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Η
έξοδος στις αγορές -για την οποία πα-
νηγυρίζει η κυβέρνηση- δεν πρόκειται
ούτε να λύσει τα προβλήματα της ελ-

ληνικής οικονομίας ούτε να ανοίξει τον δρόμο
για "την επιστροφή στην κανονικότητα", όπως
υποστηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου.

Το ελληνικό δημόσιο χρέος είναι "μη βιώσι-
μο" και κανένα "κόλπο", όσο έξυπνο, καλοστη-
μένο και επιτυχημένο και αν είναι, δεν πρόκει-
ται να το αντιστρέψει αυτό. Ακόμα και με επι-
τόκιο 1%, με το σημερινό ύψος του χρέους
(180% του ΑΕΠ) η Ελλάδα θα χρειαζόταν 1,8%
πρωτογενές πλεόνασμα κάθε χρόνο για τό-
κους και μόνο. Με 2% επιτόκιο θα χρειαζόταν
3,6% πλεόνασμα. Αν τα επιτόκια του χρέους
ήταν στο 4,625% που "πέτυχε" την περασμένη
εβδομάδα η κυβέρνηση, το πρωτογενές πλεό-
νασμα θα έπρεπε να ξεπερνάει το 8% του ΑΕΠ
-και αυτό για να μπορούμε απλά να εξυπηρε-
τούμε, χωρίς να ξεπληρώνουμε ούτε μια δεκά-
ρα, το χρέος.

Ούτε καν βραχυπρόθεσμα αποτελεί η έξο-
δος κάποια λύση. Το 2018 θα είναι μια εύκολη
χρονιά αφού τα χρέη που λήγουν δεν ξεπερ-
νούν τα 4 δις ευρώ. Το 2019, όμως, η Ελλάδα
θα πρέπει να επιστρέψει πάνω από 10 δις
στους δανειστές. Μόνο με ένα θαύμα θα κατα-
φέρει η κυβέρνηση να πείσει τους "επενδυτές"
να μας δανείσουν αυτά τα ποσά -ακόμα και με
υψηλά επιτόκια. Η "κανονικότητα" στην οποία
υποτίθεται ότι έχουμε αρχίσει να επιστρέφου-
με είναι η κανονικότητα των τραπεζιτών-τοκο-
γλύφων, των διεθνών σπεκουλαδόρων και των
vulture funds, των ταμείων που ειδικεύονται
στην αγορά ομολόγων υπερχρεωμένων ή χρε-
οκοπημένων χωρών δηλαδή. Ο Σόιμπλε και ο
Τόμσεν μοιάζουν με άγιους (δεν είναι) αν συγ-
κριθούν με τα τέρατα που ελέγχουν αυτά τα
"ταμεία γύπες". Οι αγορές, είναι αλήθεια, δεν
ξεσκονίζουν τα βιβλία των υπουργείων. Ούτε
κάνουν αξιολογήσεις. Ούτε έχουν τυπικά κα-
μιά δικαιοδοσία να επιβάλλουν περικοπές
στους μισθούς, νέους φόρους και περιορι-
σμούς στα εργατικά δικαιώματα. Αλλά έχουν
το "δικαίωμα" να μην αγοράσουν αν οι "παρο-
χές" προς τους εργαζόμενους και τους συντα-
ξιούχους είναι "υπερβολικές", η φορολογία
"ανεπαρκής" ή τα συνδικάτα πολύ δυνατά. 

Η “πρώτη έξοδος”

Η πρώτη απόπειρα "εξόδου στις αγορές" με-
τά την υπαγωγή της χώρας στο καθεστώς των
μνημονίων είχε γίνει τον Απρίλη του 2014 από
την κυβέρνηση Σαμαρά. Και τότε η κυβέρνηση
πανηγύριζε για τη "μεγάλη επιτυχία" που θα
άνοιγε υποτίθεται τον δρόμο για την απεξάρ-
τηση από την Τρόικα. Περιττό να το θυμίσου-
με, αντί για την "απεξάρτηση" ήρθαν οι εκβια-
σμοί, ο αποκλεισμός του τραπεζικού συστήμα-
τος από την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, τα capital controls, οι
διαπραγματεύσεις του καλοκαιριού του 2015
που οδήγησαν τελικά στο τρίτο μνημόνιο.

Η δεξιά αντιπολίτευση ρίχνει τις ευθύνες για
την πορεία αυτή στις "καταστροφικές για τον
τόπο" κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Οι τυχοδιωκτι-
σμοί, οι ιδεοληψίες και η ανικανότητα των κυ-
βερνήσεων του Τσίπρα, λέει η Νέα Δημοκρα-

τία, έχουν στοιχίσει στη χώρα δυόμιση χαμένα
χρόνια.

"Δυστυχώς ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω", γρά-
φει στον ανακοίνωσή του ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος (ο τότε αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σα-
μαρά). "Μακάρι να μπορέσει η χώρα να επι-
στρέψει σύντομα εκεί που βρισκόταν το 2014.
Μακάρι να μην είχε μεσολαβήσει η περίοδος
της δευτερογενούς κρίσης που προκάλεσε και
εξακολουθεί να τροφοδοτεί η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑΝΕΛ. Δυστυχώς όμως η επιστροφή στα
δεδομένα του 2014 απαιτεί τεράστια πρόσθε-
τη προσπάθεια λόγω της ζημιάς που έγινε τα
δυόμιση αυτά χρόνια".

Η κυβέρνηση δεν δικαιούται να μιλάει για
επιτυχία, λέει ο Βενιζέλος. Πρώτον οι όροι με
τους οποίους δανείστηκε από τις αγορές ήταν
χειρότεροι από τους όρους με τους οποίους
είχε δανειστεί το 2014 ο Σαμαράς:

"Υπήρξε άραγε έστω κάποια μικρή βελτίωση
με βάση τα σημερινά πολύ καλύτερα δεδομέ-
να της Ευρωζώνης; Δυστυχώς όχι. Η Ελλάδα
δανείστηκε το 2014 με spread 435 μονάδες
βάσης, ενώ δανείζεται τώρα με spread 481 μο-
νάδες βάσης. Δηλαδή πιο ακριβά. Και αυτό
επειδή η Γερμανία δανειζόταν για αντίστοιχο
ομόλογο με απόδοση +0,6 το 2014, ενώ δανεί-
ζεται τώρα με αρνητική απόδοση -0,186".

Δεύτερον η Ελλάδα δεν θα καταφέρει, παρά
την έξοδο στις αγορές, να ξαναπιάσει το νήμα
που κόπηκε τον Γενάρη του 2015. Για έναν
απλό λόγο: γιατί η εξουσία εξακολουθεί να
βρίσκεται στα χέρια του ΣΥΡΙΖΑ.

"Η έκδοση αυτή θα ήταν θετικό βήμα αν εν-
τάσσονταν σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική
για το χρέος, τα πρωτογενή πλεονάσματα και
την έξοδο από τα μνημόνια. Αυτό όμως προ-
ϋποθέτει έξοδο της σημερινής κυβέρνησης

από την εξουσία".

Το πρόβλημα του Βενιζέλου δεν είναι απλά
και μόνο η εγωπάθεια του - η προϋπόθεση για
να υπάρξει λύση είναι να επιστρέψω "εγώ"

στην εξουσία. Η ανακοίνωση ολόκληρη είναι
τουλάχιστον παραπλανητική.

Τα νούμερά του είναι, κατ'�αρχήν παραπλα-
νητικά. Ο Βενιζέλος χρησιμοποιεί το spread -
τη διαφορά ανάμεσα στα επιτόκια της Ελλά-
δας και την Γερμανίας για να πείσει ότι ο Τσί-
πρας δανείστηκε με χειρότερους όρους από
ότι η αφεντιά του το 2014. Αλλά αυτό που έχει
σημασία δεν είναι το spread. Αυτό που έχει
σημασία είναι το "πραγματικό επιτόκιο", το επι-
τόκιο που προκύπτει μετά την αφαίρεση από
το ονομαστικό επιτόκιο (4,95% τον Απρίλη του
2014, 4,625% τώρα) του πληθωρισμού. Το
2014 ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη
ήταν κάτω από το 0,5% (το 2015 έπεσε σε αρ-
νητικά επίπεδα). Τον Ιούνη του 2017 ήταν
1,3%. Σε πραγματικούς όρους το επιτόκιο της
νέας εξόδου ήταν περίπου 1% μικρότερο από
το επιτόκιο του 2014.

Λαθροχειρία

Αλλά η πραγματική λαθροχειρία δεν είναι
στα νούμερα. Είναι στα γεγονότα. Γιατί αυτό
που διέκοψε την "πορεία προς την κανονικότη-
τα" που υποτίθεται ότι είχε σηματοδοτήσει η
έξοδος του Απρίλη του 2014 δεν ήταν οι εκλο-
γές του 2015, αλλά η δεύτερη απόπειρα της
κυβέρνησης Σαμαρά να βγει στις αγορές λίγες
εβδομάδες αργότερα, τον Ιούλη του 2014, με
ένα τριετές αυτή τη φορά ομόλογο.

Η έκδοση αυτή στέφθηκε από απόλυτη απο-
τυχία. Η κυβέρνηση είχε βάλει σαν στόχο να
αντλήσει 3 δισεκατομμύρια με ένα επιτόκιο
που δεν θα ξεπερνούσε το 3% (τα επιτόκια εί-
ναι μικρότερα όσο μικρότερη είναι η διάρκεια
του ομολόγου). Όλα είχαν προετοιμαστεί
"στην εντέλεια", όπως και τον Απρίλη. Αλλά αυ-
τή τη φορά οι αγοραστές δεν εμφανίστηκαν.
Τελικά η κυβέρνηση κατάφερε να μαζέψει μό-
νο τα μισά από όσα ήθελε -και αυτό μόνο
αφού αποδέχτηκε και τις προσφορές με επιτό-
κια της τάξης του 3,5%. Όπως έγραφε τότε η

Ναυτεμπορική: 
"Προβληματισμό για τη βιωσιμότητα της κά-

λυψης των δανειακών αναγκών της χώρας από
τις αγορές, στην προσπάθεια απαγκίστρωσης
από τα δάνεια του μηχανισμού στήριξης και τα
μνημόνια, προκαλεί η αρνητική εξέλιξη στην
έκδοση του τριετούς ομολόγου.

Το συγκυριακά αρνητικό κλίμα για τα ομόλο-
γα της περιφέρειας της Ευρωζώνης έπληξε
την έκδοση των τριετών ομολόγων, με αποτέ-
λεσμα να μην καλυφθεί το ποσό των 3 δισ. ευ-
ρώ που είχε στόχο το υπουργείο Οικονομικών,
αλλά απορροφήθηκε ποσό της τάξης του 1,5
δισ. ευρώ και με επιτόκιο 3,5%.

Υπογραμμίζεται πως, όπως αναφέρουν οι Fi-
nancial Times, η κρίση της πορτογαλικής τρά-
πεζας Espirito Santo δημιούργησε αρνητικό
κλίμα για τα ομόλογα των κρατών της περιφέ-
ρειας της Ευρωζώνης, που έπληξε τη δεύτερη
έξοδο της Ελλάδας στις αγορές. Οι επιπτώ-
σεις αποτυπώθηκαν τόσο στις χαμηλές προ-
σφορές όσο και στο επιτόκιο".

Περιττό να το πει κανείς: τόσο η Νέα Δημο-
κρατία όσο και ο κύριος αντιπρόεδρος φροντί-
ζουν να ξεχάσουν αυτό το θλιβερό επεισόδιο.

Διαγραφή του χρέους

Ούτε η κυβέρνηση, όμως, δείχνει καμιά διά-
θεση να θυμηθεί την αποτυχημένη αυτή δεύτε-
ρη απόπειρα εξόδου του 2014 στις αγορές.
Και ο λόγος είναι απλός: η αποτυχία εκείνη
στοιχειώνει και τις σημερινές της ελπίδες. 

Η "επιτυχία" του Τσίπρα δεν οφείλεται ούτε
στο θετικό κλίμα που δημιούργησαν οι ευρω-
παϊκές εξελίξεις (η απόφαση του Eurogroup
της 15ης Ιούνη, η έξοδος της Ελλάδας από τη
διαδικασία επιτήρησης υπερβολικών ελλειμμά-
των) ή οι αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώ-
ρας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης
(από την κατηγορία "σκουπίδια" στην κατηγο-
ρία "ανθυποσκουπίδια"). Οφείλεται κυρίως
στην παράταση της πολιτικής του "φτηνού
χρήματος" που ανακοίνωσε η αμερικανική κεν-
τρική τράπεζα και την στροφή των επενδυτών
στις αγορές υψηλού ρίσκου (και απόδοσης)
που συνόδεψε αυτή την ανακοίνωση.

Η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι αυτή η πα-
ράταση δεν θα είναι για πάντα. Και ξέρει πολύ
καλά ότι αρκεί ένα τυχαίο γεγονός -όπως η
κρίση μιας μεγάλης τράπεζας στην Πορτογα-
λία το 2014- για να τινάξει την στρατηγική αυ-
τή της "κανονικότητας" στον αέρα.

Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Η εξυπηρέτησή
του είναι απλά αδύνατη -όσες "θυσίες" και αν
κάνει ο "ελληνικός λαός". Η μόνη λύση είναι η
ολοκληρωτική διαγραφή του. Αυτή η λύση,
όμως, δεν είναι αποδεκτή από τις κυρίαρχες
τάξεις -τόσο εκτός όσο και εντός της χώρας. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να ανέβει στην εξουσία μοί-
ραζε υποσχέσεις για τη "διαγραφή του μεγα-
λύτερου μέρους του χρέους". Αλλά όπως φά-
νηκε στη συνέχεια η λύση αυτή δεν ήταν απο-
δεκτή ούτε από την δική του ηγεσία. Τώρα ο
Τσίπρας ακολουθεί τα βήματα του Σαμαρά. Η
κατάληξη θα είναι η ίδια. Με μαθηματική ακρί-
βεια. Η μοναδική λύση βρίσκεται στην παύση
πληρωμών και τη διαγραφή όλου του χρέους.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΟΝ ΤΣΙΠΡΑ

«Έξοδος στις αγορές»: Η κανονικότητα των τοκογλύφων

Η αποτυχία της “εξόδου στις αγορές” των Σαμαροβενιζέλων στοιχειώνει και τις σημερινές ελπίδες του Τσίπρα



Έ
φυγε από
τη ζωή στις
31 Ιούλη το

βράδυ η συντρό-
φισσα Κατίνα Σηφα-
κάκη, ακούραστη
αγωνίστρια από την
Αντίσταση μέχρι τις
σημερινές μάχες.
Γεννημένη το 1916
στην Κρήτη, σπού-
δασε μαία στην
Αθήνα, εξ ου το πα-
ρατσούκλι της «το
Κατινάκι η μαμή».
Στη διάρκεια της
κατοχής οργανώθη-
κε στο ΕΑΜ. Όργω-
νε τα χωριά του Ρε-
θύμνου ως μαία,
αλλά και στρατολο-
γώντας κόσμο στον
αγώνα. Γρήγορα στοχοποιήθηκε και βγήκε στο Βουνό. Ακο-
λούθησε η σύλληψη και η εξορία, συνολικά δέκα χρόνια.

Το Σεπτέμβρη του 2000, χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν
ενάντια στη Σύνοδο του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας
στην Πράγα. Το αντικαπιταλιστικό κίνημα που είχε ξεκινήσει
ένα χρόνο πριν από το Σιάτλ πέρασε στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού με κεντρικό σύνθημα «Οι άνθρωποι πάνω από τα
κέρδη». Μία μεγάλη αντιπροσωπεία εκατοντάδων διαδηλωτών
ξεκίνησε με την «Πρωτοβουλία Πράγα 2000» και από την Ελλά-
δα. Ανάμεσά τους η Κατίνα (στη φωτό). Την επόμενη χρονιά
ήταν μαζί μας στη διαδήλωση ενάντια στους G8 στη Γένοβα.

Ήταν πανταχού παρούσα, σε όλες τις πορείες και τις κινη-
τοποιήσεις, όπως τον Γενάρη του 2016 που διαδηλώσαμε
στον Έβρο για να γκρεμιστεί ο φράχτης, ενάντια στο ρατσι-
σμό της Ευρώπης Φρούριο. Αλλά και κάθε εβδομάδα ερχό-
ταν στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, να προμηθευτεί φύλλα
της Εργατικής Αλληλεγγύης και τεύχη του Σοσιαλισμός από
τα κάτω για να τα διακινήσει.

Σε όλες τις εκδηλώσεις έπαιρνε το λόγο για να τονίσει ότι
οι σημερινοί αγώνες είναι απαραίτητοι και μπορούν να νική-
σουν. Αναφερόταν πάντα στη «γενιά του ’40, τη γενιά την
ανεπανάληπτη που μαζί με την συντριβή του ξένου και του
ντόπιου κατακτητή, θέλαμε να συντρίψουμε και το σύστημα
εκείνο που σκοτώνει την ανθρωπότητα. Να χτίσουμε μια κοι-
νωνία πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη, ειρηνική, να ζούνε οι άν-
θρωποι μέσα στη λευτεριά και την ειρήνη. Αυτό δεν το κατα-
φέραμε γιατί η γενιά μου, όπως ξέρετε, κυνηγήθηκε». Συνέ-
χιζε όμως ακράδαντα να πιστεύει ότι αυτή η μάχη δεν ηττή-
θηκε, είναι μπροστά: «Είμαι πολύ τυχερή που επέζησα από
τα βασανιστήρια και μπορώ σήμερα να ακολουθώ τους αγω-
νιστές του 21ου αιώνα στους καινούργιους πανευρωπαϊκούς
αγώνες που είναι διεθνιστικοί».

