση για απεργία διαρ-
κείας στον κλάδο και στη συνέχεια
θύμισε τον αγώνα της ΠΟΣΠΕΡΤ
ενάντια στην προβολή της Χρυσής
Αυγής στη δημόσια ραδιοτηλεόρα-
ση. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Γρη-
γόρης Καλομοίρης από την Αντί-
σταση με τους Πολίτες του Χαλαν-
δρίου και την ΑΔΕΔΥ που μίλησε
τόσο για τις μάχες ενάντια στις
απολύσεις και στην αξιολόγηση
στο δημόσιο όσο και για την ενωτι-
κή δράση της αριστεράς σε όλα τα
μέτωπα.

Ο Γιώργος Κατσιμαντός, απολυ-
μένος συμβασιούχος στο Βρεφοκο-
μείο του Δήμου Αθήνας, ήταν ένας
από τους ομιλητές στην Κυψέλη και
τα Εξάρχεια. Περιέγραψε τον αγώ-
να που δίνουν αυτή τη στιγμή οι 83
απολυμένοι του Βρεφοκομείου
ενάντια στον Καμίνη και κάλεσε
στις καθημερινές συγκεντρώσεις
που οργανώνουν στο χώρο και τις
κινητοποιήσεις έξω από το δημοτι-
κό συμβούλιο Αθήνας. Ευχαρίστη-
σε την Εργατική Αλληλεγγύη για τη
στήριξή της και ζήτησε τη συμπα-
ράσταση όλων τονίζοντας ότι μαζί
οι εργαζόμενοι από τα κάτω μπο-
ρούν να νικήσουν. Ομιλητής μαζί
του στην Κυψέλη ήταν ο Βαγγέλης
Τριμπόνιας, μέλος της Πρωτοβου-
λίας για το κλείσιμο των γραφείων

της Χρυσής Αυγής που ενημέρωσε
για τη συγκρότηση της Πρωτοβου-
λίας, τόνισε ότι το κλείσιμο των
γραφείων-ορμητηρίων των νεοναζί
πρέπει να είναι στο κέντρο του αν-
τιφασιστικού κινήματος και κάλεσε
όλο τον κόσμο στη μεγάλη αντιφα-
σιστική διαδήλωση στις 16/9 από το
Σύνταγμα προς τα κεντρικά γρα-
φεία των νεοναζί στη Μεσογείων.

Μάχες

Στις τοποθετήσεις, ο Μανώλης
Μαστοράκης από το ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ
στάθηκε στη μάχη ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση του νερού και έφε-
ρε ένα απτό παράδειγμα, το γιατί
στην πλατεία Κυψέλης -μια πλατεία
γεμάτη κόσμο όλων των ηλικιών-
δεν υπάρχει ούτε μια βρύση: η
απάντηση βρίσκεται στα κέρδη των
ιδιωτών από την κατανάλωση των
εμφιαλωμένων μπουκαλιών. Η Ντί-
να Γκαρανέ, από τη Γ' ΕΛΜΕ Αθή-
νας, μίλησε για τις μάχες στην εκ-
παίδευση με κέντρο τις προσλή-
ψεις, ενώ η Διοτίμα, εργαζόμενη
στον επισιτισμό, τόνισε τη σημασία
της απεργίας του κλάδου στις 20
Ιούλη, στο πικ της σεζόν, ενάντια
στην άγρια εκμετάλλευση των ερ-
γαζόμενων.

Αντίστοιχες μάχες αναφέρθηκαν
στη συζήτηση στα Εξάρχεια. Εργα-
ζόμενη σε ΜΚΟ αντέκρουσε την το-
ποθέτηση της κυβέρνησης ότι “η
προσφυγική κρίση έχει τελειώσει”
εξηγώντας ότι το μόνο που εξυπη-
ρετεί είναι την προσπάθεια για μα-
ζικές απολύσεις εργαζόμενων στις
ΜΚΟ και μαζικές απελάσεις προ-
σφύγων στη δήθεν “ασφαλή” Τουρ-
κία. Κάλεσε στην κινητοποίηση που
οργανώνουν μαζί με τους πρόσφυ-
γες την Πέμπτη 27 Ιούλη στο
υπουργείο Εργασίας. Ο Γιώργος
Πολυχρονόπουλος από το Σωμα-
τείο Εργαζόμενων στον Άγιο Σάβ-
βα, μίλησε για τις σκληρές μάχες
που δίνουν οι εργαζόμενοι στα νο-
σοκομεία. Ο Πανάγιος Δ., μάγει-

