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Μνημόνιο νούμερο 3, μνημόνιο στον κύβο

Έ
να και μοναδικό στόχο έχει η συμφω-
νία που επέβαλε τα ξημερώματα της
Δευτέρας το Eurogroup στην ελληνική

κυβέρνηση: να τιμωρήσει τον ελληνικό λαό για
το “θράσος” του να ψηφίσει την αριστερά στις
εκλογές του Γενάρη. Και το ακόμα μεγαλύτερο
θράσος του να πει μαζικά “όχι” στο δημοψήφι-
σμα της περασμένης Κυριακής. Το νέο μνημό-
νιο που έρχεται είναι μια σαφής προειδοποίηση
προς τους εργάτες και τους φτωχούς σε κάθε
γωνιά της Ευρώπης: οι αντιρρήσεις δεν γίνον-
ται δεκτές, οι ανταρσίες θα καταστέλλονται, οι
στασιαστές θα τιμωρούνται παραδειγματικά.

Το επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup δεν
προσπαθεί ούτε καν να κρατήσει τα προσχή-
ματα: στο κείμενο οι λέξεις “ανάκαμψη”, “έξο-
δος από την κρίση”, “απασχόληση” λάμπουν
δια της απουσίας τους. Σε ένα κείμενο επτά
σελίδων υπάρχει μια και μοναδική παράγρα-
φος που μιλάει για “δημιουργία θέσεων εργα-
σίας” και “ανάπτυξη” - η τελευταία.

Αντίθετα το κείμενο φροντίζει να ξεκαθαρί-
σει με τον πιο σαφή τρόπο ότι δεν πρόκειται
να υπάρξει κανενός είδους κούρεμα του δημό-
σιου χρέους. “Η σύνοδος της Ευρωζώνης τονί-
ζει ότι ονομαστικά κουρέματα χρέους δεν μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν... Οι ελληνικές αρ-
χές επαναλαμβάνουν την κατηγορηματική
τους δέσμευση να τιμήσουν τις οικονομικές
τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές
τους πλήρως και εγκαίρως....”.

Εξευτελισμός

Οι “θεσμοί” αντιμετώπισαν από την πρώτη
κιόλας μέρα ανάληψης των καθηκόντων της,
την κυβέρνηση του Τσίπρα με ανοιχτή εχθρό-
τητα: ο στόχος τους ήταν από την αρχή είτε
να την εξαναγκάσουν σε μια εξευτελιστική
υπαναχώρηση είτε να την ανατρέψουν. Η συμ-
φωνία της Δευτέρας δεν αφήνει στο ΣΥΡΙΖΑ
ούτε ένα φύλλο συκής για να κρυφτεί. Πρόκει-
ται για μια εξευτελιστική υποχώρηση.

"Η ελληνική κυβέρνηση”, διαβάζουμε στο
ανακοινωθέν, “θα επανεξετάσει, με σκοπό την
τροποποίηση, τις νομοθεσίες που εισήχθησαν
σε αντίθεση με την συμφωνία της 20ης Φε-
βρουαρίου, αντιστρέφοντας προηγούμενες
δεσμεύσεις ή αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα ισο-
δύναμα για τα κεκτημένα δικαιώματα που δη-
μιουργήθηκαν μετέπειτα”. Η κυβέρνηση δεν
πρέπει μόνο να αλλάξει ρότα αλλά και να σβή-
σει κάθε ίχνος του πεντάμηνου που μας πέρα-
σε από τον χάρτη.

Όπως γράφει η Καθημερινή, “στην πρόταση
που παραδόθηκε ... αναφέρεται ρητώς ότι θα
πρέπει να αρθούν όλες οι μονομερείς ενέργει-
ες στις οποίες έχει προβεί η ελληνική κυβέρ-
νηση. Στο πεδίο του Δημοσίου, η θέση αυτή
συνεπάγεται την ανάκληση περίπου 9.000 επα-
ναπροσλήψεων δημοσίων υπαλλήλων (συμπε-
ριλαμβανομένων και αυτών από την επαναλει-
τουργία της ΕΡΤ), οι οποίες συγκαταλέγονταν
στις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Αξί-

ζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω επαναπροσλή-
ψεις (εκτός αυτών που αφορούν την επαναλει-
τουργία της ΕΡΤ) κοστολογούνται περί τα 23
εκατομμύρια ευρώ ετησίως...”

Τα μέτρα που φέρνει το νέο μνημόνιο δεν εί-
ναι απλά και μόνο σκληρά: είναι μέτρα που
όλοι ξέρουν ότι είναι αδύνατο να υλοποιηθούν.
Αυτό το παραδέχτηκε ανοιχτά ακόμα και ο
Μπάμπης Παπαδημητρίου, ο ακραία νεοφιλε-
λεύθερος και μνημονιακός συνεργάτης του
Σκάι και της Καθημερινής.“Κανένα κράτος”,
έγραφε το πρωί της Δευτέρας, “δεν έχει επιτύ-
χει όλα όσα ζητούνται από την Ελλάδα. Εκτί-
θενται οι ηγέτες των 17 κρατών της Ζώνης, ζη-
τώντας από την Αθήνα να πράξει εδώ και τώρα
όσα οι ίδιοι κάνουν στα κρυφά, με πάμπολλες
δόσεις, ατελείωτες φανερές και αφανείς συγ-
κρούσεις και σε βάθος χρόνου”.

Αλλά αυτό δεν απασχολεί καθόλου ούτε την
Μέρκελ, ούτε το Σόιμπλε, ούτε τη Λαγκάρντ. Η
“επιτυχία” του προγράμματος δεν μετριέται με
βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που θα φέ-
ρει. Μετριέται με τον πόνο που θα προκαλέσει.
Αυτός είναι ο στόχος, άλλωστε, κάθε “παρα-
δειγματικής τιμωρίας”.

Προϋποθέσεις

Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε κατ’�αρχήν με τη
συμφωνία της Δευτέρας να ολοκληρώσει όλες
τις “μεταρρυθμίσεις” που άφησαν, κάτω από
την πίεση του κινήματος, στη μέση οι προηγού-
μενες μνημονιακές κυβερνήσεις -και μάλιστα σε
λίγες μέρες. Όπως ορίζει ρητά το κείμενο του
Eurogroup η ελληνική Βουλή θα πρέπει μέχρι
τις 15 Ιούλη να έχει νομοθετήσει:

• Την αύξηση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγ-
κης και στα νησιά
• Τις “μεταρρυθμίσεις” του συνταξιοδοτικού
συστήματος (αύξηση ορίων ηλικίας και εισφο-
ρών, κατάργηση του ΕΚΑΣ κλπ)
• Τη μεταφορά, ουσιαστικά, της αρμοδιότη-
τας της σύνταξης και υλοποίησης του προϋπο-
λογισμού από το υπουργείο Οικονομικών σε
ένα ανεξάρτητο, μη εκλεγόμενο τεχνοκρατικό
“Δημοσιονομικό Συμβούλιο”
• Την ανεξαρτησία της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής

Οι δανειστές έδωσαν στην κυβέρνηση ένα
περιθώριο μερικών ημερών (μέχρι τις 22 Ιού-
λη) για την “υιοθέτηση του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας” που, όπως γράφει η ανακοίνωση,
“είναι μια πολύ σημαντική αναθεώρηση των
διαδικασιών και ρυθμίσεων για το σύστημα
αστικής δικαιοσύνης και μπορεί να επιταχύνει
σημαντικά τη δικαστική διαδικασία και τη μεί-
ωση του κόστους”. Στην ουσία οι “εταίροι” μας
ζητάνε από τον Τσίπρα να ψηφίσει ένα νομο-
σχέδιο που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση του
Σαμαρά αλλά δεν τόλμησε ποτέ να φέρει στη
Βουλή από τη θύελλα των αντιδράσεων που εί-
χε ξεσηκώσει. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζι-
τών, ένα νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για
γρήγορες και μαζικές κατασχέσεις κατοικιών
αφού στα δικαστήρια δίνει προτεραιότητα στις
τράπεζες σε βάρος των δανειοληπτών. Το Δε-
κέμβρη οι δικηγόροι αποφάσισαν, με ποσοστό
93%, να κατέβουν σε αποχή διαρκείας αν η κυ-
βέρνηση τολμούσε να το κατεβάσει.

Τρίτο μνημόνιο; Κάνετε λάθος. Όλα αυτά τα
μέτρα δεν είναι παρά οι προϋποθέσεις που θέ-
τουν οι “θεσμοί” για να μπουν στον κόπο να
ανοίξουν τις διαπραγματεύσεις για το τρίτο μνη-
μόνιο. Όπως προκλητικά γράφει η ανακοίνωση,

“Αμέσως, και μόνο μετά τη νομική υλοποί-
ηση των πρώτων τεσσάρων προαναφερθέντων
μέτρων και την έγκριση όλων των δεσμεύσεων
που περιλαμβάνονται σε αυτό το έγγραφο από
την ελληνική Βουλή, και μετά την επαλήθευση
από τους Θεσμούς και το Eurogroup, θα μπο-
ρέσει να ληφθεί μια απόφαση που θα αναθέτει
στους Θεσμούς να διαπραγματευτούν ένα
Μνημόνιο Συνεργασίας”.

Χρέος

Η κυβέρνηση εκβιάστηκε, κάτω από την
απειλή της χρεοκοπίας, της κατάρρευσης του
τραπεζικού συστήματος και της αποπομπής
από την Ευρωζώνη να βάλει την υπογραφή
της κάτω από αυτό το επαίσχυντο κείμενο. Οι
συνέπειές του, όμως, για την ελληνική οικονο-
μία θα είναι δραματικές. Και θα κρατήσουν
χρόνια -δεκαετίες ίσως.

Οι “θεσμοί” υπολόγισαν ότι η Ελλάδα θα

χρειαστεί ένα νέο δάνειο ύψους 82-86 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρό-
νια για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
και να αποφύγει τη χρεοκοπία. Αυτό που ξέχα-
σαν να πουν είναι ότι αυτά τα δισεκατομμύρια
θα τα επιστρέψει αμέσως μόλις τα πάρει η Ελ-
λάδα στους “θεσμούς” -που δεν είναι άλλοι
από τους ίδιους μας τους δανειστές. Αλλά δεν
είναι μόνο αυτό.