Θα τη θυμόμαστε πάντα για την ανυποχώρητη αγωνιστικό-
τητά της, για την παρουσία της σε όλα τα συλλαλητήρια και
τις εκδηλώσεις να μας εμψυχώνει με αυτά τα λόγια της. 

Η κηδεία της θα γίνει στο Γ’ Νεκροταφείο Νίκαιας, 
την Πέμπτη 3/8 στις 12.45μμ.
Πρόσβαση: 
Τρόλεϊ 21 από Πανεπιστημίου και πλ. Ομόνοιας. 
Λεωφορείο Β18 ή Γ18 από Μενάνδρου (Ομόνοια). 
Στάση Γ’ Νεκροταφείο.
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Σ
το «οριστικό και αμετάκλητο τέ-
λος των μνημονίων, τον Αύγου-
στο του 2018» αναφέρθηκε ο

Τσίπρας, κατά την ομιλία του στην Κεν-
τρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ την Παρα-
σκευή 29 Ιούλιου. «Οι «πληγές επουλώ-
νονται», «επιστρέφουμε στην κανονικό-
τητα» ήταν ξανά το ρεφρέν του πρωθυ-
πουργού.

Όμως η κανονικότητα που βιώνουν
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι μέ-
σα στο καλοκαίρι απέχει από αυτή του
πρωθυπουργού και του επιτελείου του.
Είναι αυτή της απληρωσιάς. 1400
απλήρωτοι εργαζόμενοι επί 19 μήνες
στην εταιρία Καρυπίδης, 8 μήνες απλη-
ρωσιάς στην εταιρία Ζούρα, 7 μήνες
απλήρωτοι στον Πήγασο - δεν έχει ο
κατάλογος τέλος. Είναι αυτή των απο-
λύσεων. Από τους συμβασιούχους των
ΟΤΑ και τους εργαζόμενους στις ΜΚΟ
μέχρι τη ΛΑΡΚΟ, τους εικονολήπτες
του Σταρ και τους εργαζόμενους στο
ΔΟΛ. Είναι αυτή των 30 διασωληνωμέ-
νων ασθενών, που μέσα στο κατακαλό-
καιρο, όπως καταγγέλλει η ΟΕΝΓΕ,
βρίσκονται εκτός Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας λόγω των περικοπών και
της έλλειψης προσωπικού. Είναι αυτή
των Πυροσβεστών που παλεύουν κάθε
μέρα-και πεθαίνουν- ενάντια στις φω-
τιές, σε μόνιμη επιφυλακή με μειωμένο
προσωπικό και ανεπαρκή μέσα. 

Η κανονικότητα της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι αυτή των νομοσχε-
δίων που έρχονται για ψήφιση φορτω-

μένα με δεκάδες τροπολογίες της τε-
λευταίας στιγμής καταμεσής του καλο-
καιριού, ακολουθώντας κατά γράμμα
την πεπατημένη της Νέας Δημοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτή των τραπε-
ζιτών και των τοκογλύφων (βλέπε σελ
2). Είναι αυτή των Μαρινάκηδων και
των Σαββίδιδων που μεθοδεύουν τρό-
πους να πετάξουν τους μισούς εργαζό-
μενους στο δρόμο και να αφήσουν
τους άλλους μισούς απλήρωτους. Εί-
ναι αυτή των καραβανάδων που μέσα
στο νομοσχέδιο για την Παιδεία (!)
έφεραν τροπολογία για την εκταμίευση
17 εκατομμυρίων ευρώ για να προχω-
ρήσει η «επιχειρησιακή ένταξη 4 υπο-
βρυχίων», προκειμένου να στηριχτούν
οι εξορμήσεις του Καμμένου και του
ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Γελασμένοι

Αλλά είναι γελασμένοι ο Τσίπρας και
το επιτελείο του, αν νομίζουν ότι με τέ-
τοιες ξαναζεσταμένες αφηγήσεις θα
αποκοιμίσουν την εργατική τάξη. Στην
επίσκεψη του στη Λαμία την περασμένη
Πέμπτη ο πρωθυπουργός βρέθηκε αντι-
μέτωπος με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ
που κατέβηκαν μαζικά σε 24ωρη απερ-
γία και με τη συγκέντρωση του Εργατι-
κού Κέντρου Λαμίας. Οι εργαζόμενοι
στον Πήγασο αποφάσισαν συνέχιση
της απεργίας με αίτημα καταβολή δε-
δουλευμένων, κανείς να μην χάσει τη
δουλειά του. 

Αυτή είναι η κανονικότητα της αντί-
στασης της εργατικής τάξης μέσα

στον Αύγουστο. Δύο 48ωρες απεργίες
στο Καζίνο του Ρίο ενάντια στην απλη-
ρωσιά. Στάση εργασίας του σωματείου
του Δήμου Αμαρουσίου ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση. Κινητοποίηση των ερ-
γαζόμενων στο Βρεφοκομείο Αθήνας
ενάντια στις απολύσεις. Συνελεύσεις
με στόχο απεργία ενάντια στην επικεί-
μενη απόλυση των συμβασιούχων στην
Υπηρεσία Ασύλου. 

Αγώνες, απεργίες, που όχι μόνο δί-
νονται αλλά μπορούν να νικάνε. Όπως
ο αγώνας που έδωσαν την περασμένη
βδομάδα, 23 Πακιστανοί εργάτες στα
φυτώρια στο Μαραθώνα, που ξεκίνη-
σαν απεργιακές κινητοποιήσεις αναγ-
κάζοντας την εργοδοσία να τους πάρει
όλους πίσω στη δουλειά και να υπο-
σχεθεί την αποπληρωμή των δεδουλευ-
μένων τους. Όπως αυτός στην ακτο-
πλοϊα, όπου και μόνο η ανακοίνωση κυ-
λιόμενων απεργιών της ΠΕΝΕΝ στα
πλοία που ξεκινάνε από το λιμάνι της
Ραφήνας, σήμανε την άτακτη υποχώ-
ρηση των εφοπλιστών που δεσμεύτη-
καν να πληρώσουν δεδουλευμένα από
υπερωρίες, να εφαρμόσουν την ΣΣΕ
και να μην καταπατούν τα ωράρια. 

Αυτός είναι ο μόνος πραγματικός
δρόμος για να φτάσουμε στο οριστικό
και αμετάκλητο τέλος των μνημονίων,
να απλώσουμε, να στηρίξουμε και να
κλιμακώσουμε αυτούς τους αγώνες, να
βάλουμε τις ανάγκες μας πάνω από τα
κέρδη τους. 

Τιμή στην 
Κατίνα 
Σηφακάκη

Οι αγώνες μπορούν να νικάνε

Ευχαριστούμε!
Στα 50.200 ευρώ κλείνει η οικονομική εξόρμηση του περιοδικού

Σοσιαλισμός από τα Κάτω με τα 3.800 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
την περασμένη βδομάδα. Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους
του περιοδικού, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους, που ενί-
σχυσαν προσωπικά, γράφτηκαν συνδρομητές, βοήθησαν να μαζευ-
τούν λεφτά σε κάθε χώρο και γειτονιά και να καλύψουμε τον αρχι-
κό στόχο των 50.000 ευρώ. Ευχαριστούμε, επιπλέον, τα συνδικάτα
που ενίσχυσαν την καμπάνια. Συνεχίστε να στέλνετε τις ενισχύσεις
σας και τις επόμενες μέρες, απαραίτητη βοήθεια για να συνεχίζου-
με στην πρώτη γραμμή όλων των μαχών όλο το καλοκαίρι!

Κ
υ
κλ
ο
φ
ο
ρ
εί

Η απεργία των 23 Πακιστανών εργατών στα φυτώρια Μαραθώνα έδειξε ότι οι αγώνες μπορούν να νικάνε (σελ. 4)
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
Καμπάνια ενάντια στην εργασιακή εξουθένωση

Κ
αμπάνια ενάντια στην εργασιακή
εξουθένωση και το δικαίωμα στην
άδεια έχουν ξεκινήσει οι δυνάμεις

του Συντονιστικού Νοσοκομείων. Ήδη,
έχουν γίνει εξορμήσεις στα νοσοκομεία
Γεννηματά, Άγιος Σάββας, Ερυθρός,
Αγλαΐα Κυριακού. 

Το Συντονιστικό στην ανακοίνωσή του
επισημαίνει: «Είμαστε στα μέσα καλοκαιρι-
ού και οι συνθήκες που επικρατούν στα νο-
σοκομεία δεν επιτρέπουν να ανασάνουμε
ούτε για λίγες ώρες, όχι μέρες.

Απέναντι στην φυσιολογική ανάγκη και
το δικαίωμα μας σαν εργαζόμενοι, να ξε-
κουραστούμε με λίγες μέρες διακοπών,
βγαίνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι η
κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία είναι
πια ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ! Κλινικές που με το ζόρι
μπορούν να βγάλουν τα προγράμματά
τους, αλλά και να λειτουργήσουν με ασφά-
λεια για τους ασθενείς και τους ίδιους τους
εργαζόμενους. 

Το αποτέλεσμα είναι να κόβονται ρεπό,
να τους απαγορεύεται ακόμα και να αρρω-
στήσουν και βεβαίως ούτε λόγος για τη δυ-
νατότητα να πάρουν κανονικά τις καλοκαι-
ρινές άδειες.

Λίγες ακανόνιστες και πετσοκομμένες
μέρες άδειας, που βγαίνουν μέσα από απί-
στευτες διαδικασίες». 

Προσθέτει ακόμα ότι: «Έχουμε φτάσει
πια, όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία,
να εργαζόμαστε σε συνθήκες εργασιακής
εξουθένωσης. Κάθε εργαζόμενος έχει από-

λυτο και αναφαίρετο δικαίωμα σε συνθήκες
εργασίας οι οποίες σέβονται την υγεία, την
ασφάλεια και την αξιοπρέπειά του και έχει
δικαίωμα σε ένα όριο μέγιστης διάρκειας
εργασίας, σε ημερήσιες και εβδομαδιαίες
περιόδους ανάπαυσης καθώς και σε ετήσια
περίοδο αμειβόμενων διακοπών… Η κατά-
σταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο.
Μπορούμε να κερδίσουμε μαζικές προσλή-
ψεις. Να οργανώσουμε ένα μαζικό απερ-
γιακό υγειονομικό κίνημα που θα επιβάλει
τις χιλιάδες προσλήψεις που απαιτούνται,
για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και δη-
μόσια υγεία για όλους!». 

Νεκτάριος Δαργάκης

Κινητοποίηση στη ΔΕΘ

H ΠΟΕΔΗΝ από τη δική της μεριά, μετά
από απόφαση Γενικού Συμβουλίου, καλεί
στις κινητοποιήσεις της ΔΕΘ στη Θεσσαλο-
νίκη στις αρχές Σεπτέμβρη. 

Η ανακοίνωσή της αναφέρει ότι την πα-
ραμονή των εγκαινίων της ΔΕΘ θα οργανώ-
σει «Πορεία σωτηρίας της Δημόσιας Υγεί-
ας» (όπως τα Καραβάνια της Υγείας). Έχει
ήδη κηρύξει 8ωρη στάση εργασίας 7πμ
έως 3μμ για τα όμορα Νοσοκομεία και
4ωρη στάση 8πμ έως 12μμ για τα Νοσοκο-
μεία της Θεσσαλονίκης. Η πορεία θα ξεκι-
νήσει στις 8πμ από το Ιπποκράτειο Νοσο-
κομείο και θα κατευθυνθεί στο Γραφείο του
Πρωθυπουργού στην πόλη. 

N
ικητές επέστρεψαν στη δουλειά, την Πέμ-
πτη 27 Ιουλίου, οι 23 Πακιστανοί εργάτες
στα Φυτώρια Γιώργου Γαλαρά στον Μαρα-

θώνα, που ξεκίνησαν απεργιακές κινητοποιήσεις
από το Σάββατο 22 Ιουλίου. Η εργοδοσία τούς πή-
ρε όλους πίσω για δουλειά και υποσχέθηκε την
αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους. Την ίδια
μέρα είχε προγραμματιστεί κινητοποίηση στην
κεντρική πλατεία στο κάτω Σούλι Μαραθώνα. 

Στην επιχείρηση δουλεύουν πάνω από 40 ερ-
γαζόμενοι, όλοι τους μετανάστες από το Πακι-
στάν και την Ινδία. Ζουν σε συνθήκες Μανωλά-
δας, αφού αναγκάζονται να μένουν ανά δέκα σε
μικρά δωμάτια, που τους είχε παραχωρήσει ο ερ-
γοδότης σε ένα άλλο φυτώριο του. Το Σάββατο
22/7 αφού έδιωξε τους 23 εργάτες, τους έκοψε
το νερό και το ρεύμα στα παραπήγματα που έμε-
ναν, προσπαθώντας να τους διώξει συνολικά.
Την ίδια στιγμή βέβαια χρωστάει σε όλους τα δε-
δουλευμένα 1-1,5 μήνα. 

Οι μετανάστες εργάτες οργάνωσαν γενική συνέ-
λευση, εξέλεξαν 5μελή επιτροπή και ξεκίνησαν  κι-
νητοποίηση με καθημερινή παρουσία στο χώρο
του Φυτώριου στο Κάτω Σούλι του Μαραθώνα.
Στο πλευρό τους βρέθηκε από την πρώτη στιγμή η
Πακιστανική Κοινότητα και η ΚΕΕΡΦΑ, καθώς επί-
σης και το κλαδικό σωματείο τροφίμων και ποτών. 

“Όλα τα παιδιά δουλεύουμε από τις 7 το πρωί
μέχρι τις 4 το απόγευμα και μένουμε στο φυτώ-
ριο.  Το αφεντικό μας έκοψε το νερό και το ρεύ-
μα και μας είπε ότι δεν μπορεί να πληρώνει το
λογαριασμό, για να μάς αναγκάσει να φύγουμε”,
μας είπε ο Μοχάμεντ Ασίφ που δουλεύει 14 χρό-
νια στο φυτώριο. “Εμείς κάναμε απεργία για να
διεκδικήσουμε τη δουλειά και τα λεφτά μας.
Αναγκάστηκε να μας πει ότι θα μας πληρώσει και
θα μας κρατήσει στη δουλειά. Όμως τώρα μας
λέει ότι πρέπει να φύγουμε και να βρούμε αλλού
να μείνουμε αλλά δεν βρίσκουμε σπίτι. Ο Μαρα-
θώνας έχει πολλά φυτώρια και δουλεύουν πάρα
πολλοί μετανάστες. Τα αφεντικά μας εκμεταλ-
λεύονται και μας πληρώνουν 18-20 ευρώ. Εμείς
ζητάμε να παίρνουμε 27 ευρώ όπως λέει ο νό-
μος. Τώρα που κάναμε την απεργία το έχουν μά-
θει όλοι και μας λένε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε
όλοι μαζί για να σταματήσει η εκμετάλλευση και
να πληρωνόμαστε με το νόμο. Άμα μέχρι αρχές
Αυγούστου δεν έχουν μπει τα λεφτά στο λογα-
ριασμό μας, εμείς θα ξανακάνουμε συνέλευση
για να αποφασίσουμε νέα απεργία”.   

“Μετά από 5 ημέρες κινητοποιήσεων με καθη-
μερινή παρουσία των εργατών έξω από τον χώρο
δουλειάς, η εργοδοσία έκανε συνάντηση με τους
εργαζόμενους, το κλαδικό συνδικάτο τροφίμων
και ποτών και υποχώρησε μπροστά στην ενότητα
και την αποφασιστικότητα των εργατών”, αναφέ-
ρει κοινή ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, της Πακιστα-
νικής Κοινότητας και του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια. “Αποδεικνύεται ότι όπως και στο
εργοστάσιο πλαστικών Κ Γεωργίου στην Αυλώνα,
που οι εργάτες κέρδισαν μετά από απεργία 20
ημερών τα δικαιώματα τους, μπορούμε να νικάμε
απέναντι στην προσπάθεια των αφεντικών να με-
τατρέψουν σε ζούγκλα τους χώρους δουλειάς”. 

Nίκη για τους
Πακιστανούς
εργάτες γης
στο Μαραθώνα

Σε αναβρασμό τα ΜΜΕ  Συνεχίζουν στον Πήγασο
Με συνέχιση της απεργίας, που την βδο-

μάδα που μας πέρασε έκλεισε δυο ολόκλη-
ρους μήνες, απάντησαν οι εργαζόμενοι
στον Πήγασο στις μεθοδεύσεις της πώλη-
σης μετά την ολοκλήρωση της συνέλευσης
που οργανώθηκε την Παρασκευή 28/7 στο
κεντρικό αμφιθέατρο της ΕΣΗΕΑ. 

Όπως αναδείχτηκε στην γενική συνέλευ-
ση η σαλαμοποίηση της πώλησης του ομί-
λου ανά τίτλο, και όχι ολόκληρης της εται-
ρίας ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΕ, κουβαλάει τεράστιους
κινδύνους για τους εργαζόμενους. Έγινε
αντιληπτό πως η νέα διοίκηση με τις διαδι-
κασίες που έχει δρομολογήσει προσπαθεί
να πετάξει από πάνω της το “βαρίδι” των
εργαζόμενων ξεκινώντας το ξεκαθάρισμα
με απολύσεις σε μια σειρά διοικητικούς και
τεχνικούς αλλά και όσους δουλεύουν στην
αθλητική εφημερίδα του ομίλου, το Goal.