ρας, έφερε την εικόνα της εντυπω-
σιακής απεργιακής διαδήλωσης
στον επισιτισμό την ίδια μέρα και
ενημέρωσε ότι στο χώρο του τρεις
μάγειροι απήργησαν παρά τις προ-
σπάθειες του αφεντικού τους να
τους σταματήσει.

Στου Ζωγράφου, ομιλητής, μαζί
με τον Πάνο Γκαργκάνα, ήταν ο Πέ-
τρος Μπαστέας από το ΣΕΚΕΣ ΕΥ-
ΔΑΠ που περιέγραψε πώς έχουν
αλλάξει τα πράγματα στο χώρο τα
τελευταία χρόνια και πώς η δημι-
ουργία της παράταξης που παίρνει
πρωτοβουλίες και οργανώνει τις
μάχες έχει βοηθήσει τον κόσμο από
τα κάτω. Περιέγραψε την Εργατική
Αλληλεγγύη σαν μια εφημερίδα δε-
μένη με τους αγώνες, που προβά-
λει τις κινητοποιήσεις τους, μια συ-
νεργασία που, όπως είπε, θα συνε-
χιστεί. Πάνω από τριάντα άτομα
παρακολούθησαν την εκδήλωση
και στη συζήτηση που ακολούθησε,
συντρόφισσα από την ΚΕΕΡΦΑ τό-
νισε τη σημασία των εβδομαδιαίων
παρεμβάσεων στη γειτονιά που δί-
νουν ξανά ελπίδα ότι ο κόσμος εί-
ναι εδώ, συζητά και παίρνει έμπνευ-
ση από την αριστερά πέρα από το
ΣΥΡΙΖΑ.

Τρεις εκδηλώσεις έγιναν στη
Θεσσαλονίκη όπου στο κέντρο της
συζήτησης βρέθηκαν τόσο η αδυ-
ναμία της άρχουσας τάξης να ελέγ-
ξει την κατάσταση διεθνώς όσο και
οι εργατικές μάχες σε όλους τους
χώρους, από τους δήμους και τα
νοσοκομεία μέχρι τον ΟΑΣΘ. Εργα-
ζόμενοι στην εκπαίδευση, στα νο-
σοκομεία, σε εργοστάσια συμμετεί-
χαν στην εκδήλωση στην Πάτρα.
Στο κέντρο της κουβέντας βρέθηκε
το ερώτημα αν το εργατικό κίνημα
είναι ικανό να ανατρέψει τα μνημό-
νια και πώς πρέπει να οργανωθεί
για να το πετύχει. Εκδηλώσεις έγι-
ναν επίσης στο Περιστέρι και τη
Νέα Σμύρνη, στο Βόλο και το Ηρά-
κλειο. 

Λένα Βερδέ

Ένας πετυχημένος γύρος εκδηλώσεων
Νέο Ηράκλειο, 20/7

Κυψέλη, 19/7



Τι κάνουν οι εργαζόμενοι 

στις ΜΚΟ και ποιά είναι 

η επίθεση που δέχονται;

Υ: Οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ κάνουν
αυτό που δεν κάνει το κράτος, συν-
δράμουν τους πρόσφυγες κοινωνικά,
νομικά, εκπαιδευτικά κλπ. Συναντούμε
βέβαια και τα όρια του ρόλου μας για-
τί δεν γίνεται να υποκαταστήσεις πλή-
ρως το κράτος. Η επίθεση που δεχό-
μαστε αυτή τη στιγμή είναι η εξής: με
το ψεύτικο επιχείρημα ότι η προσφυ-
γική κρίση έχει τελειώσει, δομές κλεί-
νουν αιφνίδια με αποτέλεσμα συνά-
δελφοι να οδηγούνται στην ανεργία
και οι υπηρεσίες να μην παρέχονται
πλέον.