Με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργεί-
ου Οικονομικών (τελευταίο δελτίο χρέους
Μάρτης 2015), το ελληνικό δημόσιο πρέπει να
εξοφλήσει μέσα στην περίοδο 2015-2018 χρέη
συνολικής αξίας 79 δισεκατομμυρίων. Πρόκει-
ται για ένα τεράστιο ποσό που ισοδυναμεί με
το 40% περίπου του ΑΕΠ της Ελλάδας ή το
25% περίπου του συνολικού δημόσιου χρέους.
Καμιά χώρα στον κόσμο δεν είναι σε θέση να
εξοφλήσει ένα τέτοιο χρέος. Στην πραγματικό-
τητα κανένα κράτος (ούτε καν η Γερμανία) δεν
είναι σε θέση να ξεπληρώνει ούτε ένα πολύ μι-
κρό ποσοστό των παλαιότερων δανείων της. Η
πάγια τακτική όλων των κυβερνήσεων του κό-
σμου είναι να ανακυκλώνουν τα χρέη τους -πχ
να εκδίδουν νέα ομόλογα και με τα χρήματα
που συγκεντρώνουν από την πώλησή τους να
εξοφλούν τα παλιά που ωριμάζουν. Η Γερμα-
νία, για παράδειγμα, δανείζεται περίπου 160
δις κάθε χρόνο για να ανακυκλώνει το δημόσιο
χρέος της. Φυσικά αυτό δεν απασχολεί την
Bild και τις άλλες κιτρινοφυλλάδες, που βγά-
ζουν ξανά αυτές τις μέρες αφρούς ενάντια
στους “τεμπέληδες Έλληνες”.

Η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στην
“ανάπτυξη” δεν είναι τυχαία. Τα μέτρα θα οξύ-
νουν ακόμα περισσότερο την ύφεση στην Ελ-
λάδα. Η ανεργία και η φτώχεια θα πάρουν
ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Τα χρέη θα
γίνουν ακόμα πιο δυσβάσταχτα και η εξάρτη-
ση της Ελλάδας από αυτή τη “βοήθεια” των
“εταίρων μας” θα μονιμοποιηθεί.

Υπάρχει διέξοδος;

Ο Τσίπρας εκβιάστηκε να υπογράψει τη
συμφωνία και να αποδεχτεί ένα ακόμα μνημό-
νιο -για αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ερώ-
τημα είναι, υπήρχε άλλος δρόμος; Ήταν η μά-
χη άνιση; Ήταν ο συμβιβασμός μονόδρομος;
Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Η κυ-
βέρνηση οδηγήθηκε στην ήττα και τη συνθη-
κολόγηση γιατί είχε αποκλείσει από την αρχή
τη ρήξη. Ναι, αν αποκλείσει κανείς τη σύγ-
κρουση, την ανταρσία, τότε δε μένει τίποτα
άλλο πέρα από τον εξευτελιστικό συμβιβασμό.

Ο ελληνικός λαός θα υπέφερε, λένε οι απο-
λογητές της συμφωνίας, πολύ άγρια από μια
ρήξη. Οι ίδιοι οι θεσμοί καλλιεργούσαν όλες
τις προηγούμενες μέρες αυτή την κινδυνολο-
γία με τις αναφορές στην “επερχόμενη ανθρω-
πιστική κρίση” στην Ελλάδα. 

Σίγουρα η σύγκρουση δεν είναι εύκολη υπό-
θεση. Καμιά μάχη δεν είναι περίπατος – οι
απεργοί το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Αλλά ο
φόβος των “αντιποίνων” του αφεντικού δεν
τρομάζει τους απεργούς. Τους απεργοσπά-
στες τρομάζει. 

Ο Τσίπρας δεν μας έσωσε με τη συμφωνία
από τα χειρότερα. Απλά πέρασε στο στρατό-
πεδο των απεργοσπαστών.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η εκδίκηση 

των εκβιαστών



Λ
ύσσαξαν οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης
μετά το βροντερό ΟΧΙ που ακούστηκε από
το δημοψήφισμα στις 5 Ιούλη και ξεσήκω-

σε ενθουσιασμό στους εργάτες όλης της ηπεί-
ρου. Παντού οι κυβερνήσεις είδαν με τρόμο την
Αριστερά, τα συνδικάτα, τη νεολαία να εμπνέον-
ται από την εργατική αντίσταση στην Ελλάδα.
Μέσα σε συνθήκες ατέλειωτης κρίσης, τα ευρω-
παϊκά διευθυντήρια δεν έχουν να προσφέρουν
τίποτε άλλο εκτός από λιτότητα και ρατσισμό. Γι’
αυτό, το ελληνικό ΟΧΙ αντήχησε σε όλα τα μήκη
και τα πλάτη.

Αλλά ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, οι καπιταλι-
στές και το πολιτικό προσωπικό τους βάλθηκαν
να το τσακίσουν με τον πιο σκληρό τρόπο. Απει-
λώντας και εκβιάζοντας ότι θα οδηγήσουν το ελ-
ληνικό δημόσιο και το τραπεζικό σύστημα σε
χρεοκοπία κλείνοντας τη στρόφιγγα της χρημα-
τοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, ανάγκασαν τον Αλέξη Τσίπρα να βάλει την
υπογραφή του στο χειρότερο Μνημόνιο. Έχουν
εγκαταλείψει όλα τα προσχήματα ότι πρόκειται
για μνημόνιο «διάσωσης», όπως έλεγαν παλιά,
και διαμόρφωσαν ένα τιμωρητικό πακέτο με
τους πιο βάρβαρους όρους.

Γελασμένοι

Αν, όμως, νομίζουν ότι επειδή γονάτισαν την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, θα καταφέρουν να
τσακίσουν την εργατική αντίσταση, είναι γελα-
σμένοι. Η οργή αλλά και η εμπειρία και η αυτο-
πεποίθηση της εργατικής τάξης, ύστερα από
πέντε χρόνια αγώνων ενάντια στα Μνημόνια ΕΕ-
ΔΝΤ-ΕΚΤ, είναι σήμερα μεγαλύτερη και όχι μι-
κρότερη.

Η μαζική στροφή αριστερά που έφερε τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην κυβέρνηση στις 25 Γενάρη δεν ήταν
ένα απλό κίνημα ψηφοφόρων. Ήταν και είναι κί-
νημα αγωνιστών και αγωνι-
στριών που ξέρουν τι θα πει
να οργανώνεις απεργίες, κα-
ταλήψεις στις πλατείες, αντι-
φασιστικά συλλαλητήρια,
συνδικαλιστικές και πολιτικές
μάχες. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε
σε αυτόν τον κόσμο μια ευ-
καιρία να σταματήσει τη λιτό-
τητα μέσα από τις κάλπες και

ο κόσμος ανταποκρίθηκε όχι μια, αλλά δυο φο-
ρές. Και τον Γενάρη και ακόμη πιο σαρωτικά τώ-
ρα στο δημοψήφισμα, η εργατιά είπε ΟΧΙ στα
μνημόνια της λιτότητας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε πως είναι ένα κόμμα
της ρεφορμιστικής αριστεράς που δεν μπορεί να
αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική. Είχε αυταπάτες
ότι θα καταφέρει να συνδυάσει τις εργατικές ελ-
πίδες με τη δική του αναζήτηση αστικών συμμα-
χιών με μερίδες καπιταλιστών που θα ήθελαν

«να σώσουν τον καπιτα-
λισμό από τον κακό εαυ-
τό του». Και όταν έφτασε
ο κόμπος στο χτένι, υπο-
χώρησε. 

Τώρα η σκυτάλη περ-
νάει στα χέρια των αγω-
νιστών και των αγωνι-
στριών της εργατικής
τάξης: είπαμε το ΟΧΙ μέ-
σα από τις κάλπες και οι
δυνάμεις του κεφάλαιου
γράφουν την ψήφο στα
παλιά τους τα παπού-
τσια. Αλλά οι εργάτες
έχουν πιο δυνατά όπλα
από την ψήφο. Έχουν
τις απεργίες, έχουν τη
συλλογική δύναμη της

τάξης μας χωρίς την οποία δεν γυρνάει ούτε
γρανάζι.

Η απεργία την Τετάρτη 15 Ιούλη, την ώρα που
η Βουλή θα ψηφίζει τα πρώτα «προαπαιτούμενα»
των εκβιαστών με τη συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι, είναι ένα πρώτο αποφασιστι-
κό βήμα στη νέα μάχη του ΟΧΙ που ξεκινάει. Η
δύναμη που γκρέμισε όλες τις προηγούμενες
μνημονιακές κυβερνήσεις και έκανε το ΠΑΣΟΚ
και τη ΝΔ πολιτικά λείψανα, δίνει ξανά το «Πα-
ρών». Η συνέχεια και η κλιμάκωση την επόμενη
βδομάδα όταν θα ψηφίζεται το δεύτερο πακέτο
με τα «προαπαιτούμενα» είναι το επόμενο βήμα.
Αυτός είναι ο δρόμος για να αποδείξουμε στον
κάθε Σόιμπλε ότι αυτό που μετράει δεν είναι οι
υπογραφές των υπουργών αλλά τα ΟΧΙ των ερ-
γατών.

Σε αυτά τα βήματα, σε αυτό το δρόμο, μετριέ-
ται η στάση της κάθε δύναμης της Αριστεράς.
Κάθε αγωνιστής, κάθε αγωνίστρια από τον κό-
σμο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ έχει την ευκαιρία
να κάνει ένα βήμα μπροστά: να γυρίσει την πλά-
τη στις ηγεσίες του συμβιβασμού και της απο-
χής και να συσπειρωθεί στην επαναστατική, αντι-
καπιταλιστική αριστερά για να στηρίξουμε μαζί
την εργατική αντίσταση που δίνει τη νέα μάχη
του ΟΧΙ με όπλο τη διαδήλωση και την απεργία.
Δεν είναι ώρα για ηττοπάθειες και μοιρολατρεί-
ες, είναι η ώρα της μαζικής ανταρσίας.
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Άλλα 8.600 ευρώ συγκεντρώθη-
καν την περασμένη βδομάδα ανε-
βάζοντας τον δείκτη της οικονομι-
κής εξόρμησης της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης στα 108.745 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τους απεργούς
του Μετρό στο Λονδίνο που συγ-
κέντρωσαν 160 λίρες σε ένδειξη
συμπαράστασης για την αντίσταση
στην Ελλάδα και ιδιαίτερα για το
ΣΕΚ και την Εργατική Αλληλεγγύη.
Ευχαριστούμε επίσης τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους του
SWP (της αδερφής οργάνωσης
του ΣΕΚ στη Βρετανία) που συγ-
κέντρωσαν 3.500 ευρώ κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων Marxism
2015 και τους συντρόφους της αν-
τικαπιταλιστικής οργάνωσης Soli-
darites στην Ελβετία που έστειλαν
1.050 ευρώ. Η σαρωτική νίκη του
ΟΧΙ με την πρωτοπόρα δράση του
ΣΕΚ και της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς γίνεται πηγή έμπνευσης
παντού!