Οι φόβοι για τις εξελίξεις στον Πήγασο
έρχονται να επιβεβαιωθούν από τα τεκται-
νόμενα στον ΔΟΛ αφού από την Τετάρτη
2/8 η διοίκηση έχει ανακοινώσει πως θα
προχωρήσει σε σωρεία απολύσεων. Όπως
τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση που εξέδω-
σε η Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων και
η Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας: “Με
ανακοίνωση του ειδικού διαχειριστή
(GRANT THORNTON) καλούνται όλοι οι ερ-
γαζόμενοι να παραβρεθούν στο ΔΟΛ για

την «αναγγελία θανάτου» των απαιτήσεών
τους. Δηλαδή για την ολοκλήρωση του αν-
τεργατικού σχεδίου που παραδίδει την
εταιρία στο νέο επενδυτή, καθαρή από ερ-
γαζόμενους με συγκροτημένα εργασιακά
και ασφαλιστικά δικαιώματα. Του δίνει τη
δυνατότητα αξιοποιώντας τους μνημονια-
κούς νόμους να επαναδιαπραγματευθεί με
όσους θέλει νέες ατομικές συμβάσεις με
βάση τη γενική εθνική, δηλαδή τα 586 ευ-
ρώ (...) Από την άλλη με τη διαδικασία της
ειδικής εκκαθάρισης οι εργαζόμενοι πρα-
κτικά χάνουν όχι μόνο τη θέση εργασίας
τους, αλλά και χιλιάδες ευρώ από δεδου-
λευμένα και αποζημιώσεις. Σε πολλές περι-
πτώσεις μάλιστα που αξιοποιούνταν ευέλι-
κτες μορφές εργασίας όπως το μπλοκάκι
παροχής υπηρεσιών, οι συνάδελφοι δεν θα
μπουν ούτε καν στο ταμείο ανεργίας”, ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση που καλεί σε
άμεση γενική συνέλευση ενώ ζητάει κυβερ-
νητική παρέμβαση για να σωθούν οι θέσεις
εργασίας, να πληρωθούν τα δεδουλευμένα
και να καταβληθούν οι αποζημιώσεις.

Στο ζήτημα του ΕΔΟΕΑΠ –του ταμείου
των δημοσιογράφων- μετά την κατάρρευ-
ση της τριμερούς συνάντησης τη Δευτέρα
24/7 δεν υπάρχει η παραμικρή συμφωνία.
Μιλώντας στην ΕΑ ο Γιάννης Αγγέλης, μέ-
λος του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ τόνισε πως «πρέπει
να σημειώσουμε ότι η ηγεσία διαπραγμα-

τεύεται με κυβέρνηση και εργοδότες κατα-
χρηστικά πάνω σε μια πρόταση που δεν
έχει ψηφιστεί από το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ. Είναι
η πρόταση που ούτε λίγο ούτε πολύ συμ-
φωνεί σχεδόν με την πρόταση των εργοδο-
τών στις τεράστιες μειώσεις στις εργοδοτι-
κές εισφορές και διπλασιασμός των εισφο-
ρών των εργαζόμενων. Η πρόταση είναι
αδιανόητη αφού δεν έχει προκύψει μέσα
από κάποια μελέτη βιωσιμότητας του  ίδιου
του ΕΔΟΕΑΠ, αλλά από αυθαίρετες εκτιμή-
σεις των εκπροσώπων των εργοδοτών,
όπως του επικεφαλής του τηλεοπτικού
σταθμού STAR, Κυριακόπουλου. Η πρότα-
ση έρχεται προς συζήτηση μέσα στον Αύ-
γουστο (με πιθανή επόμενη τριμερή συνάν-
τηση στις 10 Αυγούστου), γίνεται με όρους
κυβέρνησης και εργοδοσίας. Επίτηδες
αφήσανε τις διαπραγματεύσεις να φτά-
σουν στον Αύγουστο ώστε να είναι απαλ-
λαγμένοι από τις κινητοποιήσεις των εργα-
ζόμενων».

Η μόνη απάντηση σε αυτές τις επιθέσεις
είναι η υλοποίηση της απόφασης της συνέ-
λευσης του ΕΔΟΕΑΠ για απεργία διαρ-
κείας σε όλο τον κλάδο με αιτήματα την
καταβολή όλων των δεδουλευμένων, να μη
γίνει ούτε μια απόλυση, να σωθεί το τα-
μείο. 

Κυριάκος Μπάνος

Εξόρμηση στο νοσοκομείο Γεννηματά
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ΟΤΑ Να μην περάσει 
ούτε μια απόλυση

Π
έρασε με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ το νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών με
ρυθμίσεις σχετικές με τη λειτουργία των ΟΤΑ. Ο

Σκουρλέτης και οι κυβερνητικοί βουλευτές προσπάθησαν να
παρουσιάσουν το νομοσχέδιο ως φιλεργατικό, στηριγμένοι σε
δυο βασικά σημεία: Πρώτα και κύρια την εξαγγελία (στα λόγια
και όχι με πραγματικούς αριθμούς) μόνιμων προσλήψεων με-
τά το τέλος του Μάρτη του 2018. Και δεύτερον την απόφαση
για προμήθεια Μέτρων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους
εργαζόμενους στους δήμους (κυρίως για αυτούς στην καθα-
ριότητα).

Προφανώς τίποτα από αυτά δεν είναι “δώρα” προς τους ερ-
γαζόμενους. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να εξαγγείλει τόσο
την προμήθεια ΜΑΠ όσο και τις πενιχρές αυτές προσλήψεις
μετά από τους σημαντικούς αγώνες που έδωσαν οι εργάτες
στους Δήμους την προηγούμενη περίοδο. Αλλά οι αποφάσεις
δεν αφορούν όλους τους συμβασιούχους που έχουν αρχίσει
ήδη να απολύονται σε δήμους, όπως καταγγέλλουν τα σωμα-
τεία στη Σάμο, το Χαλάνδρι, τη Λαμία κ.α. 

Είναι γελοίο να ακούς τον Σκουρλέτη να παρουσιάζει το νο-
μοσχέδιο ως «φιλεργατικό» όταν υπάρχουν τροπολογίες που
στοχεύουν στην ιδιωτικοποίηση ακόμα περισσότερων υπηρε-
σιών των Δήμων (μέσα σε αυτές και η ύδρευση-αποχέτευση),
με ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των δήμων,
εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, αναβάθμιση των φοροει-
σπρακτικών μηχανισμών, γενίκευση των ελαστικών εργασια-
κών σχέσεων. Άλλο τόσο είναι γελοίο να ακούς τους εκπρο-
σώπους ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να μιλάνε για ρουσφετολογικές προσ-
λήψεις. 

Απάντηση των εργαζόμενων πρέπει να είναι κινητοποιήσεις
και απεργίες να επιβάλουν ότι δεν θα γίνουν απολύσεις συμ-
βασιούχων σε κανένα δήμο και επιπλέον θα γίνουν οι ανα-
γκαίες πολλές επιπλέον χιλιάδες μόνιμες προσλήψεις στους
Δήμους για να καλυφθούν οι εκτεταμένες ανάγκες. 

Δημοτικό Βρεφοκομείο

Τις κινητοποιήσεις τους συνεχίζουν και οι 83 απολυμένοι ερ-
γαζόμενοι του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθήνας. Την Παρα-
σκευή 4/8 αναμένεται να εκδικαστεί η αίτηση ασφαλιστικών μέ-
τρων που έχουν καταθέσει κατά της διοίκηση του βρεφοκομεί-
ου. Οι εργαζόμενοι ζητάνε να ανασταλεί η καταγγελία της σύμ-
βασης εργασίας τους και να ρυθμιστεί προσωρινά n κατάστα-
ση της εργασιακής σχέσης τους και θα κάνουν ξανά παράστα-
ση διαμαρτυρίας στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας στις 3/8. 

Λαμία

“Ο καλύτερος εργαζόμενος είναι ο απολυμένος εργαζόμε-
νος” ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος Λαμίας Σταυρογιάν-
νης μετά την αποτυχημένη, λόγω της κινητοποίησης των ερ-
γαζομένων, προσπάθειά του να δώσει εξολοκλήρου την υπη-
ρεσία της καθαριότητας σε εργολάβο αντί του ποσού των
2.200.000 ευρώ για ένα χρόνο. Ο δήμαρχος πέταξε στο δρόμο
47 εργαζόμενους και τις οικογένειες τους προκειμένου να
εξυπηρετήσει τα συμφέροντα εργολάβου.

Περιφέρεια Αττκής

Στάση εργασίας και διαμαρτυρία πραγματοποίησαν στις
26/7 έξω από το υπουργείο Εσωτερικών οι εργαζόμενοι στην
Περιφέρεια Αττικής τη μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου του
υπουργείου στη Βουλή. «Θέλουμε να συμπεριληφθούν αιτή-
ματα που έχουμε καταθέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και
έχουν να κάνουν: με την τραγική υποστελέχωση των περιφε-
ρειών, (πάνω από 40% από το 2009) τους συμβασιούχους που
πέταξε απ’ έξω η τροπολογία του Σκουρλέτη, τους ελάχι-
στους, που έχουμε στην περιφέρεια, μετρημένους στα δάχτυ-
λα εργάτες στην καθαριότητα. Ζητήματα επίσης που αφορούν
μέσα ατομικής προστασίας και επιδόματος ανθυγιεινής εργα-
σίας σε υπαλλήλους που κάνουν τέτοιες εργασίες» δήλωσε η
πρόεδρος του Σωματείου Βέτα Πανουτσάκου. 

Κ.Μ.

Ερ: Η απεργία των εργαζομένων στην

καθαριότητα των ΟΤΑ ταρακούνησε την

κυβέρνηση και ανέδειξε τη δύναμη του

συνθήματος «χωρίς εσένα γρανάζι δεν

γυρνά». Πώς δώσατε αυτή τη μάχη στο

δήμο Βριλησσίων;

Είναι μια μάχη που αφορά όλη την ερ-
γατική τάξη. Τις πρώτες μέρες των κινη-
τοποιήσεων στα δύο γκαράζ του δήμου
Βριλησσίων ακολούθησε μια θυελλώδης
γενική συνέλευση των εργαζόμενων, με
πλειοψηφική συμμετοχή όχι μόνο των
συμβασιούχων αλλά και των μόνιμων.
Σχεδόν 200 εργαζόμενοι σε σύνολο 240. 

Η συζήτηση έπιανε όλα τα ζητήματα
μαζί: Ότι μόνιμοι, συμβασιούχοι και πα-
ρατασιούχοι είμαστε ένα πράγμα και
παλεύουμε με λογική ενότητας και ενι-
αίο σωματείο. Ότι απολύσεις των συνα-
δέλφων θα σημάνει εντατικοποίηση για
τους υπόλοιπους. Αυτό ήταν το ένα κύ-
ριο σημείο που βγήκε από τη συνέλευ-
ση. Το άλλο ήταν ότι κάθε υπηρεσία, όχι
μόνο η καθαριότητα, έχει ελλείψεις.
Άρα το αίτημα του αγώνα είναι οι προσ-
λήψεις και η μάχη αυτή αφορά όλους. Η
συνέλευση αποφάσισε απεργία διαρ-
κείας στην καθαριότητα. Οι εργαζόμε-
νοι ανέλαβαν επιπλέον την ενημέρωση
όλης της τοπικής κοινωνίας, με πανό
στα γκαράζ και άλλα δημοτικά κτίρια.

Ερ: Πώς επηρέασαν οι εργαζόμενοι τις

κινήσεις της Αριστεράς της περιοχής;

Πώς στήριξε η πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ Αρι-

στερά τον αγώνα τους;

Την επόμενη ημέρα, το έκτακτο δημο-
τικό συμβούλιο Βριλησσίων με θέμα τη
στήριξη του αγώνα έγινε με τη μαζική
συμμετοχή του σωματείου. Η «Δράση
για μια άλλη πόλη», στην οποία συμμε-
τέχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, και η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση, η παράταξη του ΚΚΕ, ενιαιομε-
τωπικά κερδίσαμε μια ομόφωνη απόφα-
ση συμπαράστασης χωρίς τα «ναι μεν
αλλά» των καλοθελητών που πουλού-
σαν στήριξη αλλά ταυτόχρονα προειδο-
ποιούσαν για την «υγειονομική βόμβα».

Επιδιώξαμε να παλέψουμε ενωτικά με
το ΚΚΕ, κάτω από την πίεση του μαζι-
κού αγώνα στα γκαράζ: το πρωί στο χώ-
ρο εργασίας είχαμε βρεθεί με τους ερ-
γαζόμενους. Φαινόταν από τις τοποθε-
τήσεις ότι παλεύουμε κοινά και έτσι συ-
νεχίστηκε.

Η απεργία είχε μεγάλη συμμετοχή,
όπως άλλωστε και πανελλαδικά. Η κυ-
βέρνηση έκανε πίσω αλλά πέταξε το
μπαλάκι τους δήμους, ενώ άφησε και το
παραθυράκι ότι θα ανανεώσουν «όσους
χρειάζονται». Η ενότητα των εργαζόμε-
νων στον αγώνα και η μαζική τους πα-
ρουσία στα δημοτικά συμβούλια έπαι-
ξαν ρόλο στην επαναπρόσληψη όλων
στα Βριλήσσια και την ανανέωση και
των 55 εργαζόμενων που οι συμβάσεις
τους λήγουν τον Αύγουστο.

Ερ: Τι παρακαταθήκες άφησε αυτή η μά-

χη, τοπικά και συνολικά; Ποια θα είναι η

συνέχεια και τα καθήκοντα της αντικαπι-

ταλιστικής αριστεράς μετά από αυτό το

μεγάλο αγώνα;

Είναι ένας αγώνας που άφησε μεγά-
λες παρακαταθήκες. Δεν έχει τελειώσει,
ούτε περιμένουμε μέχρι το Μάρτη του
2018 που θα λήξουν οι συμβάσεις και
θα ξανανοίξει το ζήτημα. Ο αγώνας αυ-
τός ανέδειξε τι σημαίνει «πάγιες και
διαρκείς ανάγκες»: όχι μόνο η καθαριό-
τητα, αλλά και τα ΚΑΠΗ, η φύλαξη σχο-
λείων, η ύδρευση, το Βοήθεια στο σπίτι,
ο Κρίκος (υπηρεσία του Δήμου για
ΑμεΑ), το κοινωνικό παντοπωλείο, όλες
οι υπηρεσίες του Δήμου χρειάζονται
προσλήψεις.

Έχουν ήδη ανοίξει οι μάχες για προσ-
λήψεις σε μια σειρά άλλους κλάδους
όπως Εκπαίδευση και Υγεία. Έχουμε να
συντονίσουμε όλα τα κομμάτια που αγω-
νίζονται με αυτό το κοινό αίτημα και πλέ-
ον έχουμε την εμπειρία των Δήμων για
να δείξουμε πώς μπορεί να κατακτηθεί.

Πράγματι, μέσα στο Δήμο, τις άλλες
υπηρεσίες αλλά ακόμη και στον ιδιωτικό
τομέα, όταν ανοίγει συζήτηση για αντί-
ξοες συνθήκες εργασίας και καταπάτη-

ση δικαιωμάτων, ακούμε διαρκώς «κάν-
το όπως οι εργαζόμενοι στους Δή-
μους»: δηλαδή με απεργία διαρκείας
και κατάληψη.

Συνολικότερα, η απεργία αυτή έρχε-
ται 2 χρόνια μετά το δημοψήφισμα, το
ΟΧΙ στη λιτότητα, τις απολύσεις, όλα
αυτά που σήμαιναν τα μνημόνια. Από
τότε προσπαθούν να επιβάλουν το δόγ-
μα ΤΙΝΑ: «δεν υπάρχει εναλλακτική» στο
να πληρώσουν την κρίση οι εργάτες.

Οι Δήμοι δεν ήταν κεραυνός εν αι-
θρία, το δόγμα ΤΙΝΑ έχει σπάσει με μια
σειρά κλάδους που όλο αυτό το διάστη-
μα κινητοποιούνται. Κορυφώθηκε με μια
μαζικότατη γενική απεργία στις 17 Μάη.
Την πανεργατική που έδωσε την αυτο-
πεποίθηση ότι μπορούμε να παλέψουμε
με κοινό στόχο τις μαζικές προσλήψεις.
Όλη η εργατική τάξη καταλαβαίνει ότι
έτσι μπορούμε να τσακίσουμε τη φτώ-
χεια και την ανεργία.

Οι Δήμοι ήρθαν στην πρωτοπορία αυ-
τού του κύματος αγώνων και συγκρού-
στηκαν. Ανάγκασαν την κυβέρνηση, τους
πρωτεργάτες του «δεν υπάρχει εναλλα-
κτική στην άμεση απόλυση 15 χιλιάδων
εργαζόμενων», να πουν «8 μήνες ακό-
μα». Ήταν μια ρωγμή για τη μνημονιακή
πολιτική. Η επαναστατική και αντικαπιτα-
λιστική αριστερά πρέπει το επόμενο διά-
στημα να βαθύνει αυτή τη ρωγμή. Να
βοηθήσει να οργανωθούν και να συντονι-
στούν οι αγώνες και να παλέψει για την
κοινή δράση όλης της Αριστεράς.

Έχουμε μπροστά μας άμεσα ραντε-
βού. Το Σεπτέμβρη η Αριστερά θα βρε-
θεί μαζί με την εργατική τάξη και τα
συνδικάτα στη ΔΕΘ, με το αίτημα για
προσλήψεις. Αμέσως μετά, επειδή οι
μάχες είναι και πολιτικές, χρειάζεται να
οργανωθεί μαζική συμμετοχή των σω-
ματείων των Δήμων στη διαδήλωση
ενάντια στα κεντρικά γραφεία της Χρυ-
σής Αυγής στις 16 Σεπτέμβρη. Το δημο-
τικό συμβούλιο Βριλησσίων, για παρά-
δειγμα, έχει πάρει ομόφωνες αποφά-
σεις καταδίκης της ΧΑ. Στην έναρξη της
δίκης το 2015 το σωματείο είχε συμμε-
τάσχει στην αντιφασιστική απεργία και
διαδήλωση της ΑΔΕΔΥ. 

