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Οι τραγωδίες δεν αντιμετωπίζονται
με αλλαγές προσώπων

ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΖΙΚΟ
ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΗ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Ο
Αλέξης Τσίπρας έκανε δεκτή
την παραίτηση Τόσκα και, σύμ-
φωνα με τις εφημερίδες, ετοι-

μάζεται για ανασχηματισμό μετά το Δε-
καπενταύγουστο. Πρόκειται για συμβο-
λικές κινήσεις με στόχο τον επικοινωνια-
κό χειρισμό των πιέσεων που δέχεται η
κυβέρνηση από  τη χυδαία δημαγωγία
της ΝΔ πάνω στους νεκρούς της πυρκα-
γιάς στο Μάτι. 

Αφού ψήφισαν μαζί στη Βουλή τα μέ-
τρα που δεν αντιμετωπίζουν καμιά από
τις αιτίες (ούτε τις συνέπειες) της τρα-
γωδίας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση
περιορίζονται στην αντιμετώπιση των εν-
τυπώσεων.

Ο Νίκος Τόσκας ως υπουργός Προ-
στασίας του Πολίτη υπηρέτησε μια από
τις βασικές επιλογές των κυβερνήσεων
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Με την εμπειρία του από-
στρατου αξιωματικού κλήθηκε να διαχει-
ριστεί την πολιτική της “συνέχειας του
κράτους” στον τομέα των σωμάτων
ασφαλείας.

Συνέχεια στη σελίδα 3Τρίτη 31 Ιούλη, Διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότερα στη σελίδα 2
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Η αλληλεγγύη στους δρόμουςΈξω οι
φασίστες
Ούτε στη Ναυαρίνου, 
ούτε πουθενά!

Δ
εκάδες αντιφασίστες ανταπο-
κρίθηκαν παρά τη βροχή, στο
κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ και της

ΑΝΤΑΡΣΥΑ για αντιφασιστική συγ-
κέντρωση την περασμένη Τρίτη στην
πλατεία Ναυαρίνου. Αφορμή στάθη-
κε η ρατσιστική επίθεση φασιστοει-
δών σε μετανάστες στην πλατεία το
βράδυ της Τρίτης 24/7. 

Όπως έγραφε στην ανακοίνωσή
της η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης: «την
ώρα που ένα ορμητικό κύμα αλλη-
λεγγύης συμπαραστέκεται με κάθε
τρόπο στα θύματα των πυρκαγιών
στην Αττική, με τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες στην πρώτη γραμ-
μή, οι φασίστες δείχνουν το αληθινό
τους πρόσωπο. Όχι αυτό του υπόδι-
κου Λαγού, που προσπαθεί να ξε-
πλυθεί ανάμεσα στα συντρίμμια, αλ-
λά των οπλισμένων τραμπούκων που
προσπαθούν να τρομοκρατήσουν
τις γειτονιές μας. Δεν θα περά-
σουν!»

Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ έμειναν για ώρα συγκεντρωμέ-
νοι, μοιράζοντας τις προκηρύξεις
για την επίθεση και ανοίγοντας την
κουβέντα συνολικά, για το γιατί πρέ-
πει να τελειώνουμε με τους φασί-
στες και τις ρατσιστικές πολιτικές
της Ευρώπης-Φρούριο που τους
τροφοδοτεί.

Η ανταπόκριση του κόσμου της
γειτονιάς ήταν πολύ θερμή, κάτι που
βάζει πιο γερές βάσεις για τη συνέ-
χεια και την κλιμάκωση του αγώνα,
τόσο στη διαδήλωση της ΔΕΘ στις
8/9, όσο και στο μεγάλο αντιρατσι-
στικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο
μία βδομάδα μετά, στις 15/9 με τη
συμπλήρωση πέντε χρόνων από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Τέτοιες δράσεις κόβουν στην πρά-
ξη το θράσος των φασιστοειδών,
που τροφοδοτείται και από τις επι-
λογές της κυβέρνησης για το προ-
σφυγικό και το μακεδονικό. Δίνουν
τον τόνο ότι το κλίμα στις γειτονιές
της πόλης το καθορίζουν όχι οι
τραμπούκοι με την προβιά του μακε-
δονομάχου, αλλά όσοι υποστηρί-
ζουν ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδε-
χούμενοι και σιχαίνονται τους φασί-
στες.

Ε
κατοντάδες αγωνίστριες και
αγωνιστές της Αριστεράς
συγκεντρώθηκαν την Τρίτη

31 Ιούλη στην πλατεία Καυθμώνος
σε αλληλεγγύη στα θύματα των
πρόσφατων πυρκαγιών αλλά και
για να φωνάξουν "οι ανθρώπινες
ζωές πάνω από τα κέρδη". Μετά
από σύντομους χαιρετισμούς ακο-
λούθησε διαδήλωση προς το μέγα-
ρο Μαξίμου με συνθήματα που δεί-
χνουν ότι αλληλεγγύη σημαίνει
διεκδίκηση.

Από το σωματείο του νοσοκομεί-
ου Άγιος Σάββας και εκ μέρους του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια
χαιρετισμό απεύθυνε ο Κώστας Κα-
ταραχιάς: «Οι θάνατοι από τις πυρ-
καγιές απορρέουν από τις δολοφο-
νικές περικοπές και τα ματωμένα
πλεονάσματα. Είναι κατανοητό ότι

ο καπιταλισμός σκοτώνει ζωές και
αυτή τη στιγμή σαν εργατικό κίνη-
μα έχουμε να δώσουμε μεγάλες
μάχες. 

Αντιπροσωπεία συνδικαλιστών και
μελών του Συντονισμού βρεθήκαμε
την Κυριακή σε εργατικούς χώρους
στην περιοχή. Επισκεφθήκαμε τα
δυο Κέντρα Υγείας στο δήμο Ραφή-
νας. Είδαμε με τα μάτια μας τι ση-
μαίνουν οι περικοπές. Στο Κέντρο
Υγείας της Νέας Μάκρης μας είπαν
ότι τη νύχτα των πυρκαγιών δεν εί-
χαν το προσωπικό να ανταπεξέλ-
θουν σε τέτοιες καταστάσεις. Διευ-
θυντής κατήγγειλε ότι, λόγω έλλει-
ψης προσωπικού, εκείνη τη νύχτα
εφημέρευε με απόσπαση μια επι-
κουρικός η οποία δεν μπορούσε να
διαχειριστεί την κατάσταση, καθώς
ήταν η πρώτη της εφημερία εκεί. 

Αυτό είναι ένα μικρό μόνο δείγμα
για το πού έχουν φτάσει οι περικο-
πές. Το επόμενο διάστημα σαν ερ-
γατικό κίνημα με τις απεργία μας
πρέπει να επιβάλουμε ότι όχι μόνο
δε θα απολυθούν οι συμβασιούχοι
που βρίσκονται να καλύπτουν με
αποσπάσεις τα τεράστια κενά που
υπάρχουν –ενώ την επόμενη να
απολύονται- αλλά και ότι θα γίνουν
προσλήψεις. Θα επιβάλουμε την
διαγραφή του χρέους. Ξεκινάμε
από σήμερα και το μήνυμα της κι-
νητοποίησης έχουμε να το κλιμακώ-
σουμε απεργιακά».

Ο Βασίλης Συλαϊδής, υποψήφιος
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο υπόλοιπο
Αττικής, εργαζόμενος στην Ιντρα-
κόμ και κάτοικος Ανατολικής Αττι-
κής, δήλωσε στην ΕΑ: «'Εχουμε αυ-
τά τα συμβάντα που ξεπερνάνε κά-

θε προηγούμενο και, ακριβώς επει-
δή αυτά συμβαίνουν τώρα, πρέπει
να το αναλογιστούμε: σε μια εποχή
που η αλλαγή του κλίματος και η
καταστροφή του περιβάλλοντος
επηρεάζουν όλο και περισσότερο
τις ζωές μας, η δυνατότητα να ορ-
γανωθεί μια αντιμετώπιση και προ-
ληπτικά αλλά και κατασταλτικά,
έχει πεταχτεί κυριολεκτικά στα
σκουπίδια. Όχι μόνο απλά οι δαπά-
νες αλλά και η οργάνωση, ο εξοπλι-
σμός για το πυροσβεστικό σώμα η
πολιτική άμυνα είναι, σε σχέση με
πριν 10 χρόνια, σε επίπεδα κάτω
από το μισό. Κάτω από αυτές τις
συνθήκες, παρά τις προσπάθειες
των πυροσβεστών, οι πραγματικά
επικίνδυνες καταστάσεις δεν μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν. 

Αυτή η πολιτική, με περικοπές για
πλεονάσματα και πληρωμή των δα-
νειστών, σημαίνει ότι το σύστημα
επιβιώνει τρώγωντας από τις σάρ-
κες του εργαζόμενου κόσμου. Έχει
κοστίσει ζωές. Αυτό δεν θα αλλάξει
αν οι εργαζόμενοι και οι δυνάμεις
της αριστεράς που δεν είναι συμβι-
βασμένες δεν μπούνε στην πρώτη
γραμμή στη μάχη για να ανατρέ-
ψουμε αυτό το σύστημα. Η έκφρα-
ση “το σύστημα σκοτώνει” δεν είναι
γενική. Σκοτώνει με τις βόμβες και
προκαλεί τη φρίκη του να πνίγονται
πρόσφυγες και μετανάστες. Και τε-
λικά σκοτώνει και μέσα στο ίδιο
σου το σπίτι, χωρίς να γίνεται τυπι-
κά πόλεμος. Γι' αυτό διαδηλώνουμε
σήμερα μέσα στο κατακαλόκαιρο -
και θα πρέπει να δούμε πώς θα ορ-
γανώσουμε καλύτερα τον κόσμο
και κεντρικά αλλά και στις συνοι-
κίες, να παλέψει και να κερδίσει
έναν καλύτερο μέλλον γι' αυτόν και
τα παιδιά του, χωρίς να αναθέτει
τις ελπίδες του σε άλλους».

