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ΛΟΝΔΙΝΟ 250.000 στους δρόμους
ενάντια στον ρατσιστή “πλανητάρχη”
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Πάνω από 5000 εκπαιδευτικοί πήραν μέ-
ρος στην διαδήλωση που κάλεσαν τα συν-
δικάτα των τριών εκπαιδευτικών οργανώ-
σεων, ΠΟΕΔ των Δασκάλων, ΟΕΛΜΕΚ των
Καθηγητών, και ΟΛΤΕΚ των Καθηγητών Τε-
χνικής Εκπαίδευσης την περασμένη Παρα-
σκευή 13/7.

Ένα ανθρώπινο ποτάμι πλημμύρισε τους
δρόμους από το κτήριο της ΠΟΕΔ μέχρι το
Υπουργείο Παιδείας που ήταν η κατάληξη
της πορείας. Ηταν η μεγαλύτερη κινητοποί-
ηση εκπαιδευτικών που έγινε ποτέ και μάλι-
στα σε περίοδο διακοπών και κάτω από
θερμοκρασίες 40 βαθμών κελσίου. Σε όλη
τη διαδρομή ομάδες εκπαιδευτικών περίμε-
ναν την πορεία και έμπαιναν μέσα. Όταν
έφτασαν στο Υπουργείο ήταν τόσος ο όγ-
κος της διαδήλωσης που έκλεισαν ασφυ-
κτικά όλοι οι δρόμοι γύρω από το Υπουρ-
γείο.

Ερμητικά κλειστές όμως ήταν και οι πόρ-
τες του Υπουργείου, ακόμη και τα κάγκελα
της αυλής ενώ από μέσα ήταν παραταγμέ-
νες δυνάμεις της αστυνομίας. Αυτό προκά-
λεσε την αγανάκτηση του κόσμου. 

Η εκδήλωση οργανώθηκε σαν αντίδραση
στην απόφαση του Υπουργού να περικόψει
τις μη διδακτικές ώρες που παραχωρεί σε
δασκάλους και καθηγητές για τις διάφορες
ευθύνες και δραστηριότητες που αναλαμ-
βάνουν, όπως υπεύθυνοι τμήματος, θεατρι-
κές παραστάσεις, επίβλεψη των παιδιών,
διαχείριση και συντήρηση εξοπλισμού κλπ.

Στην πραγματικότητα εκείνο που θέλει
να κάνει η κυβέρνηση είναι να υποβαθμίσει
την δημόσια παιδεία προς όφελος της ιδιω-
τικής. Θέλει να δώσει μια καλή πάσα στην
ιδιωτική εκπαίδευση και να αφήσει την δη-
μόσια εκπαίδευση για τα παιδιά των φτω-
χών. Το δήλωσε ανοικτά εξάλλου ο ίδιος ο
αρχηγός του κυβερνητικού κόμματος όταν
είπε ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για
να πηγαίνουν τα παιδιά σε ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια, ενώ ο Υπουργός δήλωσε ότι θα
πρέπει «να ανοίξουμε την Παιδεία στην
αγορά».

Συνέχεια στη σελίδα 4

Η
σύνοδος των υπουργών Εσωτερικών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έγινε
στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας την πε-

ρασμένη εβδομάδα κατάφερε να δείξει το βά-
θος του ρατσιστικού βούρκου στον οποίο
έχουν βουλιάξει οι άρχουσες τάξεις και οι
ηγέτες της Ευρώπης.

Το “χρυσό μετάλλιο” της απανθρωπιάς το
κέρδισε με “το σπαθί του” ο Ματέο Σαλβίνι, ο
υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας. Ο Σαλβίνι
είναι ο αρχηγός της ακροδεξιάς “Λέγκας”
που συγκυβερνάει από τις αρχές του περα-
σμένου Ιούνη μαζί με το “Κίνημα των Πέντε
Αστέρων” την Ιταλία. Το πρώτο πράγμα που
έκανε μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέ-
ος υπουργός ήταν να απαγορεύσει την είσο-
δο στα ιταλικά λιμάνια των πλοίων των ΜΚΟ
που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις διάσωσης
μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο. 

Μέχρι τώρα τουλάχιστον 600 άνθρωποι
έχουν πνιγεί, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις,
στη Μεσόγειο σαν αποτέλεσμα της νέας ιτα-
λικής πολιτικής. Το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο, την ίδια ώρα που οι υπουργοί της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης συνεδρίαζαν για την αντι-
μετώπιση των “προσφυγικών ροών”, οι ιταλι-
κές αρχές απαγόρευσαν την προσέγγιση στις
ακτές σε ένα ακόμα πλοίο με πρόσφυγες -πα-
ρόλο που ήταν έτοιμο να βυθιστεί. Το μόνο
που επέτρεψε τελικά η κυβέρνηση της Ρώμης
ήταν την μετεπιβίβαση των προσφύγων από
το σαπιοκάραβο στο οποίο επέβαιναν σε ένα
πλοίο της Frontex -όπου παραμένουν πρακτι-
κά εγκλωβισμένοι μέχρι τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές. Στη Σύνοδο του Ίν-
σμπρουκ ο Σαλβίνι δήλωσε “δικαιωμένος”:
έχει πλέον τη “βούλα” της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Το “αργυρό μετάλλιο” του ρατσισμού ανή-
κει, εξίσου αυτοδίκαια, στον Χέρμπερτ Κικλ,
τον υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας -που
κατέχει την κυλιόμενη Προεδρία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμηνο. Ο Κικλ
προέρχεται από το νεοφασιστικό Κόμμα
Ελευθερίας (FP�) που κυβερνάει, σε συμμαχία
με το δεξιό Λαϊκό Κόμμα (�VP) την Αυστρία
από τον περασμένο Δεκέμβρη. 

Ο Κικλ ονειρεύεται στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης. Παντού. Έχει προτείνει ανάμεσα στα
άλλα τη δημιουργία “κέντρων επιστροφής σε
τρίτες χώρες”, έξω από τα σύνορα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης στα οποία θα κλείνονται οι
πρόσφυγες οι οποίοι για διάφορους λόγους
δεν μπορούν να απελαθούν πίσω στις “χώρες
τους” (πχ γιατί η χώρα είναι άγνωστη) παρό-
λο που η αίτηση χορήγησης ασύλου τους έχει
απορριφθεί. Προφανώς για τον εγκλεισμό σε
αυτά τα στρατόπεδα δεν θα απαιτείται δικα-
στική απόφαση. Ούτε θα υπάρχει κάποια
διάρκεια “τιμωρίας”. Το να είσαι πρόσφυγας
είναι στο μυαλό του Κικλ και των ομοϊδεατών
του προφανώς το ειδεχθέστερο των εγκλημά-
των. 

Κρούσεις

Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις -ο σοσιαλδη-
μοκράτης και πρώην συνδικαλιστής υπουρ-
γός του Λουξεμβούργου δήλωσε ότι τέτοιες
προτάσεις δεν έπρεπε καν να συζητιούνται
στην πολιτισμένη Ευρώπη. Καμιά χώρα δεν
έχει δεχτεί μέχρι τώρα να φιλοξενήσει τέτοια
στρατόπεδα στο έδαφός της (έχουν γίνει ήδη
κρούσεις στην Αλβανία και τη Μακεδονία και
αρνήθηκαν και οι δυο).

Ο Κικλ όμως έχει και άλλες “ιδέες”. Το Ευ-
ρωπαϊκό Συμβούλιο της 28ης Ιούνη αποφάσι-
σε να δημιουργήσει “περιφερειακές πλατφόρ-
μες αποβίβασης” στις χώρες αναχώρησης
των προσφύγων, όπως είναι η Λιβύη. Αυτές
τις “πλατφόρμες” θα τις λειτουργούν οι ίδιες
οι κυβερνήσεις των χωρών αυτών, σε “εθε-
λοντική βάση” -πράγμα που σημαίνει απλά ότι
η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τις πληρώνει για αυ-
τές τις υπηρεσίες που θα της προσφέρουν. Η
Αυστρία προτείνει οι αιτήσεις ασύλου να μπο-
ρούν να κατατεθούν μόνο σε αυτές τις “πλατ-
φόρμες” και όχι στο ίδιο το Ευρωπαϊκό έδα-
φος. Αλλά ο Κικλ σκέφτεται ότι ίσως αυτή η
δυνατότητα γίνει “κράχτης”, άρα καλύτερα οι
πρόσφυγες να μαντρώνονται εκεί χωρίς να
μπορούν να κάνουν αίτηση ασύλου!

Το “χάλκινο μετάλλιο” της απανθρωπιάς
πάει στον Χορστ Ζέεχοφερ, τον υπουργό
Εσωτερικών της Γερμανίας που απείλησε να

ρίξει την κυβέρνηση της Μέρκελ πριν λίγες
μέρες, αν η πολιτική της δεν ευθυγραμμιζό-
ταν με την ρατσιστική του ατζέντα. Και τα κα-
τάφερε. Ο Ζέεχοφερ είχε ιδιαίτερη συνάντη-
ση με τον Σαλβίνι και τον Κικλ πριν από τη σύ-
νοδο του Ίνσμπρουκ. Στην τριμερή αυτή συ-
νάντηση συμφώνησαν να κάνουν ό,τι είναι δυ-
νατό για να επιβάλουν τις κοινές τους θέσεις. 

Ο Ζέεχοφερ είναι σκληρός υπέρμαχος των
“πλατφορμών”. Το πρότυπο, είπε, είναι η συμ-
φωνία ΕΕ-Τουρκίας που έχει περιορίσει δρα-
στικά τις ροές από το Αιγαίο. Η Τουρκία δεν
έχει κερδίσει σε αντάλλαγμα μόνο χρήματα:
έχει κερδίσει και τον τίτλο “της ασφαλούς τρί-
της χώρας”. Τώρα ετοιμάζεται να τον κερδί-
σει και η Λιβύη – η χώρα που εξορίζει τους
πρόσφυγες στην έρημο. 

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε
στη σύνοδο του Ίνσμπρουκ ο Δημήτρης Βί-
τσας, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής. Ποια ήταν η απάντησή του σε όλα αυτά
τα τερατώδη που ακούστηκαν στη σύνοδο;
Μια διάλεξη για την ανάγκη να υπάρξει “συ-
νολική λύση” που θα αντιμετωπίζει όλες τις
“διαστάσεις του προβλήματος”. Σε απλά ελ-
ληνικά, έκανε την πάπια. 

Ο εφιάλτης της δεκαετίας του 1930 έχει
αρχίσει να σηκώνει και πάλι το ανάστημά του
πάνω από την Ευρώπη. Στην Ιταλία και την
Αυστρία οι φασίστες προσπαθούν να αξιοποι-
ήσουν τα πόστα τους στις κυβερνήσεις για να
σπρώξουν την πολιτική ατζέντα προς τα δεξιά
-στο ρατσισμό, τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, την ακύρωση στην πράξη της Σύμβασης
της Γενεύης (που υπογράφτηκε μετά το τέ-
λος της θηριωδίας του ναζισμού και του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου). Και η κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα απλά κάνει πώς δεν βλέπει:
Πρέπει να τα έχουμε καλά με τους δανειστές
μας. Τα άλλα έπονται. Η λέξη “αφέλεια” είναι
πολύ λίγη για να περιγράψει αυτή τη στάση. 

Ο μόνος που μπορεί να σταματήσει αυτόν
το κατήφορο είναι ο ίδιος ο κόσμος “από τα
κάτω”, το εργατικό κίνημα, το κίνημα της νεο-
λαίας, οι αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές
πρωτοβουλίες. Και θα τον σταματήσουμε.

Σωτήρης Κοντογιάννης

ΚΥΠΡΟΣ

Οι εκπαιδευτικοί
στους δρόμους

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΕ

Σφαγείο προσφύγων

Διαδήλωση εκπαιδευτικών στην Κύπρο, 13/7

Αντι-Νατοϊκή διαδήλωση στην Αθήνα, 11/7
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Ένα νέο κίνημα γεννιέται
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Η
πιο βροντερή απάντηση ήρθε αναμ-
φισβήτητα από τη Βρετανία όπου η
επίσκεψη Τραμπ έβγαλε εκατοντά-

δες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους.
Όχι μόνο στο Λονδίνο που πλημμύρισε
από το μεγαλύτερο συλλαλητήριο εδώ και
δεκαετίες, αλλά κυριολεκτικά σε κάθε βή-
μα αυτού του κραυγαλέου ρατσιστή και
σεξιστή.

Δεν ήταν, όμως, η μόνη. Στην Ιταλία οι
προκλήσεις του Σαλβίνι ενεργοποιούν χι-
λιάδες ακτιβιστές που θυμούνται τις λαμ-
πρές παραδόσεις του κινήματος για ανοι-
χτά σύνορα. Από το Παλέρμο της Σικελίας

μέχρι τη Βεντιμίλια στα σύνορα Γαλλίας-
Ιταλίας, αντιρατσιστικές κινήσεις και συν-
δικάτα  οργάνωσαν μαζικές διαδηλώσεις.

Αντίστοιχα στη Γαλλία, ακόμη και την
ώρα των πανηγυρισμών για τη νίκη στο
Μουντιάλ, η αλληλεγγύη για τους μετανά-
στες “χωρίς χαρτιά” ξεπροβάλλει και με
διαδηλώσεις αλλά και με την πλατιά απλω-
μένη αίσθηση ότι η Γαλλία χρωστάει την
επιτυχία της στα παιδιά των μεταναστών.
Οι εργατογειτονιές γύρω από το Παρίσι,
τα περιβόητα banlieus που τόσες φορές
ξεσηκώθηκαν στο παρελθόν, είναι κάστρα
αντίστασης και στη σημερινή εξόρμηση
της ακροδεξιάς και του ρατσισμού.

Μηνύματα

Αυτά είναι μηνύματα που μας εμπνέουν
και μας δίνουν δύναμη για να κλιμακώσου-
με τη δράση μας εδώ. Η κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα, παρόλο που βρίσκεται στο
στόχαστρο ακροδεξιών επιθέσεων για τη
συμφωνία που υπέγραψε με τη Μακεδονία,
νομίζει ότι θα μπλοκάρει αυτές τις επιθέ-
σεις με τη βοήθεια του Τραμπ και των ευ-
ρωπαίων φίλων του.  Ευθυγραμμίστηκε μα-

ζί τους και στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπως
έκανε και στη Σύνοδο της ΕΕ.

Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτι-
κής Βίτσας δεν τόλμησε να κοντράρει ούτε
ένα από τα μαύρα σχέδια της τριανδρίας
Σαλβίνι-Ζεεχόφερ-Κινκλ στη συνάντηση
υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που έγινε
στη Βιέννη. Ουσιαστικά η κυβέρνηση προ-
σαρμόζεται στις ακροδεξιές πιέσεις όπως
κάνει και η Μέρκελ, η Τερέζα Μέι, ο Μα-
κρόν.

Το βάρος για μια καθαρή και μαζική
απάντηση πέφτει στους αγωνιστές και τις
αγωνίστριες που έχουν δώσει ξανά και ξα-
νά τις μάχες του αντιρατσιστικού και αντι-
φασιστικού κινήματος στο πλευρό των
προσφύγων και των μεταναστών.  Όλοι και
όλες που κάναμε τις γιαγιάδες της Λέσβου
παγκόσμιο σύμβολο αλληλεγγύης και αν-
θρωπιάς μπορούμε να φράξουμε το δρόμο
στη νέα επίθεση των κάθε λογής Σαλβίνι
και Ζεεχόφερ, αλλά και στους Χρυσαυγί-
τες και Μπαλτάκους που τρέχουν να επω-
φεληθούν.

Η Διακήρυξη της Διεθνιστικής Σοσιαλι-
στικής Τάσης όπου συμμετέχει το ΣΕΚ εί-
ναι ένα δυνατό όπλο σε αυτή την προσπά-
θεια. Οι πρωτοβουλίες της ΚΕΕΡΦΑ συγ-
κροτούν βήματα συντονισμού με το νέο
αντιρατσιστικό κίνημα που ξεπηδάει διε-
θνώς. Εμπρός να τις πλαισιώσουμε και να
τις δυναμώσουμε για ένα μέλλον απαλλαγ-
μένο από τις βρομιές που προσωποποιεί ο
Τραμπ.

Σ
υνεχίζεται η μάχη στα νοσοκο-
μεία για να μείνουν όλοι οι επι-
κουρικοί στη δουλειά. Στάση ερ-

γασίας τη Δευτέρα 16/7 και συγκέν-
τρωση έξω από το Υπουργείο Υγείας
πραγματοποίησαν οι νοσοκομειακοί
γιατροί, μετά από κάλεσμα της ΟΕΝΓΕ.

Είναι η τρίτη κινητοποίηση σε διά-
στημα μικρότερο του ενός μήνα, από
τη στιγμή που το Ελεγκτικό Συμβού-
λιο γνωστοποίησε την απόφασή του
να θεωρήσει παράνομες τις παρατά-
σεις στις συμβάσεις των επικουρικών
και να φέρει χιλιάδες εργαζόμενους
αντιμέτωπους με την απόλυση. 

Σε συναντήσεις εργαζομένων με την
ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, που εί-
χαν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των
προηγούμενων απεργιακών κινητοποι-
ήσεων, οι Ξανθός και Πολάκης υπό-
σχονταν ότι οι θέσεις εργασίας θα δια-
σφαλίζονταν μέσω διαγωνισμού του
ΑΣΕΠ που θα προκηρυχθεί. Ωστόσο οι
εργαζόμενοι θέλουν με κάθε τρόπο να
αποφύγουν μια επανάληψη της διαδι-
κασίας που είδαμε να γίνεται στην πε-
ρίπτωση των παρατασιούχων στους
δήμους, που η συντριπτική πλειοψη-
φία όσων δούλευαν, παρά τις κυβερ-
νητικές υποσχέσεις, τελικά έμειναν
εκτός δουλειάς και συνεχίζουν να πα-
λεύουν ενάντια στις απολύσεις. 

Αδιαπραγμάτευτο

“Δεν διαπραγματευόμαστε το αν και
πόσοι θα απολυθούν μέσω διαγωνι-
σμών και μοριοδοτήσεων. Χρειάζεται
το σύνολο αυτών να παραμείνει στη
δουλειά και οι προσλήψεις χιλιάδων
ακόμα για να μπορέσουν τα δημόσια
νοσοκομεία να εξυπηρετούν τις ανάγ-
κες του κόσμου. Γι' αυτό και μόνος
δρόμος είναι η μονιμοποίησή τους
χωρίς προϋποθέσεις. Οτιδήποτε άλλο
είναι κοροϊδία” αντιτείνουν οι υγειονο-
μικοί του αντικαπιταλιστικού δικτύου
“Νυστέρι”. 

Όπως μεταφέρει στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
στον Αγ.Σάββα, που συμμετείχε στη
νέα συνάντηση με την ηγεσία του
Υπουργείου, τη Δευτέρα 16/7, “επανέ-
λαβαν τα γνωστά, ότι είναι αναγκα-
σμένοι να κινούνται στο μνημονιακό
πλαίσιο και 'κάνουν ότι μπορούν'. Από
τη μεριά μας είπαμε ότι για να καλυ-
φθούν οι ανάγκες των νοσοκομείων,
όχι μόνο πρέπει να παραμείνουν στη
δουλειά όλοι οι συνάδελφοι, αλλά να
αναποδογυρίσει το 1 προς 15 που
ίσχυε μέχρι τώρα όσο αφορά τις
προσλήψεις. 

Διαδήλωση στα σύνορα Ιταλίας - Γαλλίας το περασμένο Σάββατο.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Εμπρός 
για απεργία
σε όλα τα
Νοσοκομεία
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Γι’ αυτό και το βασικό σύνθημα των εκπαιδευτικών ήταν «Όχι
στην διάλυση του δημόσιου σχολείου». Αυτό έγραφε και το μπλου-
ζάκι που φορούσαν χιλιάδες διαδηλωτές. Στην άρνηση του Υπουρ-
γείου να παραλάβει το ψήφισμα των εκπαιδευτικών, οι διαδηλωτές
απάντησαν «Αγώνας – Αγώνας διαρκείας η απάντηση στον Υπουρ-
γό Παιδείας» και «Παραιτήσου – Παραιτήσου».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν και αντιπροσωπείες από τα συνδικά-
τα των τουρκοκυπρίων δασκάλων και καθηγητών, καθώς και εκπρό-
σωποι των ελληνικών εκπαιδευτικών οργανώσεων. Συγκινητική ήταν
η στιγμή που μίλησε ο εκπρόσωπος από το συνδικάτο των τουρκο-
κυπρίων καθηγητών, που καταχειροκροτήθηκε όταν ανάφερε ότι
και στην άλλη πλευρά όταν διαδήλωσαν βρήκαν τα κάγκελα του
υπουργείου κλειστά άλλα τα έριξαν κάτω.

Ήταν μια δυναμική εκδήλωση που θα πρέπει να έχει και μια δυνα-
μική συνέχεια. Ήδη τα τρία συνδικάτα ανακοίνωσαν ότι θα συνεχι-
στούν οι κινητοποιήσεις και ότι μπορεί η χρονιά να ξεκινήσει με
απεργίες. Είναι η πρώτη φορά που τα τρία συνδικάτα οργανώνουν
και συντονίζουν την δράση τους και θα πρέπει να κρατήσουν αυτό
το στοιχείο. Μπορούν και πρέπει να κερδίσουν αυτό τον αγώνα, όχι
μόνο για τους ίδιους και το δημόσιο σχολείο αλλά για ολόκληρη
την κοινωνία που υποφέρει από τα μνημόνια, τις περικοπές και τη
λιτότητα τα τελευταία 5 χρόνια.