Τη συνέντευξη πήρε 
η Αφροδίτη Φράγκου

Συνέντευξη με τον Ορέστη Ηλία, δημοτικό σύμβουλο 
με τη «Δράση για μια άλλη πόλη» στο Δήμο Βριλησσίων. 

«Κάν’ το όπως στους Δήμους»

28 Γενάρη 2016, Κατάληψη στο δήμο Βριλησσίων και διαδήλωση
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σελ.6-7 εργατικη αλληλεγγυη Ρώσικη Επανάσταση - Το πραξικόπημα Κορνίλοφ (μέρος 1ο)

Σ
τις 27 Αυγούστου του 1917 ο
αρχιστράτηγος Κορνίλοφ κυ-
κλοφόρησε μια διακήρυξη

στην οποία έλεγε: «Εγώ, ο στρατη-
γός Κορνίλοφ δηλώνω ότι η Προσω-
ρινή Κυβέρνηση κάτω από την πίεση
της μπολσεβίκικης πλειοψηφίας των
σοβιέτ και δρώντας σε πλήρη αρμο-
νία με τα σχέδια του γερμανικού Γε-
νικού Επιτελείου και ταυτόχρονα με
την προώθηση εχθρικών δυνάμεων
στην ακτογραμμή της Ρίγα, δολοφο-
νεί τον στρατό και διαλύει τη χώρα
από τα μέσα». 

Στη συνέχεια δήλωνε με στόμφο
ότι, αυτός, ο Κορνίλοφ, προτιμά «το
θάνατο στο πεδίο της μάχης και της
τιμής» παρά να παραδοθεί στον εχ-
θρό. Το πεδίο της «μάχης και της τι-
μής» βέβαια δεν ήταν η πρώτη γραμ-
μή του μετώπου. Ήταν η Πετρούπο-
λη, η πρωτεύουσα της επανάστασης.
Κι ο στρατηγός Λαβρέντι Κορνίλοφ
δεν σκόπευε να πεθάνει εκεί, αντίθε-
τα, σκόπευε να την πνίξει στο αίμα
για να «σώσει τη μητέρα πατρίδα»
και να γίνει δικτάτορας.

Το «πραξικόπημα Κορνίλοφ» ήταν
σημείο καμπής στην εξέλιξη της Ρώ-
σικης Επανάστασης. Συνήθως η ση-
μασία του υποτιμάται ή και εξαφανί-
ζεται στην αστική ιστοριογραφία.
Έτσι κι αλλιώς κατέληξε σε αποτυχία
και κανείς δεν διεκδικεί τις δάφνες
μιας αποτυχίας ή και ενός φιάσκου.
Η απόπειρα πραξικοπήματος στην
Τουρκία πέρσι ήταν ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα. Για τη μεγάλη
πλειοψηφία των ΜΜΕ στην Ελλάδα
και τη Δύση γενικότερα ήταν ένα
πραξικόπημα που δεν υπήρξε ή ήταν
«κόλπο». Έτσι και με το πραξικόπημα
του Κορνίλοφ. Η σημασία του και ο
ρόλος που έπαιξε στις εξελίξεις εξο-
βελίζονται στο απλοϊκό σχήμα των
παλιών και νέων αστών ιστορικών:
στην Ρωσία έγινε μια επανάσταση
τον Φλεβάρη και στη συνέχεια οι
μπολσεβίκοι την εκμεταλλεύτηκαν
για να επιβάλλουν τη δικτατορία
τους τον Οκτώβρη. 

Το πλαίσιο

Το καλοκαίρι του 1917 η ρωσική
άρχουσα τάξη άρχισε να μετακινείται
από τη μέχρι τότε στάση της. Η κα-
τάσταση «δυαδικής εξουσίας» που
είχε διαμορφωθεί μετά την Επανά-
σταση του Φλεβάρη τής φαινόταν
όλο και περισσότερο ανυπόφορη. Η
«δυαδική εξουσία» ήταν κατά κάποιο
τρόπο θεσμοθετημένη στην συνύ-
παρξη στην Προσωρινή Κυβέρνηση
του αστικού κόμματος των Καντέ
(συνταγματικοί δημοκράτες) με τα
κόμματα της ρεφορμιστικής αριστε-
ράς, δηλαδή των μενσεβίκων και των
εσέρων. 

Αυτά τα δυο διέθεταν την πλειοψη-

φία στα σοβιέτ. Τα σοβιέτ διέθεταν
πραγματική δύναμη, δηλαδή ένοπλη.
Τα συντάγματα της φρουράς της Πε-
τρούπολης υπάκουαν στις εντολές
του σοβιέτ, όχι των διοικητών τους.
Στα μέτωπα, οι επιτροπές των στρα-
τιωτών ήταν πανίσχυρες. Στα εργο-
στάσια το ίδιο: οι εργοστασιακές επι-
τροπές και τα συνδικάτα έσπρωχναν
συνέχεια τα «σύνορα του ελέγχου»
σε κάθε επιχείρηση. Όμως, η αστική
τάξη δεν είχε χάσει την εξουσία. Ο
πόλεμος συνεχιζόταν, η γη δεν περ-
νούσε στα χέρια των αγροτών. Ο
συμβιβασμός λειτουργούσε προς
όφελος των αστών. 

Οι πιο «φιλελεύθεροι» από αυτούς
πίστευαν αρχικά ότι ο χρόνος δού-
λευε προς όφελός τους. Ο Ραμπου-
σίνσκι ήταν ένας τέτοιος αστός, με-
γαλοβιομήχανος στη Μόσχα. Εχει
μείνει φημισμένη η φράση του για το
«σκελετωμένο χέρι της πείνας» που
θα έπνιγε την επανάσταση. Αυτή τη
δήλωση την είχε κάνει τον Αύγουστο
στο Συνέδριο Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας. 

«Γι’ αυτό το λόγο, κύριοι, πρέπει
να περιμένουμε: αυτή η καταστρο-
φή, αυτή η οικονομική καταστροφή
είναι αναπόφευκτη, αν δεν έχει ήδη
συντελεστεί, και όταν αυτό γίνει σα-
φές στους πάντες μόνο τότε θα κα-
ταλάβουν ότι πήρανε το λάθος δρό-
μο… Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ανα-
πόφευκτο. Όμως, δυστυχώς, είναι
αναγκαίο το σκελετωμένο χέρι της
πείνας να αρπάξει από το λαιμό τους
ψεύτικους φίλους του λαού, τα μέλη
των επιτροπών και των σοβιέτ για να
το χωνέψουν…».

Ωστόσο, δεν ήταν αυτή η μοναδική
επιλογή. Υπήρχε και η επιλογή της
«δυναμικής λύσης». Αυτή πήρε μεγά-
λη ώθηση μετά την προσωρινή ήττα
του κινήματος και του κόμματος των
μπολσεβίκων στις αρχές του Ιούλη.
Οι ένοπλες διαδηλώσεις ενός μεγά-
λου μέρους της φρουράς και της ερ-
γατικής τάξης της Πετρούπολης
προκάλεσαν μεν τρόμο στο στρατό-
πεδο των αστών, όμως η ήττα τους
έγειρε προσωρινά τους συσχετι-
σμούς προς τα δεξιά. Το κόμμα των
μπολσεβίκων έγινε στόχος διώξεων
και μαζί του στο στόχαστρο μπήκαν
όλες οι μέχρι τότε κατακτήσεις της
επανάστασης. 

Οι Καντέ έσπευσαν να εκμεταλλευ-
τούν τη νέα κατάσταση. Στη δεύτερη
Προσωρινή Κυβέρνηση που σχηματί-
στηκε μετά τα «Ιουλιανά», μπορεί
πρωθυπουργός και υπουργός Πολέ-
μου να έγινε ο Κερένσκι, μέλος των
εσέρων, αλλά η πραγματικότητα
ήταν όπως έλεγε ο Μιλιούκοφ, ο πιο
γνωστός ηγέτης των Καντέ, ότι «πα-
ρά τη μικρή αριθμητική πλειοψηφία
των σοσιαλιστών η υπεροχή στη νέα

κυβέρνηση ανήκε σαφώς στους υπε-
ρασπιστές της αστικής δημοκρα-
τίας». Ο Τρότσκι θα σημείωνε σαρ-
καστικά λίγα χρόνια μετά ότι πιο
ακριβής περιγραφή θα ήταν: «της
αστικής ιδιοκτησίας». 

Τρώγοντας έρχεται η όρεξη, λέει η
παροιμία. Για όλο και μεγαλύτερα
τμήματα των αστών και του πολιτι-
κού τους προσωπικού, ο κυβερνητι-
κός συνασπισμός γινόταν πλέον
αχρείαστο και επικίνδυνο βαρίδι. Η
κάστα των αξιωματικών ζητούσε την
«επαναφορά της πειθαρχίας» στο μέ-
τωπο αλλά και στα μετόπισθεν. Οι
βιομήχανοι δεν θέλανε περαιτέρω
«ανάμιξη» στις επιχειρήσεις τους,
δηλαδή στο δικαίωμα να απολύουν
και να κόβουν μισθούς. Ποιος θα τα
εξασφάλιζε αυτά; Μια στρατιωτική
δικτατορία. Το ζήτημα που έμενε να
λυθεί ήταν το πρόσωπο του «σωτή-
ρα». 

Ο αρχιστράτηγος

Ανάμεσα στις 12 με 14 Αυγούστου
η Μόσχα φιλοξένησε τη Κρατική
Συνδιάσκεψη, με 2.500 αντιπροσώ-
πους που υποτίθεται εκπροσωπού-
σαν όλες τις δραστήριες δυνάμεις
του έθνους: από τους βιομήχανους
μέχρι τις ηγεσίες των σοβιέτ. Η σύγ-
κλησή της ήταν η φαεινή ιδέα του
πρωθυπουργού Κερένσκι. Κάθε μέρα
που περνούσε τόσο τα μυαλά του
φούσκωναν με την αυταπάτη ότι
μπορούσε να γίνει ένας νέος Βονα-
πάρτης που θα υψωθεί πάνω από τις
αντιμαχόμενες τάξεις και θα ενώσει

τη «χώρα». 
Εκεί έκανε την πανηγυρική του εμ-

φάνιση ο «γιος των κοζάκων αγρο-
τών», ο «πρώτος αρχιστράτηγος του
λαού», ο Λ. Κορνίλοφ. Τον είχε διορί-
σει σε αυτό το πόστο ο Κερένσκι με-
τά τις μέρες του Ιούλη. Ο λόγος γι’
αυτή την προαγωγή ήταν ότι ο στρα-
τηγός είχε επιβάλει τη θανατική ποι-
νή στους φαντάρους στο νοτιοδυτι-
κό μέτωπο άρα ήταν «στιβαρός ηγέ-
της». Εγινε αρχιστράτηγος και το
πρώτο πράγμα που έκανε -και η κυ-
βέρνηση το επικύρωσε- ήταν η επα-
ναφορά της θανατικής ποινής σε όλα
τα μέτωπα. 

Όταν έφτασε στο σιδηροδρομικό
σταθμό τον υποδέχτηκε όλη η καλή
κοινωνία της Μόσχας. Ενώσεις αξιω-
ματικών, αντιπροσωπείες βιομηχά-
νων και Καντέ συνωστίζονταν να τον
επευφημήσουν και να του σφίξουν
το χέρι, δεσποινίδες «καλών οικογε-
νειών» τον έραιναν με λουλούδια και
φυσικά οι μπάντες έπαιζαν πολεμικά
εμβατήρια. 

Τέσσερις μέρες πριν, η Σύσκεψη
Δημοσίων Προσωπικοτήτων είχε εκ-
φράσει με τον πιο έντονο τρόπο την
εμπιστοσύνη της στον Κορνίλοφ. Στη
σύσκεψη συμμετείχαν όλα τα μεγάλα
ονόματα της άρχουσας τάξης: ο Μι-
λιούκοφ, ο βιομήχανος χρηματιστής
Πουτίλοφ, ο βιομήχανος Κονοβάλοφ,
ο γνωστός μας Ραμπουσίνσκι, εκα-
τοντάδες ακόμα αξιωματικοί, όπως
οι στρατηγοί Γιουντένιτς και Καλέν-
τιν που θα έπαιζαν σημαντικό ρόλο
στον Εμφύλιο Πόλεμο, έμποροι, γαι-

οκτήμονες, βιομήχανοι, δημοσιογρά-
φοι και διανοούμενοι. Έστειλαν μια
διακήρυξη στον Κορνίλοφ, που κυ-
κλοφόρησε σε όλες τις εφημερίδες,
στην οποία διακήρυσσαν ότι «κάθε
επίθεση στον Αρχιστράτηγο είναι
προδοσία» και κατέληγαν: «Όλη η
σκεπτόμενη Ρωσία» ατενίζει τον Κορ-
νίλοφ «με ελπίδα και πίστη…Με τη
βοήθεια του Θεού, θα ανασυγκροτή-
σετε ένα πανίσχυρο στρατό και θα
σώσετε την πατρίδα». 

Οι πάντες καταλάβαιναν τι σημαί-
νει «ανασυγκρότηση» του στρατού
και «σώσιμο της πατρίδας». Κρεμά-
λες και εκτελεστικά αποσπάσματα.
Αυτό το «πρόγραμμα» το παρουσία-
σε αναλυτικά στον Κερένσκι ο εκ-
πρόσωπος του Κορνίλοφ, ο δεξιός
εσέρος και κομισάριος στο στρατό
Μαξιμιλιάν Φιλονένκο σε δυο συναν-
τήσεις τους στις 3 και 10 Αυγού-
στου. 

Στην Πετρούπολη θα κηρυσσόταν
στρατιωτικός νόμος και η διοίκηση
της Στρατιωτικής Περιφέρειάς της
(περιλάμβανε και τη Φινλανδία και
την Κρονστάνδη) θα περνούσε στα
χέρια του αρχιστράτηγου. Στρατιωτι-
κός νόμος θα κηρύσσονταν επίσης
σε όλους τους σιδηροδρόμους, τα
ορυχεία και τις βιομηχανίες που ερ-
γάζονταν για την «πολεμική προσπά-
θεια» δηλαδή ουσιαστικά για όλες.
Έκτακτα στρατοδικεία θα εξασφάλι-
ζαν την «πειθαρχημένη εργασία». Σε
κάθε επιχείρηση θα οριζόταν ένας
στόχος παραγωγής και αν δεν υλο-
ποιούταν οι εργάτες που ήταν υπεύ-

θυνοι θα απολύονταν. Δεν χωράει
λόγος ότι απεργίες, συγκεντρώσεις,
διαδηλώσεις και άλλα τέτοια θα απα-
γορεύονταν. 

Ο Κερένσκι δεν διαφώνησε με τις
προτάσεις που παρουσίασε ο εκπρό-
σωπος του Κορνίλοφ. Για τη διατύ-
πωσή τους είχε κάποιες επιφυλάξεις.
Τις επόμενες μέρες το υπουργικό
συμβούλιο θα συζητούσε μια σειρά
διατάγματα με πιο στρογγυλεμένες
διατυπώσεις που όμως ουσιαστικά
κινούνταν στην ίδια κατεύθυνση. 

Η αντίστροφη μέτρηση

Στην ομιλία του στην Κρατική Συν-
διάσκεψη ο Κορνίλοφ δεν χρειάστη-
κε να κάνει αναφορές σε κρεμάλες
και στρατοδικεία. Πέταξε μια άλλη
«βόμβα». Δήλωσε δημόσια ότι η Ρί-
γα, πρωτεύουσα της Λετονίας που
ανήκε ακόμα στην τσαρική αυτοκρα-
τορία, θα πέσει όπου ‘να ναι στα χέ-
ρια του γερμανικού στρατού. Με άλ-
λα λόγια, ο αρχιστράτηγος που θα
«έσωζε την πατρίδα» και θα διεξήγα-
γε τον πόλεμο μέχρι τη νίκη, έλεγε
τόσο δυνατά όσο να ακουστεί μέχρι
το γερμανικό γενικό επιτελείο ότι ένα
σημείο κλειδί του μετώπου ήταν ευά-
λωτο σε μια επίθεση. 

Η Ρίγα είχε τη φήμη, δικαιολογη-
μένα, του «θερμοκηπίου» και «σχο-
λείου» του μπολσεβικισμού. Για τους
στρατηγούς ήταν «μια πληγή απει-
θαρχίας και αναρχίας». Οι οργανώ-
σεις των μπολσεβίκων είχαν ριζώσει
στις μονάδες της -λίγους μήνες πριν
είχαν ιδρύσει μια λέσχη για φαντά-
ρους με τη χαρακτηριστική ονομασία
«Τρίτη Διεθνής». Η Ρίγα έπεσε στις
21 Αυγούστου. Με την πτώση της οι
στρατηγοί πίστευαν ότι απαλλάχτη-
καν από ένα αγκάθι στα πλευρά τους
και ο Κορνίλοφ και οι συνωμότες του
απέκτησαν ένα καινούργιο «επιχείρη-
μα» για το χάος που είχε φέρει η
επανάσταση και την ανάγκη «δραστι-
κών λύσεων». Δικαιολογημένα, στα
εργοστάσια και τους στρατώνες η
πτώση της Ρίγας αποδιδόταν στη συ-
νωμοσία των στρατηγών. 

Με αυτό τον τρόπο ξεκίνησε η αν-
τίστροφη μέτρηση για το πραξικόπη-
μα. Από την προηγούμενη βδομάδα
ο Κορνίλοφ είχε δώσει εντολή για τη
μεταφορά τριών μεραρχιών ιππικού
στην Πετρούπολη, από τις θέσεις
τους στο μέτωπο. Η τελική εντολή
δόθηκε στις 25 Αυγούστου και οι μο-
νάδες άρχισαν να επιβιβάζονται στα
τρένα. 