Γιώργος Πίττας

Χιλιάδες άνθρωποι, στη συντριπτική πλειοψηφία
νεολαία, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για

αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους και τη συναυλία
που οργάνωσαν δεκάδες καλλιτέχνες στο

Σκοπευτήριο της Καισαριανής την 1η Αυγούστου.
Η διάθεση του κόσμου να συνεισφέρει οικονομικά

αλλά και να συζητήσει πολιτικά ήταν
εντυπωσιακή. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη έκανε παρέμβαση με
κεντρικό σύνθημα "Το πλεόνασμα για τις ανάγκες

μας, διαγραφή του χρέους όχι των ζωών μας", ενώ
ομάδα της ΚΕΕΡΦΑ καλούσε στο αντιφασιστικό

συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη στο Σύνταγμα.
Δυναμώνουμε το τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης

στους πυρόπληκτους, οργανώνουμε τις μάχες
ενάντια στη λιτότητα, το ρατσισμό και τους

φασίστες.

Εκδήλωση ΚΕΕΡΦΑ στα Κουφάλια
Τετάρτη 8/8, 7μμ 

στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου -
Κτίριο ΚΑΠΗ
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
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Χρειαζόμαστε αριστερή εναλλακτική
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Τ
α αποτελέσματα ήταν μια συνεχής διά-
ψευση των προσδοκιών ότι μια κυβέρνη-
ση της Αριστεράς θα έκανε διαφορά.

Στον τομέα της Αστυνομίας τίποτε δεν άλλαξε,
ούτε καν οι χρυσαυγίτικοι θύλακες μέσα της.
Στον τομέα της Πυροσβεστικής, διατηρήθηκε ο
αντιδραστικός θεσμός της υπαγωγής μιας κοι-
νωνικής υπηρεσίας στις στρατιωτικές δομές
των σωμάτων ασφαλείας. Στο Μάτι αποδείχθη-
κε με τραγικό τρόπο πόσο άχρηστη είναι η
στρατιωτικού τύπου ιεραρχία για την αντιμετώ-
πιση των πυρκαγιών.

Αποδείχθηκε επίσης ότι η στρατιωτική πει-
θαρχία δεν είναι αντίδοτο για τις περικοπές.
Μέσα σε συνθήκες όπου οι επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής κάνουν τα φαινόμενα πιο επι-
κίνδυνα, η Πυροσβεστική δεν είχε τη δυνατότη-
τα να αντιμετωπίσει δυο μεγάλες φωτιές στην
Αττική ταυτόχρονα. Η επιλογή να συγκεντρω-
θούν οι δυνάμεις της στην περιφρούρηση των
διυλιστήριων που απειλούνταν από την πυρκα-
γιά στα Γεράνεια άφησε το Μάτι ακάλυπτο.

Τα συμπεράσματα από αυτές τις εξελίξεις
θα έπρεπε να είναι προφανή.  Δεν αρκεί να αλ-
λάξουν οι αρχηγοί της Αστυνομίας και της Πυ-
ροσβεστικής, χρειάζεται να φύγει η Πυροσβε-
στική από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης και
να ενισχυθεί σε χρήμα, ανθρώπους και μέσα

ώστε να καλύπτει τις ανάγκες. Δεν αρκεί να πέ-
σουν συμβολικά μερικές μάντρες, χρειάζεται
να μπουν μπουλντόζες στην Πολεοδομία για να
ξηλώσουμε την κατοχυρωμένη αυθαιρεσία του
πλούτου και της τουριστικής βιομηχανίας.

Προτεραιότητες

Πιο συνολικά, αυτή την ώρα και καθώς πλη-
σιάζει το αδιέξοδο της μνημονιακής “εξόδου”
της 20 Αυγούστου, είναι ανάγκη να αλλάξουν

οι προτεραιότητες: αντί να πληρώνουμε δισε-
κατομμύρια για ένα χρέος που δεν πρόκειται
να γίνει “βιώσιμο” ποτέ, καλύτερα είναι να πάνε
τα λεφτά  για προσλήψεις στα Νοσοκομεία,
στα Σχολεία, σε όλες τις υπηρεσίες που καλύ-
πτουν κοινωνικές ανάγκες.

Αυτός είναι ο πραγματικός “ανασχηματι-
σμός” που έχουμε ανάγκη. Και για να τον πετύ-
χουμε ένας μόνο δρόμος υπάρχει: να ξεδιπλώ-
σουμε τους αγώνες που παλεύουν για τις ερ-
γατικές διεκδικήσεις, να κάνουμε μαζικό κίνημα
τις απεργίες ενάντια στις περικοπές και τις
ιδιωτικοποιήσεις. 

Αλλά για να πάμε προς τα εκεί χρειαζόμαστε
μιαν Αριστερά που ξεκόβει με τις λογικές της
“συνέχειας του κράτους” και προσανατολίζεται
στη στρατηγική της ανατροπής αυτού του συ-
στήματος που καθημερινά κοστίζει όλο και πιο
ακριβά στις ζωές των απλών ανθρώπων.

Δ
εκάδες συμπολίτες μας
χάθηκαν στην μεγάλη φω-
τιά στο Μάτι. Κάποιοι από

αυτούς κάηκαν, κάποιοι πνίγηκαν
αφού πρώτα είχαν αναπνεύσει
τοξικές ουσίες του καπνού. Η φω-
τιά καίγοντας τα δέντρα  προκά-
λεσε μεγάλη ποσότητα απορρι-
μάτων όπως το μονοξείδιο του
άνθρακα και διοξειδίου του άν-
θρακα, τοξικά και θανατηφόρα
για τον άνθρωπο. 

Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα
προκύπτει από την καύση των
σπιτιών, των οικοσυσκευών, του
ξύλου, των χαλιών, των πλαστικών
και άλλων υλικών που βρίσκονται
μέσα σε αυτά. Η καύση τους πα-
ράγει  ένα πολύ επικίνδυνο αέριο
που περιέχει βαρέα μέταλλα
(αρωματική υδρογοδιοξίνη και αι-
ωρούμενα σωματίδια), όπως οξεί-
δια αζώτου, αμμωνία, βενζίνη κ.α

Τα μεγάλα σωματίδια απομα-
κρύνονται γρήγορα από την
ατμόσφαιρα και η βροχή βοηθά
στην απομάκρυνσή τους.

Μακροχρόνια

Τα μικρότερα όμως παραμέ-
νουν για ημέρες ή και για μήνες
στον αέρα και εισχωρούν βαθιά
στον πνεύμονα και μπορεί να
προκαλέσουν μακροχρόνια προ-
βλήματα.

Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι
οικιακές συσκευές παλαιάς τε-
χνολογίας παράγουν πιο επικίν-
δυνες τοξίνες. Ένας καλός παρα-
τηρητής μπορεί να δει στο Μάτι
ότι  τα σπίτια που καταστράφη-
καν ολοσχερώς  ήταν από σαθρά
υλικά και είχαν παλαιότερης τε-
χνολογίας  οικοσυσκευές. 

Γεγονός που μας οδηγεί στο
συμπέρασμα ότι τα απορρίματα
που το προκαλούν είναι και πιο
επικίνδυνα. Αίτημα πρέπει να είναι: 
• Ο έλεγχος από έγκυρα κέν-

τρα (να ανιχνευτεί  η ύπαρξη τοξι-
κών ουσιών π.χ  αμιάντου. 
• Η προστασία των κατοίκων

που παραμένουν στην περιοχή.
• Η απαγόρευση των θαλάσ-

σιων μπάνιων. Όσο η περιοχή δεν
έχει ελεγχθεί.
• Η προστασία των εθελοντών

και των εργατών που καλούνται
να βοηθήσουν με τον οποιοδήπο-
τε τρόπο στην περιοχή.
• Η απομάκρυνση των ρύπων

με ασφαλή τρόπο.

Μαρία Ντάσιου, γιατρός

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Το καμένο
Μάτι
χρειάζεται
προστασία



Σ
ε ανοιχτή σύσκεψη για την
οργάνωση του αντιφασιστι-
κού, αντιρατσιστικού συλ-

λαλητηρίου-συναυλίας στις 15
Σεπτέμβρη, καλεί η ΚΕΕΡΦΑ. Η
σύσκεψη θα γίνει τη Δευτέρα 27
Αυγούστου, 7μμ, στον Πολυχώρο
«Ρομάντζο» (Αναξαγόρα 3-5,
Ομόνοια). 

Η σύσκεψη σηματοδοτεί την τε-
λική ευθεία της προετοιμασίας
για το μεγάλο συλλαλητήριο. Η
ανταπόκριση στο γύρο εκδηλώ-
σεων και άλλων δράσεων που
έκανε η ΚΕΕΡΦΑ μέσα στον Ιούλη
ήταν μεγάλη. 

Ήδη, για το αντιφασιστικό συλ-
λαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη με
κάλεσμα στην Ομόνοια στις 5μμ
και τη συναυλία στο Σύνταγμα
στις 7μμ έχουν καλέσει συνδικάτα
και φορείς: ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΣΠΕΡΤ,
ΕΙΝΑΠ, ΠΣΕΠ Πανελλήνιο Σωμα-
τείο Εκτάκτου Προσωπικού ΥΠ-
ΠΟ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Αττικής (ΠΕΔΑ), Συμβούλιο Έντα-
ξης Μεταναστών Δήμου Αθήνας,
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος
“Η Ενότητα”, Αφγανική Κοινότητα
Μεταναστών και Προσφύγων, Δί-

κτυο Αφρανικών οργανώσεων,
Κοινότητα Ενωμένων Αφγανών
Ελλάδος, Κοινότητα Μπανγκλαν-
τές στην Ελλάδα, Οργάνωση
Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, Άν-
θρωποι των Γραμμάτων και των
Τεχνών, Πρωτοβουλία για το κλεί-
σιμο των γραφείων των νεοναζί,
ΚΕΕΡΦΑ Κίνηση Ενωμένοι Ενάν-
τια στο Ρατσισμό και τη Φασιστι-
κή Απειλή.

Στο συλλαλητήριο-συναυλία
μεταξύ των μουσικών και των
καλλιτεχνών που θα πάρουν μέ-
ρος στη μεγάλη αντιφασιστική
συναυλία είναι οι: Δημήτρης Που-
λικάκος, Βασίλης Σπυρόπουλος,
Αγγελική Τουμπανάκη, Ναταλία
Ρασούλη, Mc Yinka, Γιουσου-
ρούμ, Τζερόμ Kαλούτα, Illegal
operation, Υακίνθη Λάγιου, κ.ά.

