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Τ
α μεγάλα λόγια και οι συγκινη-
τικές φράσεις περίσσεψαν
στους Ψαράδες της Μεγάλης

Πρέσπας την Κυριακή. Ο Κοτζιάς και
ο Ντιμιτρόφ, υπέγραψαν την περί-
φημη Συμφωνία με τους Τσίπρα και
Ζάεφ να στέκονται από πάνω τους. 

Απέναντι στα εθνικιστικά ουρλια-
χτά της ΝΔ και του ακροδεξιού συρ-
φετού, η κυβέρνηση παρουσιάζει
την Συμφωνία σαν κίνηση «που ανοί-
γει δρόμους για την ειρηνική επίλυ-
ση διαφορών και τη δημιουργική συ-
νύπαρξη των λαών» όπως είπε ο Τσί-
πρας στο διάγγελμά του την Τρίτη
και επανέλαβε με διαφορετικά λόγια
την Κυριακή. 

Όμως, πέρα από αυτά τα ωραία
λόγια, όταν η συζήτηση φτάνει κά-
πως στην ουσία, το επιχείρημα της
κυβέρνησης είναι διαφορετικό: η
συμφωνία που πετύχαμε πατάει πά-
νω στην «εθνική γραμμή» των 25 τε-
λευταίων χρόνων, τα καταφέραμε
καλύτερα από τις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις και αναγκάσαμε την άλλη
πλευρά να κάνει υποχωρήσεις που
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ δεν είχαν εξασφαλί-
σει.

Ο Κοτζιάς το είπε ξεκάθαρα στη
Βουλή, το Σάββατο 16 Ιούνη, στη
συζήτηση για την πρόταση μομφής
που κατέθεσε η ΝΔ: «Δηλαδή προ-
σέξτε, λέτε εμείς ότι παραδινόμα-
στε. Ουσιαστικά αυτοί κάνουν δημο-
ψήφισμα και αλλαγή Συντάγματος
για να τους δώσουμε μετά το ΟΚ».

Επανέλαβε στην συνέχεια: «Επί-
σης δεν μας λένε, τετελεσμένα δεν
θα έχουν από αυτή τη συμφωνία οι
γείτονές μας; Δηλαδή είναι μικρό
πράγμα να αλλάζει η χώρα αυτή, το
όνομά της; Είναι μικρό πράγμα να
αλλάζει το Σύνταγμά της και μετά
εμείς να πούμε αν θα επικυρώσου-
με; Θα κάνουν τις δύο μέγιστες πρά-
ξεις για την ταυτότητά τους και μετά
εμείς θα επικυρώσουμε. Και λέει η
αντιπολίτευση ‘αν επικυρώσουμε με-
τά, έχετε δημιουργήσει τετελεσμέ-
να’».

Πανηγυρίζει ο Κοτζιάς γιατί ενώ
το 2008 η κυβέρνηση του Καραμαν-
λή ζητούσε «σύνθετη ονομασία με
γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι
όλων (erga omnes)» μόνο για τις
διακρατικές σχέσεις, τώρα η κυβέρ-
νηση Ζάεφ τον αποδέχεται και για
το εσωτερικό της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας. 

Σύμφωνα με τα άρθρα της Συμ-
φωνίας, η γειτονική Δημοκρατία θα
πρέπει ν’ αλλάξει ονομασία, να αλ-
λάξει για μια ακόμα φορά το Σύν-
ταγμά της, να αλλάξει όλα τα δημό-
σια έγγραφά της, τα διαβατήρια των
πολιτών της που είναι μετανάστες
(με τη μεγαλόψυχη παραχώρηση ότι
αυτό μπορεί να διαρκέσει και πέντε
χρόνια), να αλλάξει ονομασίες δρό-
μων, μέχρι και την ονομασία «του

Θεάτρου των Σκοπίων» όπως ομολο-
γεί στα «ψιλά» η Καθημερινή της Κυ-
ριακής, ακόμα και τις πινακίδες των
αυτοκινήτων. 

Αυτό δεν είναι «δημιουργική συνύ-
παρξη», είναι δορυφοροποίηση. Δεν
είναι πλήγμα στον εθνικισμό, είναι η
επιβράβευση της εθνικιστικής εκ-
στρατείας της «δικιάς μας» άρχου-
σας τάξης που με τις πλάτες του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ διεκδικούσε το ρό-
λο του «νονού» της γειτονικής χώ-
ρας και του αρχιτραμπούκου των
Βαλκανίων. 

Δυτικά Βαλκάνια

Ο Τσίπρας στο διάγγελμά του το
είπε κομψά: «Με τη Συμφωνία αυτή
η πατρίδα μας εδραιώνεται ως ηγέ-
τιδα δύναμη στα Βαλκάνια και ως
πραγματικός πυλώνας σταθερότη-
τας σε μια βαθειά πληγωμένη περιο-
χή». Πράγματι, η φιλοδοξία του ελ-
ληνικού καπιταλισμού ήταν από τις
αρχές της δεκαετίας του ’90 να γίνει
«ηγέτιδα δύναμη» στα Βαλκάνια. Αλ-
λά μόνο «πυλώνας σταθερότητας»
δεν γίνεται. 

Έριξε λάδι στη φωτιά του εθνικι-
στικού μίσους, επέβαλε εμπάργκο
το 1994-95, και στη συνέχεια λεηλά-
τησε, μέσω των ιδιωτικοποιήσεων
και των εξαγορών, ό,τι μπορούσε να
λεηλατηθεί, από τράπεζες μέχρι
ορυχεία και σούπερ-μάρκετ. Οι κλυ-
δωνισμοί της κρίσης, δεν έχουν κά-
νει το ελληνικό κεφάλαιο και το κρά-
τος του πιο δειλό, αλλά πιο επιθετι-
κό και αρπακτικό. Οι ελληνικές εται-
ρείες έχουν διατηρήσει «ισχυρές θέ-
σεις» σε ολόκληρα τα Βαλκάνια και
στη νευραλγική περιοχή των Δυτι-
κών Βαλκανίων. Το 2001, οι ελληνι-
κές Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στις
χώρες των Βαλκανίων ανέρχονταν

σε περίπου 1689 εκατομμύρια ευρώ.
Το 2016 ανήλθαν σε περίπου 5327
εκατομμύρια ευρώ.

Το «διαβατήριο» που δίνει η ελλη-
νική άρχουσα τάξη στη Δημοκρατία
της Μακεδονίας για την είσοδο στο
ΝΑΤΟ και στη συνέχεια στην ΕΕ, εί-
ναι διεκδίκηση μεγαλύτερου ρόλου
στην περιοχή, και οικονομικά και πο-
λιτικά. Η άρχουσα τάξη «μας» θέλει
τα Δυτικά Βαλκάνια στο ΝΑΤΟ και
στην ΕΕ για να εξασφαλίσει ένα γή-
πεδο που θα ισχύουν οι «σωστοί κα-
νόνες» για τα συμφέροντά της. Για
να κάνει επικερδή «ντηλ» και λαμο-
γιές, να επενδύει σε όλη την περιο-
χή με μισθούς πείνας και φορολογι-
κούς παραδείσους. 

Η «συνδεσιμότητα» των Δυτ. Βαλ-
κανίων στην ενέργεια, τις μεταφο-
ρές, τις τηλεπικοινωνίες είναι στη
καρδιά της στρατηγικής διεύρυνσης
της ΕΕ. Κι ο ελληνικός καπιταλισμός
τρίβει τα χέρια του με ευχαρίστηση
από τις προοπτικές. «Συνδεσιμότη-
τα» στις οδικές και σιδηροδρομικές
μεταφορές; Τόσο το καλύτερο για
το λιμάνι του Πειραιά και την «ευερ-
γετική» παρουσία της COSCO και
την «συμβολή» των ελλήνων εφοπλι-
στών. 

Στα τέλη του Απρίλη ο Ζάεφ είχε
μια επίσημη, αν και όχι τόσο διαφη-
μισμένη, συνάντηση όχι με κάποιον
υπουργό, αλλά με τον Παναγιωτάκη,
τον πρόεδρο της ΔΕΗ. Μόλις είχε
εγκριθεί η συμφωνία εξαγοράς από
τη ΔΕΗ της EDS, εταιρείας εμπο-
ρίας και διανομής ηλεκτρικού ρεύ-
ματος που εκτός από τη Δημοκρατία
της Μακεδονίας δραστηριοποιείται
και σε Σερβία, Κόσοβο και Αλβανία.

Είναι λάθος η εκτίμηση ότι η συμ-
φωνία μπορεί μεν να είναι «ετεροβα-
ρής» υπέρ της ελληνικής πλευράς,

αλλά τουλάχιστον κλείνει μια εστία
έντασης που τροφοδοτούσε εθνικι-
στικά μίση. Η αλήθεια είναι η αντίθε-
τη. Η επιβολή των αλλαγών που πέ-
τυχε η ελληνική διπλωματία θα τρο-
φοδοτήσει τον εθνικισμό και θα πολ-
λαπλασιάσει τις εστίες έντασης. 

Η εικόνα του ελληνικού κράτους
να γίνεται και με τη βούλα του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ ο «νονός» της γειτονικής
Δημοκρατίας, δεν πρόκειται να το
κάνει πιο αγαπητό στους εργαζόμε-
νους και τη νεολαία των Βαλκανίων. 

Ούτε η συμμετοχή στην προσπά-
θεια ένταξης των χωρών των Δυτι-
κών Βαλκανίων στην ΕΕ θα είναι μια
διαδικασία στρωμένη με λουλούδια.
Θα σημαίνει και νέες επιθέσεις φτώ-
χειας και λιτότητας στους «από κά-
τω» αλλά και συμμετοχή στους ευ-
ρύτερους ιμπεριαλιστικούς ανταγω-
νισμούς. Είναι ολοφάνερο ότι η έν-
ταξη χωρών όπως η Σερβία στο ΝΑ-
ΤΟ είναι μια κατευθείαν κίνηση ενάν-
τια στη Ρωσία. 

“Ηγετική δύναμη”;

Όταν ο Τσίπρας δηλώνει ότι χάρη
στη συμφωνία που έφτιαξε με τον
Ζάεφ, η Ελλάδα γίνεται “ηγετική δύ-
ναμη” στα Βαλκάνια, αυτό που εννο-
εί είναι ότι η γειτονική χώρα πρέπει
να ακολουθεί πιστά την ελληνική εμ-
πλοκή στις ιμπεριαλιστικές εξορμή-
σεις του Τραμπ και στις πολεμικές
συνεργασίες με το Ισραήλ.

Επίσης, η προοπτική ότι ο ελληνι-
κός καπιταλισμός γίνεται "ηγέτιδα
δύναμη" στα Δυτικά (τουλάχιστον)
Βαλκάνια, ρίχνει λάδι στη φωτιά του
αντιδραστικού ανταγωνισμού ανάμε-
σα στις άρχουσες τάξεις της Ελλά-
δας και της Τουρκίας. 

Όπως είπε ο Κοτζιάς στην ομιλία
του: 

«Αυτή η συμφωνία είναι πατριωτι-
κή, διότι μας επιτρέπει να συγκεν-
τρώσουμε τις δυνάμεις της χώρας
εκεί που υπάρχει το ουσιαστικό πρό-
βλημα και κάποια μέρα να κουβεν-
τιάσουμε από ποιους πραγματικά
κινδυνεύει η χώρα. Από χώρες που
δεν έχουν ούτε Πολεμική Αεροπο-
ρία, ή από αυτούς που είναι έτοιμοι
να αγοράσουν F-35;»

Αλλά και ο Σταύρος Θεοδωράκης
του Ποταμιού, που τρία χρόνια πριν
άστραφτε και βροντούσε για το Ναι
στο δημοψήφισμα, είπε το ίδιο
πράγμα πιο κυνικά ακόμα: «Η Halk-
bank, τράπεζα που συνδέεται ποικι-
λοτρόπως με τον Ερντογάν, χρημα-
τοδοτεί στα Σκόπια ό,τι αποφασίζει
η Άγκυρα. Η Τουρκία είναι ο μεγαλύ-
τερος δωρητής οπλικών συστημά-
των στα δυτικά Βαλκάνια… Και το δί-
λημμα που έχουμε μπροστά μας εί-
ναι ένα και ξεκάθαρο: Θα παραχω-
ρήσουμε κι άλλο έδαφος στην Τουρ-
κία ή θα ανακόψουμε την προέλασή
τους; Η μόνη λύση είναι να φέρουμε
τους γείτονές μας πιο κοντά μας,
στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ».

Η συμφωνία δίνει περισσότερο
"τσαμπουκά" στην άρχουσα τάξη να
διεκδικήσει τον έλεγχο των ΑΟΖ, να
παίξει ρόλο στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και μοιρασιές στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και στη Μ. Ανατολή
και όλα αυτά στο όνομα της «ανακο-
πής της προέλασης της Τουρκίας». 

Το κόστος αυτών των επιδιώξεων
της άρχουσας τάξης που εξυπηρετεί
η κυβέρνηση του Τσίπρα καλείται να
το πληρώσει η εργατική τάξη και η
νεολαία. Με την κλιμάκωση των εξο-
πλισμών την ίδια στιγμή που μισθοί,
συντάξεις, δικαιώματα τσακίζονται
για να εξασφαλίζονται τα "υπερπλε-
ονάσματα" του προϋπολογισμού. Η
πολιτική του μνημονίου διαρκείας
που θέλει να επιβάλλει στις πλάτες
μας είναι το πρόγραμμα της άρχου-
σας τάξης για όλα τα Βαλκάνια. Και
χέρι-χέρι μ’ αυτές τις θυσίες πάνε οι
εθνικιστικές εκστρατείες για τον «εξ
ανατολών κίνδυνο» που πρέπει να
μας «βρει ενωμένους». 

Για τους εργαζόμενους και τη νεο-
λαία που αγανακτούν με τα εμφυλιο-
πολεμικά εθνικιστικά κηρύγματα της
ΝΔ και σιχαίνονται τους Μπαρμπα-
ρούσηδες, η εναλλακτική δεν είναι η
ευθυγράμμιση με την καπιταλιστική
διπλωματία του Τσίπρα. Είναι η πά-
λη για την ανατροπή των μνημονίων
και της πολεμοκαπηλίας που θα γί-
νει πιο δυνατή με τη διεθνιστική ενό-
τητα με τους εργάτες των Βαλκα-
νίων.

Λέανδρος Μπόλαρης
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καλύτερα τον ελληνικό καπιταλισμό!
Τσίπρας και Κοτζιάς περηφανεύονται ότι υπηρετούν

Πρέσπες, 17 Ιούνη
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Η κρίση στην ΕΕ του ρατσισμού 
και των μνημονίων αγριεύει
Η

κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα καμαρώνει
για τα χειροκροτήματα που δέχεται από
την ηγεσία της ΕΕ για τη Συμφωνία που

υπέγραψε με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας.
Ελπίζει ότι στο Eurogroup της Πέμπτης 21 Ιούνη
και στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ που ακολουθεί,
θα εισπράξει ανταλλάγματα για την προώθηση
των θέσεων της ΕΕ στα δυτικά Βαλκάνια. 

Η πραγματικότητα, όμως, είναι διαφορετική.
Η ΕΕ οδεύει προς σκλήρυνση της πολιτικής
της τόσο στον τομέα της οικονομίας όσο και
απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες. Η πο-
λιτική κρίση μεταφέρεται από την Ιταλία στην
Γερμανία και οι λύσεις που ψάχνουν τα εκεί κυ-

βερνητικά επιτελεία μεταφράζονται σε νέες αν-
τεργατικές επιθέσεις. 

Στην Ιταλία, η συγκυβέρνηση των “5 αστέ-
ρων” με τη Λέγκα, αφού έκανε γαργάρα τις
προεκλογικές υποσχέσεις της για χαλάρωση
της λιτότητας που επιβάλει η συμμετοχή στο
Ευρώ αλλάζοντας το πρόσωπο του υπουργού
Οικονομικών, προσπαθεί να καλύψει την στρο-
φή της παίζοντας το χαρτί του ρατσισμού. Ο
υπουργός Εσωτερικών και ηγέτης της Λέγκας
Ματέο Σαλβίνι απαγόρεψε  σε ένα πλοίο με 600
πρόσφυγες, το Ακουάριους, να πιάσει ιταλικό
λιμάνι.

Άσυλο

Το Ακουάριους και οι πρόσφυγες βρήκαν τε-
λικά καταφύγιο στη Βαλένθια της Ισπανίας
που έκανε μια θετική χειρονομία μετά την πτώ-
ση του Ραχόι. Αλλά η κρίση δεν εκτονώθηκε.
Στη Γερμανία, ο υπουργός εσωτερικών και επι-
κεφαλής του αδελφού κόμματος της Μέρκελ
στη Βαυαρία, ο Χορστ Ζεεχόφερ της Χριστια-
νοκοινωνικής Ένωσης πρόβαλε την απαίτηση
να μπορεί η γερμανική αστυνομία να μπλοκάρει
πρόσφυγες που έχουν ζητήσει άσυλο σε άλλες

χώρες της ΕΕ.
Η απάντηση της Μέρκελ είναι ότι θα φέρει το

ζήτημα στην ΕΕ, ίσως και με έκτακτη συνάντη-
ση πριν από τη Σύνοδο Κορυφής, με πρόταση
ως “λύση” να σκληρύνουν τα μέτρα αποτροπής
των προσφύγων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ
και όχι στα εσωτερικά σύνορα κάθε χώρας μέ-
λους. Έτσι η ΕΕ θα διαφυλάξει την “ελευθερία
κίνησης” στο εσωτερικό της ορθώνοντας νέα
ρατσιστικά τείχη γύρω της.

Ταυτόχρονα, μια πανευρωπαϊκή ευθυγράμμι-
ση με τον ρατσισμό του Σαλβίνι στην Ιταλία δεν
θα σημάνει ως “αντάλλαγμα” καμιά χαλάρωση
της λιτότητας. Συνεχίζονται αφόρητες οι πιέ-
σεις της ΕΕ πάνω στην ιταλική κυβέρνηση να
αποφύγει οποιοδήποτε μέτρο που προκαλεί
αναταράξεις στις αγορές οι οποίες ανησυχούν
για τη βιωσιμότητα των ιταλικών τραπεζών. Τα
κόκκινα δάνεια του ιταλικού τραπεζικού συστή-
ματος είναι εφιάλτης για όλους τους τραπεζί-
τες και τις κυβερνήσεις της ΕΕ.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες οικονομικής και
πολιτικής κρίσης στην καρδιά της ΕΕ, οι προσ-
δοκίες του Τσίπρα για ανταλλάγματα επειδή
ευθυγραμμίζεται μαζί τους είναι απλά αντιδρα-
στικές. Δίπλα στα αιματηρά υπερπλεονάσματα
των μνημονίων αυτό που έρχεται δεν είναι
“ελαφρύνσεις” αλλά νέα βάρη με τη μορφή θω-
ράκισης των συνόρων και νέων κέντρων κράτη-
σης για τους πρόσφυγες. Βάρη αντεργατικά,
οικονομικά αλλά κυρίως πολιτικά. Μια Ελλάδα
συνοριοφύλακας της ρατσιστικής ΕΕ είναι μια
Ελλάδα τροφοδότης της ακροδεξιάς και του
φασισμού στην Ευρώπη.

Συνέχεια στη σελ.9

Δ
ιευρυμένη σύσκεψη με βασικό
σκοπό την οργάνωση αντιφα-
σιστικής διαδήλωσης και συ-

ναυλίας στις 15 Σεπτέμβρη στο κέν-
τρο της Αθήνας -5 χρόνια μετά την
δολοφονία του Παύλου Φύσσα-
διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ την Τετάρτη
27 Ιούνη στις 7μμ στο ΡΟΜΑΝΤΖΟ
(Αναξαγόρα 3). 

Στη σύσκεψη μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ
καλούν η “Πρωτοβουλία για το Κλεί-
σιμο των Γραφείων των Νεοναζί”, η
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας “Η
Ενότητα” και η Πρωτοβουλία Ανθρώ-
πων των Γραμμάτων και των Τεχνών. 

Το Σεπτέμβρη που μας έρχεται η
δίκη της Χρυσής Αυγής μπαίνει στην
τελική ευθεία καθώς πλησιάζει η
ώρα των απολογιών των υπόδικων
ναζί και συμπληρώνονται πέντε χρό-
νια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. «Στα πέντε χρόνια από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η δί-
κη των δολοφόνων της Χρυσής Αυ-
γής, μπαίνει στο τελικό στάδιο για
την κατάληξη της. Είναι ώρα να δια-
τρανώσουμε την θέληση της μεγά-
λης πλειοψηφίας των εργαζόμενων
και της νεολαίας ότι οι νεοναζί δολο-
φόνοι έχουν θέση μόνο στη φυλακή
και μάλιστα ισόβια» τονίζεται στο κά-
λεσμα για τη σύσκεψη στις 27/6 που
εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ.

Mαζική κινητοποίηση

«Το δικαστήριο έχει πλέον στα χέ-
ρια του όλο το υλικό για μια παρα-
δειγματική καταδίκη, έχει τις καταθέ-
σεις μαρτύρων, τα έγγραφα, τα βίν-
τεο, τα SMS από τα κινητά, ατράντα-
χτα στοιχεία ότι ο αρχηγός και η ηγε-
σία του ναζιστικού μορφώματος εκ-
παίδευαν και καθοδηγούσαν τη δολο-
φονική δράση των ταγμάτων εφόδου. 

Μία μαζική κινητοποίηση χιλιάδων
στους δρόμους θα στείλει το πιο
ηχηρό μήνυμα ότι είναι αδιανόητο να
πέσουν στα μαλακά οι φονιάδες του
Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ
Λουκμάν, οι τραμπούκοι νεοναζί που
επιτέθηκαν δολοφονικά στους συνδι-
καλιστές του ΠΑΜΕ και τους Αιγύπτι-
ους αλιεργάτες, οι μαχαιροβγάλτες
της Χρυσής Αυγής που εισέβαλαν σε
χώρους και στέκια χτυπώντας αγωνι-
στές των κινημάτων και συλλογικοτή-
των στις γειτονιές. Η ασυλία και η
συγκάλυψη της δολοφονικής δράσης
των ταγμάτων εφόδου από το κράτος
πρέπει να πάρει οριστικό τέλος. Τα
γραφεία-ορμητήρια που χρησιμοποί-
ησαν χρειάζεται να βάλουν λουκέτο».

Συνέχεια στη σελ. 7

Το πλοίο Ακουάριους με εκατοντάδες πρόσφυγες φτάνει στη Βαλένσια

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Σύσκεψη 
καλεί η 
ΚΕΕΡΦΑ
27 Ιουνίου 7μμ 
στο Ρομάντσο
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Φασιστική
επίθεση 
στο Σύνταγμα

Φ
ασιστική επίθεση σε βάρος του Νι-
κόλα Κοκοβλή, φοιτητή στη ΣΓΤΚΣ
του ΤΕΙ Αθήνας και μέλους της

ΚΕΕΡΦΑ και του σχήματος Γραφίδα
ΕΑΑΚ, έγινε το βράδυ του συλλαλητηρίου
για το μακεδονικό στη Βουλή. Ο Ν. Κοκο-
βλής είναι φωτογράφος που συνεργάζε-
ται με την Εφημερίδα των Συντακτών και
βρέθηκε στην εθνικιστική συγκέντρωση
της 16/6 προκειμένου να την καλύψει. Κα-
ταγγέλλει ότι δέχθηκε επίθεση από φασί-
στες οι οποίοι τον χτύπησαν, τον έβρισαν
και, τέλος, έκλεψαν τη φωτογραφική μη-
χανή του.

Όπως δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη: «Κατά τις 9.30μμ ήμουν στα σκαλιά
και φωτογράφιζα το συλλαλητήριο. Ξαφνι-
κά από τα δεξιά μου πετάχτηκε ένα χέρι
και μου άρπαξε το λουρί της μηχανής. Πί-
σω του ήρθαν και άλλοι 7-8. Με τραβού-
σαν, φωνάζανε ότι είμαι ημίαιμος και τι
κάνω εγώ εδώ. Ένας σήκωσε το καδρόνι
του και με χτύπησε στο γοφό. Κάποιοι φο-
ρούσαν κράνη και μαύρες μπλούζες με
στάμπα την ελληνική σημαία. Κάποια στιγ-
μή παρέμβηκαν δυο άλλοι δημοσιογράφοι
και σταμάτησαν την επίθεση, ενώ είχα
ήδη χάσει τη μηχανή. Αυτοί που μου επι-
τέθηκαν μου την είχαν κλέψει. Τα ΜΑΤ
ήταν εκεί και δεν έκαναν κάτι». 

Oλόκληρη ομάδα

Με άλλα λόγια πρόκειται για μια επίθε-
ση πανομοιότυπη με αυτές που έχουν πε-
ριγράψει οι φωτορεπόρτερ που έχουν κα-
ταθέσει ως μάρτυρες στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής: επίθεση τάγματος εφόδου.
Μια ολόκληρη ομάδα εναντίον ενός, ένας
επικεφαλής ξεκινά την επίθεση και οι υπό-
λοιποι συνεχίζουν, ομοιόμορφη εμφάνιση,
κράνη και καδρόνια μπροστά στα μάτια
της αστυνομίας. Και η αφορμή, όπως και
σε άλλες παρόμοιες επιθέσεις, είναι η
προσπάθεια να έχουν απόλυτο έλεγχο της
εικόνας τους στα ΜΜΕ. Όπως δήλωσε ο
φωτορεπόρτερ, ένα από τα πράγματα
που του φώναξαν είναι «γιατί φωτογραφί-
ζεις πρόσωπα».

Το σχήμα ΕΑΑΚ της ΣΓΤΚΣ, Γραφίδα,
έβγαλε ανακοίνωση στην οποία τονίζει:
«Καταδικάζουμε την επίθεση και καλούμε
να σταματήσει η κάλυψη της αστυνομίας
που παρακολουθούσε την επίθεση χωρίς
να κάνει τίποτα. Τα εθνικιστικά συλλαλη-
τήρια είναι θλιβερά θερμοκήπια για τη
δράση των φασιστών. Οι εργάτες των
Βαλκανίων είναι αδέρφια μας! Όχι στον
εθνικισμό και την πατριδοκαπηλεία! Θα
συνεχίσουμε να είμαστε στην πρώτη
γραμμή για να τσακίσουμε τους φασίστες
και να καταδικαστούν οι δολοφόνοι νεονα-
ζί της Χρυσής Αυγής».

Τόσο η ανακοίνωση της Γραφίδας όσο
και ο ίδιος ο φοιτητής που δέχτηκε την
επίθεση καλούν στην αντιφασιστική δια-
δήλωση της Τρίτης 19/6 στην πλατεία
Μπουρναζίου.

«Με τους γείτονες ειρήνη, με τα μνημόνια πόλεμο»

Τ
ο σύνθημα «με τους γείτο-
νες ειρήνη – με τα μνημό-
νια πόλεμο» ακούστηκε σε

όλες τις γειτονιές την περασμέ-
νη βδομάδα, μέσα από την καμ-
πάνια του ΣΕΚ και της Εργατικής
Αλληλεγγύης ενάντια στα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια, για την υπε-
ράσπιση του δικαιώματος του
γειτονικού λαού στην αυτοδιάθε-
ση αλλά και για την κλιμάκωση
των εργατικών μαχών. 

Ενώ η ακροδεξιά σε κεντρικό
επίπεδο έχει οξύνει σε βαθμό
εκτροχιασμού τους τόνους, είναι
φανερό ότι καταφέρνει να απευ-
θυνθεί μόνο στο σκληρό της πυ-
ρήνα. Στις γειτονιές οι ακροδε-
ξιές φωνές ήταν ακόμα πιο αδυ-
νατισμένες σε σχέση με το χει-
μώνα. Η εικόνα από την καμπά-
νια είναι ότι την εργατική τάξη
την απασχολεί το να καταλάβει τι
σημαίνει η συμφωνία, τι ρόλο
παίζει το ΝΑΤΟ στην περιοχή και
πώς μπορεί να σταματήσει η
άνοδος της ακροδεξιάς. Και φυ-
σικά η συζήτηση ανοίγει και για
τους εργατικούς αγώνες ενάντια
στη λιτότητα, που μέσα σε αυτές
τις εξελίξεις δεν πέρασαν τόσο
«στα ψιλά» όσο θα ήθελε να ελ-
πίζει η κυβέρνηση.