COSCO Διαπραγμάτευση με όπλο την απεργία
Υπό το φόβο νέας απεργίας στο λιμάνι του Πειραιά, η Co-

sco αναγκάστηκε να κάτσει ξανά στο τραπέζι της διαπραγ-
μάτευσης με τους εργαζόμενους, για την υπογραφή ΣΣΕ. Η
συνάντηση ανάμεσα στο σωματείο των εργαζόμενων στην
Cosco (ΕΝΕΔΕΠ) και τους εργοδότες πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 11/7. Ήταν η μέρα που έληγε η νέα διορία που
είχε δώσει το σωματείο των εργαζόμενων προς την εργοδο-
σία. Αν αυτή δεν ανταποκρινόταν, οι εργαζόμενοι θα ξεκι-
νούσαν επαναλαμβανόμενες απεργίες από την επόμενη
ημέρα. 

Τελικά στη συνάντηση υπογράφτηκε κοινό συμφωνητικό
ότι οι δύο πλευρές θα προχωρήσουν στην υπογραφή σύμ-
βασης και ορίστηκαν οι επόμενες δύο συναντήσεις, την Τε-
τάρτη 18 Ιούλη και την Τετάρτη 25 Ιούλη. Μετά τη συνάντη-
ση, το σωματείο ενημέρωσε τους δεκάδες εργαζόμενους
που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον χώρο της συνάντησης. 

Η εργοδοσία είχε αναγκαστεί να προχωρήσει σε διαπραγ-
μάτευση για υπογραφή ΣΣΕ μετά την πολυήμερη απεργία
που ξεκίνησε στις 30 Μάη. Η αρχική της αντιμετώπιση ήταν
η προσπάθεια καταστολής της απεργίας, με στήσιμο απερ-
γοσπαστικού μηχανισμού σε συνεργασία με χρυσαυγίτες,
προσφυγές στα δικαστήρια, απειλές κι εκβιασμούς απέναν-
τι στους εργαζόμενους κλπ. Ωστόσο, η ανυποχώρητη στά-
ση των εργαζόμενων και η ολοένα μεγαλύτερη συμπαρά-
σταση που κέρδιζαν υποχρέωσαν από τη μια την εργοδοσία
να δεχτεί την έναρξη διαπραγματεύσεων για υπογραφή
συλλογικής σύμβασης εργασίας κι από την άλλη την κυβέρ-
νηση να υποσχεθεί την ένταξη στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά
Επαγγέλματα. 

Οι κινήσεις που ακολούθησαν όμως από τη μεριά της Co-
sco είχαν μοναδικό σκοπό να σαμποτάρουν τη διαδικασία
των συζητήσεων, προκαλώντας την οργή των εργαζόμενων.

Το σωματείο σε μαζική του συνέλευση είχε αποφασίσει την
επανέναρξη των απεργιακών κινητοποιήσεων, αν τελικά η
εργοδοσία δεν καθόταν ξανά στο τραπέζι της διαπραγμά-
τευσης. 

Είναι προφανές ότι η πρόσφατη απεργία προκαλεί τρόμο
στα αφεντικά του λιμανιού και όχι μόνο. Με το ξεπούλημά
του στην Cosco, το λιμάνι του Πειραιά έχει μετατραπεί σε
τεράστια πύλη εμπορίου από την ανατολή στη δύση. Εκα-
τομμύρια κοντέινερ με προϊόντα σταθμεύουν στις προβλή-
τες II και III προκειμένου να πάρουν το δρόμο τους για τις
αγορές και τα αφεντικά της Cosco θησαυρίζουν πάνω στις
πλάτες των εργατών που φορτώνουν και ξεφορτώνουν αυ-
τά τα κοντέινερ. Το απεργιακό μπλοκάρισμα όμως φέρνει
μια παράλυση με διεθνή αντίκτυπο. Δεν είναι τυχαίο ότι στη
διάρκεια της απεργίας είχαν μπει πιέσεις από την κινέζικη
πρεσβεία προς την κυβέρνηση προκειμένου να “λυθεί το ζή-
τημα”. Η όποια υποχώρηση από τη μεριά της εργοδοσίας
δεν γίνεται για άλλο λόγο, παρά από το φόβο μιας νέας πα-
ράλυσης που θα προκαλέσει το οποιοδήποτε απεργιακό ξέ-
σπασμα.

Μια απεργία εν μέσω διαπραγματεύσεων, μια υπενθύμιση
της δύναμης που έχει η πλευρά του σωματείου, θα μπορού-
σε να αναγκάσει την εργοδοσία να υπογράψει ό,τι διεκδική-
σεις έχουν οι εργάτες. Ούτως ή άλλως η υποχώρηση της
περασμένης Τετάρτης από τη μεριά των αφεντικών, δεν ση-
μαίνει ότι εν όψει των συναντήσεων που έχουν οριστεί με το
σωματείο, θα παραιτηθούν από την προσπάθειά να σαμπο-
τάρουν τις διαπραγματεύσεις και να συνεχίσουν με κάθε
τρόπο να κερδοφορουν εντείνοντας την εκμετάλλευση των
εργατών στο λιμάνι. Το όπλο της απεργίας θα πρέπει να εί-
ναι γεμάτο κι ετοιμοπόλεμο για κάθε τέτοια εξέλιξη.

Σ.Μ.

Με νίκη για τον εργαζόμενο Π.Φ, έληξε η
αντιπαράθεση με την εργοδοσία του fine
dining εστιατορίου Aleria. Ο εργαζόμενος,

σερβιτόρος στο εστιατόριο, απολύθηκε μέσα στο Πάσχα. 

Η εργοδοσία κρατούσε την βιτρίνα ενός “καλού εστιατορίου” αλ-
λά πίσω από την βιτρίνα, για τους εργαζόμενους η πραγματικότητα
ήταν σκληρή αντεργατική εκμετάλλευση. Χαρακτηριστικά, στον Π.
Φ. χρώσταγε σχεδόν 8.000 ευρώ για τα δύο χρόνια δουλειάς που
δούλευε εκεί. Εκτός από τις καταγγελίες, η “Καμαριέρα” κι ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια είχαν προχωρήσει σε κινητοποι-
ήσεις έξω από την επιθεώρηση εργασίας στις 25 Μαΐου και έξω
από το εστιατόριο την 1η Ιουνίου. Τελικά, στην τριμερή συνάντηση
στην επιθεώρηση εργασίας την Πέμπτη 5 Ιούλη, η εργοδοσία αναγ-
κάστηκε να αποδεχθεί το σύνολο των οφειλόμενων στον συνάδελ-
φο, από δώρα, επιδόματα, υπερωρίες κλπ, και την Δευτέρα 9 Ιουλί-
ου προχώρησε στην πλήρη αποπληρωμή των χρημάτων.

Σ
ε τριήμερη απεργία ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση κατέβηκαν
οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά

Πετρέλαια από την Πέμπτη 12/7 μέχρι
και το Σάββατο 14/7. Απεργοί συγκεν-
τρώθηκαν το πρωί της Πέμπτης στην
πύλη των διυλιστηρίων στον Ασπρό-
πυργο. Στο πλευρό τους βρέθηκαν μέ-
λη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνη-
μόνια και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η Εργατική
Αλληλεγγύη βρέθηκε στην απεργιακή
συγκέντρωση και μίλησε με το Χρή-
στο, εργάτη στα ΕΛΠΕ:

“Η απεργία γίνεται για να αντιστα-
θούμε στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των
ΕΛΠΕ που είναι σε εξέλιξη. Το ξεπού-
λημα γίνεται στη μνημονιακή γραμμή
που ακολουθεί η κυβέρνηση ότι ιδιωτι-
κοποιεί όλη τη δημόσια περιουσία και
βάσει της ευρωπαϊκής οδηγίας που
λέει ότι η ενέργεια σε όλες της τις
μορφές πρέπει να περάσει σε ιδιωτικά
χέρια. Τα ΕΛΠΕ ήταν νούμερο ένα σε
αυτή τη λίστα. Τώρα προχωράνε τη
διαδικασία πουλήματος της πλειοψη-
φίας των μετοχών της επιχείρησης σε
στρατηγικό επενδυτή. 

Η αλήθεια είναι ότι η ηγεσία του σω-
ματείου είναι αρκετά κάτω από τις πε-
ριστάσεις. Θα έπρεπε από τη στιγμή
που ανακοινώθηκε ότι τα ΕΛΠΕ μπαί-
νουν στο ΤΑΙΠΕΔ και πάνε για ιδιωτι-
κοποίηση, να ξεκινήσουμε κινητοποι-
ήσεις διαρκείας σε συνεργασία με την

τοπική κοινωνία και σωματεία του κλά-
δου. Το ξεπούλημα της ενέργειας
αφορά όλους τους εργαζόμενους. Η
ενέργεια θα πρέπει να εντάσσεται στα
κοινωνικά αγαθά. Δημόσια ΕΛΠΕ πρέ-
πει να σημαίνουν δωρεάν πετρέλαιο –
και θέρμανση – στα σχολεία, σε αδύ-
ναμες κοινωνικές ομάδες κλπ. Τα κέρ-
δη της επιχείρησης είναι τεράστια άλ-
λωστε και αντί να πάνε στην κοινωνία
θα τα χαρίσουν στους ιδιώτες. Η ιδιω-
τικοποίηση θα έχει μεγάλες συνέπειες
για τους ίδιους τους εργαζόμενους
στα ΕΛΠΕ. Ιδιωτικοποίηση σημαίνει
εργολαβοποίηση, επίθεση στα εργα-
σιακά δικαιώματα, επέκταση της ελα-
στικής εργασίας και της επισφάλειας,
επίθεση σε μισθούς και θέσεις εργα-
σίας, χειροτέρευση των συνθηκών και

των μέτρων ασφαλείας – μην ξεχνάμε
τα τραγικά ατυχήματα που έχουν συμ-
βεί εδώ. 

Ακόμα κι αν η ηγεσία του σωματείου
δεν έπραξε όπως έπρεπε μέχρι τώρα,
παλεύουμε ώστε η τριήμερη αυτή
απεργία να γίνει αρχή για τη συνέχεια
της αντίστασης. Χρειάζονται γενικές
συνελεύσεις σε όλα τα διυληστήρια κι
ενότητα με όλους τους συναδέλφους,
μόνιμους κι εργολαβικούς. Μην ξεχνά-
με τις πρόσφατες απεργίες των εργο-
λαβικών συναδέλφων. Οι συνάδελφοι
αυτοί είναι δίπλα μας όποτε προχωρά-
με σε κινητοποιήσεις, θα πρέπει κι
εμείς να είμαστε παρόντες στις δικές
τους και να χτίσουμε την κοινή μας
δύναμη”.

Παράσταση διαμαρτυρίας
πραγματοποιήθηκε το πρωί
της Τρίτης 17/7 στην εταιρία

ανακύκλωσης ALPHA GREEN στον Ασπρόπυργο από μετανάστες ερ-
γάτες, με τη στήριξη της Πακιστανικής Κοινότητας, της Αγωνιστικής
Ταξικής Ενότητας ΕΚΑ και του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια. 

Στην ALPHA GREEN η εργοδοσία έχει καθυστερήσει για δύο μήνες
την πληρωμή των δεδουλευμένων στους 35 περίπου μετανάστες ερ-
γάτες. Μετά την παράσταση διαμαρτυρίας ακολούθησε συνάντηση
με την εργοδοσία η οποία δεσμέυτηκε ότι την μέχρι την Πέμπτη θα
έχει αποπληρώσει τον ένα μήνα των δεδουλευμένων και μέχρι τα τέλη
Ιούλη τα υπόλοιπα. Οι εργαζόμενοι παραμένουν έτοιμοι για να απαν-
τήσουν απεργιακά αν η εργοδοσία δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της.

Συγκέντρωση έξω από το κεντρικό κατάστημα
της ACS πραγματοποίησαν την Πέμπτη 12/7, ερ-
γαζόμενοι στις ταχυμεταφορές με τη στήριξη των

κλαδικών σωματείων ΣΕΤΤΕΑ και ΣΕΤΤΑ. Οι εργαζόμενοι διεκδι-
κούν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και μόνιμη και σταθερή δου-
λειά, καθώς η ACS επιμένει να δουλεύει με εργαζόμενους ενοικια-
ζόμενους και με τετράωρες συμβάσεις. Το παρών στη συγκέντρω-
ση έδωσαν και αγωνιστές του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. 

“Τα αφεντικά του κλάδου κερδοφορούν εκμεταλλευόμενοι με αι-
σχρό τρόπο τους εργαζόμενους. Με ελαστική εργασία, μειώσεις μι-
σθών, πληρωμές με κουπόνια αντί για χρήματα, εντατικοποίηση της
εργασίας κλπ. Και ενώ όλα αυτά γίνονται στα κεντρικά κατάστημα-
τα, στα πρακτορεία είναι ακόμα χειρότερα. Μόνη λύση σε αυτή την
κατάσταση ο κοινος αγώνας όλων των εργαζομένων στο χώρο της
ταχυμεταφορας και το δυνάμωμα των σωματείων μας” δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο Χρήστος Βαρβέρης, εργαζόμενος στις τα-
χυμεταφορές και μέλος του Συντονισμού. 

ACS

ALERIA

ALPHA GREEN

12/7, Απεργιακή συγκέντρωση στην πύλη των ΕΛΠΕ
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Μέχρι τώρα η μνημονιακή πολιτική είχε
επιβάλει ότι προσλαμβανόταν ένας για κά-
θε δεκαπέντε που συνταξιοδοτούνταν. Για
να σωθεί η δημόσια Υγεία χρειάζεται να γί-
νει το αντίθετο κι αυτό σημαίνει μαζικές
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις. Έχει ση-
μασία ότι το Υπουργείο συνεχίζει να είναι
κάθε τόσο πολιορκημένο από απεργούς κι
έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Το κίνημα που
διεκδικεί μαζικές προσλήψεις και μονιμο-
ποιήσεις, με απεργιακή κλιμάκωση και
συντονισμό, έχει τη δυνατότητα να ξηλώ-
σει στην πράξη το πλαίσιο που το Υπουρ-
γείο 'είναι αναγκασμένο να κινείται' όπως
χρησιμοποιεί σαν δικαιολογία”.

Συντονιστικό Νοσοκομείων

Λίγες μέρες πριν την κινητοποίηση, την
Πέμπτη 12/7, πραγματοποιήθηκε συνέλευ-
ση του Συντονιστικού Νοσοκομείων, στο
αμφιθέατρο του Αγ.Σάββα με τη συμμετο-
χή μόνιμων και συμβασιούχων εργαζόμε-
νων από τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Ογ-
κολογικό Αγίων Αναργύρων, ΓΝΑ Γεννημα-
τάς, Σωτηρία, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού και
την 1η ΥΠΕ. 

Η οργή και η ανάγκη για αντίσταση ήταν
το κοινό συμπέρασμα των τοποθετήσεων.
Η δεδηλωμένη στρατηγική Ξανθού και Πο-
λάκη για “ρεαλιστικές λύσεις” εντός του
“ασφυκτικού μνημονιακού πλαισίου”, δη-
λαδή διαιώνισης της ελαστικής εργασίας
και ανακύκλωσης της ανεργίας, έκανε
όσους συμμετείχαν στη συνέλευση να
συμφωνήσουν σε κοινή προσπάθεια για
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμε-
νο διάστημα. Γεγονός που φαίνεται κι από
τον πλούτο των αποφάσεων. Όπως τονίζει
στο δελτίο Τύπου που εξέδωσε, εκτός από
τη συμμετοχή στη στάση εργασίας που

κάλεσε η ΟΕΝΓΕ για τη Δευτέρα 16/7, το
Συντονιστικό αποφάσισε ότι το επόμενο
διάστημα και μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη συ-
νεχίζει κι εντείνει τη μάχη μέσα στα νοσο-
κομεία “με συσκέψεις - επιτροπές αγώνα
σε κάθε νοσοκομείο προκειμένου να γίνει
ενημέρωση όλων, αλλά και να παρθούν
αποφάσεις μαζί με τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία για τοπικές δράσεις (κλεισίματα δρό-
μων, παραστάσεις διαμαρτυρίας, καταλή-
ψεις, συγκεντρώσεις κ.α.) με συντονισμό
των όμορων νοσοκομείων”. Επόμενο αγω-
νιστικό βήμα για το Συντονιστικό είναι μια
μεγάλη πανελλαδική μαχητική απεργία και
διαδήλωση στα τέλη Σεπτέμβρη – αρχές
Οκτώβρη σε συνεργασία με τις Ομοσπον-
δίες και τα πρωτοβάθμια σωματεία. 

“Προσπάθεια μας θα είναι μετά από τις
τοπικές δράσεις στα νοσοκομεία μας να
οργανώσουμε τη μεγαλύτερη μέχρι τώρα
απεργία στην Υγεία δίνοντας το μήνυμα
ότι τα κολπάκια των παρατάσεων, οι προ-
κηρύξεις «προσλήψεων» μέσω ΑΣΕΠ -δη-
λαδή το πάγωμα των προσλήψεων- βρί-
σκουν τους εργαζόμενους του Ε.Σ.Υ. απέ-
ναντι τους οργισμένους αλλά ταυτόχρονα
ενωμένους και μαχητικούς” τονίζει η από-
φαση του Συντονιστικού. 

Η συνέλευση αποφάσισε ακόμα τη συμ-
μετοχή του Συντονιστικού στην εργατική
διαδήλωση της ΔΕΘ και στα αντιφασιστικά
αντιρατσιστικά συλλαλητήρια στις 15 Σε-
πτέμβρη.

Σ.Μ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Εμπρός 
για Πανελλαδική Απεργία

OTA

Νέα συνέλευση καλούν οι συμβασιούχοι – παρα-
τασιούχοι των δήμων, τη Δευτέρα 23/7, στις

5μμ, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Οι παρατασιού-
χοι συνεχίζουν να αγωνίζονται ενάντια στις απολύ-
σεις ένα χρόνο μετά τη μεγάλη απεργία στους δή-
μους. 

“Η κυβέρνηση, ενώ δεσμευόταν σε όλους τους τό-
νους ότι 'κανένας εργαζόμενος δεν θα χάσει την
δουλειά του', κάτω από την πίεση των κινητοποιήσε-
ων του κλάδου το περασμένο καλοκαίρι, όπου εμείς
οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι βρεθήκαμε στην πρώ-
τη γραμμή, έφερε νομοθετική ρύθμιση που τελικά
δεν στόχευε στην μονιμοποίηση όλων εμάς που δώ-
σαμε τον αγώνα όπως υποσχόταν, αλλά στην απόλυ-
ση της συντριπτικής πλειοψηφίας των συμβασιού-
χων. Η προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ και τα προσω-
ρινά αποτελέσματα του διαγωνισμού αποδεικνύουν
ξεκάθαρα τον εμπαιγμό της κυβέρνησης απέναντι
στους συμβασιούχους εργαζόμενους, όταν λιγότε-
ροι από το 10% του συνόλου συμπεριλαμβάνονται
στους προσωρινούς πίνακες των αποτελεσμάτων
του διαγωνισμού (τo ίδιο προσπαθούν να κάνουν και
στους συναδέλφους στο Βοήθεια στο Σπίτι)” θυμί-
ζουν στο κάλεσμά τους για τη συνέλευση.

“Αυτό που κατάφεραν τελικά με την 3Κ/2018 ήταν,
στις 31 Μαρτίου του 2018, 10.000 εργαζόμενοι στην
καθαριότητα των Δήμων να πεταχτούν στον Καιάδα
της Ανεργίας, οι Δήμοι να μείνουν χωρίς προσωπικό
και από το “αλαλούμ” των προσωρινών πινάκων, τα
απορρίμματα να “πνίξουν” την κοινωνία, τα εργατικά
δυστυχήματα-ατυχήματα να αυξάνονται από την εν-
τατικοποίηση της εργασίας και τέλος ως 'αναγκαίο
κακό' οι υπηρεσίες καθαριότητας να πέσουν βορά
στους εργολάβους, με όποιο κόστος που θα επωμι-
στούν άλλη μια φορά οι ήδη επιβαρυμένοι με φό-
ρους και χαράτσια δημότες” συμπληρώνουν και ξε-
καθαρίζουν στην κυβέρνηση ότι δεν ξεμπέρδεψε. “Ο
αγώνας για αξιοπρεπή και μόνιμη δουλειά όχι μόνο
δεν τελείωσε, αλλά συνεχίζεται και δίνει την μάχη
για να συντονιστεί και να κλιμακώσει”.

MKO

Με στάση εργασίας την Τρίτη 17/7 απάντησαν οι
εργαζόμενοι της ΜΚΟ Άρσις στην εκδικητική

απόλυση δύο συναδέλφων τους. Οι δύο εργαζόμενοι,
που εργάζονταν στο safe zone του Σχιστού, κλήθηκαν
την περασμένη βδομάδα από τη διοίκηση, είτε να
υπογράψουν συμβάσεις με ημερομηνία λήξης στις
31/7, είτε “να μην πάνε για δουλειά τη Δευτέρα”.

Οι εργαζόμενοι αρνήθηκαν να υπογράψουν, λέγον-
τας πως θεωρούν την εργασιακή τους σχέση ως σχέ-
ση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και θεω-
ρούν την απόλυσή τους συνδικαλιστική δίωξη, καθώς
έχουν συμμετάσχει σε μια σειρά κινητοποιήσεις και
διεκδικήσεις όλο αυτό το διάστημα. Και οι δύο εργα-
ζόμενοι είναι ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση σωμα-
τείου εργαζομένων στη συγκεκριμένη ΜΚΟ κι ο ένας
από αυτούς είναι μέλος της προσωρινής του διοίκη-
σης.