Οι δυο μεραρχίες ανήκαν στο 3ο
Σώμα Ιππικού με επικεφαλής τον
στρατηγό Κρίμοφ. Η τρίτη ήταν η
διαβόητη «Άγρια Μεραρχία» από τον
Καύκασο. Το «αστείο» των στρατη-
γών ήταν ότι «αυτοί οι ορεσίβιοι δεν
νοιάζονται και πολύ ποιον θα σφά-

ξουν». Ο Κρίμοφ στη διαταγή που θα
ανακοινωνόταν με την είσοδο στην
πόλη δεν άφηνε περιθώρια παρερμη-
νείας: «Σας γνωστοποιώ ότι τα στρα-
τεύματα δεν θα πυροβολήσουν στον
αέρα». 

Η μετακίνηση αυτών των υποτίθε-
ται έμπιστων μονάδων στην Πετρού-
πολη -και η κήρυξη του στρατιωτικού
νόμου- ήταν κομμάτι του σχεδίου
που είχαν συμφωνήσει ο Κερένσκι με
τον Κορνίλοφ. Ο ενδιάμεσος σε αυτή
την συνεννόηση ήταν ο Μπόρις Σα-
βίνκοφ, ένας παλιός εσέρος που
πλέον ανήκε στην πιο δεξιά πτέρυγα
του κόμματος και είχε τη θέση του
αναπληρωτή υπουργού Άμυνας και
του αντιπροσώπου της κυβέρνησης
στο Γενικό Επιτελείο. 

Όμως, την τελευταία στιγμή ο Κε-
ρένσκι τραβήχτηκε από την συμφω-
νία. Ύστερα από μια σειρά συμπτώ-
σεων κατάλαβε ότι δεν θα γινόταν
αυτός ο «σωτήρας» με τη βοήθεια
του «κουφιοκέφαλου» Κορνίλοφ, αλ-
λά αντίθετα, τα ηνία θα τα έπαιρνε ο
Κορνίλοφ με τον ίδιο σε μια διακο-
σμητική θέση. Και μάλιστα προσωρι-
νά: «για καμιά δεκαριά μέρες και με-
τά θα τον εξαφανίσουμε» όπως είπε
ο Φιλονένκο σε έναν συνομιλητή του.
Ο Κερένσκι ήθελε να ξεφορτωθεί μια
και καλή τους μπολσεβίκους και να
«πειθαρχήσει» τα σοβιέτ. Ο Κορνί-
λοφ ήθελε να ξεφορτωθεί και τα σο-
βιέτ και την Προσωρινή Κυβέρνηση. 

Γι’ αυτό το λόγο το βράδυ της 26
Αυγούστου ο Κερένσκι ζήτησε από
τον Κορνίλοφ να σταματήσει την
προώθηση των μονάδων στην Πε-
τρούπολη και τον καθαίρεσε από αρ-
χιστράτηγο. Ο Κορνίλοφ αγνόησε
και τις δυο αυτές αποφάσεις. Στο
επιτελείο του Κερένσκι επικράτησε
πανικός. Όλα έδειχναν ότι ο Κορνί-
λοφ θα επικρατούσε. 

Ο Λέον Τρότσκι στη κλασσική πλέ-
ον Ιστορία της Ρώσικης Επανάστα-
σης περιγράφει την ευφορία που
επικρατούσε στο στρατόπεδο της
άρχουσας τάξης. 

«Μια καλή ιδέα για τις αισιόδοξες
εκτιμήσεις των ηγετών και των υπο-
στηρικτών της συνομωσίας μας δίνει
το κωδικοποιημένο τηλεγράφημα
που έστειλε ο πρίγκιπας Τρουμπε-
τσκόι [διπλωμάτης, εντεταλμένος
στο Γενικό Επιτελείο] στο υπουργείο
Εξωτερικών. ‘Εκτιμώντας ψύχραιμα
την κατάσταση’ γράφει ‘είναι σαφές
ότι όλο το γενικό επιτελείο, η μεγάλη
πλειοψηφία των αξιωματικών, και τα
καλύτερα στοιχεία του στρατού είναι
με τον Κορνίλοφ. Στα μετόπισθεν
στο πλευρό του στέκονται όλοι οι
Κοζάκοι, η πλειοψηφία των στρατιω-
τικών σχολών και επίσης οι καλύτε-
ρες μάχιμες μονάδες. Σε αυτές τις
φυσικές δυνάμεις πρέπει να προσθέ-
σουμε τη συμπάθεια των μη-σοσιαλι-
στικών στοιχείων του πληθυσμού και
στις κατώτερες τάξεις την αδιαφο-
ρία, θα υποταχθούν στο παραμικρό
χτύπημα του μαστίγιου…’

“Χρειάζεται μαστίγιο”

Ο Τρουμπετσκόι έκφρασε με αυτά
τα λόγια όχι μόνο τις ελπίδες του γε-
νικού επιτελείου αλλά επίσης και την
στάση των Συμμαχικών αποστολών.
Στα αποσπάσματα του Κορνίλοφ που
προέλαυναν για να κατακτήσουν την
Πετρούπολη υπήρχαν αγγλικά θωρα-
κισμένα αυτοκίνητα με Άγγλους χειρι-
στές -και μπορούμε να υποθέσουμε
ότι αυτοί ήταν οι πιο έμπιστες μονά-
δες. Ο επικεφαλής της αγγλικής
στρατιωτικής αποστολής στην Ρωσία,
ο στρατηγός Νοξ, αποδοκίμασε τον
Αμερικάνο συνταγματάρχη Ρόμπινς
γιατί δεν υποστήριζε τον Κορνίλοφ:
‘Δεν με ενδιαφέρει η κυβέρνηση του
Κερένσκι’ είπε ο Βρετανός στρατη-
γός. ‘Είναι πολύ αδύναμη. Αυτό που
χρειάζεται είναι μια ισχυρή δικτατο-
ρία. Αυτό που χρειάζεται είναι οι Κο-
ζάκοι. Ο λαός χρειάζεται το μαστίγιο.
Μια δικτατορία, αυτό χρειάζεται’. 

Όλες αυτές οι φωνές έφταναν στα
Χειμερινά Ανάκτορα και είχαν μια έν-
τονη επίδραση στους ενοίκους τους.
Η επιτυχία του Κορνίλοφ φαινόταν

σίγουρη. Ο υπουργός Νεκράσοφ
πληροφόρησε τους φίλους του ότι
όλα είχαν τελειώσει και το μόνο που
του απέμενε ήταν ο έντιμος θάνατος.
‘Πολλά προβεβλημένα στελέχη του
Σοβιέτ’ επιβεβαιώνει ο Μιλιούκοφ
‘προβλέποντας τη μοίρα τους σε πε-
ρίπτωση νίκης του Κορνίλοφ είχαν
ήδη βιαστεί να εφοδιαστούν με ξένα
διαβατήρια’.

Και μετά τον Μιλιούκοφ ήρθε και
κάποιος σημαντικότερος. Αργά το
απόγευμα ο Βρετανός πρεσβευτής
Μπιουκάναν παρέδωσε στον υπουρ-
γό Εξωτερικών μια δήλωση σύμφωνα
με την οποία οι εκπρόσωποι των
Συμμαχικών κρατών ομόφωνα πρό-
σφεραν τις καλές υπηρεσίες τους
“στο όνομα της ανθρωπιάς και με
την επιθυμία να αποτρέψουν μια ανε-
πανόρθωτη καταστροφή”. Η επίσημη
μεσολάβηση ανάμεσα στην κυβέρνη-
ση και τους πραξικοπηματίες δεν
ήταν τίποτα άλλο παρά υποστήριξη
και εξασφάλιση των δεύτερων. Στην
απάντησή του ο Τερετσένκο έκφρα-
σε, στο όνομα της Προσωρινής Κυ-
βέρνησης, την ‘απόλυτη έκπληξή’
του για το κίνημα του Κορνίλοφ, το
πρόγραμμα του οποίου είχε ήδη υιο-
θετήσει η κυβέρνηση». 

Όταν είχε πέσει η Ρίγα το Χρηματι-
στήριο είχε αντιδράσει με μια κατα-
κόρυφη πτώση των τιμών. Ήταν μια
ψήφος δυσπιστίας στην κυβέρνηση.
Στις 28 Αυγούστου, με τα νέα της
προέλασης των δυνάμεων του Κορνί-
λοφ, το Χρηματιστήριο έκανε πάρτι.
Οι τιμές των μετοχών εκτοξεύτηκαν.
Ήταν μια ψήφος εμπιστοσύνης στον
Κορνίλοφ και την επιτυχία του. 

Όμως, οι υπολογισμοί τους ήταν
λάθος. Οι «κατώτερες τάξεις» δεν εί-
χαν καμιά διάθεση να υποστούν το
παραμικρό χτύπημα του μαστίγιου.
Το προμήνυμα είχε έρθει πριν δεκα-
πέντε μέρες, στην έναρξη της Κρατι-
κής Συνδιάσκεψης της Μόσχας. Οι
μπολσεβίκοι είχαν οργανώσει μια γε-
νική απεργία για να «υποδεχθούν»
τους αντιπροσώπους. Είχε απόλυτη
και αναπάντεχη -ακόμα και για τους
ίδιους τους μπολσεβίκους- επιτυχία.
Ακόμα και οι σερβιτόροι στο Θέατρο
Μπολσόι όπου έγινε η Συνδιάσκεψη
είχαν απεργήσει και οι «αξιότιμοι»
αντιπρόσωποι έπρεπε να βάλουν μό-
νοι τους το τσάι τους και να βρί-
σκουν τα καπέλα τους στο βεστιά-
ριο. Τραμ δεν υπήρχαν και οι εργά-
τες του γκαζιού βύθισαν τη Μόσχα
στο σκοτάδι. 

Ήταν η πρόγευση για το τι θα ακο-
λουθούσε, για τη δύναμη που θα
τσάκιζε το πραξικόπημα και θα άνοι-
γε το δρόμο για τον Κόκκινο Οκτώ-
βρη.

*η συνέχεια στο επόμενο φύλλο 
της Εργατικής Αλληλεγγύης 

Όταν οι υπέρμαχοι της «αστικής δημοκρατίας» άνοιγαν το δρόμο στην πιο βαθιά αντίδραση
του Λέανδρου Μπόλαρη

Ο Κερένσκι διόρισε τον Κορνίλοφ Αρχιστράτηγο

Ο Κορνίλοφ στην Κρατική Συνδιάσκεψη τον Αύγουστο του 1917



Σ
υγκέντρωση έξω από το
υπουργείο Μεταναστευτικής
Πολιτικής πραγματοποιήθηκε

με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ και
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια την Πέμπτη 27/7.

Η κινητοποίηση έγινε με αφορμή
τις δρομολογούμενες απολύσεις ερ-
γαζομένων σε ΜΚΟ που δουλεύουν
σε στρατόπεδα και δομές προσφύ-
γων, στέλνοντας μαζικά κόσμο στην
ανεργία αλλά κι αφήνοντας μεγάλα
κενά στην κάλυψη των αναγκών των
προσφύγων. Στη συγκέντρωση συμ-
μετείχαν πρόσφυγες από τα στρατό-
πεδα του Σχιστού, της Μαλακάσας
και του Ελαιώνα. Χαιρετισμό απηύθυ-
ναν ο Μάνος Νικολάου εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ, ο Μασούντ κι ο Ορφέας
από τα στρατόπεδα του Ελαιώνα και
του Σχιστού αντίστοιχα, ο Τάσος Ανα-
στασιάδης από το Συντονισμό Ενάν-
τια στα Μνημόνια κι ο Μανώλης Μα-
στοράκης από την ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ, ο
οποίος κατήγγειλε τη βάναυση αντι-
μετώπιση των προσφύγων στη Μόρια. 

Αντιπροσωπεία των διαδηλωτών
παρέδωσε ψήφισμα στο υπουργείο.
“Οι υπηρεσίες, που προσφέρουν οι

εργαζόμενοι στις ΜΚΟ και οι ‘ωφε-
λούμενοι’ μέσω ΟΤΑ στους πρόσφυ-
γες παραμένουν απαραίτητες για
όλους αυτούς τους ανθρώπους που
ξεριζώθηκαν από τις πατρίδες τους”
σημειώνουν ΚΕΕΡΦΑ και Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια στην
κοινή τους ανακοίνωση. “Αν οι ΜΚΟ
δεν μπορούν να συνεχίσουν να τις
εξασφαλίζουν γιατί στέρεψαν τα
χρήματα, απαιτούμε από την κυβέρ-
νηση να πάρει τις πρωτοβουλίες για
να συνεχίσουν να δουλεύουνε προ-

σφέροντας υπηρεσίες στους ανθρώ-
πους που τις έχουν ανάγκη.

Αυτές οι υπηρεσίες κανονικά θα
έπρεπε να είναι κρατικές. Κρατικές
υπηρεσίες και δομές, που να προ-
σφέρουν ολοκληρωμένο πλαίσιο
υποστήριξης των προσφύγων με στα-
θερές εργασιακές σχέσεις και όχι
ΜΚΟ, με χαμηλή χρηματοδότηση, με
εργαζόμενους-λάστιχο των 400 Ευρώ
και τον πέλεκυ της δίμηνης σύμβα-
σης πάνω από το κεφάλι τους. Να
μην χάσει κανένας εργαζόμενος τη

δουλειά του. Να μην στερηθεί κανέ-
νας πρόσφυγας και μετανάστης τις
υπηρεσίες που έχει ανάγκη”. 

“Όλοι ξέρουν το πόσο άσχημα εί-
ναι μέσα στα στρατόπεδα, όχι μόνο
της Μαλακάσας αλλά όλης της χώ-
ρας. Όλη η Ευρώπη ξέρει” μας λέει
ο Χασίμ, Αφγανός πρόσφυγας από
το στρατόπεδο της Μαλακάσας.
“Και τώρα η κατάσταση χειροτε-
ρεύει. Σταματάνε τα λεωφορεία, το
φαγητό, την παροχή ρούχων, τα
σχολικά που πήγαιναν τα παιδιά μας
στο σχολείο. Αν θελήσεις να πας
από τη Μαλακάσα στην Αθήνα σου
ζητάνε 8 ευρώ. Από πρόσφυγες που
τα χουν χάσει όλα. Θέλουμε ένα κα-
νονικό σπίτι. Όχι πολυτέλειες. Μια
κανονική ζωή σε ένα κανονικό σπίτι
με μια κανονική δουλειά”. Αντίστοιχη
είναι και η εικόνα που μας δίνει ο
Μασούντ από το στρατόπεδο του
Ελαιώνα. “Ήρθαμε στην κινητοποίηση
γιατί έχουμε αποφασίσει να το παλέ-
ψουμε. Για να έχουμε δικαίωμα σε μια
καλύτερη ζωή. Είμα-
στε άνθρωποι, δεν εί-
μαστε ζώα”.

“Η Save the chil-
dren μας ανακοίνω-
σε ότι κλείνει όλες
τις δραστηριότητες
από τα στρατόπεδα
της Μαλακάσας, του
Σχιστού, του Σκαρα-
μαγκά, και του Ελ-

ληνικού που έχει ήδη εκκενωθεί. Η
ανακοίνωση ήρθε λίγες μέρες πριν
λήξει η σύμβαση, λέγοντας ότι οι
χρηματοδότες σταμάτησαν να δί-
νουν λεφτά. Απολύουν σχεδόν 90
εργαζόμενους” δήλωσε στην εργατι-
κή αλληλεγγύη η Η., εργαζόμενη
στη ΜΚΟ Save the children. “Η ΕΕ
και οι διοικήσεις των ΜΚΟ μαζί με
την κυβέρνηση έχουν αποφασίσει
αυτή τη στιγμή ότι προσφυγική κρί-
ση έχει τελειώσει, ότι οι ανάγκες
έχουν καλυφτεί κι ότι οι μισοί πρό-
σφυγες θα απελαθούν κι οι άλλοι μι-
σοί θα προωθηθούν στην Ευρώπη.
Οι απολύσεις δεν γίνονται μόνο σε
μας αλλά θα γενικευτούν ακόμα πε-
ρισσότερο. Το σωματείο παρότι η
πλειοψηφία στη συνέλευση διεκδι-
κούσε απεργιακή κινητοποίηση, δεν
έδωσε τέτοια κάλυψη. Χρειάζεται
παρόλα αυτά να κλιμακώσουμε το
επόμενο διάστημα”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Συγκέντρωση προσφύγων 
και εργαζομένων σε ΜΚΟ 

Π
ολιτική κάλυψη στην άγρια αστυνομική
καταστολή σε βάρος των προσφύγων
και μεταναστών, που συμμετείχαν στην

εξέγερση στις 18/7 στη Μόρια, έδωσε σε πρό-
σφατη συνέντευξή του ο υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Μουζάλας. «Χρειάζεται
και η καταστολή με απόλυτα νόμιμο τρόπο και
χωρίς καταχρήσεις», είπε αναφερόμενος στην
επίθεση της αστυνομίας. 

Τόσο από τις καταγγελίες των ίδιων των
προσφύγων όσο και από τα βίντεο που δημο-

σιεύτηκαν, από παντού επιβεβαιώνεται ότι οι
αστυνομικοί ξεπέρασαν κάθε όριο βιαιότητας.
Επιπλέον, στα βίντεο έχουν καταγραφεί “αγα-
νακτισμένοι πολίτες” να “συνδράμουν” την
αστυνομία στην καταστολή της εξέγερσης, για
τους οποίους για μία ακόμα φορά δεν υπάρχει
καμία διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές. Η
διαδικασία της προανάκρισης, σύμφωνα με
όλες τις καταγγελίες έχει στόχο την τιμωρία
των προσφύγων. 