Κινητοποιήσεις ετοιμάζονται
και σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα
όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Πά-
τρα, τα Γιάννενα, τα Χανιά, το
Ηράκλειο κα. Κυκλοφόρησαν χι-
λιάδες αφίσες και προκηρύξεις

και έχουν μοιραστεί σε πάνω από
πενήντα γειτονιές στην Αττική και
σε δεκάδες εργασιακούς χώρους
καθώς και εκδηλώσεις. «Σας κα-
λούμε να συμμετέχετε στη ανοι-
κτή σύσκεψη για να εξασφαλί-
σουμε ότι η 15η Σεπτέμβρη θα εί-
ναι μια μαζική, δυναμική και ενω-
τική αντιφασιστική διαδήλωση
που θα απαιτήσει: ‘στη φυλακή οι
νεοναζί, ανοιχτά σύνορα για τους
πρόσφυγες’», τονίζει η ΚΕΕΡΦΑ.

Συνάντηση

Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό
και στους φασίστες είναι υπόθε-
ση μαζικών κινημάτων στην Ευ-
ρώπη και σε όλο τον κόσμο. Ο
επόμενος σταθμός μετά το συλ-
λαλητήριο της 15 Σεπτέβρη, είναι
η Διεθνής Συνάντηση που οργα-
νώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 13 Οκτώ-
βρη στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ
του Ρουφ στην Αθήνα. Όπως
αναφέρει στην ανακοίνωσή της:

«Είναι ελπιδοφόρο ότι νέα μαζι-

κά κινήματα κατά του ρατσισμού
και του φασισμού δυναμώνουν
παντού, όπως στη Γερμανία, την
Αυστρία, τη Γαλλία, τη Βρετανία,
την Ιταλία και τις ΗΠΑ. Χιλιάδες
διαδηλώνουν κατά του Τραμπ,
των φασιστών και των ρατσιστών
σε κάθε γωνιά της Ευρώπης και
των ΗΠΑ. Η διεθνής μέρα δράσης
στις 17 Μάρτη 2018 έδειξε τις δυ-
νατότητες διεθνούς συντονισμού
του κινήματος

Ο αγώνας για να γκρεμίσουμε
τα τείχη της Ευρώπης-φρούριο,
για ανοιχτά σύνορα για τους κα-
τατρεγμένους, για άσυλο και στέ-
γη στους πρόσφυγες, για να απο-
κρούσουμε την ισλαμοφοβία, τον
αντισημιτισμό και το σεξισμό
αποτελεί προτεραιότητα για το κί-
νημα των εργαζόμενων και της
νεολαίας, που δίνει μάχες κατά
της λιτότητας και των περικοπών.

Σας καλούμε να συμμετέχετε
και να στηρίξετε τη Διεθνή Συνάν-
τηση και η Πανελλαδική Συνέλευ-
ση, στις 13 Οκτώβρη, στην Αθή-
να. Είναι ένα μεγάλο βήμα μπρο-
στά για την οργάνωση των αντι-
φασιστικών και αντιρατσιστικών
κινητοποιήσεων και για το διεθνή
συντονισμό».

Νο 1336, 8 Αυγούστου 2018 Τα επόμενα βήματασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Έφοδος
στο φράχτη 
της ΕΕ-φρούριο

Π
ερισσότεροι από 700 μετανάστες από
την υποσαχάρια Αφρική έκαναν έφο-
δο στο αγκαθωτό φράχτη της Θεούτα

στο Μαρόκο στις 26 Ιούλη. Περισσότεροι
από εκατό τραυματίστηκαν, αλλά κατάφεραν
να σπάσουν το φράχτη και να μπουν στη Θε-
ούτα για να ζητήσουν άσυλο από το ισπανικό
κράτος. Ήταν η μεγαλύτερη τέτοια απόπειρα
από τον Φλεβάρη του 2017.

Η Θεούτα μαζί με τη Μελίλια είναι δυο μι-
κροί ισπανικοί θύλακες στις ακτές του Μαρό-
κο στη Μεσόγειο. Είναι η «πύλη» εισόδου στο
έδαφος της ΕΕ και ο «φράχτης» που τις κυ-
κλώνει είναι εξίσου ρατσιστικός και δολοφο-
νικός με το «φράχτη» του Έβρου. Έχει έξι
μέτρα ύψος, και είναι εφοδιασμένος με αγκα-
θωτά συρματοπλέγματα, κι άλλες θανατηφό-
ρες παγίδες. 

Στήθηκε το 2005 και μετά από δυο χρόνια
τα αγκαθωτά συρματοπλέγματα αφαιρέθη-
καν ύστερα από θύελλα διαμαρτυριών. Το
2013 ο Ραχόι, ο δεξιός πρωθυπουργός, τα
επανέφερε για να δείξει «πυγμή» και ότι υλο-
ποιεί με ενθουσιασμό την πολιτική της «Ευ-
ρώπης Φρούριο» ενάντια σε πρόσφυγες και
μετανάστες. 

Το ισπανικό κράτος έχει γίνει ο κύριος προ-
ορισμός χιλιάδων μεταναστών και προσφύ-
γων από την Αφρική που προσπαθούν να
βρουν μια καλύτερη ζωή και να ξεφύγουν από
τη φτώχεια, τη περιβαλλοντική καταστροφή
και την καταπίεση στις χώρες τους. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία περίπου 19.500 άν-
θρωποι έχουν φτάσει, με χίλιους δυο τρό-
πους, στις ισπανικές ακτές αυτή τη χρονιά. 

Η κυβέρνηση της Ιταλίας, κλείνει συστημα-
τικά τα θαλάσσια σύνορα με τη Λιβύη. Αυτό
είναι το πρόγραμμα του Σαλβίνι, του ρατσι-
στή υπουργού Εσωτερικών. Πλέον, με την
ενίσχυση της ιταλικής κυβέρνησης τα σκάφη
της Λιβυκής Ακτοφυλακής «επαναπροωθούν»
μετανάστες που διασώζονται στη θάλασσα
πίσω στις λιβυκές ακτές, και στη φρίκη των
ξυλοδαρμών και του σκλαβοπάζαρων. 

Όταν η ιταλική κυβέρνηση είχε απαγορεύ-
σει τον ελλιμενισμό του Ακουάριους –του
πλοίου που μετέφερε εκατοντάδες μετανά-
στες- η κυβέρνηση του Σάντσεθ της Ισπανίας
είχε αναγκαστεί να το δεχτεί, κάτω από την
πίεση του αντιρατσιστικού κινήματος. Ο Σάν-
τσεθ, ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος,
δεν χάνει ευκαιρία να εκδηλώνει τα ανθρωπι-
στικά του αισθήματα για το δράμα των μετα-
ναστών. 

Όμως, την ίδια στιγμή υλοποιεί τις πολιτι-
κές της Ευρώπης-Φρούριο, με τα προπύργιά
της στη Θεούτα και τη Μελίλια κα ετοιμάζεται
να υπογράψει διμερείς συμφωνίες με την
Γερμανία και την Ελλάδα στα πλαίσια των
αποφάσεων της τελευταίας Συνόδου Κορυ-
φής της ΕΕ. Το αντιρατσιστικό κίνημα στο
ισπανικό κράτος παλεύει για να πέσουν οι
φράχτες. Παλεύουμε μαζί, σε όλη την Ευρώ-
πη για να ανοίξουν τα σύνορα, για άσυλο και
στέγη σε μετανάστες και πρόσφυγες. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Να οργανώσουμε το κίνημα

Μ
ια ομάδα φασιστών επιτέθηκε το Σάββα-
το 4 Αυγούστου στο βιβλιοπωλείο Book-
marks στο Λονδίνο. Το Bookmarks είναι

το βιβλιοπωλείο του SWP του αδελφού κόμματος
του ΣΕΚ στη Βρετανία και ταυτόχρονα είναι το
εκδοτικό που συμμετέχει επίσημα σε όλες τις
δραστηριότητες των βρετανικών συνδικάτων. 

Οι φασίστες έβαλαν στο στόχαστρο τις μαρξι-
στικές ιδέες και την ελευθερία του λόγου εκδη-
λώνοντας ταυτόχρονα το μίσος τους για τα συν-
δικάτα. 

Αυτή η επίθεση έρχεται σαν συνέχεια μιας προ-
ηγούμενης με θύμα τον γραμματέα του συνδικά-
του RMT στο κέντρο του Λονδίνου τον Ιούλη.

Όπως περιγράφουν εργαζόμενοι στο βιβλιοπω-
λείο, μια ομάδα 10 με 15 φασιστών εισέβαλαν
στο χώρο του, φωνάζοντας εμετικά ρατσιστικά

συνθήματα, αναποδογύρισαν πάγκους και βιβλιο-
θήκες, έσκισαν βιβλία. Ένα από αυτά ήταν το
κλασσικό έργο του Αμπράμ Λεόν, για το εβραϊκό
ζήτημα και τον αντισημιτισμό. Το ακροδεξιό κόμ-
μα  UKIP αναγκάστηκε να διαγράψει τρία μέλη
του που συμμετείχαν στην επίθεση. 

Οι φασίστες προσπαθούν να ξαναβγούν στους
δρόμους της Βρετανίας, ενθαρρυμένοι από τη
ρατσιστική πολιτική του Τραμπ. Δεν είναι τυχαίο
ότι η συμμορία που επιτέθηκε στο βιβλιοπωλείο
φορούσε μπλουζάκια με συνθήματα υπέρ του
Τραμπ. 

Πλήθος προσωπικότητες και φορείς καταδίκα-
σαν την επίθεση και συμπαραστέκονται στο βι-
βλιοπωλείο που χτυπήθηκε. Το Σάββατο 11 Αυ-
γούστου οργανώνεται αντιφασιστική συγκέντρω-
ση αλληλεγγύης μπροστά στο  Βookmarks.

Φασιστική επίθεση στο Λονδίνο

Οι μετανάστες στο φράχτη της Θέουτα
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Απεργία
στα
πλοία

Δ
ύο νεκροί ναυ-
τεργάτες σε δύο
μέρες είναι ο

τραγικός απολογισμός
της ασυδοσίας των
εφοπλιστών. Μέλος του
πληρώματος του πλοί-
ου «ΠΡΕΒΕΛΗΣ» την
Πέμπτη 2/8 και θαλαμη-
πόλος του πλοίου
«CRUISE OLYMPIA» την
Κυριακή 5/8, άφησαν
την τελευταία τους
πνοή, την ώρα της δου-
λειάς. 