“Η εργασιακή επισφάλεια με τις ανανεώσεις συμβά-
σεων ορισμένου χρόνου στόχο έχει οι εργαζόμενοι να
ζουν υπό καθεστώς φόβου και να μην διεκδικούν τα
δικαιώματά τους. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις αρχίσαμε
να διεκδικούμε καλύτερες εργασιακές σχέσεις, συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου, δύο μέλη του υπό σύσταση
σωματείου μας, απολύονται.

Αυτή η στάση της Διοίκησης, θα μας βρει απέναντι
της” δηλώνουν οι εργαζόμενοι της Άρσις, οι οποίοι
συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της ΜΚΟ, με το
πανό του σωματείου τους. 

Τ
ις τελευταίες ημέρες ήρθε στο φως της δημοσιότητας το
ενδιαφέρον που εξέφρασε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για την εξα-
γορά του Ερρίκος Ντυνάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του

αναπληρωτή υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη, ο οποίος πραγ-
ματοποίησε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Τράπε-
ζας Πειραιώς, Χρήστο Μεγάλου, παρόντος του υφυπουργού πα-
ρά τω Πρωθυπουργώ, Δημήτρη Λιάκου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον
για εξαγορά της κλινικής και το πέρασμά της σε δημόσιο έλεγχο.
Το ενδιαφέρον τους για την εξαγορά του Ερρίκος Ντυνάν έχουν
εκφράσει είκοσι περίπου επενδυτικά σχήματα ανάμεσά τους η Ευ-
ρωκλινική και το επενδυτικό κεφάλαιο CVC που προχώρησε πρό-
σφατα σε εξαγορά του θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ από την MIG.

Μετά τον εκπλειστηριασμό του νοσοκομείου το 2014 η τράπεζα
Πειραιώς προχώρησε στην εξαγορά του χωρίς όμως να αναλάβει
την ευθύνη για την αποπληρωμή των συσσωρευμένων οφειλών σε
εργαζόμενους και ασφαλιστικά ταμεία. Οι εργαζόμενοι του Ερρί-
κος Ντυνάν προχώρησαν πρόσφατα σε στάση εργασίας και συγ-
κέντρωση στα κεντρικά της τράπεζας Πειραιώς επαναφέροντας
το αίτημα για αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους.

Είναι πρόκληση η κυβέρνηση να δώσει και άλλα χρήματα στις

τράπεζες μέσω της εξαγοράς του Ντυνάν από την Πειραιώς. Η
πολυδιαφημισμένη «έξοδος από τα μνημόνια» τον Αύγουστο συ-
νοδεύεται από περικοπές των συντάξεων, από την μείωση του
αφορολόγητου και από νέα δώρα στους τραπεζίτες. Η αποτυχία
των τραπεζών φταίει για την χρεωκοπία της ελληνικής οικονομίας
και η επανειλημμένη ανακεφαλαιοποίησή τους έχει στηριχθεί στις
θυσίες των εργαζόμενων. 

Απ’ αυτήν την σκοπιά αυτό που είναι αναγκαίο είναι να προχω-
ρήσει η κρατικοποίηση του Ερρίκος Ντυνάν χωρίς ούτε ένα ευρώ
αποζημίωση για τους τραπεζίτες. Να περάσει η κλινική στο ΕΣΥ
που τόσο μεγάλες ανάγκες έχει από υλικοτεχνικό εξοπλισμό και
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, να προχωρήσει η αποπλη-
ρωμή όλων των δεδουλευμένων και να γίνουν προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών. Μέσα από μάχες
σαν αυτήν μπορούμε να βάλουμε τις εργατικές ανάγκες μπρο-
στά, να διεκδικήσουμε συλλογική σύμβαση εργασίας για όλον
τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας που να ανταποκρίνεται στις ανάγ-
κες μας, για να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν τα χρόνια των
μνημονίων.

Κώστας Πολύδωρος

Κρατικοποιήστε το Ερρίκος Ντυνάν

Τη συμμετοχή του στην αντιφασιστική διαδήλωση στις 15/9 αποφάσισε το Συντονιστικό Νοσοκομείων.
Φωτό από τη Διεθνή μέρα αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής δράσης στις 17 Μάρτη.
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Π
άνω από 700 άτομα έχουν
πάρει μέρος στις τοπικές συ-
ζητήσεις και τις εκδηλώσεις

της ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονιές της Αθή-
νας και του Πειραιά τις τελευταίες
δυο βδομάδες. 

Αν όμως η μαζικότητα αποδεικνύει
πως ο κόσμος της αριστεράς και
των κινημάτων αντιδράει δυναμικά
μπροστά στην νέα ρατσιστική κα-
τρακύλα της ΕΕ και το σύμφωνο
ενάντια στους πρόσφυγες που ετοι-
μάζεται να υπογράψει η κυβέρνηση
του Τσίπρα, οι ομιλίες και η οι συζη-
τήσεις που άνοιξαν σε όλες τις εκ-
δηλώσεις δείχνουν την ανάγκη των
αγωνιστών/στριών του αντιφασιστι-
κού κινήματος να συντονιστούν και
να οργανώσουν από κοινού τις επό-
μενες μεγάλες μάχες, με πρώτο με-
γάλο σταθμό τις 15 Σεπτέμβρη.

Σε όλες τις εκδηλώσεις ανάμεσα
στους ομιλητές, εκτός από τα μέλη
του Συντονιστικού της ΚΕΕΡΦΑ αλ-

λά και τους δικηγόρους πολιτικής
αγωγής στη δίκη της ΧΑ που ενημέ-
ρωναν διεξοδικά για την εξέλιξη της
δίκης, βρίσκονταν εκπρόσωποι τοπι-
κών κινήσεων, αντιφασιστικών πρω-
τοβουλιών, δημοτικοί σύμβουλοι και
εκπρόσωποι από τοπικές συλλογικό-
τητες, κόσμος του εργατικού, του
αντιρατσιστικού και του αντιφασιστι-
κού κινήματος. Ήταν μια πρώτη γεύ-
ση του απλώματος του μετώπου
που μπορεί στις 15 Σεπτέμβρη να
πλημμυρίσει το Σύνταγμα με κεντρι-
κό σύνθημα “Στη φυλακή οι Φασί-
στες – Ανοιχτά Σύνορα για τους
πρόσφυγες”.

“Είναι η πιο ρατσιστική στροφή
που έχει πάρει η Ευρώπη όλα αυτά
τα χρόνια. Όμως με αυτές τις πολιτι-
κές η ΕΕ δεν έρχεται να αντιμετωπί-
σει την προσφυγική κρίση αλλά την
πολιτική κρίση σπρώχνοντας την
ατζέντα προς τα δεξιά με αποτέλε-
σμα να κερδίζει η ακροδεξιά”, τόνι-
σε στην πολύ επιτυχημένη εκδήλω-
ση στην πλατεία Μέμου στον Κορυ-
δαλλό ο Φώτης Ανδρεόπουλος από
το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πει-

ραιά. “Χρειαζόμαστε ένα δυνατό κί-
νημα στους δρόμους που θα απαν-
τάει στην ρατσιστική υστερία, θα αγ-
καλιάσει τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες και θα ξαναβγάλει την
μεγάλη αντιρατσιστική πλειοψηφία
στους δρόμους. Αυτό το ρόλο χρει-
άζεται να παίξει η 15 Σεπτέμβρη”,
ανέφερε.

Στην ίδια εκδήλωση που είχε πάνω
από 40 άτομα ο Γιώργος Μακρυνός
από το Συμβούλιο Ένταξης Μετανα-
στών Κορυδαλλού διάβασε το ψήφι-
σμα που εξέδωσε το Δημοτικό Συμ-
βούλιο της πόλης με το οποίο στηρί-
ζει την κινητοποίηση στις 15 Σεπτέμ-
βρη. “Σκεφτείτε πόσο σημαντικό θα
ήταν όλοι οι δήμοι να βγάλουν απο-
φάσεις απομόνωσης των ναζί της ΧΑ
και συμμετοχής στα συλλαλητήρια
της 15ης Σεπτέμβρη σε όλη την Ελ-
λάδα”, αναρωτήθηκε. Στην εκδήλω-
ση σημαντική ήταν η παρουσία συν-
ταξιούχων από το ΚΑΠΗ της περιο-

χής αλλά και μελών του ΣΥΡΙΖΑ που
συμμετείχαν στην συζήτηση.

Η μεγαλύτερη απ' όλες τις εκδη-
λώσεις έγινε στο Ν. Ηράκλειο. Σχε-
δόν 80 άτομα παρακολούθησαν τη
συζήτηση και πάνω από 250 άτομα
βρέθηκαν συνολικά στην εκδήλωση
και την συναυλία που ακολούθησε
με τους Bandalucia την Πέμπτη 12/7
στο θεατράκι έξω από το σταθμό
του ΗΣΑΠ. 

Όλο το φάσμα

Στη συζήτηση ο Μάκης Αβακουμί-
δης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμ-
βουλος, μέλος της συντακτικής του
περιοδικού του Ποδονίφτη αφού
έκανε μια συνολική αναφορά στο ζή-
τημα των προσφύγων και στους ρα-
τσιστικούς τρόπους με τους οποί-
ους τους αντιμετωπίζει η ΕΕ, ανέφε-
ρε πως θα φέρει ψήφισμα στο Δημο-
τικό Συμβούλιο Ν. Ηρακλείου για
στήριξη της 15/9. Και στην εκδήλω-
ση στο Ν. Ηράκλειο υπήρξε σημαντι-
κή συμμετοχή από όλο το φάσμα
της Αριστεράς από τη Ν. Ιωνία και
το Ν. Ηράκλειο που δήλωσαν πως

θα συμμετέχουν οργανωμένα στις
κινητοποιήσεις του Σεπτέμβρη. 

Σημαντικός ήταν ο χαιρετισμός
του εκπροσώπου της Επιτροπής
Αγώνα Ωρωπού που αφού θύμισε
τις μαύρες σελίδες των φυλακών
του Ωρωπού κατά τη διάρκεια της
χούντας, τόνισε πως οι χρυσαυγίτες
είναι οι απόγονοι των χουντικών και
κάλεσε όλο τον κόσμο στην “γιορτή
της Ελευθερίας και της Δημοκρα-
τίας” στις 24 Ιούλη στα παλιά κελιά
του Ωρωπού (βλέπε δίπλα).

Πολύ μεγάλη ήταν και η εκδήλω-
ση στο Χαλάνδρι με δεκάδες μαθη-
τές να δίνουν το παρόν. Πάνω από
60 άτομα παρακολούθησαν την εκ-
δήλωση, ενώ διπλάσιος κόσμος βρέ-
θηκε στο hip-hop live που ακολούθη-
σε με τους LGS και τους Broken Da
Rima που θα παίξουν και στη μεγά-
λη συναυλία στις 15 Σεπτέμβρη. Από
τους ομιλητές η Άννα Τσινίκα από το
ΠΣΥΠΕΡΤ εξήγησε πώς φτάσανε να
μπλοκάρουν την προβολή των φασι-
στών στην ΕΡΤ και την σημασία της
σύνδεσης του εργατικού με το αντι-
φασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα.
Σημαντική ήταν η παρουσία μελών
της Πρωτοβουλίας Πολιτών Χαλαν-
δρίου που τόνισαν πως στηρίζουν το
κάλεσμα για τις 15 Σεπτέμβρη. Με-
γάλη ήταν και η παρουσία μαθητών
από τη Γερμανική Σχολή αλλά και
διάφορα σχολεία της Πεντέλης και
του Χαλανδρίου που δήλωσαν διατε-
θειμένοι να κατέβουν στη διαδήλω-
ση και να κατεβάσουν και τα σχο-
λεία τους στις 15 Σεπτέμβρη.

Πάνω από 60 αγωνιστές/στριες
από τη γειτονιά των Πετραλώνων
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μερ-
κούρη στα Πετράλωνα την Τρίτη
10/7. Ανάμεσα στους παρόντες βρέ-
θηκαν μέλη της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
της ΛΑΕ, του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ
ενώ σημαντική ήταν η παρέμβαση
των αγωνιστών από τον Αυτοδιαχει-
ριζόμενο χώρο του ΠΙΚΠΑ που λίγες
μέρες πριν είχαν δεχτεί φασιστική
επίθεση από τάγμα εφόδου μετά
από εθνικιστικό συλλαλητήριο στο
Σύνταγμα. “Οι κραυγές του Μπαρμ-
παρούση στη Βουλή για πραξικόπη-
μα δεν είναι ούτε τυχαίες, ούτε αυ-
θόρμητες. Αυτή είναι η στρατηγική
των φασιστών στην Ελλάδα όλες τις
δεκαετίες μετά τον πόλεμο”, ανέφε-
ρε ο ιστορικός Μιχάλης Λυμπεράτος
θυμίζοντας τις βομβιστικές επιθέ-
σεις του Μιχαλολιάκου στη δεκαετία
του 70. “Κανείς δεν πρέπει να υποτι-
μήσει τις απειλές των χρυσαυγιτών.
Είναι χρέος μας να είμαστε σε εγρή-
γορση”, ανέφερε μεταξύ άλλων.

“Κανείς δεν μπορεί να βγαίνει στα
έδρανα της Βουλής και να ζητάει
πραξικοπήματα. Η θέση των φασι-
στών και των χουντικών είναι στη
φυλακή”, ανέφερε ο Κώστας Μαν-

Παγκράτι, 12/7

Ν. Ηράκλειο, 12/7

Κορυδαλλός, 12/7

Πετράλωνα, 10/7

Περιστέρι, 10/7

Χαλάνδρι, 13/7
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ταίος από τον ΣΦΕΑ στην επιτυχη-
μένη εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Παγ-
κρατίου στην πλατεία Βαρνάβα την
Πέμπτη 12/7. Η αρχιτέκτονας Ελένη
Πορτάλιου τόνισε μεταξύ άλλων
πως “Στη χώρα μας η έμπρακτη μα-
ζική αλληλεγγύη του λαού στους
πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελ-
λάδα από τις επικίνδυνες διόδους
του Αιγαίου ήταν συγκλονιστική.
Έβαλε έτσι φρένο στο ρατσισμό και
τη μισαλλοδοξία, λειτουργώντας
παραδειγματικά και πέραν της Ελ-
λάδας. Σήμερα η κυβέρνηση συν-
τάσσεται με την κεντρική ευρωπαϊ-
κή γραμμή που συνιστά σοβαρή
υποχώρηση και αποδοχή απαράδε-
κτων θέσεων των ρατσιστικών και
νεοφασιστικών κυβερνήσεων”.

Μέτωπο

Ενδιαφέρουσα και με πλούσια
συζήτηση ήταν η εκδήλωση στην
πλατεία Αυδή στο Μεταξουργείο
την Πέμπτη 12/7. “Είμαι γκέι και το
ξέρουν και οι μαθητές μου και οι
γονείς τους. Η συζήτηση πάνω σε
αυτά τα ζητήματα της σεξουαλικό-
τητας και της ταυτότητας φύλου γί-
νεται σε πολύ πιο σταθερή βάση
όταν δεν κρυβόμαστε και όταν
έχουμε την δυνατότητα να εφαρμό-
ζουμε σύγχρονα εκπαιδευτικά προ-
γράμματα. Δυστυχώς στο ελληνικό
σχολείο είμαστε πολύ πίσω”, ανέ-
φερε ο Πέτρος Σαπουντζάκης, εκ-
παιδευτικός από το Πολύχρωμο
Σχολείο. “Η απάντηση στις επιθέ-
σεις δεν μπορεί να είναι ούτε ατομι-
κή, ούτε μεμονωμένη. Το αντιφασι-
στικό κίνημα πρέπει διαρκώς να δη-
λώνει το παρόν και συνεχώς να δι-
ευρύνεται. Έχουμε ανάγκη ένα με-
γάλο αντιφασιστικό μέτωπο που
δεν θα λείπει κανείς. Κανείς δεν πε-
ρισσεύει σε αυτή τη μάχη”, ανέφε-
ρε ο Νάσος Νασιόπουλος, ένας εκ
των μελών του Συλλόγου γονέων
του 144 στα Σεπόλια που δέχτηκαν
φασιστική επίθεση επειδή παραχώ-
ρησαν το σχολείο για τα μαθήματα
του Κυριακάτικου Σχολείου της Πα-
κιστανικής κοινότητας.

Στην πλατεία δημαρχείου στο Πε-
ριστέρι, πάνω από 45 άτομα ντόπιοι
και μετανάστες, νεολαίοι, εργαζό-
μενοι και συνταξιούχοι απ' όλο το
φάσμα της Αριστεράς, από την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, την ΛΑΕ, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και του ΚΚΕ έδωσαν το πα-
ρόν. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν
ο Θύμιος Χριστοδούλου, ένας εκ
των μελών του ΔΣ του Συλλόγου
Γονέων του 144 δημοτικού σχολεί-
ου στα Σεπόλια. “Από την αρχή της
χρονιάς οι φασίστες προσπάθησαν
σταδιακά να μας στοχοποιήσουν
και να κλιμακώσουν την ένταση για
να φτάσουμε στην επίθεση των τε-
λευταίων εβδομάδων. Όμως η πλει-
οψηφία των γονιών τους απομόνω-
σε”, ανέφερε ο Θ. Χριστοδούλου
στην ομιλία του.

Η Ματίνα Τριανταφύλλου από το
Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου τόνι-
σε: “Οι φτωχοί ντόπιοι και μετανάστες
είμαστε μαζί στη μάχη για την κάλυψη
των αναγκών μας, μαζί πρέπει να πα-
λέψουμε τον ρατσισμό και τον φασι-
σμό”, προσθέτοντας ότι το κοινωνικό
ιατρείο θα πάρει μέρος στην κινητο-
ποίηση στις 15 Σεπτέμβρη. 

Στη Ν. Σμύρνη, ο Χρήστος Τζουρν-
τός από τον ΣΦΕΑ στην ομιλία του
έκανε αναδρομή στη χρυσαυγίτικη
βία των ετών μετά το 2012 και μίλησε
για την προσφυγική παράδοση της
περιοχής, ενώ ο Στέλιος Μαρίνης
συνταξιούχος εκπαιδευτικός από την
Εργατική Λέσχη της Ν. Σμύρνης έκα-
νε αναφορά στην τελευταία αντιφα-
σιστική διαδήλωση της γειτονιάς που
ο κόσμος χαιρετούσε στα μπαλκόνια.
Το απόγευμα της Δευτέρας 16/7 εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε και στα
Άνω Λιόσια με ομιλητές τον πρόεδρο
της Πακιστανική Κοινότητας Τζαβέντ
Ασλάμ και τον υπεύθυνο του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια Τάσο
Αναστασιάδη. 

Πολλές ακόμα είναι οι εκδηλώ-
σεις που πραγματοποιούνται και
την εβδομάδα που μας έρχεται σε
όλο το Λεκανοπέδιο (βλέπε πρό-
γραμμα δίπλα).

Κυριάκος Μπάνος

Στις άλλες πόλεις

Ε
κδηλώσεις, συζητή-
σεις και συσκέψεις
με σκοπό να ξεκινή-

σει και σε άλλες πόλεις η
διοργάνωση μιας πανελλα-
δικής αντιφασιστικής κινη-
τοποίησης στις 15 Σεπτέμ-
βρη πραγματοποιήθηκαν
στην Πάτρα και στην Κρή-
τη την εβδομάδα που πέ-
ρασε.

“Την Παρασκευή 13/7
στο Εργατικό Κέντρο Χα-
νίων ο Μανώλης Φιωτάκης
από την τοπική επιτροπή
της ΚΕΕΡΦΑ έκανε αναλυ-
τική ενημέρωση για τη νέα
ρατσιστική συμφωνία της
ΕΕ, ενώ στην συνέχεια
εστίασε στις εξελίξεις στη
δίκη της ΧΑ. Το λόγο πή-
ραν εκπαιδευτικοί, εργαζό-
μενοι που τόνισαν την ανα-
γκαιότητα της οργάνωσης
και στα Χανιά ενός συλλα-
λητηρίου στις 15 Σεπτέμ-
βρη και το άπλωμα αυτής
της καμπάνιας σε κάθε χώ-
ρο δουλειάς και σε κάθε
γειτονιά”, ανέφερε μιλών-
τας στην ΕΑ ο Ειρηναίος
Μαράκης. Σύσκεψη για την
διοργάνωση συλλαλητηρί-
ου στις 15 Σεπτέμβρη και
στο Ηράκλειο Κρήτης ορ-

γανώθηκε την Παρασκευή
13/7 στο Εργατικό Κέντρο
με την παρουσία μαθητών,
φοιτητών και εργαζόμενων. 

Σημαντική ήταν η παρου-
σία του Γιάννη Δημογιάννη
στην εκδήλωση της ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πάτρας. Ο αγωνιστής
του αναπηρικού κινήματος
και μέλος της ομάδας του
Άλλου Ανθρώπου στην Πά-
τρα, στην ομιλία του ανα-
φέρθηκε στους αγώνες αλ-
ληλεγγύης στο πλευρό των
προσφύγων όλα αυτά τα
χρόνια. “Ζούμε σε μια πόλη
που έδειξε τα αντιρατσιστι-
κά αντανακλαστικά της ξα-
νά και ξανά. Χρειάζεται να
ξαναγυρίσουμε σε αυτές
τις εικόνες για να μπορέ-
σουμε να ενώσουμε όλο
τον κόσμο ενάντια στους
φασίστες και στο πλευρό
των προσφύγων”, τόνισε. 

Μεγάλες εκδηλώσεις ορ-
γανώνει η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσα-
λονίκης την εβδομάδα που
μας έρχεται στο Χαριλάου,
στον Εύοσμο, αλλά και στο
άγαλμα Λαμπράκη στο κέν-
τρο της πόλης (βλέπε δί-
πλα πρόγραμμα εκδηλώσε-
ων).