“Κατά την προανάκριση ο ανακριτής έλαβε
υπόψιν του μόνο τις καταθέσεις των αστυνομι-
κών αποφασίζοντας την προφυλάκιση για
όλους”, αναφέρει η ομάδα Ενάντια στα Κέν-
τρα Κράτησης Λέσβου -musaferat. “Οι καταθέ-
σεις των μεταναστών που μαρτυρούσαν ότι
δεν συμμετείχαν στα επεισόδια και τα βίντεο
που έδειχναν ολοκάθαρα την βίαιη επίθεση
των αστυνομικών δυνάμεων και τις τυφλές
συλλήψεις οποιουδήποτε βρισκόταν μπροστά
τους κατά την επιχείρηση που πραγματοποί-
ησαν κατόπιν των επεισοδίων δεν λήφθηκαν
καν υπόψιν. Η πλειοψηφία των μεταναστών
που μεταφέρθηκαν στα δικαστήρια είχε εμφα-
νή τα σημάδια ξυλοδαρμού (κατάγματα στα
άκρα, εκδορές, θλαστικά τραύματα, κ.α.) Οι
αστυνομικές αρχές αρνούνταν να τους μετα-
φέρουν για φροντίδα στο νοσοκομείο Μυτιλή-
νης και μερική φροντίδα προσέφεραν σε κά-
ποιους εξ αυτών γιατροί από ΜΚΟ που δρα-
στηριοποιείται στο νησί”. 

Μηνύσεις εναντίον αστυνομικών κατέθεσαν
και οι συλληφθέντες για τα επεισόδια της
18ης Ιουλίου. Ο Στρατής Σκουντιανέλλης,

ένας από τους δικηγόρους που παρέχουν νο-
μική συνδρομή στους συλληφθέντες πρόσφυ-
γες, τόνισε μεταξύ άλλων στην «Καθημερινή»
ότι «από τη συντριπτική πλειονότητα των συλ-
ληφθέντων έχουν εγερθεί ισχυρισμοί όχι μόνο
περί κατηγορηματικής άρνησης των κατηγο-
ριών και αποδεδειγμένης απουσίας τους από
τον τόπο των επεισοδίων κατά τον χρόνο που
αυτά διαδραματίστηκαν, αλλά και περί άσκη-
σης πολύμορφης και εξαιρετικά μανιώδους,
αδιάκριτης και αναίτιας βίας εις βάρος τους εκ
μέρους των δυνάμεων της αστυνομίας».

Eρώτηση προς τους υπουργούς Εσωτερι-
κών και Μεταναστευτικής Πολιτικής με θέμα
τις «απαράδεκτες και παράνομες πράξεις από
τις κατασταλτικές αστυνομικές δυνάμεις κατά
την αντιμετώπιση των διαμαρτυριών στο Κέν-
τρο Κράτησης της Μόριας» κατέθεσαν 19 βου-
λευτές του ΣΥΡΙΖΑ. 

Εγκλωβισμός
Όμως, η πραγματική αιτία της εξέγερσης

των προσφύγων δεν είναι άλλη από την εφαρ-
μογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας που έχει
σαν αποτέλεσμα τον πολύμηνο εγκλωβισμό
κάτω από απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
χιλιάδων προσφύγων και με το φόβο της απέ-
λασής τους. Αυτή άλλωστε ήταν και η αφορμή
για να ξεκινήσει η εξέγερση στις 18/7 όταν επι-
δόθηκε σε πρόσφυγα απορριπτική απόφαση
αίτησης ασύλου και ξαφνικά συνελήφθη και
κλείστηκε σε ειδική φυλακή στο στρατόπεδο. 

Όπως αναφέρει ο Δημήτρης Παπανδρέου,
συντονιστής των Γιατρών του Κόσμου στη Λέ-

σβο: «Πριν την συμφωνία ο πληθυσμός ήταν
μετακινούμενος. Μετά την κοινή δήλωση παρέ-
μεινε στάσιμος και επηρεάζεται από δύο κύρι-
ους άξονες:  Πρώτα οι διαδικασίες εξέτασης
των διεθνών αιτημάτων προστασίας, δηλαδή
του ασύλου και η υλοποίηση ή μη αυτής, και
δεύτερον οι συνθήκες διαβίωσης... Ενώ πριν τη
Συμφωνία δεν είχε υπάρξει ούτε ένα περιστατι-
κό απόπειρας αυτοκτονίας, μετά την εφαρμογή
αυτής, 10 άνθρωποι επιχείρησαν να θέσουν
τέρμα στη ζωή τους. Ομοίως εκτινάχθηκαν τα
καταγεγραμμένα περιστατικά αυτοτραυματι-
σμών και κατάθλιψης. Από 5 μόλις αυτοτραυ-
ματισμούς πριν, σε 62 μετά τη Συμφωνία και
από 39 περιστατικά κατάθλιψης σε 238 αντί-
στοιχα”. 

Το αντιρατσιστικό κίνημα είναι η μόνη δύνα-
μη που μπορεί να σταματήσει αυτή τη βαρβα-
ρότητα. Διεκδικούμε να σταματήσει τώρα η
αστυνομική τρομοκρατία και οι διώξεις στη
Μόρια, να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι κρατού-
μενοι. Όχι απελάσεις στους πρόσφυγες. Κα-
μία απόλυση εργαζόμενου στις δομές για τους
πρόσφυγες. Να μην στερηθεί κανένας πρό-
σφυγας και μετανάστης τις υπηρεσίες που
έχει ανάγκη. Δημόσιες υπηρεσίες και δομές
στήριξης των προσφύγων με μόνιμο προσωπι-
κό και σταθερές εργασιακές σχέσεις. Να δο-
θεί άσυλο και στέγη, όχι άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης σε κλειστά απομακρυσμένα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης. Να καταργηθεί η συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας. 

Κατερίνα Θωίδου

ΜΟΡΙΑ Κάτω τα χέρια από πρόσφυγες και μετανάστες

Συγκέντρωση έξω από το υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής στην πλ. Κλαυθμώνος, 27/7



Αντιφασιστικό
συλλαλητήριο 16/9

Σ
υνεχίζονται και μέσα στο καλοκαίρι οι προετοι-
μασίες για την οργάνωση ενός μαζικού αντιφα-
σιστικού συλλαλητηρίου το Σάββατο 16 Σε-

πτέμβρη στο Σύνταγμα και πορεία προς τα κεντρικά
γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων, στα τέσ-
σερα χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. 

Την Πέμπτη 27 Ιουλίου έγινε στους Αμπελόκηπους
ανοιχτή σύσκεψη της Πρωτοβουλίας για το κλείσιμο
των Γραφείων της Χρυσής Αυγής. “Συμμετείχαν εκ-
πρόσωποί φορέων και συνδικάτων της περιοχής, της
τοπικής ΚΕΕΡΦΑ καθώς και η Μαρία Κασκαρίκα, η
μητέρα του Αλέξη Λάζαρη, θύμα πρόσφατης επίθε-
σης έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Με-
σογείων”, μας μεταφέρει την εικόνα η Νίκη Αργύρη
από την ΚΕΕΡΦΑ. 

“Συζητήθηκε και αποφασίστηκε ένα πρόγραμμα
δράσης μέσα στο καλοκαίρι με στόχο να γίνει η κινη-
τοποίηση γεγονός στην περιοχή και όχι μόνο. Αποφα-
σίστηκε να κυκλοφορήσει άμεσα ψήφισμα σε φορείς
και συνδικάτα της περιοχής, διεκδικώντας τη συμμε-
τοχή τους στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 16/9.
Αξιοποιώντας την πολύ καλή εμπειρία της παρέμβα-
σης στο 7ο Κοινοτικό Συμβούλιο αποφασίστηκε να γί-
νουν παρεμβάσεις σε όλα τα κοινοτικά συμβούλια του
Δήμου Αθήνας, προτείνοντάς τους να πάρουν απόφα-
ση ότι διεκδικούν το κλείσιμο των γραφείων της Χρυ-
σής Αυγής και να αποφασίσουν κάλεσμα στο συλλα-
λητήριο. Αποφασίστηκε πρόγραμμα αφισοκολλήσεων
και εξορμήσεων, καθώς επίσης και επικοινωνία με αν-
τιφασίστες/στριες που έχουν δηλώσει στήριξη και
συμμετοχή στην Πρωτοβουλία. Η Πρωτοβουλία συμ-
μετέχει και καλεί στην κεντρική Σύσκεψη την Τρίτη
29/8”. 

Aνοιχτή Σύσκεψη 29 Αυγούστου

Αυτή την ημερομηνία στις 7μμ στο Αμφιθέατρο Αν-
τώνης Τρίτσης (Ακαδημίας 50), θα πραγματοποιηθεί
ανοιχτή σύσκεψη στην οποία καλούν εκτός από την
Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των Γραφείων της Χρυ-
σής Αυγής, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, η
Ένωση Μεταναστών Εργατών, η ΠΟΣΠΕΡΤ και η
ΚΕΕΡΦΑ, με στόχο την οργάνωση της αντιφασιστι-
κής πορείας στα Γραφεία της Χρυσής Αυγής στις 16
Σεπτέμβρη. Το κάλεσμα απευθύνεται σε συνδικάτα,
δημοτικές κινήσεις, αντιφασιστικές και αντιρατσιστι-
κές κινήσεις, κινήσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες, κοινότητες μεταναστών, φοιτητικούς συλλόγους
και κάθε δύναμη που παλεύει ενάντια στο φασισμό. 

“Η δολοφονική επίθεση κατά του φοιτητή Αλέξη
Λάζαρη έστειλε την προειδοποίηση  σε όλους ότι η
δολοφονία του Παύλου Φύσσα δεν ήταν τυχαία και
ότι μπορεί να επαναληφθεί όσο έχουν ανοιχτά τα
γραφεία-ορμητήρια τους’, αναφέρει μεταξύ άλλων το
ψήφισμα για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις
16/9 που κυκλοφορεί. “Ο Μιχαλολιάκος έχει δώσει
εντολή ότι αν είσαι αριστερός η μετανάστης, απ’ έξω
από τα Γραφεία «περνάς τρέχοντας ή δεν προλαβαί-
νεις να τρέξεις.»

Η Χρυσή Αυγή επιχειρεί να βγάλει ξανά τα τάγμα-
τα εφόδου στις γειτονιές και να νομιμοποιήσει την
λειτουργία των γραφείων-ορμητηρίων για να αξιοποι-
ήσει την αγανάκτηση από την συνέχιση των μνημο-
νιακών πολιτικών των περικοπών και των ιδιωτικοποι-
ήσεων από την κυβέρνηση… χρειάζεται να δώσουμε
μια κεντρική απάντηση με συγκέντρωση και πορεία
στα Γραφεία της Χρυσής Αυγής στη Μεσογείων. Να
κλείσουν τα γραφεία-ορμητήρια τρόμου, στη φυλακή
για πάντα οι δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα”.

Κ.Θ.
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Ερ: Ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Την

Πέμπτη η ΚΕΕΡΦΑ Δυτικών έκανε μια

ακόμη μαζική παρέμβαση στο Μενίδι.

Tην Πέμπτη 27 Ιουλίου έγινε μια μεγάλη
αντιφασιστική εξόρμηση στην πλατεία Με-
νιδίου όπου καταγγείλαμε την επίθεση σε
Πακιστανό μετανάστη λίγες μέρες νωρίτε-
ρα. Οι φασίστες με αφορμή την τραγική
ιστορία του Μάριου, αρχικά έβαλαν σαν
στόχο την οργάνωση πογκρόμ εναντίον
των Ρομά, αλλά συνέχισαν με επιθέσεις
ενάντια σε μετανάστες και στο συνεργείο
της Εργατικής Αλληλεγγύης πριν από
τρεις βδομάδες από τάγμα εφόδου της
Χ.Α. Στην τελευταία αυτή εξόρμηση καλού-
σαμε σε συμμετοχή στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 16 Σεπτέμβρη για να
κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α. Αυτό έκανε
κλικ σε πολύ κόσμο που ξέρει το ρόλο των
γραφείων της Χρυσής Αυγής σαν ορμητή-
ρια επιθέσεων, όχι μόνο κεντρικά, αλλά και
στο Μενίδι, ότι είναι μια ακόμη πηγή προ-
βλημάτων για τη γειτονιά και θέλει να κλεί-
σουν. 

Αυτό είναι το κλίμα που συναντάμε σε
όλες τις γειτονιές στα δυτικά. Ένας κό-
σμος που είναι εξοργισμένος με το τι ση-
μαίνει φτώχεια, μνημόνια, υποβάθμιση της
ζωής, ανεργία και ψάχνει να βρει απαντή-
σεις. Είναι ο ρόλος της Αριστεράς να δώ-
σει αυτή διέξοδο και απαντήσεις σε αυτόν
τον κόσμο συνδέοντας τις μάχες ενάντια
στα μνημόνια με εκείνες ενάντια στο ρα-
τσισμό και τον φασισμό. Και παίρνοντας
βέβαια τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες που
θα εμποδίσουν τους φασίστες να χύσουν
το ρατσιστικό τους δηλητήριο και να τρο-
μοκρατούν στους δρόμους.

Ερ: Υπήρξαν άλλες αντίστοιχες πρωτοβου-

λίες στα δυτικά;

Υπήρξαν αρκετές, οι πιο βασικές ήταν
αυτές στο Περιστέρι και στον Ασπρόπυρ-
γο. 

Στο Περιστέρι, στο κέντρο βρεθήκαν τα
προσφυγόπουλα και η εγγραφή τους στα
σχολεία της γειτονιάς. Ήδη από το φθινό-
πωρο του 2016, οι μαθητές του Περιστερί-
ου έκαναν κατάληψη σε δύο σχολεία με αί-
τημα να εγγραφούν τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία σαν απάντηση στο τι συνέβαι-
νε τότε στο Ωραιόκαστρο. Όταν τον Φλε-
βάρη άνοιξε συγκεκριμένα το ζήτημα στο
Περιστέρι, είχαμε την εμπιστοσύνη ότι
υπάρχει πολύς κόσμος που θέλει να στα-
ματήσει τις απόπειρες της Χ.Α να εμποδί-
σει τα προσφυγόπουλα να μπουν στα σχο-
λεία.

Ξεκινήσαμε σαν ΚΕΕΡΦΑ μια καμπάνια
στη γειτονιά και στα σχολεία. Σε αυτόν τον
αγώνα συμμετείχε όλη η Αριστερά του Πε-
ριστερίου πάνω σε έναν απλό στόχο: ότι τα
παιδιά θα μπουν στα σχολεία. Αυτό είναι
βασικό και χρειάζεται να το κρατήσουμε. 

Βγάλαμε τότε σαν ΚΕΕΡΦΑ κατευθείαν
αφίσα που έλεγε τα προσφυγόπουλα είναι
καλοδεχούμενα, έβγαλε στη συνέχεια και η

Αριστερή Κίνηση Περιστερίου. Καλέσαμε
όλα τα σωματεία και τις συλλογικότητες σε
κοινή δράση. Στην τελευταία συνέλευση
γονέων που έγινε στα σχολεία υπήρχαν πά-
νω από 300 αντιφασίστες συγκεντρωμένοι,
κάτι που καθόρισε το κλίμα. Η απόφαση
της συνέλευσης ήταν ότι τα παιδιά είναι
καλοδεχούμενα. Επόμενο βήμα ήταν το δη-
μοτικό συμβούλιο, όπου με πρωτοβουλία
των παρατάξεων της Αριστεράς πέρασε
ψήφισμα στο δήμο ότι τα προσφυγόπουλα
είναι καλοδεχούμενα. Μέσα υπήρχαν πανό
του ΚΚΕ, της Αριστερής Κίνησης, της
ΚΕΕΡΦΑ. Όταν ήρθαν τα προσφυγόπουλα
στα σχολεία, ακόμη και γονείς που στην
αρχή είχαν μπερδέματα, συμμετείχαν στην
πανηγυρική υποδοχή που έγινε στα προ-
σφυγόπουλα. Ήταν τα σωματεία των εκ-
παιδευτικών μέσα σε αυτά και όλη η Αρι-
στερά, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, το ΚΚΕ, στέκι
αναρχικών και πολύς-πολύς κόσμος.

Ερ: Τι έγινε στον Ασπρόπυργο;

Η δεύτερη μεγάλη μάχη ήταν στον
Ασπρόπυργο το καλοκαίρι όπου τάγματα
εφόδου φασιστών επιτίθονταν καθημερινά
με δολοφονικές επιθέσεις σε Πακιστανούς
εργάτες γης στην περιοχή Γκορυτσά. Κα-
θοριστικό ρόλο έπαιξε η κινητοποίηση των
ίδιων των μεταναστών εργατών γης που με
τη βοήθεια της Πακιστανικής Κοινότητας,
μπήκαν μπροστά και είπαν δεν θα περάσει
ο φασισμός. 

Στις 13 Μάη έγιναν μια πρώτη διαδήλω-
ση μέσα στη Γκορυτσά. Η αστυνομία συ-
νεργάστηκε με τους φασίστες και επιτέθη-
κε βίαια στη διαδήλωση. Αυτό δεν τρομο-
κράτησε ούτε τους εργάτες γης ούτε την
ΚΕΕΡΦΑ. Εντείναμε τις εξορμήσεις στην
Ελευσίνα και τον Ασπορόπυργο, ανοίξαμε
το θέμα στα συνδικάτα της περιοχής και
στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, πραγμα-
τοποιήσαμε ανοιχτές συσκέψεις. Τα σωμα-
τεία πήραν αποφάσεις. Ξεκίνησαν εβδομα-
διαίες παρεμβάσεις σε εργατικούς χώρους
και γειτονιές σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο. 

Η όλη κινητοποίηση έβαλε πίεση στην
κυβέρνηση με αποτέλεσμα κάποιοι βου-

λευτές της να επισκεφθούν την περιοχή.
Οι φασίστες «μαζεύτηκαν» και οι επιθέσεις
περιορίστηκαν. Έτσι φτάσαμε στο μεγάλο
συλλαλητήριο υπό βροχή στις 17 Ιούνη,
που έγινε, όχι μόνο κόντρα στις αποφά-
σεις του ακροδεξιού δημάρχου που επε-
δίωκε απαγόρευση της συγκέντρωσης, αλ-
λά αντίθετα η αστυνομία για πρώτη φορά,
αναγκάστηκε να συλλάβει επτά φασίστες. 