Ευχαριστούμε επιπλέον όσες και
όσους ανανέωσαν τη συνδρομή
τους Κατερίνα Δ., Όλγα Κ., Δημή-
τρης Τ., Λεωνίδας Κ., Αποστόλης
Λ., καθώς και για τις προσωπικές
σας ενίσχύσεις: Φωτεινή Τ. 100 ευ-
ρώ, από 50 Γιώργος Τ., Ζανέττα Λ.,
Κώστας Κ., Μαρία Ν., από 25 ευρώ
Μάνος Γ., Τόλης Μ., από 20 ευρώ
Χρήστος Μ., Νίκος Μ., Βασίλης Κ.,
από 15 ευρώ Βασίλης Μ. και Ηλίας
Α., από 10 ευρώ Χαρίτα Μ., Χρύσα
Κ., Γιώργος Γ., Φωτεινή Λ., Μηνάς
Χ., Λάζαρος Μ., Σίσσυ Ζ. και Χρυ-
σάνθη Κ.

Η νέα 
μάχη του

ΟΧΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
Στόχος 120.000€

Nέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω

Γυρίστε στη σελίδα 20

Στηρίξτε 
τη δική σας 
εφημερίδα
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Δ
εν πρόλαβε ο αλέκτωρ να
λαλήσει τρις και ο Αλέξης
Τσίπρας είχε ήδη μετατρέ-

ψει το 61,3% του ταξικού ΟΧΙ στα
μνημόνια σε «εθνική συμφιλίωση»
για ένα νέο μνημόνιο.

Το απόγευμα της Δευτέρας 6
Ιούλη κάλεσε σε σύσκεψη φώφες,
μεϊμαράκηδες, ποταμίσιους και
όλων των ειδών τα λυσσασμένα
σκυλόψαρα που πολέμησαν το
ΟΧΙ, να συνυπογράψουν «εντολή
συνέχισης και ενίσχυσης της προ-
σπάθειας για την επίτευξη μιας
κοινωνικώς δίκαιης και οικονομι-
κώς βιώσιμης συμφωνίας».

Την Παρασκευή 10 Ιούλη ο Αλέ-
ξης Τσίπρας και ο Ευκλείδης Τσα-
καλώτος εκπροσωπώντας την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την
εξουσιοδότηση της Βουλής για να
διαπραγματευτούν ένα νέο μνημό-
νιο στο Γιούρογκρουπ και την Σύ-
νοδο Κορυφής της ΕΕ το Σαββα-
τοκύριακο, ένα μνημόνιο σχεδόν
όμοιο με αυτό που μόλις είχε κα-
ταψηφίσει το 61,3% στο δημοψή-
φισμα! Σύσσωμοι γεωργιάδηδες,
βορίδηδες, μητσοτάκηδες και βε-
νιζέλοι ψήφισαν σαν βάση δια-
πραγμάτευσης αυτό  το μνημόνιο
δίνοντας μαζί με τους βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ μια
πλειοψηφία 251 ψήφων σε αυτήν
την εξουσιοδότηση.

Προοπτική

Οι αντιδράσεις εκ μέρους των
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως της
Αριστερής Πλατφόρμας, ήταν μου-
διασμένες, ασυντόνιστες και χωρίς
να βάζουν κάποια συγκεκριμένη
προοπτική απέναντι στα μνημόνια. 

«Οχι» ψήφισαν η Ι. Γαϊτάνη και η
Ε.Ψαρρέα, «παρών» οι Κ. Λαπαβί-
τσας, Ι. Σταθάς, Α. Κυρίτση, Ζ.
Κωνσταντοπούλου, Δ. Στρατούλης,
Σ. Λεουτσάκος, Θ. Σκούμας και Π.
Λαφαζάνης. 

Απόντες ήταν επτά βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ εκ των οποίων οι δύο,
(Βαρουφάκης και Αυλωνίτου) δή-
λωσαν ότι θα ψήφιζαν Ναι, ενώ οι
Ρ. Μακρή, Δ. Κοδέλας, Β. Κυριακά-
κης, Ε. Σωτηρίου και Β. Χατζηλάμ-
πρου ήταν αντίθετοι στην εξουσιο-
δότηση. Άλλοι 15 βουλευτές της
Αριστερής Πλατφόρμας ψήφισαν
«Ναι» δηλώνοντας όμως ότι το κά-
νουν για να μη χάσει τη δεδηλωμέ-
νη η κυβέρνηση.  

Βουλευτές 
του ΣΥΡΙΖΑ
συνταχθείτε
με το ΟΧΙ

Συνέχεια στη σελ.17

Οι εργάτες έχουν εναλλακτική

Υ
πάρχει εναλλακτική λύση
απέναντι στο «νέο βάρβαρο
3ο μνημόνιο»; 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα
είναι πέρα για πέρα θετική. Υπάρ-
χει. Είναι η διαγραφή του χρέους, η
στάση πληρωμών, η κρατικοποίηση
των τραπεζών και ο εργατικός
έλεγχος. Και για να γίνουμε συγκε-
κριμένοι:

Ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτε-
λείο του μπορούσαν (και μπορούν
ακόμα και τώρα) να εγκαταλείψουν
τα στασίδια τους στις Βρυξέλλες
κηρύσσοντας μονομερώς στάση
πληρωμών και μονομερή διαγραφή
του δημόσιου χρέους των 320 δις
ευρώ – ένα δώρο με φυτίλι για
τους τραπεζίτες της Ευρώπης.

Με αυτόν τον τρόπο θα έβγαζαν
τη θηλιά (της συνταγής λιτότητας
νέων δανείων για να πληρώνονται
τα παλιά), που έχει στραγγαλίσει
την εργατική τάξη και τους φτω-
χούς αυτής της χώρας -κάνοντας
ταυτόχρονα τις «αγορές να χο-
ρεύουν πεντοζάλι», κατά την προ-
σφιλή έκφραση του πρωθυπουρ-
γού.

Είχε τρεις ευκαιρίες να το κάνει
αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Η
πρώτη ήταν δύο εβδομάδες μετά
τις εκλογές, όταν η ΕΚΤ μονομε-
ρώς (πριν ακόμα ξεκινήσουν οι
«διαπραγματεύσεις» και 17 μέρες
πριν καν λήξει η δίμηνη παράταση
του Σαμαρά) σταμάτησε εκβιαστικά
να δέχεται ως ενέχυρο τα ομόλογα
του ελληνικού δημοσίου κόβοντας
τη χρηματοδότηση στις ελληνικές
τράπεζες. Η δεύτερη ήταν η 20η
Φλεβάρη, όταν η τρόικα πέτυχε να
προκαταβάλει το (σημερινό) τρίτο
μνημόνιο για τον Ιούλη δένοντας
χειροπόδαρα την κυβέρνηση με τη
συμφωνία της τετράμηνης παράτα-
σης.

Αν είχε απαντήσει τότε με μονο-
μερή στάση πληρωμών και διαγρα-
φή του χρέους η κυβέρνηση, θα εί-
χε καταφέρει να γλυτώσει τα 8 δις
ευρώ που κατέβαλε σε δόσεις στο
ΔΝΤ μέσα στο τετράμηνο. Αν είχε
κρατικοποιήσει τότε τις τράπεζες
επιβάλλοντας έλεγχο κεφαλαίων,
ΔΕΚΑΔΕΣ δις ευρώ που πέταξαν
προς Ζυρίχη, Λονδίνο, Βερολίνο και
πάσα κατεύθυνση, θα είχαν παρα-
μείνει στις τράπεζες (26 μόνο δις
ευρώ είχαν βγει μέχρι τον Απρίλη
του 2015 -και πόσα ακόμα πέταξαν
στην τελική ευθεία πριν επιβληθεί
το capital control;).   

Το χειμώνα, η κυβέρνηση αντί να
αξιοποιήσει το πολιτικό momentum
που της έδινε η νωπή εκλογή της
και η παράλυση των Σαμαροβενιζέ-
λων, πέταξε αυτές τις ευκαιρίες,
προτιμώντας να επιδίδεται σε κινή-
σεις «καλής θέλησης» προς την

τρόικα, το ΣΕΒ και την καραμανλι-
κή δεξιά -  βάζοντας χέρι ακόμα και
στα αποθεματικά φορέων του δη-
μοσίου για να πληρώνει τις δόσεις
στο ΔΝΤ. Προτίμησε να καταδικά-
σει τον κόσμο της Αριστεράς σε 5
μήνες συμβιβασμών και αναμονής
για να αλλάξουμε την ΕΕ από τα
μέσα, για να παραφράσουμε τον
Λέοναρντ Κοέν.

Αδιέξοδο     

Το αδιέξοδο αυτής της στρατηγι-
κής φάνηκε πεντακάθαρα όταν λί-
γες ώρες πριν τη λήξη της παράτα-
σης, η Μέρκελ, ο Ολάντ και ο Γι-
ούνκερ πέταξαν στα σκουπίδια τις
47 σελίδες του Βαρουφάκη που
αρχικά είχαν αποδεχθεί σαν βάση
συμφωνίας, εξωθώντας τον Τσίπρα
σε δημοψήφισμα.

Το ΟΧΙ ήταν μια πανωλεθρία για
την τρόικα, τον ΣΕΒ, τα κόμματα
του Ναι και την άρχουσα τάξη που
δέκα μέρες τα έπαιξαν όλα για όλα,
τρομοκρατώντας με τα βρωμοκά-
ναλα και τις φυλλάδες τους. 