«Συνεργείο με δώδεκα άτομα
βγήκε στη Νέα Ιωνία την Παρα-
σκευή 15/6, για να μιλήσει με τον
κόσμο της γειτονιάς για τη συμ-
φωνία, τον εθνικισμό, την ακρο-
δεξιά», δήλωσε στην ΕΑ η Αλε-
ξάνδρα. «Το κλίμα ήταν πολύ θε-
τικό, μεγάλο κομμάτι του κόσμου
που περνούσε χαιρόταν με την
παρέμβασή μας και ερχόταν να
κουβεντιάσει. Οι συνδέσεις με τα
θέματα της επικαιρότητας άνοι-
γαν προς κάθε κατεύθυνση: Οι
περαστικοί σταματούσαν ακού-
γοντας το σύνθημα, έρχονταν να
ρωτήσουν, να συζητήσουν για
την ακροδεξιά και τους φασίστες
που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος

στα συλλαλητήρια, για την ίδια
τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Δεν
υπήρξαν εθνικιστικές κραυγές,
πιο πολύ όσοι σταματούσαν άνοι-
γαν την κουβέντα για το αν είναι
καλή η συμφωνία. Με άλλα λόγια
ήθελαν να ξέρουν τι λέμε συνολι-
κά σαν Αριστερά για τα όσα συμ-
βαίνουν, άρα και για τα μνημόνια,
τις μάχες που ξετυλίγονται αυτό
το διάστημα κλπ. Καλέσαμε όλο
τον κόσμο και στη γιορτή της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης για να μπο-
ρέσουμε να συνεχίσουμε εκεί αυ-
τή την συζήτηση».

«Στην Καλλιθέα δώσαμε τον
τόνο στη γειτονιά, με μια καλή
παρέμβαση και γειωμένη συζή-

τηση, καθώς και μαζικό μοίρα-
σμα της προκήρυξης. Οι ακροδε-
ξιές φωνές δεν τόλμησαν να εμ-
φανιστούν, ενώ η σύνδεση του
διεθνισμού με τους εργατικούς
αγώνες φάνηκε, με αποτέλεσμα
να μαζέψουμε πολλά τηλέφωνα
για τη γιορτή της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης», είπε ο Δημήτρης. 

«Η εξόρμηση γινόταν με σύν-
θημα ειρήνη με τους γείτονες
πόλεμο στα μνημόνια και ήταν
ταυτόχρονα εξόρμηση που προ-
παγάνδιζε την αντιφασιστική δια-
δήλωση που έχουμε στις 19/6
στο Περιστέρι ενάντια στις ρα-
τσιστικές επιθέσεις που έγιναν
το τελευταίο διάστημα στη γειτο-
νιά του Μπουρναζίου», τόνισε η
Λίλιαν. «Παρά την προσπάθεια
που γινόταν όλη τη μέρα από
τους από πάνω να επιτεθούν στο
κίνημα και στην αριστερά ο κό-
σμος της περιοχής, σταματούσε
να συζητήσει ενάντια στον εθνι-
κισμό, υπέγραφε το κείμενο υπο-
γραφών, αγόραζε την Εργατική
Αλληλεγγύη και έδειχνε ενδιαφέ-
ρον για την αντιφασιστική διαδή-
λωση και την ανάγκη να μην
αφήσουμε πουθενά τους φασί-
στες να σηκώσουν κεφάλι».

Α.Φ.

Με μια μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση και διαδήλωση απαν-
τήθηκε η προσπάθεια των χρυσαυγιτών να διαδηλώσουν για το
Μακεδονικό στη Θεσσαλονίκη. Μια ώρα πριν την προγραμματισμέ-
νη φασιστική συγκέντρωση στα γραφεία της Χρυσής Αυγής, εκα-
τοντάδες αντιφασίστριες και αντιφασίστες είχαν ήδη συγκεντρωθεί
στο άγαλμα Βενιζέλου και είχαν ανοίξει τα πανό, δίνοντας τον τόνο
ότι η πόλη δε χωράει φασίστες. 

Οι μετά βίας 100 χρυσαυγίτες που μαζεύτηκαν στα γραφεία τους
κοντά στα δικαστήρια, χρειάστηκαν την προστασία από 8 κλούβες
της αστυνομίας και διμοιρίες ΜΑΤ που είχαν κλείσει την Εγνατία. Η
διαδήλωση βάδισε την Εγνατία και συνέχισε σε κεντρικούς δρό-
μους της πόλης επιστρέφοντας τέλος στο σημείο της συγκέντρω-
σης. Ο κόσμος υποδέχτηκε με ενθουσιασμό τα συνθήματα που επι-
κρατούσαν: «Ούτε στη Σαλονίκη, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φα-
σίστες σε κάθε γειτονιά», «ζούμε μαζί, δουλεύουμε μαζί, ντόπιοι με-
τανάστες, τσακίζουμε ναζί». Στη διαδήλωση συμμετείχαν με πανό η
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΟΚΔΕ, η Voluntad Antifascista κ.ά.

Ν. Ιωνία

Περιστέρι Καλλιθέα

16/6, Αντιφασιστική
διαδήλωση στη
Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Είπαν ΟΧΙ στην Χρυσή Αυγή
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Σ
τη συνεδρίαση της Βουλής για
την πρόταση μομφής που κα-
τέθεσε η Νέα Δημοκρατία το

περασμένο Σάββατο, ο ναζί βουλευ-
τής της Χ.Α Μπαρμπαρούσης κάλε-
σε για πρώτη φορά στη μεταπολι-
τευτική ιστορία από το Βήμα της
Βουλής, τον στρατό να προχωρήσει
σε πραξικόπημα. «Επειδή η πολιτική
ηγεσία της χώρας δε νομοθετεί
προς το συμφέρον τους έθνους αλ-
λά για το προσωπικό της συμφέρον,
καλώ τη στρατιωτική ηγεσία να συλ-
λάβει τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσί-
πρα, τον Πάνο Καμμένο και τον Προ-
κόπη Παυλόπουλο για να αποφευχ-
θεί αυτή η προδοσία. Τα κεφάλια
σας στις Πρέσπες» είπε.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι,
πέρα από δική του, αυτή η τοποθέ-
τηση είναι η τοποθέτηση της Χρυ-
σής Αυγής. 

Ο Μπαρμπαρούσης δεν μίλησε
«αυθόρμητα», αλλά διάβασε την ομι-
λία του που ήταν γραμμένη – και ως
γνωστόν οι ομιλίες των βουλευτών
της Χρυσής Αυγής γράφονται από
τους επιστημονικούς της συνεργά-
τες όπως έχει καταθέσει ο πρώην
επιστημονικός συνεργάτης της ΧΑ
Ηλίας Σταύρου στην δίκη της Χρυ-
σής Αυγής.

Οι βουλευτές της Χ.Α χειροκρότη-
σαν τον Μπαρμπαρούση και κανείς
τους δεν σηκώθηκε να τον εγκαλέσει
ή να αμφισβητήσει ότι αυτά που έλε-
γε αφορούν την Χ.Α. Οι χρυσαυγίτες
βουλευτές αποβλήθηκαν από την αί-
θουσα χωρίς να διαμαρτυρηθούν. 

Ακολούθως στην άμαζη και κατά
φαντασία «λαοσύναξη» στο Σύνταγ-

μα ο Κασιδιάρης, μιλώντας στην κά-
μερα, δήλωσε ότι συμφωνεί με τη
δήλωση Μπαρμπαρούση: «… Έτσι
θα έπρεπε να γίνει αν υπήρχε στρα-
τός και σώματα ασφαλείας στην Ελ-
λάδα» ανέφερε χαρακτηριστικά επα-
ναλαμβάνοντας αυτό που άλλωστε
έχει υποστηρίξει ο ίδιος ξανά το
2015 σε συνέντευξη στον ομογάλα-
κτό του Στέφανο Χίο: «Αλίμονο στην
Ελλάδα αν δεν είμαστε κυβέρνηση
στα επόμενα τρία χρόνια αλλά δεν
έχω άλλη πρόταση. Αν κάποιος άλ-
λος έχει πρόταση, διοικεί κανένα
σώμα στρατού και θέλει τίποτε ειδι-
κούς κομάντος για να φέρουν ένα
στρατιωτικό καθεστώς και το κάνει,
εγώ θα πω εντάξει, το έκανε για την
πατρίδα, δεν θα το καταδικάσω».

Λίγες ώρες μετά ο Μιχαλολιάκος
έσπευσε για ακόμη μια φορά να
«αδειάσει», μαζί με την Κ.Ο της Χ.Α

που προηγουμένως τον χειροκρο-
τούσε, τον Μπαρμπαρούση διαγρά-
φοντάς τον (μόνο) από την κοινο-
βουλευτική ομάδα (και όχι από την
Χ.Α). Μετά ο Μπαρμπαρούσης, έκα-
νε δήλωση μετάνοιας, ότι μίλησε
«αυθόρμητα». Τρομαγμένα, τιποτέ-
νια ανθρωπάρια που νομίζουν ότι
μπορούν να κοροϊδέψουν τους πάν-
τες, έτοιμα να γλείψουν κατουρημέ-
νες ποδιές όταν πιάνονται στα πρά-
σα. Ξεκινώντας από τον «φυρερί-
σκο» τους – γιατί ο Μπαρμπαρού-
σης είπε στη Βουλή αυτά που επα-
νειλημμένα έχει υποστηρίξει και ο
ίδιος ο Μιχαλολιάκος. Ενδεικτικά
από τα αναγνωστέα της δίκης της
Χ.Α και το υλικό που βρέθηκε στο
σκληρό του δίσκο ο Μιχαλολιάκος
έχει δηλώσει: 

«Θα μπούμε στη Βουλή για να τη
διαλύσουμε αν το θέλει ο θεός. […]

[όταν ορκίζονταν στο Σύνταγμα]
εγώ μούγκα! Δεν την είπα αυτή τη
φράση γιατί δεν την πιστεύω»-
«Υπάρχουν οι λεγόμενοι τακτικοί και
οι στρατηγικοί στόχοι. […] Ο στρα-
τηγικός, ο απώτερος στόχος είναι να
πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει
άλλος. Κι όταν πάρουμε την εξουσία
σημαίνει να καταργήσουμε τη δημο-
κρατία»-«Ένα κόμμα με γερές δο-
μές, στρατιωτικές. Ναι, δε μας φοβί-
ζει ο όρος στρατιωτικές. Γιατί να
μας φοβίζει; Ο στρατός είναι η ελπί-
δα του έθνους».

Είναι σκάνδαλο για τη δικαιοσύνη
ότι η εισαγγελία άσκησε δίωξη για
προπαρασκευαστικές πράξεις εσχά-
της προδοσίας ΜΟΝΟ στον Μπαρμ-
παρούση και όχι σε όλη την Κ.Ο της
Χ.Α και βέβαια τον ίδιο τον αρχηγό
της. Και μάλιστα ενώ διανύουμε τον
τέταρτο χρόνο της δίκης της εγκλη-

ματικής οργάνωσης της Χ.Α στην
οποία μέρα τη μέρα επιβεβαιώνεται
όλη η εγκληματική της δράση από
τις δολοφονίες μέχρι το ναζιστικό
της χαρακτήρα. 

Είναι σκάνδαλο για τον υπουργό
Δημόσιας Τάξης και την αστυνομία
του, ο Μπαρμπαρούσης αφού έχει
καλέσει το στρατό σε πραξικόπημα
να περνάει ελεύθερος από τη φρου-
ρά της Βουλής, στη συνέχεια να
κοντεύει να πατήσει τους αστυνομι-
κούς στο Ρίο Αντίριο και εντέλει να
τους διαφεύγει από την καταδίωξη
τρέχοντας με 210 χιλιόμετρα την
ώρα πάνω στη βουλευτική του Vol-
vo.

Και είναι τέλος σκάνδαλο για την
ίδια την κυβέρνηση, η μηνυτήρια
αναφορά του υπουργού Άμυνας
Καμμένου και του αναπληρωτή
υπουργού, Φώτη Κουβέλη να γίνεται
μόνο κατά του Μπαρμπαρούση. Πι-
στεύουν άραγε οι εισαγγελείς και
υπουργοί της κυβέρνησης τον ισχυ-
ρισμό του Μιχαλολιάκου; 

Έχει «αμφιβολίες» ο υπουργός Δι-
καιοσύνης Κοντονής όταν απαντάει
(σε ερώτηση αν η Χρυσή Αυγή μετά
την διαγραφή Μπαρμπαρούση έχει
ποινικές ευθύνες) ότι «η ύπαρξη ή
μη ποινικών ευθυνών θα εξεταστεί
στα πλαίσια της ανάκρισης που θα
διενεργηθεί»; 

Πώς μπορεί η κυβέρνηση να χρη-
σιμοποιεί πολιτικά τις απειλές για
πραξικόπημα εκ μέρους της Χρυσής
Αυγής και την ίδια στιγμή να μην ζη-
τάει ανοιχτά και ξάστερα να πάνε οι,
ήδη κατηγορούμενοι, επίδοξοι πρα-
ξικοπηματίες στον Κορυδαλλό;

Ε
ίναι κοροϊδία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης
(και από κοντά η Φώφη Γεννηματά, ο
Λεβέντης κ.α) να βγάζουν εθνικιστικές

κραυγές καταγγέλλοντας λίγο-πολύ για μει-
οδοσίες την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γιατί έρ-
χεται σήμερα να υλοποιήσει την «εθνική πολι-
τική» που χάραξαν για το Μακεδονικό, ο Καρα-
μανλής, η Μπακογιάννη, ο ΓΑΠ και οι Σαμαρο-
βενιζέλοι. 

Είναι τόσο εξόφθαλμη αυτή η κοροϊδία ώστε
ακόμη και οι κονδυλοφόροι τους στα συνήθη
ΜΜΕ αδυνατούν να τη στηρίξουν – πόσο μάλ-
λον οι εργαζόμενοι και οι πλατειές μάζες. Από-
δειξη αυτού, είναι ότι το καιροσκοπικό (από
την ταξική σκοπιά των συμφερόντων της ίδιας
της ελληνικής αστικής τάξης) πολιτικό σχέδιο
της ΝΔ για μια «πρόταση μομφής» που θα δη-
μιουργούσε εσωτερική κρίση στην κυβέρνηση
πήγε άπατο. Ενώ έξω από τη Βουλή και στις
Πρέσπες, τα εθνικιστικά συλλαλητήρια δεν
μπόρεσαν να κινητοποιήσουν στο δρόμο, ούτε
λίγες χιλιάδες ούτε καν τη στενή βάση της Νέ-
ας Δημοκρατίας.

Οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Νέας Δημο-
κρατίας (για ακόμη μια φορά μετά την ρατσι-
στική εκστρατεία του Ξένιου Δία επί Σαμαρά)
το μόνο που πέτυχαν ήταν να δώσουν χώρο

στους ναζί της Χρυσής Αυγής. 
Στα εθνικιστικά συλλαλητήρια που κάλεσε η

ΝΔ, δίπλα στους χρυσαυγίτες βουλευτές,
πρωτοστάτησε τελικά όλο το ακροδεξιό και
χρυσαυγίτικο κατακάθι – όπως αποδεικνύουν
εύγλωττα τα πλακάτ «Τσίπρα παραιτήσου, μό-
νο οι πούστηδες σε στηρίζουν», «ο Σκοπιανός
είναι Μακεδόνας μόνο αν η μάνα του γαμήθη-
κε με Έλληνα» και τα συνθήματα «ο λαός
απαιτεί ο στρατός μες τη Βουλή», «Τσίπρα
προδότη, καταδότη». 

Μέσα στην ίδια τη Βουλή οι εθνικιστικές κο-
ρώνες των βουλευτών της ΝΔ ήρθαν να κλέ-
ψουν την «παράσταση» πατριδοκαπηλίας από
τους βουλευτές της Χ.Α. Χαρακτηριστικό πα-
ράδειγμα, η βουλευτής της ΝΔ Αντωνίου που
αναφέρθηκε στους «πολιτικούς προγόνους
του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσαν για την αυτοδιάθεση
του Μακεδονικού έθνους και την δημιουργία
Μακεδονικού κράτους» καταλήγοντας «Συγχα-
ρητήρια κ. Τσίπρα, φαίνεται ότι θέλετε να εί-
στε αυτός που θα τελειώσει τη δουλειά».

Μόνο που δεν ζήτησε να πάει ο Τσίπρας στο
εκτελεστικό απόσπασμα για εσχάτη προδοσία,

όπως πήγαιναν στον εμφύλιο οι κομμουνιστές
που υπερασπίζονταν το δικαίωμα της αυτοδιά-
θεσης, η βουλευτής της ΝΔ. Αλλά το ζήτησε η
Χρυσή Αυγή -μέσω Μπαρμπαρούση- που σε
μια προσπάθεια να υπερκεράσει από τα δεξιά
το εθνικιστικό ντελίριο της κατά τα άλλα φιλε-
λεύθερης ΝΔ, έφθασε να καλέσει τον στρατό
σε πραξικόπημα. 

«Όλος ο ακροδεξιός και φασιστικός συρφε-
τός, με την κάλυψη της Νέας Δημοκρατίας,
προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι τυλιγμένος με
την ελληνική σημαία και κραυγάζοντας για τη
Μακεδονία» αναφέρει στην ανακοίνωση που
εξέδωσε το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα με
τίτλο «όχι στα εθνικιστικά συλλαλητήρια» και
μοιράστηκε στις γειτονιές την Παρασκευή και
το πρωί του Σαββάτου 15 και 16 Αυγούστου. 

«Οι Σαμαροβενιζέλοι που λεηλάτησαν τους
μισθούς και τις συντάξεις μας για χάρη των
τραπεζιτών, ντόπιων και διεθνών, τώρα παρι-
στάνουν τους εξεγερμένους για το “όνομα της
Μακεδονίας”. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν
μπορεί να τους βουλώσει το στόμα γιατί συνε-
χίζει και εφαρμόζει τη δική τους πολιτική και

με τα Μνημόνια και με τη συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ που προσπαθεί να κάνει τη γειτονική χώ-
ρα ελληνικό “δορυφόρο” με τις πλάτες της ΕΕ
και του ΝΑΤΟ.  Μόνο το εργατικό κίνημα και η
Αριστερά μπορούν να δώσουν απάντηση και
γνήσια εναλλακτική λύση σε αυτές τις προκλή-
σεις… 

Γι' αυτό, η θέση όλης της Αριστεράς πρέπει
να είναι ξεκάθαρη. Δική μας υπόθεση είναι να
πούμε: Όχι στην πατριδοκαπηλεία, να απομο-
νώσουμε τα εθνικιστικά συλλαλητήρια. Να
αποκηρύξουμε τους εκβιασμούς για αλλαγή
ονόματος και συντάγματος των γειτόνων. Ανα-
γνώριση της Δημοκρατίας της Μακεδονίας με
το όνομα και το Σύνταγμα που έχουν επιλέξει.
Οι εργάτες των Βαλκανίων είναι ταξικά αδέρ-
φια μας και έχουν το δικαίωμα να αυτοπροσ-
διορίζονται όπως θέλουν.

Είναι συμφέρον των εργατών να συνδέσουμε
την αντίσταση στα Μνημόνια με την αντίσταση
στις γεωστρατηγικές φιλοδοξίες των καπιταλι-
στών. Η ΕΕ λεηλάτησε τις συντάξεις μας εδώ,
το ίδιο θα κάνει και στα Σκόπια. Το ΝΑΤΟ σή-
μανε χούντες και πολέμους, οι εργάτες και
στις δυο μεριές των συνόρων δώσαμε και δί-
νουμε κοινές μάχες ενάντια σε όλα αυτά...».

Γ.Π.

…Με τις πλάτες της ΝΔ

Φασιστική πρόκληση της Χρυσής Αυγής…



Νο 1329, 20 Ιούνη 2018 Το αντιφασιστικόσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

ΜΕΝΙΔΙ 

Να συλληφθούν
οι δράστες 

Ο
ργή και αγανάκτηση έχει προκαλέσει η νέα
δολοφονική επίθεση στον Πακιστανό εργάτη
Σεχζάτ Αχμέντ στο Μενίδι από τάγμα εφό-

δου φασιστών που βγήκε παγανιά τα χαράματα της
Παρασκευής 15 Ιούνη. Πλέον το αντιφασιστικό και
αντιρατσιστικό κίνημα από τα Σεπόλια και το Περι-
στέρι, μέχρι τους Αγ. Ανάργυρους και το Μενίδι βρί-
σκεται επί ποδός αφού οι επιθέσεις σε μετανάστες
στα δυτικά της Αθήνας έχουν πυκνώσει πάρα πολύ
τον τελευταίο καιρό. 

Την Τρίτη 19/6, την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυ-
πογραφείο, στην πλατεία Μπουρναζίου ξεκίναγε η
μεγάλη αντιφασιστική διαδήλωση που έχουν καλέ-
σει η ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική Κοινότητα, φορείς και
συλλογικότητες της περιοχής ενώ θα ακολουθούσε
πορεία στα Σεπόλια.

Συμμορία

Η νέα φασιστική επίθεση στις 15/6 στο Μενίδι
οργανώθηκε από ομάδα φασιστών που δρουν συ-
στηματικά στην περιοχή. Άλλωστε η ναζιστική συμ-
μορία της ΧΑ διατηρεί στην περιοχή ένα από τα λι-
γοστά γραφεία που έχουν μείνει ανοιχτά σε όλη
την Ελλάδα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η
ΚΕΕΡΦΑ “ο Σεχζάτ Αχμέντ τραυματίστηκε στο πρό-
σωπο όταν βρέθηκε μπροστά σε οργανωμένη επίθε-
ση των φασιστών που δρουν συστηματικά στο Μενί-
δι. Χτυπήθηκε άγρια από φασίστα που βγήκε από
αυτοκίνητο τύπου Smart και ο οποίος κρατούσε στο
χέρι του μαχαίρι. Οι φασίστες έφυγαν όταν άρχισε
να μαζεύεται κόσμος στο σημείο.

Δεν είναι η μοναδική επίθεση των φασιστών.
Έχουν σημειωθεί και άλλες επιθέσεις όπου τα θύμα-
τα αναφέρουν την παρουσία του μαύρου Smart. Ο
αριθμός του αυτοκινήτου είναι γνωστός και έχει κα-
τατεθεί στην αστυνομία, ενώ έχει αναγνωριστεί και
προσαχθεί στη ΓΑΔΑ τουλάχιστον ο ένας εκ των
δραστών. Ο Σεχζάτ Αχμέντ κατέθεσε ήδη καταγγε-
λία-μήνυση στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας στη ΓΑΔΑ.

Η επίθεση στον Σεχζάτ Αχμέντ δεν είναι η μοναδι-
κή. Τις τελευταίες μέρες κατά τη διάρκεια του Ραμα-
ζανιού ομάδα φασιστών την είχε στήσει κοντά στο
χώρο θρησκευτικής λατρείας των μεταναστών και
επιτίθονταν διαρκώς. Σε μία από αυτές τις επιθέσεις
είχαν αποκλείσει τους μετανάστες μέσα στο χώρο.

Στο Μενίδι λειτουργούν γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής ως ορμητήριο επιθέσεων. Πέρυσι υπήρξαν ξανά
αρκετές επιθέσεις. Απαιτούμε να συλληφθούν αμέ-
σως οι χρυσαυγίτες που οργανώνουν τις ρατσιστι-
κές επιθέσεις. Να δοθούν στη δημοσιότητα οι φωτο-
γραφίες τους ώστε να τους αναγνωρίσουν και άλλα
θύματα ρατσιστικών επιθέσεων. Να κλείσουν εδώ
και τώρα τα γραφεία ορμητήρια των νεοναζί στο Με-
νίδι”, τονίζεται στην ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ Μια πετυχημένη αντιφασιστική εκδήλωση

Μ
ε μεγάλη επιτυχία έγινε τη Δευτέ-
ρα 18 Ιούνη η πρώτη ιδρυτική εκ-
δήλωση της Ενωτικής Πρωτοβου-

λίας Αντιφασιστών Σαλαμίνας στο Δημαρ-
χείο του νησιού, με τη συμμετοχή δημοτι-
κών και αντιφασιστικών – αντιρατσιστικών
κινήσεων, εκπαιδευτικών, εργαζόμενων
και ανέργων, από τη Σαλαμίνα και την ευ-
ρύτερη περιοχή του Πειραιά. 

Ομιλητές ήταν ο Τάσος Καραντής, δη-
μοσιογράφος, η Μάνια Μπαρσέφσκι, πολι-
τική ακτιβίστρια και ο Κώστας Παπαδά-
κης, δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη Δί-
κη της Χρυσής Αυγής. 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση έκανε ο Θά-
νος Βορίλας, εκ μέρους της Κίνησης Πολι-
τών Σαλαμίνας «Ναυμαχήα», η Κατερίνα
Θωίδου από τη Δημοτική Κίνηση Νίκαιας
«Ανταρσία στην Κοκκινιά», ο Πέτρος Κων-
σταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ, ο Σωτήρης
Αλεξόπουλος από την Παμπειραϊκή Πρω-
τοβουλία Πειραιά, εκπρόσωπος της ΟΡ-
ΜΑ, ενώ το λόγο πήραν αντιφασίστες και
αντιφασίστριες που έκαναν ερωτήσεις και
τοποθετήσεις. 

Ο Τάσος Καραντής αφού έδωσε την ει-
κόνα του ναζιστικού χαρακτήρα της Χρυ-
σής Αυγής, εξήγησε πως πρόκειται για μία
συμμορία την οποία στη Σαλαμίνα στήρι-
ζαν 2-3 οικογένειες τη δεκαετία του ‘80
και έπαιρνε μερικές δεκάδες ψήφους στις
εκλογές και έφτασε με τη βοήθεια των
κρατικών θεσμών να έχει γραφεία και πο-
σοστό 12% στις τελευταίες εκλογές. 

Στο χέρι μας

«Είναι στο χέρι της δημοκρατικής πλει-
οψηφίας και του μαζικού ενωτικού κινήμα-
τος να τους κάνουμε να ξαναγυρίσουν πί-
σω στα ποσοστά που είχαν τη δεκαετία
του ’80-‘90, να κλείσουμε τα γραφεία τους
και να κάνουμε ξεκάθαρο στη δημοτική
αρχή της Σαλαμίνας ότι είναι ανεπιθύμητοι
στο νησί» τόνισε και κάλεσε όλους τους
παρευρισκόμενους να πλαισιώσουν την
Ενωτική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σα-
λαμίνας. 

Η Μάνια Μπαρσέφκι έκανε μία αναδρο-
μή στο πώς από τη δεκαετία του ’90 όλες
οι κυβερνήσεις έπαιξαν το χαρτί του ρα-

τσισμού, που σε συνδυασμό με την οικο-
νομική κρίση, έστρωσαν το δρόμο στη
Χρυσή Αυγή και τόνισε ότι το αντιφασιστι-
κό κίνημα χρειάζεται να συνδεθεί με το κί-
νημα που παλεύει τα μνημόνια και την
εξαθλίωση. Ο Κώστας Παπαδάκης αφού
μίλησε για την ατιμωρησία που απολάμβα-
ναν οι Χρυσαυγίτες για τα εγκλήματά τους
την περίοδο 2012-13, η οποία ανακόπηκε
μετά τη δολοφονία Φύσσα λόγω της έκρη-
ξης του αντιφασιστικού κινήματος, κάλεσε
σε συμμετοχή στο ακροατήριο της δίκης
και κλιμάκωση της αντιφασιστικής δράσης
σε κάθε γειτονιά. 

Στο τέλος της εκδήλωσης αρκετοί δή-
λωσαν τη συμμετοχή τους στην Ενωτική
Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σαλαμίνας και
ενημερώθηκαν από το τραπεζάκι της
ΚΕΕΡΦΑ για τη σύσκεψη που διοργανώνει
στις 27 Ιούνη στο Ρομάντζο, για τη διορ-
γάνωση κεντρικού συλλαλητηρίου στην
Αθήνα στα 5 χρόνια από τη δολοφονία του
Π. Φύσσα. 

Κ.Θ.

ΔΙΚΗ ΛΟΥΚΜΑΝ Ισόβια ξανά

Ν
ομιμοποιήθηκε τελικά
την Τρίτη 19/6, δεύτερη
μέρα της δικαστικής

διαδικασίας, και παρά τις αν-
τιρρήσεις της υπεράσπισης, η
πολιτική αγωγή στη δίκη σε
δεύτερο βαθμό των ναζί δολο-
φόνων Στεργιόπουλου και Λια-
κόπουλου. Πρόκειται για τους
δύο χρυσαυγίτες που τα ξημε-
ρώματα της 17ης Γενάρη 2013
δολοφόνησαν στα Πετράλωνα
με 7 μαχαιριές τον Πακιστανό
εργάτη Σαχζάτ Λουκμάν που
πήγαινε με το ποδήλατό του
να πιάσει δουλειά στη Λαϊκή
των Πετραλώνων. 