Ερ: Τι έχουμε μπροστά μας;

Δεν έχουν κλείσει όλες αυτές οι μάχες,
είναι ανοιχτές. Πρώτο βήμα είναι σίγουρα
η 16 Σεπτέμβρη, το συλλαλητήριο για να
κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής.
Θέλουμε να φανεί η δύναμη που υπάρχει
σε κάθε γειτονιά και κεντρικά. Θέλουμε να
κατεβάσουμε όσο περισσότερους αντιφα-
σίστες από τα δυτικά και αυτό θα λειτουρ-
γήσει ενισχυτικά για την αντίστοιχη δράση
πίσω στις γειτονιές. 

Δίπλα στη μάχη ενάντια στο φασισμό
οργανώνουμε την αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες με αίτημα να κλείσουν τα στρατό-
πεδα, να δοθεί άσυλο σε όλους τους πρό-
σφυγες. Επισκεφθήκαμε στις 25 Ιούλη τον
Σκαραμαγκά. Υπάρχει η δυνατότητα ο κό-
σμος να οργανωθεί, οι πρόσφυγες είναι
εξοργισμένοι με τις συνθήκες που επικρα-
τούν εκεί, όπως και σε άλλα στρατόπεδα
και “camps”. Και βέβαια υπάρχει ένα ζήτη-
μα της στήριξης των μεταναστών εργα-
τών, όπως έγινε στην Γκορυτσά, ενάντια
στην άγρια εκμετάλλευση των εργοδοτών,
τον ρατσισμό της αστυνομίας, υπέρ της
νομιμοποίησης όλων. Αυτές τις εμπειρίες
θα έχουμε τη δυνατότητα να τις συζητή-
σουμε και στο διήμερο της ΚΕΕΡΦΑ στο
Ρουφ στις 14-15 Οκτώβρη.

Τη συνέντευξη πήρε ο Γιώργος Πίττας

Συνέντευξη με την Λίλιαν Μπουρίτη, από την ΚΕΕΡΦΑ Δυτικών

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΜΕΝΙΔΙ 

Ο αγώνας ενάντια στο φασισμό 
και το ρατσισμό στα δυτικά της Αθήνας

Από την εξόρμηση της ΚΕΕΡΦΑ στο Μενίδι την Πέμπτη 27 Ιούλη

Επίσκεψη στον Σκαραμαγκά
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ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία.Κύπρου 8:30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 3/8

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Α.Πατήσια 7.30μμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ πλατεία εξαρχείων 7.30μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ πλατεία Ν.Σμύρνης (Εβερεστ)
7.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία Χαλανδρίου 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (κελάρι) 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Αγ.Λαμπράκη 7μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/8

ΗΡΑΚΛΕΙΟ πάρκο Γεωργιάδη 7μμ
ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 6.30μμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μακρόν, ο
σωτήρας;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ 1968 
(στοά Βενιζέλου & Αγ.Πάντων) 7μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ 1968 
(στοά Βενιζέλου & Αγ.Πάντων) 7μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ 1968 
(στοά Βενιζέλου & Αγ.Πάντων) 7μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΙΛΙΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Sweet Home 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μακρόν, ο
σωτήρας;
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ – ΓΑΛΑΤΣΙ – ΠΑΤΗΣΙΑ  

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Κοσμικόν
πλ. Κυψέλης 7.30μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 ιντερνέτ καφέ 
Αγ. Γλυκερίας 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστε
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 πάρκο Γεωργιάδη 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσωβ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 πάρκο Γεωργιάδη 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Γυναίκες και ασφαλιστικό
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Τα Ιουλιανά του '65
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ – ΚΑΜΑΡΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Αλφρέντ Ροσμέρ: 
Η Μόσχα του Λένιν
Ομιλητής: Ραφαήλ Μπελενιώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η Γαλλία μετά τις εκλογές – Μακρόν, ο
σωτήρας;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 3/8 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Κύπρος 1974 – Ποιοι ευθύνονται για τον
πόλεμο και τη διχοτόμηση
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΠΕΜΠΤΗ 24/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση και  ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Βαβέλ 8μμ
Από τον “ανυπόμονο Ιούλη” στο πραξικό-
πημα Κορνίλοφ
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 καφέ Big Mouth 8μμ
Από τον «ανυπόμονο Ιούλη» στο πραξικό-
πημα Κορνίλοφ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Big Mouth 8μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΟΛΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 Θόλος 6.30 μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε 
Ομιλήτρια: Ζωή Αποστολοπούλου

ΠΑΤΡΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 2/8 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ρώσικη Επανάσταση και ιμπεριαλιστική
επέμβαση της Ελλάδας
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Το ΚΚΕ και τα 100χρονα του Οκτώβρη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ

Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

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

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 10/8 Cello cafe 
(Στ. Καραγεώργη 2) 8μμ
67 χρόνια από τη δολοφονία του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Ιουλιανά του '65
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

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

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/8 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/8 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
μπορούμε να νικάμε
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/8 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
μπορούμε να νικάμε
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μαρξιστικά Φόρουμ

Δεν περνάει ο φασισμός, καλο-
δεχούμενοι οι πρόσφυγες και οι
μετανάστες, Όχι στην Ευρώπη-
Φρούριο! Αυτό είναι το καθαρό μή-
νυμα που στέλνει μαζικά η Ιεράπε-
τρα και όλο το νησί που ξεσηκώθη-
κε ενάντια στην απόπειρα των φα-
σιστών του πλοίου C-Star να πιάσει
λιμάνι στην Κρήτη.  

Τη Δευτέρα 31 Ιούλη στο κέντρο
της Ιεράπετρας πραγματοποιήθηκε
πορεία διαμαρτυρίας με τη συμμε-
τοχή εκατοντάδων αντιφασιστών.
Σύμφωνα με το Ράδιο Λασίθι: «Από
νωρίς το μεσημέρι μέχρι και τις
22:30 το πλοίο C-Star παραμένει
ακινητοποιημένο σε διεθνή ύδατα
12 μίλια νοτιοανατολικά του Κου-
φονησίου». 

Το πλοίο C-Star έχει ναυλωθεί
από ακροδεξιά οργάνωση που αυ-
τοαποκαλείται «Κίνημα για τη Δια-
τήρηση της Ταυτότητας» (Genera-
tion Identity Movement) και έχει
στόχο να εμποδίσει τους πρόσφυ-
γες που προσπαθούν να περάσουν
από τα θαλάσσια σύνορα της Λι-
βύης και της Τουρκίας στην Ευρώ-
πη, εμποδίζοντας τις διασώσεις
που γίνονται από εθελοντικές ορ-
γανώσεις. Μέχρι στιγμής οι φασί-
στες έχουν αποτύχει να ελλιμενι-
στούν τόσο στην Κατάνη της Σικε-
λίας, μετά την άρνηση του δημάρ-
χου, όσο και στην Αίγυπτο, έπειτα
από θαλάσσιο μπλόκο που τους
έστησαν στο Σουέζ ακτιβιστές
υπέρ των προσφύγων.   

ΣO-

ΣΟΣIA 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 δι-
καιο 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 χω-
ρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη -
σκεί ας, φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ -
τί μη σης. 

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

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που

απει λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 

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

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των
μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο -
νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης των με-
τα 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 μα-
χη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα τέτοιο
κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες για
την επα να στα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο -
ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αν-
τί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης
της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ  Όχι στο φασισμό
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες

Πα λεύ ου με για



Την προηγούμενη εβδομάδα, πραγματο-
ποιήθηκαν κατά τόπους συνελεύσεις του
Σωματείου συμβασιούχων εργαζομένων
της Υπηρεσίας Ασύλου. Παρά τις όποιες
κινητοποιήσεις μας είναι ορισμένα προ-
βλήματα που παραμένουν, όπως η συστη-
ματική καθυστέρηση πληρωμών, και άλλα
που εντείνονται, όπως η παράλογη εντατι-
κοποίηση των ρυθμών εργασίας σε συν-
δυασμό με παράλογες περικοπές δικαιω-
μάτων, π.χ. αναρρωτικές άδειες. 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τη λή-
ξη των συμβάσεων. Από το φθινόπωρο θα

αρχίσουν να λήγουν οι συμβάσεις χωρίς
να υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την ανα-
νέωσή τους. Το ανάποδο, έχουμε ενημε-
ρωθεί από τη διοίκηση και το υπουργείο
ότι θα μειωθεί ο αριθμός των συμβασιού-
χων. Αυτό που συζητήθηκε είναι να προτα-
θεί 3ήμερη ή 5ήμερη απεργία που θα απο-
φασιστεί σε συνελεύσεις που θα γίνουν σε
όλη την Ελλάδα μέχρι 11 Σεπτέμβρη. Αυτό
θα το διεκδικήσουμε σαν ανάγκη μιας έτσι
κι αλλιώς υποστελεχωμένης υπηρεσίας
που δεν είναι σε θέση να εξυπηρετήσει
τους πρόσφυγες. 

Λουκάς Θεοτοκάτος

2 Αυγούστου 2017, Νο 1285
Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.11

ΠΕΝΕΝ Έκαναν πίσω οι ακτοπλοϊκές

Α
πόλυτη επιτυχία είχαν οι κινητοποιήσεις που ανακοίνωσε η
ΠΕΝΕΝ σε καράβια της γραμμής Ραφήνα-Κυκλάδες, αφού
αμέσως μετά την προκήρυξη των απεργιακών κινητοποιήσεων

οι εφοπλιστές αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω και να κάνουν δεκτά
όλα τα αιτήματα των ναυτεργατών. Μιλώντας στην ΕΑ ο πρόεδρος
της ΠΕΝΕΝ Αντώνης Νταλακογιώργος τόνισε: 

“Eξαγγείλαμε μια τετραήμερη κινητοποίηση στα πλοία της γραμ-
μής Ραφήνας-Κυκλάδων που παρά τις προσπάθειες που είχαμε κά-
νει το προηγούμενο διάστημα δεν είχαμε βρει ανταπόκριση εξαιτίας
της αδιαλλαξίας και της αρνητικής θέσης των εφοπλιστών που δρα-
στηριοποιούνται στην συγκεκριμένη γραμμή.

Θεωρούμε ότι η επιτυχής έκβαση των κινητοποιήσεων για τα ερ-
γασιακά μας προβλήματα που αφορούν κυρίως τα ωράρια εργα-
σίας, τις ώρες ανάπαυσης αλλά και την μη καταβολή των δεδουλευ-
μένων υπερωριών, οφείλεται στο γεγονός ότι η ΠΕΝΕΝ όλα τα τε-
λευταία χρόνια έχει επιδείξει μια συνεπή αγωνιστική και διεκδικητική
δράση που σε συνδυασμό με την άρτια οργάνωση, αλλά και την ση-
μαντική συσπείρωση που έχουμε στον κλάδο, ήταν στοιχεία που συ-

νέβαλαν καθοριστικά ώστε να ασκηθεί καταλυτική πίεση προς την
πλευρά των εφοπλιστών. 

Η περίοδος που επιλέξαμε εν μέσω καλοκαιρινής τουριστικής πε-
ριόδου για να εξαγγείλουμε αυτές τις κινητοποιήσεις έπαιξε θετικό
ρόλο ώστε οι πλοιοκτήτες να υποχωρήσουν από την αρχική αρνητι-
κή τους θέση και να οδηγηθούν σε μια άτακτη υποχώρηση.

Θεωρούμε ότι το κάλεσμά μας είχε πολύ θετική ανταπόκριση από
τον κλάδο, έγινε υπόθεση όλων στην γραμμή Ραφήνας-Κυκλάδων
και αυτό συνέβαλε στο να δοθούν λύσεις στα προβλήματα.

Παρόμοια προβλήματα αντιμετωπίσαμε και σε άλλες γραμμές
όπως είναι η γραμμή του Αργοσαρωνικού, οι γραμμές του Πειραιά
προς τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Υπάρχουν εκκρεμότητες σε
πορθμιακές γραμμές όπως αυτές της Κυλλήνης-Ζακύνθου-Κεφαλο-
νιάς, του Ρίου Αντιρρίου και Κέρκυρας-Ηγουμενίτσας που παίρνουν
σειρά από πλευράς δράσης την επόμενη περίοδο έτσι ώστε να αντι-
μετωπιστούν και εκεί τα ανάλογα προβλήματα. Την επόμενη περίοδο
θα έχουμε ανακοίνωση νέων κινητοποιήσεων σε όλες τις γραμμές
της χώρας αν οι εφοπλιστές δεν συμμορφωθούν”.

Απεργιακές
κινητοποιήσεις

Μ
ε 24ωρη απεργία και διαδήλωση
«υποδέχτηκαν» τον Τσίπρα στη Λαμία
οι εργαζόμενοι της Λάρκο στις 27/7

μετά από κάλεσμα του σωματείου τους. Στη
συγκέντρωση που κάλεσε το Εργατικό Κέν-
τρο Λαμίας συμμετείχαν εργαζόμενοι από
διάφορους χώρους, αγρότες, ενώ με το δικό
της πανό διαδήλωσε και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Την 1η Αυγούστου είχε καλεστεί από το
Συνδικάτο Μετάλλου Φθιώτιδας συγκέντρω-
ση συμπαράστασης σε 8 απολυμένους εργο-
λαβικούς εργαζόμενους στη ΛΑΡΚΟ, ζητών-
τας επαναπρόσληψή τους και καταβολή δε-
δουλευμένων και ενσήμων. 
• Στη 13η ημέρα απεργίας τους βρίσκονται οι
εργαζόμενοι των πτηνοτροφείων «Ζούρα», με
την 24ωρη απεργία της 1ης Αυγούστου. Διεκ-
δικούν τα επτά μηνών δεδουλευμένα τους,
καθώς και την καταβολή ενσήμων. Επίσης κα-
ταγγέλλουν ότι η εταιρία δεν τηρεί τα μέτρα
υγιεινής και προστασίας, ενώ προσπάθησε
επιπλέον να τους τρομοκρατήσει για να στα-
ματήσουν τον αγώνα τους.
• Σε τετράωρες στάσεις εργασίας προχώρη-
σαν οι εργαζόμενοι της χαλυβουργίας ΣΙΔΕ-
ΝΟΡ την Παρασκευή 28 και το Σάββατο 29
Ιούλη. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν υπογραφή
συλλογικής σύμβασης εργασίας και συμμε-
τείχαν στις στάσεις εργασίας καθολικά, ενώ
ενημέρωσαν και την τοπική κοινωνία.
• Τα δεδουλευμένα 10 μηνών διεκδικούν ερ-
γαζόμενοι στο Καζίνο του Ρίο, έχοντας κάνει
δύο 48ωρες απεργίες από την περασμένη
Παρασκευή 28/7. Οι απεργιακές κινητοποι-
ήσεις είχαν καθολική συμμετοχή.

ΚΡΑΤΙΚΟ ΝΙΚΑΙΑΣ

Καταγγελία

Κ
αταγγελία για τον προπηλακισμό ειδικευόμε-
νης γιατρού στο ΓΝ Νίκαιας από αστυνομικό
εξέδωσε το Συντονιστικό Νοσοκομείων. H

ανακοίνωση αναφέρει: 

«Την Πέμπτη 27/7 γύρω στις 1.30 πμ στο ΤΕΠ του
νοσοκομείου, αστυνομικός του τμήματος Τροχαίας
Αιγάλεω επιτέθηκε αδικαιολόγητα σε ειδικευόμενη
γιατρό με χειροδικίες και ύβρεις. Ο αστυνομικός εί-
χε την απαίτηση να διακοπεί άμεσα η παροχή πρώ-
των βοηθειών σε τραυματία για να τον ανακρίνει (!!)
και να ληφθούν δείγματα αίματος για αλκοόλ!».  

Και προσθέτει: «Καλούμε τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία των νοσοκομείων, τις ομοσπονδίες της υγείας
ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ, την ΕΙΝΑΠ να καταγγείλουν το
γεγονός και να απαιτήσουν την παραδειγματική τι-
μωρία του τραμπούκου αστυνομικού».

Για τη
διάσωση 
του Αχελώου

Στις 9-14 Αυγούστου το πανελλαδικό δί-
κτυο για τη διάσωση του Αχελώου «Μεσό-
χωρα-Αχελώος SOS» διοργανώνει κατα-
σκήνωση στην Μεσοχώρα Τρικάλων, προ-
τάσσοντας το αίτημα των κατοίκων για την
ισοπέδωση του φράγματος και την ολική
αποκατάσταση της περιβαλλοντικής κατα-
στροφής, που έχει συντελεστεί τα τελευ-
ταία 30 χρόνια στην κοιλάδα του Αχελώου.
Το δίκτυο στην ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Η βρόμικη ατμομηχανή της “ανάπτυξης”
ετοιμάζεται να προχωρήσει στη λειτουργία
του γιγαντιαίου φράγματος στη Μεσοχώ-
ρα των Τρικάλων, το πρώτο έργο κεφα-
λής, με προοπτική την εκτροπή του ποτα-
μού Αχελώου. […] 

Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις
φραγμάτων, που έχουν κατασκευαστεί τό-
σο κοντά στις πηγές του ποταμού. Με τη
δημιουργία της λίμνης κατακλύζονται
6.500 στρέμματα δάσους, εξαφανίζεται η
μοναδικής ομορφιάς και οικολογικής αξίας
κοιλάδα του Αχελώου σε μήκος 20 χιλιομέ-
τρων, αφανίζεται οριστικά ένα ολόκληρο
οικοσύστημα, με μεγάλη βιοποικιλότητα,
επηρεάζονται βιότοποι άγριας φύσης, π.χ.
της άγριας πέστροφας και της καφέ αρ-
κούδας της Πίνδου και προκαλείται δρα-
ματική μείωση των πληθυσμών της ιχθυο-
πανίδας. Επηρεάζεται το κλίμα της περιο-
χής. Η διαρκής επέκταση ενεργειακών έρ-
γων δεν υπα γορεύεται, πάντα, από την
ανάγκη κάλυψης πραγματικών ενεργει-
ακών αναγκών, αλλά από την ακόρεστη δί-
ψα του κεφαλαίου για δημιουργία νέων
πηγών κέρδους. […] Στον πόλεμο για το
νερό έχουμε πάρει θέση. Στη λε ηλασία
των δημόσιων φυσικών πόρων μπορούμε
να απαντήσουμε με κοινωνικό έλεγχο,
αμεσοδημοκρατική διαχείριση. Δηλώνον-
τας ρητά ότι το φράγμα δεν ήταν, δεν εί-
ναι, ούτε θα γίνει της Μεσοχώρας».