Ψ: Το κράτος μη θέλοντας να καλύψει
πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέσα από
δημόσιες υπηρεσίες, τις ανέθεσε στις
ΜΚΟ, με υπεργολαβικό τρόπο, δημι-
ουργώντας ένα παράλληλο κοινωνικό
κράτος. Αυτό σήμαινε και αριθμητική
αύξηση των εργαζόμενων στις ΜΚΟ.
Αυτή τη στιγμή όμως βλέπουμε την
άτακτη φυγή των ΜΚΟ και των χρημα-
τοδοτών τους (ΕΕ και Διεθνείς Οργα-
νισμοί). Ήδη ο Μουζάλας στις αρχές
του Ιούνη δήλωσε ότι στην Ελλάδα θα
μείνουν 25.000 πρόσφυγες εάν διατη-
ρηθεί η συμφωνία Ευρώπης – Τουρ-
κίας. Κάποιοι θα προωθηθούν στις
χώρες της ΕΕ και οι υπόλοιποι θα
απελαθούν. Αυτό ήταν η προεξαγγε-
λία του σήμερα: μαζικές περικοπές κι
απότομο σταμάτημα της κάλυψης
αναγκών. Π.χ φεύγουν αυτή τη στιγμή
από τα καμπ άνθρωποι που στηρίζουν
τις μωρομάνες που πέρασαν το Αιγαίο
κι εδώ κι 1,5 χρόνο ζουν σε συνθήκες
εγκλεισμού στα στρατόπεδα. Λες κι
αυτές οι γυναίκες δεν έχουν πλέον
την ανάγκη να βρίσκεται δίπλα τους
βρεφοκόμος, δάσκαλος κλπ. Παράλ-
ληλα μιλάμε για κλείσιμο δομών που
οδηγεί ανήλικα παιδιά άστεγα στο
δρόμο. Οι φορείς που περνάνε στο
δημόσιο θα λειτουργούν στοιχειωδώς.
Αυτό σημαίνει συνέπειες εργασιακά
αλλά και στις παρεχόμενες υπηρε-
σίες. Στα νησιά η κατάσταση είναι πιο
ακραία. Στη Μόρια σταμάτησε η πα-
ροχή τακτικής ιατρικής περίθαλψης.

Ω: Εργαζόμενος σε ΜΚΟ είναι ο ορι-
σμός της ελαστικής εργασίας: εντατι-
κοποίηση κι εργασιακή ανασφάλεια.
Το 80% των εργαζόμενων στις ΜΚΟ
κάνει πράγματα υπεράνθρωπα δου-
λεύοντας υπερωριακά. Οι διοικήσεις
νοιάζονται μόνο για τους αριθμούς.
Εμείς όμως νοιαζόμαστε για τους αν-
θρώπους. Γι’ αυτό ζητάμε πλαισίωση
στους εργαζόμενους που εκτίθενται
σε κινδύνους φυσικούς, νομικούς και
ψυχολογικούς. 

Ψ: Η ελαστικότητα της εργασίας απο-
τυπώνεται στην ίδια την ποιότητα της
δουλειάς μας. Συμβάσεις ορισμένου

χρόνου 2-3 μηνών, χρόνος που με την
υποστελέχωση των υπηρεσιών και τη
γραφειοκρατία δεν αρκεί. Και όλα αυ-
τά αφορούν σε εκατοντάδες πρόσφυ-
γες σε μια διαδικασία εξοντωτική
όπου καλούνται να ανακαλούν διαρ-
κώς την τραυματική εμπειρία τους.

Στη δομή που δουλεύετε 

αντιμετωπίσατε απολύσεις;

Υ: Αντιμετωπίσαμε την ανακοίνωση
της μη ανανέωσης συμβάσεων με το
επιχείρημα της διακοπής χρηματοδό-
τησης. Ανοίχτηκε το ζήτημα στους συ-
ναδέλφους και η αντιμετώπιση ήταν
συλλογική. Τελικά μας ανακοίνωσαν
ότι βρέθηκαν χρήματα για την παρά-
ταση των συμβάσεων. Το επιχείρημα
ότι λεφτά δεν υπάρχουν δεν ισχύει.
Από τη στιγμή που καλύπτουμε πά-
γιες και διαρκείς ανάγκες πρέπει να
βρουν τον τρόπο να τις καλύψουν.
Διεκδικούμε προσλήψεις και συμβά-
σεις αορίστου χρόνου.