Το δικαστήριο εκφώνησε
τους μάρτυρες και διέκοψε για
την Τρίτη 26 Ιούνη προκειμέ-
νου να επιχειρηθεί η αυτοπρό-
σωπη εμφάνιση των γειτόνων
που ήταν αυτήκοοι μάρτυρες. 

Η επίσημη έναρξη της έφε-
σης έγινε την Πέμπτη 14/6 με
την απουσία των συνηγόρων
υπεράσπισης. Και τις δύο πρώ-
τες μέρες της δίκης (14/6 και
19/6) υπήρξε κινητοποίηση
έξω από το Εφετείο (Λουκάρε-
ως και Αλεξάνδρας). Στις αντι-
φασιστικές κινητοποιήσεις πή-
ραν μέρος η ΚΕΕΡΦΑ και η
Πακιστανική Κοινότητα, η ΟΡ-
ΜΑ αλλά και με κοινό πανό το
Στέκι Αντίπνοια, η Πρωτοβου-
λία Αναρχικών Κομμουνιστών,
η Κατάληψη Λέλας Καραγιάν-
νη, κ.α. Νέα κινητοποίηση έχει
καλεστεί ξανά για την ερχόμε-
νη Τρίτη 26/4 που συνεχίζεται

η δίκη, πάλι έξω από το Εφε-
τείο στις 8.30 πμ.

Να θυμίσουμε πως πρωτόδι-
κα οι δυο ναζί καταδικάστηκαν
ισόβια σε μια εμβληματική δίκη
που για πρώτη φορά αναγνω-
ρίστηκε το ρατσιστικό κίνητρο.
Οι δυο δολοφόνοι δικάζονται
και στη μεγάλη δίκη της ΧΑ για
ένταξη στην εγκληματική ναζι-
στική οργάνωση αφού στο σπί-
τι του ενός βρέθηκαν δεκάδες
προκυρήξεις, τρικάκια, αυτο-
κόλητα και άλλα υλικά της να-
ζιστικής συμμορίας.

"Αυτή η δίκη έχει τεράστια

σημασία και δεν πρέπει να
αφήσουμε να πέσουν στα μα-
λακά οι ρατσιστές δολοφόνοι
του Σαχζάτ Λουκμάν", τόνισε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου μιλών-
τας στην αντιφασιστική συγ-
κέντρωση έξω από τη δίκη και
τονίζοντας πως χρειάζεται και
στις επόμενες μέρες της δίκης
(ξεκινώντας από την Τρίτη
19/6 στις 8.30πμ το πρωί) να
υπάρξουν μεγάλες αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις έξω από
το δικαστήριο.

"Οχι ρατσισμό, όχι φασισμό,
Ισόβια στους δολοφόνους του

Σαχζάτ", τόνισε ο Τζαβέντ Ασ-

λάμ, πρόεδρος της Πακιστανι-

κής Κοινότητας εξηγώντας

την σημασία της αλληλεγγύης

και της συμπαράστασης στο

πλευρό της οικογένειας του

Λουκμάν, της Πακιστανικής

Κοινότητας και του αντιρατσι-

στικού κινήματος που παλεύει

να κλείσει όχι μόνο τους δο-

λοφόνους του Λουκμάν, αλλά

και ολόκληρη τη ναζιστική

συμμορία της ΧΑ βαθιά στη

φυλακή.

Κ.Μ.

14/6, Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τη δίκη των δολοφόνων του Σ. Λουκμάν
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Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ

27 Ιουνίου 7μμ
στο Ρομάντσο
Συνέχεια από τη σελ. 3

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, ειδικά αυ-
τή την περίοδο που το όργιο των φασιστικών
προκλήσεων της Χρυσής Αυγής μέσα και έξω
από τη Βουλή, με το κάλεσμα Μπαρμπαρούση
για στρατιωτικό πραξικόπημα, δείχνουν ότι η
φασιστική απειλή είναι υπαρκτή. Οι νεοναζί της
Χρυσής Αυγής προσπαθούν να σπάσουν την
απομόνωση που τους επέβαλε η συνεχιζόμενη
δίκη με νέες επιθέσεις κατά μεταναστών στον
Ασπρόπυργο, το Μενίδι, το Περιστέρι, τα Σε-
πόλια, αλλά και στη Φαβέλα στον Πειραιά. Στο
στόχαστρο βρέθηκαν και δικηγόροι της πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όπως
η Ε.Τομπατζόγλου και Ε.Κουνιάκη. Αντιφασί-
στες, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, δέχτηκαν επιθέσεις
στις 25 Μάρτη στις παρελάσεις. 

Το αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να σηκώ-
σει το γάντι των προκλήσεων και να ενισχύσει
τη δράση του τώρα. Η μεγάλη αντιφασιστική
κινητοποίηση στο Περιστέρι και τα Σεπόλια την
Τρίτη 19/6, την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυ-
πογραφείο, είναι μια πρώτη απάντηση στις φα-
σιστικές επιθέσεις και προκλήσεις των τελευ-
ταίων μηνών στην περιοχή. 

Η ακροδεξιά στην Ιταλική κυβέρνηση κραυ-
γάζει υστερικά κατά των προσφύγων για να
μην πιάνουν τα καράβια των κατατρεγμένων
στα λιμάνια. Και στην Ελλάδα, οι συνθήκες εγ-
κλεισμού στα στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι
τραγικές. Μόλις χτες Δευτέρα 19/6 ένα 4χρονο
κοριτσάκι από το Ιράκ πνίγηκε μετά από πτώση
σε ανοιχτό βόθρο δίπλα στο στρατόπεδο συγ-
κέντρωσης της Θήβας.

Ασπίδα

Το αντιφασιστικό κίνημα όμως στέκεται ασπί-
δα στο πλευρό των προσφύγων και των μετα-
ναστών και λειτουργεί σαν εμπόδιο μπροστά
στο δυνάμωμα της ακροδεξιάς και των ρατσι-
στικών πολιτικών της ΕΕ. Στα νησιά όπου οι
πρόσφυγες έχουν αποκλειστεί με την συμφω-
νία του αίσχους ΕΕ-Τουρκίας και με το νέο
νόμο της κυβέρνησης για το άσυλο, στις γειτο-
νιές όπου οι ναζί έχουν ακόμη γραφεία, στα
σχολεία όπου έρχονται τα προσφυγόπουλα, οι
ρατσιστικές επιθέσεις βρίσκουν μπροστά τους
συνδικάτα, φοιτητικούς συλλόγους, κοινότητες
μεταναστών, ανθρώπους των γραμμάτων και
των τεχνών. 

Αυτές οι μάχες είναι ώρα να κλιμακωθούν σε
μια μεγάλη κεντρική κινητοποίηση και διαδήλω-
ση στην Αθήνα, με συναυλία στο Σύνταγμα στις
15 Σεπτέμβρη. Είναι ώρα τα συνδικάτα, οι φοι-
τητικοί σύλλογοι, οι δημοτικές κινήσεις, οι άν-
θρωποι των γραμμάτων και των τεχνών, οι κοι-
νότητες των μεταναστών, οι Ρομά, κινήσεις ανα-
πήρων, κινήσεις γυναικών και LGTBQi+, όλοι
και όλες μαζί να οργανώσουμε την κλιμάκωση
της δράσης με σταθμό τις 15 Σεπτέμβρη. Όλοι
μαζί θα συνεχίσουμε και στις 18 Σεπτέμβρη τις
κινητοποιήσεις στο Κερατσίνι, στη γειτονιά του
Παύλου Φύσσα. Και στις 13 Οκτώβρη προχω-
ράμε σε Διεθνή Αντιφασιστική Συνάντηση στην
Αθήνα. Με μια μεγάλη σύσκεψη την Τετάρτη 27
Ιούνη στις 7μμ στο ΡΟΜΑΝΤΣΟ θα αρχίσει μια
σειρά εκδηλώσεις τον Ιούλη στις γειτονιές της
Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα.

Γιορτή συνύπαρξης και 
αλληλεγγύης στα Σεπόλια
Ή

ταν μια γιορτή χαράς, συνύπαρξης
και αλληλεγγύης. Φωνές, παιχνίδια
και πολλά παιδικά χαμόγελα στην

γιορτή του σχολείου της Πακιστανικής Κοι-
νότητας, που την Κυριακή 17 Ιούνη ολοκλή-
ρωσε την σχολική χρονιά 2017-18, στο 144ο
Δημοτικό σχολείο στα Σεπόλια. 

Πάνω από 160 παιδιά μαθαίνουν τη μητρι-
κή τους γλώσσα στο σχολείο της Πακιστανι-
κής Κοινότητας, πάνω από 50 μαμάδες κά-
νουν ενισχυτικά μαθήματα της ελληνικής
γλώσσας, ενώ 13 ήταν οι εθελόντριες Πακι-
στανές δασκάλες την φετινή χρονιά. 

“Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι
έκαναν τα πάντα για να αποκτήσουμε χώρο
για το σχολείο μας και να ολοκληρώσουμε
και τη φετινή χρονιά. Η Ελλάδα είναι η δεύ-
τερη πατρίδα μας και είμαστε πολύ περήφα-
νοι γι' αυτό. Όμως δεν θέλουμε να ξεχάσου-
με την καταγωγή και τη γλώσσα των γονιών
μας. Σας ευχαριστούμε πολύ γιατί μέσα από
το σχολείο μας δίνετε τη δυνατότητα να
μπορούμε να επικοινωνούμε με τους παπ-
πούδες, τις γιαγιάδες μας και τους συγγε-
νείς μας στο Πακιστάν”, τόνισε η Αρίμπα
Νουρ μαθήτρια στο Πακιστανικό Σχολείο.

“Δίνετε στα παιδιά μας τη δυνατότητα να
μάθουν τις ρίζες τους, να μπορούν να επι-
κοινωνούν με τους συγγενείς τους στο Πακι-
στάν, να ανοίγουν τα αυτιά τους και τα μά-
τια τους σε νέες κουλτούρες, νέες εικόνες.
Η μόρφωση είναι δικαίωμα για όλα τα παι-
διά”, ανέφερε με συγκίνηση η Σοφία, ελληνί-
δα μητέρα παιδιών που φοιτούν στο Πακι-
στανικό σχολείο.

Στο πλευρό της Πακιστανικής Κοινότητας
βρέθηκαν από νωρίς αγωνιστές/στριες τις
ΚΕΕΡΦΑ Κολωνού Σεπολίων αλλά και της
ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου που αρχικά συγκεν-
τρώθηκαν στο σταθμό του Μετρό στα Σεπό-
λια και διαδήλωσαν μέχρι το 144ο σχολείο,
φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα. Πα-
ρά τη βροχή που απέτρεψε την δυνατότητα
η σχολική γιορτή να γίνει στο προαύλιο, δε-
κάδες μαθητές του Πακιστανικού Σχολείου
μαζί με τους γονείς τους συγκεντρώθηκαν
στο κεντρικό θέατρο του 144ου Δημοτικού
Σχολείου στα Σεπόλια και με τραγούδια, ποι-
ήματα, ομιλίες και χαιρετισμούς έκλεισαν
χαρούμενα τη φετινή σχολική χρονιά.

“Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε όλους
που στηρίξατε το σχολείο της Πακιστανικής
Κοινότητας και φτιάξατε μια ζεστή αγκαλιά
για τα παιδιά μας. Είμαστε ευγνώμονες
στους δασκάλους και στους γονείς του
144ου. Στο Δήμο της Αθήνας που μας παρα-
χώρησε το σχολείο. Σε όσους στάθηκαν
απέναντι στο ρατσισμό και δεν φοβήθηκαν.
Σας ευχαριστούμε όλους και ζητάμε τη στή-
ριξή σας για να συνεχίσουμε και στη νέα
χρονιά αυτή την εκπαιδευτική προσπάθεια”,
ανέφερε μεταξύ άλλων ο Τζαβέντ Ασλάμ
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας “Η
Ενότητα”. 

Κατά τη διάρκεια της γιορτής χαιρετισμό
έκανε ο διευθυντής του σχολείου Τάκης
Κωνσταντόπουλος που τόνισε πως ήταν μια

όμορφη χρονιά και μια όμορφη συνεργασία
μεταξύ του 144 και του Πακιστανικού Σχο-
λείου. “Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για
την παρουσία σας εδώ. Το σχολείο μας έγι-
νε καλύτερο, ομορφότερο, πιο φωτεινό από
τότε που στεγάζεται και το σχολείο της Πα-
κιστανικής Κοινότητας”, τόνισε ο Τ. Κων-
σταντόπουλος. 

«Δεν θα φοβηθούμε»

Εκ μέρους του Συλλόγου Γονέων του
144ου ο Θύμιος Χριστοδούλου -θύμα και ο
ίδιος της ρατσιστικής επίθεσης που έγινε
την προηγούμενη βδομάδα κατά τη διάρκεια
της σχολικής γιορτής για τη λήξη της χρο-
νιάς που οργανώθηκε από το δημοτικό σχο-
λείο- τόνισε πως η συγκεκριμένη ομάδα των
ρατσιστών γονιών τόλμησε και επιτέθηκε
στο ΔΣ του Συλλόγου Γονέων μπροστά στα
παιδιά. “Πρόκειται για την ίδια ομάδα ρατσι-
στών που προσπάθησαν να σταματήσουν τη
λειτουργία του Πακιστανικού σχολείου. Ού-
τε τότε τους το επιτρέψαμε, ούτε τώρα θα
φοβηθούμε. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε
για ένα σχολείο της αλληλεγγύης και για μια
κοινωνία χωρίς ρατσισμό και φασίστες”,
ανέφερε ο Θ. Χριστοδούλου.

“Είμαστε χαρούμενοι που παρά τις ρατσι-
στικές και φασιστικές προκλήσεις που είδα-
με τις προηγούμενες μέρες από μια οικτρή

μειοψηφία ρατσιστών γονιών, το σχολείο
της Πακιστανικής Κοινότητας ολοκλήρωσε
τη σχολική χρονιά. Ωστόσο δεν ξεχνάμε να
διεκδικούμε πως το δικαίωμα των παιδιών
των μεταναστών να διδάσκονται την μητρική
τους γλώσσα θα έπρεπε να είναι δουλειά
του δημόσιου σχολείου”, ανέφερε στον χαι-
ρετισμό του ο Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτι-
κός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ που υπογράμμισε την σημασία της στή-
ριξης του Συλλόγου Δασκάλων “Αριστοτέ-
λης” στην περιοχή των Σεπολίων και του Κο-
λωνού και την στήριξη του Συλλόγου Δα-
σκάλων και του Συλλόγου Γονέων και Κηδε-
μόνων του 144 Δημοτικού Σχολείου.

Επίσης χαιρέτησαν ο αντιδήμαρχος Μετα-
ναστών και Προσφύγων του Δήμου Αθήνας
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, η Βάλια Δημο-
πούλου από την “Ανοιχτή Πόλη” και η Ντίνα
Ρέππα πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων
“Αριστοτέλης”. Παρούσα στην εκδήλωση
ήταν και αντιπροσωπεία από την Επιτροπή
Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο τέλος της γιορτής, και αφού είχε τε-
λειώσει η βροχή, η Πακιστανική Κοινότητα
παρέθεσε γεύμα με πακιστανικές γεύσεις
στο προαύλιο του σχολείου.

Κυριάκος Μπάνος

17/6, Γιορτή Πακιστανικής Κοινότητας στα Σεπόλια. Πάνω: η αίθουσα της γιορτής. 
Κάτω: η ΚΕΕΡΦΑ φτάνει με διαδήλωση στο 144ο Δημοτικό σχολείο.
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Πάντα μαζί για την Αριστερά της  Επανάστασης και του Σοσιαλισμού

Α
υτό το Σάββατο 23 Ιούνη, στον κήπο του
Σεράφειου Κολυμβητηρίου στην οδό Πει-
ραιώς, η εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη

γιορτάζει τα 32 χρόνια κυκλοφορίας της. Από
τον Ιούνη του 1986 όταν εκδόθηκε το πρώτο, μη-
νιάτικο τότε, φύλλο της μέχρι σήμερα και αφού
έγινε δεκαπενθήμερη και στη συνέχεια εβδομα-
διαία, η διακίνησή της σε εργατικούς χώρους,
σχολές και γειτονιές έχει γίνει αναπόσπαστο
κομμάτι των αγώνων του κινήματος, ένας μόνι-
μος συμπαραστάτης των απεργιών, των καταλή-
ψεων, των διαδηλώσεων, όλων των μαχών της
εργατικής τάξης και της νεολαίας.

Ταυτόχρονα με τον ρόλο της σαν ένα δίκτυο
συμπαράστασης για τα τμήματα της τάξης που
βγαίνουν στους αγώνες, η σταθερή παρουσία
της Εργατικής Αλληλεγγύης σε κάθε χώρο και
γειτονιά όλα αυτά τα χρόνια ήταν και παραμένει
οξυγόνο για την πολιτική συζήτηση που γίνεται
παντού. Σε όλη τη διαδρομή της, σε όλες τις “δι-
χάλες” και τις μεγάλες πολιτικές επιλογές, η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, προσανατολισμένη πάντα
στην προοπτική της επαναστατικής ανατροπής
του καπιταλισμού, άνοιγε με τις απόψεις και την
επιχειρηματολογία της δρόμους για το κίνημα
και την Αριστερά.

Το 1989, όταν η επίσημη αριστερά έψαχνε την
“κάθαρση” από τα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ μέσα
από τη συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη έλεγε ότι δεν είναι αυτός ο δρόμος.
Μέσα από τις σελίδες της υποστήριζε ότι η απο-
γοήτευση από τη σοσιαλδημοκρατία και τη διά-
ψευση των υποσχέσεων της “αλλαγής” μπορού-
σε να γίνει αφετηρία για την επιστροφή των ιδε-
ών του κινήματος του Μάη του '68 και του Πολυ-
τεχνείου του '73, των ιδεών της επαναστατικής
αλλαγής. Αντίστοιχα, το 1991, απέναντι στους
πραξικοπηματίες που προσπαθούσαν με τα
τανκς να σώσουν την ΕΣΣΔ από τον Γκορμπα-
τσώφ, η Εργατική Αλληλεγγύη έλεγε: Σοσιαλι-
σμός από τα κάτω.

Φωνή του Διεθνισμού

Το 1992-93 όταν άνοιγε το Μακεδονικό, η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ήταν η φωνή του διεθνισμού
και της αντίστασης στα εθνικιστικά συλλαλητή-
ρια, αποδομώντας από τότε όλους τους εθνικι-
στικούς μύθους, αποκαλύποντας όπως και σήμε-
ρα τις επιθετικές επιδιώξεις του ελληνικού καπι-
ταλισμού στα Βαλκάνια και στηρίζοντας ξανά το
δικαίωμα των γειτόνων μας να ονομάζονται
όπως θέλουν. Το ίδιο διάστημα, όταν ο Μητσο-
τάκης μετέτρεπε το πρώτο κύμα μεταναστών
από την Αλβανία σε “λαθρομετανάστες” και
άνοιγε το δρόμο σε κάθε είδους ακροδεξιούς
και ναζί να κάνουν επιθέσεις, η Εργατική Αλλη-
λεγγύη έλεγε “χωράνε όλοι” κόντρα στις ταλαν-
τεύσεις κάθε είδους. Και έβαζε έτσι τις βάσεις
για την ανάπτυξη ενός αντιρατσιστικού κινήμα-
τος που τα επόμενα χρόνια θα απαιτούσε καθα-
ρά νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, ιθαγέ-
νεια σε όλα τα παιδιά, ανοιχτά σύνορα για όλους
τους εργάτες και εργάτριες.

Το 1995, όταν οι απεργίες στη Γαλλία μπλόκα-
ραν την επίθεση στις συντάξεις, η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη κήρυξε το τέλος του “μακρύ συντηρη-
τικού χειμώνα” που καθήλωνε την υπόλοιπη αρι-
στερά στην απογοήτευση. “Χρόνια τώρα η επί-

σημη προπαγάνδα μας βομβαρδίζει με ένα μόνι-
μο μοτίβο: το μέλλον μας βρίσκεται στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, δεν πρέπει με κανένα τρόπο να
χάσουμε αυτό το τρένο. Δεν υπάρχει εναλλακτι-
κή λύση έξω από την ΕΟΚ, την εφαρμογή της
Συνθήκης του Μάαστριχτ, την υλοποίηση των
«κριτηρίων της σύγκλισης». Όποια χώρα αρνηθεί
αυτό το μονόδρομο, μας λένε, κινδυνεύει να κα-
ταντήσει Αλβανία, καταδικασμένη στη φτώχεια
μέσα από την απομόνωση”, έγραφε τότε, το Δε-
κέμβρη του 1995, η σελίδα “Η Άποψή μας”.

Και συνέχιζε “Όταν το 1991 υπογραφόταν η
Συνθήκη του Μάαστριχτ, η Εργατική Αλληλεγ-
γύη από αυτές τις στήλες απαντούσε στην προ-
παγάνδα του «εκσυχγρονισμού» βάζοντας το
ερώτημα: πού τραβάει αυτός ο μονόδρομος;
Μπροστά στο 1996 ή πίσω στο 1966; Δείχναμε
με στοιχεία ότι στην Αγγλία και τη Γαλλία, όπως
και στην Ελλάδα, τα μεροκάματα των πιο χαμη-
λόμισθων κομματιών της εργατικής τάξης είχαν
ήδη γυρίσει πίσω πολλά χρόνια και θα έπεφταν
κι άλλο αν προχωρούσε αυτή η επίθεση των κα-
πιταλιστών.

Τώρα, που βρισκόμαστε μια ανάσα από το
1996, οι εργάτες της Γαλλίας με το ξέσπασμά
τους φέρνουν στην επιφάνεια αυτή την απλή
αλήθεια που μας έκρυβαν οι προπαγανδιστές
του καπιταλισμού. Ο «μονόδρομος της σύγκλι-
σης» δεν οδηγεί στην πρόοδο, αλλά στο πισωγύ-
ρισμα, στο πετσόκομα των κατακτήσεων, όπως
οι συντάξεις, η δωρεάν Παιδεία, η κοινωνική
πρόνοια. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι η Γαλλία
είναι μια «καθυστερημένη» χώρα. Πάντα μας
έλεγαν ότι είναι μπροστά μας και πρέπει να κά-
νουμε θυσίες για να την φτάσουμε. Τώρα οι ερ-
γάτες της Γαλλίας μας βροντοφωνάζουν ότι
πρέπει να εξεγερθούμε ενάντια σ' αυτήν την πο-
λιτική.

Αλλά το πιο σημαντικό μήνυμα της Γαλλίας
δεν είναι μόνο ότι χρειάζεται να παλέψουμε. Εί-
ναι και η απόδειξη ότι μπορούμε. Είναι η χειρο-
πιαστή αλήθεια για τη δύναμη της εργατικής τά-
ξης, που όταν μπαίνει σε κίνηση κάνει ακόμα και
την πιο υπεροπτική άρχουσα τάξη να τρέμει.
Όπως τόσες φορές στο παρελθόν, με την Κομ-
μούνα το 1871, με τις καταλήψεις των εργοστα-
σίων το 1936, με την αντιναζιστική Αντίσταση το
1944, με τον Μάη το 1968, οι εργάτες της Γαλ-
λίας έρχονται να θυμίσουν στην εργατική τάξη
παντού, σ' όλο τον κόσμο, πού βρίσκεται πραγ-
ματικά το μέλλον: όχι στον καπιταλισμό και τις
θυσίες του, αλλά στην πάλη των εργατών, στην
Επανάσταση και το Σοσιαλισμό”.

Οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν αυτές τις εκτιμή-
σεις. Το 1999, η ΕΑ χαιρέτισε τις διαδηλώσεις
ενάντια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου
στο Σιάτλ σαν αφετηρία ενός νέου αντικαπιταλι-
στικού κινήματος που ξαναφέρνει τις ιδέες της
ανατροπής στην ημερήσια διάταξη σε όλο τον
πλανήτη. Μπήκε μπροστά στην οργάνωση των
αντίστοιχων διαδηλώσεων στην Πράγα το 2000
με σύνθημα “Να κάνουμε την Πράγα το Σιάτλ
της Ευρώπης”. Και άνοιξε το δρόμο για την επι-
τυχία της Γένοβα το 2001, όταν εκατοντάδες χι-
λιάδες διαδηλωτές από την Ιταλία και όλη την
Ευρώπη πολιόρκησαν τους G8 με σύνθημα “Εί-
σαστε G8, είμαστε 6 δισεκατομμύρια”. Η ΕΑ
έδωσε μάχη για να αναδείξει τον αντικαπιταλι-

Γενάρης 1989

Σεπτέμβρης 1991

Δεκέμβρης 1995

Απρίλης 1992

Ιούλης 2001

Δεκέμβρης 2003
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Πάντα μαζί για την Αριστερά της  Επανάστασης και του Σοσιαλισμού
στικό χαρακτήρα του νέου κινήματος
κόντρα σε όσους ήθελαν να το περιορί-
σουν σε αντιπαγκοσμιοποιητικό και αντι-
νεοφιλελεύθερο.

Πρωτοστάτησε στο αντιπολεμικό κί-
νημα του 2002 και του 2003 ενάντια
στις επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και το
Ιράκ, με κορυφαία στιγμή την 15 Φλε-
βάρη του 2003. Προσφέροντας πολύτι-
μα πολιτικά επιχειρήματα ενάντια “στον
πόλεμο κατά της τρομοκρατίας” του
Μπους και των προθύμων του, αλλά
και ενάντια σε όσους ακόμα και μέσα
στην αριστερά κρατούσαν “ίσες απο-
στάσεις” ανάμεσα στον αμερικάνικο ιμ-
περιαλισμό και στην αντίσταση των λα-
ών που βρίσκονταν στο στόχαστρο. Και
ξεκίνησε την προσπάθεια να δώσει την
αναγκαία πολιτική έκφραση στο νέο
αντικαπιταλιστικό και αντιπολεμικό κί-
νημα, στηρίζοντας την δημιουργία της
Αντικαπιταλιστικής Συμμαχίας στις
εκλογές του 2004.

Αντικαπιταλιστική Αριστερά

Αυτές οι πολιτικές επιλογές άνοιξαν
το δρόμο για τη συσπείρωση των δυνά-
μεων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
στη συνέχεια. Ο ρόλος της Εργατικής
Αλληλεγγύης στην συγκρότηση της
ΕΝΑΝΤΙΑ, αμέσως μετά το μεγάλο
απεργιακό κίνημα που συνόδεψε την κυ-
βέρνηση Καραμανλή αλλά και τις φοιτη-
τικές καταλήψεις του 2006-7 που ανέ-
τρεψαν την ιδιωτικοποίηση των πανεπι-
στημίων, ήταν καθοριστικός. Το ίδιο
ισχύει για την συγκρότηση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ αμέσως μετά την εξέγερση του Δε-
κέμβρη του 2008. Η Εργατική Αλληλεγ-
γύη ήταν βασικός πολιτικός οργανωτής
του εγχειρήματος που έγινε κεντρική
δύναμη μέσα στην Αριστερά και τώρα
εκπροσωπεί την αντικαπιταλιστική πτέ-
ρυγα του κινήματος, συσπειρώνοντας
χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες στις
γραμμές της. Μέσα από τις σελίδες της
τα τελευταία χρόνια, το αντικαπιταλιστι-
κό μεταβατικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, δεμένο με τους αγώνες ενάντια
στις μνημονιακές επιθέσεις, έχει αναδει-
χτεί ως η πιο ρεαλιστική πρόταση διεξό-
δου και εργατικής εναλλακτικής στην
καπιταλιστική κρίση.

Η Εργατική Αλληλεγγύη συνεχίζει να
παίζει αυτό το διπλό ρόλο, της συμπα-
ράστασης σε κάθε εργατική μάχη και
της πολιτικής στήριξης του κινήματος,
σήμερα. Η Γιορτή της το Σάββατο 23
Ιούνη είναι ένα βήμα για να οργανώσου-
με καλύτερα όλες τις μάχες το επόμενο
διάστημα. Τα συνεργεία του ΣΕΚ που
διακινούν την Εργατική Αλληλεγγύη
στους εργατικούς χώρους, τις σχολές
και τις γειτονιές τους χτίζουν ένα δίκτυο
από κάστρα εργατικής αντίστασης. Και
σε αυτή την προσπάθεια θέλουν κάθε
αγωνιστή και αγωνίστρια μαζί τους.

Λ.Β.