ΩΡΩΠΟΣ
Σε αντιφασιστική εκδήλωση καλούν η Επιτροπή Αγώνα

Ωρωπού, η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου
και ο ΣΦΕΑ στις 24 Ιούλη, 8μμ. Η εκδήλωση θα γίνει στις
παλιές φυλακές του Ωρωπού με αφορμή την ημέρα της
πτώσης της χούντας. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση:
«ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, την αποπλη-
ρωμή του χρέους, την εκμετάλλευση των θυμάτων: πρό-
σφυγες, ανέργους, εργαζόμενους, συνταξιούχους, άπο-
ρους». Στην εκδήλωση έχει προσκληθεί να απευθύνει χαι-
ρετισμό η ΚΕΕΡΦΑ.

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
"24/7/1974 : Η αποκατάσταση της Δημοκρατίας 
στην Ελλάδα"
44 χρόνια από την πτώση της Xούντας... Παλεύουμε ενάν-
τια σε αυτούς που απειλούν με νέο πραξικόπημα... 
ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΑΣΙΣΜΟΣ 
Στη φυλακή οι ναζί
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Εκδήλωση-Βιντεοπροβολή της ταινίας: "Τα τραγούδια της
φωτιάς" (1974) του Νίκου Κούνδουρου 
Τρίτη 24 Ιούλη, ώρα 19.30
Κέντρο Νεότητας Σαλαμίνας

ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΩΝ 
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Ε.Π.Α.Σ.)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7

ΚΥΨΕΛΗ πλατεία 7.00μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική
αγωγή δίκη Χ.Α., Γιώργος Πίττας, ΚΕΕΡΦΑ,
Μοχτάτ, Αφγανική Κοινότητα Προσφύγων και
Μεταναστών, Μαρία Τοπαλιάν, Ανοιχτή Πόλη
6ου κοινοτικού διαμερίσματος Δήμου Αθήνας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αίθουσα δημοτικού συμ-
βουλίου 7.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χ.Α., Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ΚΕΕΡ-
ΦΑ, Γιάννης Λευκιμιάτης, εργαζόμενος ΕΡΤ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Λαού 7.00μμ
Ομιλητές: Διαβολάκης Θανάσης, ΔΣ ΟΙΕΛΕ,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Τάσος Καραντής, δημοσιογράφος- Πρωτο-
βουλία αντιφασιστών Σαλαμίνας, Mαχμούντ
Αμπουχαμέντ, Αιγυπτιακή Κοινότητα 

ΚΟΥΚΑΚΙ παρκάκι Συγγρού & Γεωργίου Ολυμ-
πίου 7.30μμ, Aργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός,
Νοσοκομείο Γεννηματά, Κώστας Βαγγελίδης,
μέλος της Ανοιχτής Πόλης, Βέρα Σιατέρλη,
Μέλος ΔΣ και Συντακτική Επιτροπή ΜΩΒ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ πλατεία 7.00μμ
Ομιλητές: Κώστας Μανταίος, πρόεδρος
ΣΦΕΑ, Ζώτος Τάκης, πολιτική αγωγή στη δίκη
της Χ.Α,  Μαρία Κασκαρίκα, Πρωτοβουλία για
το κλείσιμο των γραφείων των νεοναζί, Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος σωματείου εργα-
ζόμενων Αγ.Σάββα.

ΑΙΓΑΛΕΩ Πλατεία Εσταυρωμένου 7.30μμ,
Παντελής Βαϊνάς, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Αιγά-
λεω, Γιάννης Αγγελόπουλος, Συντονισμός
ενάντια στα μνημόνια, Αιμιλία Κουνάδη,
πρώην εργαζόμενη σε καμπ προσφύγων

ΜΑΡΟΥΣΙ Βαβέλ Πυρήνας Τέχνης (Βασιλίσσης
Σοφίας 87) 7.00μμ, Ναταλία Ρασούλη, μουσι-
κός, Αφροδίτη Φράγκου, LGTBQI+, KEEΡΦΑ,
Δημήτρης Πολυχρονιάδης, πρ. ΣΕΠΕ Αμαρου-
σίου

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7

ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλατεία 7.30
Ομιλητές: Μαρία Καβάλα, διδάσκουσα ιστο-
ρίας τμήμα πολιτικών επιστημών ΑΠΘ, Μιχά-
λης Τρεμόπουλος, Συγγραφέας, πρωην ευρω-
βουλευτης, Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7

ΚΕΝΤΡΟ Μνημείο Λαμπράκη(Βενιζέλου & Ερ-
μού) 7.30μμ Ομιλητές: Λεωνίδας Κοντουδά-
κης, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας
Λαμπράκη, Γιώργος Γιαννόπουλος, εκδότης
περιοδικού Ένεκεν, Κώστας Τορπουζίδης,
ΚΕΕΡΦΑ 

ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Ευόσμου 7.30μμ Ομιλητές:
Δέσποινα Χαραλαμπίδου, ΛΑΕ, Γιώργος Κρεα-
σίδης, εκπαιδευτικός-ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Νίκος Χα-
τζάρας, ΚΕΕΡΦΑ

«Οι φασίστες
στη φυλακή,
ανοιχτά σύνορα
για τους
πρόσφυγες»

Μεταξουργείο, 12/7



Δ
εν ανεχόμαστε τις απειλές
των φασιστών για πραξικόπη-
μα! Ξεσηκωνόμαστε για να

μην γίνει η Ευρώπη φρούριο με χι-
λιάδες πνιγμένους πρόσφυγες στη
Μεσόγειο!

Στα πέντε χρόνια από τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα, η υπόδικη
ναζιστική εγκληματική οργάνωση
Χρυσή Αυγή, απειλεί από το βήμα
της Βουλής και καλεί το στρατό να
επιβάλει φασιστική χούντα. Δεν μπο-
ρούμε να τους αφήσουμε περιθώρια
να δυναμώσουν για να επιβάλουν το
τσάκισμα των δημοκρατικών ελευθε-
ριών όλων. Χιλιάδες αγωνιστές βα-
σανίστηκαν στα μπουντρούμια της
ΕΑΤ-ΕΣΑ, εξορίστηκαν και φυλακί-
στηκαν.

Δεν θα τους επιτρέψουμε να παρι-
στάνουν το νόμιμο πολιτικό κόμμα
όταν στη δίκη ήρθαν όλα τα στοιχεία
για τα εγκλήματα και τις δολοφονίες
που οργάνωσαν και εκτέλεσαν ως
παραστρατιωτική δύναμη.

Είναι ώρα να τους απομονώσουμε,
είναι ώρα να πάνε φυλακή!

Ενώνουμε την φωνή με το κίνημα
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ που συγ-
κρούεται με τις ρατσιστικές πολιτι-
κές του Τράμπ που τώρα εφαρμόζει
η ΕΕ.

Είναι αίσχος οι αποφάσεις της συ-
νόδου κορυφής της ΕΕ που καταδιώ-
κουν τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες στρέφοντας την πλάτη στο
κίνημα αλληλεγγύης. Μέρκελ,
Κούρτς, Σαλβίνι και Τσίπρας υπέγρα-
ψαν μια συμφωνία για στρατόπεδα
συγκέντρωσης, «πλατφόρμες μετεπιβίβα-
σης», αποκλεισμό δηλαδή των προσφύγων
σε πλωτές φυλακές, μαζικές απελάσεις από
τις χώρες της ΕΕ.

Οι κυβερνήσεις μετατρέπουν τους μετανά-
στες σε αποδιοπομπαίους τράγους για να
τους φορτώσουν τις ευθύνες τους για τις
χρεοκοπημένες πολιτικές της λιτότητας, τις
πολεμικές επεμβάσεις στην Ασία, την Αφρι-
κή, την Μ. Ανατολή. Ετσι ανοίγει ο δρόμος
για την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασι-
σμού.

Δεν θα περάσει το μίσος κατά των μετανα-
στών και των προσφύγων. Διεκδικούμε ανοι-
χτά σύνορα για την προσφυγιά.

Είναι ψέμα ότι τα κλειστά σύνορα προστα-
τεύουν τις δουλειές, τις συντάξεις, την Παι-
δεία και την Υγεία γιατί τάχα κινδυνεύουν
από τους πρόσφυγες. Αυτοί που τα τσακί-
ζουν είναι τα αφεντικά και οι κυβερνήσεις,

αυτοί απολύουν, αυτοί κόβουν μισθούς και
συντάξεις. Είναι ρατσιστικό ψέμα ότι δεν χω-
ράνε στην Ευρώπη επειδή έχουν άλλη θρη-
σκεία και πολιτισμό. Η ισλαμοφοβία έρχεται
να δικαιολογήσει τα εγκλήματα του ιμπερια-
λισμού που καταληστεύει και καταστρέφει
με βόμβες χώρες ολόκληρες στέλνοντας στη
προσφυγιά εκατομμύρια.

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες φέρνουν
πλούτο και είναι κομμάτι της εργατικής τά-
ξης που μπορεί να δώσει αγώνες μαζί με
όλους για μια καλύτερη ζωή. Οι αγώνες των
μεταναστών κόντρα στο ρατσισμό, το φασι-
σμό και την εκμετάλλευση από την Μανωλά-
δα μέχρι τις γειτονιές της Αθήνας και του
Πειραιά είναι η καλύτερη απόδειξη. 

Απαιτούμε από την κυβέρνηση να μην
εφαρμόσει τα νέα ρατσιστικά μέτρα και να
σπάσει την συμφωνία του αίσχους ΕΕ-Τουρ-
κίας. Για ανοιχτά σύνορα στους πρόσφυγες,
άσυλο και στέγη μέσα στις πόλεις, ένταξη

στα σχολεία, τις γειτονιές μας!
Καλούμε όλους και όλες σε

ένα μεγάλο αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο και συναυλία στο
Σύνταγμα, μπροστά στη Βου-
λή, το Σάββατο 15 Σεπτέμβρη.

Και συνεχίζουμε στο Κερα-
τσίνι, στις 18 Σεπτέμβρη, στην
επέτειο των πέντε χρόνων από
τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα.

Ταυτόχρονα, συντονίζουμε
τα βήματά μας πανευρωπαϊκά
με την Διεθνή Συνάντηση κατά
του Ρατσισμού και του Φασι-
σμού, στην Αθήνα, στις 13
Οκτώβρη. Ήδη το διεθνές κίνη-
μα ετοιμάζει τα δικά του βήμα-
τα στη Βρετανία, την Γερμανία
και τη Γαλλία.

Μετά τη μεγάλη ανοιχτή σύ-
σκεψη, που έγινε στις 27 Ιούνη
με μαζική συμμετοχή, προχω-
ράμε! Τον Ιούλη οργανώνουμε
παντού τοπικές εκδηλώσεις.

Καλούμε τα συνδικάτα, τους
φοιτητικούς συλλόγους, τις δη-
μοτικές κινήσεις, τις κοινότητες
μεταναστών, τις κινήσεις Αντι-
στασιακών, τις συλλογικότητες
στις γειτονιές, τις κινήσεις υπε-
ράσπισης δικαιωμάτων, των γυ-
ναικών, της LGTBQI+ κοινότη-
τας, των αναπήρων, των αν-

θρώπων των Γραμμάτων και των Τεχνών, να
ενωθούμε και να δώσουμε μαζί την μάχη για
να τσακίσουμε το φασισμό και να τελειώνου-
με με το ρατσισμό.

Νο 1333, 18 Ιούλη 2018

σελ.8-9 εργατικη αλληλεγγυη Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα

Ενάντια στη ρατσιστική
εξόρμηση στην Ευρώπη

Επόμενος σταθμός 
15 Σεπτέμβρη

1Η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις 28 Ιούνη αποτελεί μια πολύ επικίνδυνη

καμπή για τη ρατσιστική εξόρμηση κατά προσφύ-
γων και μεταναστών στην Ευρώπη. Μετά την
εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των
ΗΠΑ το Νοέμβρη του 2016, η ΕΕ αυτοπροβλήθη-
κε ως προπύργιο του φιλελευθερισμού και της
ανοχής σε αντιπαράθεση με τον ρατσισμό και τον
σεξισμό του νέου αμερικανού προέδρου. Η τελευ-
ταία Σύνοδος όμως σήμανε ότι η ΕΕ αγκαλιάζει
την αντιμεταναστευτική ατζέντα του Τραμπ.

2Ο Τραμπ προκάλεσε μαζική οργή όταν έβαλε
σε κλουβιά τα παιδιά μεταναστών χωρίς χαρ-

τιά χωρίζοντάς τα από τους γονείς τους. Τώρα η
ΕΕ αποφάσισε να δημιουργήσει στρατόπεδα κρά-
τησης -τις λεγόμενες “πλατφόρμες αποβίβασης”-
για ολόκληρες οικογένειες κατά μήκος των συνό-
ρων της. Η Λιβύη -μια χώρα στο έλεος αντιμαχό-
μενων αρπακτικών παραστρατιωτικών ομάδων
που ήδη επιδίδονται σε βασανισμούς, απαγωγές,
τράφικινγκ και βιασμούς μεταναστών- επιλέχτηκε
για να παίξει ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό το σχέδιο. Η
Σύνοδος της ΕΕ ανέθεσε στο Λιμενικό της Λιβύης
έναν αποκλειστικό ρόλο στη “διάσωση” προσφύ-
γων που διασχίζουν με πλοία τη Μεσόγειο.

3Αυτές οι αποφάσεις είναι συνέπεια του άξονα
που έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στον Τραμπ

και τις ακροδεξιές κυβερνήσεις που αναδύονται
στην Ευρώπη -όπως εκπροσωπούνται από τον Βί-
κτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία, τον Σεμπάστιαν
Κουρτς σε συνεργασία με το ναζιστικό Κόμμα
Ελευθερίας στην Αυστρία και τον Ματέο Σαλβίνι
στην Ιταλία. Οι υποτιθέμενοι πιο μετριοπαθείς πο-
λιτικοί του νεοφιλελεύθερου κέντρου, όπως η
Άνγκελα Μέρκελ στη Γερμανία και ο Εμμανουέλ
Μακρόν στη Γαλλία, προσπαθούν να συγκρατή-
σουν αυτές τις δυνάμεις κάνοντας παραχωρήσεις
προς τη μεριά τους. Αυτό δημιουργεί ένα θανατε-
ρό φαύλο κύκλο που σκληραίνει τις αντιμετανα-
στευτικές πολιτικές και στην πράξη ενισχύει την
ακροδεξιά.

4Η άνοδος ρατσιστικών λαϊκιστικών κομμάτων
δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση στις πραγμα-

τικές φασιστικές δυνάμεις. Η επιτυχία της Λέγκας
στις πρόσφατες ιταλικές εκλογές μεταφράστηκε
σε άνοδο των ρατσιστικών επιθέσεων. Ο Τραμπ
και η αμερικανική ακροδεξιά ενισχύουν ανοιχτά
τους φασίστες. Το βλέπουμε επίσης στην ραγδαία
εμφάνιση μιας ακροδεξιάς κίνησης τραμπούκων
στους δρόμους της Βρετανίας γύρω από τη λεγό-
μενη Συμμαχία Ποδοσφαιρόφιλων και τον Τόμι
Ρόμπινσον που αγκαλιάζεται και από το UKIP.

5Η αντιμεταναστευτική εξόρμηση της ΕΕ απαι-
τεί ένα ανώτερο επίπεδο ιμπεριαλιστικών

επεμβάσεων στην Αφρική. Η Ιταλία κάνει μεγάλες
προσπάθειες να καθορίσει τις τύχες της Λιβύης
μετά την πτώση του Καντάφι. Η Γαλλία αναβαθμί-
ζει τους παραδοσιακούς μηχανισμούς στρατιωτι-

κών επεμβάσεων στην περιοχή του Σαχέλ. Η Γερ-
μανία πιέζει Αφρικανικές κυβερνήσεις να σταμα-
τήσουν τις μεταναστευτικές ροές στις πηγές
τους. Και το Στρατηγείο των ΗΠΑ για την Αφρική
ανεβάζει τη στρατιωτική παρουσία του στην υπο-
σαχάρια Αφρική όπως αποδεικνύεται από τους
τέσσερις νεκρούς των αμερικανικών ειδικών δυνά-
μεων που σκοτώθηκαν σε μάχες στον Νίγηρα, αλ-
λά και από τα σχέδια για αμερικανική βάση στη
Γκάνα.

6Στην πρόσφατη συνάντησή της η Διεθνιστική
Σοσιαλιστική Τάση επαναβεβαίωσε την απόλυ-

τη και αδιάλειπτη αντίθεσή της σε αυτές τις πολι-
τικές:

� Παλεύουμε για ανοιχτά σύνορα και αντιπα-
λεύουμε όλους τους μεταναστευτικούς ελέγχους:
πρόβλημα δεν είναι οι μετανάστες και οι πρόσφυ-
γες αλλά τα αφεντικά, οι τραπεζίτες και το σύστη-
μά τους.
• Επιδιώκουμε την ανάπτυξη του ευρύτερου

δυνατού αντιρατσιστικού κινήματος, ενώνοντας
όλους αυτούς που αντιστέκονται στον Τραμπ και
την ακροδεξιά και υπερασπίζονται τους μετανά-
στες και τους πρόσφυγες.
• Χτίζοντας πάνω στις παραδόσεις του Αντι-Να-

ζιστικού Συνδέσμου (Anti Nazi League) της δεκαε-
τίας του 1970, όπως ανανεώθηκαν τα τελευταία
χρόνια από την ΚΕΕΡΦΑ στην Ελλάδα, το Αντι-
σταθείτε ενάντια στον Ρατσισμό (Aufstehen gegen
Rassismus) στη Γερμανία, τις κινήσεις Αντισταθεί-
τε στον Ρατσισμό και Ενωθείτε κατά του Φασι-
σμού (Stand Up to Racism και Unite against Fas-
cism) στη Βρετανία, την Ενότητα κατά του Ρατσι-
σμού και του Φασισμού (Unitat contra el feixisme i
el racisme) στην Καταλωνία, την Πλατφόρμα για
μια Ανθρώπινη πολιτική Ασύλου (Platform fur eine
menschliche Asylpolitik) στην Αυστρία, την Πορεία

της Αλληλεγγύης (Marche des Solidarités) στη
Γαλλία και την κίνηση Ενωμένοι ενάντια στον Ρα-
τσισμό (United against Racism) στην Ιρλανδία, βά-
ζουμε στόχο να αφαιρέσουμε από τους φασίστες
τη δυνατότητα να οργανώνουν και να κινούνται
ανοιχτά. Να τους πετάξουμε έξω από τους δρό-
μους οργανώνοντας μαζικές κινητοποιήσεις.
• Αντιστεκόμαστε σε όλες τις στρατιωτικές

επεμβάσεις των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων στην
Αφρική και τη Μέση Ανατολή και απαιτούμε τη
διάλυση των στρατιωτικών βάσεών τους στην πε-
ριοχή.
• Σε κάθε ευκαιρία οργανώνουμε τη διεθνιστική

αλληλεγγύη με τους καταπιεσμένους αυτού του
κόσμου και αυτούς που υφίστανται την εκμετάλ-
λευση. Μόνο η σοσιαλιστική επανάσταση μπορεί
να βάλει τέλος στα βάσανα και τις συγκρούσεις
που προκαλεί ο καπιταλισμός.

Το Συντονιστικό της 
Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης
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Η
Διακήρυξη της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης “Ενάντια στη
ρατσιστική εξόρμηση στην Ευρώπη” είναι καρπός της διήμερης
συνάντησης που έγινε στο Λονδίνο στις 9-10 Ιούλη. Η πρώτη μέρα

της συνάντησης αφιερώθηκε ολόκληρη σε αυτό το θέμα. 

Ήταν μια μακρά και γόνιμη συζήτηση που άνοιξε με εισήγηση του Πά-
νου Γκαργκάνα από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και παρεμβάσεις
από την Κριστίνε Μπούχολτς του δικτύου Marx21 της Γερμανίας και από
τους συντρόφους του Linkswende της Αυστρίας. Ακολούθησαν 31 πα-
ρεμβάσεις από 16 οργανώσεις και κόμματα που συμμετέχουν στην Τάση
και παρευρίσκονταν στη συνάντηση. Συνολικά ο αριθμός των οργανώσε-
ων της Τάσης φτάνει τις 30.

Η συζήτηση δεν μονοπωλήθηκε από τις χώρες της Ευρώπης, έστω κι
αν είχαν τις πιο άμεσες εμπειρίες να καταθέσουν, όπως οι σύντροφοι του
SWP που έδιναν όλες τις δυνάμεις τους για την επιτυχία των κινητοποι-
ήσεων ενάντια στον Τραμπ και ενάντια στους φασίστες στις 13-14 Ιούλη
στο Λονδίνο.

Σύντροφοι από τη Νιγηρία και τη Γκάνα έδωσαν τη διάσταση της κρίσης
στην Αφρική και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων που συμπληρώνουν τη
ρατσιστική εκστρατεία της ΕΕ. Ενώ την επόμενη μέρα σύντροφοι από την
Τουρκία και τη Συρία άνοιξαν τη συζήτηση για τη Μέση Ανατολή, το επίκεν-
τρο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και της προσφυγικής τραγωδίας.

Η συνάντηση της Δ.Σ.Τάσης έκλεισε την Τρίτη 10 Ιούλη το απόγευμα
με συζήτηση για την οικοδόμηση της επαναστατικής αριστεράς που ειση-
γήθηκε ο Άλεξ Καλλίνικος.