Το 61,3% του λαού που ψήφισε
ΟΧΙ στο δημοψήφισμα δεν είναι
ηλίθιο. Το έκανε εν γνώση των
απειλητικών δηλώσεων των  εκπρο-
σώπων της ΕΕ ότι το ερώτημα του
δημοψηφίσματος είναι ΝΑΙ ή ΟΧΙ
στην ευρωζώνη. Δεν κώλωσε ούτε
μπροστά στα κλειστά ΑΤΜ, ούτε
μπροστά στη συνεχή κινδυνολογία.
Οποιος βρέθηκε στο Σύνταγμα στις
3 Ιούλη, μπορούσε να δει με τα μά-
τια του ότι ο κόσμος ήταν έτοιμος
για όλα. 

Ετσι φτάσαμε στην τρίτη ευκαι-
ρία. Η συγκυρία των τελευταίων
βδομάδων, με τις «αγορές» ανα-
στατωμένες από τη Σαγκάη μέχρι
τη Νέα Υόρκη και με το πολιτικό
μήνυμα αντίστασης της Ελλάδας
στη λιτότητα να μεταφέρεται «σαν
το λίβα που καίει τα σπαρτά»
στους λαούς μέσα και έξω από την
Ευρώπη, ήταν (και είναι ακόμα)
ιδανικές για μια ρήξη που θα έβαζε

τέλος στον τοκογλυφικό εκβιασμό,
παρά τις υποχωρήσεις και τους
συμβιβασμούς του τελευταίου πεν-
ταμήνου.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα μπορούσε
να πει ΟΧΙ στη συμφωνία και να
δηλώσει ότι διαγράφει το χρέος.
Θα μπορούσε να προχωρήσει σε
κρατικοποίηση των τραπεζών και
έλεγχο της ροής κεφαλαίων από
τους ίδιους τους τραπεζοϋπάλλη-
λους, μέσα από συμβούλια ελεγχό-
μενα από τους εργαζόμενους. Να
εξασφαλίσει έτσι ότι θα καταβάλ-
λονται οι συντάξεις, αλλά δεν θα
διαφεύγουν τα κεφάλαια. Θα μπο-
ρούσε να αρνηθεί τη νέα τοκογλυ-
φική «βοήθεια» της ΕΚΤ και να βά-
λει μπρος την Τράπεζα της Ελλά-
δας προκειμένου να παρέχει την
απαραίτητη ρευστότητα (όπως
έκανε επί δεκαετίες το ελληνικό
κράτος) με αποδέκτες αυτή τη φο-
ρά όχι τους κρατικοδίαιτους κεφα-
λαιοκράτες, αλλά τους εργαζόμε-
νους, τους άνεργους, τους συντα-
ξιούχους.  

Θα μπορούσε με την τουριστική
σεζόν στο φουλ: να κρατικοποιήσει
άμεσα τις ακτοπλοϊκές γραμμές αν-
τί να επιδοτεί αδιάκοπα τους εφο-
πλιστές και να εξασφαλίσει το απα-
ραίτητο συνάλλαγμα. Να φορολο-
γήσει άμεσα τους μεγαλοξενοδό-
χους που μέσα στο καλοκαίρι δεν
περιμένουν στα ΑΤΜ για 60 ευρώ.
Να ανοίξει τα κλειστά ξενοδοχεία
παρέχοντας φθηνό τουρισμό για τα
εκατοντάδες χιλιάδες των εργαζο-
μένων της Ευρώπης που ήδη δεί-
χνουν με κάθε μέσο την αλληλεγ-
γύη τους. 

Να πάρει πίσω από τους ιδιώτες
την αεροπλοϊα και τα αεροδρόμια,
τον έλεγχο των λιμανιών της χώ-
ρας, τον ΟΤΕ, που εκμεταλλεύον-
ται οι Αegean, η Κόσκο, η Deutsche
Telekom και άλλα αρπακτικά. Θα
μπορούσε να φορολογήσει τις με-
γάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ
που τις τελευταίες μέρες έκαναν

μεγάλο τζίρο. Θα μπορούσε συνο-
λικότερα, ξεκινώντας εδώ και τώρα
ελέγχους στις επιχειρήσεις να φο-
ρολογήσει τα (ετησίως από το 2009
μέχρι σήμερα πάνω από 70 δις ευ-
ρώ μικτά) κέρδη των ελληνικών επι-
χειρήσεων, που παραμένουν στα
χρηματοκιβώτια. Και ο κατάλογος
δεν έχει τελειωμό.

Βούληση

Βούληση να συγκρουστεί κανείς
με τα μεγάλα συμφέροντα αυτής
της χώρας χρειάζεται. Γιατί η δύνα-
μη που μπορεί να επιβάλει ένα τέ-
τοιο σχέδιο υπάρχει. Είναι η εργατι-
κή τάξη, οι παραγωγικές ηλικίες
που κατά μεγάλη πλειοψηφία ψήφι-
σαν ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. 

Οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζό-
μενοι στον ιδιωτικό τομέα που δου-
λεύουν απλήρωτοι τους τελευταί-
ους μήνες είναι οι μόνοι που -όχι
μόνο γνωρίζουν καλά τη δουλειά
και τις ρεμούλες των αφεντικών
από τα μέσα- αλλά μπορούν και να
επιβάλλουν απεργώντας ότι οι εφο-
πλιστές, οι αλυσίδες φαγητού, τα
ναυπηγεία, οι φαρμακοβιομηχα-
νίες, τα σούπερ μάρκετ κλπ: θα
πληρώνουν τους μισθούς, θα πα-
ράγουν και θα παρέχουν αυτά που
έχει ανάγκη η κοινωνία, θα πληρώ-
νουν τους φόρους -και όσοι δεν το
κάνουν θα κρατικοποιούνται χωρίς
αποζημίωση. Επιπλέον, ενάμισι
εκατομμύριο άνεργοι, νέοι και παλι-
οί, το 1/4 του εργατικού δυναμικού,
θα μπορούσαν επιτέλους να εργα-
στούν και να παράγουν πλούτο.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια
τέτοια αντικαπιταλιστική ρήξη θα
έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες δυ-
σκολίες, πάνω από όλα την οργή
των συμφερόντων, εσωτερικού και
εξωτερικού, που μια γεύση της πή-
ραμε αυτές τις μέρες. Αλλά θα έχει
την τεράστια υποστήριξη των λαών
της Ευρώπης – ακόμα περισσότε-
ρο, μπορεί να ξεκινήσει μια αλυσι-
δωτή αντίδραση για μεγάλες κοινω-
νικές αλλαγές, όπως έχει συμβεί
ξανά και ξανά, από την εποχή της
Κομμούνας τον 19ο αιώνα μέχρι το
Μάη του 1968. 

Όλα αυτά ούτε θέλει ούτε πρό-
κειται να τα κάνει ο Τσίπρας που
ετοιμάζεται να φορτώσει νέα ακό-
μα πιο δυσβάσταχτα μέτρα σε ένα
κόσμο ήδη χτυπημένο από την λιτό-
τητα, διογκώνοντας το χρέος με
νέα δάνεια για να έχουν να πληρώ-
νουν και τα δισέγγονά μας. Πρόκει-
ται για επιτακτικά καθήκοντα που
μπορεί να εφαρμόσει η εργατική
τάξη με τη στήριξη και την βοήθεια
μιας αποφασισμένης και καλά ορ-
γανωμένης αντικαπιταλιστικής επα-
ναστατικής αριστεράς.

Γιώργος Πίττας

Το μπλόκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ φτάνει στη συγκέντρωση ενάντια 
στο νέο μνημόνιο στο Σύνταγμα, την Παρασκευή 10 Ιούλη 
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Π
ετυχημένη ήταν η σύσκεψη που οργά-
νωσε ο Συντονισμός ενάντια στα Κλει-
σίματα και τις Διαθεσιμότητες την Πα-

ρασκευή 10/7 με στόχο να βγει απεργία ενάν-
τια στο νέο Μνημόνιο. Μέλη του Συντονισμού
μετέφεραν αυτό το μήνυμα στη σύσκεψη της
ΑΔΕΔΥ την Δευτέρα 13/7 που πήρε τελικά την
απόφαση για την απεργία.  

Στη σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της ΠΟΕ-
ΟΤΑ συμμετείχαν εργαζόμενοι από τους Σχολι-
κούς Φύλακες, από τους διοικητικούς του ΕΚΠΑ,
από το υπουργείο Πολιτισμού, από το υπουργείο
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, από τα νοσοκο-
μεία Άγιος Σάββας και Μολάων Λακωνίας, από
το Σωματείο του ΜΕΤΡΟ, από την ΕΡΤ, από την
Ασπροφώς, από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών, από τους εκπαιδευτικούς (από τον «Αριστο-
τέλη» κ. α.), από την Ιντρακόμ, από την Speedex,
από τους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. 

Tην σύσκεψη άνοιξε ο Τάσος Αναστασιάδης
από τον Συντονισμό. Ξεκίνησε τονίζοντας ότι η
συμφωνία που έρχεται θα είναι ένα τρίτο Μνη-
μόνιο και χρειάζεται απεργιακή απάντηση για
να μην περάσει. «Με κάθε υποχώρηση, η άλλη
μεριά ζητάει ακόμα περισσότερα. Η κυβέρνηση
ανέτρεψε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
πέντε μόλις μέρες μετά» είπε χαρακτηριστικά. 

Στη συνέχεια εξήγησε γιατί η νίκη στο δημο-
ψήφισμα ήταν αποτέλεσμα της κίνησης της ερ-

γατικής τάξης που απάντησε καθαρά ΟΧΙ. Τέ-
λος, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να απαν-
τήσουν συγκεκριμένα τι σημαίνει ρήξη με την
ΕΕ, ανοίγοντας τη συζήτηση στην κατεύθυνση
να πάρουν οι ίδιοι τον έλεγχο των τραπεζών και
όλων των εργατικών χώρων στα χέρια τους. 

Πρώτος πήρε το λόγο ο Σπύρος από το ΕΚ-
ΠΑ που έκανε την παρατήρηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
έπρεπε να πάει σε ρήξη από την αρχή, να μην
είχε υπογράψει την συμφωνία του Φλεβάρη
που οδήγησε στο άδειασμα των αποθεματικών
των ταμείων. «Θα προσπαθήσουμε να κυνηγή-
σουμε να βγουν κινητοποιήσεις, μας αδειάσα-
νε όλους» κατέληξε. 