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 
Πλατεία Βενιζέλειο Ωδείο
(Δασκαλογιάννη κ Νικηφόρου
Επισκόπου) 7.30μμ
Ομιλητές/τριες:
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Κώστας Βλασόπουλος, παν/κος
Σοφία Θεοδωράκη, ΕΡΑ Χανίων
Σεραφείμ Ρίζος, Δ.Σ. Συλλόγου Δασκά-
λων Χανίων
Θα χαιρετήσουν:
Μανώλης Ψαράκης, ΔΣ Συλλόγου
Γ.Νοσ. Χανίων
Afrim Avdiaj, Αλβανική Κοινότητα Χανίων
Γιάννης Τσουκάτος, Στέκι Μεταναστών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7 πάρκο
Εργατικού Κέντρου 7.30μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης, 
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια,
και από ΕΡΑ3 και ΕΥΑΘ

Συνέχεια από τη σελ. 3

Όσο και να προσπαθεί ο Κο-
τζιάς (και ο Καμμένος) να προ-
βάλουν αυτές τις εξελίξεις
σαν “αναβάθμιση της στρατη-
γικής θέσης της χώρας”, το
μόνο που προωθούν με αυτόν
τον τρόπο είναι την κλιμάκωση
των ανταγωνισμών με την
Τουρκία κάνοντας ακόμη πιο
ζοφερή την προοπτική. Όσο
για τις προοπτικές “ειρήνης
και ευημερίας” με τους γείτο-
νες της Δημοκρατίας της (Βό-
ρειας) Μακεδονίας επειδή αρ-
χίζουν ενταξιακή πορεία προς
την ΕΕ, ο καθένας μπορεί να
καταλάβει από πόσα κόσκινα
περνάει αυτή η πορεία προς
την ΕΕ-φρούριο.

Είναι επείγον να προβάλου-
με γνήσια αριστερή εναλλακτι-
κή λύση απέναντι σε όλα αυ-
τά. 
• Δεν περιμένουμε “ελάφρυν-
ση” του χρέους από τους ρα-
τσιστές δανειστές, παλεύουμε
για τη διαγραφή του.
• Δεν αστυνομεύουμε τα σύ-
νορα παρέα με τους Σαλβίνι
και τους Ζεεχόφερ της ΕΕ,
παλεύουμε για ανοιχτά σύνο-
ρα  γιατί οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι. 

• Δεν έχουμε αυταπάτες ότι οι
Μέρκελ και οι Μακρόν θα
“εξημερώσουν” την ακροδε-
ξιά, παλεύουμε για να τσακί-
σουμε τους φασίστες πριν ση-
κώσουν κι άλλο κεφάλι. 
Και καλούμε κάθε μαχητικό
εργάτη και εργάτρια να πυ-
κνώσει τις γραμμές της επα-
ναστατικής αντικαπιταλιστικής
αριστεράς για να δώσουμε
μαζί αυτές τις κρίσιμες μάχες.

ΟΧΙ στην
ΕΕ-φρούριο

ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6 κήπος Σεράφειου Κολυμβητηρίου, 
Πειραιώς 121, 7μμ
Ομιλητές/τριες: 
Μαρία Αλιφιέρη, Δ.Σ. Συλλόγου εργαζ. Νοσ.Αγλαϊα Κυριακού
Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη
Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τάκης Ζώτος, δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χ.Α.
Λιλιαν Μπουρίτη, ΣΕΚ
Εκπρόσωπος Σωματείου Συνταξιούχων ΟΑΣΑ

Θα ακολουθήσει ζωντανή μουσική με τους: 
Penny Dreadful, Venial Sin, DJ Robert

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 πλατεία Καλούτσιανη (τζαμί) 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6 Θόλος (πανεπιστήμιο) 8μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29/6 παλιά λαχαναγορά (παραλιακή) 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΠΑΤΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 καφέ Γέφυρα 8μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Άρης Καζάνης, ΕΛΜΕ

Νοέμβρης 1993

Γενάρης 1998

Βαλένθια 17 Ιούνη, Διαδηλωτές
καλωσορίζουν πρόσφυγες



«Εκσυγχρονισμός»
και φούσκα

Α
πό το 1995 και μετά, μέχρι και
το 2007, οι τόκοι που πλήρωνε
το ελληνικό δημόσιο παρέμει-

ναν κατά μέσο όρο σε 9 δις ευρώ το
χρόνο και αντιπροσώπευαν ένα μει-
ούμενο ποσοστό στο σύνολο του
προϋπολογισμού. Όμως αντί αυτό
να σημάνει βελτίωση των κοινωνικών
δαπανών, σήμανε φοροαπαλλαγές
για το κεφάλαιο. Οι συντελεστές φο-
ρολόγησης των κερδών και των υψη-
λών εισοδημάτων έπεφταν όλα αυτά
τα χρόνια απορροφώντας τα οφέλη
από την σταθεροποίηση των δαπα-
νών για τους τόκους. Το 1974 ο συν-
τελεστής φορολόγησης των κερδών
των μεγάλων επιχειρήσεων ήταν
60%. Το 2000 είχε κατέβει στο 40%.
Ο Κώστας Καραμανλής τον κατέβα-
σε στο 25% και ο ΓΑΠ στο 20%. 

Στο ίδιο ακριβώς διάστημα, ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός ξανοιγόταν
στη νέα παγκόσμια φούσκα φθηνού
δανεισμού που λειτούργησε ενισχυ-
τικά, όχι για την «ελληνική οικονο-
μία» γενικώς, αλλά για τους τραπεζί-
τες, τους εφοπλιστές και τους βιομή-
χανους που άρχισαν να ξανοίγονται
στις αγορές των Βαλκανίων και των
χωρών της πρώην ΕΣΣΔ. Το πάρτυ
κορυφώθηκε με τα «μεγάλα έργα»
των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004,
που με συντηρητικές εκτιμήσεις κό-
στισαν περίπου 15 δις ευρώ – ένα
κόστος που το φορτώθηκε το δημό-
σιο με πενταετή και δεκαετή δάνεια,
και τα οποία έγιναν χρυσές μπίζνες
για τις κατασκευαστικές και τις τρά-
πεζες.  

Το πάρτυ αυτό κράτησε λίγο, μέ-
χρι το ξέσπασμα της νέας παγκό-
σμιας κρίσης το 2008. Οι τραπεζίτες
βρέθηκαν ξανά, όπως και στη δεκαε-
τία του 1980, στην ανάγκη να τους
ξελασπώσει το κράτος με «ανακεφα-
λαιοποιήσεις» που έγιναν με δανεικά
διογκώνοντας ακόμη περισσότερο
το χρέος. 

Από το 2008 που έγινε η πρώτη
ανακεφαλαιοποίηση επί Καραμανλή
του νεότερου μέχρι το 2014, υπέρ
της «διάσωσης», «ανακεφαλαιοποί-
ησης» κλπ των ελληνικών τραπεζών
δόθηκαν 210 δις ευρώ. Αναλυτικά:
«Με το νόμο 3723/2008 θεσπίζεται η
χρηματοδότηση των τραπεζών με συ-
νολικό ποσό 28 δις. Με το νόμο
3845/2010 χορηγήθηκαν άλλα 15 δις
στις τράπεζες με τη μορφή εγγυήσε-
ων. Με το νόμο 3864/2010 χορηγούν-
ται ως εγγυήσεις άλλα 10 δις στα
τραπεζικά ιδρύματα. Με το νόμο

3872/2010 δίνονται επιπλέον 25 δις
με τη μορφή κρατικών εγγυήσεων
στις τράπεζες. Με το νόμο 3965/2011
χορηγούνται 30 δις στις τράπεζες με
τη μορφή εγγυήσεων από το κράτος.
Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου
στις 14 Σεπτεμβρίου 2011 χορηγούν-
ται άλλα 30 δις ευρώ στις τράπεζες
επίσης με τη μορφή εγγυήσεων. Με
το νόμο 4031/2011 δίνονται στους
τραπεζίτες με τη μορφή εγγυήσεων
επιπλέον 30 δις ευρώ. Με πράξη νο-
μοθετικού περιεχομένου τον Ιούνιο
του 2012 χορηγούνται στους τραπε-
ζίτες 18 δις ευρώ που παρείχε το Τα-
μείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότη-
τας για την ανακεφαλαιοποίηση των
τραπεζών μετά το PSI («κούρεμα»
κρατικών ομολόγων). Με το νόμο
4046/2012 συμφωνήθηκε να λάβουμε
δάνεια από το ΕΤΧΣ (EFSF) για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Η
ανακεφαλαιοποίηση πραγματοποι-
ήθηκε μέσα στο 2013 και στοίχισε
στο ελληνικό δημόσιο το ποσό των
25,5 δις ευρώ». (περιοδικό Unfollow).

Εξοπλισμοί

Ένας επιπλέον παράγοντας που
πρέπει κανείς να σημείωσει στη διόγ-
κωση του χρέους είναι οι τεράστιες
δαπάνες για τους εξοπλισμούς που
αποτελούν βασικό χαρακτηριστικό
του ελληνικού καπιταλισμού τα τε-
λευταία 40 χρόνια: 

Από την περίοδο 1977-1981 (όταν
ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, με
υπουργό Εθνικής Άμυνας τον Ευάγ-
γελο Αβέρωφ, υπέγραφε τη συμφω-
νία αγοράς γερμανικών αρμάτων μά-
χης Λέοπαρντ 1 και ολλανδικών φρε-
γατών) μέχρι την περίοδο 1985-1989

(όταν ο Ανδρέας Παπαν-
δρέου αποφάσιζε να συμ-
περιλάβει στην περίφημη
“αγορά του αιώνα” εκτός
από τα αμερικανικά μαχη-
τικά αεροσκάφη F-16 και
τα γαλλικά Μιράζ 2000) και
από την περίοδο 1990-93
(όταν η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη προμηθευόταν από
την αμερικανική βιομηχα-
νία επιθετικά ελικόπτερα
Απάτσι AH-64A και πολλα-
πλούς εκτοξευτές πυραύ-
λων M270) μέχρι την πε-
ρίοδο 2000-2004 (όταν ο
Παπαντωνίου προχωρούσε
στην αγορά των αμερικανι-
κών μαχητικών αεροσκα-
φών F-16 Block 50) η Ελ-
λάδα μέχρι σήμερα κατέ-
χει, στην παγκόσμια κατά-
ταξη των δαπανών για εξο-
πλισμούς, μία από τις υψη-

λότερες θέσεις. Κάνοντας πρόσφατα
τον ίδιο τον Τραμπ να πλέκει το εγ-
κώμιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
που εξακολουθεί να ξοδεύει το πο-
σοστό 2% επί του ΑΕΠ για εξοπλι-
σμούς που προβλέπει το ΝΑΤΟ.

“Η Ελλάδα, σταθερά τις προηγού-
μενες δεκαετίες, περιλαμβανόταν
στους μεγαλύτερους εισαγωγείς
όπλων στον κόσμο, καταλαμβάνον-
τας θέσεις στην πρώτη δεκάδα της
παγκόσμιας κατάταξης. Ειδικά μετά
το 1974 διέθεσε, κυρίως σε ΗΠΑ,
Γερμανία και Γαλλία, ποσά που μαζί
με τους τόκους, σύμφωνα με μετριο-
παθείς υπολογισμούς, ξεπερνούν το
50% του δημόσιου χρέους!”, ανέφε-
ρε άρθρο του Ριζοσπάστη στις
14/4/12 και συνέχιζε: “Με βάση τα
στοιχεία του SIPRI [Διεθνούς Ινστι-
τούτου Στοκχόλμης για την Ειρήνη
και τον Αφοπλισμό], η Ελλάδα για
την πενταετία 2001 - 2005 ήταν πρώ-
τη στην παγκόσμια κατάταξη στις ει-
σαγωγές όπλων από τις ΗΠΑ και δέ-
κατη στις εισαγωγές όπλων μεταξύ
όλων των χωρών του κόσμου, αγο-
ράζοντας το 4% της παγκόσμιας «πί-
τας» των εξαγωγών όπλων που γί-
νονται από όλες τις χώρες”.

Μέσα από τέτοιου τύπου ληστρι-
κές κομπίνες και πολιτικές αλλά και
μέσα από τη διάλυση που δημιούρ-
γησε η πολιτική λιτότητας των μνη-
μονίων (το Ακαθάριστο Εγχώριο
Προϊόν από το 2008 έως και το 2015
μειώθηκε κατά 27,4% ή κατά 66,3
δισ. ευρώ) φτάσαμε εν έτει 2018 το
ελληνικό δημόσιο χρέος να βρίσκε-
ται στο 180% του ΑΕΠ (από 120%
του ΑΕΠ το 2009 όταν μπήκαμε με
τον ΓΑΠ στο πρώτο μνημόνιο).     
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Η μόνη λύση είναι η διαγραφή του

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το πολύχρονο σκάνδαλο του Χρέους

Σ
ε αντίθεση με τους μύθους της άρχου-
σας τάξης το χρέος ούτε δημιουργή-
θηκε από το «σπάταλο» κράτος, ούτε

το δημιουργήσαμε «όλοι μαζί». Το χρέος δη-
μιουργήθηκε με τα περίφημα «θαλασσοδά-
νεια» που έπαιρναν την δεκαετία του ’70 εφο-
πλιστές και βιομήχανοι κάνοντας όνειρα ότι η
Μέση Ανατολή μπορούσε να γίνει το Ελντο-
ράντο του ελληνικού καπιταλισμού.

Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 οι επιχειρή-
σεις, όπως ο Όμιλος Λάτση ή η κατασκευα-
στική Αρχιρόδον, και οι τράπεζες ανακάλυ-
ψαν έναν τρόπο για να ξεφύγουν από τις πιέ-
σεις της διεθνούς οικονομικής κρίσης, που
έκανε δυναμικά την εμφάνισή της μετά από
τις δεκαετίες καπιταλιστικής ανάπτυξης του
μεταπολεμικού μπουμ: Τις μπίζνες στη Μέση
Ανατολή, στις χώρες της οποίας, οι έλληνες
εφοπλιστές και κατασκευαστικές εταιρίες, εί-
χαν πατήσει ήδη πόδι από παλαιότερα. 

Επιχειρήσεις και τράπεζες επιδίωξαν να
ανέβουν στον αφρό μιας κερδοσκοπικής φού-
σκας που στηριζόταν σε δάνεια από τα λεγό-
μενα «πετροδολάρια». Ήταν η εποχή που τα
έσοδα των αραβικών καθεστώτων εκτινάσ-
σονταν –μαζί με την εκτίναξη της τιμής του
πετρελαίου που ακολούθησε την αναστολή
της ισοτιμίας του Μπρέτον Γουντς το 1972
και το 1973, το εμπάργκο και τον αραβοϊσ-
ραηλινό πόλεμο. Τα έσοδα αυτά μετατράπη-
καν σε καταθέσεις που διόγκωσαν ανεξέλεγ-
κτα την διεθνοποιημένη τραπεζική αγορά και
με τη σειρά τους έγιναν δάνεια με τα οποία οι
τράπεζες χρηματοδότησαν μεταξύ άλλων και
μια σειρά από ελληνικές επιχειρήσεις.

Αυτό το άνοιγμα του ελληνικού καπιταλι-
σμού τελείωσε άδοξα. Όταν στις αρχές της
δεκαετίας του ’80 ο Πολ Φόλκερ, ο πρό-
εδρος της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ άρ-
χισε να ανεβάζει τα αμερικάνικα επιτόκια και
να οδηγεί το δολάριο στα ύψη, όποιος χρω-
στούσε σε δολάρια βρέθηκε πιασμένος σε
φάκα. Η αύξηση της τιμής του δολαρίου, με
τα επιτόκια να εκτοξεύονται το 1985 στο 9%
(από μόλις 1% έξι χρόνια νωρίτερα), σήμανε
ότι οι τράπεζες και οι επιχειρήσεις που ξανοί-
χτηκαν κατέληξαν «προβληματικές». 

Οι βιομήχανοι έτρεξαν να κάνουν τα «θα-
λασσσοδάνεια» τους καταθέσεις στην Ελβε-
τία και το κράτος ανέλαβε να διασώσει τις
επιχειρήσεις που δεν «τα έβγαζαν πέρα», με
επιδοτήσεις -που έφταναν μέχρι και την ίδια
την εξαγορά από το κράτος, αναλαμβάνον-
τας τα χρέη τους τα οποία διαχρονικά πλη-
ρώνουν οι εργαζόμενοι και τα φτωχά στρώ-
ματα.  

Αυτός που εγκαινίασε αυτή την πολιτική
ήταν η πρώτη κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας του Κωνσταντίνου Καραμανλή ήδη
από τη δεκαετία του 1970 – σε σημείο που οι
ακροδεξιοί την κατηγορούσαν για «σοσιαλ-
μανία». Το 1975, ο Παπαληγούρας, υπουρ-
γός Συντονισμού της πρώτης κυβέρνησης
της ΝΔ, αναγκάστηκε να κρατικοποιήσει δε-
κάδες μεγάλες εταιρείες που απειλούσαν να
βάλουν λουκέτο -ανάμεσά τους την Ολυμπια-
κή Αεροπορία του Ωνάση, την Εμπορική Τρά-
πεζα, τα Τρόλεϊ της Αθήνας, τα Ναυπηγεία
Ελευσίνας και μια σειρά από επιχειρήσεις
του Ομίλου Ανδρεάδη.  

Αυτή είναι η αιτία για την εκτίναξη του δη-
μόσιου χρέους από το 24,6% στο 34,2% του
ΑΕΠ της περιόδου του Καραμανλή και του
Ράλλη (1974-1981). Και οι κυβερνήσεις του
ΠΑΣΟΚ, που ακολούθησαν μετά το 1981, συ-
νέχισαν την πολιτική. Η δεύτερη «πετρελαϊκή
κρίση», που ξέσπασε λίγο μετά την επανά-
σταση του 1979 στο Ιράν, είχε δημιουργήσει
ένα μακρύ κατάλογο από «προβληματικές
επιχειρήσεις» που περιλάμβανε τον μέχρι τό-
τε ανθό της ελληνικής οικονομίας. Ο Οργανι-
σμός Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων ανέλα-
βε να «διασώσει» τις «προβληματικές» επιχει-
ρήσεις ακολουθώντας κατά βήμα την πολιτι-
κή των επιδοτήσεων και των αποζημιώσεων
προς τους καπιταλιστές που τις ξεφορτώνον-
ταν. Οι μόνοι που ανασυγκροτήθηκαν τελικά
ήταν οι παλιοί τους ιδιοκτήτες. 

Στην κυβέρνηση του Α. Παπανδρέου χρω-
στάμε όμως και κάτι ακόμα. Μέχρι το 1981,
το ελληνικό δημόσιο δανειζόταν απευθείας
από την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). Το
1982 η χώρα «εκσυγχρονίστηκε». Από εδώ
και πέρα, ακολουθώντας τα «ευρωπαϊκά πρό-
τυπα» η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων με
εκτύπωση χρήματος απαγορεύτηκε. Αντί για
αυτό, το δημόσιο θα έπρεπε να δανείζεται
πλέον από την «αγορά» -από τις εμπορικές
τράπεζες δηλαδή- και αυτές με την σειρά
τους να δανείζονται (με εγγύηση τα χρέη του
δημοσίου) από την ΤτΕ. Αυτό το θατσερικής
έμπνευσης μέτρο οδήγησε σε πανωτόκια και
ακόμη μεγαλύτερο χρέος.

Τόκοι

Η αποπληρωμή των παλαιότερων δανείων
σήμανε ανάγκη για νέα δάνεια και μέσα από
αυτήν την διαδικασία, οι τόκοι που πλήρωνε
το ελληνικό κράτος εκτινάχθηκαν από 163,6
δις δραχμές το 1984 σε 548 δις το 1988, και
στο ύψος των 3.010-3.280 δις δραχμών (ανά
έτος) το δεύτερο μισό της δεκαετίας του
1990. Η με θρησκευτική ευλάβια εξυπηρέτη-
σή τους σήμανε την εγκατάλειψη των υπο-
σχέσεων του ΠΑΣΟΚ για κοινωνικές παροχές
και τον ερχομό του πρώτου σταθεροποιητι-
κού προγράμματος περικοπών και λιτότητας
το 1985. 

Η Νέα Δημοκρατία σήμερα εξακολουθεί να
ρίχνει τις ευθύνες για την διόγκωση του δη-
μόσιου χρέους στις «σπατάλες» των πρώτων
κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ της εποχής του
Ανδρέα Παπανδρέου - στις αυξήσεις που πή-
ραν οι εργαζόμενοι, στις προσλήψεις ή στη
δημιουργία του ΕΣΥ ή στο ότι πήρε τις προ-
βληματικές και πλήρωνε εργαζόμενους που
τάχα «κάθονταν». Δεκαετίες τώρα οι Μητσο-
τάκηδες ανεμίζουν τα χαρτιά με τους πίνα-
κες του χρέους (που το δείχνουν να διογκώ-
νονται την δεκαετία του ’80), σε μια λαθρο-
χειρία του χειρίστου είδους για να μας πεί-
σουν ότι για το χρέος φταίει η όποια κοινωνι-
κή πολιτική αναγκάστηκαν να ακολουθήσουν
κάτω από το βάρος του κινήματος οι πρώτες
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Τώρα χωρίς να
ντρέπονται τα κουνάνε με υψωμένο το δά-
χτυλο και οι Τσίπρες και οι Τσακαλώτοι. Αλλά
ήταν τα δώρα στους καπιταλιστές που διόγ-
κωσαν το δημόσιο χρέος τις δεκαετίες του
‘80 και του ‘90, όχι οι εργαζόμενοι.

Τα “θαλασσοδάνεια” 
ή πώς τα φάγαΝε μαζί

Επιμήκυνση ή 
στάση πληρωμών;

Τ
ο δημόσιο χρέος της Ελλάδας υπο-
λογίζεται σήμερα στα 343 δις ευρώ.
Αλλά πρόκειται για ένα χρέος που

έχει πληρωθεί - και με το παραπάνω: Σύμ-
φωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δη-
μοσίου Χρέους από το 1991 μέχρι το 2011
το σύνολο των χρημάτων (σε ευρώ) που
είχε πληρώσει το ελληνικό δημόσιο ήταν
περίπου 462 δις ευρώ σε χρεολύσια και
199 δις ευρώ σε τόκους. Από το 2011 μέ-
χρι το 2017 καταβλήθηκαν ακόμη 110 δις
ευρώ σε χρεολύσια και 68 δις ευρώ σε τό-
κους φτάνοντας ένα σύνολο 572 δις ευρώ
σε χρεολύσια και 267 δις ευρώ σε τόκους.
Μέχρι το 2030 η Ελλάδα θα πρέπει να κα-
ταβάλει άλλα 134 δις ευρώ σε τόκους και
άλλα 112 δις σε χρεολύσια.  Εν ολίγοις αν
συνεχιστεί αυτή η πολιτική και ΜΟΝΟ οι
τόκοι που θα έχουμε πληρώσει θα ξεπερ-
νάνε το σύνολο του χρέους κατά 40 δις
ευρώ! Πρόκειται για τοκογλυφία του χει-
ρίστου είδους.

Απέναντι σε αυτήν την άθλια συμμορία
των «δανειστών», η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ έχει ήδη από το 2015 συνθηκολογή-
σει στο μονόδρομο της λιτότητας, των
πλεονασμάτων και την πληρωμή στο ακέ-
ραιο, ελπίζοντας σε λίγα ψίχουλα από την
λεγόμενη «απομείωση του χρέους». Στην
πραγματικότητα δεν υπάρχει καμιά απο-
λύτως «απομείωση». 

Αυτό που συζητάνε με το ΔΝΤ και θα
συζητήσουν ξανά οι υπουργοί Οικονομι-
κών της ΕΕ είναι μια «επιμήκυνση» για τα
τοκοχρεολύσια των αμέσως επόμενων
χρόνων. 

Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για παρά-
ταση των παλαιών δανείων από τον EFSM
κατά τουλάχιστον τρία χρόνια και μείωση
των επιτοκίων τους συν την παροχή 5
δισ. ευρώ από τα κέρδη της ΕΚΤ από τις
τοποθετήσεις της στα ελληνικά ομόλογα.
Ακόμη και αν οι «εταίροι» συμφωνήσουν
σε μια τέτοιου τύπου «διευκόλυνση» (προ-
κειμένου να αποφύγουν αναταράξεις που
μπορεί να φέρει μια ενδεχόμενη χρεοκο-
πία της Ελλάδας στην οικονομικά ασταθή
κατάσταση της ΕΕ) τα «μαξιλαράκια
τους» είναι τόσο χρήσιμα όσο θα ήταν μια
πτώση από τον 340ο όροφο (όσο ακριβώς
τα δις του ελληνικού χρέους) ενός φαντα-
στικού ουρανοξύστη.  

Αυτό έχουν δείξει οι επιμηκύνσεις και
τα swaps που έχουν ήδη γίνει, και όχι μό-
νο δεν ελάφρυναν, αλλά βοήθησαν στο
μεγάλωμα του χρέους. Έχουμε την πικρή
εμπειρία του PSI το 2012 σχετικά με το τι
εννοούν «ελάφρυνση» του χρέους οι δα-
νειστές: Τότε, το ελληνικό δημόσιο «διέ-
γραψε» περίπου 80 δις για να δανειστεί
άλλα 130, αυξάνοντας τελικά το χρέος!
Μέσα σε μια στιγμή εξαφανίστηκαν 7,3 δι-

σεκατομμύρια ευρώ μέσα από το κούρε-
μα των αποθεματικών των ασφαλιστικών
ταμείων και πολλά ακόμα από το κούρεμα
στους προϋπολογισμούς των ταμείων,
των νοσοκομείων, των εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και όλων των οργανισμών του
δημοσίου που τα αποθεματικά τους είχαν
μετατραπεί σε ομόλογα του δημοσίου. Οι
συντάξεις και οι κοινωνικές υπηρεσίες
τσακίστηκαν ενώ οι τράπεζες κάλυψαν τις
απώλειες με άλλη μια «ανακεφαλαιοποί-
ηση».

Τα ίδια παραμύθια που έλεγαν τότε ο
Σαμαράς και ο Βενιζέλος ότι θα κάνουν το
χρέος βιώσιμο με το PSI, μας πλασάρουν
σήμερα ο Τσίπρας και ο Τσακαλώτος.
Όπως το φθινόπωρο του 2012 ένα «κρυο-
λόγημα» στις αγορές ανέβαλε για πάντα
την «έξοδο τον Ιούνη του 2013» του Σαμα-
ρά, έτσι και σήμερα το βάθεμα της κρίσης
στην ΕΕ, η αύξηση της τιμής του πετρε-
λαίου και η άνοδος των επιτοκίων, μετα-
τρέπουν την «έξοδο τον Αύγουστο» του
Τσίπρα σε μια ακόμη φενάκη. 

Σε αντίθεση με τα όσα υποστηρίζουν οι
απολογητές του καπιταλισμού, η αιτία της
κρίσης δημόσιου χρέους δεν είναι οι υπο-
τιθέμενες ελληνικές ιδιαιτερότητες -το
«πελατειακό σύστημα», η «στρεβλή ανά-
πτυξη» ή ότι «άργησε η λιτότητα». Είναι η
κρίση του καπιταλισμού. Όπως και οι πα-
λιότερες κρίσεις έτσι και η σημερινή έχει
τις ρίζες της στην πτώση της κερδοφο-
ρίας του συστήματος -είναι μια κρίση
πτώσης του μέσου ποσοστού κέρδους.
Τις τελευταίες δεκαετίες τα ποσοστά αυ-
τά είναι τόσο μικρά που δεν δικαιολογούν,

στα μάτια των καπιταλιστών, ούτε νέες
επενδύσεις, ούτε καν τη συνέχιση της πα-
ραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που
ζούμε σήμερα: τα συσσωρευμένα σε χρη-
ματική μορφή κέρδη, αντί να οδηγούνται
σε παραγωγικές επενδύσεις, τρέφουν
κερδοσκοπικές φούσκες -στις μετοχές,
τις ισοτιμίες των νομισμάτων, στα κρατικά
ομόλογα, την ενέργεια, τα μέταλλα και τα
τρόφιμα. 

Υπερχρέωση

Όταν η τελευταία μεγάλη φούσκα των
ακινήτων γης στις ΗΠΑ έσκασε το 2008 η
προσπάθεια διάσωσης του τραπεζικού
συστήματος στις ΗΠΑ και παγκόσμια βύ-
θισε τα ίδια τα κράτη στην υπερχρέωση. 

Ο κοινός παρανομαστής όλων των προ-
τάσεων «επίλυσης» είναι ένας: ότι το χρέ-
ος θα πρέπει τελικά να ξεπληρωθεί. Οι κυ-
βερνήσεις θα πρέπει να επιβάλουν στους
κατοίκους τους να στερηθούν μισθούς,
κοινωνικές παροχές, περίθαλψη και συν-
τάξεις έτσι ώστε οι κερδοσκόποι να ει-
σπράξουν στο ακέραιο όχι μόνο τα ίδια τα
κεφάλαια που «επένδυσαν» στις κάθε λο-
γής φούσκες, αλλά και τα πλασματικά
κέρδη που «απέδιδαν» αυτές οι φούσκες
στο απόγειό τους, όταν έτρεξαν οι κυβερ-
νήσεις να τους διασώσουν και τους τό-
κους επί αυτών των χρεών και πάει λέγον-
τας.