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ 

ΟΚΑΝΑ 

Όχι στη δίωξη της Ε. Κουτσοπούλου
Σε αυταρχική δίωξη της συνδικαλίστριας Έμμυς Κουτσοπούλου προχώρησε η διοίκηση

του ΟΚΑΝΑ στις 14/7: παύεται από τη θέση της υπεύθυνης ψυχιάτρου της μονάδας του
Άγιου Σάββα και μετακινείται σε άλλη ομάδα.  

Το ψήφισμα συμπαράστασης που εξέδωσε το σωματείο της αναφέρει: «Για την πειθαρ-
χική παύση και μετακίνηση δεν ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες του εσωτερικού κανονι-
σμού, ενώ δεν δόθηκε χρόνος στην εργαζόμενη να οργανώσει την αποχώρηση της. Απο-
τελεί παραβίαση στοιχειωδών κανόνων ορθής κλινικής πρακτικής, όταν μιλάμε για θερα-
πεία εξαρτημένων ατόμων.

Η κ. Κουτσοπούλου είναι γνωστή συνδικαλίστρια στον ΟΚΑΝΑ. Η παύση της έγινε λίγες
μέρες μετά την αντίδραση που προκάλεσε κείμενο της Επιστημονικής Επιτροπής του
Συλλόγου Εργαζομένων (της οποίας είναι μέλος) για τους τοξικολογικούς ελέγχους, και
την καταγγελία επιλεκτικών παρεμβάσεων της Διοίκησης σε θεραπευτικά θέματα των Μο-
νάδων».

Στάση στις γυναικείες 
φυλακές Κορυδαλλού

Στάση πραγματοποίησαν στις 27/7 κρα-
τούμενες των γυναικείων φυλακών Κορυ-
δαλλού, αρνούμενες να μπουν στα κελιά
τους, ως απάντηση στο θάνατο της καρκι-
νοπαθούς συγκρατούμενής τους Βασιλι-
κής Σταθοπούλου. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση-καταγγελία των κρατούμενων, η
υπηρεσία των φυλακών είχε παραμελήσει
την κατάστασή της σε σημείο εμπαιγμού.
Οι συγκρατούμενές της απόφάσισαν τη

στάση σε συνέλευση την ημέρα που πλη-
ροφορήθηκαν το θάνατό της και η απάντη-
ση της υπηρεσίας ήταν η καταστολή με
δεσμοφύλακες και από τις ανδρικές φυλα-
κές. «Η αντίδραση μας, στο θάνατο της
συγκρατούμενης μας, είναι για να δείξου-
με ότι οι κρατούμενες με σοβαρά προβλή-
ματα υγείας δεν έχουν την κατάλληλη αν-
τιμετώπιση και την αντίστοιχη περίθαλψη»,
γράφει η ανακοίνωση. 

Λαμία, 27/7



Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη 

Τ
ο σύνθημα “Οι ζωές των μαύρων μετράνε” επι-
στρέφει στους δρόμους της Βρετανίας, με δια-
δηλώσεις και συγκρούσεις μετά από τρεις “πα-

ράξενους” θανάτους που κατά “σύμπτωση” ήρθαν
μετά από επαφή μαύρων νεαρών με την αστυνομία. 

Στο Χάκνεϊ του βόρειου Λονδίνου, νεολαία της πε-
ριοχής βγήκε οργισμένη στο δρόμο την περασμένη
βδομάδα και έστησε οδοφράγματα μετά τη δολοφο-
νία του Ράσαν Τσάρλς. Ο Τσαρλς πέθανε μετά από
κυνηγητό της αστυνομίας. Η Αν Μαρί ήταν στη διαδή-
λωση: “Ήξερα τον Ράσαν πολύ καλά και γι’αυτό δεν
πιστεύω τίποτα. Πού είναι ο αστυνομικός που είναι
υπεύθυνος, τι θα του κάνουν; Η αστυνομία γνώριζε
τον Ρας, τον έχουν κυνηγημένο από τότε που ήταν

παιδί”. Στη διαδήλωση ο κόσμος έκανε τη
σύνδεση με τον Έντσον ντα Κόστα που πέθα-
νε στο νοσοκομείο μετά τη σύλληψή του στο
ανατολικό Λονδίνο τον Ιούνη. Η οικογένεια
ντα Κόστα έχει ξεκινήσει μια καμπάνια για να
βγει η αλήθεια στο φως. Στο μεταξύ, στις 19
Ιούλη πέθανε στο νοσοκομείο ο Ντάρεν Κάμ-
περμπατς, εννιά μέρες μετά τον ξυλοδαρμό
του από την αστυνομία, στο Κόβεντρι.

Και στο Κόβεντρι οργανώνονται διαδη-
λώσεις ενάντια στην αστυνομία και το ρα-
τσισμό. Η πρωτοβουλία Stand Up to Ra-
cism και οι σύντροφοι του SWP βρίσκονται
και στις τρεις μάχες συνδέοντας και οργα-
νώνοντας.

BΡETANIA Οι ζωές των
Μαύρων μετράνε

Έ
γιναν τελικά οι εκλογές
για τη Συντακτική Συνέ-
λευση στη Βενεζουέλα

την περασμένη Κυριακή, παρό-
λες τις αντιδράσεις της αντιπολί-
τευσης. Όμως η κρίση στην
οποία έχει βυθιστεί η χώρα δεν
τελειώνει. Ο Μαδούρο επιχειρεί
να αλλάξει το Σύνταγμα μέσω
της Συντακτικής Συνέλευσης και
ενός δημοψηφίσματος που θα
ακολουθήσει, με στόχο να φρά-
ξει το δρόμο στη Δεξιά, όμως αυ-
τές οι κινήσεις ούτε που ακουμ-
πάνε τη ρίζα του προβλήματος.

Η Δεξιά είναι όντως προκλητι-
κή. Έχουν το θράσος να μιλάνε
για δημοκρατία οι ίδιες δυνάμεις
που το 2002 οργάνωσαν και στή-
ριξαν την απαγωγή και το πραξι-
κόπημα κατά του Τσάβες. Οι ίδιοι
που το 2013 επιχείρησαν ξανά να
δημιουργήσουν σκηνικό εξέγερ-
σης καταφέρνοντας μόνο να κι-
νητοποιήσουν τα πλούσια προ-
άστια σε διαδηλώσεις όπου οι
μόνες με πιο σκούρο δέρμα ήταν
οι υπηρέτριες που κάποιες φο-
ρές κρατούσαν τις πικέτες που
δεν ήθελαν να σηκώνουν οι κύρι-
οι και κυρίες τους. Οι ισχυροί
υποστηρικτές της Αντιπολίτευ-
σης πολλές φορές δεν ζουν στη
Βενεζουέλα, έχουν τις βίλες τους
στη Μαδρίτη όπου επιστρα-
τεύουν το δεξιό ισπανικό τύπο
για να εμψυχώσουν τους “μαχη-
τές της ελευθερίας” που πετάνε
μολότοφ στο Καράκας.

Όμως όλος ο κοινωνικός υπόνο-
μος της Βενεζουέλας, από τις
ακροδεξιές συμμορίες ως τους νο-
νούς των ναρκωτικών, δεν βρίσκε-
ται στο δρόμο επειδή δέχεται επί-
θεση. Αλλά αντίθετα, επειδή έχει
ξεθαρρέψει και βλέπει ευκαιρίες

από τον τρόπο που αντιμετωπίζει η
κυβέρνηση Μαδούρο την κρίση.

Το υπόβαθρο είναι η κατάρρευ-
ση των τιμών του πετρελαίου. Με
το 95% των εξαγωγών της Βενε-
ζουέλας να είναι πετρελαϊκές και
την τιμή να βρίσκεται στο ένα τρί-
το σε σχέση με το μπουμ πριν
από μια δεκαετία, τα κρατικά τα-
μεία αδειάζουν. Πριν από πέντε
χρόνια η Βενεζουέλα φαινόταν να
πιάνει θεαματικά όλους τους αν-
θρωπιστικούς στόχους των διε-
θνών οργανισμών σε σχέση με
την πείνα, την εκπαίδευση και την
υγεία. Τώρα όλα καταρρέουν. Τα
νοσοκομεία δεν έχουν φάρμακα,
εκτοξεύθηκαν οι παιδικοί θάνατοι,
επέστρεψαν ασθένειες που είχαν
εξαφανιστεί. Η κατανάλωση γάλα-
κτος έχει πέσει στο μισό, ο πλη-
θωρισμός τρέχει με 800% και ο μι-
σθός δεν φτάνει ούτε για τα απα-
ραίτητα τρόφιμα.

Η Δεξιά λέει ότι φταίει ο “σο-
σιαλισμός” του Τσάβες και του
Μαδούρο, κατηγορώντας τους
ελέγχους στις τιμές των βασικών
αγαθών και τις επιδοτήσεις σαν
αιτίες της οικονομικής “στρέβλω-
σης”. Στην πραγματικότητα, αν
δεν υπήρχαν και αυτά τα μικρά
μέτρα, ακόμη περισσότεροι άν-
θρωποι θα πεινούσαν.

Είναι ο καπιταλισμός, τον οποίο
ούτε καν ακούμπησαν οι κυβερ-
νήσεις του Τσάβες και του Μα-
δούρο, που επαναφέρει την πείνα
και δεν αφήνει τα παιδιά να εμβο-
λιαστούν στη Βενεζουέλα. Την
περίοδο του μπουμ των τιμών του
πετρελαίου, ο Τσάβες αξιοποιού-
σε τα αυξημένα έσοδα για να
προωθήσει κοινωνικά προγράμ-
ματα που έλυναν προβλήματα
από τον αναλφαβητισμό ως την

υγεία. Όμως, οι καπιταλιστές
μπορούσαν κι αυτοί να είναι ικα-
νοποιημένοι, πλουτίζοντας από
τις επενδύσεις που ενθάρρυνε η
κυβέρνηση. Εκτός από τη μαζική
υποστήριξη στον Τσάβες, ήταν κι
αυτός ένας λόγος που από το
2002 και στη συνέχεια δεν έγινε
άλλη προσπάθεια να τον ανατρέ-
ψουν. Η δεξιά αντιπολίτευση ήταν
πάντα διασπασμένη, με ένα κομ-
μάτι να θέλει να κάνει μπίζνες με
την κυβέρνηση και μάλιστα να
υιοθετεί ένα μέρος του Τσαβιστι-
κού λεξιλογίου, και ένα άλλο να
ονειρεύεται αίμα στους δρόμους
και ανατροπή των “κόκκινων”.

Κρίση
Ο Μαδούρο όμως, κάτω από

την πίεση της οικονομικής κρί-
σης, άρχισε να κάνει ακόμη μεγα-
λύτερα ανοίγματα στους καπιτα-
λιστές και στην αντιπολίτευση. Η
λύση που βλέπουν απέναντι στα
μειωμένα έσοδα είναι κι άλλες
επενδύσεις, ξένες και ντόπιες.
Αυτό σημαίνει σπάσιμο πολλών
από τις κατακτήσεις που είχε κα-
ταφέρει ο κόσμος επί Τσάβες.
Προωθούν νέες μαζικές εξορύ-
ξεις στη ζούγκλα του Ορινόκο,
βάζοντας στην άκρη τους περιο-
ρισμούς για λόγους οικολογικούς
και προστασίας των ιθαγενών. Οι
κατακτήσεις των εργατών, τόσο
οι οικονομικές αλλά και στο ζήτη-
μα της δημοκρατίας μπαίνουν
στο περιθώριο ως προνόμια.

Ταυτόχρονα, σε πολιτικό επίπε-
δο, η κυβέρνηση Μαδούρο χτίζει
όλο και μεγαλύτερο τείχος γύρω
της, υποτίθεται απέναντι στον
πόλεμο που της διεξάγουν. Απο-
τέλεσμα τον τελευταίο χρόνο ο
Μαδούρο να διεξάγει τον “πόλε-

μο κατά της Δεξιάς” ψαλιδίζον-
τας τους δημοκρατικούς θε-
σμούς και το ίδιο το Σύνταγμα
του Τσάβες. Η διαδικασία για το
νέο Σύνταγμα δεν έχει καμιά σχέ-
ση με την ανοιχτή διαδικασία που
είχε ανοίξει για το Σύνταγμα του
1999. Ο κόσμος στις εργατικές
και φτωχές περιοχές μέχρι στιγ-
μής δεν έχει συμμετάσχει στις κι-
νητοποιήσεις της Δεξιάς αντιπο-
λίτευσης. Η μνήμη για το ποιοι
πραγματικά είναι αυτοί οι τύποι
που το παίζουν δημοκράτες είναι
ακόμη ισχυρή. Όμως, η οργή εκ-
φράζεται με πολλούς τρόπους.

Έτσι, η Δεξιά μύρισε αίμα και
επανήλθε, καταφέρνοντας να ξε-
περάσει προς το παρόν τους δι-
χασμούς της. Έχει στο πλάι της
βέβαια και τη “διεθνή κοινότητα”
που απειλεί με μέτρα κατά του...
αυταρχισμού του Μαδούρο. Οι
απειλές για εμπάργκο από τις
ΗΠΑ έγιναν ένα ακόμη κίνητρο
για τις ακροδεξιές συμμορίες
που προσπαθούν να κάψουν το
Καράκας για να δώσουν το σήμα
ότι τώρα είναι η ώρα. Ένα πιθανό
εμπάργκο θα το πληρώσουν
πρώτα οι πιο φτωχοί και πιο απο-
κλεισμένοι, αυτοί που ήδη υπο-
φέρουν από την οικονομική κρίση
τα τελευταία χρόνια. Όμως είναι
ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι που
στήριξαν τον Τσάβες και τη “μπο-
λιβαριανή διαδικασία” όλα τα
προηγούμενα χρόνια. Το κλειδί
είναι πώς θα μπουν ξανά σε κίνη-
ση, όχι για τα σχέδια της Δεξιάς,
ούτε για να σώσουν “το καθε-
στώς”, αλλά για να επιβάλουν λύ-
σεις από τα κάτω, παίρνοντας
τον έλεγχο και από τους πλούσι-
ους και από τη γραφειοκρατία.

Νίκος Λούντος

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ Η δεξιά επίθεση 
χρειάζεται εργατική απάντηση

Μ
ετά από εισβολή ένοπλων δυνά-
μεων του Λιβάνου σε δυο στρα-
τόπεδα προσφύγων στην πόλη

Αρσάλ στις 30 Ιουνίου, συλληφθέντες
βασανίστηκαν και δολοφονήθηκαν κατά
την κράτησή τους.

Στις 13 Ιουλίου, ακτιβιστές του Λιβάνου
ξεκίνησαν αντιρατσιστική καμπάνια ενάν-
τια στη ρατσιστική ρητορική των πολιτι-
κών και των ΜΜΕ και για τη διερεύνηση
των θανάτων των συλληφθέντων. Όπως
δήλωσε το Σοσιαλιστικό Φόρουμ: «Αυτή η
επίθεση σε Σύριους πρόσφυγες δεν είναι
η πρώτη. Οι κρατικοί μηχανισμοί προσπα-
θούν να επιβάλουν απαγόρευση κυκλο-
φορίας, κλειστά σύνορα, ακόμα και στέ-
ρηση των βασικών δικαιωμάτων των προ-
σφύγων. Επιπρόσθετα η Γενική Ασφάλεια
έχει επιβάλει αδύνατες προϋποθέσεις για
την ανανέωση των εγγράφων παραμονής
ήδη από τις αρχές του 2015, προκειμένου
να τους μετατρέψει όλους σε παράτυ-
πους μετανάστες, κάνοντας ευκολότερη
την εκμετάλλευσή τους».

Μία πρώτη δράση της καμπάνιας ήταν
συγκέντρωση αλληλεγγύης στη Βηρυτό,
την οποία ανέλαβαν να συντονίσουν μέ-
λη του Σοσιαλιστικού Φόρουμ. Οι διορ-
γανωτές βρέθηκαν στο στόχαστρο μιας
εκστρατείας δυσφήμισης και δέχτηκαν
απειλές για τη ζωή τους όταν τα ονόμα-
τα και τα τηλέφωνά τους διέρρευσαν
στον Τύπο. Σε νέα ανακοίνωσή του στις
16 Ιουλίου το Σοσιαλιστικό Φόρουμ προ-
ειδοποίησε για την κλιμάκωση της στρα-
τιωτικής και αστυνομικής καταστολής σε
βάρος των προσφύγων, εν όψει του
αναγκαστικού επαναπατρισμού τους στη
Συρία.

ΛΙΒΑΝΟΣ 

Καταστολή
ενάντια σε
πρόσφυγες 
και αγωνιστές

Διαδήλωση στο Λονδίνο ενάντια στις δολοφονίες της αστυνομίας
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