Όπως τονίζουν τα
ναυτεργατικά σωμα-
τεία, η εντατικοποίηση
των δρομολογίων και
οι μειωμένες οργανικές
συνθέσεις είναι οι αι-
τίες γι’ αυτά τα εγκλή-
ματα. Εργαζόμενοι που
αναγκάζονται να δου-
λεύουν 16 και 17 ώρες
χωρίς διακοπή για να
βγουν τα δρομολόγια
και τα κέρδη των εφο-
πλιστών. 

Συλλογική
σύμβαση

Για να μπορέσουν να
επιβάλλουν αυτές τις
εξαντλητικές συνθήκες
δουλειάς, οι εφοπλι-
στές αρνούνται να υπο-
γράψουν συλλογική
σύμβαση εργασίας
οδηγώντας σε αδιέξο-
δο τις διαπραγματεύ-
σεις με την ΠΝΟ και τα
σωματεία. 

Γι’ αυτό η ΠΝΟ προ-
χωράει σε 24ωρη πα-
νελλαδική απεργία στις
3 Σεπτέμβρη με προ-
οπτική κλομάκωσης.
Μια σειρά από ναυτερ-
γατικά σωματεία όπως
ΠΕΝΕΝ, ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕ-
ΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ πρότειναν απεργια-
κές κινητοποιήσεις από
τις 1 Αυγούστου. Οι
διεκδικήσεις των ναυ-
τεργατών είναι για υπο-
γραφή νέας Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας με
πραγματικές αυξήσεις,
ενάντια στη διάλυση
του ΝΑΤ και τον ευτελι-
σμό των συντάξεων, και
ενάντια στην αποψίλω-
ση των οργανικών συν-
θέσεων των επιβατηγών
πλοίων. 

Ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια πραγματο-
ποιεί πλατιά σύσκεψη την Τρίτη 28 Αυγούστου
στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,

για την οργάνωση των εργατικών κινητοποιήσεων στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μια κινητοποίηση που
χρειάζεται να αποτελέσει απάντηση τόσο στα ψέματα
Τσίπρα για δήθεν έξοδο από τα μνημόνια, όσο και στις
απόπειρες των φασιστών και της ακροδεξιάς να κυριαρ-
χήσουν με το ρατσισμό και το σωβινισμό.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται μετά το Δεκαπενταύ-
γουστο να ανακοινώσει την «έξοδο από τα μνημόνια» και
την «επιστροφή στην κανονικότητα». Όμως η πραγματι-
κότητα είναι η συνέχιση της βαρβαρότητας των μνημο-
νίων, που τείνουν να μετατρέψουν σε κανονικότητα τις
δολοφονίες δεκάδων εργατών, από τις πυρκαγιές πριν
δύο βδομάδες στην Αττική, από τις πλημύρες πριν λί-
γους μήνες στην Μάνδρα. 

Η συνέχιση μνημονίων και των περικοπών δέκα χρόνια
τώρα, έχουν ρημάξει κάθε υπηρεσία που έχει ανάγκη η
κοινωνία. Η δασοπυρόσβεση και τα αντιπλημμυρικά έρ-
γα, έχουν γίνει θυσία για να εξασφαλιστεί το πλεόνασμα
που «μας βγάλει στις αγορές». 

Οι προσλήψεις προσωπικού, από τα νοσοκομεία μέχρι
τους δήμους και τις δημόσιες υπηρεσίες, απαγορεύονται
από τους δανειστές και έτσι όλες οι δημόσιες υπηρεσίες
ρημάζουν και αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις φυσιο-
λογικές συνθήκες, πόσο μάλλον σε έκτακτες καταστά-
σεις. Οι πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές το επιβε-
βαίωσαν με δραματικό τρόπο.  

Οι ιδιωτικοποιήσεις στην ΔΕΗ και το Νερό που συνεχί-
ζει να προωθεί η κυβέρνηση, θα σημάνουν ακόμη μεγα-
λύτερους κινδύνους μια που όλοι ξέρουν ότι οι ιδιώτες
ενδιαφέρονται μονάχα για το κέρδος. 

Όχι στην πατριδοκαπηλεία

Η διαδήλωση στις 8 Σεπτέμβρη στην ΔΕΘ, θα είναι η
πρώτη μαζική εργατική απάντηση σε αυτήν την «κανονικό-
τητα» που φέρνει η κυβέρνηση και θα ανοίξει τον χορό των
αγώνων για να σπάσουμε αυτή την δολοφονική πολιτική.
Την ίδια ώρα η κινητοποίηση στην ΔΕΘ θα είναι και μια
ηχηρή απάντηση στην προσπάθεια της δεξιάς και της
ακροδεξιάς να αλλάξουν την ατζέντα και να βγουν στο
προσκήνιο, στρέφοντας την οργή του κόσμου στον ρα-
τσισμό και το εθνικισμό. 

Η ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχειρεί να μετατρέ-
ψει την ΔΕΘ σε βήμα για κλιμάκωση της εθνικιστικής εκ-
στρατείας για τη συμφωνία των Πρεσπών και να υπονο-
μεύσει ταυτόχρονα τις εργατικές κινητοποιήσεις. 

Πρόκειται για απατεώνες που ενώ στηρίζουν τα μνημό-
νια με χέρια και με πόδια, ταυτόχρονα επιχειρούν με πα-
τριδοκάπηλες κραυγές, να αποπροσανατολίσουν την δυ-
σαρέσκεια του κόσμου διοχετεύοντας την στον εθνικισμό
και το ρατσισμό. 

Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν το δρόμο στις φασιστι-
κές συμμορίες, να οργανώνουν επιθέσεις σε αντιφασί-
στες και μετανάστες στη διάρκεια των συλλαλητηρίων για
την Μακεδονία. Ξέρουμε ότι μπορούμε να τους σταματή-
σουμε. Η εργατική κινητοποίηση στη ΔΕΘ καθιερώθηκε
το 1992 όταν η τότε εκστρατεία για το Μακεδονικό ήταν
στο φόρτε της αλλά οι εργάτες των λεωφορείων της ΕΑΣ
και οι συμπαραστάτες τους κατάφεραν να τους χαλάσουν
τη φιέστα με χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους.

Έτσι και φέτος, στις 8 Σεπτέμβρη θα διαδηλώσουμε
στην ΔΕΘ ενάντια στα μνημόνια που κυριολεκτικά δολο-
φονούν εργάτες, θα διαδηλώσουμε ενάντια στον ρατσι-
σμό, το φασισμό και τον εθνικισμό. Θα ανοίξουμε τον
δρόμο για ένα φθινόπωρο εργατικής αντίστασης που θα
τσακίσει τις επιλογές αφεντικών, δανειστών και κυβέρνη-
σης. 

Τάσος Αναστασιάδης

Ο
ι εργαζόμενοι των νοσοκομείων ξεκινάνε
το χορό των κινητοποιήσεων από την
Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 7 Σεπτέμ-

βρη, την προηγούμενη της ΔΕΘ. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει
κηρύξει στάση εργασίας εκείνη την ημέρα, για
όλα τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας. 

Συγκεκριμένα στα νοσοκομεία της Θεσσαλονί-
κης η στάση εργασίας είναι από τις 7πμ έως τις
11πμ και για την Μακεδονία και Θράκη από τις
7πμ έως 3μμ. Στις 8 το πρωί στην πύλη του Ιππο-
κράτειου Νοσοκομείου θα γίνει η απεργιακή συγ-
κέντρωση και θα ακολουθήσει πορεία μέχρι το
Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. 

Οι εργαζόμενοι στην Υγεία κάνουν αγώνα εδώ
και καιρό παλεύοντας ενάντια στις απολύσεις
των συμβασιούχων, για μαζικές προσλήψεις και
χρηματοδότηση της Υγείας.  

Το που οδηγεί η καταστροφική πολιτική των
περικοπών, φάνηκε έντονα τις ημέρες της κατα-
στροφής στο Μάτι. Τα Κέντρα Υγείας στη Ραφή-
να και τη Ν. Μάκρη χωρίς προσωπικό κατάφεραν
να ανταπεξέλθουν μονάχα από την αυτοθυσία
των λιγοστών εργαζόμενων και τους εθελοντές
γιατρούς που πήγαν να βοηθήσουν. Τρείς μέρες
μετά το νοσοκομείο Σωτηρία στη Μεσογείων πλη-
μύρισε από την ξαφνική νεροποντή, δείχνοντας
ξανά το κόστος των μνημονίων. 

Η διαδήλωση της ΠΟΕΔΗΝ στις 7 Σεπτέμβρη
στην Θεσσαλονίκη, θα συνεχίσει τη μάχη για μα-
ζικές προσλήψεις στην Υγεία. Τις δύο προηγού-
μενες χρονιές, η ΠΟΕΔΗΝ είχε ξεκινήσει τον Σε-
πτέμβρη, με συλλαλητήρια την προηγούμενη της
ΔΕΘ. Τα καραβάνια της Υγείας όπως ονομάστη-
καν, απλώθηκαν σε πολλές πόλεις και έφεραν
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία στην πρώτη
γραμμή της μάχης για προσλήψεις στο Δημόσιο,
ενάντια στις απολύσεις συμβασιούχων. Μάχες
που κατάφεραν να κρατήσουν τα νοσοκομεία όρ-
θια, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις προσωπικού
και την υποχρηματοδότηση.

Η πολιτική που αφήνει τα δημόσια νοσοκομεία
να ρημάζουν από την έλλειψη προσωπικού και
χρηματοδότησης έχει σημάνει ότι τα δημόσια νο-
σοκομεία πληρώνουν πλουσιοπάροχα τα αφεντι-
κά της Ιδιωτικής Υγείας. Πάνω από το 30% των
εσόδων των ιδιωτικών κλινικών σήμερα, προέρχε-
ται από το Δημόσιο. Ο καθηγητής Κοινωνικής Ια-
τρικής του ΑΠΘ, Α. Μπένος στην ΕΦ ΣΥΝ (στο
φύλλο 4-5/8) λέει χαρακτηριστικά: «Οι δαπάνες
του Δημοσίου, μέσω του ΕΟΠΥΥ, πάνε στον ιδιω-
τικό τομέα, είναι μια εξαιρετική επένδυση απομύ-

ζησης δημόσιων δαπανών». 
Αυτό ανοίγει τον όρεξη στους κερδοσκόπους

της Ιδιωτική Υγείας να απλώσουν ακόμη περισσό-
τερο τα άπληστα χέρια τους. Πριν λίγες ημέρες,
το αμερικάνικο κερδοσκοπικό Fund, CVC Capital
Partners, ολοκλήρωσε την εξαγορά του ομίλου
Υγεία. Το προηγούμενο διάστημα είχε εξαγορά-
σει το Μετροπόλιταν και το ΙΑΣΩ General. Με αυ-
τόν τον τρόπο η CVC Capital Partners, ελέγχει
σχεδόν το 30% του κλάδου της Ιδιωτικής Υγείας
και πλέον βάζει πλώρη για να αγοράσει και το
Ερρίκος Ντυνάν που έχει βγάλει στο σφυρί η
Τράπεζα Πειραιώς. 