Το χρέος έχει γίνει γόρδιος δεσμός για
την οικονομία. Αλλά οι γόρδιοι δεσμοί δεν
λύνονται, κόβονται.  Αυτό μόνο η εργατική
τάξη έχει τη δύναμη να το κάνει και ο τρό-

πος είναι ένας: η μονομερής στάση πλη-
ρωμών, η πλήρης διαγραφή του χρέους
και η εφαρμογή ενός μεταβατικού αντικα-
πιταλιστικού προγράμματος σαν και αυτό
που προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με κρατικο-
ποίηση των τραπεζών και εργατικό έλεγ-
χο, ρήξη με το ευρώ και έξοδο από την
ΕΕ. 

Από το 2008 μέχρι σήμερα, οι ελληνικές
τράπεζες έχουν λάβει πακέτα διάσωσης
με εκατοντάδες δις ευρώ. Ο μόνος τρό-
πος για να εξασφαλίσουμε ότι τα λεφτά
δεν θα «πετάξουν» (και μόνο στο άκουσμα
της «στάσης πληρωμών για το χρέος») και
οι τράπεζες δεν θα πτωχεύσουν, είναι η
κρατικοποίησή τους χωρίς καμιά απολύ-
τως αποζημίωση των τραπεζιτών, κάτω
από εργατικό έλεγχο. 

Η κρατικοποίηση και ο εργατικός έλεγ-
χος δεν αφορά μόνο τις τράπεζες, είναι η
άμεση απάντηση στα προβλήματα που
γεννάει η κρίση, στα κλεισίματα των εργο-
στασίων και των επιχειρήσεων.

Η διαγραφή του χρέους αναγκαστικά
σημαίνει ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση
και με το ευρώ. Έχουμε την πεποίθηση
ότι ενάντια στους καπιταλιστές της ΕΕ,
που χωρίς αμφιβολία όπως και το 2015 θα
χρησιμοποιήσουν όλη τους την πολιτική,
οικονομική και διπλωματική δύναμη εναν-
τίον μας, θα έχουμε πολύτιμο σύμμαχο
την εργατική τάξη όλων εκείνων των χω-
ρών της ΕΕ που ασφυκτιούν από την λιτό-
τητα και τις περικοπές. Μισό αιώνα μετά
το Μάη του ’68, η ιστορία διδάσκει ότι το
μικρόβιο της ρήξης και της ανατροπής
λειτουργεί μεταδοτικά.

Κείμενα: Γιώργος Πίττας

Διαδήλωση μετά τη νίκη του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα τον Ιούλη του 2015
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Τ
ην περασμένη Δευτέρα 11 Ιού-
νη πραγματοποιήθηκε η συ-
νέντευξη τύπου της «Πρωτο-

βουλίας 1-1-4 για τη Συνεργασία,
την Κοινή Δράση και την Ενότητα»
στην οποία παρουσιάστηκε κείμενο
10 σημείων, που υπογράφουν 114
πρόσωπα και συλλογικότητες. Στη
συνέντευξη τύπου μίλησαν οι Αλέ-
κος Αλαβάνος, Νάντια Βαλαβάνη,
Κώστας Λαπαβίτσας, Παναγιώτης
Λαφαζάνης και Μάνια Παπαδημητρί-
ου και ανακοινώθηκε ότι στηρίζει
την Πρωτοβουλία και ο Μανώλης
Γλέζος.

Κάθε Πρωτοβουλία για ενότητα
και κοινή δράση κρίνεται πολιτικά
από το πολιτικό περιεχόμενο, τις πο-
λιτικές και κοινωνικές δυνάμεις στις
οποίες απευθύνεται και την προοπτι-
κή διεξόδου που παρουσιάζει. Δυ-
στυχώς, και στα τρία αυτά πεδία, κι-
νείται σε λάθος κατεύθυνση σε σχέ-
ση με τις μάχες και τη ριζοσπαστικο-
ποίηση του κόσμου, τις ανάγκες της
περιόδου και χωρίς να έχει βγάλει
τα απαραίτητα διδάγματα της πορεί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ.

Σκοπός αυτής της Πρωτοβουλίας,
όπως περιγράφεται στο έβδομο από
τα 10 σημεία είναι: «…να ενώσουμε
τις διάσπαρτες αυτές νησίδες σε
ένα πανίσχυρο Αρχιπέλαγος. Μπο-
ρούμε να αναπτερώσουμε το ηθικό
του λαού και να στηρίξουμε την ηθι-
κή της αλληλεγγύης και δημιουρ-
γίας. Με αυτό το όραμα τασσόμαστε
υπέρ ενός μετώπου όλων των πολιτι-
κών και κοινωνικών δυνάμεων που
εμπνέονται και πονάνε… για μια κυ-
ρίαρχη, γνήσια δημοκρατική, ανε-
ξάρτητη, παραγωγική και τεχνολογι-
κά προηγμένη Ελλάδα του 21ου αι-
ώνα.… για να ανοίξει ένας νέος ορί-
ζοντας ειρηνικής επανάστασης και
λυτρωτικής απελευθέρωσης του λα-
ού μας».

Από αυτό το απόσπασμα, που πα-
ρουσιάστηκε μάλιστα και ως συνο-
δευτικό στο κάλεσμα για τη Συνέν-
τευξη Τύπου, το πρώτο συμπέρασμα
είναι ότι πρόκειται για μία Πρωτο-
βουλία λιγότερο ριζοσπαστική και
από την ίδια τη ΛΑΕ. Η απουσία στις
114 υπογραφές, πλην ελάχιστων
εξαιρέσεων, από μέλη της ΛΑΕ που
δεν ανήκουν στο Αριστερό Ρεύμα
δηλώνει ότι αυτή η Πρωτοβουλία
δεν μπορεί να συσπειρώσει όλη τη
ΛΑΕ.  Έχει προσανατολισμό προς τα
δεξιά της, σε «πατριωτικές και δημο-
κρατικές δυνάμεις». Ήδη ο Βαρου-
φάκης με άρθρο του στην ΕφΣυν
χαιρετίζει την “πρωτοβουλία του
Αλέκου Αλαβάνου” και το ΕΠΑΜ του
Καζάκη, στο οποίο έγινε πρόσκληση
συμμετοχής στη Πρωτοβουλία (!),
το συζητάει «υπό άλλους όρους».

Είναι μία Πρωτοβουλία που επειδή
απευθύνεται «σε πολιτικές και κοι-

νωνικές δυνάμεις που εμπνέονται
και πονάνε… την Ελλάδα» εντυπω-
σιάζει με την απουσία των λέξεων:
«αριστερά», «εργατική τάξη», «σο-
σιαλισμός», «αστική τάξη», «καπιτα-
λισμός», «ταξική πάλη» και των πα-
ραγώγων της. 

Συγχωροχάρτι

Το κείμενο της Πρωτοβουλίας ξε-
κινάει με ένα «συγχωροχάρτι» στην
ντόπια άρχουσα τάξη γιατί η
«...άγρια επίθεση ενάντια στην κοι-
νωνία, στον κόσμο της εργασίας,
στη νέα γενιά… είναι «αποτέλεσμα
των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, της Ευρωζώνης, του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου…». 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για
τους στόχους και τους σκοπούς των
δανειστών. Αλλά δεν είναι μία πολιτι-
κή που απλά «επιβλήθηκε από τα
έξω», είναι μία πολιτική που είναι
ταυτισμένη με τις ανάγκες της ντό-
πιας άρχουσας τάξης για να παρα-
μείνει στο άρμα του ευρώ και της
ΕΕ. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει
και εφαρμόζει μνημόνια γιατί συνθη-
κολόγησε με τις απαιτήσεις της ντό-
πιας άρχουσας τάξης. Και συνθηκο-
λόγησε γιατί δεν είχε τη γραμμή ρή-
ξης ούτε με την ΕΕ, αλλά ούτε και
με την ντόπια άρχουσα τάξη. Δυστυ-
χώς αυτή η στρατηγική, υπάρχει και
σ’ αυτή την Πρωτοβουλία και αυτό
φαίνεται στην εναλλακτική λύση που
προβάλει απέναντι στα μνημόνια και
στη λιτότητα.

Ξεκινάει με μία τοποθέτηση ότι
«...ο τόπος μας διαθέτει άφθονες δυ-
νατότητες ανάπτυξης και πλούτου,
φτάνει να αξιοποιηθούν με αυτοπε-
ποίθηση και όραμα οι υποδομές του
που σήμερα λεηλατούνται, το διψα-
σμένο για δημιουργία ανθρώπινο δυ-
ναμικό του, η στρατηγική γεωγραφι-
κή του θέση, ο φυσικός του πλού-

τος… υπάρχουν συγκεκριμένες κα-
τευθύνσεις σε εμπεριστατωμένες
συλλογικές και ατομικές μελέτες,
στηριγμένες στη διεθνή
εμπειρία, που μπορούν να φέρουν
μια ουσιαστική υπέρβαση της ύφε-
σης και της επακόλουθης στασιμότη-
τας ικανοποιώντας τις λαϊκές ανάγ-
κες…» καταλήγει να προτείνει ένα
αταξικό τεχνοκρατικό οικονομικό
πρόγραμμα «παραγωγικής ανασυγ-
κρότησης» με πυλώνα το εθνικό νόμι-
σμα, τις δημόσιες και εθνικές επεν-
δύσεις σε ένα κοινωνικό περιβάλλον
χωρίς ταξική σύγκρουση και χωρίς
να αναφέρει και ποιός θα το υλοποι-
ήσει αυτό το πρόγραμμα (η απουσία
της λέξης «αριστερά» δεν μας επι-
τρέπει να υποθέσουμε μία «αριστερή
κυβέρνηση», μάλλον μία κυβέρνηση
«που πονάει τον τόπο»): 

«Κρίνουμε ως άμεσα αναγκαία:
την τόνωση της ενεργού ζήτησης.
Την ταχεία αποκλιμάκωση της φορο-
λογίας, συμπεριλαμβανομένης της
κατάργησης του ΕΝΦΙΑ. Την παράλ-
ληλη επεκτατική δημοσιονομική πο-
λιτική για την ανακούφιση του λαού,
κι ιδιαίτερα τη στήριξη των πλέον
αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων.
Την αύξηση των επενδύσεων στον
δημόσιο, ιδιωτικό (!) και κοινωνικό
τομέα. Τη δημιουργία του απαραίτη-
του δημοσιονομικού χώρου με την
απαλλαγή του προϋπολογισμού από
τα εξοντωτικά πρωτογενή πλεονά-
σματα και με τη χρήση των νομισμα-
τικών εργαλείων, αποδομώντας έτσι
τη λογική ότι “δεν μπορούν να υπάρ-
ξουν χρήματα”. Την προώθηση, με
αξιοποίηση όλων των δυνατών μέ-
σων, μιας βαθιάς διαγραφής χρέ-
ους. Την ταχεία, με αυτόν τον τρό-
πο, μείωση της ανεργίας και τη δημι-
ουργία θέσεων εργασίας με αξιο-
πρεπείς σχέσεις εργασίας και αμοι-
βής. Την εξυγίανση και αναπτυξιακή

αναδιάρθρωση του τραπεζικού το-
μέα σε δημόσια βάση, που θα στηρί-
ζει τις νέες αναπτυξιακές πολιτικές.
Τον σχεδιασμό μιας μεσοπρόθεσμης
βιομηχανικής και αγροτικής πολιτι-
κής για την αλλαγή της στρεβλής
δομής της οικονομίας. Η παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση προϋποθέτει τε-
λικά την εθνικοποίηση των ΔΕΚΟ και
άλλων στρατηγικών τομέων της οι-
κονομίας…».

Αντιδραστικά στερεότυπα 

Σε όλα τα παραπάνω όχι μόνο δεν
υπάρχει αναφορά στην ανάγκη για
εργατικό έλεγχο σε Τράπεζες και
ΔΕΚΟ αλλά παρακάτω υπάρχει και
αναπαραγωγή αντιδραστικών στερε-
ότυπων: «για τον σκοπό αυτό χρει-
άζεται βαθιά δημοκρατική τομή στη
Δημόσια Διοίκηση, με εκσυγχρονι-
σμό, αποδοτικότητα (!) και παραγω-
γικότητα (!), με αποτελεσματική κα-
ταπολέμηση της αναξιοκρατίας,
κομματικοποίησης, διαφθοράς, δια-
πλοκής, ατιμωρησίας...». Ουσιαστικά
προβάλλεται η ανάγκη για επιβολή
αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα.

Μετά από όλα αυτά, η τοποθέτη-
ση ότι “οι αναγκαίες αυτές αλλαγές
είναι ασυμβίβαστες με την παραμο-
νή στην Ευρωζώνη και οδηγούν σε
ρήξη με την ΕΕ» έρχεται όχι σαν ένα
ταξικό καθήκον προς όφελος της
εργατικής τάξης αλλά σαν εθνικό
συμφέρον. 

Το ίδιο προβληματική είναι η το-
ποθέτηση στα «εθνικά θέματα». «Θέ-
τουμε, ζώντας σε μια περιοχή ρευ-
στότητας και ανασφάλειας, αμερικα-
νικών και ευρωπαϊκών ιμπεριαλιστι-
κών επεμβάσεων, συγκρούσεων και
περιφερειακών ηγεμονισμών, στρα-
τιωτικών εισβολών και τοπικών πολέ-
μων, ως κεντρικό μας στόχο την
προάσπιση της εδαφικής ακεραιότη-
τας και της ασφάλειας της πατρίδας

μας». Σε όλο αυτό το περιβάλλον, σε
μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από
την πιο επιθετική πολιτική της ελλη-
νικής πλευράς στα Βαλκάνια, την
όξυνση του αντιδραστικού ελληνο-
τουρκικού ανταγωνισμού στο Αιγαίο
και στην Κύπρο για τις ΑΟΖ, τη συμ-
μετοχή της στον αντιδραστικό άξονα
με Ισραήλ και Αίγυπτο, η Ελλάδα πα-
ρουσιάζεται ως μία χώρα «που κιν-
δυνεύει να χάσει την εδαφική της
ακεραιότητα». Έτσι, η εναντίωση
στο ΝΑΤΟ δεν έρχεται από αντιιμπε-
ριαλιστικές θέσεις αλλά γιατί «…δεν
εγγυάται την εθνική μας κυριαρχία»
για να καταλήξει ότι «η ανασυγκρό-
τηση της οικονομίας και η ανάκαμψη
του φρονήματος του λαού μας είναι
κεντρικές προϋποθέσεις ώστε η χώ-
ρα μας να είναι διεθνώς σεβαστή».

Αρνητική εντύπωση προκαλεί η
απουσία οποιαδήποτε αναφοράς
στα ζητήματα του φασισμού, του
ρατσισμού, των δικαιωμάτων των
μεταναστών, των γυναικών, των ομο-
φυλόφιλων. Μία τέτοια Πρωτοβου-
λία δεν μπορεί να δώσει στήριγμα
και ελπίδα στον κόσμο της αριστε-
ράς που συγκρούεται με τον Τσίπρα
και την κυβέρνησή του και κουβαλά-
ει πλούσιες εμπειρίες από τους αγώ-
νες που έχει δώσει σε όλα αυτά τα
μέτωπα

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί και πρέπει να
αποτελέσει κέντρο συσπείρωσης για
κοινή δράση και ταυτόχρονα να ορ-
γανώσει τον συντροφικό πολιτικό
διάλογο για τις πολιτικές και ιδεολο-
γικές μάχες του σήμερα και τη
στρατηγική. Για να κερδίσουν οι
αγώνες και μέσα από αυτή τη ζωντα-
νή διαδικασία να δυναμώσει η αντι-
καπιταλιστική προοπτική της ανα-
τροπής, η μόνη νικηφόρα προοπτική
με την εργατική τάξη. 

Γιώργος Ράγκος,
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

“Πρωτοβουλία 114” Mια πιο δεξιά ΛΑΕ;
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Pride 
στην 
Πάτρα

Τ
ο διήμερο 15 και
16 Ιουνίου πραγ-
ματοποιήθηκε με

επιτυχία το 3ο Patras
Pride. Ένα πολύχρωμο,
εορταστικό και αγωνι-
στικό φεστιβάλ που
λαμβάνει χώρα για τρί-
τη χρονιά στην πόλη.
Κορύφωση του διημέ-
ρου ήταν η μεγάλη πο-
ρεία υπερηφάνειας που
βάδισε το Σάββατο. 

Το φεστιβάλ ξεκίνησε
την Παρασκευή 15/6
πάρα την έντονη βροχή.
Στον μόλο είχαν στηθεί
περίπτερα lgbtq+ συλ-
λογικοτήτων, γυναι-
κείων ομάδων και αντι-
ρατσιστικών οργανώσε-
ων. Μέσα σε αυτά και
το περίπτερο της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. 

Η πολύχρωμη πορεία
που έγινε το απόγευμα
του Σαββάτου ήταν
πραγματικά επιβλητική.
Ένα ενθουσιώδες και
ζωντανό πλήθος άνω
των χιλίων ατόμων γέμι-
σε τους δρόμους της
Πάτρας.  

Στην πορεία συμμε-
τείχαν το Blender, η Co-
lor Youth, οι Proud Se-
niors, το Πολύχρωμο
Σχολείο, η ΚΕΕΡΦΑ και
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το πάθος
και ο παλμός δεν έλει-
ψαν από όλη την πορεία
ενώ εκτός από συνθή-
ματα ενάντια στο σεξι-
σμό και την ομοφοβία
ακούστηκαν και πολλά
αντιφασιστικά. Η μέρα
έκλεισε εορταστικά με
ένα μεγάλο πάρτι.

Νεκτάριος Χάινταρ

Οι μάχες είναι “Παρούσες”
Τ

ο 14ο Pride της Αθήνας άνοιξε
για μια ακόμη χρονιά μια μεγά-
λη συζήτηση: είναι μια «ακίνδυ-

νη» διοργάνωση; Είναι μια τυπική ημέ-
ρα στην οποία είναι εύκολο να χωθούν
πρεσβείες, χορηγοί και θεσμοί όπως ο
Δήμος Αθηναίων και η ίδια η κυβέρνη-
ση για να ξεπλύνουν τις επιθέσεις
τους; Είναι ένα φεστιβάλ από το οποίο
έχουν πεταχτεί οι διεκδικήσεις και το
πολιτικό περιεχόμενο; Οι ανησυχίες
είναι δικαιολογημένες, αν ληφθεί υπό-
ψη η στάση της διοργανώτριας ΜΚΟ,
Athens Pride, όσον αφορά τη σύνθεση
της οργανωτικής επιτροπής, την πολι-
τική των χορηγιών αλλά και τις προ-
σπάθειές της να περιορίσει την πολιτι-
κή παρέμβαση στην πλατεία Συντάγ-
ματος.

Η επικαιρότητα του αγώνα για τσά-
κισμα των σεξιστικών διακρίσεων φαί-
νεται όμως πρώτα και κύρια στην πό-
λωση του πολιτικού σκηνικού, ειδικά
τις ημέρες γύρω από το Pride. Δεν
υπάρχει δεξιοφυλλάδα και φασιστο-
φυλλάδα που, ουρλιάζοντας για το
Μακεδονικό, να μην έκανε τη σύνδε-
ση με την ορατότητα των ΛΟΑΤΚΙ+.
Υπερασπίζονται λυσσαλέα το τρίπτυ-
χο «πατρίς – θρησκεία – οικογένεια»
και γι’ αυτό για την δεξιά και την
ακροδεξιά διεθνισμός και αντισεξι-
σμός είναι δυο πτυχές του ίδιου εχ-
θρού. Καθόλου τυχαίο που στην εθνι-
κιστική συγκέντρωση “μακεδονομά-
χων” έξω από τη Βουλή υπήρχε πλα-
κάτ: «Τσίπρα παραιτήσου μόνο οι
πούστηδες είναι μαζί σου». Το πολιτι-
κό σύστημα έχει ρίξει κολοσσιαίες
δυνάμεις για να στρίψει την εργατική
τάξη προς τα δεξιά. Μέσα σε αυτές
τις συνθήκες, η αριθμητική επιτυχία
της διαδήλωσης του Pride, με συμμε-
τοχή ενός τεράστιου φάσματος ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ και συμμάχων, είναι μια καθα-
ρή ένδειξη ότι αυτή τη μάχη οι από
πάνω την χάνουν.

Από την άλλη οι ΛΟΑΤΚΙ+ δεν «εί-
ναι με τον Τσίπρα», δηλαδή με μια κυ-
βέρνηση που πετσοκόβει το κράτος
πρόνοιας ενώ σώζει τις τράπεζες και
παραμένει νονός στη γειτονιά των
Βαλκανίων για λογαριασμό του ελλη-
νικού ιμπεριαλισμού, του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ. Το ίδιο το περιεχόμενο που
αναδείχθηκε στο φετινό Pride έρχεται
σε πλήρη αντίθεση με τις προθέσεις
των διοργανωτών και όσους θέλουν
το Pride «απολιτίκ». 

Ακόμα και οι χαιρετισμοί από την
επίσημη εξέδρα ξετύλιξαν μια μεγάλη
βεντάλια από αγώνες που έχουμε
μπροστά μας σαν ΛΟΑΤΚΙ+ και εργα-
τικό κίνημα. Εκπρόσωπος της οργάνω-
σης «LGBTQI+ Refugees Welcome»
τόνισε ότι οι ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες
αγωνίζονται για ορατότητα, στέγη και
χαρτιά. Η «ΛΟΑΤ ΑμεΑ» χαιρέτισε λέ-
γοντας ότι χρειάζεται η δημιουργία

των κατάλληλων συνθηκών για την αλ-
ληλεπίδραση και αλληλοϋποστήριξη
των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων με αναπηρία,
καθώς και ενημέρωση της κοινότητας
για ζητήματα αναπηρίας και προσβα-
σιμότητας. 

Η «Colour Youth», οργάνωση νέων
ΛΟΑΤΚΙ+ και συμμάχων και το «Πο-
λύχρωμο Σχολείο», πρωτοβουλία που
αποτελείται κυρίως από εκπαιδευτι-
κούς, έκαναν λόγο στους χαιρετι-
σμούς τους για την έκταση του σεξι-
στικού φαινομένου στα σχολεία, για
τον ρόλο της εκπαίδευσης στην ανα-
παραγωγή των προτύπων καθώς και
για την ανάγκη καταγραφής ομο-
τρανσφοβικών περιστατικών. Οι «Οι-
κογένειες Ουράνιο Τόξο» θύμισαν ότι
τα ζητήματα γάμου και παιδοθεσίας
δεν είναι «παράδοση» ή «έθιμο»: «Εν
όψει της αναθεώρησης οικογενειακού
δικαίου τον Αύγουστο κάνουμε εκ-
στρατεία ‘ίσα δικαιώματα για όλα τα
παιδιά’. Τα παιδιά ΛΟΑΤΚΙ+ οικογε-
νειών είναι υπαρκτά, αλλά αόρατα.
Στερούνται βασικά δικαιώματα όπως
η ισότιμη παρουσία του μη βιολογι-
κού γονιού τους στην εκπαίδευση, τις
ιατρικές πράξεις, την ασφάλιση, την
κληρονομιά. Σε περίπτωση δε θανά-
του του βιολογικού γονιού κινδυ-
νεύουν να καταλήξουν ακόμη και σε
ίδρυμα αντί για τον άλλο τους γονιό».

Αντίστοιχα οι «Περήφανοι Γονείς»,
γονείς ΛΟΑΤΚΙ+ παιδιών, τόνισαν
στον χαιρετισμό τους ότι δικαιώματα
που θα έπρεπε να είναι αυτονόητα
για όλα τα παιδιά, όπως η ελευθερία,
η δημιουργικότητα, η τεμπελιά, η ευ-
τυχία, η ασφάλεια, η ανεμελιά, αρχί-
ζουν και υφίστανται «όχι επειδή απο-
φάσισε να μας τα εκχωρήσει κάποιο
πολιτικό κατεστημένο ή κάποια πο-
λυεθνική, ή κάποια ΜΚΟ, αλλά από τη
στιγμή που τα διεκδικούμε». Με τη
σειρά τους οι «Proud Seniors» χαιρέ-
τισαν λέγοντας: «Είμαστε οι υπερή-
φανοι πρεσβύτεροι, η ομάδα που

διεκδικεί τα δικαιώματα των ατόμων
της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας άνω των 50
ετών. Ζητάμε την υπεύθυνη, σοβαρή
κατάρτιση σχετικά με τα ΛΟΑΤΚΙ+ ζη-
τήματα του προσωπικού που εργάζε-
ται σε δομές Υγείας και Φιλοξενίας
για ηλικιωμένα άτομα. Ο ‘θείος Γιάν-
νης’ ζει μόνος, έχει κατάθλιψη, δεν
έχει πια φίλους, δεν έχει παντρευτεί.
Για τη γειτονιά είναι μια γριά αδερφή.
Για κάθε “κύριο Γιάννη” είμαστε ανοι-
χτοί να ακούσουμε. Για τα άτομα από
το Λουζιτάνια, το ΑΚΟΕ, το Κράξιμο,
το Αμφί, όλους αυτούς που στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’80 τόλμησαν
να βγουν από την ντουλάπα και να
οργανώσουν τους πρώτους αγώνες,
είμαστε σήμερα ακόμη εδώ και διεκ-
δικούμε. Αγαπήστε τους μεγαλύτε-
ρους ανθρώπους και μην τους απο-
μονώνετε». Με το πανό των Proud Se-
niors διαδήλωσε αργότερα ο Ν. Δια-
μαντίδης, που συμμετείχε στο πρώτο
Pride της Νέας Υόρκης το 1969.

Στους χώρους δουλειάς

Η ομάδα «ΛΟΑΤΚΙ+ Εργασιακή Υπο-
στήριξη» μίλησε για τις σεξιστικές δια-
κρίσεις στους χώρους δουλειάς, όσο
η οικονομική και πολιτική κρίση είναι κι
αυτή ακόμα παρούσα στην Ελλάδα. Οι
αγώνες είναι απαραίτητοι «όσο ένα
τρανς άτομο δεν μπορεί να δουλέψει
παρά στην σεξεργασία, όσο μια λε-
σβία, ένας γκέι, ένα μπάι άτομο υπο-
χρεούται να είναι στην ντουλάπα, όσο
ένα μη δυικό άτομο φοβάται να είναι
το εαυτό του, όσο γίνονται απολύσεις
επειδή ‘τι θα πουν οι πελάτες’, όσο δε
μας ασφαλίζουν και μας δίνουν ψίχου-
λα λέγοντας ότι μας κάνουν χάρη, όσο
οι μεγάλες εταιρίες χορηγοί έρχονται
στις εκδηλώσεις της κοινότητάς μας
λέγοντας πόσο σύμμαχοι είναι ενώ κά-
νουν διακρίσεις», τόνισε η ομάδα, ενώ
φιγουράριζε μπροστά σχεδόν από τη
σκηνή του Pride το περίπτερο που είχε
εξασφαλίσει η Vodafone, διαβόητη για

τις απολύσεις που κάνει σε βάρος ερ-
γαζόμενων που «διαφέρουν» αλλά και
όσων συνδικαλίζονται. Ο χαιρετισμός
έκλεισε: «Θα είμαστε παρούσες σε
όλους τους σωματειακούς και συνδι-
καλιστικούς χώρους εντάσσοντας
στην ατζέντα τη μάχη κατά του σεξι-
σμού, της ομοφοβίας και της τραν-
σφοβίας».

Η ομάδα «Fat Unicorns» έκανε λόγο
για τα ασφυκτικά πρότυπα ομορφιάς
που αναγκάζουν άνδρες και γυναίκες
να κρύβουν τα σώματά τους. Η πρω-
τοβουλία που λειτουργεί τη γραμμή
υποστήριξης «11528 – Δίπλα σου»
αποτελείται από επαγγελματίες ψυχι-
κής υγείας και μίλησε τόσο για τις συ-
ζητήσεις που έχουν ανοίξει οι δρά-
σεις του κινήματος, όσο και για την
ελπίδα να υπάρξει μια μέρα «κατάρ-
γησής μας, να μη χρειάζεται η δική
μας στήριξη». Η ομάδα «Ερμής» από
τη Γερμανία, πρωτοβουλία ομοφυλό-
φιλων Ελλήνων μεταναστών, έκανε
λόγο για την άνοδο της ακροδεξιάς
και της μισαλλοδοξίας σε όλη την Ευ-
ρώπη, με πάνω από 100 οργανώσεις
σε 30 χώρες που «πολεμούν τα δι-
καιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+, θέλουν την
ποινικοποίηση των αμβλώσεων κλπ».
Τέλος, η «Θετική Φωνή», σύλλογος
οροθετικών ατόμων, τόνισε πόσο ση-
μαντικό είναι να διαδοθεί το μήνυμα
ότι οι HIV+ άνθρωποι που έχουν μη
ανιχνεύσιμο ιικό φορτίο (χάρη στα αν-
τιρετροϊκά) δεν μπορούν να μεταδώ-
σουν τον ιό, κάτι που έχει πλέον τεκ-
μηριωθεί επιστημονικά. «Να καταπο-
λεμήσουμε το στίγμα και τα φαντά-
σματα των προηγούμενων δεκαετιών,
να κερδίσουμε μια ζωή χωρίς φόβο,
άγχος, ψέμα», είπαν.