Τα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα έχουν ήδη προγραμματί-
σει επόμενα βήματα για την οργάνωση της αντίστασης στην εκστρατεία
Τραμπ-ΕΕ. Την τελευταία μέρα του Αυγούστου έχει συνέλευση το Aufste-
hen gegen rassismus στη Γερμανία, στα τέλη Σεπτέμβρη ακολουθεί η
Marche des solidarites στη Γαλλία, στις 13 Οκτώβρη η ΚΕΕΡΦΑ στην Αθή-
να και στις 20 Οκτώβρη το Stand up to racism στο Λονδίνο. Κοινή προ-
οπτική μια Διεθνής Μέρα Δράσης τον Μάρτη ενάντια στη ρατσιστική εκ-
στρατεία αλλά και την απειλή της ακροδεξιάς ότι θα αξιοποιήσει τις Ευ-
ρωεκλογές του Μάη για να κλιμακώσει τις επιθέσεις της.

Το Συμβούλιο 
Ένταξης Μεταναστών 
του Δήμου Αθήνας 
με απόφασή του δηλώνει:

“Συμμετέχουμε στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο-συναυλία το Σάββατο
15 Σεπτέμβρη με πορεία από την
Ομόνοια στις 5μμ και συναυλία στο
Σύνταγμα στις 7μμ. Συμμετέχουμε
στις εκδηλώσεις για τα πέντε χρόνια
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι.”



Ο
λοκλήρωσε το σχολιασμό της για τα
αναγνωστέα έγγραφα η πολιτική αγω-
γή κατά την 265η δικάσιμο (11/7). Ο Τ.

Σαπουντζάκης πήρε αρχικά τον λόγο εκ μέ-
ρους των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και τόνισε
μεταξύ άλλων: 

«Κοινό κτήμα της ανθρωπότητας είναι ότι μια
ναζιστική οργάνωση είναι εγκληματική οργάνω-
ση. Και η ναζιστική φύση της Χ.Α φαίνεται από
τα λεγόμενα του αρχηγού της. Επιπλέον η
φράση του Μιχαλολιάκου 'θα λερώσουμε τα
χέρια μας', φανερώνει τον δόλο. Στη δε ομιλία
του που κάνει λόγο για την ανατροπή του πολι-
τεύματος από μια Χρυσή Αυγή – στρατό, ομο-
λογεί ότι οργανώνουν μια στρατιωτικού τύπου
δύναμη, ότι, όπως και τα freikorps, θα αντικα-
ταστήσουν τον στρατό και τέλος, ότι έχουν
πρόθεση να ανατρέψουν το πολίτευμα. Στο βίν-
τεο όπου μιλάει για τους Εβραίους της Θεσ/νί-
κης βλέπουμε την ομολογία θαυμασμού και
την πρόθεση χρήσης της ναζιστικής βίας. Δεν
είναι συζήτηση καφενείου, είναι ο αρχηγός της
οργάνωσης και διαγράφει το πλαίσιο δράσης».

Στοιχεία

Ο Χ. Στρατής μίλησε για τα στοιχεία που
προέκυψαν για το Πέραμα: «Η τοπική του Πε-
ράματος έχει ίδιο επίπεδο οργάνωσης με την
Νίκαια. Κάνει πορείες σε παράταξη, έχει δικές
της μπλούζες, έχουν δοθεί σκληρές ομιλίες,
βλέπουμε τον Δεβελέκο να εκφράζει το θαυ-
μασμό του στις ενέργειες του τάγματος, έχει
επιχειρησιακή επάρκεια και συγκροτήθηκε σε
αντίστοιχα ελάχιστο χρόνο για να επιτεθεί
στους αφισοκολλητές. Η αφισοκόλληση είναι
σύντομη διαδικασία. Η Νίκαια και το Πέραμα
δεν 'ξέφυγαν'. Είναι η Χρυσή Αυγή». 

Επισήμανε επίσης ότι ο τρόπος δράσης που
περιγράφει η έκθεση του Συνήγορου του Πολί-
τη σε δεκάδες ρατσιστικές επιθέσεις είναι αυ-
τός της Χ.Α, ενώ και ότι ο ίδιος ο Μιχαλολιάκος
κατ' ομολογία του ήταν στην ρατσιστική επίθε-
ση στο Παλιό Εφετείο. «Στο ερωτηματολόγιο
για τα νέα μέλη», συνέχισε, «βλέπουμε ότι το
μεγαλύτερο έγκλημα είναι η ανάμειξη των φυ-
λών. Το ντοκυμαντέρ The Cleaners δείχνει ότι η
Χ.Α δεν κρύβει τη ρατσιστική δράση της».

Ο Α. Αντανασιώτης συνέχισε λέγοντας: «το
κίνητρο της Χ.Α είναι η ναζιστική ιδεολογία, όχι
μόνο η ρατσιστική. Στόχος της η επιβολή του
εθνικοσοσιαλισμού, πράγμα που ιστορικά έχει
γίνει μόνο με εγκληματικές ενέργειες. Είναι
απόψεις της νιότης; Όχι. Ο Μιχαλολιάκος μι-
λάει για την σπορά των ηττημένων του '45 εν
έτει 2012. Ο Κασιδιάρης γράφει για τον Χίτλερ
εν έτει 2011, ο μεγάλος αναμορφωτής, ηγέ-
της, πολεμική ιδιοφυΐα. Έχει όμως διπλό λόγο.
Δεν έχει το θάρρος να πει στο κοινό για την
πραγματική ιδεολογία της. Ο Μιχαλολιάκος
εξηγεί: [φταίει η] 'απουσία εθνικοσοσιαλιστι-
κής παράδοσης και η μυθοποιημένη Αντίστα-

ση'. Γι' αυτό φοράει τον μανδύα του κόμματος
με τον οποίο απευθύνεται στον πολύ κόσμο
ενώ συνεχίζει να λειτουργεί ως εγκληματική
ναζιστική οργάνωση. Βέβαια αυτό δεν είναι εύ-
κολο και γι' αυτό συχνά εκτίθεται».

Για την αξιοπιστία των εγγράφων έκανε λό-
γο ανάμεσα σε άλλα ο Α. Βρεττός: «Πρόκειται
για αυθεντικά, πρωτογενή και πρόσφορα έγ-
γραφα. Φορείς και υποκείμενά τους είναι οι
ίδιοι οι κατηγορούμενοι. Τα έγγραφα συνδέον-

ται με τα εξεταζόμενα εγκλήματα. Έχουν συλ-
λεχθεί κατά την προδικασία σε ανύποπτο χρό-
νο και κουμπώνουν απόλυτα με τις μαρτυρικές
καταθέσεις».

Αυθεντικά πειστήρια

Τέλος, από την πλευρά των Αιγύπτιων αλιερ-
γατών πήρε τον λόγο ο Κ. Παπαδάκης. «Τα
ψηφιακά πειστήρια είναι αυθεντικά και η χρο-
νολογία τους δεν έχει αμφισβητηθεί. Έχουν
παραχθεί σε χρόνο που οι χρυσαυγίτες λει-
τουργούσαν ελεύθερα. Δεν φοβούνταν το ποι-
νικό. Γιατί να φοβηθεί άλλωστε ο Πατέλης να
αρχειοθετεί τη δράση της πρωτοπόρας τοπι-
κής οργάνωσης για να διδαχθεί στα νέα μέ-
λη;», τόνισε.

Και συνέχισε με τη διαρκή και ενεργή δράση
της Χ.Α για δεκαετίες: «Το 1996 καταγράφεται
σε δικαστική απόφαση το προγενέστερο περι-
στατικό, η επίθεση σε βάρος μελών της ΟΣΕ
που πουλούσαν την Εργατική Αλληλεγγύη.
Ακολουθείται από αμετάκλητες καταδικαστι-
κές αποφάσεις τα επόμενα χρόνια. Η δράση
βέβαια της Χ.Α δεν είναι διάσπαρτη όπως οι
αποφάσεις, είναι συνεχής, εκτεταμένη και κλι-
μακούμενη, το είδαμε σε έγγραφα όπως οι 32
φάκελοι δικογραφιών, η έκθεση του Συνήγο-
ρου του Πολίτη, η έκθεση Μούζνιεκς. Δεν διε-
ρευνήθηκαν όλες αυτές οι αποφάσεις διότι το
κράτος δεν είχε τέτοια πρόθεση, ή δεν την
απέπνεε». Συμπλήρωσε δε τη χαρακτηριστική
εικόνα που υπογραμμίζει το γεγονός αυτό: «το
βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα οι
φίλοι του ήταν με χειροπέδες [στο τμήμα], ενώ
ο Ρουπακιάς ελεύθερος και με το κινητό στο
χέρι, όπως είδαμε στο διάγραμμα επικοινω-
νιών. Αυτό ήταν το κράτος».

Για τη σχέση της ιδεολογίας της Χ.Α με τις
εγκληματικές πράξεις επισήμανε: «Εξετάζουμε
την ιδεολογία για να αναζητήσουμε το κίνητρο
και την πρόθεση. Για την ετοιμότητα και τη δυ-
νατότητα της Χ.Α για εγκληματική δράση είδα-
με πληθώρα στοιχείων. Όπλα, σκοποβολή,
πυγμαχία, στολές, έμφαση στην ομοιομορφία.
Η ομοιομορφία διαμορφώνει τη νοοτροπία του
στρατού. Ο στρατός χρειάζεται σκοπό για να
υπάρχει. Για να χτυπήσει μέχρι σχεδόν θανά-
του έναν ανύποπτο άνθρωπο που κοιμάται και
που δεν τον έχει δει κανένα από τα μέλη ποτέ.
Ο Μιχαλολιάκος γνωρίζει τη βία που ασκεί η
οργάνωση, λέει: 'ελαφριές σωματικές βλά-
βες... Σιγά! Από τέτοια έχουμε ουκ ολίγα'. Οι
συνομιλίες και τα sms δείχνουν τη δράση αυ-
τή, αλλά δείχνουν και την επιχείρηση συγκάλυ-
ψής της. Είδαμε αμέτρητα παραδείγματα της
ναζιστικής ιδεολογίας στις ομιλίες. Το μόνο
που θα έλειπε, ήταν καμιά πρόσκληση βουλευ-
τή για πραξικόπημα από τα έδρανα της βου-
λής. Δεν είχε γίνει τότε, έγινε τώρα».

Αφροδίτη Φράγκου
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Επόμενες δικάσιμοι
Ιούλης: 18/7 και 23/7 στο Εφετείο.
19/7 στον Κορυδαλλό. 
Σεπτέμβρης: 6/9, 7/9, 19/9 
και 26/9 στο Εφετείο.
10/9, 11/9, 12/9, 14/9 
και 20/9 στον Κορυδαλλό.

“Το μόνο που
έλλειπε ήταν
πρόσκληση
για
πραξικόπημα”

«Π
αιδάκια που είχαν καβαλήσει το
καλάμι, ούγκανα», χαρακτήρισε
κατά τον σχολιασμό του ο συνή-

γορος του Λαγού, Αλεξιάδης, τα μέλη του
τάγματος εφόδου της Νίκαιας, σε μια προ-
σπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγη-
τα. Ήταν ένα μόνο από το πλούσιο ρεπερ-
τόριο υποτιμητικών σχολίων που έφερε η
υπεράσπιση των ναζιστών σε βάρος των
ίδιων τους των πελατών κατά την 267η δι-
κάσιμο (16/7). Είχε έρθει η δύσκολη ώρα να
σχολιάσουν τον ορυμαγδό στοιχείων εγ-
κληματικής ετοιμότητας και δράσης που εί-
δε το δικαστήριο κατά την εξέταση των
αναγνωστέων εγγράφων. 

Η τοπική – πρότυπο, για την οποία όλη η
ηγεσία της ΧΑ είχε δώσει συγχαρητήρια το
2011-2012, μέσα στην αίθουσα του Κορυ-
δαλλού έγινε «αστείο συνονθύλευμα» (Γκα-
βέλας, συνήγορος κατηγορούμενων Πατέ-
λη, Πόπορη, Πανταζή και Καζαντζόγλου),
«χαβαλέδες του καφενείου» (Δημητρακό-
πουλος, συνήγορος Ηλιόπουλου), «ιδιόρ-
ρυθμοι» (Ζωγράφος, συνήγορος Γρέγου
και Μίχου). Όλη η συνεδρίαση ήταν διά-
σπαρτη με σχόλια που η υπεράσπιση θεω-
ρεί υποτιμητικά: τα μέλη της Νίκαιας είναι
«υπέρβαροι, ΑΜΕΑ», «έχουν πλούσιο φαν-
τασιακό», δεν έχουν σπουδάσει, έχουν χα-
μηλό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από «έλλει-
ψη σοβαρότητας», «λαχανιάζουν» κατά τις
ορεινές πεζοπορίες.

Μέχρι πριν λίγες δικάσιμες, μέσα από τα
αναγνωστέα, προέβαλε στο δικαστήριο η
εικόνα που είχαν οι ναζιστές για τον εαυτό
τους: ετοιμοπόλεμοι, που «έρχονται» και «η
γη θα τρέμει». Τώρα, οι πάλαι ποτέ μαχητές
έγιναν περίγελως από τους ίδιους τους
τους δικηγόρους προκειμένου να γλιτώ-

σουν από την καταδίκη που ολοένα και πλη-
σιάζει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: η υπερά-
σπιση σίγησε εκκωφαντικά πάνω στα ζητή-
ματα ουσίας, όπως και για τα μέλη της ηγε-
σίας. Το αφήγημα περί «πολιτικής δίωξης
για να ανακόψουν την άνοδο της Χ.Α» και
το «αστείο συνονθύλευμα» της Νίκαιας
ήταν τα πενιχρά επιχειρήματα που κυριάρ-
χησαν σε όλη τη διαδικασία του σχολια-
σμού. Τα sms Λαγού, το «ό,τι κινείται σφά-
ζεται» και άλλα τέτοιας σημασίας στοιχεία
είτε αγνοήθηκαν εντελώς είτε αναφέρθη-
καν επιδερμικά χωρίς καμία πειστική εξήγη-
ση. Η ηγεσία μέσω της υπεράσπισης ήδη
αφήνει πίσω την τοπική της Νίκαιας μέλος
το μέλος. Δεν αργεί ο καιρός που και τα μέ-
λη της ηγεσίας θα αρχίσουν πανικόβλητα
να συγκρούονται και μεταξύ τους, καθώς
θα τρέχουν να ξεφύγουν.

Για αυτόν τον πανικό, ο συνήγορος του
Κασιδιάρη, Παπαδέλλης έδωσε μια πρόγευ-
ση, όταν έσβησε μονοκοντυλιά την αφήγη-
ση περί «πολιτικής δίωξης» που τόσες ώρες
αφιέρωσαν οι υπόλοιποι συνήγοροι να υφά-
νουν και άφησε να του ξεφύγει μια αλήθεια
που το κίνημα και η κοινωνία γνωρίζουν πλέ-
ον καλά: η Χρυσή Αυγή είναι μια βαθιά συ-
στημική οργάνωση που κατάφερε ό,τι κατά-
φερε με τη διαρκή νομιμοποίηση που της
προσέφερε το πολιτικό σκηνικό από τα πά-
νω. «Να σας φέρω τις δηλώσεις Τραμπ,
Σαλβίνι, Κουρτς, Ορμπάν, να δείτε τι λένε
για τους μετανάστες. Τα ίδια με την ηγεσία
της Χ.Α λένε!», είπε, σε μια προσπάθεια να
βγει η ναζιστική συμμορία λάδι δια της σύγ-
κρισης. Αλλά το συμπέρασμα για το κίνημα
είναι το αντίθετο: το τσάκισμα των φασι-
στών πάει χέρι χέρι με το τσάκισμα των πο-
λιτικών όλων των ρατσιστικών καθικιών.

Το τάγμα εφόδου της Νίκαιας σε στρατιωτική παράταξη

Η ηγεσία της ΧΑ “αδειάζει” τη Νίκαια
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Πώς βλέπεις 

την πρωτοβουλία 

της ΚΕΕΡΦΑ σήμερα;

Σήμερα ήταν μια ευκαιρία να γνω-
ριστούμε από κοντά πάρα πολλοί
αλληλέγγυοι άνθρωποι, άνθρωποι
που είναι στο προσφυγικό, άνθρω-
ποι που είναι στον αντιφασιστικό
αγώνα, άνθρωποι που είναι στο Πο-
λύχρωμο Σχολείο όπως εγώ, άνθρω-
ποι που προσπαθούν γενικά για τα
ανθρώπινα δικαιώματα σε όλα τα
επίπεδα. Είναι πολύ σημαντικό, γιατί
χρειάζεται η ενότητα όλων των κινη-
μάτων, αντιφασιστικών, αντιρατσι-
στικών, αντισεξιστικών.

Πότε ξεκίνησε η δική σου δράση;

Η δική μου δράση ξεκίνησε πριν
εννιά χρόνια, όταν έμαθα ότι εγκυμο-
νώ ένα παιδί που χρωμοσωμικά είναι
intersex. Intersex –το Ι στα αρχικά
ΛΟΑΤΚΙ+- είναι τα άτομα που δε γί-
νεται να ταυτοποιηθούν σαν αμιγώς
θηλυκά ή αμιγώς αρσενικά λόγω της
βιολογίας τους. Δηλαδή είτε τα χρω-
μοσώματά τους δεν είναι τα τυπικά
ΧΧ για τα κορίτσια ή ΧΥ για τ’ αγόρια
που ξέρουμε, είτε είναι αλλά η εσω-
τερική ή εξωτερική τους ανατομία εί-
ναι διαφορετική από την τυπική, είτε
το ορμονικό τους προφίλ είναι δια-
φορετικό από το τυπικό. Το πρώτο
πράγμα που μου είπαν οι γιατροί
στην Ελλάδα ήταν ότι πρέπει να το
σκοτώσω γιατί ήταν “ένα τέρας της
φύσης”. Ευτυχώς το έψαξα, ενημε-
ρώθηκα στα αγγλικά, γνωρίστηκα με
τη διεθνή κοινότητα των intersex αν-
θρώπων και κατάλαβα ότι δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να σκοτώσω ένα
υγιέστατο έμβρυο παρά μόνο η φο-
βικότητα του γιατρού μου, ήταν ομο-
φοβικός. Έτσι ο πρώτος τοίχος που
συνάντησα ήταν να μη γεννηθεί. Αλ-
λά δεν είναι ο μόνος που αντιμετωπί-
ζουμε οι γονείς intersex παιδιών.

Η ανατομία του δικού μου παιδιού
ήταν τέτοια που ο γιατρός έγραψε
“αγόρι”. Δυστυχώς αυτό δε συμβαί-
νει στα περισσότερα intersex παιδιά.
Όταν η ανατομία είναι ενδιάμεση και
ο γιατρός δεν μπορεί να αποφασί-
σει, προτείνουν στους γονείς επεμ-
βάσεις –επεμβάσεις μη αναστρέψι-
μες, κοσμητικές κυρίως, ούτως ώστε
να ταιριάξει η ανατομία του παιδιού
με μία τυπική, αν υποθέσουμε ότι
υπάρχει τέτοια ανατομία, αρσενικού
ή θηλυκού. Για να το πω διαφορετι-
κά, το πιο εύκολο για τους γιατρούς
είναι να φτιάχνουν τρύπες. Που ση-
μαίνει ότι μπορεί ένα αγόρι να το κά-
νουν κορίτσι, ή ένα παιδί με μια
απλή υποσπαδία να το παιδεύουν με
εγχειρήσεις επί χρόνια κλπ. Ε, όλο
αυτό ο ΟΗΕ το χαρακτηρίζει ανθρώ-
πινο βασανιστήριο. Υπάρχει μια με-
γάλη καμπάνια της Διεθνούς Αμνη-
στίας, του ΟΗΕ και των intersex σε
όλο τον πλανήτη εναντίον αυτών των
πρακτικών. Έτσι έχω βρεθεί να πα-
λεύω για τα intersex δικαιώματα, τα
οποία είναι ανθρώπινα δικαιώματα.
Δηλαδή το δικαίωμα στη ζωή, στη

σωματική ακεραιότητα, η αποδοχή
στο σχολείο, στην κοινωνία κλπ.

Ποια είναι η κατάσταση 

στην εκπαίδευση;

Τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν με-
γάλο πρόβλημα στο σχολείο. Για να
καταλάβεις, εγώ για το δικό μου παι-
δί, στο επαρχιακό σχολείο που πη-
γαίνει, χρειάστηκε να φέρω το Συνή-
γορο του Παιδιού, να ενημερώσου-
με γονείς και δασκάλους κι έτσι να
το αποδεχτούν και να το στηρίξουν.
Με το Πολύχρωμο Σχολείο ζητάμε
από την πολιτεία να γίνει συμπεριλη-
πτικό το σχολείο για τα ΛΟΑΤΚΙ+

παιδιά. Να σταματήσει το bullying
στα παιδιά που εμφανίζουν ομόφυλο
προσανατολισμό, στα τρανς παιδιά,
στα intersex και γενικά σε όλα τα
παιδιά που εμφανίζουν κάποια δια-
φορετικότητα σε σχέση με το φύλο,
ή την ταυτότητα φύλου, ή τα χαρα-
κτηριστικά φύλου. Θα πρέπει δηλα-
δή ο υπουργός, ο κ. Γαβρόγλου,
που από πέρσι μας το έχει υποσχε-
θεί αλλά δεν έχει συμβεί ακόμα, να
κατεβάσει οδηγίες συμπερίληψης,
να γίνουν επιμορφώσεις στους δα-
σκάλους και επιτέλους να μπει και
εκείνο το ρημαδομάθημα που υπάρ-
χει μόνο σε εθελοντική βάση, της
Αγωγής Υγείας. Και να μπει από το
νηπιαγωγείο. Αν τα παιδιά μάθουν
από νωρίς ότι δεν υπάρχουν μόνο
αγόρια και κορίτσια αλλά και όλα τα
ενδιάμεσα άτομα ή ότι δε νιώθουν
όλα τα παιδιά σώνει και ντε στο φύ-
λο που τους έγραψαν στα χαρτιά
τους, δεν θα εκδηλώνουν τόσο φοβι-
κές συμπεριφορές.