Στην πραγματικότητα πίσω από τους λεονταρι-
σμούς του Πολάκη και του Ξανθού ότι τάχα «συγ-
κρούονται με τα ιδιωτικά συμφέροντα που λυμαί-
νονταν για δεκαετίες τον κρατικό κορβανά για
την Υγεία», η πολιτική των περικοπών που υλο-
ποιούν, χαρίζει κάθε χρόνο εκατομμύρια ευρώ
στα αφεντικά της Ιδιωτικής Υγείας και δίνει χώρο
σε αυτά τα αρπακτικά να κερδοσκοπήσουν πάνω
στο δημόσιο αγαθό της Υγείας. 

Γι' αυτό και η αναβάθμιση της διαδήλωσης στη
ΔΕΘ, από τη μεριά των συνδικάτων της Υγείας,
σε διήμερο κινητοποιήσεων είναι ένα θετικό βήμα
που θα βοηθήσει και την προοπτική απεργιακής
κλιμάκωσης. Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων,
μετά την ανοιχτή του συνέλευση την Πέμπτη 12
Ιούλη, αποφάσισε δράσεις ανυπακοής όλο το Σε-
πτέμβρη και μεγάλη πανυγειονομική απεργία στις
αρχές Οκτώβρη. 

Επόμενος σταθμός: Θεσσαλονίκη

Τα Νοσοκομεία
στην πρώτη
γραμμή

H περσινή διαδήλωση στη ΔΕΘ

Το πλημμυρισμένο «Σωτηρία»



Τ
ο συλλαλητήριο της 15 Σε-
πτέμβρη είναι μια μεγάλη μά-
χη για όλη την εργατική τάξη

που παλεύει για να τσακίσει τους
φασίστες και τον ρατσισμό. Οι ίδιοι
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες εί-
ναι μέρος της εργατικής τάξης. Τα
αιτήματα για άσυλο, χαρτιά και ιθα-
γένεια είναι πιο επίκαιρα από ποτέ
και η επιβολή τους θα δυναμώσει
όλη την τάξη και τους αγώνες της.  

Οι μετανάστες δεύτερης γενιάς
πλέον φοιτούν στα πανεπιστήμια εί-
τε είναι ήδη νέοι εργαζόμενοι. Πα-
λεύουν ενάντια στη διάλυση που
φέρνουν τα μνημόνια, αλλά ταυτό-
χρονα έχουν να αντιμετωπίσουν και
το γεγονός ότι για το κράτος είναι
ακόμα πολίτες δεύτερης κατηγο-
ρίας. Παρά το ότι ο νόμος για την
ιθαγένεια έχει ψηφιστεί εδώ και τρία
χρόνια, τα προβλήματα στη διεκπε-
ραίωση των αιτήσεων δείχνουν ότι η
μάχη για την ιθαγένεια είναι ανοιχτή. 

Ο οργανισμός Generation 2.0
RED, που αποτελείται από ανθρώ-
πους διαφορετικής καταγωγής και
σκοπό έχει να προάγει τα ανθρώπι-
να δικαιώματα και την πολυπολιτι-
σμικότητα, (μέλος –μεταξύ άλλων-
του Συμβουλίου Ένταξης Μετανα-
στών και του Δικτύου Καταγραφής
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας), το-
νίζει σε ανακοίνωσή του για τα μέχρι
τώρα αποτελέσματα του νόμου
4332/15 για την ιθαγένεια: «Από το
Μάρτιο του 2010 μέχρι τον Απρίλιο
του 2018 έχουν κατατεθεί 113.724
αιτήσεις σε όλη την Ελλάδα. Στον
αριθμό αυτό συμπεριλαμβάνονται οι
αιτήσεις με τον προηγούμενο νόμο
3838/10 καθώς και με τον 4332/15.
Από αυτές τις αιτήσεις έχει διεκπε-
ραιωθεί το 73%.

Η πληροφορία αυτή είναι σημαντι-
κή διότι οι διαδικασίες προχωρούν

με δεδομένου μεγάλων γραφειοκρα-
τικών δυσκολιών. Μέσα από την τα-
κτική επικοινωνία που διατηρούμε με
τις αποκεντρωμένες διοικήσεις κα-
ταλαβαίνουμε ότι αντιμετωπίζουν
μεγάλα προβλήματα υποστελέχω-
σης. Πράγμα που έχει ως αποτέλε-
σμα την συσσώρευση αιτήσεων και
την μεγάλη αναμονή που αντιμετω-
πίζουν οι αιτούντες. Από τα ίδια
στοιχεία, προκύπτει επίσης, η ύπαρ-
ξη πολλαπλών ταχυτήτων στην εξέ-
ταση των αιτήσεων ανάλογα με τη
περιοχή και φυσικά με το μέγεθος
του ανθρώπινου δυναμικού. Ενώ πα-
νελλαδικά οι αιτήσεις έχουν διεκπε-
ραιωθεί σε επίπεδο 73%, βλέπουμε
συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη
(υπηρεσία με τον υψηλότερο αριθμό
υπαλλήλων) το ποσοστό αυτό να
βρίσκεται στο 43%».

Αφροδίτη Φράγκου
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Εξορμήσεις με την εργατικη αλληλεγγυη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των
εθνικισμών»;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ σταθμός ΗΣΑΠ 8μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των
εθνικισμών»
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθά-
φτης» σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 πλ. Μερκούρη 7μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των
εθνικισμών»;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7μμ
Ισπανία - Ο Ραχόι έφυγε, η κρίση μένει
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 9/8 καφέ 1968 7μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των
εθνικισμών»;
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 23/8 καφέ 1968 7.30μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση
των ανταγωνισμών
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράι

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Pure 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση
των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπερια-
λιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση
των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/8 Πολύκεντρο Νεολαίας
7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλήτρια: Μαρία Φωτάκη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 αυλή Πέτρου 6.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία
απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σο-
σια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο
όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ -
ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω -
γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι -
νες ανά γκες. 

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

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

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

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

ανα το λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι -
σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε -
ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα -
κί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η
ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί -
μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και
από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει -
λεί να δια σπά σει τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι ερ-
γά 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

Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά

Η
μερίδα με θέμα «Πρόληψη και καταπολέμηση του
σεξισμού και των διακρίσεων σε θέματα ταυτότη-
τας φύλου και σεξουαλικού προσανατολισμού»

οργάνωσε στις 5/7 το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισό-
τητας. Πρόκειται για μια εκδήλωση ενημέρωσης για το
αντίστοιχο πρόγραμμα που εκπόνησε το ΚΕΘΙ από το
2016 μέχρι το 2018 με στόχο «αφενός την ερευνητική
προσέγγιση του ζητήματος του σεξισμού και της ταυτό-
τητας φύλου, και αφετέρου την υλοποίηση επιμορφωτι-
κών παρεμβάσεων», όπως επισημαίνεται στη σελίδα του
προγράμματος. 

Στο πρώτο μέρος της ημερίδας μια σειρά ΛΟΑΤΚΙ+
οργανώσεις παρουσίασαν το έργο τους, καθώς και επι-
μέρους έρευνες που έχουν κάνει οι ίδιες για τις σεξιστι-
κές διακρίσεις. Ξεχώρισε το κομμάτι της εκπαίδευσης,
στο οποίο η Color Youth και το Πολύχρωμο Σχολείο ανέ-
δειξαν πόσο μεγάλες μάχες έχουν ανοίξει στα σχολεία
και στους συλλόγους εκπαιδευτικών. Από το πώς και σε
ποιο βαθμό αναπαράγονται τα σεξιστικά στερεότυπα δί-
νοντας χώρο σε ομοφοβικές/τρανσφοβικές επιθέσεις σε
βάρος μαθητών και μαθητριών, μέχρι τη δυσκολία που
έχει ένας καθηγητής ή μία καθηγήτρια να συνδράμει το
παιδί που έχει ανάγκη από βοήθεια. 

Στο πάνελ συμπεριλαμβάνονταν το Σωματείο Υποστή-
ριξης Διεμφυλικών, οι Proud Seniors (ομάδα υποστήρι-
ξης ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων άνω των 50 ετών), οι Οικογένειες
Ουράνιο Τόξο, η γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης «Δί-
πλα σου», η Color Youth, το Πολύχρωμο Σχολείο, οι Πε-
ρήφανοι Γονείς (ομάδα υποστήριξης γονέων ΛΟΑΤΚΙ+
παιδιών) και η Θετική Φωνή (οργάνωση για τα δικαιώμα-

τα των οροθετικών ατόμων, που εκπονεί και το πρόγραμ-
μα Red Umbrella, υποστήριξη εργαζόμενων στο σεξ). Το
εύρος των δράσεων που αναδείχθηκε τονίζει πέρα από
κάθε αμφισβήτηση ότι τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα και η
ποιότητα ζωής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και τον περίγυρό
τους δεν είναι ένα περιχαρακωμένο ζήτημα που αφορά
μόνο μια «κοινότητα». Και οι αλλαγές που πρέπει να γί-
νουν δεν περιορίζονται στην επιμόρφωση.

Είναι μια βεντάλια από αιτήματα στα οποία ραχοκοκα-
λιά δεν μπορεί παρά να είναι η κεντρική πλέον απαίτηση
της εργατικής τάξης «οι ανάγκες μας πάνω από τα κέρ-
δη». Από τα σχολεία που χρειάζονται προσωπικό και πό-
ρους για να ανοίξουν και να αντιμετωπίσουν τα φαινόμε-
να σεξισμού, μέχρι το ΕΣΥ που είναι επιτακτικό να συνε-
χίσει να στηρίζει και να διευρύνει ακόμα περισσότερο τις
υπηρεσίες του προς τα οροθετικά άτομα και τους/τις σε-
ξεργάτες/σεξεργάτριες. Από τους πόρους που απαι-
τούνται για να είναι εξειδικευμένες και προσβάσιμες οι
δομές ψυχικής υγείας μέχρι τις δημοτικές υπηρεσίες
που είναι απαραίτητες στις οικογένειες, ΛΟΑΤΚΙ+ και
μη. Το πώς επιβάλλουμε τις προτεραιότητες της εργατι-
κής τάξης σε κόντρα με τις προτεραιότητες του συστή-
ματος είναι κεντρική μάχη. Από αυτή την άποψη το ΚΕΘΙ
είχε λίγα να προσφέρει. Αλλά ο τεράστιος όγκος εργα-
σίας που παρουσίασε αδιαμφισβήτητα θα είναι χρήσιμος
για όσους και όσες μπουν σε αυτή τη μάχη. 