Αυτές οι πρωτοβουλίες παλεύουν
για έναν κόσμο που οι δομές Υγείας,
Ψυχολογικής Υποστήριξης, Περίθαλ-
ψης και Εκπαίδευσης, θα ανταποκρί-
νονται στις ανάγκες μας. Για έναν κό-
σμο που η επιστήμη θα υπηρετεί την
αλήθεια σχετικά με το φύλο και τη σε-
ξουαλικότητα και όχι τις δεισιδαιμο-
νίες. Για το τσάκισμα της φασιστικής
απειλής στην Ελλάδα και όλη την Ευ-
ρώπη. Για ανοιχτά σύνορα και πόλεις,
για το γκρέμισμα της Ευρώπης φρού-
ριο. Για την εξάλειψη των διακρίσεων
και των σεξουαλικών παρενοχλήσεων
στους χώρους εργασίας. Πρόκειται
για καθαρά ταξικές μάχες, στις οποί-
ες έχουν δυνατούς συμμάχους τις
οργανώσεις της εργατικής τάξης: σω-
ματεία, συνδικάτα, φοιτητικούς συλ-
λόγους. Oι ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώσεις δια-
δήλωσαν λίγο αργότερα, πλάι πλάι με
το μπλοκ της ΕΙΝΑΠ, του σωματείου
του νοσοκομείου Άγιος Σάββας και
των φοιτητών/τριών της ΣΓΤΚΣ του
ΤΕΙ Αθήνας και της Φιλοσοφικής σχο-
λής.

Αφροδίτη Φράγκου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
23 Ιούνη  
Λευκός Πύργος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6-7 Ιούλη
Πάρκο Γεωργιάδη

Φεστιβάλ
Περηφάνιας

16/6, Σεξιστικός οχετός στην εθνικιστική μάζωξη έξω από τη Βουλή



Νο 1329, 20 Ιούνη 2018 Το εργατικό κίνημασελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ

Απούσες!

Τ
ην ανάγκη για ενίσχυση του Συντο-
νισμού Ενάντια στα Μνημόνια, ευ-
ρύτερα του συντονισμού και της

οργάνωσης της βάσης των σωματείων,
αλλά και για το δυνάμωμα των αντικαπι-
ταλιστών μέσα σε αυτά, ανέδειξε για μια
ακόμη φορά η απεργιακή κινητοποίηση
της Πέμπτης 14/6. 

Το πακέτο που ψηφιζόταν στη Βουλή,
ούτε λίγο – ούτε πολύ, ισοδυναμεί με ένα
νέο 4ο μνημόνιο. Οι κινητοποιήσεις που
ακολούθησαν μετά τη γενική απεργία
στις 30 Μάη έκαναν σαφές ότι το τροπά-
ρι των γραφειοκρατών για “εργαζόμε-
νους που δεν αντέχουν άλλες απεργίες”,
είναι μακριά από την πραγματικότητα.
Φρόντισαν να το διαψεύσουν οι χιλιάδες
απεργοί της πανεργατικής, αλλά και οι
εργαζόμενοι της COSCO, των συγκοινω-
νιών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
της ΕΥΔΑΠ, η συνέχεια της αποχής ενάν-
τια στην αξιολόγηση κλπ.

Ωστόσο, η συνδικαλιστική ηγεσία προ-
τίμησε να αγνοήσει την οργή των εργα-
ζομένων. Η ηγεσία της ΓΣΕΕ σφυρίζει
αδιάφορα μετά την απεργία της 30 Μάη,
ενώ το ΕΚΑ αρκέστηκε σε ένα αφηρημέ-
νο κάλεσμα προς τα σωματεία “να βρί-
σκονται σε εγρήγορση”, δυο μέρες πριν
την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου. 

Ανοχή

Ανάλογη φαινόταν και η στάση της
ΑΔΕΔΥ, η οποία αρχικά κάλεσε σε απο-
γευματινό συλλαλητήριο, με την ανοχή
και των συνδικαλιστών της ρεφορμιστι-
κής αριστεράς μέσα στην ηγεσία της συ-
νομοσπονδίας. Ακόμα και για τη στάση
εργασίας που έφτασε να προκηρύξει η
ΑΔΕΔΥ για την ώρα της ψήφισης, χρει-
άστηκε μια ολόκληρη προσπάθεια από
πρωτοβάθμια σωματεία που με αποφά-
σεις τους καλούσαν σε απεργιακή κλιμά-
κωση εν'όψει του Πολυνομοσχεδίου, αλ-
λά και ευρύτερα αγωνιστών κι αγωνι-
στριών του Συντονισμού και της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς, οι οποίοι πάλε-
ψαν για νέα πανεργατική απεργία μετά
τις 30 Μάη.

Η απροθυμία των γραφειοκρατών ήταν
εμφανής κι από τη φτωχή προετοιμασία
που έκαναν για την απεργία, αλλά και
από την ακόμα πιο φτωχή παρουσία τους
στην ίδια την απεργιακή συγκέντρωση.
Oυσιαστικά ό,τι σωματείο κι απεργός είχε
κινητοποιηθεί, είχε την αφετηρία του στα
αριστερά των συνδικαλιστικών ηγεσιών
και σε πρωτοβουλίες σαν του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια, που τις προ-
ηγούμενες ημέρες καλούσε συνδικάτα κι
εργαζόμενους “να πάρουν ξανά πάνω
τους την σύγκρουση και να δώσουν συνέ-
χεια με νέες απεργιακές κινητοποιήσεις”. 

Η ενίσχυση αυτών των πρωτοβουλιών
σε κάθε χώρο δουλειάς δυναμώνει την
προοπτική για να ξεπεράσουμε την
αδράνεια της γραφειοκρατίας, να προ-
χωρήσουμε σε απεργιακή κλιμάκωση και
ανατροπή των μνημονιακών επιθέσεων.

Αντίσταση στα Μνημόνια
Μ

ε απεργιακές κινη-
τοποιήσεις και δια-
δηλώσεις υποδέχτη-

καν χιλιάδες εργαζόμενοι το
νέο μνημονιακό πολυνομο-
σχέδιο την Πέμπτη 14/6. 

Στάση εργασίας είχε προ-
κηρύξει η ΑΔΕΔΥ σε όλο το
δημόσιο τομέα, όπως και μια
σειρά σωματεία κι ομοσπον-
δίες των ΔΕΚΟ και του ιδιω-
τικού τομέα. Οι εργαζόμενοι
στο Μετρό ακινητοποίησαν
τους συρμούς για αρκετές
ώρες πρωί και βράδυ κι εν-
διάμεσα τράβηξαν χειρό-
φρενα οι συνάδελφοί τους
στα λεωφορεία.

“Απεργούμε σήμερα γιατί
η κυβέρνηση φέρνει νέο
τσάκισμα των μισθών. Αν το
υπολογίσεις θα παίρνουμε
ένα μισθό λιγότερο. Κι όχι μόνο
αυτό. Τσακίζει τις συντάξεις, συνε-
χίζει την υποβάθμιση των κοινωνι-
κών υπηρεσιών, προχωράει τις
ιδιωτικοποιήσεις. Δεν πρέπει να
περάσει” δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Αντώνης, εργαζόμε-
νος στο Υπουργείο Πολιτισμού
που διαδήλωσε με το μπλοκ του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια. 

Με το σύνθημα “Να ξηλώσουμε
παλιά και νέα μνημόνια” στο κεν-
τρικό του πανό, ο Συντονισμός ξε-
κίνησε από την πλ.Κλαυθμώνος
όπου καλούσαν τα συνδικάτα και
βάδισε προς τη Βουλή. Μαζί του
διαδήλωσαν το σωματείο του
Αγ.Σάββα, του ΓΝΑ Γεννηματάς, το
Συντονιστικό Νοσοκομείων και δε-
κάδες αγωνιστές κι αγωνίστριες

από εργατικούς χώρους και σχο-

λές. Τόσο στη Σταδίου όσο και στο

Σύνταγμα οι διαδηλωτές του Συν-

τονισμού συναντήθηκαν με απερ-

γιακά μπλοκ που ξεκίνησαν από

διαφορετικές αφετηρίες – του ΠΑ-

ΜΕ που ερχόταν από την Ομόνοια

και πρωτοβουλίας συνδικαλιστών

που βάδισε από την Κολοκοτρώνη.

Επίθεση

“Το πολυνομοσχέδιο επιχειρεί

ένα ακόμα πλήγμα στον κόσμο της

εργατικής τάξης” μας λέει ο Βασί-

λης, μέλος του Σωματείου Επισιτι-

σμού – Τουρισμού και του δικτύου
“Καμαριέρα” που παρεμβαίνει

στον κλάδο. “Επιτίθενται τόσο

στους μισθούς όσο και τις συντά-

ξεις. Ανατρέπουν όλες τις υποσχέ-

σεις για αύξηση του κατώτατου μι-

σθού τον Αύγουστο, αφού και να
τον αυξήσουν τα παίρνουν πίσω
και με το παραπάνω μέσω της μεί-
ωσης του αφορολόγητου. Ουσια-
στικά το πολυνομοσχέδιο σημαίνει
ακόμα μεγαλύτερη παράταση της
σκληρής λιτότητας σε βάθος χρό-
νου. Ο μόνος δρόμος που μπορεί
να τη σταματήσει και να οδηγήσει
έξω από τα μνημόνια είναι το
απεργιακό κίνημα να συνεχιστεί με
ακόμα μαζικότερους όρους”.

Για την απεργία της Πέμπτης ως
κομμάτι της ευρύτερης μάχης που
δίνουν οι υγειονομικοί μας μίλησε η
Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπρόεδρος
του σωματείου του Αγ.Σάββα:

“Απεργούμε σήμερα ενάντια
στα προαπαιτούμενα, κομμάτι των
οποίων είναι η αξιολόγηση στο δη-
μόσιο τομέα. Είναι μια ανοιχτή μά-

χη στα νοσοκομεία. Προσπα-
θούν να διασπάσουν την αν-
τίσταση, σπέρνοντας τρομο-
κρατία, εξατομίκευση και
διαδίδοντας ψέμματα. Αλλά
και πάλι δεν τα καταφέρ-
νουν. Δεν δεχόμαστε να μας
αξιολογήσουν μέσα σε αυ-
τές τις τραγικές συνθήκες
των ελλείψεων και της υπο-
χρηματοδότησης. Και το
'όχι' στην αξιολόγηση η συν-
τριπτική πλειοψηφία των συ-
ναδέλφων το εκλαμβάνει
σαν 'όχι' στα μνημόνια. Σε
αυτό το πλαίσιο της μάχης
ενάντια στις ελλείψεις και
την υποχρηματοδότηση εν-
τάσσεται και η πρωτοβουλία
που πήραμε οι ειδικευόμενοι
του Αγ.Σάββα. Αντί για 150
ειδικευόμενους που θα έπρε-

πε να έχει το νοσοκομείο έχει 50.
Από το μεσημέρι και μετά αυτοί οι
50 καλούνται να καλύψουν όλες
τις δουλειές τόσο των ειδικευόμε-
νων όσο και των ειδικευμένων. Κά-
ναμε συνέλευση, καταγγείλαμε το
γεγονός κι αρνηθήκαμε να συνεχί-
σουμε να καλύπτουμε τις ελλεί-
ψεις με αυτούς τους όρους. Η αν-
τιμετώπιση του υπουργού με τον
οποίο συναντηθήκαμε ήταν το
γνωστό 'έχετε δίκιο, αλλά δεν μπο-
ρούμε να κάνουμε προσλήψεις'.
Συνεχίζουμε τον αγώνα και με τη
σημερινή μας παρουσία και διεκδι-
κώντας κλιμάκωση και συντονι-
σμό, γιατί αυτά είναι ζητήματα
που δεν αφορούν μόνο ένα νοσο-
κομείο ή μόνο τον κλάδο των υγει-
ονομικών”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Κυβερνητικά δώρα στους καπιταλιστές

Σ
τα τελευταία φύλλα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης μπορείτε να βρείτε τα όσα προ-
βλέπει το νέο Πολυνομοσχέδιο σχετικά με

τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα και τις
περικοπές στις συντάξεις, την αύξηση της φο-
ρολογίας στους πιο φτωχούς, την επίθεση στα
ταμεία και τα αποθεματικά των δημόσιων οργα-
νισμών, τις ιδιωτικοποιήσεις κλπ. Αλλά η επίθε-
ση δεν περιορίζεται στο οικονομικό επίπεδο. Τα
νέα μέτρα που ψηφίστηκαν στη Βουλή την πε-
ρασμένη Πέμπτη, επιχειρούν συνολικά την υπο-
βάθμιση του ήδη χτυπημένου βιωτικού επιπέ-
δου των εργαζόμενων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το περίφημο
άρθρο 70 του Πολυνομοσχεδίου, το οποίο φω-
τογραφίζει την περιοχή του Περάματος – Κερα-
τσινίου - Δραπετσώνας και τη δίνει δωράκι σε
μεγαλοκαρχαρίες τύπου Μελισσανίδη. Εδώ και
χρόνια είναι ανοιχτή η μάχη για απομάκρυνση
των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων της Oil One
και του τσιμεντάδικου της Lafarge και η απόδο-

ση της περιοχής των Λιπασμάτων στην τοπική
κοινωνία της Δραπετσώνας. Η ίδια η τωρινή κυ-
βέρνηση υποσχόταν προεκλογικά και διαβεβαί-
ωνε μετεκλογικά, ότι θα διώξει τα καζάνια και
θα ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις των κατοίκων.
Ωστόσο όπως ψηφίστηκε την περασμένη βδο-
μάδα στη Βουλή η περιοχή χαρίζεται για άλλα
20 χρόνια στα επιχειρηματικά συμφέροντα που
την καταστρέφουν.

“Με το άρθρο 70 ξεκινάει ένας νέος γύρος
αγώνα, ενάντια στη νέα παράταση των εγκατα-
στάσεων Μελισσανίδη και των ρυπογόνων εγ-
καταστάσεων στο Πέραμα. Αντί η κυβέρνηση
να εναρμονιστεί με τις διεκδικήσεις των κατοί-
κων και να απαλλοτριώσει το χώρο που παρά-
νομα έχει πάρει ο Μελισσανίδης, του το χαρίζει
για άλλα 20 χρόνια. Την ίδια στιγμή που περνά-
ει μια ολομέτωπη επίθεση στην εργατική τάξη
με το νέο μνημόνιο Τσίπρα - ΕΕ – Μητσοτάκη,
επιτίθεται και στις γειτονιές της και στην ποι-
ότητα ζωής της. Η μάχη για να πάρουμε πίσω
τις εκτάσεις και το πράσινο από τα κοράκια εί-

ναι πιο επιτακτική απο ποτέ” δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, ο Μιχάλης Πέππας, μέλος
του τοπικού πυρήνα του ΣΕΚ στο Κερατσίνι. 

Το συγκεκριμένο μέτρο έχουν καταγγείλει
τόσο η δημοτική αρχή Κερατσινίου – Δραπε-
τσώνας όσο και δημοτικές παρατάξεις της πε-
ριοχής.

Ιδανικό περιβάλλον για το κεφάλαιο και χτύ-
πημα των “από κάτω” σημαίνουν τα κυβερνητι-
κά οράματα για “ανάπτυξη” κι αυτό φαίνεται
από μια ακόμα διάταξη που σήκωσε αντδρά-
σεις. Σε 24ωρη απεργία κατέβηκαν οι οδηγοί
ταξί την Τετάρτη 13/6 καθώς στο Πολυνομο-
σχέδιο συμπεριλαμβανόταν τροπολογία που
ουσιαστικά έδινε στα τουριστικά γραφεία και
τους ξενοδόχους τη δυνατότητα να διατηρούν
το δικό τους σύστημα μεταφορών. “Εισιτήριο
επιστροφής στην Uber” κατήγγειλαν οι οδηγοί
ότι βγάζει η κυβέρνηση με την τροπολογία. Το
σίγουρο είναι ότι κάνει ένα ακόμα δώρο στη
βαριά βιομηχανία της χώρας, τον τουρισμό, και
τους βιομήχανούς της.
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Τ
ην απαξίωση των ΕΛΤΑ με στόχο την ιδιωτικοποίησή τους καταγ-
γέλλουν οι ταχυδρομικοί, ετοιμάζοντας απεργιακές κινητοποιήσεις
το επόμενο διάστημα. Η ΠΟΣΤ, η πανελλήνια ομοσπονδία των τα-

χυδρομικών σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε την προηγούμενη εβδομά-
δα, καταγγέλλει ότι οι οφειλές του κράτους προς τα ΕΛΤΑ ξεπερνούν τα
250 εκατομμύρια ευρώ, τα περισσότερα εκ των οποίων αφορούν την επι-
δότηση των ταχυδρομείων για παροχή των υπηρεσιών τους σε όλη την
επικράτεια. 

Τα ΕΛΤΑ είναι υποχρεωμένα να διατηρούν ένα εκτεταμένο ταχυδρομικό
δίκτυο. Μέσα από αυτό καλύπτονται οι ανάγκες, τόσο στα αστικά κέντρα,
όσο και την περιφέρεια. Για να καλύπτονται οι ανάγκες αυτές σε όλη τη
χώρα, χωρίς εξαιρέσεις, σε σταθερή βάση, φτηνά και ποιοτικά, το κράτος

υποχρεούται να υποστηρίζει οικονομικά τη βιωσιμότητα ενός επαρκούς
ταχυδρομικού δικτύου ανεξαρτήτως του κόστους. Με λίγα λόγια δημόσια
ΕΛΤΑ σημαίνουν τη δυνατότητα για ταχυδρομικές υπηρεσίες ακόμα και
στο πιο απομακρυσμένο χωριό, ακόμα και για τον πιο φτωχό και ηλικιωμέ-
νο κάτοικο. Ο ίδιος ο δημόσιος χαρακτήρας των ΕΛΤΑ είναι που διασφαλί-
ζει και την ύπαρξη των παροχών καθώς καμία ιδιωτική επιχείρηση δεν θα
μπορούσε να συντηρήσει το κόστος ενός τόσο μεγάλου μη κερδοφόρου
δικτύου. Παροχές που κινδυνεύουν, καθώς το 90% των μετοχών των ΕΛ-
ΤΑ έχουν ήδη περάσει στο Υπερταμείο και προορίζονται για ιδιωτικοποί-
ηση. Στο δρόμο για το ξεπούλημα, η κρατική οικονομική υποστήριξη έχει
παγώσει δημιουργώντας ένα μεγάλο χρέος και προκαλώντας οικονομική
ασφυξία στον οργανισμό. Η μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις είναι μάχη
για τα στοιχειώδη δικαιώματα και παροχές. Μία από αυτές είναι και η μά-
χη για να μην ιδιωτικοποιηθούν τα ΕΛΤΑ.
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Σ
ε γενική συνέλευση καλεί η
ΕΝΕΔΕΠ, το σωματείο των ερ-
γαζόμενων της COSCO στο

λιμάνι του Πειραιά, την Πέμπτη 21/6.
Πρόκειται για την πρώτη γενική συ-
νέλευση μετά τη μεγάλη απεργία
που πραγματοποίησαν οι λιμενεργά-
τες της COSCO και παρά τις προ-
σπάθειες απεργοσπασίας και τρομο-
κρατίας, ανάγκασαν την εργοδοσία
να διαπραγματευτεί την υπογραφή
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε την Τρίτη 12/6. “Παρά τη κω-
λυσιεργία που προσπάθησε να δημι-
ουργήσει η εργοδοσία δεσμεύτηκε
κατά τη διάρκεια τη σημερινής μας
συνάντησης να προχωρήσουν οι δια-
πραγματεύσεις για την υπογραφή
ΣΣΕ” λέει η ενημέρωση του σωματεί-
ου και συμπληρώνει ότι επόμενη συ-
νάντηση με την εργοδοσία θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 19 Ιούνη. Σε σχέση
με την ένταξη στα Βαρέα κι Ανθυγιει-
νά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) που κέρδισαν
σαν υπόσχεση οι εργαζόμενοι μέσα
από την απεργία τους, μέχρι τις 25
Ιούνη υποτίθεται ότι τα αρμόδια
Υπουργεία θα έχουν λύσει όλα τα τε-
χνικά ζητήματα για την ικανοποίηση
του αιτήματος. 

Εξελίξεις

Πρόκειται για σπουδαίες εξελίξεις
αν αναλογιστεί κανείς ότι η εργοδο-
σία μόλις 20 μέρες πριν εμφανιζόταν
αδιάλλακτη, χρησιμοποιούσε χρυ-
σαυγίτες για απεργοσπάστες, έσερ-
νε το σωματείο στα δικαστήρια για
να βγάλει παράνομη την απεργία, εκ-
φόβιζε εργαζόμενους για να μπουν
για δουλειά κλπ. Εξελίξεις που δεί-
χνουν τη δύναμη των εργαζομένων
όταν συλλογικά κι αποφασιστικά
αποφασίζουν να συγκρουστούν. 

Αυτή τη δύναμη είναι που θα πρέ-
πει να ξαναβάλουν σε ισχύ προκειμέ-
νου να κερδίσουν στο ακέραιο την
ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Όπως όλα δείχνουν από τις πρώτες
συναντήσεις –και επιβεβαιώνει το
ίδιο το σωματείο– η εργοδοσία παίζει
το παιχνίδι της κωλυσιεργίας. Το ότι
χάσανε μια μάχη δεν σημαίνει ότι δεν
θα επιμείνουν στην προσπάθεια να
εκμεταλλευτούν τους εργαζόμενους
στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Τόσο στο
ζήτημα της ΣΣΕ, όσο και σε αυτό των
ΒΑΕ, αυτό που πήραν ήταν νέες ημε-
ρομηνίες για συναντήσεις και δια-
πραγματεύσεις. Σε αυτές τις ημερο-
μηνίες οι εργάτες το καλύτερο που
έχουν να κάνουν είναι να οπλίσουν το
πιο δυνατό τους όπλο. Αυτό που
τους έφτασε μέχρι εδώ. Την απεργία. 

COSCO

To πιο 
δυνατό όπλο, 
η απεργία

Γ
ια άλλη μια φορά αποκρούστηκαν οι απο-
λύσεις των 23 υδρονομέων της ΕΥΔΑΠ.
Στους 23 υδρονομείς ανακοινώθηκε η

απόλυσή τους την Πέμπτη 7 Ιούνη. Από την
επόμενη κιόλας ημέρα ξεκίνησαν κινητοποι-
ήσεις που περιελάμβαναν καθημερινές στάσεις
εργασίας, καταλήψεις των εγκαταστάσεων σε
Περισσό και Ζωγράφου και κορυφώθηκαν με
την 24ωρη απεργία την Τετάρτη 13/6. Το μεση-
μέρι της Τετάρτης, συνεδρίασε το Δ.Σ της ΕΥ-
ΔΑΠ, όπου κι αποφασίστηκε να επιστρέψουν οι
υδρονομείς από την επόμενη κιόλας ημέρα στη
δουλειά “ως ουδέποτε απολυθέντες”. 

Από το πρωί μέσα κι έξω από το κτίριο όπου
γινόταν η συνεδρίαση, στη Λαοδικείας, βρισκό-
ταν σε εξέλιξη απεργιακή συγκέντρωση εργα-
ζόμενων της ΕΥΔΑΠ και συμπαραστατών τους.

Το παρών έδωσαν αρκετά μέλη του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια, της Εργατικής
Αλληλεγγύης και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπου παρέ-
δωσαν ψηφίσματα συμπαράστασης από σωμα-
τεία κι ομοσπονδίες εργαζομένων όπως η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, το σωματείο του Μετρό και τα νοσοκο-
μεία Αγ.Σάββας και Παίδων Πεντέλης. 

Οι 23 υδρονομείς παρότι έχουν προσληφθεί
μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ από το 2009, μπή-
καν στη δουλειά μόλις το 2016 κι αυτό μετά από
μεγάλο αγώνα. Από τότε όμως δεν έχουν σταμα-
τήσει οι προσπάθειες να τους απολύσουν. Κάθε
τόσο οι 23 εργαζόμενοι μετατρέπονται σε μπαλά-
κι μεταξύ διοίκησης και ΑΣΕΠ, που πότε ο ένας
και πότε ο άλλος τους ανακοινώνουν την απόλυ-
σή τους. Μέχρι τώρα κάθε νέα προσπάθεια από-
λυσης προσκρούει στις κινητοποιήσεις των ίδιων,
των συναδέλφων τους και των συμπαραστατών
που συσπειρώνουν γύρω τους. Πιο χαρακτηρι-
στικός σταθμός πριν τις κινητοποιήσεις της πε-
ρασμένης βδομάδας, ήταν η μάχη που κατέληξε
με απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου,

που δικαίωνε τους εργαζόμενους. 
“Ενώ το ΑΣΕΠ είναι ενημερωμένο πως υπάρ-

χει απόφαση του Αρείου Πάγου, η διοίκηση δεν
την εφαρμόζει κατά παράβαση και η κυβέρνη-
ση δεν παίρνει μια πολιτική απόφαση, που εντέ-
λει αυτή θα είναι η λύση, ώστε να περάσει μια
τροπολογία και να τους μονιμοποιήσει”, επιση-
μαίνει σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της
Ertοpen, ο Αλέξανδρος Μερσινιάς, μέλος του
ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ και της Ε.Ε της Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στην επιχείρηση. “Ήμασταν βέ-
βαιοι πως εάν δεν επαναπροσληφθούν οι 23
υδρονομείς, η διοίκηση θα τους αντικαταστήσει
αυτόματα με άλλους, με ελαστικές σχέσεις ερ-
γασίας που είναι και πολιτική επιλογή της κυ-
βέρνησης, διότι το δίκτυο της Αθήνας αυτόμα-
τα βρίσκεται σε κίνδυνο με την έλλειψη αυτών
των συναδέλφων”. 

Από τη δουλειά των υδρονομέων, εξαρτάται η
ομαλή υδροδότηση ολόκληρης της Αττικής. Ου-

σιαστικά από τους περίπου
100 υδρονομείς που εργά-
ζονται στην ΕΥΔΑΠ, απειλή-
θηκε με απόλυση το ένα τέ-
ταρτο εξ αυτών. Σε συνέν-
τευξή του στο προηγούμενο
φύλλο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, ένας από τους 23
υδρονομείς είχε επισημάνει
μεταξύ άλλων ότι ενδεχόμε-
νη απόλυσή τους θα σήμαι-
νε σοβαρά προβλήματα
στην παροχή νερού στους
Αθηναίους και μάλιστα μέ-
σα στο καυτό καλοκαίρι. Ο
ίδιος επιβεβαίωνε αυτό που
ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια, το ΣΕΚΕΣ και οι
ίδιοι οι υδρονομείς επιση-
μαίνουν. Ότι η απόλυσή
τους συνδέεται άμεσα με
την προσπάθεια απαξίωσης
της ΕΥΔΑΠ, προκειμένου να

διευκολυνθεί και να προχωρήσει η ιδιωτικοποί-
ησή της.

Ωστόσο παρά τη νίκη της περασμένης Τετάρ-
της η μάχη συνεχίζεται. Όπως υπογραμμίζει η
Όλγα Τσιμιδάκη, πρόεδρος της Ένωσης Υπαλ-
λήλων ΕΥΔΑΠ οι υδρονομείς “έχουν επανέλθει
στο πρότερο καθεστώς αβεβαιότητας, μέχρι
κάποιο άλλο δικαστήριο να λύσει -υποτίθεται-
οριστικά την υπόθεσή τους. Ο αγώνας για την
επαναφορά των συναδέλφων στη δουλειά συ-
νεχίζεται. Και δε συνεχίζεται μόνον για τους 23
υδρονομείς, αλλά για όλους τους εργαζομέ-
νους. Συνεχίζεται ενάντια σε αυτήν την πολιτι-
κή, την πολιτική των περικοπών και της λιτότη-
τας, ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές, ενάν-
τια στην ανατροπή τους. Αυτή είναι η μόνη πο-
λιτική λύση που μπορεί να δοθεί”.