Τι συμβαίνει στα θέματα υγείας;

Η υγεία είναι ένα άλλο μεγάλο
καρφί του συστήματος. Μέχρι το
2006 το intersex ήταν ιατρικός όρος
και περιέγραφε όσα είπαμε παραπά-
νω. Έλα όμως που η επίσημη ιατρι-
κή κοινότητα αυτά τα θεωρεί “εξαι-
ρέσεις”. Όταν μιλάμε για το 1,7% με
2% του συνολικού πληθυσμού, δε μι-
λάμε για εξαιρέσεις. Το 2006 λοιπόν
μαζεύτηκαν οι γιατροί στο Σικάγο
και άλλαξαν τον όρο intersex σε “Di-

sorders of Sex Development”, δηλα-
δή “Διαταραχές στην Ανάπτυξη Φύ-
λου”. Το οποίο είναι εξαιρετικά στο-
χοποιητικό και στιγματιστικό. Ούτε
το παιδί μου, ούτε κανένα intersex
άτομο είναι “διαταραγμένο”, είναι
μια χαρά άνθρωποι. Τότε οι intersex
ακτιβιστές επαναοικειοποιήθηκαν
τον όρο. Δεν μπορεί η ιατρική κοινό-
τητα να τους αντιμετωπίζει σαν άρ-
ρωστους, γιατί σ' αυτή τη λογική
ακριβώς στηρίζονται και οι επεμβά-
σεις. Συν ότι υπάρχει μια τεράστια
μπίζνα των παιδοχειρουργών από πί-
σω. Θα σου πω ενδεικτικά, εγχείρη-
ση υποσπαδία 7.000 ευρώ, ταρίφα.
Τραγικά πράγματα. Και βέβαια δεν
λένε στους γονείς ότι ποτέ δε φτά-
νει μία επέμβαση, μετά όσο μεγαλώ-
νει το παιδί πρέπει να κάνει κι άλλες.
Δεν λένε ότι το παιδί θα χάσει την
οποιαδήποτε σεξουαλική αίσθηση.
Άρα καταστρέφονται άνθρωποι.

Ποιες είναι οι δράσεις σας;

Πιστεύουμε ότι το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνη-
μα έχει καταφέρει πολλά, αλλά πρέ-
πει να γίνουν πολλά βήματα ακόμα.
Το «Ι» δεν έχει αποκτήσει τη διάστα-
ση που πρέπει, ακόμα για τα intersex
άτομα δεν ξέρουμε πολλά και πρέ-
πει να μάθουμε. Χρειάζεται ενημέ-
ρωση. Το προσπαθούμε το Πολύ-
χρωμο Σχολείο, το ΣΥΔ, η Colour
Youth και άλλες οργανώσεις. Έχει
κυκλοφορήσει στα ελληνικά, από το
τμήμα των intersex της Ευρώπης, το
«Υποστηρίζοντας τα δικαιώματα των

intersex ανθρώπων», ένας μικρός
οδηγός που μπορεί να τον κατεβά-
σει όποιος θέλει ελεύθερα από το ίν-
τερνετ. Τώρα ετοιμάζουμε και τον
οδηγό για γονείς intersex παιδιών,
για να ενημερώνονται οι γονείς, να
μπει στα μαιευτήρια. Έχουμε επίσης
στο πλευρό μας μια νέα συμμαχία,
το «Παρατηρητήριο κατά της μαιευ-
τικής βίας» από μαίες.

Γίνεται επίσης μια προσπάθεια
στα πανεπιστήμια. Ξεκινάει ένα μά-
θημα σχετικά με το φύλο από μια
ομάδα της Παντείου, που θα πάει
και στις παιδαγωγικές σχολές και τις
σχολές ψυχολογίας. Αν αρχίσουν
ψυχολόγοι και δάσκαλοι να βγαίνουν
με αυτή την ενημέρωση, τα πράγμα-
τα σίγουρα θα βελτιωθούν για αυτά
τα παιδιά. Και βέβαια απαιτούμε,
όπως είπαμε, να ξεκινήσει το μάθη-
μα Αγωγής Υγείας. Όχι μόνο γιατί
θα περνάνε καλύτερα αυτά τα παι-
διά και θα είναι ενταγμένα, αλλά και
γιατί θα γλυτώσουμε κι άλλα πράγ-
ματα, όπως πχ εφηβικές εγκυμοσύ-
νες. Στην Ολλανδία που το έχει κά-
νει από το νηπιαγωγείο, έχουν πέσει
τα ποσοστά ανεπιθύμητης εγκυμο-
σύνης στο ελάχιστο. Το πώς θα κά-
νουν τα παιδιά σχέσεις αλληλοσεβα-
σμού, πώς θα μάθουν την έννοια της
συναίνεσης και την έννοια του όχι,
πώς θα σταματήσουμε τη βία στις
γυναίκες, όλα αυτά είναι κρίσιμα και
πρέπει να ξεκινήσουν από το σχο-
λείο.

Για να τα πετύχουμε αυτά, χρει-
άζεται, όπως είπαμε, η ενότητα
όλων των κινημάτων. Δεν υπάρχει κί-
νημα που δεν καταλαβαίνει από τα-
ξικό πόλεμο. Και οι ΛΟΑΤΚΙ+ είναι
εργάτες και παίρνουν μισθούς πεί-
νας και δέχονται και όλες τις διακρί-
σεις, πολυεπίπεδα. Οπότε ναι, χρει-
άζεται να είμαστε όλοι μαζί. Χρειάζε-
ται να παλέψουμε να διαχωριστεί
επιτέλους η πολιτεία από την εκκλη-
σία, το υπουργείο παιδείας μας να
μην είναι και θρησκευμάτων. Η θρη-
σκεία έτσι όπως πλασάρεται από
τους ιερείς είναι κακοποιητική για
τους ΛΟΑΤΚΙ ανθρώπους, όπως και
για τις γυναίκες. Δεν μπορεί να βγαί-
νει ο άλλος και λέει «αν είχα όπλο
θα τους σκότωνα» και να είναι έξω
και να κηρύττει αυτό τον οχετό μί-
σους από τον άμβωνα κάθε Κυρια-
κή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν τιμω-
ρούνται; Αυτό που παίζει με τη δι-
καιοσύνη είναι αδιανόητο, να υπάρ-
χουν νόμοι όπως ο αντιρατσιστικός
και να μην τηρούνται. Ή το γεγονός
ότι η αστυνομία προστατεύει τους
εθνικιστές και μαζεύει τους αντιφα-
σίστες. Πρέπει να τους σταματήσου-
με, όλοι μαζί, με διαρκή πίεση. Όχι
επειδή έδωσε η κυβέρνηση κάποια
δικαιώματα, πχ στους τρανς ανθρώ-
πους, να ξεχάσουμε όλα τα άλλα.
Όχι. Θέλουμε δικαιώματα για όλους,
και για τους ίντερσεξ και τρανς και
για τις γυναίκες και για τους πρό-
σφυγες και για όλους. Είναι συνολι-
κή μάχη.

Μια συνολική μάχη
Στις 5 Ιούλη η ΚΕΕΡΦΑ

οργάνωσε πάρτι ενημέρω-

σης και ενίσχυσης της

καμπάνιας για το αντιρα-

τσιστικό - αντιφασιστικό

συλλαλητήριο στις 15 Σε-

πτέμβρη. Στη βραδιά συμ-

μετείχαν αγωνιστές/στριες

από μια σειρά κινήματα.

Η Ρηνιώ Σιμεωνίδου, μη-

τέρα intersex παιδιού και

ακτιβίστρια του ΛΟΑΤ-

ΚΙ+ κινήματος από το

Πολύχρωμο Σχολείο, μίλη-

σε στην Εργατική Αλλη-

λεγγύη και τη Λένα Βερδέ
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Άλλα 4.850 ευρώ συγκεντρώθηκαν
την περασμένη βδομάδα ανεβάζοντας
τον δείκτη της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 41. 480 ευρώ. 

Ευχαριστούμε το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου και την ΟΜΥΛΕ που
γράφτηκαν συνδρομητές καθώς και τους Βασίλη Δ., Παναγιώτη Ο.,
Διονύση Π., Αργυρώ Μ., Μαρίνο Τ. που ανανέωσαν τη συνδρομή τους
στην εφημερίδα. 

Ευχαριστούμε επιπλέον τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που
ενίσχυσαν προσωπικά: Γιώργος Τ. 150 ευρώ, Γιώργος Κ. 100, από 50

ευρώ Βασίλης Τ., Γιώτα Γ., Μιχάλης
Θ., Στέφανος Μ. και Μ.Χ., Κύρος Κ.
40 ευρώ, 35 ευρώ Φωτεινή Λ., από 30

Χρίστος Κ. και Γιώργος Μ., Αργυρή Ε. 25 ευρώ, από 20 Κατερίνα Τ., Λεωνί-
δας Κ., Χρυσάνθη Κ., Γιάννης Σ., Διοτίμα Χ., ΓιώργοςΦ., Παναγιώτης Λ.,

Μαρία Ν., από 15 ευρώ Νένα Κ., Χρήστος Β. και Βασίλης Λ., από 10
ευρώ Αριάν Μ., Φύλλια Π., Δημήτρης Κ., Χρίστος Μ., Κώστας Τ., Πά-

νος Π., Κώστας Γ., Εύα Ζ., Νϊκη Ζ., Λευτέρης Μ., Έφη Σ., Χρήστος Θ.,
Λίλιαν Μ., Στέλιος Γ. και Κωνσταντίνος Κ.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λιπάσματα 8μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός) 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα
6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλατεία Μερκούρη 7μμ
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Δημόσιο Σήμα 7μμ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γιωργάκη Ολυμπίου 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική
πλατεία 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ HONDOS CENTER 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου
6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρ-
τίου 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λα-
ρίσης 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
(Public) 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου
11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 10.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΤΡΙΤΗ 24/7
ΘΗΣΕΙΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

Εξορμήσεις

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Ο Ραχόϊ έφυγε, η κρίση μένει
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΧΑΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Σύνταγμα και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 Βενέτης 8μμ
Η επανάσταση των Νεότουρκων
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερ-
ψιθέας) 6.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλητής: Αρτέμης Πρέκας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνι-
κισμών»;
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 καφέ Πικάπ 7μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 καφέ Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7 δημαρχείο 7μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7 καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 19/7 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνι-
κισμών»;
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/7 Goody’s 8μμ
Έκτρωση: κάτω τα χέρια από τις γυναίκες
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης
• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 Goody’s 8μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνι-
κισμών»;
Ομιλητής: Σωτήρης Τατάκης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/7 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Σύνταγμα και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Έκτρωση: κάτω τα χέρια από τις γυναίκες
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Εβελυν Βαρελά

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 7.30μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνι-
κισμών»;
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 6μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνι-
κισμών»;
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά -
ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού -
το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι -
νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ -
λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πάρουν
συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον έλεγ χο
όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ -
γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη
δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες
ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα -
τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ -
τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή.

Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο -
μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H
εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της
κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο -
κρα τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων
απ' τους χώρους δου λε ι άς και στην ερ-
γα 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 κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

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

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

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

νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Α
νάμεσα στις 6 και στις 15 του Ιούλη
1938, το φημισμένο θέρετρο του Εβιάν
στη Γαλλία φιλοξένησε μια διεθνή διά-

σκεψη. Συμμετείχαν αντιπρόσωποι από 32 κυ-
βερνήσεις, άλλες έστειλαν παρατηρητές. Μαζί
με τους εκπροσώπους των ανθρωπιστικών ορ-
γανώσεων και τους περισσότερους από 200
δημοσιογράφους, η διάσκεψη ήταν ένα μεγά-
λο διεθνές γεγονός. 

Θέμα της μια προσφυγική «κρίση». Εκατον-
τάδες χιλιάδες Εβραίοι της Γερμανίας και της
Αυστρίας προσπαθούσαν να ξεφύγουν από τις
ναζιστικές διώξεις. Ζητούσαν βίζα και άσυλο
από τις πρεσβείες και τα προξενεία των άλλων
χωρών της Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Όμως, οι «πόρτες» ήταν σχεδόν κλειστές.
Και η διάσκεψη του Εβιάν τις κράτησε κλει-
στές. Για τις κυβερνήσεις η μετανάστευση
ήταν «πρόβλημα» και οι αιτούντες άσυλο
Εβραίοι «ανεπιθύμητοι αλλοδαποί». 

Την πρωτοβουλία για τη διάσκεψη του Εβιάν
την είχε πάρει επίσημα η κυβέρνηση των ΗΠΑ
στα τέλη του Μάρτη 1938. Το γεγονός που
ώθησε σε αυτή την πρωτοβουλία ήταν το An-
schluss, η ενσωμάτωση της Αυστρίας στο Τρί-
το Ράιχ του Χίτλερ εκείνο το μήνα. 

Οι ναζί τα προηγούμενα χρόνια εφάρμοζαν
μια ολόκληρη σειρά αντισημιτικών νόμων -δί-
πλα στην ωμή βία- για να κάνουν την Γερμανία
«judenrein», «κράτος απαλλαγμένο από Εβραί-
ους». Το 1/4 των 600 χιλιάδων περίπου Γερμα-
νών Εβραίων είχαν εγκαταλείψει τη χώρα. Τον
Μάρτη του 1938, όμως, 185 χιλιάδες Αυστρια-
κοί Εβραίοι βρέθηκαν μέσα στα σύνορα του
Τρίτου Ράιχ του Χίτλερ. Μέσα σε λίγες βδομά-
δες η φρίκη των διωγμών πήρε ανεπανάλη-
πτες διαστάσεις. 

Ο πρόεδρος Ρούζβελτ των ΗΠΑ παρουσίαζε
αργότερα την πρωτοβουλία για τη διάσκεψη
σαν μια κίνηση με αγνά ανθρωπιστικά κίνητρα
από τη μεριά του. Στην πραγματικότητα, η αρ-
χική ιδέα και η εκτέλεσή της προήλθε από το
Στέιτ Ντιπάρτμεντ και τα κίνητρα δεν ήταν κα-
θόλου ανθρωπιστικά. Ο Κόρντελ Χαλ, ο
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, εξηγούσε ότι
επρόκειτο για μια κίνηση εντυπωσιασμού με
σκοπό να «αποτρέψει απόπειρες χαλάρωσης
των μεταναστευτικών νόμων των ΗΠΑ». 

«Ποσοστώσεις»

Το αμερικάνικο Κογκρέσο είχε νομοθετήσει
από το 1924 «ποσοστώσεις» στη μετανάστευ-
ση στις ΗΠΑ. Τα σύνορα έκλειναν στους μετα-
νάστες που αναζητούσαν μια καλύτερη ζωή.
Μόνο ένας συγκεκριμένος αριθμός ανθρώπων
από κάθε χώρα ετησίως μπορούσε να μπει νό-
μιμα στις ΗΠΑ και μόνο αν πληρούσε μια ολό-
κληρη σειρά από προϋποθέσεις. 

Για τη Γερμανία, αυτή η «ποσόστωση» ήταν
26 χιλιάδες άτομα ετησίως. Το 1934-35, όμως,
μόνο 5.200 Γερμανοί πήραν άδεια. Το 1935-36
ο αριθμός έφτασε τις 6.300 άτομα. Το 1936-37
περίπου 11.000. Το 80% ήταν Εβραίοι. Σταγόνα
στον ωκεανό όσων ζητούσαν να φύγουν από
την Γερμανία ή βρίσκονταν «παράνομα» σε ευ-
ρωπαϊκές πόλεις ελπίζοντας να πάνε στις ΗΠΑ. 

Η ίδια η πρόσκληση για τη διάσκεψη του
Εβιάν προεξοφλούσε την κατάληξή της: «Από
καμιά χώρα δεν αναμένεται ή θα ζητηθεί να
δεχτεί μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών από
αυτόν που επιτρέπει η υφιστάμενη νομοθεσία
της». Οι «υφιστάμενες νομοθεσίες» ήταν σχε-
διασμένες για να κλείνουν τα σύνορα, στους
μετανάστες και πρόσφυγες γενικά και στους

Εβραίους ειδικά. 
Η αρχική ιδέα για την τοποθεσία της διάσκε-

ψης ήταν η Ελβετία. Η κυβέρνησή της αρνήθη-
κε, για να μην στραφεί η προσοχή στην «υφι-
στάμενη νομοθεσία» για τους μετανάστες. Η
γαλλική κυβέρνηση δέχτηκε ευχαρίστως την
ιδέα να φιλοξενήσει τη διάσκεψη. Όμως, το
γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθάρισε
ότι: «η Γαλλία αδυνατεί να δεχτεί ένα μεγάλο
αριθμό μεταναστών στο μητροπολιτικό έδα-
φος για μόνιμη εγκατάσταση». 

Το βρετανικό Φόρεϊν Οφις ανακάλυψε κι ένα
άλλο επιχείρημα για να κλείσει τη στρόφιγγα.
Αν ανοίξουμε τα σύνορα στους Εβραίους πρό-
σφυγες από την Γερμανία και την Αυστρία
έγραφε ένας αξιωματούχος του τότε, θα εν-
θαρρύνουμε άλλα «αντισημιτικά καθεστώτα»
όπως της Πολωνίας, της Ρουμανίας και της
Ουγγαρίας «να εντείνουν την προσπάθεια να
απαλλαγούν από τους Εβραϊκούς πληθυσμούς
τους εις βάρος άλλων χωρών». 

Ο Μάιρον Τέηλορ, προσωπικός φίλος του
Ρούζβελτ και επίσημος εκπρόσωπος των ΗΠΑ,
αφού είπε μερικά παχιά λόγια για τα δικαιώμα-
τα, ελευθερίες και άλλα ωραία, αποκάλυψε τι
προτίθετο να κάνει η κυβέρνησή του για το ζή-
τημα: συγχώνευση των «ποσοστώσεων» για
Γερμανία και Αυστρία. Τίποτα περισσότερο. 

Η θέση που διατύπωσε ο λόρδος Μίντλετον,
ο επικεφαλής της βρετανικής αντιπροσωπείας
στη διάσκεψη ήταν η εξής: «Η Βρετανία δεν εί-
ναι έθνος μετανάστευσης… Σε μια χώρα τόσο
πυκνά κατοικημένη και με τόσο μεγάλο βαθμό
εκβιομηχάνισης, στις παρούσες οικονομικές
συνθήκες η απορρόφηση ξένων παρουσιάζει
κάποιες σοβαρές δυσκολίες». 

Ο Ανρί Μπερενζέρ, ο Γάλλος εκπρόσωπος,

εξήγησε ότι η Γαλλία από τη λήξη του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου και μετά είχε δεχτεί πε-
ρισσότερους από 200 χιλιάδες πρόσφυγες και
σε αυτή ζούσαν 3 εκατομμύρια «αλλοδαποί κά-
θε είδους». Είχε φτάσει στο «ανώτατο σημείο
κορεσμού», δεν μπορούσε να δεχτεί άλλους. 

«Εκτός Ευρώπης»

Ο Αυστραλός ήταν ακόμα πιο ωμός: «η χώ-
ρα μου δεν είχε φυλετικό πρόβλημα και δεν
προτίθεται να αποκτήσει» είπε. Ο Καναδός δή-
λωσε ότι «ήδη κάνουμε πολλά. Ίσως κάποιες
κατηγορίες αγροτών να γίνουν δεκτές. Οι υπό-
λοιποι είναι άτυχοι». Ο Καναδάς δέχτηκε μόνο
5 χιλιάδες Εβραίους από την Ευρώπη για όλη
την περίοδο από το 1933 μέχρι το 1945. Η Αυ-
στραλία 10 χιλιάδες. Η Ν. Αφρική 6 χιλιάδες. 

Ο δόκτωρ Γκόστα Ένγκζελ, στέλεχος του
σουηδικού υπουργείου Εξωτερικών, στη δική
του ομιλία, αφού επαίνεσε τη «φιλελεύθερη
παράδοση» της χώρας του, είπε ότι «δεδομέ-
νων και των οικονομικών συνθηκών…Για να
υπάρξουν απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα,
στην πρώτη γραμμή της προσπάθειας για τη
μετανάστευση των προσφύγων θα έπρεπε να
βρεθούν χώρες εκτός Ευρώπης». 

Οι σημερινοί ηγέτες της ΕΕ ουσιαστικά αντι-
γράφουν την ίδια επιχειρηματολογία όταν
συμφωνούν να υψώσουν δολοφονικά τείχη
απέναντι στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες. Ακόμα και η φρασεολογία είναι η ίδια. 

Κι όχι μόνο η φρασεολογία. Μερικές βδομά-
δες πριν ο κόσμος παρακολουθούσε συγκλονι-
σμένος το δράμα των προσφύγων στο πλοίο
Ακουάριους που η κυβέρνηση της Ιταλίας απα-
γόρευε να «δέσει» στα ιταλικά λιμάνια. Πριν 79

χρόνια το Ακουάριους ονομαζόταν SS St Lo-
uis. Αντί για πρόσφυγες από την Αφρική ήταν
φορτωμένο με 937 Εβραίους πρόσφυγες. 

Το SS St Louis ήταν ένα μεγάλο υπερωκεά-
νιο και απέπλευσε από το Αμβούργο το Μάη
του 1939. Οι επιβάτες του είχαν καταφέρει με
χίλια βάσανα να πάρουν άδειες αποβίβασης
(προσωρινές βίζες) στην Κούβα. Έλπιζαν να
γίνουν δεκτοί στις ΗΠΑ. Όταν το πλοίο έφτασε
στην Αβάνα, οι αρχές τους απαγόρευσαν να
αποβιβαστούν. 