Ο Κώστας Βοργιάς από την Ιντρακόμ είπε
ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος από τις επι-
λογές της κυβέρνησης μετά το ΟΧΙ, αισθάνε-
ται ότι «μας κορόιδεψαν». Η Φωτεινή Μανωλά-
κου, πρόεδρος του Σωματείου εργαζόμενων
στο Νοσοκομείο των Μολάων είπε: «ο κόσμος
είναι πιο μπροστά από την κυβέρνηση» και
πρόσθεσε ότι χρειάζεται να ενώσουμε όλες τις

δυνάμεις που θέλουν να παλέψουν. 

Πρακτικά

Ο Νίκος Σμπαρούνης από το ΜΕΤΡΟ ανα-
φέρθηκε στις δυνατότητες της εργατικής τά-
ξης να πάρει πρακτικά μέτρα και να δώσει λύ-
σεις μετά την ρήξη με εργατικό έλεγχο στις
συγκοινωνίες, στην ενέργεια και παντού αλλού. 

Ο Γιάννης Λιβαδάρος από το Σωματείο ερ-
γαζόμενων στο Δήμο Κερατσινίου τόνισε ότι
θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία για να βγει ο
κόσμος στο δρόμο. 

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Σω-
ματείου εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα είπε
«δεν ψηφίσαμε ΟΧΙ για να μας βγει Ναι». Τόνι-
σε ότι δεν σημαίνει τίποτα που αυτά γίνονται
την καλοκαιρινή περίοδο αφού και πριν δυο
χρόνια τα νοσοκομεία είχαν ξεσηκωθεί και
έκλεισε λέγοντας ότι πρέπει παντού να ενερ-
γοποιηθούν ξανά ή να φτιαχτούν απεργιακές
επιτροπές.  

Ο Χρήστος Βαρβέρης από την Speedex

έδωσε την εικόνα από τον χώρο δουλειάς του
όπου είχαν δώσει πετυχημένη μάχη και η διοί-
κηση ανακάλεσε απολύσεις. Πρότεινε και αυ-
τός να φτιαχτούν παντού επιτροπές και να
παρθεί απόφαση για απεργία σε όποιον χώρο
μπορούμε. 

Ο Γαβρίλος Κασιμάτης από την ΠΟΣΠΕΡΤ
είπε «μπορούμε να παράξουμε κινηματικά
αποτελέσματα», «το μόνο όπλο που έχουμε εί-
ναι η οργάνωσή μας», ενώ πρότεινε να γίνει
και πρόταση μομφής στο προεδρείο της ΓΣΕΕ
για τη στάση του στο δημοψήφισμα. 

Ο Μανώλης Αθανασίου από την Ασπροφώς
θύμισε ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ που βάζει το ζήτημα
της ρήξης με την ΕΕ πήρε 0.65% στις εκλογές,
αλλά τώρα το 35% δηλώνει ότι είναι με τη ρή-
ξη. Τόνισε ότι πρέπει «να προσέξουμε τον κό-
σμο του ΟΧΙ, είναι δικό μας καθήκον να στα-
θούμε πλάι του». 

Ο Κώστας Πίττας από το υπουργείο Παρα-
γωγικής Ανασυγκρότησης θύμισε ότι και ο
«κόσμος του ΚΚΕ ψήφισε στην πλειοψηφία
του ΟΧΙ» παρά την γραμμή της ηγεσίας του,
ενώ τόνισε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να
πιέσουμε την ΑΔΕΔΥ να καλέσει σε απεργία. 

Η σύσκεψη έκλεισε αφού αποφασίστηκε ότι ο
Συντονισμός θα κυκλοφορήσει ανακοίνωση και
αφίσα με βάση όλη την παραπάνω συζήτηση.

Νεκτάριος Δαργάκης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Απεργίες
μέχρι τη νίκη

Σ
ε απεργία ενάντια στο νέο Μνη-
μόνιο καλεί η ΑΔΕΔΥ την Τετάρ-
τη 15 Ιούλη με συγκέντρωση

στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος και πορεία στη Βουλή, ενώ το
απόγευμα θα υπάρχει νέα συγκέν-
τρωση στο Σύνταγμα την ώρα της ψη-
φοφορίας του νέου Μνημονίου. 

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας θα
γίνει συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας της Συνομοσπονδίας
για περαιτέρω κλιμάκωση. Ήδη,
υπάρχει η πρόταση για 48ωρη απερ-
γία στις αρχές της επόμενης εβδο-
μάδας, τις μέρες που θα κατατε-
θούν οι εφαρμοστικοί νόμοι του
Μνημονίου στη Βουλή.  

Οι παραπάνω αποφάσεις βγήκαν
μετά από τη μαζική και οργισμένη σύ-
σκεψη Ομοσπονδιών και Σωματείων,
που οργάνωσε η ΑΔΕΔΥ την Δευτέρα
13 Ιούλη στο ξενοδοχείο Τιτάνια. 

Μετά τις εναρκτήριες τοποθετή-
σεις των παρατάξεων, όπου ανα-
φέρθηκε ότι η ΑΔΕΔΥ σε προηγού-
μενο Γενικό Συμβούλιο είχε πάρει
απόφαση για 24ωρη απεργία εάν
υπάρξει κατάθεση μνημονιακής Συμ-
φωνίας στη Βουλή, ακολούθησαν
πολλές τοποθετήσεις. 

Ο Χρίστος Αργύρης από το σω-
ματείο εργαζόμενων του νοσοκο-
μείου Γεννηματά τόνισε ότι πρέπει
να «υπάρξει 24ωρη την μέρα κατά-
θεσης του Μνημονίου και στη συ-
νέχεια απεργιακή κλιμάκωση με
48ωρη απεργία την επόμενη εβδο-
μάδα». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να
γίνουν έκτακτες συνελεύσεις και
καταλήψεις ταμείων στα νοσοκο-
μεία, να αξιοποιήσει η εργατική τά-
ξη το καλύτερό της όπλο: την
απεργία».

«Το 61% ψήφισε ΟΧΙ, σίγουρα ΟΧΙ
στα παλιά και στα νέα Μνημόνια
παρ’ όλη αυτή την τρομοκρατία. Ο
λαός είναι ήδη στους δρόμους, δεν
περιμένει. Είχαμε δάκρυα οργής
από τους συναδέλφους σήμερα. Στο
διάολο να πάνε ΔΝΤ-ΕΕ και ευρώ και
όσοι τα στηρίζουν» είπε η Ειρήνη
Δαφέρμου από το κεντρικό συντονι-
στικό της Ομοσπονδίας των διοικητι-
κών στα Πανεπιστήμια. 

Αξιοπιστία
Ο Θέμης Μπαλασόπουλος, πρό-

εδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ τόνισε ότι χρει-
άζεται να μιλήσουν οι συνδικαλιστές
με όλους τους συναδέλφους τους
και θύμισε ότι η Ομοσπονδία έβγαλε
απόφαση για το ΟΧΙ στο δημοψήφι-
σμα. Ο Παύλος Αντωνόπουλος, εκ-
παιδευτικός από τις Παρεμβάσεις εί-
πε ότι «μπορεί η ΑΔΕΔΥ να παίξει
ρόλο. Δεν έχει χάσει όλη την αξιοπι-
στία της όπως η ΓΣΕΕ που πήγε με
το Ναι στο δημοψήφισμα». 

Ο Δημήτρης Μαργιόλης από τον
Α’ Σύλλογο Δασκάλων είπε ότι πρέ-
πει να συνεννοηθούνε όσες δυνά-
μεις είναι υπέρ της ρήξης με την ΕΕ.
Η Δέσποινα Τοσονίδου από το Σω-
ματείο εργαζόμενων στο Ασκληπιείο
είπε ότι οι εργαζόμενοι «στο δίλημ-
μα τα λεφτά σας ή τη ζωή σας επέ-
λεξαν στο δημοψήφισμα τη ζωή».

Παρέμβαση έκανε και η Κική Νέ-

νου από τους εργαζόμενους στον
επισιτισμό. Τόνισε πως η ΑΔΕΔΥ
πρέπει να στηρίξει και όσους δεν
ανήκουν σε αυτή, να συντονιστεί και
με σωματεία του ιδιωτικού τομέα
που πάλεψαν «απέναντι σε εργοδό-
τες που απειλούσαν για να ψηφίσει
ο κόσμος Ναι».

Ο Κώστας Πίττας από το υπουρ-
γείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
εξήγησε ότι «τώρα πρέπει οι εργαζό-
μενοι να χρησιμοποιήσουν το κλασικό
τους όπλο. Αποδείχτηκε ότι δεν φτά-
νει η ψήφος παρόλη την συντριπτική
πλειοψηφία. Η αυτοπεποίθηση του
κόσμου είναι μεγάλη μετά το 61%». 

Ο Σταύρος Τζιορτζώτης από την
ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας είπε ότι «στο

δημοψήφισμα συγκρούστηκε η αστι-
κή με την εργατική τάξη» και ότι
χρειάζεται να μπει καθαρά το ζήτη-
μα της ρήξης με το ευρώ και την ΕΕ,
ο εργατικός έλεγχος στην οικονο-
μία, ενώ πρέπει να συντονιστούν
όλοι οι χώροι που χτυπιούνται. 

Ο Νίκος Αδαμόπουλος από την
ΠΟΕ-ΟΤΑ είπε ότι «έγινε ένα σοβαρό
πολιτικό πραξικόπημα» αφού η κυ-
βέρνηση αγνόησε το ΟΧΙ. Η Γιώτα
Ιωαννίδου από το ΔΣ της ΟΛΜΕ είπε
«αυτοί έχουν την εθνική συναίνεση
και μεις την λαϊκή ενότητα», ενώ
πρόσθεσε «ό, τι συμπεράσματα βγαί-
νουν πρέπει να οδηγούν σε δράση». 

Ο Μιχάλης Ρίζος από το Αττικό
νοσοκομείο αναφέρθηκε στο «ζήτη-

μα του χρόνου», διαρκώς ο ΣΥΡΙΖΑ
ζητούσε χρόνο αλλά έφτασε να υπο-
γράψει νέο Μνημόνιο. Πρόσθεσε ότι
είναι ώρα για «ανένδοτο αγώνα». 

Η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’  ΕΛΜΕ
αναφέρθηκε στον κίνδυνο να υπάρ-
χουν στη συμφωνία ανακλήσεις των
νόμων που έχουν ψηφιστεί με απο-
τέλεσμα «να είναι πάλι στον αέρα οι
διαθέσιμοι όλων των χώρων, όπως
οι εκπαιδευτικοί». 