Σ.Μ.

ΠΟΣΤ  Όχι στην ιδιωτικοποίηση

Σ
ε νέες στάσεις εργασίας προχωράνε οι
εργαζόμενοι στα λεωφορεία της Αθήνας.
Την Τρίτη 19/6, τράβηξαν χειρόφρενο από

τις 12μεσ μέχρι τις 4 το απόγευμα. Τις ίδιες
ώρες θα απεργήσουν και την Πέμπτη 21/6 όπου
και καλούν σε απεργιακή συγκέντρωση στις
12:30μμ στα κεντρικά γραφεία της ΟΣΥ Α.Ε. 

Οι νέες απεργιακές κινητοποιήσεις έρχονται
σε συνέχεια της στάσης εργασίας την περα-
σμένη Πέμπτη 14/6 και της 24ωρης απεργίας
στις 31 Μάη. Με τις απεργίες και τις στάσεις
εργασίας, οι εργαζόμενοι της ΟΣΥ δίνουν τη
μάχη ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Οι απεργοί
αντιστέκονται στο κλείσιμο του μεγαλύτερου
αμαξοστάσιου της Αττικής, στο Ελληνικό, το

οποίο έρχεται ως αποτέλεσμα του ξεπουλήμα-
τος στη Lamda Developments. Όπως επισημαί-
νουν και οι ίδιοι, αυτό είναι κομμάτι της επιχει-
ρούμενης απαξίωσης των, ενταγμένων στο
Υπερταμείο, συγκοινωνιών προκειμένου να
προχωρήσει η ιδιωτικοποίησή τους. 

Βήμα για το προχώρημα του ξεπουλήματος
του Ελληνικού στο Λάτση, είναι και οι συνδικα-
λιστικές διώξεις. Η διοίκηση μετακινεί τον αρι-
στερό συνδικαλιστή Α.Κασιμέρη από τα λεωφο-
ρεία, όπου εργάζεται εδώ και 24 χρόνια, στα

τρόλεϊ και μάλιστα στο πιο απομακρυσμένο
αμαξοστάσιο της Αττικής, στον Κόκκινο Μύλο,
σε θέση που δεν σχετίζεται με την ειδικότητά
του. “Η απόφαση αυτή είναι εκδικητική, έχει ως
στόχο την απομόνωση του Α. Κασιμέρη από
τους εργαζόμενους του κλάδου του, από το
σωματείο στο οποίο δραστηριοποιείται και στο
οποίο ήταν εκλεγμένος στο ΔΣ επί 12 χρόνια”
τονίζει το ψήφισμα που προωθεί ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια, σε εργατικά σωματεία,
ενάντια στη συνδικαλιστική δίωξη. 

Nίκη για τους υδρονομείς

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ Στάση εργασίας ενάντια στο
κλείσιμο του αμαξοστάσιου Ελληνικού 

ΕΥΔΑΠ

13/6, Απεργιακή
συγκέντρωση στη
Λαοδικείας
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ΠΕΜΠΤΗ 21/6 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα
6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπό-
λεως 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου
6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέ-
λου 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρί-
σης 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης και πλατεία Κανάρη
11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 12μεσ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
(Public) 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου
11.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλα-
τεία 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
10.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 10.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαική Μινώος 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου
11πμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Οι εξελίξεις στο μακεδονικό
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Ρεφορμισμός – Τι φταίει για την κατάντια
του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Τρότσκι, το ξίφος της επανάστασης
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Η Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια - Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Κρίκος 7μμ
Ο Λένιν και η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Πικάπ 7μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια - Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Στην Αυλή του Πέτρου
7μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια - Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Στην Αυλή του Πέτρου
7μμ
Πώς απαντάμε στους εμπορικούς πολέ-
μους;

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερ-
ψιθέας) 6.30μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημόνια
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ20/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Λένιν: ο Αριστερισμός, παιδική αρρώστια
του κομμουνισμού
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο Σ. Χόκινγκ και οι επιστημονικές παραδό-
σεις
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Θόλος 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’
ορ., 7.30μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια 
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Κήπος (έναντι θεματικού
πάρκου), 7μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια 
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Εβελυν Βαρελά
• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Χρύσα Μπαλατσούρα

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση, Stonewall, Pride –
Πώς μπορούμε να φτάσουμε στην απελευ-
θέρωση των ομοφυλόφιλων
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Σαρδανάπαλος
7μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλήτρια: Ιόλη Μαυρέα
• ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Σαρδανάπαλος  7μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κούρκουλου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ο εθνικισμός δεν είναι «αυθόρμητο» λαϊκό
κίνημα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημόνια
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Οι αγώνες του γυναικείου και ΛΟΑΤΚΙ κινή-
ματος σήμερα και η πάλη για την απελευ-
θέρωση
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 Goody’s 8μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημόνια
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Βενέτης 8μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημόνια
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Πνευματικό Κέντρο Δήμου
(Κισσάβου 11) 7μμ
Ο Σ. Χόκινγκ και οι επιστημονικές παραδό-
σεις
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6  καφέ 1968 (στοά Βενιζέ-
λου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια - Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια - Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια - Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6  καφέ «Μικρή Πλατεία» 7μμ
Οι εξελίξεις στο μακεδονικό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Wake & Bake (μετρό
Ελληνικό) 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Ρώσικη επανάσταση, Stonewall, Pride –
Πώς μπορούμε να φτάσουμε στην απελευ-
θέρωση των ομοφυλόφιλων
Ομιλήτρια: Μαρία Φιωτάκη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια - Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Pure 8μμ
Ειρήνη στους γείτονες – πόλεμος στα μνη-
μόνια
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 δημαρχείο 7.30μμ
Ειρήνη στους γείτονες – πόλεμος στα μνη-
μόνια
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Πώς απαντάμε στους εμπορικούς πολέ-
μους;
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Λα Ροζέ 6μμ
Οι εξελίξεις στο μακεδονικό
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 21/6 καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7μμ
Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

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

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

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

Εκδήλωση

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι αγώνες του ΛΟΑΤΚΙ και 
γυναικείου κινήματος για ένα
κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση

Τετάρτη 20/6 
ΕΔΟΘ (προξένου Κορομηλά)
7.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Τορπουζίδης,
δικηγόρος, 
Μάρκος Σαρρής, φοιτητής ΑΠΘ,
Εύη Ευσταθοπούλου



Κ
λείνουν ογδονταπέντε χρόνια
από τις 20 Ιούνη του 1933,
όταν η γερμανίδα επαναστά-

τρια Κλάρα Τσέτκιν έφευγε από τη
ζωή σε ηλικία 76 ετών. Ο θάνατος τη
βρήκε στη Μόσχα όπου είχε κατα-
φύγει για να γλυτώσει από τους Να-
ζί. Σαν μέλος του Κομμουνιστικού
Κόμματος Γερμανίας και σαν επανα-
στάτρια που είχε συνδέσει το όνομά
της με το διεθνές κίνημα των γυναι-
κών, την πάλη για την απελευθέρω-
ση και το σοσιαλισμό, η Κλάρα Τσέτ-
κιν ήταν το πρότυπο της γυναίκας
που έπρεπε να εξοντωθεί.

Λιγότερο από ένα χρόνο πριν το
θάνατό της, στις 30 Αυγούστου του
1932, η Τσέτκιν ως η γηραιότερη
βουλευτής είχε ανοίξει την τελευταία
συνεδρίαση του Ράιχσταγκ, της γερ-
μανικής βουλής. Αντίθετη με τη θεω-
ρία του “σοσιαλφασισμού” του Στά-
λιν που έφτανε να εξισώνει τους σο-
σιαλδημοκράτες με τους φασίστες
και να εμποδίζει την κοινή δράση
ενάντια στους ναζί, έκανε έκκληση
για ένα μέτωπο ενότητας όλων των
εργαζομένων ενάντια στο φασισμό. 

«Μπροστά σε αυτή την επιτακτική
ιστορική αναγκαιότητα, όλοι οι λόγοι
που μας αναστέλλουν και μας διαι-
ρούν, όπως πολιτικές, συνδικαλιστι-
κές, θρησκευτικές και ιδεολογικές
απόψεις, πρέπει να κατέχουν υποδε-
έστερη θέση», είπε μέσα σε ένα κα-
τάμεστο κοινοβούλιο και με τους
στρατιωτικά ντυμένους ναζιστές
βουλευτές να ουρλιάζουν.

Κάλεσε επίσης τις γυναίκες της
εργατικής τάξης να συνταχτούν στον
αντιφασιστικό αγώνα και να παλέ-
ψουν για την ανατροπή του καπιταλι-
σμού μέσω της σοσιαλιστικής επανά-
στασης. Και έκλεισε λέγοντας «Ανοί-
γω αυτή την συνεδρίαση εκπληρώ-
νοντας έτσι τα καθήκοντά μου ως
επίτιμη πρόεδρος με την ελπίδα ότι,
παρά τις τρέχουσες αδυναμίες μου,
μπορώ να έχω ακόμα την τύχη να
ανοίξω ως επίτιμη πρόεδρος την
πρώτη σοβιετική συνεδρίαση της Σο-
βιετικής Γερμανίας». Μετά από αυτή
την ομιλία, φυγαδεύτηκε.

Kέντρο του κινήματος

Η Κλάρα Άισνερ (το Τσέτκιν το
υιοθέτησε αργότερα από τον σύν-
τροφό της, επίσης επαναστάτη μαρ-
ξιστή, Όσιπ Τσέτκιν) γεννήθηκε το
1857 σε ένα μικρό χωριό της Σαξο-
νίας, της μεγαλύτερης τότε βιομη-
χανικής περιοχής της Γερμανίας και
ταυτόχρονα κέντρο του σοσιαλιστι-
κού αλλά και γυναικείου κινήματος
της εποχής. 

Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού
Κόμματος (SPD) από το 1878 και τα
21 της χρόνια, ιδρυτικό στέλεχος
της Δεύτερης Διεθνούς, υπεύθυνη
έκδοσης της γυναικείας εφημερίδας
του κόμματος «Ισότητα» (Gleichheit)
από το 1891 και για πάνω από 25
χρόνια μετά, η Τσκέτκιν συνέδεσε το
όνομα και τη διαδρομή της κυρίως
με το διεθνές κίνημα των γυναικών,

με την πάλη για την ένταξη των ερ-
γατριών στα συνδικάτα, με τον αγώ-
να για την ενότητα των αντρών και
γυναικών της εργατικής τάξης με
στόχο την ανατροπή του καπιταλι-
σμού και της σεξιστικής καταπίεσης.

Γυναίκες

Σε μια περίοδο που εκατομμύρια
γυναίκες έμπαιναν λόγω της γρήγο-
ρης εκβιομηχάνισης της Γερμανίας
στην παραγωγή και τα εργοστάσια,
αλλά έβρισκαν, κύρια λόγω των απα-
γορεύσεων του γερμανικού κράτους,
τις πόρτες των συνδικάτων και των
πολιτικών κομμάτων κλειστές, η
Τσέτκιν έδωσε με όλες της τις δυνά-
μεις τη μάχη για την συνδικαλιστική
και πολιτική οργάνωση των γυναικών. 

Ήταν μια δύσκολη μάχη που χρει-
αζόταν ιδιαίτερη προσπάθεια. Η
Λουίζ Ζίετς, μέλος του SPD, θυμό-
ταν για παράδειγμα πώς κατάφερ-
ναν να σπάνε στην πράξη τους νό-
μους που απαγόρευαν στις γυναίκες
να μιλάνε δημόσια: “Ενας σύντρο-
φος μιλούσε για δέκα λεπτά και με-
τά εγώ συμμετείχα στη συζήτηση
από τα κάτω μιλώντας μιάμιση ώρα”.
Μέσα από τέτοιες μάχες, μια σειρά
νόμοι καταργήθηκαν στη συνέχεια,
ανοίγοντας το δρόμο στη μαζικοποί-
ηση των συνδικάτων και του SPD. Το
1913, η Ισότητα πουλούσε 112.000
φύλλα, ενώ η είσοδος των γυναικών
στο SPD εκτινάχτηκε από 4.000 το
1905 σε πάνω από 141.000 το 1913.

Ταυτόχρονα, η Τσέτκιν πρωτοστα-
τούσε στη μάχη για να δώσει στο
γυναικείο κίνημα της εποχής της τα-
ξικό προσανατολισμό, εξηγώντας
ότι η ρίζα της γυναικείας καταπίε-
σης είναι η ταξική κοινωνία και η λύ-
ση η ανατροπή της. Από το 1898

έγραφε ότι «Η απελευθέρωση του
γυναικείου φύλου, καθώς και ολό-
κληρης της ανθρωπότητας, θα είναι
το αποτέλεσμα της απελευθέρωσης
της εργασίας από το κεφάλαιο. Μό-
νο στη σοσιαλιστική κοινωνία θα
έχουν οι γυναίκες και οι εργάτες την
πλήρη κατοχή των δικαιωμάτων
τους». 

Αντίθετα με τις γυναίκες της αστι-
κής τάξης που μιλούσαν για την ενό-
τητα του γυναικείου φύλου και διεκ-
δικούσαν μεταρρυθμίσεις και δικαιώ-
ματα που στην ουσία θα ευνοούσαν
τις ίδιες, η Τσέτκιν μιλούσε για την
ταξική ενότητα των αντρών και των
γυναικών της εργατικής τάξης και
απαιτούσε ειδική προστατευτική νο-
μοθεσία για τις εργάτριες, λιγότερες
ώρες εργασίας, κανονισμούς υγιει-
νής και ασφάλειας, διάλειμμα για ξε-
κούραση, κοινωνικοποίηση της δου-
λειάς μέσα στο σπίτι κόντρα στα
αφεντικά και τον καπιταλισμό. 

Με αυτό τον προσανατολισμό πή-
ρε το 1907 την πρωτοβουλία να συγ-
καλέσει, μία μέρα πριν από το συνέ-
δριο της Δεύτερης Διεθνούς, το
πρώτο διεθνές συνέδριο σοσιαλι-
στριών στην Στουτγκάρδη, όπου
συμμετείχαν 59 γυναίκες από 15 χώ-
ρες. Εκεί αποφασίστηκε να ιδρυθεί
μία διεθνής οργάνωση σοσιαλι-
στριών. Η απόφαση του συνεδρίου
ανέφερε ότι «τα σοσιαλιστικά κόμμα-
τα σε όλο τον κόσμο έχουν υποχρέ-
ωση να παλέψουν ενεργά για την κα-
θιέρωση της ψήφου των γυναικών
και οι σοσιαλίστριες δεν πρέπει να
θεωρούν συμμάχους τις αστές φεμι-
νίστριες αλλά να καθοδηγήσουν την
πάλη χέρι-χέρι με τους άντρες σο-
σιαλιστές». Η Τσέτκιν εκλέχτηκε
γραμματέας της Διεθνούς Οργάνω-

σης των Γυναικών, ενώ στο δεύτερο
συνέδριο το 1910 στην Κοπεγχάγη
πρότεινε την υιοθέτηση της 8ης
Μάρτη, ως Διεθνούς Ημέρας της Γυ-
ναίκας. Ο πρώτος εορτασμός έγινε
το 1911 και συνεχίστηκε μέχρι το ξέ-
σπασμα του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου
σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευ-
ρώπης, πριν φτάσει να γίνει η αρχή
της Ρώσικης Επανάστασης το 1917.

Mε την επανάσταση

Η Τσέτκιν πήρε μέρος σε όλες τις
μεγάλες πολιτικές αντιπαραθέσεις
της εποχής. Όπως και η Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ, με την οποία τη συνέδεε
μια στενή φιλία, στη μεγάλη κόντρα
που άνοιξε ανάμεσα στους ρεφορμι-
στές και τους επαναστάτες στο SPD
με κέντρο το δίλημμα “Μεταρρύθμι-
ση ή επανάσταση”, τάχτηκε πάντα
με την επανάσταση. 

Μέσα από τις σελίδες της Ισότη-
τας επιχειρηματολογούσε ενάντια
στον κοινοβουλευτικό δρόμο που γι-
νόταν σταδιακά ο βασικός προσανα-
τολισμός της ηγεσίας του κόμματος
και επέμενε ότι η απελευθέρωση της
εργατικής τάξης είναι έργο της
ίδιας. Η ίδια αντιπαράθεση βρισκό-
ταν στο κέντρο των υποδείξεων που
δεχόταν ότι η Ισότητα ήταν πολύ δύ-
σκολη για τις μάζες των γυναικών
και των πιέσεων να κάνει πιο “ανά-
λαφρο” το περιεχόμενο συμπεριλαμ-
βάνοντας στην ύλη της μόδα και
συμβουλές μαγειρικής. Αρνιόταν
πεισματικά αυτές τις προτάσεις,
βλέποντας την εφημερίδα ως το ερ-
γαλείο των πιο μαχητικών και πολιτι-
κοποιημένων γυναικών της εργατι-
κής τάξης, ως το όπλο μιας επανα-
στατικής ηγεσίας μέσα στην εργατι-
κή τάξη.

Στο πιο κρίσιμο τεστ της περιόδου,
τη στάση απέναντι στον Πρώτο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, όταν η Κοινοβουλευ-
τική Ομάδα του SPD ψήφισε τις πο-
λεμικές πιστώσεις με μοναδική εξαί-
ρεση τον Καρλ Λήμπκνεχτ, η Τσέτκιν
τάχτηκε ενάντια στο ιμπεριαλιστικό
σφαγείο. Και μαζί με τη Λούξεμ-
πουργκ, καλούσε την εργατική τάξη
να στραφεί ενάντια στη δική της άρ-
χουσα τάξη. 

Μερικές ημέρες μετά το ξέσπασμα
του πολέμου, στις 5 Αυγούστου του
1914, η Τσέτκιν κυκλοφόρησε ένα
αντιπολεμικό άρθρο που είχε τίτλο
«Εργαζόμενη Γυναίκα ετοιμάσου».
Το άρθρο κατέληγε: «Για την εργατι-
κή τάξη η αδερφοσύνη μεταξύ των
ανθρώπων δεν είναι απατηλό όνειρο,
η παγκόσμια ειρήνη δεν είναι μόνο
ωραίες λέξεις. Τι πρέπει να γίνει;
Υπάρχει μία στιγμή στη ζωή των αν-
θρώπων που μπορούν να κερδίσουν
τα πάντα μόνο αν όλοι είναι έτοιμοι.
Αυτή η στιγμή έχει έρθει. Εργαζόμε-
νες γυναίκες ετοιμαστείτε». Τον
Μάρτη του 1915, μαζί με τη Λούξεμ-
πουργκ, οργάνωσε ένα διεθνές συ-
νέδριο γυναικών κατά του πολέμου
στη Βέρνη, ενώ σε όλη τη διάρκεια
του πολέμου ζούσε ημιπαράνομα με
παρακολουθήσεις, ελέγχους και
ενίοτε φυλακίσεις.

Το 1916 πήρε μέρος στην ίδρυση
της ομάδας Σπάρτακος, της επανα-
στατικής πτέρυγας του SPD, ενώ το
Νοέμβρη του 1918 βρέθηκε στην
πρώτη γραμμή της Γερμανικής Επα-
νάστασης που ακολούθησε τη Ρώσι-
κη το 1917. Στις αρχές του 1919
προσχώρησε στο Κομμουνιστικό
Κόμμα που ίδρυσαν η Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ με τον Καρλ Λίμπκνεχτ, παίρ-
νοντας θέση σε όλες τις κρίσιμες
επιλογές που συνόδεψαν τη Γερμανι-
κή Επανάσταση τα επόμενα χρόνια.

Η ίδια η αντιφασιστική της πάλη
είχε ξεκινήσει ήδη από το 1923, όταν
μετά την άνοδο του Μουσολίνι στην
Ιταλία, παρουσίασε στην Εκτελεστι-
κή Επιτροπή της Τρίτης Κομμουνι-
στικής Διεθνούς κείμενό της με τον
τίτλο «Η πάλη ενάντια στο φασι-
σμό». Σε αυτό υποστήριζε ότι ο φα-
σισμός βρίσκει έδαφος στους αγρό-
τες, τους μικρομαγαζάτορες και την
μεσαία τάξη που έχουν καταστραφεί
από τον πόλεμο, ότι δεν πρέπει να
υπάρχει κανένας εφησυχασμός ότι η
αστική τάξη θα είναι αντίβαρο στο
φασισμό, ότι το κομμουνιστικό κίνη-
μα πρέπει να ενώσει όλους τους ερ-
γάτες ενάντια στους φασίστες.

Παρότι η επιθυμία της να προ-
εδρεύσει σε μια σοσιαλιστική Γερ-
μανία δεν έγινε πραγματικότητα, μέ-
χρι το τέλος της ζωής της η Κλάρα
Τσέτκιν δεν έπαψε ποτέ να παλεύει
για την επαναστατική ανατροπή του
συστήματος του πολέμου, του φασι-
σμού, του σεξισμού και της καταπίε-
σης. Η πολιτική της κληρονομιά εξα-
κολουθεί να είναι επίκαιρη και οδη-
γός για δράση σήμερα.

Λένα Βερδέ
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Κλάρα
Τσέτκιν,
μια 
μεγάλη

επαναστάτριαεπαναστάτριαεπαναστάτριαεπαναστάτριαεπαναστάτριαεπαναστάτριαεπαναστάτρια

Η Κλάρα Τσέτκιν (αριστερά) 
με τη Ρόζα Λούξεμπουργκ



Την 87η Γενική της Συνέλευση
θα πραγματοποιήσει η Διδασκα-
λική Ομοσπονδία Ελλάδος το
τριήμερο 23-25 Ιούνη στο Νοβο-
τέλ. 

Ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, αντιπρό-
σωπος από το σύλλογο δασκά-
λων της Ξάνθης, εκλεγμένος με
την Αριστερή Αγωνιστική Κίνηση
και μέλος του δικτύου “Η Τάξη
μας” μίλησε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη: “Το συνέδριό μας κα-
λείται σε μια περίοδο που είναι
ανοιχτές μια σειρά παράλληλες
μάχες. Από τη μια η μάχη ενάν-
τια στα μέτρα του Γαβρόγλου
την αυτοαξιολόγηση της σχολι-

κής μονάδας και όχι μόνο (επι-
θέσεις στην Ειδική Αγωγή κλπ),
που ουσιαστικά σημαίνει την
εφαρμογή της μνημονιακής πο-
λιτικής στην Παιδεία – περισσό-
τερες περικοπές για τα σχολεία. 

Ταυτόχρονα έχουμε να παλέ-
ψουμε για μαζικές μόνιμες
προσλήψεις δασκάλων στα σχο-
λεία. Είδαμε τους προηγούμε-
νους μήνες το κίνημα των ανα-
πληρωτών που οργανώθηκε από
τα κάτω, χωρίς την ουσιαστική
στήριξη της ομοσπονδίας. Για

να κερδίσουμε όμως τη μάχη
πρέπει να μπει μπροστά η ΔΟΕ,
να ενώσει μόνιμους δασκάλους
κι αναπληρωτές και να καλέσει
σε απεργιακό αγώνα που θα
επιβάλλει τους χιλιάδες μόνι-
μους διορισμούς που έχουν
ανάγκη τα σχολεία. Από τη με-
ριά μας θα παλέψουμε ώστε η
Γενική Συνέλευση να πάρει από-
φαση για απεργία με το άνοιγμα
το σχολείων το Σεπτέμβρη”.

Επιτυχημένη ήταν η συμμετοχή
του αντικαπιταλιστικού σχήματος
Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανα-

τροπή στις εκλογές για νέο Δ.Σ της ΕΣΠΗΤ, που
πραγματοποιήθηκαν 15 και 16 Ιούνη. Το σχήμα εξέλε-
ξε για πρώτη φορά εκπρόσωπο στο Δ.Σ της Ένωσης.
Πρώτοι σε σταυρούς ισοψήφισαν η Λένα Βερδέ, δη-
μοσιογράφος της Εργατικής Αλληλεγγύης κι ο Δημή-
τρης Σταμούλης, εργαζόμενος σε σάητ. “Η εκλογική
επιτυχία της Αριστερής Πρωτοβουλίας για την Ανα-
τροπή έρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τους εργα-
ζόμενους στα ΜΜΕ, που οι επιθέσεις εργοδοτών, κυ-
βέρνησης και θεσμών, εντείνονται. Από τη μεριά μας
θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να κινηθεί το
σωματείο σε αγωνιστική κατεύθυνση” σχολιάζει η Λέ-
να Βερδέ.

Πρώτη δύναμη με 285 ψήφους και 7
έδρες στο νέο Δ.Σ, αναδείχθηκε το αν-

τικαπιταλιστικό σχήμα Ενωτικό Κίνημα για την Ανατρο-
πή στις εκλογές της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών
Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ). Εφτά αντιπροσώπους εξέλεξε
και για το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ, της πανελλήνιας ομο-
σπονδίας νοσοκομειακών γιατρών.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
ΕΝΙΘ: ΕΚΑ 285 (7 εδρες), ΔΗΠΑΚ 129 (3), ΚΑΡΦΙ 20

(1), Σύρπης 20 (-).
ΟΕΝΓΕ: ΕΚΑ 253 (7 αντιπρόσωποι), ΔΗΠΑΚ 129 (4),

Σύρπης 19 (-), ΚΑΡΦΙ 16 (-) 
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Διεθνή μηνύματα αγώνα. Στην πρώτη φωτό, συγκέντρωση στο Παλέρμο ενάντια στη ρατσιστική
απόφαση αποκλεισμού προσφύγων από τα λιμάνια της Ιταλίας. Στη μέση, πορεία στο Παρίσι σε
υποστήριξη των μεταναστών “χωρίς χαρτιά”. Στην κάτω φωτό, διαδήλωση πανηγυρισμού στην

Αργεντινή για τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων.

Συνέδριο της ΔΟΕ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Σ
υνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των εργαζόμε-
νων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενάντια
στις περικοπές, μέχρι τη Δευτέρα 18/6. Την

Παρασκευή 15/6 πραγματοποιήθηκε 24ωρη απερ-
γία με πολύ μεγάλη συμμετοχή, ενώ είχαν προηγη-
θεί καθημερινές στάσεις εργασίας και συνελεύσεις. 

“Σε όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, όλο
και μεγαλύτερος αριθμός από τη βάση των συνα-
δέλφων έπαιζε πιο ενεργό ρόλο, με οργισμένες
τοποθετήσεις στις συνελεύσεις και προτάσεις για
το πώς θα συνεχίσουμε. Όλοι καταλάβαιναν ότι
δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, ότι οι στάσεις ερ-
γασίας είναι πολύ λίγες για να κερδίσουμε και γι’
αυτό και η πρόταση στην οποία είχαμε καταλήξει
ήταν ότι πάμε για 48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες” μεταφέρει στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Τιάνα Ανδρέου από τη Μαχητική Πρωτοβουλία Ερ-
γαζομένων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

“Η ανυποχώρητη στάση μας έφερε μία πρώτη
ρωγμή στην αδιαλλαξία του Υπουργείου γι’ αυτό
κλήθηκε το Δ.Σ. του συλλόγου σε μία πρώτη συ-

νάντηση, χωρίς όμως κάποια απτή απόδειξη ότι
θα υλοποιηθούν τα αιτήματά μας, αλλά ότι θα ξε-
κινήσει από 1η Ιουλίου μία περίοδος διαπραγμα-
τεύσεων. Ο μόνος λόγος που έδειξαν κάποιο εν-
διαφέρον είναι γιατί δεν υποχωρήσαμε όταν φάγα-
με «πόρτα» στην πρώτη 48ωρη”. 

Ωστόσο τη Δευτέρα 18/6, μετά από πρόταση
του Δ.Σ αποφασίστηκε η αναστολή των κινητοποι-
ήσεων με τη λογική ότι πρέπει να δωθεί ένα περι-
θώριο για διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο.

“Όλοι συμφωνήσαμε ότι αν το Υπουργείο δέχτη-
κε να πάει σε διαπραγμάτευση, αυτό επιτεύχθηκε
με τις κινητοποιήσεις μας. Όμως πιστεύω ότι αυ-
τός είναι λόγος για να συνεχίσουμε και όχι να ανα-
στείλουμε και αυτή την πρόταση έκανα και στη
Γ.Σ” μας λέει η Τ.Ανδρέου και συμπληρώνει: “Πα-
ρόλα αυτά η απεργία μας αφήνει μία τεράστια πα-
ρακαταθήκη για τη συνέχεια και κανένας μας δεν
είναι διατεθειμένος να κάνει πίσω. Δεν θα περιμέ-
νουμε απλά τις εξελίξεις, θα πιέσουμε για να
έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα”.