Ω: Είναι εύκολο οι εργαζόμενοι στις
ΜΚΟ να πέσουν στην παγίδα/επιχεί-
ρημα ότι «η χρηματοδότηση έρχεται
από αλλού, εξωτερικά, κι άρα τι να
κάνουμε; Δεν έχουν». Νομίζω ότι η δι-
κή μας εμπειρία, αποδεικνύει το αντί-
στροφο και πάει να ανατρέψει αυτό
το επιχείρημα.

Άρα αυτή τη στιγμή μιλάμε 

για μια εκστρατεία μαζικών 

απολύσεων στις ΜΚΟ;

Ψ: Ναι είναι γενικευμένο το φαινόμε-
νο. Στα καμπ κλείνουν μαζικά υπηρε-
σίες. ΜΚΟ φεύγουν τελείως από την
Ελλάδα. Ένα κομμάτι των συμβάσεων
λήγει τμηματικά τους επόμενους μή-
νες κι η μαζική χρηματοδότηση λήγει
στις 31/12. Από 1/1/18 θα μιλάμε για
ολική κατάρρευση των υπηρεσιών.

Ω: Οι απολύσεις και το κόψιμο της
χρηματοδότησης φέρνουν εργαζόμε-
νους και πρόσφυγες στην ίδια κατά-
σταση. Τους μεν να αντιμετωπίζουν
την ανεργία, τους δε την μη κάλυψη
των αναγκών τους. Και οι δυο μένουν
μετέωροι. Χρειάζεται μαζί να το παλέ-
ψουμε.

Πόσο πραγματικό είναι το επιχείρημα

της κυβέρνησης ότι έχει τελειώσει η

προσφυγική κρίση; Τι υπάρχει πίσω

από αυτό το επιχείρημα;

Υ: Από πίσω κρύβονται οι απελάσεις.
Από πέρυσι το Μάρτη έχει υπογραφεί
η συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας. Λέει στους
πρόσφυγες ότι δεν θα μείνετε στην
Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη και θα
αναγκαστείτε να υποστείτε τις παρα-
βιάσεις που υφίστανται οι πρόσφυγες
στην Τουρκία. Η Τουρκία για πολλούς
λόγους δεν είναι ασφαλής χώρα:
υπάρχουν άπειρες καταγγελίες από
οργανώσεις για απελάσεις προς το

Ιράν, τη Συρία κλπ. Όσο η Τουρκία
χαρακτηρίζεται ασφαλής χώρα, αυτός
ο χαρακτηρισμός μπορεί να επεκταθεί
ακόμα περισσότερο. Να θεωρηθεί
ασφαλής χώρα η Λιβύη, το Μαρόκο, η
Αλγερία κλπ. Θέλουν να κρατήσουν
έναν πολύ μικρό «διαχειρίσιμο» αριθ-
μό προσφύγων εδώ. Αλλά ό,τι και να
λένε οι πρόσφυγες δεν θα πάψουν να
έρχονται. Ακόμα και σήμερα με κλει-
στά σύνορα στην ΕΕ, τον φράχτη
στον Έβρο και την Frontex στα νησιά,
πρόσφυγες εξακολουθούν να έρχον-
ται. Οι ανάγκες εξακολουθούν να εί-
ναι έκτακτες.

Ψ: Δεν μπορούν να μιλάνε για τέλος
της προσφυγικής κρίσης από τη στιγ-
μή που ο πόλεμος συνεχίζεται (Αφγα-
νιστάν, Συρία). Η προσφυγική κρίση
μπορεί να σταμάτησε για τα δελτία ει-
δήσεων αλλά δεν σταμάτησε στην
πραγματική ζωή.

Ω: Ο διαχωρισμός των προσφύγων βά-
σει της χώρας προέλευσης είναι
ακραία ρατσιστικός, όσο και ο διαχω-
ρισμός προσφύγων – μεταναστών.
Δεν είσαι σε έκτακτη ανάγκη όταν π.χ
έρχεσαι από αφρικανική χώρα που
υδροδοτείται δυο φορές τη βδομάδα;
Η ακραία φτώχεια δεν είναι λόγος με-
τανάστευσης; Η Αμυγδαλέζα είναι γε-
μάτη από άντρες από το Πακιστάν
που ξέρεις εκ των προτέρων ότι δεν
θα τους δώσουν δικαίωμα ασύλου.