Ο Γιάννης Αρκάδης από το υπουρ-
γείο Οικονομίας τόνισε ότι παρόλο
που «το 61% είχε το πιστόλι στον
κρόταφο, το δίλημμα ευρώ ή δραχ-
μή, την εκκλησία, τα ΜΜΕ, ψήφισε
ΟΧΙ και έκανε μια διαδήλωση 300 χι-
λιάδων στο Σύνταγμα». Εξήγησε ότι
από δω και πέρα χρειάζεται ενιαιομε-
τωπική λογική. 

Ο Νίκος Δάρδαλης, εκπαιδευτικός
από το ΠΑΜΕ είπε ότι πρέπει να
υπάρξει «λαϊκό τείχος στο νέο μνη-
μόνιο, να γίνει δουλειά από τα κάτω
στους χώρους» και να «τσακιστούν
οι αυταπάτες για την ΕΕ»

Ο Κώστας Καταραχιάς από το Σω-
ματείο του Αγίου Σάββα επισήμανε
«ότι πρέπει να υπάρχει κεντρικός
σχεδιασμός από την ΑΔΕΔΥ, με συγ-
κεκριμένο απεργιακό πρόγραμμα
για αυτή και την επόμενη εβδομάδα,
να γίνει πρωινό απεργιακό συλλαλη-
τήριο όπως το Μάη του 2010 με το
πρώτο Μνημόνιο».

Σύσσωμη η βάση της ΑΔΕΔΥ
για απεργιακό ξεσηκωμό

Η σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ στις 13 Ιούλη αποφασίζει απεργία ενάντια στο νέο μνημόνιο.
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Μ
ετά από μια βδομάδα κατά τη διάρκεια
της οποίας σύντροφοι και συντρόφισ-
σες της Εργατικής Αλληλεγγύης βρέ-

θηκαν σε εκατοντάδες εργατικούς χώρους για
να δώσουν τη μάχη του ΟΧΙ, οι εξορμήσεις συ-
νεχίστηκαν. 

“Τη Δευτέρα 13/7 πραγματοποιήσαμε εξόρ-
μηση στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Το κλίμα
στους κόλπους των εργαζομένων ήταν διττό.
Από τη μια έβλεπες τον εκνευρισμό και την ορ-
γή τόσο για την ΕΕ και τους “θεσμούς”, όσο και
για το ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψε το ΟΧΙ σε ΝΑΙ.
Ταυτόχρονα υπήρχε όμως η αυτοπεποίθηση ότι
το 61% που ψήφισε το ΟΧΙ δεν θα αφήσει τα μέ-
τρα να περάσουν. Η εξόρμηση έγινε κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης της ΑΔΕΔΥ και υπήρ-
χε μεγάλη ανυπομονησία για το ποιά θα είναι η
επόμενη απεργιακή απάντηση. Στη εξόρμηση
αγοράστηκαν 22 φύλλα της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης” μας μεταφέρει η Αλεξάνδρα Μ.

“Την Παρασκευή 10/7 κάναμε εξόρμηση
στους εργαζόμενους του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης. Ήταν εντυπωσιακό το πόσο ο κόσμος
ήθελε να συζητήσει κι αναζητούσε απαντήσεις.
Οι συζητήσεις είχαν να κάνουν με το τι σημαί-
νει το σαρωτικό ΟΧΙ που δώθηκε κόντρα σε

όλους τους εκβιασμούς και το πώς πρέπει να
αντιμετωπιστεί ο διαφαινόμενος τότε συμβιβα-
σμός της κυβέρνησης. Κανείς εργαζόμενος
δεν συμφωνούσε με τη μετατροπή του ΟΧΙ σε
ΝΑΙ από τη μεριά της κυβέρνησης” δηλώνει η
Έβελυν και συνεχίζει “τη Δευτέρα 13/7 πήγαμε
με την εφημερίδα και τις προκηρύξεις μας για
εξόρμηση στους διοικητικούς του Πανεπιστη-
μίου. Οι πάντες συζητούσαν για τη συμφωνία,
χαρακτηρίζοντας αδιέξοδη αυτή την πολιτική.
Ανοίγαμε κουβέντα για την αντικαπιταλιστική
εναλλακτική, τη διαγραφή του χρέους, τη ρήξη
με ΕΕ κι ευρώ και την εθνικοποίηση των τραπε-
ζών με εργατικό έλεγχο. Η ανταπόκριση ήταν
πάρα πολύ θετική σε σημείο που πολλοί να χα-
ρακτηρίζουν τις λύσεις που προτείνουμε ως
μονόδρομο και να δηλώνουν έτοιμοι να παλέ-
ψουν ενάντια στα νέα μέτρα” . 

“Τη Δευτέρα κάναμε εξόρμηση στο δημαρ-
χείο του Πειραιά”, είπε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Μιχάλης Π. “Η κουβέντα με τους ερ-
γαζόμενους ήταν γύρω από το πώς θα συνεχί-
σουμε ώστε να μην περάσει το νέο μνημόνιο.
Σημαντικότερο όμως ήταν ότι συναντήσαμε
τους 45 απολυμένους του δήμου Πειραιά, που
είχαν πάει να συναντήσουν τον δήμαρχο. 'Το

ΟΧΙ μας θα το πάμε μέχρι το τέλος. Έιναι προ-
δoσία αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Θα παλέ-
ψουμε όχι μόνο για να πάρουμε πίσω τη δου-
λειά μας αλλά κι ενάντια στα νέα μέτρα�, μας
έλεγαν μεταξύ άλλων. Η είδηση για την απερ-
γία της ΑΔΕΔΥ είχε μόλις μαθευτεί κι έδιναν
ραντεβού για το απεργιακό συλλαλητήριο της
Τετάρτης”.  

Tην Τρίτη 14 Ιούλη έγινε εξόρμηση στην
Εφορία της Αναξαγόρα. “Μοιράζαμε την προ-
κήρυξη του Συντονισμού για την απεργία.
Όλος ο κόσμος μας περίμενε, έλεγε “Πουλή-
σανε το ΟΧΙ” και ρώταγε για τη συνέχεια. Αν
αγνοούν το OXI της κάλπης, δεν μπορούν να
αγνοήσουν τις απεργίες μας και εκεί άνοιγε η
κουβέντα για την εργατική εναλλακτική. Για
“Grexit” με τους όρους των εργαζόμενων,
όπως το βάζει η αντικαπιταλιστική αριστερά,
όχι με τους όρους του Σόιμπλε. Πάνω σε αυτή
τη συζήτηση μια εργαζόμενη που είχε περάσει
από τη ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) και την ΑΣΚΙ (ΣΥΡΙΖΑ), ορ-
γανώθηκε στο ΣΕΚ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ λέγον-
τας μας “τώρα είναι η σειρά σας, να παλέψου-
με μαζί”, μας μετέφερε ο Παντελής Γ.

Στέλιος Μιχαηλίδης 

Δεν έχει καμία σχέση η
προηγούμενη βδομάδα

με αυτή. Την προηγούμενη
βδομάδα ήμασταν δύο μέ-
τρα πιο ψηλοί κι από χτες εί-
μαστε δύο μέτρα πιο κοντοί.
Από τη μια μας έκαναν υπε-
ρήφανους, από την άλλη,
μας έκαναν να ντρεπόμαστε
να βγούμε έξω. 

Μία λύση υπάρχει, δοκιμα-
σμένη. Στο δρόμο. Πάλι στο
δρόμο, όλοι μαζί, με αγώνες
μέχρι να κερδίσουμε την
ελευθερία μας. Το δικό μας
ΟΧΙ, το ΟΧΙ στα μνημόνια,
συνεχίζουμε να το υποστηρί-
ζουμε μέχρι τέλους. Οι ερ-
γαζόμενοι το νέο μνημόνιο
δεν πρέπει να το δεχτούμε.
Ότι κάναμε και με τους προ-
ηγούμενους πρέπει να το
κάνουμε και μ'αυτούς. Δεν
δεχόμαστε άλλο μνημόνιο.
Εγώ προσωπικά και πάρα
πολύς κόσμος που ξέρω
στηρίξαμε το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί
μας έκφραζε το πρόγραμμά
του. Δεν ξέρω που πήγε αυ-
τό το πρόγραμμα. Μέσα σε
δύο μέρες ανατράπηκαν τα
πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Θέλω
κάποιος να μας εξηγήσει για
ποιό λόγο υπογράφουν τώ-
ρα μνημόνιο. Δεν μπορούμε
να πούμε ΟΧΙ; Εμείς δεν του
δώσαμε το 62%; Τώρα γιατί
δεν το εκφράζει; 

Φωτεινή Νικηταρά
καθαρίστρια Υπ.Οικ.

Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις ενάντια
στο μεγάλο ξεπούλημα του ΟΧΙ που
ετοίμασε η κυβέρνηση, με μαζικά, σχε-
δόν καθημερινά, συλλαλητήρια, αρχής
γενομένης την Παρασκευή 10/7. 

Πάνω από 15.000 αγωνιστές κι αγωνί-
στριες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή
στο Σύνταγμα, για να βροντοφωνάξουν
ένα τεράστιο ΟΧΙ στο νέο μνημόνιο που
ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Η άποψη πως το ΟΧΙ του κόσμου στο
δημοψήφισμα της προηγούμενης Κυ-
ριακής δεν μπορεί να μετατραπεί σε ΝΑΙ
όπως πάει να κάνει ο Τσίπρας, ήταν η
βασική συζήτηση ανάμεσα σε χιλιάδες
κόσμου που πέρασαν από τα τραπεζά-
κια του ΣΕΚ, της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης και της ΚΕΕΡΦΑ.

Μεγάλη ήταν η παρουσία του ΠΑΜΕ
που μπήκε στο Σύνταγμα με πορεία από
την Ομόνοια, ενώ χιλιάδες συμμετείχαν
και στα μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ξεκι-
νώντας από τα Προπύλαια για το Σύν-
ταγμα, βρήκε μπροστά της την αστυνο-
μία του Πανούση να κλείνει για ώρα τη
Σταδίου. Παρουσία είχαν κι ορισμένες
τοπικές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώ-
νοντας την αντίθεση της βάσης με την
πολιτική της ηγεσίας του κόμματος.