Διεκδικήσεις 
κόντρα στον σεξισμό

Πέμπτη 9/8
Κερατσίνι: άγαλμα Π. Φύσσα 7.30μμ
Ιλίσια: Σκλαβενίτης, 7μμ
Βύρωνας: Χοντος 7μμ
Ν. Ηράκλειο: ΗΣΑΠ Ηρακλείου , 6.30μμ
Αμπελόκηποι - Γκύζη: πλατεία Γκύζη 7μμ
Πετράλωνα: πλατεία Μερκούρη, 7μμ
Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 
Πλατεία Εύοσμου, 8μμ

Παρασκευή 10/8
Πειραιάς: Σωτήρος και Καραΐσκου 7μμ

Περιστέρι: πεζόδρομος, 7.30μμ
Κυψέλη: πλατεία Κυψέλης, 7.30μμ
Καλλιθέα: ΗΣΑΠ Καλλιθέας, 7.30μμ
Πάτρα: Πλατεία Όλγας, 7.30μμ

Σάββατο 11/8
Χανιά: Λαϊκή στη Μίνωος, 11πμ
Ηράκλειο: Λιοντάρια, 11πμ

Παρασκευή 17/8
Γιάννενα: πεζόδρομος Μιχαήλ Άγγελου,
7μμ

Το επόμενο φύλλο της ΕΑ 
θα κυκλοφορήσει την Τετάρτη 22/8.



Δ
εν περνάει μέρα που τα κυρίαρχα ΜΜΕ
να μην αξιώνουν την “καταδίκη της
βίας”, απευθυνόμενα πάντοτε στις ορ-

γανωσεις της Αριστεράς και του εργατικού κι-
νήματος. Είτε πρόκειται για μια απεργιακή
φρουρά στο λιμάνι της COSCO είτε για μια
διαμαρτυρία ενάντια σε κάποιον πλειστηρια-
σμό πρώτης κατοικίας, η επωδός είναι πάντο-
τε η ίδια: “Καταδικάζετε τη βία;”. Και αν όχι,
ακολουθούν ποταμοί μελάνης για τον ολοκλη-
ρωτισμό της Αριστεράς.

Πρόκειται για εφαρμογή της κλασικής πα-
ροιμίας “Φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο
νοικοκύρης”. Η ελληνική άρχουσα τάξη δεν
έχει διστάσει στη μακρά ιστορία της να αιμα-
τοκυλίσει τους εργάτες και τα φτωχά λαϊκά
στρώματα, κάθε φορά που αυτοί διεκδίκησαν
με μαζικότητα και οργάνωση τα αιτήματά τους
για μια καλύτερη ζωή. 

Μια από τις πιο εμβληματικές περιπτώσεις
είναι η γενική απεργία του Αυγούστου του
1923 και η αιματηρή καταστολή της. Σύμφωνα
με τις εφημερίδες της εποχής, έντεκα άνθρω-
ποι έπεσαν νεκροί, ανάμεσά τους και ένα ανή-
λικο προσφυγόπουλο από τη Μικρασία, που εί-
χε επιζήσει την προέλαση του τουρκικού στρα-
τού, αλλά βρήκε τελικά τον θάνατο από ελλη-
νικά όπλα που στόχευσαν την απεργιακή συγ-
κέντρωση στις 22/8/1923 στο Πασαλιμάνι. 

Αν και αποσιωπημένη ως γεγονός στα επί-
σημα βιβλία ιστορίας, η απεργία προκάλεσε
τρόμο στην άρχουσα τάξη και στο πολιτικό
της προσωπικό (όπως για παράδειγμα αποδει-
κνύεται από το Ημερολόγιο του μετέπειτα δι-
κτάτορα Ιωάννη Μεταξά). Μέσα σε λίγες ημέ-
ρες και μετά το κάλεσμα της ΓΣΕΕ, στην οποία
τότε πλειοψηφούσαν οι συνδικαλιστές του ΣΕ-
ΚΕ(Κ), ο Πειραιάς – το κέντρο της βιομηχανι-
κής και εμπορικής δραστηριότητας στην τότε
ελληνική επικράτεια – είχε παραλύσει. 

Μυλεργάτες

Το έναυσμα της κινητοποίησης είχαν δώσει
οι μυλεργάτες με το 24ωρο τελεσίγραφο που
επέδωσαν στους αλευροβιομήχανους στις 9
Αυγούστου. 

Ζητούσαν να μην ισχύσει η μείωση 35% στα
εισοδήματά τους, να πληρωθούν τα περικομ-
μένα ημερομίσθια, να επαναπροσληφθούν οι
απολυμένοι συνάδελφοι τους και να αποζημιω-
θούν οι τυχόν μη επανερχόμενοι. Τα νέα της
απεργίας προκάλεσαν αλυσιδωτές εξελίξεις
σε όλους τους κλάδους που δέχονταν την ίδια
εργοδοτική επίθεση: τα σωματεία του επισιτι-
σμού στις υπόλοιπες πόλεις προχώρησαν και
αυτά σε απεργία, όπως και ολόκληρη η Ομο-
σπονδία Επισιτισμού. Το Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά και η ΓΣΕΕ κάλεσαν σε υλική συμπαρά-
σταση στους απεργούς. Οι ναυτεργάτες θα
πάρουν πρώτοι την απεργιακή σκυτάλη από
τις 17 Αυγούστου, με αποτέλεσμα να μην απο-
πλεύσουν τα πλοία. Το ίδιο απόγευμα, οι φορ-
τοεκφορτωτές και οι θερμαστές μπαίνουν
στην απεργία, γεγονός που σημαίνει ότι πολλά
εργοστάσια οινοπνευματοποιίας, χαρτοποιίας
και μακαρονοποιίας δεν μπορούν να λειτουρ-
γήσουν, το ίδιο και οι κυλινδρόμυλοι. 

Στις 20 Αυγούστου, όπως γράφουν χαρα-
κτηριστκά οι εφημερίδες της εποχής, «ο Πει-
ραιεύς παρουσιάζει από πρωίας ασυνήθη
όψιν». Η Ομοσπονδία Ηλεκτρισμού ακολουθεί
το απεργιακό κάλεσμα της ΓΣΕΕ και το τραμ
παραλύει. Η σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνα -
Πειραιά διακόπτεται και γίνεται προσπάθεια

για αποκατάστασή της από το ανώτερο προ-
σωπικό. Τα πληρώματα των πλοίων που κατα-
πλέουν στον Πειραιά δηλώνουν την υποστήρι-
ξη τους στην απεργία, με αποτέλεσμα να απο-
κλείονται πάνω σε αυτά και να παρεμποδίζεται
η έξοδος τους από στρατιωτικές φρουρές. Οι
εργάτες του τελωνείου Πειραιά ακολουθούν.
Εν τω μεταξύ, η Καπνεργατική Ομοσπονδία
κηρύσσει από τις 20 Αυγούστου πανελλαδική
απεργία. Το πρωί της 21ης, οι πρωινές εφημε-
ρίδες δεν κυκλοφορούν λόγω συμμετοχής
στην απεργία των τυπογράφων και της Ομο-
σπονδίας Τύπου. 

Τι φοβήθηκαν οι αστοί;

Η υστερία των αστικών εφημερίδων και η
απαίτηση των εργοδοτικών οργανώσεων για
τσάκισμα της απεργίας βρήκαν ευήκοα ώτα
στο “επαναστατικό” στρατιωτικό καθεστώς του
Στυλιανού Γονατά και του Νικόλαου Πλαστήρα. 

Πολυβόλα στήθηκαν από νωρίς στην πλα-
τεία στο Πασαλιμάνι όπου θα συγκεντρώνον-
ταν οι απεργοί εργάτες. Την επόμενη μέρα, το
καθεστώς διέδιδε ότι οι απεργοί επιχείρησαν
να αφοπλίσουν τους στρατιώτες: επρόκειτο
για χυδαία ψέματα. Ο τουφεκισμός των απερ-
γών έγινε εν ψυχρώ. Κάτω από το βάρος της
καταστολής και αξιοποιώντας διαιρέσεις στο
εσωτερικό του εργατικού στρατοπέδου (πχ
την αποχή των σιδηροδρομικών υπαλλήλων
από την απεργία), η κυβέρνηση ανάγκασε τα
σωματεία να εξαγγείλουν και επίσημα στις
25/8/1923 τη λήξη της απεργίας.

Οι πηχυαίοι τίτλοι για “κομμουνιστικό πραξι-
κόπημα” που δήθεν επιχείρησαν οι απεργοί

κυριάρχησαν για πολλές μέρες και βδομάδες
μετά την καταστολή στο Πασαλιμάνι. Βέβαια
αυτοί που έγραφαν αυτούς τους τίτλους ήξε-
ραν ότι ψεύδονται. Δεν χρειάστηκαν ούτε
όπλα ούτε σφαίρες στα χέρια των εργατών: η
καταστολή είχε σχεδόν προαναγγελθεί τις
προηγούμενες μέρες από δηλώσεις πολιτικών
όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο (μεγαλο-
βιομήχανος υπουργός) Ανδρέας Χατζηκυριά-
κος. Άλλο ήταν αυτό που φόβισε τους αστούς
και χρειάστηκε να κινηθούν αστραπιαία για να
το καταστείλουν.