Στη συνέχεια έφτασε τόσο κοντά στις ακτές
της Φλόριδα που οι επιβάτες μπορούσαν να
δουν τα φώτα του Μαϊάμι. Η Αμερικάνικη Ακτο-
φυλακή έστειλε τα σκάφη της να προσέχουν
μήπως κάποιος επιβάτης πέσει στη θάλασσα
για να φτάσει κολυμπώντας στην ακτή. Το
πλοίο επέστρεψε στην Ευρώπη. Οι περισσότε-
ροι επιβάτες έγιναν τελικά δεκτοί στην Γαλλία,
την Ολλανδία και το Βέλγιο και μόνο όταν οι
εβραϊκές κοινότητες ανέλαβαν όλα τα έξοδα
της εγκατάστασής τους. Λίγους μήνες μετά,
αυτές οι χώρες καταλήφθηκαν από τους ναζί. 

Οι κυβερνήσεις της «δημοκρατικής» Ευρώ-
πης (στην πραγματικότητα όλου του κόσμου)
εφάρμοζαν από τις αρχές της δεκαετίας του
’30 ρατσιστικές πολιτικές ενάντια στους μετα-
νάστες και τους πρόσφυγες. 

Ο «περιορισμός της μετανάστευσης» ήταν
καταρχήν ένα ρατσιστικό όπλο διαίρεσης της
εργατικής τάξης και των φτωχών. Για την
ανεργία φταίνε οι «ξένοι», «δεν χωράνε άλλοι
σε περίοδο κρίσης», έλεγε μια συστηματική
εκστρατεία που ερχόταν από τα πάνω, από τις
κυβερνήσεις, τις ενώσεις των αφεντικών, τα
αστικά κόμματα. Το 1934, το «κεντρώο» κόμμα
των Ριζοσπαστών στην Γαλλία υιοθέτησε επί-
σημα τη θέση για «σταδιακή απέλαση» 800 χι-
λιάδων μεταναστών εργατών. 

Η ακροδεξιά πρόσθετε σε αυτό το μίγμα και
τον αντισημιτισμό. Οι φασίστες που έκαναν έφο-
δο στο γαλλικό κοινοβούλιο τον Φλεβάρη του
1934 πρωτοστατούσαν -πριν και στα επόμενα
χρόνια- σε εκστρατείες «επαγγελματικών οργα-
νώσεων» για να αποκλειστούν οι Εβραίοι πρό-
σφυγες από την Γερμανία και την Ανατολική Ευ-
ρώπη από μια σειρά εργασίες και επαγγέλματα. 

Οι γαλλικές κυβερνήσεις υιοθετούσαν βήμα-
βήμα τέτοια μέτρα για να εμποδίσουν την εξά-
πλωση….του αντισημιτισμού! Το 1934-35, απέ-
λασαν χιλιάδες πρόσφυγες πίσω στην Γερμα-
νία. Στα τέλη του 1938, το Παρίσι κηρύχτηκε
απαγορευμένη ζώνη για εγκατάσταση μετανα-
στών (δηλαδή Εβραίων). Κι ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης, ο Καμίλ Σοτέμπ δήλωνε τον
Οκτώβρη εκείνης της χρονιάς ότι η Γαλλία
«έχει την υποχρέωση να διασφαλίσει ότι μια
εισδοχή Εβραίων δεν θα προκαλέσει δυσκο-
λίες φυλετικής φύσης». 

Αντί να μειώσουν τη φασιστική απειλή, την
δυνάμωναν. Σήμερα, οι ηγέτες της ΕΕ υιοθε-
τούν την ατζέντα του Τραμπ και σέρνονται πίσω
από τους Σαλβίνι, τους Κουρτς και τους Ζεεχό-
φερ, λέγοντας ότι έτσι στερούν την ακροδεξιά
από το οπλοστάσιό της. Η Μέρκελ, ο Μακρόν, ο
Τσίπρας άνετα θα μπορούσαν να καταλάβουν
κάποιο έδρανο στη διάσκεψη του Εβιάν. 

Είναι ο δρόμος για την κόλαση, όπως έδειξε
η δεκαετία του ’30. Υπάρχει ο δρόμος για την
ελπίδα, ο δρόμος που γέννησε τις επαναστατι-
κές εκρήξεις εκείνης της δεκαετίας. Το εργατι-
κό κίνημα που παλεύει ενάντια στη λιτότητα,
για ανοιχτά σύνορα, ενάντια στον ρατσισμό
και τους φασίστες. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Εβιάν 1938 - ΕΕ 2018

Η τραγωδία 
του ρατσισμού

Σκίτσο του
Ιούλη 1938. 

Ο “μη Άρειος”
παγιδευμένος

στον 
αγκυλωτό

σταυρό
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Σ
τις 15 Ιούλη του 1974, η χούντα του Ιωαννίδη που
κυβερνούσε στην Αθήνα έδωσε την εντολή για την
εφαρμογή του σχεδίου της ανατροπής –και δολο-

φονίας– του προέδρου Μακάριου. Για την εκτέλεση του
πραξικοπήματος κινήθηκαν οι μονάδες της ελληνοκυπρια-
κής Εθνικής Φρουράς, που τη διοικούσαν Ελλαδίτες αξιω-
ματικοί, με την ΕΛΔΥΚ και την παραστρατιωτική ΕΟΚΑ
Β’�του φασίστα Γρίβα σε ρόλο υποστήριξης. «Πρόεδρο»
διόρισαν τον Νίκο Σαμψών, που ήταν γνωστός και ως «χα-
σάπης της Ομορφίτας», από τη συμμετοχή του στην εκκα-
θάριση του τουρκοκυπριακού χωριού Ομορφίτα και τη μα-
ζική σφαγή αμάχων τα Χριστούγεννα του 1963. 

Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν όπως τα είχαν υπολογί-
σει. Αυτό που συνάντησαν οι πραξικοπηματίες ήταν η
άμεση αντίσταση των εργαζόμενων και της νεολαίας
της Κύπρου – εικόνες της οποίας μας μεταφέρει σε αυ-
τή τη σελίδα ο Ντίνος Αγιομαμμίτης από την οργάνωση
Εργατική Δημοκρατία στην Κύπρο. 91 άνθρωποι σκοτώ-
θηκαν και 250 τραυματίστηκαν, αλλά μέσα σε λίγες
ώρες το πραξικόπημα είχε καταλήξει σε φιάσκο. 

Πέντε ημέρες μετά το πραξικόπημα, στις 20 Ιούλη, ξε-
κίνησε η τουρκική απόβαση και στις 23 Ιούλη ο Σαμψών
είχε ήδη αποχωρήσει. Όμως η διχοτόμηση της Κύπρου,
οι χιλιάδες νεκροί, το ξερίζωμα και οι ανταλλαγές πλη-
θυσμών, ήταν πλέον γεγονός. 

Η συνήθης συνομωσιολογική εξήγηση στο ερώτημα
γιατί η χούντα του Ιωαννίδη προχώρησε στο πραξικόπη-
μα στην Κύπρο είναι ότι τους έβαλαν οι Αμερικάνοι για
να μπορέσει να επέμβει η Τουρκία. Αλλά η ελληνική
χούντα δεν ξεκίνησε τον πόλεμο για να τον χάσει. Ένας
προφανής πολιτικός της στόχος ήταν, μετά το αδιέξοδο
και την απομόνωση στην οποία είχε περιέλθει μετά το
Πολυτεχνείο, ότι ένα πετυχημένο πραξικόπημα στην Κύ-
προ θα λειτουργούσε σαν τονωτική ένεση για το καθε-
στώς της Αθήνας.

Ανταγωνισμοί

Όμως, ο πόλεμος του 1974 δεν ήταν αποτέλεσμα
απλά μιας καιροσκοπικής ενέργειας της χούντας. Ήταν
ένα ακόμα κεφάλαιο στη μακρόχρονη ιστορία των αντα-
γωνισμών ανάμεσα στον τουρκικό και τον ελληνικό καπι-
ταλισμό για τον έλεγχο του Αιγαίου και της Κύπρου.

Ήδη από τον Ιούνη του ’74, το ζήτημα της επέκτασης
των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια είχε δημιουργήσει
σκηνικό έντασης. Το βασικό διακύβευμα ήταν η ίδια η
Κύπρος. Από την κρίση του 1963-64, ο τουρκοκυπρια-
κός πληθυσμός (14% του πληθυσμού) είχε εγκλωβιστεί
σε μικρούς θύλακες-γκέτο (4% του εδάφους).

Το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» μετά την αποχώρηση
των Βρετανών αποικιοκρατών είχε γίνει το μήλο της έρι-
δος ανάμεσα στις άρχουσες τάξεις της Τουρκίας και
της Ελλάδας που το διεκδικούσαν η καθεμιά για λογα-
ριασμό δικό της και βέβαια του ΝΑΤΟ του οποίου και οι
δύο ήταν μέλη. 

Για την ελληνική πλευρά, το πραξικόπημα του Σαμψών
αποτελούσε την «προσφορά» της «μητέρας πατρίδας»
στον τάχα ενδόμυχο και διακαή πόθο των Ελληνοκύ-
πριων για «Ένωση» με την Ελλάδα – σε αντίθεση όχι μό-
νο με το τουρκικό κράτος αλλά και με έναν τρίτο άξονα,
τους Ελληνοκύπριους καπιταλιστές, που εκπροσωπούσε
ο Μακάριος, που θέλανε όλο το νησί δικό τους και το
«εθνικό κέντρο» σε ρόλο υποστηρικτή. Στις 12 Ιούλη του
1974, ο Μακάριος με επιστολή του ζήτησε την απομά-
κρυνση των αξιωματικών της εθνοφρουράς. Η απάντηση
του Ιωαννίδη ήταν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. 

Η εμπειρία του 1974 είναι σήμερα περισσότερο πολύ-
τιμη από ποτέ για να μην επιτρέψουμε τους ανταγωνι-
σμούς που οξύνονται ξανά, αλλά και τους απόγονους
της Χούντας που σηκώνουν σήμερα κεφάλι ζητώντας
νέα πραξικοπήματα, να οδηγήσουν σε νέες καταστρο-
φές την εργατική τάξη και στις τέσσερις πλευρές του
Αιγαίου και της Κύπρου.

Γιώργος Πίττας

Κ
άθε χρόνο στις 15 Ιούλη, στις 8
και 20 το πρωί, παίζουν οι σειρή-
νες για να θυμίζουν σε όλους την

ώρα που ξεκίνησε το πραξικόπημα το
1974. Σπάνια εκδηλώνονται πραξικοπή-
ματα έτσι ώρα, συνήθως ξεκινούν τα χα-
ράματα ή αργά το βράδυ και πιάνουν
όλους στον ύπνο.

Το πραξικόπημα στην Κύπρο δεν έπια-
σε κανένα στον ύπνο, εκτός ίσως από το
Μακάριο που είχε την αφέλεια να πι-
στεύει ότι Έλληνες αξιωματικοί δεν θα
έκαναν μια τέτοια «άφρονα ενέργεια».
Για όσους παρακολουθούσαμε τις εξελί-
ξεις από κοντά το ερώτημα δεν ήταν αν
θα γίνονταν πραξικόπημα αλλά πότε θα
γίνονταν. Λίγες μέρες πριν τις 15 του
Ιούλη τα στρατόπεδα είχαν αδειάσει από
όσους ήταν γνωστοί σαν αριστεροί και
υποστηριχτές του Μακάριου. Τους είχαν
δοθεί άδειες και τους έστειλαν στα σπί-
τια τους, ανάμεσα τους και εγώ που
υπηρετούσα τις τελευταίες μέρες της
θητείας μου (στις 20 Ιούλη θα απολυό-
μουν).

Πρέπει να πώ ότι ένοιωσα ανακούφιση
όταν το πρωί της Δευτέρας 15 Ιούλη ξη-
μέρωσε χωρίς να κινηθούν τα τανκς.
Ήξερα ότι δυνάμεις του εφεδρικού σώ-
ματος της αστυνομίας επιτηρούσαν τα
βράδια τις μονάδες τεθωρακισμένων, με
αντιαρματικά όπλα για να τα εμποδίσουν
να βγουν έξω, και αποχωρούσαν λίγο
μετά τις 6 το πρωί. Αυτό φυσικά το γνώ-
ριζαν και οι πραξικοπηματίες γι’ αυτό και
κινήθηκαν πιο αργά.

Παρ’ όλα τα μέτρα που πήρε η χούν-
τα, όμως, η αντίσταση στο πραξικόπημα
ξεκίνησε από πολύ νωρίς. 

Ο πρώτος νεκρός της αντίστασης
ήταν ο καταδρομέας Σωτήρης Αδάμου
Κωσταντίνου, ο οποίος αρνήθηκε να πά-
ρει μέρος στην επίθεση. Μαχαιρώθηκε
στην πλάτη και πυροβολήθηκε στο κε-
φάλι από Έλληνα αξιωματικό. 

Εκατοντάδες πολίτες, φοιτητές, μαθη-
τές, εργάτες, έτρεξαν αυθόρμητα από
την πρώτη στιγμή στα αστυνομικά τμή-
ματα και τα στρατόπεδα του εφεδρικού
για να πάρουν όπλα και να αντισταθούν.
Παρά το ότι οι πραξικοπηματίες κατέλα-
βαν το ΡΙΚ και μετέδιδαν συνεχώς ότι «ο
Μακάριος είναι νεκρός και πάσα αντί-
στασης έχει εκλείψει», άρχισαν να οργα-
νώνονται διαδηλώσεις και να στήνονται
οδοφράγματα από ένοπλες ομάδες αντι-
στασιακών.

Παρά το άγριο σφυροκόπημα από τα
τανκς και τους όλμους των πραξικοπη-
ματιών, πολλά από τα σημεία αντίστα-
σης κράτησαν μέχρι αργά το βράδυ της
Δευτέρας. Σε πολλά από αυτά ήταν ο
ίδιος ο κόσμος που κράτησε την αντί-
σταση κυρίως στις εργατογειτονιές
όπως στο Καϊμακλί στη Λευκωσία, στον
Αϊ Γιάννη στη Λάρνακα, στον αστυνομικό
σταθμό του Αγίου Νικολάου στη Λεμεσό.
Ακόμη και στην Αρχιεπισκοπή βρέθηκε
πολύς κόσμος μαζί με τους αστυνομι-
κούς που την υπερασπίζονταν.

Στην Πάφο, η αντίσταση επικράτησε
και κατάφερε μέσα σε λίγες ώρες να κα-
ταλάβει τα στρατόπεδα της εθνοφρου-
ράς και να στήσει οδοφράγματα στην
κύρια οδική αρτηρία από την Λεμεσό

προς την Πάφο. Εκεί λειτούργησε και ο
ελεύθερος ραδιοσταθμός της Πάφου
απ’ όπου ο Μακάριος έκανε το γνωστό
διάγγελμα για να πει ότι είναι ζωντανός
και να καλέσει σε αντίσταση. Από την
Πάφο ξεκίνησε μια αυτοκινητοπομπή με
νεολαίους κυρίως για να ενισχύσει την
αντίσταση στην Λεμεσό. Λίγο έξω από
την Λεμεσό, οι πραξικοπηματίες τους
έστησαν ενέδρα και σκότωσαν πολλούς.

Για να τσακίσουν την αντίσταση στην
Πάφο έστειλαν το 281 τάγμα πεζικού
που ήταν επιφορτισμένο με την επάν-
δρωση της γραμμής άμυνας στην Κερύ-
νεια. Εκεί βρίσκονταν όταν άρχισε η
Τουρκική εισβολή στις 20 του Ιούλη.

Επιθέσεις

Οι πραξικοπηματίες εκτός από τις ανε-
λέητες επιθέσεις και τους βομβαρδι-
σμούς σε όλα τα σημεία που υπήρχε αν-
τίσταση, δολοφονούσαν κρατουμένους
ή πυροβολούσαν στο ψαχνό για να επι-
βάλουν την τρομοκρατία. Στην Λάρνακα
δολοφόνησαν τέσσερεις νεολαίους που
περνούσαν με αυτοκίνητο από την πλα-
τεία στην περιοχή του σωματείου Αλκή. 

Στο Γέρι δολοφόνησαν τον Κώστα Μι-
σιαούλη μαζί με άλλους τρείς αριστε-
ρούς. Όσους συλλαμβάνανε τους οδη-
γούσαν στις κεντρικές φυλακές όπου
περνούσαν από φρικτά βασανιστήρια.
Παρόλα αυτά ακόμη και μετά από μέρες
υπήρχαν πυρήνες αντίστασης. 

Αυτή η ηρωική αντίσταση ήταν που εμ-
πόδισε τη Χούντα να πετύχει τους στό-
χους της. Η αντίσταση στο προεδρικό

επέτρεψε στο Μακάριο να διαφύγει και
η άμεση κινητοποίηση και αντίσταση της
νεολαίας και των εργαζομένων δεν επέ-
τρεψε καμιά στιγμή στην Χούντα και τον
εγκάθετό της, Σαμψών να εδραιωθούν.
Οκτώ μέρες μετά αναγκάζεται να παραι-
τηθεί και αναλαμβάνει ο Κληρίδης που
ήταν πρόεδρος τη Βουλής.

Αυτή η αντίσταση δεν προέκυψε από
το πουθενά, αλλά ήταν το αποτέλεσμα
ενός κινήματος που την προηγούμενη
περίοδο βρισκόταν στους δρόμους με
διαδηλώσεις και συλλαλητήρια ενάντια
στους σχεδιασμούς του Γρίβα και της
Χούντας. Δυο χρόνια πριν, το Φλεβάρη
του 1972, πάνω από 200.000 κόσμος,
σχεδόν ο μισός πληθυσμός του νησιού
συμμετείχε σε διαδήλωση και περικύ-
κλωσε την Αρχιεπισκοπή σαν απάντηση
στις πληροφορίες για επικείμενο πραξι-
κόπημα του Γρίβα. Μπορεί το ’74 να κα-
τάφεραν να το οργανώσουν τελικά, αλλά
η αντίσταση τούς χάλασε τα σχέδια και
η Τουρκική εισβολή τούς έδωσε το χαρι-
στικό πλήγμα

Δυστυχώς ο Μακάριος με την επιστρο-
φή του, πρόσφερε κλάδο ελαίας με απο-
τέλεσμα να μην τιμωρηθεί κανείς από
αυτούς τους εγκληματίες. Οι απόγονοι
και υμνητές τους σήμερα, το ΕΛΑΜ, η
Χρυσή Αυγή Κύπρου, σηκώνουν ξανά κε-
φάλι. Χρειάζεται να αξιοποιήσουμε αυ-
τές τις εμπειρίες και να στήσουμε ένα
μαζικό αντιφασιστικό κίνημα που να τσα-
κίσει τους νοσταλγούς του Γρίβα και της
ΕΟΚΑ Β. 

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΚΥΠΡΟΣ 1974

Η αντίσταση 
στο πραξικόπημα

Το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία έγινε πεδίο μάχης.
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ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΜΑΛΑΚΑΣΑ

Μάχη ενάντια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης

Ο
ι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν στην πιο
ρατσιστική και απάνθρωπη εκστρατεία
κυνηγητού προσφύγων για να κάνουν

όσο πιο δυνατόν απροσπέλαστη την ΕΕ-φρού-
ριο. Οι ήδη άθλιες συνθήκες ζωής των προ-
σφύγων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα νη-
σιά, γίνονται μέρα με τη μέρα χειρότερες, ενώ
ο εγκλωβισμός και η υποστελέχωση στα νησιά
οδηγεί σε μια αλυσίδα ενεργειών που χειροτε-
ρεύουν τις συνθήκες και στα στρατόπεδα της
ηπειρωτικής Ελλάδας. Εργαζόμενη σε ΜΚΟ
έδωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη την εικόνα
από τη Λέσβο:

«Το Καρά Τεπέ είναι το “οικογενειακό” στρα-
τόπεδο της Λέσβου. Είναι αυτό στο οποίο πά-
νε με τις κάμερες και τους υπουργούς, το
“διαμαντάκι” του νησιού. Έχουν φτάσει να το
διαφημίζουν ως “καλό” μόνο και μόνο επειδή ο
πληθυσμός του δεν έχει ξεπεράσει κατά πολύ
τη χωρητικότητα. Είναι απομονωμένο από την
τοπική κοινωνία, όπως και η Μόρια, ενώ οι
συνθήκες ζωής μέσα απέχουν πολύ από το
ιδανικό που περηφανεύονται οι υπουργοί: κον-
τέινερ, συρματοπλέγματα, υποστελέχωση με-
τά τον κύκλο απολύσεων στις ΜΚΟ, δεν υπάρ-
χουν βάρδιες κλπ. 

Οι εικόνες από τη Μόρια είναι χειρότερες
από ποτέ. Οι συγκρούσεις μεταξύ των κατοί-
κων του είναι πλέον καθημερινές, η ζωή όλων

είναι σε τεντωμένο σκοινί. Η χωρητικότητά του
έχει ξεπεραστεί κατά χιλιάδες. Οι πρόσφυγες
ζουν στην απόλυτη απομόνωση, βλέπουν έναν
άνθρωπο να περνάει και ρωτούν αν είναι Έλ-
ληνας, δεν το περιμένουν. Την ίδια στιγμή,
συγκεκριμένη ομάδα ακροδεξιών αναπτύσσει
ρητορική “αποπροσφυγοποίησης” του νησιού,
λες και πρόκειται για απεντόμωση. Είναι ενδει-
κτικό του ότι ο ρατσισμός της ΕΕ ανοίγει τον
δρόμο για την ακροδεξιά και τα φασιστοειδή».