“Να οργανωθούμε”

“Ο κόσμος ψήφισε όχι στη λιτότητα.
Κανείς λαός δεν θέλει λιτότητα. Ο μόνος
δρόμος από δω και πέρα είναι ο δρόμος
του αγώνα. Μόνο αυτός και τίποτα άλ-
λο” μας λέει η Τασία που έφτασε στο
Σύνταγμα με τα μπλοκ του ΠΑΜΕ. “Από
δω και πέρα πρέπει να οργανωθούμε.
Στα σωματεία μας, σε επιτροπές, να
βγούμε στους δρόμους, να αποκτήσει ο
κόσμος ταξική συνείδηση. Χρειάζεται
οργάνωση κι αυτή είναι μια δύσκολη
προσπάθεια γιατί τόσα χρόνια τον προ-
δώσανε. Μπορείς να φέρεις άλλον ένα
στο σωματείο; Να του ανοίξεις τα μάτια;
Έτσι είναι, ο αγώνας συνεχίζεται”.

“Στη γειτονιά που μένω, το ΟΧΙ ήταν
συντριπτικό” μας λέει η Ρίτσα από το
Νέο Κόσμο. “Ακόμα και άνθρωποι, που
ήταν μέχρι πρότινος 'του καναπέ', που
λέμε, βγήκαν και βροντοφώναξαν ΟΧΙ.
Θεωρώ ότι ο Τσίπρας έκανε λάθος. Λά-
θος που δέχεται το μνημόνιο μετά το
ΟΧΙ που του είπαμε. Την Κυριακή 5/7, εί-
παμε ΟΧΙ σε όλα. Πιστεύω ότι δεν θα
πάει καλά αυτή η κατάσταση και χρει-
άζεται νέο ξεκίνημα, νέους αγώνες. Ο
κόσμος πρέπει να αντιδράσει, να βγει
πάλι στους δρόμους” τόνισε ενώ προ-
έβλεψε ότι “αν δεχτεί το μνημόνιο, αυτή
η κυβέρνηση θα πέσει αργά ή γρήγορα”.
Νέα διαδήλωση πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι άλλων
οργανώσεων της επαναστατικής αριστε-
ράς, την Κυριακή 12/7, ταυτόχρονα με
τη Σύνοδο Κορυφής, ενώ την Δευτέρα
13/7, την ώρα που γράφονταν αυτές οι
γραμμές, ξεκίναγε νέο συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα ενάντια στο νέο μνημόνιο,
με τη συμμετοχή και της ΑΔΕΔΥ.

Συλλαλητήρια
οργής Εξορμήσεις για το νέο ΟΧΙ

“Δήμαρχοι Ναινέκοι τα ξεπουλάτε όλα, σε λίγο οι Δήμοι θα γράφουν Κόκα Κόλα» φώναξαν δεκάδες δημοτι-
κοί σύμβουλοι αριστερών, αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης, μαζί με νεολαίους, την Πέμπτη 9 Ιούλη στην
Έκτακτη Συνέλευση Δημάρχων που κάλεσε η ΚΕΔΕ στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Μετά την απροκάλυπτη εκστρα-
τεία που έκανε η ΚΕΔΕ υπέρ του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, η προεδρία Πατούλη, κάλεσε
έκτακτη συνέλευση με στόχο να βγάλει ψήφισμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στηρίζοντας τους συμβιβασμούς
της κυβέρνησης κόντρα στη θέληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών τους, που ψήφισαν ξεκάθα-
ρα ΟΧΙ την περασμένη Κυριακή. 

Όμως η παρέμβαση διαμαρτυρία των εκλεγμένων της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς τους χάλασε τα σχέ-
δια. Στη διάρκεια της παρέμβασης της εκπροσώπου των αριστερών αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης
Γιωργίας Νίκα, δημοτικής συμβούλου Αγ. Αναργύρων-Καματερού, οι εναπομείναντες δήμαρχοι αποχώρησαν
και έτσι η συνέλευσή τους διακόπηκε και έληξε πριν της ώρας της. Παρ’ όλα αυτά, στην ιστοσελίδα της ΚΕ-
ΔΕ εμφανίζεται ψήφισμα της συνέλευσης που στηρίζει την «προσπάθεια επίτευξης έντιμης και βιώσιμης συμ-
φωνίας, με στόχο την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ». Νωρίτερα είχαν απο-
χωρήσει οι δήμαρχοι που στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι εκπρόσωποι των δημάρχων που στηρίζονται
από το ΚΚΕ επέκριναν την ΚΕΔΕ για τη στάση της.

Παρέμβαση στην ΚΕΔΕ

Σύνταγμα 10 Ιούλη
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Μ
ετά την ανακοίνωση της
απόφασης της ΑΔΕΔΥ για
την απεργία την Τετάρτη

15/7, μια σειρά σωματεία και Ομο-
σπονδίες του δημοσίου έβγαλαν τα
δικά τους καλέσματα για την απερ-
γιακή κινητοποίηση. 

Πρώτη έβγαλε κάλεσμα από την
Δευτέρα 13/7 η Ομοσπονδία των ερ-
γαζόμενων στους Δήμους, ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει ότι «θα
αγωνιστεί με συνέπεια για τη διαγρα-
φή του χρέους, ως τη μόνη προοπτι-
κή για την έξοδο από το "σπιράλ του
θανάτου", που με απόφαση και αυτής
της κυβέρνησης παραμένουμε». 

Ακολούθησαν η ΠΟΕΔΗΝ (ομο-
σπονδία των εργαζόμενων στα νο-
σοκομεία), ο Σύλλογος Διοικητικού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου
Αθηνών, το Πανελλήνιο Σωματείο
έκτακτου προσωπικού του υπουρ-
γείου Πολιτισμού, η Ε’ ΕΛΜΕ Αθή-
νας. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ τονί-
ζουν: «Συντασσόμαστε με όλους
τους εργαζόμενους στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, κατά των νέων
σκληρών μνημονιακών μέτρων. Δεν
δεχόμαστε την επιβολή μέτρων, που
το μόνο που διασφαλίζουν είναι τη
δική μας εξαθλίωση και τη συνέχιση
της κερδοφορίας του κεφαλαίου».

Η ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί με ανακοίνωσή
της στο συλλαλητήριο της πλατείας
Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί, όπως
και στο απογευματινό συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα στις 7μμ. 

Η ανακοίνωση των εργαζόμενων
της ΕΡΤ αναφέρει ότι καλούν «στο
παλλαϊκό συλλαλητήριο ενάντια σε
παλαιά και νέα μνημόνια που φέρ-
νουν τη διάλυση όλων όσων είχαν
απομείνει από τις προηγούμενες
φαύλες κυβερνήσεις, οι οποίες επι-
χαίρουν γιατί κατάφεραν να εντά-
ξουν στο club τους…τον Πρωθυ-
πουργό και την κυβέρνηση που θα
μας εξέπλητταν όλους γιατί θα
εφάρμοζαν τις προεκλογικές εξαγ-
γελίες τους, για τις οποίες τους είχε
εκλέξει ο ελληνικός λαός».

Η απεργία απλώνεται και στον
ιδιωτικό τομέα. Δίπλα μπορείτε να
διαβάσετε για την απόφαση των ερ-
γαζόμενων στο ΜΕΤΡΟ, ενώ στην κι-
νητοποίηση ετοιμαζόταν να μπει και
η ΔΕΗ. 

24ωρη απεργία αποφάσισε για
την Τετάρτη 15/7 και η Πανελληνία
Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών
(ΠΟΣ). Σε 24ωρη απεργία καλούν
και οι φαρμακοποιοί. 

Στην Ιντρακόμ, η Πρωτοβουλία Γέ-
νοβα μαζί με το ΠΑΜΕ πρότειναν
συμμετοχή στην απεργία, αλλά η
πρόταση καταψηφίστηκε από την
πλειοψηφία του ΔΣ. H Γένοβα καλεί
σε συμμετοχή και στα δύο συλλαλη-
τήρια της Τετάρτης 15/7.

ΗΑσπροφώς είναι μια εταιρία
που εκτιμάμε ότι στις εκλογές

του Γενάρη, γύρω στο 60% των
εργαζομένων της ψήφισε το ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Με βάση αυτό περιμέναμε ότι
η καμπάνια για το ΟΧΙ θα είναι μια
εύκολη διαδικασία. Αυτό δεν επι-
βεβαιώθηκε τη Δευτέρα και την
Τρίτη, μετά την αναγγελία του δη-
μοψηφίσματος, αφενός λόγω του
κλείσιματος των τραπεζών, αφετέ-
ρου  λόγω του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφα-
νιζόταν “χαμένος” και αμήχανος. 

Το βάρος έπεσε στους συντρό-
φους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που κατάφε-
ραν και συσπείρωσαν στη μάχη
του ΟΧΙ και κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι, παρότι δεν ήταν κατοχυρω-

μένο μές στη βδομάδα, όσο πλη-
σιάζαμε στο δημοψήφισμα άρχισε
να φαίνεται ότι οι εργαζόμενοι της
Ασπροφώς θα ψηφίσουν ΟΧΙ. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι από το ίδιο
το βράδυ που το ΟΧΙ νίκησε, ο Τσί-
πρας και η κυβέρνηση προσπάθη-
σαν να κοντύνουν τη δυναμική του
ΟΧΙ. Ήταν ένα ΟΧΙ μεγαλύτερο
ίσως από αυτό που περίμεναν. Εκτι-
μώ ότι περίμεναν μια οριακή επι-
κράτηση του ΟΧΙ, έτσι ώστε να πά-
νε σε άνετο συμβιβασμό. Παρ'όλα
αυτά και το 61,3% το γύρισαν τούμ-
πα και είχαμε την επόμενη μέρα το
συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών,
οικοδομώντας τη συνθήκη της με-
γάλης κωλοτούμπας. 

Προφανώς αυτό δεν θα μπο-
ρούσε να αφήσει τον κόσμο ανε-
πηρέαστο. Ξεκίνησε μια μικρή
απογοήτευση, ακολουθησε η ορ-
γή. Να σημειώσουμε ότι οι κινή-
σεις της κυβέρνησης τη βδομάδα
μετά το δημοψήφισμα, έδωσε
θάρρος στους οπαδούς του ΝΑΙ,
παρότι στην αρχή ήταν σακατεμέ-
νοι, να ξαναεμφανίζονται, μερικοί
με ένα ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο. 