Η παράδοση των κοινωνικών 

αναγκών στα χέρια των ιδιωτών 

με αφορμή το προσφυγικό και 

η επερχόμενη διάλυση των υπηρε-

σιών, όπως την περιγράφετε, πιστεύε-

τε ότι δίνουν μια εικόνα για το πού

οδηγούν οι ιδιωτικοποιήσεις;

Ψ: Η κάλυψη των αναγκών των προ-
σφύγων από τις ΜΚΟ είναι σαφέστα-
τα μια ιστορία ιδιωτικοποίησης με την
κρατική ανοχή. Και το τι έγινε με τις
χρηματοδοτήσεις είναι σκάνδαλο. Ότι
τώρα ΜΚΟ σηκώνονται και φεύγουν
είναι άλλο ένα δείγμα του τι σημαίνει
η λειτουργία με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια: διαχείριση με άναρχο τρόπο
και με σκοπό το κέρδος.

Τώρα το κράτος έχει αρχίσει να
αναλαμβάνει κάποια κομμάτια αλλά κι
αυτό γίνεται με τρόπο που δεν είναι ο
αναγκαίος. Με τη λογική ότι είμαστε
σε καθεστώς μνημονιακής λιτότητας,
το κράτος πάει να καλύψει ανάγκες...
περικόπτοντας.

Οι προσλήψεις είναι μια μεγάλη μά-
χη που είναι και κόντρα με το ίδιο το
μνημόνιο. Χρειάζεται να διεκδικήσου-
με η κάλυψη των αναγκών των προ-
σφύγων να γίνεται από κρατικές υπη-
ρεσίες όπου θα προσληφθούν όλοι οι
ειδικευμένοι που δουλεύουν τώρα
στις ΜΚΟ, με μόνιμη και σταθερή σχέ-
ση εργασίας.

ΕΡΓΑΖOΜΕΝΟΙ ΣΕ ΜΚΟ εργατικη αλληλεγγυη 

Κάτω τα χέρια από τους πρόσφυγες - Όχι στις απολύσεις

Σ
υγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος κα-

λούν την Πέμπτη 27/7 στις 12μες, η ΚΕΕΡΦΑ

και ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια.

Όπως τονίζουν σε κοινή τους ανακοίνωση, η κινητο-

ποίηση γίνεται “για να μην αφήσουμε κυβέρνηση και

ΕΕ να χτυπήσουν τους πρόσφυγες και τα δικαιώματα

τους και μαζί να οδηγήσουν στην απόλυση εκατοντά-

δες εργαζόμενους σε ΜΚΟ και «ωφελούμενους» των

ΟΤΑ, που προσφέρουν υπηρεσίες στήριξης των προ-

σφύγων σε στρατόπεδα και δομές μέσα στην πόλη”. 

Για την οργάνωση της κινητοποίησης έγιναν εξορμή-

σεις σε στρατόπεδα προσφύγων στην Αττική. Στο

Σχιστό η εξόρμηση εξελίχθηκε σε μια συνέλευση 50

προσφύγων όπου συζητήθηκαν οι επερχόμενες επι-

θέσεις όπως και στον Ελαιώνα όπου έγινε πλούσια

συζήτηση με τους πρόσφυγες και τους εργαζόμε-

νους των ΜΚΟ. Αντίστοιχες εξορμήσεις έγιναν στο

στρατόπεδο της Μαλακάσας και του Σκαραμαγκά.

Από όλα αυτά τα σημεία ετοιμάζονται οργανωμένα

κατεβάσματα στην κινητοποίηση.

Τρεις εργαζόμενοι σε ΜΚΟ μας μίλησαν για τη μάχη που
δίνουν. Οι ίδιοι προτίμησαν να μην δημοσιευτούν τα ονό-
ματά τους και η ΜΚΟ στην οποία εργάζονται. 

Συγκέντρωση  
Πέμπτη 27 Ιούλη, 12μεσ
πλατεία Κλαυθμώνος
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