Νησί-φυλακή

«Ταυτόχρονα όλο το νησί είναι μια φυλακή.
Είναι απροσπέλαστο και η διαδικασία ασύλου
είναι τρομακτικά αργή λόγω της υποστελέχω-
σης. Τώρα και με τις νέες αποφάσεις της ΕΕ θα
γίνει ακόμα πιο αργή. Οι πρόσφυγες περιμέ-
νουν για μήνες και χρόνια, ζώντας σε αυτές τις
φρικτές συνθήκες. Στην πραγματικότητα μόνο
οι ΜΚΟ υπάρχουν ακόμα, αλλά φέτος πλέον τα
μαζεύουν και φεύγουν πολύ πιο ραγδαία σε
σχέση με πέρσι. Απολύουν μαζικά, στοχοποιούν
συνδικαλιστές, σταματάνε τα προγράμματα.

Τη δυναμική του κινήματος αλληλεγγύης,
που βλέπουμε από την Αγγλία και τη Γαλλία
μέχρι τη Λέσβο, χρειάζεται να την μπολιάσουμε
με τα πιο κεντρικά πολιτικά ζητήματα. Όπως
έδειξαν οι νίκες της προηγούμενης χρονιάς (τα
παραδείγματα των παιδιών που μπόρεσαν να

φοιτήσουν στις πρωινές τάξεις είναι ενδεικτι-
κά) για να μπορέσουμε να ανοίξουμε σχολεία,
πόλεις και νοσοκομεία και για τους πρόσφυγες
την νησιών, είναι απαραίτητη η κοινή δράση
του κινήματος αλληλεγγύης με τους συλλό-
γους εκπαιδευτικών, την τοπική ΕΛΜΕ, τους
νοσοκομειακούς, τους εργαζόμενους στους
δήμους, ώστε όλος αυτός ο κόσμος να δώσει
απάντηση στη ρατσιστική απομόνωση».

Αντίστοιχα, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ έδωσαν
την εικόνα από το στρατόπεδο της Μαλακά-
σας: «Στη Μαλακάσα αυτή τη στιγμή ζουν πά-
νω από 1100 άτομα. Λόγω του αυξημένου
φόρτου στα νησιά, το Υπουργείο με τον Διε-
θνή Οργανισμό Μετανάστευσης συμφωνήσανε
να φτιάξουν rubb hall, τεράστιες σκηνές που
τις διαχωρίζουν για να δημιουργηθούν “διαμε-
ρίσματα”. Δεν υπάρχει καμία σκίαση πάνω από
τις σκηνές και καμία πρόβλεψη για βροχές. Με
τις πρόσφατες βροχές όσοι έμεναν σ’ αυτά
έχασαν όλα τους τα υπάρχοντα. Δεν υπάρχει
εξαερισμός, ούτε κλιματισμός, μέσα οι θερμο-
κρασίες είναι τεράστιες. Επίσης δημιουργήθη-
καν μεγάλοι χώροι που φιλοξενούν 50 άτομα
που δεν έχουν οικογένειες. Αν και έχουν κλιμα-
τισμό, είναι σαν στρατώνες.

Όλα αυτά δημιουργήθηκαν για να έρθουν
στη Μαλακάσα πρόσφυγες από τα νησιά, διότι
εκεί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρη-

το. Επειδή όσοι έρχονται υποτίθεται ότι πρέπει
να έρθουν από επιλογή, τους λένε ψέματα για
να τους πείσουν. Δεν τους λένε για σκηνές,
τους λένε ότι θα μείνουν για λίγο σε διαμερί-
σματα κλπ. Το Υπουργείο αν και γνωρίζει σε τι
φρικτές συνθήκες θα στείλει αυτούς τους αν-
θρώπους δεν κάνει καμία επιλογή ευαλωτότη-
τας. Δεν μπορείς να έχεις έναν ανάπηρο σε
σκηνή, ή έναν άνθρωπο με καρδιά στους 40
βαθμούς, ή ένα θύμα trafficking σε έναν χώρο
που δεν κλειδώνει.

Είναι αδύνατον στους κάτοικους να μαγειρέ-
ψουν και τρώνε μόνο από το συσσίτιο του
στρατού. Οι εντάσεις είναι καθημερινές. Η υπη-
ρεσία για το άσυλο είναι υποστελεχωμένη, άρα
και αργή. Οι αιτήσεις εξακολουθούν να γίνονται
μόνο μέσω skype και μπορεί να προσπαθείς για
μήνες και να μην πιάνεις γραμμή, αυτό συμβαί-
νει παντού. Στη γύρω περιοχή της Μαλακάσας
υπάρχουν και περιστατικά ρατσιστικής βίας». 

Παράλληλα πρόσφυγες καταγγέλλουν ότι
ελεγκτές τούς έσκισαν τα χαρτιά επειδή δεν
είχαν εισιτήριο στο τρένο. Το προηγούμενο
διάστημα είχαν καταγγείλει την απομόνωσή
τους λόγω παντελούς έλλειψης ΜΜΜ που είχε
συνέπειες και σε βάρος των προσφυγόπουλων
που πήγαιναν σχολείο. Η φοίτησή τους σαμο-
ταρίστηκε με τη διακοπή του πούλμαν που τα
μετέφερε από και προς το στρατόπεδο.

Δ
ικαιώνει το ΠΙΚΠΑ η απόφαση του Πρωτοδικείου Μυτιλή-
νης στις 16/7, με την οποία απέρριψε τα ασφαλιστικά μέ-
τρα σε βάρος του αυτοδιαχειριζόμενου χώρου φιλοξε-

νίας ευάλωτων προσφύγων, για «διαφυγόντα κέρδη». Πέντε ξε-
νοδοχεία, η Ένωση Ξενοδόχων, ο δήμος και το Tennis Club εί-
χαν προσφύγει εναντίον του ΠΙΚΠΑ με την αιτιολογία ότι οι
πρόσφυγες προκαλούν διατάραξη στις επιχειρήσεις τους! Ο
χώρος κατηγορήθηκε επίσης για επικίνδυνες συνθήκες για το
περιβάλλον και τη δημόσια Υγεία. Η Περιφέρεια είχε ήδη κάνει
πλάτες στο επιχείρημα περί δημόσιας Υγείας, βγάζοντας από-
φαση για το κλείσιμο του ΠΙΚΠΑ, χωρίς να έχει μπορέσει να κα-
τηγορήσει τον χώρο για κάτι παραπάνω από «παραβάσεις» του
τύπου μια σκισμένη σίτα ή ένα λούκι που τρέχει. 

Η απόφαση του Πρωτοδικείου ξεμπροστιάζει τα πολιτικά κί-
νητρα της Περιφέρειας και τα ρατσιστικά ελατήρια των ξενοδό-
χων που έκαναν την προσφυγή και είναι μια πρώτη νίκη για τη
διεθνή αλληλεγγύη που έχει αναπτυχθεί γύρω από το ΠΙΚΠΑ. Η
μάχη ενάντια στην απόφαση της Περιφέρειας συνεχίζεται και
είναι μια μάχη που συνδέεται με το τσάκισμα του ρατσισμού και
του φασισμού στο νησί και παντού. Η Έφη Λατσούδη, μέλος
της ομάδας του ΠΙΚΠΑ, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη:

«Το ΠΙΚΠΑ είναι ένας ανοιχτός χώρος αλληλεγγύης, αποτελεί
τον αντίποδα αυτού που συμβαίνει στη Μόρια. Το κράτος επεμ-
βαίνει με τη δικαιολογία ότι θέλει να ελέγχει τις ΜΚΟ και τα λε-
φτά που σπαταλώνται. Ο έλεγχος που θέλει να έχει το κράτος
όμως δεν μπορεί να γίνεται μόνο με αριθμούς. Για την Μόρια
είναι που πρέπει να λογοδοτήσει: και για τους ανθρώπους που
πεθαίνουν, και για τα χρήματα που κατασπαταλούνται, και για
τις άθλιες συνθήκες. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Όλη η Ευρώπη
κεντρικά έχει τον ρατσιστικό λόγο που νομίζαμε ότι έρχεται
από κάτω αλλά τελικά έρχεται από πάνω, από πολιτικές επιλο-
γές. Πρέπει να πάρουμε θέση σε αυτό το πράγμα, ο καθένας
με τον τρόπο του. Αλλά σίγουρα, χρειαζόμαστε χώρους. Τρό-
πους να δράσουμε.

Απευθυνόμαστε στην τοπική κοινωνία και γι’ αυτό μπορεί και
υπάρχει το ΠΙΚΠΑ. Τελευταία γίνεται μια στροφή και μια προ-
παγάνδα ενάντια στο χώρο, στους αλληλέγγυους, τους πρό-

σφυγες. Χρειάζεται να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό
το μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι εύκολο. Υπάρχει πολύς θυ-
μός και μεγάλη πόλωση. Αυτό είναι το βασικό σημείο αυτή τη
στιγμή, η σχέση με τον κόσμο. Δεν είναι η πρώτη φορά που
απειλείται το ΠΙΚΠΑ, αλλά είναι η πρώτη φορά που η επίθεση
είναι οργανωμένη: από τον δήμο, από την περιφερειάρχη, τον
βουλευτή της ΝΔ στο νησί. Είναι συγκεκριμένη η επίθεση αυτή
τη στιγμή και βολεύει πάρα πολύ αυτή τη ρητορική που καλ-
λιεργείται, ότι το πρόβλημα είναι οι πρόσφυγες. Μιλάνε γενικά
και αόριστα για καταστροφή του νησιού αλλά όχι για τους ίδι-
ους τους πρόσφυγες που υποφέρουν, για τον εγκλωβισμό
τους. Πράγματα που γίνονται εφαρμόζοντας μια ευρωπαϊκή πο-
λιτική. Με ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια, με το στρατό, το

υπουργείο, την ΕΕ, την Ύπατη Αρμοστεία. 
Την Πέμπτη 19/7 στις 7μμ θα κάνουμε κινητοποίηση μπροστά

στην Περιφέρεια προβάλλοντας μηνύματα και βίντεο που μας
έχουν σταλεί σε ένδειξη αλληλεγγύης από όλο τον κόσμο. Από
την αρχή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας συμμετέχουμε και σε
όλες τις αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές κινητοποιήσεις. Θα
ανοίξουμε το θέμα για την οργάνωση της διαδήλωσης στις 15
Σεπτέμβρη. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξει το αντιφασιστικό και
το αντιρατσιστικό στη Λέσβο και να ενωθούν οι δυνάμεις μας,
να φτιάξουμε ένα όσο το δυνατόν πιο διευρυμένο και μαχητικό
μέτωπο».

Αφροδίτη Φράγκου

Νίκη για το ΠΙΚΠΑ
Προσφυγόπουλα ζωγραφίζουν τους τοίχους του ΠΙΚΠΑ στη Λέσβο
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Αντιφασιστική
κινητοποίηση

Π
ερίπου 3000 αντιφασίστες και αντι-
φασίστριες συμμετείχαν το Σάββα-
το 14 Ιουλίου στην αντιφασιστική

συγκέντρωση που έγινε στο κεντρικό Λον-
δίνο ενάντια στην ακροδεξιά σύναξη που
είχε καλεστεί με αίτημα την αποφυλάκιση
του γνωστού βρετανού ναζί Τόμι Ρόμπιν-
σον, που κρατείται στη φυλακή. 

«Η πάλη ενάντια στην ακροδεξιά θα είναι
μακριά αλλά σήμερα έγινε ένα καλό βήμα»
δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους
διαδηλωτές στην εφημερίδα Socialist Wor-
ker. Λίγο πριν, η διαδήλωση που είχαν κα-
λέσει το αντιφασιστικό μέτωπο UAF («Ενω-
μένοι ενάντια στον φασισμό») και το αντι-
ρατσιστικό SUTR («Ξεσηκωθείτε ενάντια
στον ρατσισμό») συναντήθηκε με τη διαδή-
λωση που καλούσε το «Αντιφασιστικό Δί-
κτυο» μέσα σε πανηγυρισμούς.

Μερικές εκατοντάδες μέτρα μακριά η
συγκέντρωση των φασιστών και των ρατσι-
στών ήταν σε φθίνουσα κατεύθυνση. Συμ-
μετείχαν λίγο παραπάνω από το ένα τρίτο
αυτών που είχαν διαδηλώσει υπέρ του
Ρόμπινσον στις 9 Ιούνη. Αλλά και το κλίμα
ήταν πιο υποτονικό, καθώς φασίστες και
ρατσιστές ήταν με πεσμένα φτερά μετά τη
διαδήλωση των 250.000 ανθρώπων που εί-
χε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη μέ-
ρα στο Λονδίνο ενάντια στον Τραμπ. 

Ισλαμοφοβία

Με το Λονδίνο και όλη τη Βρετανία να
συγκλονίζεται από τις διαδηλώσεις επί τέσ-
σερις μέρες, η εικόνα των ακροδεξιών ομι-
λητών (ανάμεσά τους ηγέτες του Ukip) να
βγάζουν δεκάρικους υπέρ του Τραμπ και
ενάντια στο δήμαρχο του Λονδίνου, ήταν
μίζερη και γελοία. Kυρίαρχη ήταν η ισλα-
μοφοβία που εκφράστηκε και με πράξεις
καθώς μια ομάδα θρασύδειλων φασιστών
προσπάθησε να στήσει επεισόδιο ενάντια
σε μια εργαζόμενη γυναίκα, οδηγό λεωφο-
ρείου, που φορούσε μαντήλα.

Πέρα από την μαζικότητα και τον ενθου-
σιασμό της αντιφασιστικής συγκέντρωσης,
ένα σημαντικό στοιχείο ήταν το γεγονός
ότι είχε την υποστήριξη συνδικάτων από τα
οποία 23 συμμετείχαν και με τα πανό τους
στη συγκέντρωση (Unite, Unison, RMT κ.α)
καθώς και τοπικών οργανώσεων του Εργα-
τικού Κόμματος. Ο Πίτερ Κάβανο, γραμμα-
τέας του Unite στο Ανατολικό Λονδίνο, τό-
νισε μιλώντας στη συγκέντρωση: «Βλέπου-
με την άνοδο της νέας ακροδεξιάς. Είναι
καιρός πια το συνδικαλιστικό κίνημα να
συμμετάσχει στο αντιφασιστικό κίνημα. Θα
πάμε σε κάθε χώρο εργασίας που οργανώ-
νουμε για να εξοπλίσουμε τους αγωνιστές
μας ενάντια στην ακροδεξιά προπαγάνδα».

Η παρουσία των σωματείων ερέθισε τους
φασίστες και τους ναζί, που παρά τις προ-
σπάθειες των διοργανωτών να επιδείξουν
«καλή διαγωγή», επιτέθηκαν μετά το τέλος
των συγκεντρώσεων σε μέλη του συνδικά-
του συγκοινωνιών RMT σε μια παμπ τραυ-
ματίζοντας τον αναπληρωτή γραμματέα.

250.000 διαδηλωτές συμμετεί-
χαν την Παρασκευή

13 Ιούλη στο συλλαλητήριο που έγινε στο
Λονδίνο, στην κορύφωση των τετραήμερων
κινητοποιήσεων «υποδοχής» της επίσκεψης
Τραμπ που απλώθηκε κυριολεκτικά σε κάθε
γωνία της Βρετανίας. Σε 50 χιλιάδες υπολο-
γίζονται εκείνοι που συμμετείχαν στο συλλα-
λητήριο που έγινε στο Εδιμβούργο, στην
Σκωτία, την επόμενη μέρα. 

Ήταν μια μεγάλη νίκη για το κίνημα και
μια μεγάλη ήττα για ό, τι συμβολίζει ο πρό-
εδρος Τραμπ: Τον ρατσισμό, τον σεξισμό,
την άνοδο της ακροδεξιάς, την πολεμοκαπη-
λία και τα επιχειρηματικά συμφέροντα.
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά μια νεαρή
διαδηλώτρια: «Είναι τα πάντα που λέει και
κάνει. Είναι σεξιστής, ρατσιστής, κλείνει τα
σύνορα, είναι τα πάντα που δεν είμαστε
εμείς». 

Το συλλαλητήριο που ξεκίνησε την Παρα-
σκευή 13/7 το πρωί στην Τραφάλγκαρ
Σκουέρ του Λονδίνου ήταν το μεγαλύτερο
που έχει γίνει στη Βρετανία από την εποχή
των μεγάλων αντιπολεμικών συλλαλητηρίων
ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ το 2003 και
την επίσκεψη του τότε προέδρου Μπους. 

Η πλατεία Τραφάλγκαρ, καθώς και οι πέν-
τε μεγάλοι δρόμοι που οδηγούν σε αυτή,
ήταν ασφυκτικά γεμάτη από όλες τις συνι-
στώσες του κινήματος: Αντιρατσιστικές, αν-
τιφασιστικές, αντιπολεμικές και μουσουλμα-
νικές οργανώσεις, οργανώσεις γυναικών και
οργανώσεις του ΛΟΑΤ κινήματος, Παλαιστί-
νιοι, συνδικάτα, οργανώσεις και κόμματα
της αριστεράς, φοιτητές και νεολαία ήταν
όλοι εκεί «σε ένα καρναβάλι αντίστασης»,
όπως το χαρακτήρισε η εφημερίδα Socialist
Worker. 

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν ο ηγέτης
του Εργατικού Κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν, η
ηγέτης της βρετανικής ΓΣΕΕ, εκπρόσωπος
της Μουσουλμανικής Ένωσης Βρετανίας
που μαζί με την εκπρόσωπο του Stand Up
To Racism Sabby Dhalu, κάλεσαν σε συμμε-
τοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο της
επόμενης μέρας (βλέπε δίπλα). 

Δεκάδες πόλεις

Συγκεντρώσεις όμως έγιναν την ίδια μέρα
και σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις
της Βρετανίας: 10.000 διαδήλωσαν στην
Γλασκώβη, από 4000 στο Μάντσεστερ και
στο Σέφιλντ, 1500 στο Λιντς, 1000 στο
Μπέρμιγχαμ. Σε όλες τις κινητοποιήσεις
μπορούσε να δει κανείς χιλιάδες πικέτες του
Stand up to Racism, του Unite against fa-
scism, του SWP, αδελφού κόμματος του
ΣΕΚ στην Αγγλία, αλλά και τα αυτοσχέδια
πλακάτ διαδηλωτών. 

Η προσπάθεια των βρετανικών αρχών να
απομονώσουν τις κινητοποιήσεις, διαμορ-
φώνοντας το πρόγραμμα της επίσκεψης
Τραμπ έξω από το Λονδίνο απέτυχε οικτρά
καθώς από την πρώτη μέρα άφιξής του και
στη διάρκεια όλης της διαδρομής, ο πρό-
εδρος των ΗΠΑ (που ξεκίνησε την επίσκεψη
δηλώνοντας «Με συμπαθούν πολύ στη Βρε-
τανία, ιδιαίτερα για το μεταναστευτικό!»)
βρισκόταν αντιμέτωπος με διαδηλωτές:

Την Πέμπτη 13 Ιούλη, μέρα άφιξης του
Τραμπ, έγιναν διαμαρτυρίες στο Λονδίνο, το
Λιντς, το Κάρντιφ, το Σουόνσι, το Νιούκασλ
το Μπρίστολ και το Κέιμπριτζ. Αλλά την πα-
ράσταση έκλεψε κινητοποίηση που έγινε
στο Γούντστοκ του Όξφορντσάιρ και συμμε-
τείχαν πάνω από 3.500 διαδηλωτές - έξω

από το Μπλένχαϊμ Πάλας, το ανάκτορο στο
οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Τσόρτσιλ
και στο οποίο ο Τραμπ θα γευμάτιζε μαζί με
την Τερέζα Μέι και 150 περίπου επιχειρημα-
τίες. 

Οι διαδηλωτές γιουχάιζαν κάθε αυτοκίνη-
το που κατέφθανε με τους επίσημους προ-
σκεκλημένους σε ένα πανζουρλισμό που συ-
νόδευαν με τις κόρνες τους οδηγοί λεωφο-
ρείων και αυτοκινήτων. Ανάμεσα στα συνθή-
ματα που κυριαρχούσαν ήταν: “No Trump,
no May�racist, sexist, anti-gay” and “Say it lo-
ud, say it clear�racist trump not welcome he-
re” («Όχι στον Τραμπ όχι στην Μέι είναι ρα-
τσιστές, σεξιστές και αντι-γκέι», «πες το δυ-
νατά, πες το καθαρά η ρατσιστική κλανιά
δεν είναι ευπρόσδεκτη»)! 

Η επίσκεψη του Τραμπ στην Σκωτία που
έκλεινε την επίσκεψη, όχι μόνο συνοδεύτηκε
από ένα μεγάλο συλλαλητήριο δεκάδων χι-
λιάδων διαδηλωτών στο Εδιμβούργο και άλ-
λες πόλεις, αλλά έφτασε και μέχρι το ιδιό-
κτητο γήπεδο γκολφ «Τραμπ Τέρνμπερι»,
όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ έπαιξε γκολφ
υπό τους ήχους των συνθημάτων των διαδη-
λωτών που είχαν ακροβολιστεί σε διάφορα
σημεία σε κοντινή απόσταση. 

Όπως διαβάζουμε στο Socialist Worker, η
επίσκεψη Τραμπ αντί για γύρος του θριάμ-
βου εξελίχθηκε σε επίδειξη αδυναμίας όχι
μόνο της ευρωπαϊκής απήχησης των ακρο-
δεξιών κηρυγμάτων του Τραμπ αλλά και της
ίδιας της κυβέρνησης Μέι, που μέσα στην
πιο βαθιά πολιτική της κρίση, έλπιζε ότι η
παρουσία του αμερικάνου προέδρου και οι
συναντήσεις με τον Τραμπ, θα της έδιναν
μια ανάσα. 

Γιώργος Πίττας

Λονδίνο, 13 Ιούλη. Φωτό: Guy Smallman

Ξεσηκωμός ενάντια στον Τραμπ
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