Εκλογές
εργατοτεχνιτών
ΥΠΠΟ

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών
του Υπουργείου Πολιτισμού, θα πραγματο-
ποιήσει εκλογές από τη Δευτέρα 18/6 μέχρι
την Παρασκευή 22/6. 

Οι αντικαπιταλιστές κατεβαίνουμε στις
εκλογές με την Αντικαπιταλιστική Πρωτο-
βουλία Εργατοτεχνιτών για να πετύχουμε
μια πιο αγωνιστική στάση του σωματείου με
μαζικότερες συνελεύσεις και κινητοποι-
ήσεις. Έχουμε μπροστά μας μεγάλες μάχες
να οργανώσουμε. Από τη μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση που συνεχίζεται, την ανατροπή
των μέτρων που ψηφίστηκαν την περασμένη
βδομάδα, αλλά και τον αγώνα για μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους, σε κοινή πάλη
με τους συμβασιούχους συναδέλφους. Με
το δυνάμωμα της Αντικαπιταλιστικής Πρω-
τοβουλίας Εργατοτεχνιτών, δυναμώνουμε
το σωματείο σε μια κατεύθυνση που θα πα-
λεύει ενάντια στα μνημόνια και θα συνδέει
αυτούς τους αγώνες με τη μάχη ενάντια
στον πόλεμο, τον εθνικισμό, τους φασίστες. 

Αντώνης Φώσκολος, εργαζόμενος ΥΠΠΟ

ΕΣΠΗΤ

ΕΝΙΘ

ΠΑΛΕΡΜΟ

ΠΑΡΙΣΙ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
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Η
συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ
Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν
στη Σιγκαπούρη πραγματο-

ποιήθηκε στις 12 του Ιούνη. Αυτό
από μόνο του είναι γεγονός που,
όπως σχολίασε ο ίδιος ο Κιμ, μοιάζει
να βγήκε από ταινία επιστημονικής
φαντασίας. Πριν από μερικούς μή-
νες ο Τραμπ απειλούσε να εξολο-
θρεύσει τη Βόρεια Κορέα. Ο Κιμ πε-
ρηφανευόταν για τις εκτοξεύσεις
πυραύλων που μπορούν να φτάσουν
να χτυπήσουν όχι απλώς τους αμε-
ρικάνους συμμάχους, αλλά τις ίδιες
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τραμπ
απαντούσε ότι έχει κι αυτός πυρηνι-
κό κουμπί, “μεγαλύτερο” και δου-
λεύει σωστά. 

Τώρα βγήκαν από τη συνάντηση,
υπογράφοντας μια ειρηνευτική συμ-
φωνία, χαμογελαστοί και με τον
Τραμπ να κάνει δηλώσεις για τις
όμορφες βορειοκορεατικές παρα-
λίες και να λέει ότι ο Κιμ είναι ηγέ-
της που αγαπάει το λαό του. Κάποι-
οι φτάνουν μάλιστα να λένε πως ο
Τραμπ βάζει πλώρη για υποψήφιος
για Νόμπελ Ειρήνης.

Από τη μεριά του Κιμ, η επιτυχία
είναι αναμφισβήτητη. Ο πατέρας
του και ο παππούς του, οι προηγού-
μενοι ηγέτες της Βόρειας Κορέας,
ούτε να το φανταστούν δεν θα μπο-
ρούσαν ότι θα κάθονταν στο ίδιο
τραπέζι με τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Η
Βόρεια Κορέα, μια από τις πιο φτω-
χές χώρες του κόσμου, απομονωμέ-
νη με πολλαπλό εμπάργκο, έφτασε
να κάνει απευθείας συνομιλίες με τις
ΗΠΑ, επί “ίσοις όροις” σε ουδέτερο
έδαφος, στο υψηλότερο επίπεδο,
χωρίς μεσολαβητές, ούτε στρογγυ-
λά τραπέζια.

Είναι όμως η συμφωνία Τραμπ -
Κιμ πραγματική εγγύηση για την ει-
ρήνη στην Ανατολική Ασία; Η απάν-
τηση είναι αρνητική. Όχι μόνο λόγω
της ασάφειας της ίδιας της συμφω-
νίας. Ο λόγος είναι -και μοιάζει πα-
ράδοξο- ότι ο λόγος που ο Τραμπ
έτρεξε να βάλει τάξη στην κόντρα
με τη Βόρεια Κορέα επειδή την ίδια
στιγμή οι εντάσεις σε ολόκληρη την
περιοχή αυξάνονται με ραγδαίο
ρυθμό. Η βασική πηγή της έντασης
είναι ο ανταγωνισμός των ΗΠΑ με
την Κίνα. Η άνοδος της Κίνας είναι
αυτή που βάζει πίεση στις ΗΠΑ να
της κόψουν τα φτερά, να βάλουν
φρένο στη στρατιωτική της ανάπτυ-
ξη. Η Βόρεια Κορέα είναι ένα μικρό
τοπικό αγκάθι στο έδαφος που πα-
λεύουν τα μεγάλα θηρία.

Παρόλα αυτά, για πολύ κόσμο, ιδι-
αίτερα στην κορεατική χερσόνησο,
η συμφωνία είναι μια ανάσα, μιας
και απομακρύνει από το άμεσο μέλ-
λον το ενδεχόμενο ενός πυρηνικού
πολέμου. Στις δημοσκοπήσεις, η με-

γάλη πλειοψηφία στη Νότια Κορέα
δηλώνει υπέρ της συμφωνίας. Η δε-
ξιά αντιπολίτευση προσπάθησε να
ξεσηκώσει ενάντια στη συμφωνία
την οποία έχει το θράσος να παρο-
μοιάζει με την συνομιλία Ταφτ-Κα-
τσούρα του 1905, όταν οι ΗΠΑ έδω-
σαν το πράσινο φως στην Ιαπωνία
να συνεχίσει την αποικιοκρατία της
στην Κορέα. Όμως στις τοπικές
εκλογές, που συμπτωματικά έγιναν
μια μέρα μετά τη συμφωνία, στις 13
Ιούνη, η Δεξιά κατατροπώθηκε.

Η κόντρα με τη Βόρεια Κορέα δεν
εξηγείται με βάση την “τρέλα” του
Κιμ και του καθεστώτος του, όπως
συνηθίζουν να κάνουν τα ΜΜΕ. Αντί-
θετα, το ίδιο το αποτέλεσμα της συ-
νομιλίας με τον Τραμπ δείχνει ότι
υπήρχε “λογική” στην ανάπτυξη του
πυρηνικού προγράμματος. Την ίδια
στιγμή που ο Τραμπ ξηλώνει τη συμ-
φωνία του Ομπάμα με το Ιράν, κάθε-
ται στο τραπέζι με τον Κιμ. Στη μια
περίπτωση, το Ιράν δεν έχει πυρηνι-
κά όπλα, στην άλλη, η Βόρεια Κορέα
έχει. 

Απομόνωση

Η Βόρεια Κορέα βρέθηκε εντελώς
απομονωμένη μετά το τέλος του πο-
λέμου του 1953. Για δεκαετίες βρέ-
θηκε να περικυκλώνεται από αμερι-
κάνικες βάσεις, πυρηνικά, και μη,
πυραυλικά συστήματα, αεροπλανο-
φόρα. 

Μετά την πτώση του Ανατολικού
Μπλοκ το καθεστώς έμεινε ακόμη
πιο μόνο του. Βλέποντας την προ-
οπτική που επιφύλασσαν οι ΗΠΑ
ακόμη και σε πρώην στενούς τους
συνεργάτες όπως ο Σαντάμ Χουσεΐν,
διάλεξε το δρόμο των πυρηνικών

όπλων σαν εγγύηση ότι δεν θα είχε
την ίδια τύχη. Ο Τζορτζ Μπους ο νε-
ώτερος έβαλε την Βόρεια Κορέα
στη λίστα των χωρών του “άξονα
του κακού” που θα έπρεπε να περι-
μένουν από στιγμή σε στιγμή μια
βροχή αμερικάνικων πυραύλων. Τα
σχέδια των ΗΠΑ αποδείχθηκαν
υπερβολικά αισιόδοξα. Βρέθηκαν
βαλτωμένες σε Ιράκ και Αφγανιστάν,
ενώ και η Κίνα άρχισε να δείχνει τα
δόντια της τονίζοντας ότι πλέον έχει
κι αυτή λόγο στη γειτονιά της.

Για τον απλό κόσμο στη Βόρεια
Κορέα όλα αυτά σήμαναν ακόμη με-
γαλύτερη φτώχεια, πείνα και βάσα-
να. Ο οικονομικός αποκλεισμός οδή-
γησε την έλλειψη αγαθών σε τριτο-
κοσμικά επίπεδα. Την ίδια στιγμή το
καθεστώς άρμεγε ό,τι απέμενε από
την οικονομία για να χρηματοδοτή-
σει τον πυρηνικό σχεδιασμό. Η δυ-
ναμική του διεθνούς ιμπεριαλισμού
οδήγησε τη Βόρεια Κορέα μέσα στις
πιο ακραίες αντιφάσεις: επιστροφή
εξαφανισμένων ασθενειών λόγω πεί-
νας την ώρα που εξελισσόταν ένα
από τα πιο προχωρημένα πυρηνικά
προγράμματα. Στην ίδια τη συνάντη-
ση ο Κιμ, ηγέτης μιας πυρηνικής χώ-
ρας, ζήτησε να πάει με κινέζικο αε-
ροσκάφος, μιας και δεν εμπιστεύε-
ται ούτε την ίδια την βορειοκορεατι-
κή αεροπορία.

Η συμφωνία τώρα κατέληξε σε
ένα σύντομο κείμενο, το οποίο είναι
ασαφές και η κάθε πλευρά το ερμη-
νεύει όπως θέλει. Το σημαντικό από
βορειοκορεατική πλευρά είναι ότι
δεσμεύεται να παγώσει το πρόγραμ-
μα των πυρηνικών πυραύλων. Από
αμερικάνικη πλευρά η πιο σημαντική
διατύπωση είναι ότι θα σταματήσουν
οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με

τη Νότια Κορέα που προκαλούν έν-
ταση. Βρισκόταν σε εξέλιξη μια κλι-
μάκωση στρατιωτικών ασκήσεων τε-
ράστιας κλίμακας οι οποίες ήταν
προφανώς στημένες ως πρόγευση
μιας εισβολής στο Βορρά. Υπάρχει
επίσης μια γενική δέσμευση για
αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής
χερσονήσου συνολικά.

Καμία δέσμευση

Αυτό θα σήμαινε ότι οι ΗΠΑ θα
αποσύρουν τους πυρηνικούς πυραύ-
λους τους από τη Νότια Κορέα.
Όμως δεν υπάρχει καμιά χρονική
δέσμευση, ούτε ξεκαθαρίζεται με
ποια σειρά τα γίνουν τα βήματα, δη-
λαδή τι θα πρέπει να κάνει πρώτα η
Βόρεια Κορέα. Ο Τραμπ εξάλλου ξε-
καθάρισε πολύ γρήγορα μετά τη
συμφωνία ότι οι 30 χιλιάδες αμερι-
κάνοι στρατιώτες που βρίσκονται
στη Νότια Κορέα δεν θα κουνηθούν
ρούπι. 

Ούτε για το εμπάργκο είναι ξεκά-
θαρο πότε και πώς θα σπάσει ο πά-
γος. Ο Υπουργός Εξωτερικών του
Τραμπ, Πομπέο, δήλωσε δυο μέρες
μετά τη συμφωνία ότι πρώτα θα
αποπυρηνικοποιηθεί εντελώς η Βό-
ρεια Κορέα και μετά θα σταματήσει
ο αποκλεισμός. 

Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιο-
χή είναι ικανοποιημένοι από το ξεπέ-
ρασμα της έντασης, αλλά δείχνουν
ότι θα εμποδίσουν μια γρήγορη έν-
ταξη της Βόρειας Κορέας στην κα-
νονικότητα. Πριν από όλους η Ιαπω-
νία που δηλώνει “ευάλωτη” απέναντι
σε μια βορειοκορεατική επίθεση με
όπλα που δεν περιλαμβάνονται στη
συμφωνία. Τα ίδια επιχειρήματα πα-
παγαλίζουν και οι Δημοκρατικοί στις

ΗΠΑ που κατηγορούν τον Τραμπ
ότι… αφήνει τους συμμάχους αβοή-
θητους.

Από την πλευρά του ίδιου καθε-
στώτος της Βόρειας Κορέας, ο Κιμ
βρισκόμενος στη Σιγκαπούρη έδωσε
μια ιδέα για το προς τα πού θα ήθε-
λε να πάει. Μίλησε με καλά λόγια
για το καθεστώς και την οικονομία
της Σιγκαπούρης και είπε ότι θα
μπορούσε να είναι παράδειγμα. 

Η φαντασίωση λοιπόν της βορει-
οκορεατικής άρχουσας τάξης είναι
ότι θα μπορούσε να βγει από τα δε-
σμά του αποκλεισμού και των πυρη-
νικών και να ενταχθεί στην παγκό-
σμια αγορά, σαν ένα ακόμη από τα
κέντρα συσσώρευσης κεφαλαίου
της περιοχής. Το ερώτημα ακόμη κι
αν όλα αυτά ήταν πιθανά είναι πόσο
ακόμα θα χρειαστεί να στύψει την
βορειοκορεατική εργατική τάξη για
να φτάσει στα επίπεδα κερδοφορίας
που έχει η Σιγκαπούρη. Δεν έχουν
απομείνει και πολλοί στην αριστερά
διεθνώς που να πιστεύουν ότι η Βό-
ρεια Κορέα έχει οποιαδήποτε σχέση
με κάτι προοδευτικό, αλλά η χρήση
της Σιγκαπούρης ως παράδειγμα εί-
ναι αποκαλυπτική. Πρόκειται για ένα
καθεστώς με ένα από τα μεγαλύτε-
ρα ταξικά και ρατσιστικά χάσματα
στην περιοχή.

Την ώρα που γράφουμε αυτό το
άρθρο, τα χρηματιστήρια στην Ασία
καταγράφουν μεγάλες πτώσεις μετά
την ανακοίνωση ενός ακόμη γύρου
οικονομικών δασμών από την αμερι-
κάνικη και την κινέζικη πλευρά. Ο
Τραμπ προσπαθεί να περιορίσει την
κινέζικη επιρροή στην παγκόσμια
αγορά με όλους τους τρόπους. Βά-
ζοντας οικονομικά εμπόδια αλλά και
ενισχύοντας τον αμερικάνικο έλεγχο
στα κρίσιμα περάσματα της νοτιοα-
νατολικής Ασίας από όπου περνάει
κάθε χρόνο ένας όγκος εμπορευμά-
των που αντιστοιχεί σε τρισεκατομ-
μύρια ευρώ.

Όμως οι δασμοί δεν μπορούν να
στοχεύσουν μόνο τα κινέζικα προ-
ϊόντα, επεκτείνονται σε ολόκληρο το
δίκτυο ανταλλακτικών και πρώτων
υλών που αφορά όλες τις χώρες της
περιοχής και όχι μόνο. Οι πρωτοφα-
νείς κόντρες του Τραμπ με τους
υπόλοιπους G-7 είναι κομμάτι αυτών
των αντιθέσεων. Όπως το ίδιο είναι
και οι προσπάθειες της Κίνας να
βρει εναλλακτικούς, μη θαλάσσιους,
δρόμους προς την Ευρώπη. Πέρα
λοιπόν από τις επιθυμίες που έχει η
μία ή άλλη πλευρά, η ουσία παραμέ-
νει. Η συμφωνία των ΗΠΑ με τη Βό-
ρεια Κορέα δεν είναι παρά μία λε-
πτομέρεια μπροστά στη μεγάλη αν-
τιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας η
οποία εντείνεται.

Νίκος Λούντος

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ «ΕΙΡΗΝΗΣ» ΤΡΑΜΠ-ΚΙΜ

Μια κίνηση στη σκακιέρα των ανταγωνισμών ΗΠΑ-Κίνας 



Λ
ίγες μέρες μας χωρίζουν από τις πρό-
ωρες διπλές (προεδρικές και κοινοβου-
λευτικές) εκλογές της 24ης Ιουνίου

στην Τουρκία. Οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν
την επανεκλογή του Ταγίπ Ερντογάν στην
προεδρία και μια εύκολη νίκη της Λαϊκής Συμ-
μαχίας του στο κοινοβούλιο. Αλλά τα προγνω-
στικά είναι εξαιρετικά αναξιόπιστα στην Τουρ-
κία. Η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και ο
τρόμος της καταστολής (πολλοί δηλώνουν
ψεύτικα ότι υποστηρίζουν τον σημερινό πρό-
εδρο και το κόμμα του από φόβο) τα έχει κά-
νει ακόμα πιο αναξιόπιστα.

Ο Ερντογάν δεν έχει χάσει καμιά εκλογική
αναμέτρηση μέχρι τώρα. Η μόνη του "αποτυ-
χία" ήταν στις εκλογές του Ιουνίου του 2015,
όπου το κόμμα του, το Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (AKP) ήρθε μεν πρώτο αλλά δεν
κατάφερε να κατακτήσει την απόλυτη πλει-
οψηφία στη Βουλή. Αλλά την κατέκτησε στις
επαναληπτικές εκλογές που έγιναν τον Νοέμ-
βρη του 2015.

Ο Ερντογάν κέρδισε, με μια οριακή διαφο-
ρά (51%-49%) το δημοψήφισμα για την συν-
ταγματική αλλαγή του Απριλίου του 2017. Ο
νικητής των προεδρικών εκλογών της ερχόμε-
νης Κυριακής (ή του δεύτερου γύρου ανάμε-
σα στους δυο επικρατέστερους που θα ακο-
λουθήσει δυο εβδομάδες αργότερα αν κανέ-
νας από τους υποψηφίους δεν πάρει το 50%)
θα είναι "εκτελεστικός πρόεδρος" - δηλαδή θα
έχει πολύ μεγαλύτερες εξουσίες από αυτές
που έχει σήμερα. Πρωθυπουργός δεν θα
υπάρχει, οι υπουργοί θα επιλέγονται από τον
πρόεδρο και οι "εξουσίες" του κοινοβουλίου
θα είναι περιορισμένες.

Κρίση

Σύμφωνα με τις αναλύσεις των Μέσων Μαζι-
κής Ενημέρωσης ο Ερντογάν κατέφυγε στις
πρόωρες εκλογές με στόχο να αυξήσει άμεσα
τις εξουσίες του. Στην πραγματικότητα, όμως,
οι πρόωρες εκλογές είναι αποτέλεσμα της
κρίσης που αντιμετωπίζει η Τουρκία σε όλα
σχεδόν τα επίπεδα.

Το πρώτο είναι η οικονομία. Ένας από τους
βασικούς παράγοντες πίσω από τις απανωτές
εκλογικές νίκες του Ερντογάν τα προηγούμε-
να χρόνια ήταν η κατακόρυφη βελτίωση τόσο
της "Εθνικής Οικονομίας" όσο και του μέσου
βιοτικού επιπέδου. Το 2001 η Τουρκία βρισκό-
ταν στα νύχια του ΔΝΤ, ο πληθωρισμός έτρε-
χε με ρυθμούς 70% το χρόνο, η οικονομία βρι-
σκόταν σε ύφεση, οι επιχειρήσεις έκλειναν η
μια πίσω από την άλλη και η ανεργία κάλπαζε.
Πέρσι, δεκαέξι χρόνια αργότερα, η οικονομία
αναπτυσσόταν με 7%, η ανεργία (τυπικά) είχε
περιοριστεί κοντά στο 10%, ο πληθωρισμός εί-
χε δαμαστεί και η Τουρκική Λίρα είχε σταθε-
ροποιηθεί. Το μέσο ετήσιο εισόδημα που ήταν
κάτω από τα 3.500 δολάρια το 2001, τριπλα-
σιάστηκε μέσα στα χρόνια του Ερντογάν.

Σήμερα οι επιτυχίες αυτές έχουν γίνει πα-
ρελθόν. Οι ρυθμοί ανάπτυξης πέφτουν -σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ φέτος θα πέ-
σουν στο 4,4% και θα επιδεινωθούν ακόμα πε-
ρισσότερο μέσα στα επόμενα δυο χρόνια. Η
τουρκική λίρα έχει πάρει τον κατήφορο: μέσα
στα δυο περίπου χρόνια που έχουν μεσολαβή-
σει από το αποτυχημένο πραξικόπημα και το
σήμερα έχει υποτιμηθεί, σε σχέση με το δολά-
ριο, κατά 41%. Και η πτώση συνεχίζεται. Οι
"αγορές" έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους
στην τουρκική οικονομία. Για να εμποδίσει την

έξοδο των ξένων κεφαλαίων (πάνω στα οποία
στηρίχτηκε το "οικονομικό θαύμα") η κεντρική
τράπεζα έχει αναγκαστεί να ανεβάσει τα επι-
τόκια στα ουράνια. Μόνο τρεις χώρες στον
κόσμο έχουν σήμερα μεγαλύτερα επιτόκια: η
Αργεντινή (που αναγκάστηκε πρόσφατα να
απευθυνθεί και πάλι στο ΔΝΤ για "βοήθεια"), η
Βενεζουέλα και το Ιράν -δυο χώρες που βρί-
σκονται στο στόχαστρο της Δύσης.

Το δεύτερο είναι το Κουρδικό. Ο πόλεμος
στη Συρία και η συμμαχία ανάμεσα στις κουρ-
δικές οργανώσεις και τις ΗΠΑ -που τις χρησι-
μοποίησαν σαν "χερσαίες δυνάμεις" στον πό-
λεμο ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος- ανάγκασε
τον Ερντογάν σε στροφή 180 μοιρών σε σχέ-
ση με το Κουρδικό: η γραμμή της ειρηνικής
συνύπαρξης και του διαλόγου που είχε σαν
αποτέλεσμα τον τερματισμό του εμφυλίου πο-
λέμου ανάμεσα στο PKK (Εργατικό Κόμμα του
Κουρδιστάν) και το Τουρκικό Κράτος το 2013,
ανατράπηκε το 2015 και ο στρατός "επέστρε-

ψε" στις κουρδικές επαρχίες σκορπώντας,
όπως έκανε πάντα, τον θάνατο και την κατα-
στροφή. Και η τρομοκρατία σε βάρος των
Κούρδων δεν περιορίζεται μέσα στα σύνορα
της Τουρκίας: τον Γενάρη ο τουρκικός στρα-
τός εισέβαλε και κατέλαβε το Αφρίν, μια κουρ-
δική πόλη στη βορειοδυτική Συρία και ένα από
τα "οχυρά" του κουρδικού PYD (που θεωρείται
το αδελφό κόμμα του PKK στη Συρία) εξαναγ-
κάζοντας χιλιάδες κουρδικές οικογένειες στην
προσφυγιά.

Αδιέξοδα

Τα αδιέξοδα αυτά ήταν εμφανή στην προ-
εκλογική εκστρατεία. Ο Ερντογάν δεν είχε να
προσφέρει τίποτα στους ψηφοφόρους, γρά-
φουν οι ανταποκρίσεις των πρακτορείων ειδή-
σεων από την Τουρκία. Η εκστρατεία του,
γράφουν, στηρίχτηκε στον συντηρητισμό και
τον φόβο της αλλαγής.

Η Λαϊκή Συμμαχία, ο συνασπισμός του Ερν-

τογάν στις κοινοβουλευτι-
κές εκλογές, αποτελείται
από δυο κόμματα: το Κόμ-
μα "Δικαιοσύνης και Ανά-
πτυξης" (AKP) του Ερντο-
γάν και το Κόμμα "Εθνικιστι-
κού Κινήματος" (MHP) του
Ντεβλέτ Μπαχτσελί. Το
ΑΚΡ είναι ένα δεξιό, συντη-
ρητικό, νεοφιλελεύθερο
κόμμα με στενούς δεσμούς
με την ισλαμική θρησκεία
(όχι πολύ διαφορετική με
τη σχέση που έχουν τα δε-
ξιά κόμματα της Ευρώπης
με τον χριστιανισμό και την
εκκλησία). Το MHP είναι
ένα φασιστικό κόμμα με
άμεσους δεσμούς με τους
Γκρίζους Λύκους. Η συμμα-
χία τους ήταν αδιανόητη
μέχρι το 2015 -το MHP είναι
ριζικά αντίθετο απέναντι σε
κάθε "παραχώρηση" απέ-
ναντι στους Κούρδους. Το
MHP στήριξε τον Ερντογάν
στο δημοψήφισμα για την
αλλαγή του συντάγματος. 

Ο κύριος αντίπαλος τους στις εκλογές της
ερχόμενης Κυριακής είναι το "Εθνικό Μέτω-
πο", μια συμμαχία ανάμεσα στο "κεντροαρι-
στερό", "κεμαλικό" Ρεπουμπλικανικό Κόμμα
(CHP) το νεοσύστατο "Καλό Κόμμα" και δυο
άλλα μικρότερα κόμματα. Αλλά ακόμα και αν
καταφέρει ο υποψήφιος του, ο Μουχαρέμ Ιν-
τσέ, να εκλεγεί στην προεδρία σχεδόν τίποτα
δεν πρόκειται να αλλάξει στην Τουρκία. Ο Ιν-
τσέ καταγγέλλει μεν τον Ερντογάν για την συ-
νεχιζόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τις
συλλήψεις, τις πολύμηνες φυλακίσεις χωρίς
δίκη κλπ. Αλλά ταυτόχρονα τον καταγγέλλει
γιατί "έχει ανοίξει τα σύνορα" για τους πρό-
σφυγες από τη Συρία. Και το ίδιο ισχύει για τις
κοινοβουλευτικές εκλογές: το "Καλό Κόμμα", ο
βασικός σύμμαχος του "κεντροαριστερού"
CHP στις εκλογές δεν είναι παρά μια διάσπα-
ση του κόμματος των Γκρίζων Λύκων του
Μπαχτσελί.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Η ελπίδα στην Αριστερά

Σ
τις εκλογές του Ιούνη του 2015 το νεαρό "Λαϊκό Δημοκρατικό
Κόμμα" (HDP) κατάφερε να σπάσει το φράγμα του 10% και να
μπει στην Τουρκική Βουλή. Το τουρκικό κράτος θεωρεί το

HDP "κουρδικό κόμμα". Χιλιάδες μέλη και στελέχη του, συμπεριλαμ-
βανομένου του υποψήφιου του στις προεδρικές εκλογές της Κυρια-
κής, του Σαλαχαντίν Νεμιτράς, βρίσκονται σήμερα στις φυλακές με
την κατηγορία της τρομοκρατίας. 

Το HDP υποστηρίζει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Κούρ-
δων. Στις εκλογές του 2015 (τόσο του Ιούνη όσο και του Νοέμβρη)
σάρωσε στις νοτιοανατολικές, κουρδικές περιοχές της Τουρκίας.
Αλλά οι ψήφοι του δεν προέρχονται μόνο από τους Κούρδους. Το
HDP είναι ένα κόμμα της αριστεράς, με μεγάλη απήχηση μέσα στην
εργατική τάξη, τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους. 

Ο Ντεμιρτάς βρίσκεται στην απομόνωση στις φυλακές του Εντίρ-

νε (Αδριανούπολη). Εδώ και δυο χρόνια δεν μπορεί να επικοινωνή-
σει με κανέναν εκτός από τους δικηγόρους του και την γυναίκα του.
Τα επίσημα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τον αγνοούν επιδεικτικά.
Στην προεκλογική καμπάνια συμμετέχει με μικρά σημειώματα, τα νό-
μιμα δεκάλεπτα στην τηλεόραση και μερικές συνεντεύξεις στον διε-
θνή Τύπο (που αγνοούν και πάλι τα τουρκικά επίσημα ΜΜΕ). Παρά
τις δυσκολίες, τις φυλακίσεις και την καταστολή το HDP δεν δέχτη-
κε, από λόγους αρχής, να συμμαχήσει με την "Εθνική Συμμαχία" ή
κάποιο άλλο από τα μικρότερα κόμματα που συμμετέχουν στις
εκλογές. Οι προβλέψεις λένε ότι, παρά τις αντιξοότητες και τον "πό-
λεμο" της κυβέρνησης, των ΜΜΕ κλπ σε βάρος του θα καταφέρει
και πάλι να σπάσει το φράγμα του 10% και να μπει στη νέα Βουλή.
Αυτό θα είναι μια μεγάλη νίκη για την αριστερά και το κίνημα στην
Τουρκία.

Το DSIP (Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα), η αδελφή
οργάνωση του ΣΕΚ στην Τουρκία στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις
την προεκλογική εκστρατεία του HDP.

Δίνει μάχη το HDP

Προεκλογική συγκέντρωση του HDP
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