Το πρώτο ήταν η επέκταση της συνδικαλι-
στικής οργάνωσης. Ο Αύγουστος του 1923
δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός ούτε ένα αυθόρ-
μητο ξέσπασμα της “φτωχολογιάς των πόλε-
ων”: ήταν μια κίνηση συνδικαλιστικά οργανω-
μένη, αποτέλεσμα της δημιουργίας νέων σω-
ματείων και της επαναλειτουργίας των ήδη
υπαρχόντων, διεργασίες που εντατικοποιήθη-
καν το καλοκαίρι του 1923 κάτω από την αιγί-
δα των Εργατικών Κέντρων και της Γενικής Συ-
νομοσπονδίας. Από τη μελέτη των εφημερίδων
της εποχής, του εργατικού τύπου και των αρ-
χείων των εργατικών οργάνωσεων προκύπτει
μια πύκνωση τόσο της εσωτερικής ζωής των
σωματείων όσο και της εργατικής κινητοποί-
ησης – χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η με-
γάλη εργατική συγκέντρωση του Ιούλη στον
Πειραιά που έστρωσε το δρόμο για την απερ-
γία του Αυγούστου. 

Για την αστική τάξη, η εξέλιξη αυτή σήμανε
καμπανάκι: βασικός παράγοντας της κερδοφο-
ρίας του ελληνικού κεφαλαίου και της μεσοπο-
λεμικής ανάπτυξης του ελληνικού καπιταλι-
σμού ήταν τα χαμηλά μεροκάματα. Η συνδικα-
λιστική οργάνωση και η προβολή εργατικών
διεκδικήσεων για αυξήσεις μισθών, μείωση
του ωραρίου, περιορισμό των απολύσεων,
κλπ, ήταν άμμος στα γρανάζια του συστήμα-
τος. Τα αιτήματα αυτά και οι εργατικές κινητο-
ποιήσεις που τα προέβαλλαν έσπαγαν μάλιστα
μια εικόνα που είχε φιλοτεχνήσει η ελληνική
άρχουσα τάξη για τον έλληνα εργάτη ως δή-
θεν “φύσει λιτοδιαίτο” λόγω “μεσογειακού κλί-
ματος”! Κι αυτά λέγονταν σε μια περίοδο που
εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ζούσαν με φυ-
ματίωση εξαιτίας της ελλιπούς διατροφής και
του ανεπαρκούς εξαερισμού των χαμόσπιτων
στα οποία μένανε οι εργατικές οικογένειες.
Όταν οι άνθρωποι αυτοί αποφάσισαν να οργα-
νωθούν σε σωματεία και να διεκδικήσουν μια
καλύτερη ζωή, η αστική τάξη απάντησε με το

κροτάλισμα των πολυβόλων.
Το δεύτερο που φόβισε την αστική τάξη το

καλοκαίρι του 1923 ήταν η αυξανόμενη παρέμ-
βαση των επαναστατών στο ανερχόμενο συν-
δικαλιστικό κίνημα. Βέβαια, η σχετική αρθρο-
γραφία μιλούσε για “αιμοδιψείς μπολσεβί-
κους” που ονειρεύονταν να επαναλάβουν τα
ποτάμια αίματος “του Λενίν και του Μπέλα
Κουν” στους δρόμους της Αθήνας. Ο Πουλιό-
πουλος, ο Μάξιμος, ο Νίκολης και οι υπόλοιποι
νεαροί ηγέτες του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ μετά την Μικρα-
σιατική Καταστροφή δεν είχαν τίποτα να ζηλέ-
ψουν σε επαναστατική στοχοπροσήλωση από
τους συντρόφους τους στη Ρωσία ή την Ουγ-
γαρία. Αυτό όμως που πραγματικά ανησυχού-
σε το ελληνικό κράτος ήταν η ικανότητα της
νέας ηγεσίας του ΣΕΚΕ (Κ) να επικοινωνεί τα
μηνύματά της σε πλατιές εργατικές μάζες. 

Το εργαλείο για αυτόν τον σκοπό ήταν η πο-
λιτική του Ενιαίου Μετώπου, που είχε ήδη συ-
ζητηθεί και αποφασιστεί στα διεθνή Συνέδρια
της Κομμουνιστικής (Τρίτης) Διεθνούς και που
η νέα ηγεσία προσπάθησε δημιουργικά να
εφαρμόσει. Ο Σεραφείμ Μάξιμος, υπεύθυνος
της συνδικαλιστικής δουλειάς του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ,
πρωτοστάτησε το 1923 στη δημιουργία των
“Επιτροπών Αμύνης”, που έθεταν ως στόχο
την κοινή δράση όλων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, ανεξαρτήτως πολιτικού προσα-
νατολισμού, για την ικανοποίηση των ζωτικών
αιτημάτων της εργατικής τάξης. 

Κοινή δράση

Με τον τρόπο αυτό, το ΣΕΚΕ-ΚΚΕ προσπά-
θησε να συνενώσει εργατικές δυνάμεις με πο-
λιτική αναφορά τόσο στο βενιζελισμό (όπως
ήταν για παράδειγμα οι σιδηροδρομικοί) όσο
και στον αντιβενιζελισμό (φορτοεκφορτωτές,
λιμενεργάτες, κλπ) στην κοινή δράση. 

Αναγκάζοντας τις εργατικές ηγεσίες να καθί-
σουν στο ίδιο τραπέζι, οι επαναστάτες βρήκαν
τον τρόπο να απευθυνθούν – και τελικά να ηγη-
θούν – σε πλατιές εργατικές μάζες που δεν
αναγνώριζαν ακόμα το ΣΕΚΕ-ΚΚΕ ως το “δικό
τους” κόμμα. Με την τακτική αυτή, οι σοσιαλι-
στές συνδικαλιστές κατόρθωσαν ακόμα να ει-
σχωρήσουν σε σωματεία με ισχυρό τοπικιστικό
και συντεχνιακό χαρακτήρα, μετασχηματίζον-
τάς τα σε πραγματικά όργανα μάχης των με-
λών τους, ως κομμάτι της ευρύτερης κοινωνι-
κής και πολιτικής μάχης της εργατικής τάξης.

Η αστική τάξη διείδε τον κίνδυνο να εξελιχθεί
η εργατική τάξη σε αυτόνομο κοινωνικό και πο-
λιτικό παίχτη. Γι' αυτό και εκτός από τον του-
φεκισμό των εργατών, διέλυσε πλήθος σωμα-
τείων και ψήφισε νομοθεσία που απαγόρευε
την παρέμβαση των επαναστατών σε αυτά. Κο-
ρύφωση της σχετικής νομοθεσίας θα είναι το
1929 η ψήφιση του “ιδιώνυμου” εγκλήματος
(που ποινικοποιούσε ανατρεπτικές ιδέες κατά
του “κρατούντος κοινωνικού συστήματος”) από
την κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου.

Πάνω στα φέρετρα των νεκρών εργατών του
Πασαλιμανιού, η ελληνική αστική τάξη έχτισε
την πολιτική της σταθερότητα και το “οικονο-
μικό θαύμα” της Ελλάδας του Μεσοπολέμου.
Όμως, η προσπάθεια να καταπνιγεί η ανεξάρ-
τητη κοινωνική και πολιτική δυναμική του ερ-
γατικού κινήματος απέτυχε. Η συνδικαλιστική
οργάνωση στους χώρους δουλειάς και η ανε-
ξάρτητη παρέμβαση των επαναστατών ήταν
και είναι πάντοτε τα αγκωνάρια κάθε νίκης της
δικής μας πλευράς.

Θανάσης Καμπαγιάννης
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Τ
ρομοκρατική επίθεση με drones φορ-
τωμένα με εκρηκτικά δέχτηκε ο πρό-
εδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μα-

δούρο. Η επίθεση απέτυχε. Σε καμιά άλλη
περίπτωση απόπειρας δολοφονίας εκλεγμέ-
νου αρχηγού κράτους, οι κυβερνήσεις του
υπόλοιπου κόσμου και τα ΜΜΕ δεν θα είχαν
το θράσος να βάζουν τη λέξη “επίθεση” σε
εισαγωγικά, να μιλάνε για υποτιθέμενο χτύ-
πημα και να αφήνουν υπόνοιες ότι ήταν ένα
στημένο σκηνικό. 

Οι ευαισθησίες κατά της “τρομοκρατίας”
σταματάνε όταν οι επίδοξοι δολοφόνοι είναι
η βενεζουελάνικη δεξιά που προσπαθεί να
πετύχει με βόμβες ό,τι δεν κατάφερε με την
πολιτική. Γίνεται ακόμη πιο εξοργιστική αυτή
η προπαγάνδα λαμβάνοντας υπόψη ότι ομά-
δες της δεξιάς και του στρατού κομπάζουν
ανοιχτά τα τελευταία χρόνια ότι θέλουν να
ανατρέψουν ή να σκοτώσουν τον Μαδούρο
και έτρεξαν γρήγορα να αναλάβουν την ευ-
θύνη μέσα από τα ΜΜΕ του Μαϊάμι ή των
εκατομμυριούχων Βενεζουελάνων “εξόρι-

στων” στην Ισπανία. Ο ίδιος ο Τραμπ είπε
πρόσφατα ανοιχτά ότι η στρατιωτική επέμ-
βαση στη Βενεζουέλα είναι μία από τις επι-
λογές που βρίσκονται στο τραπέζι. 

Όμως είναι η πραγματική κατάσταση στη
Βενεζουέλα που δίνει δυνατότητα στις ακρο-
δεξιές συμμορίες να σκέφτονται τέτοιου εί-
δους “λύσεις”. Ο πληθωρισμός έχει εξαφανί-
σει τους μισθούς. Μέσα στον Αύγουστο ο
Μαδούρο έχει προαναγγείλει ότι θα κοπούν
πέντε μηδενικά από τα χαρτονομίσματα γιατί
οι τιμές έχουν φτάσει σε νούμερα τόσο με-
γάλα που ούτε να τα διαβάσει δεν μπορεί
κανείς. Η πολιτική που ακολουθεί ο Μαδού-
ρο αντί να φρενάρει προσπαθεί να καθησυ-
χάσει τους πιθανούς συμμάχους της δεξιάς.

Υπόσχεται φιλελευθεροποίηση της οικονο-
μίας στην πρώτη ευκαιρία, αναγγέλλει μηδε-
νική φορολογία για εισαγωγές μηχανολογι-
κού εξοπλισμού -κάτι που πανηγύρισαν οι
καπιταλιστές- και εξορθολογισμό των τιμών
του πετρελαίου (δηλαδή να μειωθούν οι ενι-
σχύσεις στους πιο φτωχούς). Παράλληλα
τον τελευταίο χρόνο έχει περάσει ακόμη με-
γαλύτερο έλεγχο της οικονομίας προς το
στρατό. Πλέον η Βενεζουέλα βρίσκεται σε
μια εξαναγκαστική στάση πληρωμών, αλλά ο
Μαδούρο έκανε ό,τι μπορούσε για να πείσει
το ΔΝΤ και τους διεθνείς δανειστές ότι η Βε-
νεζουέλα έχει στις προτεραιότητές της την
αποπληρωμή του χρέους.

Την περασμένη βδομάδα οι αγρότες βγή-

καν μαζικά στους δρόμους, καταγγέλλοντας
την κρατική γραφειοκρατία ότι επειδή δεν εί-
ναι κερδοφόρα έχει μετατρέψει μεγάλο μέ-
ρος των κρατικών χωραφιών σε “νεκροτα-
φείο μηχανών και μη παραγωγικών γαιών”.
Στα τέλη Ιούλη βγήκαν μαζικά σε αγώνα οι
νοσοκομειακοί και συντονίστηκαν με άλλους
κλάδους που παλεύουν για τους μισθούς
τους. Όλοι αυτοί οι αγώνες δεν κοιτάνε
προς τα δεξιά, αντίθετα πολλές φορές ση-
κώνουν τη σημαία του “Τσαβισμού” καταγ-
γέλλοντας την κυβέρνηση ότι έχει ξεχάσει
όλη τη ριζοσπαστική κληρονομιά του Τσά-
βες. Από αυτούς τους αγώνες μπορεί να
προκύψει η πραγματική εναλλακτική στο
αδιέξοδο της Βενεζουέλας και όχι από τις κι-
νήσεις καλής θέλησης προς το στρατό, την
κρατική γραφειοκρατία, τους καπιταλιστές
και τους ιμπεριαλιστές που όταν νιώσουν λί-
γο πιο δυνατοί δεν θα μείνουν σε επίθεση με
δύο drones.

Νίκος Λούντος

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Δ
υο μήνες μόλις έχει κλείσει η
ιταλική κυβέρνηση στην
εξουσία αλλά η κάθε και-

νούργια ένταση ξεσπάει ακόμη πιο
γρήγορα από την προηγούμενη. Τα
μέτωπα που διχάζουν όχι μόνο την
ίδια την κυβέρνηση, αλλά και την
άρχουσα τάξη και την κεντρική τρά-
πεζα και τις σχέσεις με την ΕΕ πολ-
λαπλασιάζονται. Το μεταναστευτικό,
το χρέος, η υλοποίηση των προ-
εκλογικών υποσχέσεων όσον αφορά
τη φορολογία, τα επιδόματα και τα
μεγάλα έργα γίνονται όλα αφορμές
για αντιπαραθέσεις και τριγμούς.

Ο ακροδεξιός αναπληρωτής πρω-
θυπουργός Σαλβίνι συνεχίζει στη
γραμμή της κλιμάκωσης του ρατσι-
σμού. Κλείσιμο των λιμανιών και των
συνόρων, ρατσιστική καταγραφή
του πληθυσμού των Ρομά με ρητο-
ρική που θυμίζει Μουσολίνι, προ-
ετοιμασία μαζικών απελάσεων. Οι
δολοφονικές επιθέσεις από μεμονω-
μένους ρατσιστές ή από φασιστικές
ομάδες έχουν αυξηθεί και η κυβέρ-
νηση αντί να παραδεχθεί την ευθύνη
της για την καλλιέργεια του μίσους,
τις χρησιμοποιεί ως αποδείξεις ότι ο
“ιταλικός λαός” ανησυχεί για τη με-
τανάστευση. Καταγράφονται επισή-
μως 33 περιστατικά ρατσιστικής
βίας από τότε που ανέλαβε η κυβέρ-
νηση.

Ο ρατσισμός μπορεί να δίνει πόν-
τους στο Σαλβίνι στις δημοσκοπή-
σεις, όπου η Λέγκα του Βορρά κα-
ταβροχθίζει τους ψηφοφόρους του
Μπερλουσκόνι, αλλά η τακτική του
σοκ δεν μπορεί να δώσει λύση σε
όλα τα μέτωπα. Οι τιμές των ιταλι-
κών ομολόγων ξαναεκτινάχθηκαν
στις αρχές Αυγούστου. Μέσα στη
βδομάδα αρχίζουν οι διαπραγματεύ-
σεις για τον προϋπολογισμό του
2019. Ο Υπουργός Οικονομικών βρί-
σκεται κάτω από πιέσεις κυβερνητι-
κών εταίρων, τραπεζιτών και ΕΕ που

δύσκολα συμβιβάζονται. Μειώσεις
στους φόρους στους πλούσιους
έχει υποσχεθεί η Λέγκα, αυξήσεις
στα επιδόματα για τους πιο φτω-
χούς έχουν υποσχεθεί τα 5 Αστέρια,
μείωση του ελλείμματος κάτω από
το 3% απαιτούν οι τραπεζίτες. Όλοι
μαζί υπόσχονται ότι δεν θα αυξηθεί
ο ΦΠΑ. Η εξίσωση δεν έχει λύση. Η
ίδια η κυβέρνηση αναθεωρεί προς
τα κάτω την πρόβλεψη μεγέθυνσης
1,5% για το 2018 που κληρονόμησε,
λόγω επιβράδυνσης στις εξαγωγές
και τη βιομηχανική παραγωγή.

Η κυβέρνηση πλακώνεται και για το
αν θα προχωρήσουν καταστροφικά
μεγάλα έργα τα οποία το Κίνημα 5
Αστέρων είχε δεσμευτεί προς τα κι-
νήματα ότι θα τα μπλοκάρει, ιδιαίτε-
ρα η υπερταχεία σιδηροδρομική
γραμμή προς τη Γαλλία και ο αγωγός
φυσικού αερίου στο Λέτσε. Ο κόσμος

που ψήφισε 5 Αστέρια απογοητευμέ-
νος από την πορεία προς τα δεξιά
του Δημοκρατικού Κόμματος βλέπει
τώρα τους υπουργούς του έτοιμους
να συμβιβαστούν σε όλες αυτές τις
υποσχέσεις ενώ την ίδια στιγμή δί-
νουν χώρο στο Σαλβίνι να το παίζει
κυρίαρχος του παιχνιδιού. 

Σύγκρουση

Κομμάτι της ίδιας της ηγεσίας
των 5 Αστέρων βλέπει ότι η Λέγκα
επιχειρεί να γλυτώσει από όλες αυ-
τές τις πραγματικές πιέσεις, καπε-
λώνοντας τες με ρατσισμό και με
δήθεν σύγκρουση με τους “κερδο-
σκόπους” και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Ακόμη και ο πρωθυπουργός
Κόντε αναγκάστηκε να πει ότι ο νό-
μος περί ρατσιστικής βίας είναι ιε-
ρός και δεν πρόκειται να καταργη-
θεί όπως διαφημίζουν οι υπουργοί

της Λέγκας. Δεν είναι πολύ μακριά η
μέρα που όλες αυτές οι εντάσεις θα
εκραγούν. Είναι τα κινήματα που
μπορούν να καθορίσουν πώς και
προς ποια κατεύθυνση.

Οι αγωνιστές ενάντια στους αγω-
γούς και τις υπερταχείες βγήκαν ξα-
νά στους δρόμους τις τελευταίες
βδομάδες, θυμίζοντας τις περίφη-
μες υποσχέσεις ότι με κυβέρνηση 5
Αστέρων μέσα σε δυο βδομάδες τα
έργα θα είχαν διακοπεί. Η Λέγκα
πιέζει για τη συνεχισή τους, ενώ ο
πρωθυπουργός Κόντε μπροστά
στον Τραμπ αναφέρθηκε στον αγω-
γό (που αποτελεί κομμάτι του “Δια-
δριατικού”) ως “στρατηγικής σημα-
σίας έργο”.

Οι εργάτες της FIAT  βγήκαν σε
απεργία 32 ωρών στις αρχές Ιούλη
με αφορμή τη μεταγραφή του Ρο-
νάλντο στη Γιουβέντους, ιδιοκτη-

σίας της οικογένειας Ανιέλι. “Για το
Ρονάλντο 400 εκατομμύρια, για
τους εργάτες μόνο κλωτσιές στα
αρχ..”, έλεγε το μανιφέστο. Σε ερ-
γοστάσια που βρίσκονται σε εξέλιξη
απολύσεις τα συνδικάτα έκαναν τη
σύνδεση: “Είναι απαράδκετο την
ώρα που εδώ και χρόνια απαιτούν
απίστευτες θυσίες σε οικονομικό
επίπεδο, οι ίδιοι να αποφασίζουν να
ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύρια
ευρώ για την απόκτηση ενός ποδο-
σφαιριστή”.

Παράλληλα, όλες οι τελευταίες
ρατσιστικές επιθέσεις ξεσήκωσαν
άμεσες διαδηλώσεις όχι μόνο ενάν-
τια στους φασίστες αλλά και στις
κατά τόπους αντιπροσωπείες της
κυβέρνησης. Την Παρασκευή 3
Απρίλη  στη Νάπολη οι αντιρατσι-
στές βγήκαν μαζί με τη σενεγαλέζι-
κη κοινότητα μετά από πυροβολι-
σμούς στα πόδια που δέχτηκε ένας
μετανάστης. Την ίδια μέρα στη Φλω-
ρεντία δίκτυα αντιφασιστών και αν-
τιρατσιστών οργάνωσαν κινητοποί-
ηση ενάντια σε άλλη επίθεση κατά
Σενεγαλέζου μετανάστη και “ενάν-
τια στο μίσος που σπέρνει η κυβέρ-
νηση”. 

Στους αντιρατσιστικούς συντονι-
σμούς που προχωράνε σε κάθε ση-
μείο της χώρας συμμετέχουν τα
συνδικάτα. Η ομοσπονδία μετάλλου
FIOM πρόβαλλε με περηφάνια τις
δεκάδες χιλιάδες μέλη της που ήρ-
θαν μετανάστες στην Ιταλία απαν-
τώντας στη ρατσιστική εκστρατεία
του Σαλβίνι. Ενώ, την Τρίτη 31 Ιούλη
οργανώθηκε στη Ρώμη συντονισμός
αντιρατσιστικών οργανώσεων με
επόμενο σταθμό μια μεγάλη πανε-
θνική διαδήλωση στη Ρώμη το Σε-
πτέμβρη.

ΙΤΑΛΙΑ Αντίσταση στους Σαλβίνι

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Δολοφονική επίθεση

«Σύνορα ανοιχτά» Διαδήλωση στα σύνορα Ιταλίας-Γαλλίας στις 14 Ιούλη.