Αλλά η οργή πλέον έχει πάρει
τη θέση της απογοήτευσης. Το
σωματείο μας κάλεσε στα συλλα-
λητήρια τόσο της Παρασκευής
10/7 όσο και αυτά που ακολούθη-
σαν Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
Πρέπει να δώσουμε τη μάχη πλέ-

ον για να μην περάσει το μνημό-
νιο. Δεν θέλουμε τη μετατροπή
της ψήφου μας από ΟΧΙ σε ΝΑΙ. Η
εβδομάδα που ξεκίνησε είναι κρί-
σιμη. Είναι σαφές ότι θα κάνουμε
κάθε προσπάθεια ώστε να συμμε-
τέχουμε με μαζικότητα στην απερ-
γία που κάλεσε η ΑΔΕΔΥ. Πάμε
λοιπόν για τα Ιουλιανά του κόσμου
που ψήφισε ΟΧΙ. Όχι τα “κακά”
Ιουλιανά της ήττας και των συμβι-
βασμών που θέλει 50 χρόνια μετά
από 1965 να μας επιβάλλει η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Μανώλης Αθανασίου
σωματείο εργαζομένων 

Ασπροφώς

Την προηγούμενη βδομάδα, διάφοροι
εργαζόμενοι κυρίως από το χώρο

της αριστεράς τόσο στο υπουργείο όσο
και στις εφορίες πήραν την πρωτοβου-
λία για να προπαγανδίσουν το ΟΧΙ. 

Εντύπωση προκάλεσε και το πανό
που κρεμάστηκε στο Υπουργείο Οικονο-
μικών, με πρωτοβουλία μελών της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ. 

Όλα αυτά δημιούργησαν ένα πολύ
θετικό κλίμα για συζήτηση. Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των συναδέλφων μου
ήταν με το ΟΧΙ. Το ΟΧΙ για τους περισ-
σότερους εργαζόμενους ήταν το ΟΧΙ
στην λιτότητα και ΟΧΙ στα καινούργια
μέτρα. Οι συζητήσεις εκείνη την εβδο-
μάδα ήταν πολύ έντονες και άνοιγαν
όλα τα ζητήματα, όμως δεν σταματήσα-
με μόνο στις συζητήσεις αφού πάρα
πολλοί συνάδελφοι βρεθήκαμε στην με-
γάλη συγκέντρωση της Παρασκευής. Οι
πολιτικές μάχες συνεχίζονται και όλοι
εμείς που στηρίξαμε αυτό το ΟΧΙ, υπο-
σχόμαστε ότι είναι μόνο η αρχή. 

Άννα Κ.
εργαζόμενη στο Υπ. Οικονομικών 

Δούλεψα για το ΟΧΙ στη γει-
τονιά μου. Δεν χρειαζόταν

μεγάλη προσπάθεια. Το κλίμα
ήταν συντριπτικά με το ΟΧΙ. Ο
φόβος του καθενός ήταν μη
μασήσουν οι άλλοι με την τρο-
μοκρατία, αλλά τελικά δεν μά-
σησε κανείς. Την κωλοτούμπα
της κυβέρνησης μόνο ως προ-
δοσία μπορώ να την χαρακτη-
ρίσω. Ειδικά για τον αριστερό
κόσμο είναι μεγάλη προδοσία.
Για τον κόσμο που πάλεψε 5
χρόνια και περίμενε ότι θα γίνει
κάτι διαφορετικό. Τώρα θέλει
αγώνα. Στο δρόμο!

Μαργαρίτα Χάιδη
εργαζόμενη νοσοκομείο

Αγ.Όλγα

ΜΕΤΡΟ
Στάση εργασίας (από τις 5πμ μέχρι τις 9πμ) και συμμετοχή στο

συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11πμ αποφάσισε
το Σωματείο εργαζόμενων του ΜΕΤΡΟ για την Τετάρτη 15 Ιούλη,
ημέρα που κατεβαίνει προς ψήφιση το νέο Μνημόνιο στη Βουλή. 

Ο Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ δήλωσε στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη: «Αποφασίσαμε να κάνουμε τετράωρη στά-
ση εργασίας και να συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος με τους υπόλοιπους εργαζόμενους γιατί λέμε
όχι στα νέα μνημόνια, όχι στα νέα αντιλαϊκά μέτρα, όχι στην
φτωχοποίηση. Η κυβέρνηση συνεχίζει τα μνημόνια των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων που οδηγούν σε περαιτέρω εξαθλίω-
ση, σε διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Ο κόσμος είναι
οριακά και δεν αντέχει άλλο. Η κυβέρνηση θα βρει μπροστά της
τους εργαζόμενους του ΜΕΤΡΟ». 

Η απόφαση του ΣΕΛΜΑ πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα για
το πώς μπορεί να απαντηθεί η αντεργατική στάση της ηγεσίας
της ΓΣΕΕ που όχι μόνο στήριξε το Ναι στο δημοψήφισμα, αλλά
δεν έχει βγάλει ούτε μια ανακοίνωση για το νέο Μνημόνιο.

Ο συντονισμός των πρωτοβάθμιων σωματείων και των Ομο-
σπονδιών του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ μπορεί να ξεπερά-
σει τα εμπόδια που βάζει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Η
κοινή πάλη των εργαζόμενων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο το-
μέα απέναντι στα νέα και τα παλιά Μνημόνια είναι ο τρόπος για
να τα ανατρέψουμε.

ΔΕΗ
Αναβρασμός υπάρχει στη ΔΕΗ μετά την

ανακοίνωση των μέτρων του νέου Μνημο-
νίου που περιλαμβάνουν την ιδιωτικοποί-
ηση του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειρι-
στής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

Ο Θοδωρής Στρίγκος, εργαζόμενος
στα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας στον Άγιο
Στέφανο δήλωσε στην ΕΑ: «Αυτό που
φέρνουν στην Βουλή είναι καθαρά ένα
μνημονιακό κατασκεύασμα. Έχει υφεσια-
κά μέτρα, έχει μέτρα λιτότητας. Αντιβαίνει
ό,τι υποστηρίζαμε στο συνδικάτο, αντιβαί-
νει και ό, τι υποστήριζε ο πολιτικός μας
φορέας (σ.σ. ΣΥΡΙΖΑ). Εμείς θα σταθούμε
αταλάντευτα, χωρίς υποχωρήσεις στις θέ-
σεις τις οποίες πιστεύουμε και για τις
οποίες αγωνιστήκαμε τόσο καιρό. Έχου-
με δώσει τόσους αγώνες για αυτά. Είμα-
στε σε συνεννοήσεις για να πάμε σε κινη-
τοποίηση την μέρα της ψήφισης του νέου
Μνημονίου. Πιστεύω ότι θα το αποφασί-
σουμε ως ΓΕΝΟΠ γιατί υπάρχει θετικό
κλίμα από όλους προς αυτή την κατεύ-
θυνση».    

Από την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 11 Ιούνη 2014.



Α
πορριπτική ήταν η απάντηση του
δικαστηρίου στα αιτήματα της πο-
λιτικής αγωγής για μαγνητοφώνη-

ση και απομαγνητοφώνηση των πρακτι-
κών της δίκης της Χρυσής Αυγής, καθώς
και για ραδιοτηλεοπτική κάλυψή της.

Στο αίτημα της πολιτικής αγωγής για
εγκατάσταση τεχνικών μέσων αναπαρα-
γωγής βίντεο, φωτογραφιών και ηχητι-
κών αρχείων που περιλαμβάνονται στη
δικογραφία, το δικαστήριο επιφυλάχτη-
κε. Ενώ για το θέμα της αίθουσας επα-
νέλαβε την υπόσχεση του υπουργείου
Δικαιοσύνης για μεταφορά της δίκης
από τις φυλακές Κορυδαλλού σε νέα
αίθουσα στο Εφετείο Αθηνών από Σε-
πτέμβρη. Σε όλα τα παραπάνω, η έδρα
υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση.

Τα επιχειρήματα των δικηγόρων της
πολιτικής αγωγής για την ηχογράφηση
και τη δημοσιότητα της δίκης ήταν
ατράνταχτα. “Πρόκειται για μεγάλη δί-
κη με πολλούς κατηγορούμενους και
συνηγόρους. Ηχογράφηση γίνεται σε
μικρότερες δίκες, γιατί όχι σε αυτή; Η
υλικοτεχνική υποδομή υπάρχει”, είπε ο
Α.Τζέλλης, ενώ “θέμα ουσίας” χαρακτή-
ρισε την ηχογράφη και η Β. Κουγιάτσου
εκ μέρους και οι δύο της οικογένειας
Φύσσα, “Είναι αδύνατον να αποτυπώσει
ο γραμματέας όλες τις ερωτήσεις και
τις απαντήσεις χειρόγραφα”.

Στο θέμα της ραδιοτηλεοπτικής κάλυ-
ψης της δίκης στάθηκε ο Τάκης Ζώτος,
ο πρώτος εκ των τριών δικηγόρων του
Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπά-
ρακ που πήρε το λόγο, εξηγώντας ότι η
δημοσιότητα είναι συνταγματική δημο-
κρατική κατάκτηση. “Οι αποφάσεις των
δικαστηρίων εκδίδονται και υλοποιούν-
ται στο όνομα του λαού, ο λαός έχει δι-
καίωμα να τις ελέγχει”, είπε.

“Επανερχόμαστε στο θέμα της αίθου-
σας για να καταγραφεί επίσημα το αίτη-
μά μας αφού μέχρι τώρα δεν είχαμε νο-
μιμοποιηθεί ως πολιτική αγωγή”, είπε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, συμπληρώνον-
τας ότι “πλέον ο μόνος που αρνείται τη
μεταφορά είναι ο πρόεδρος του Τριμε-
λούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετεί-
ου”. Για το θέμα της ραδιοτηλεοπτικής
κάλυψης τόνισε ότι είναι απαραίτητη κα-
θώς “ήδη δεν πληρούνται οι νομικές
διατάξεις περί δημοσιότητας στο ακρο-
ατήριο. Επιτρέπεται στον καθένα να πα-

ρακολουθήσει ανεμπόδιστα τη δίκη,
όπως ορίζει ο νόμος; Όχι. Υπάρχουν
δύο αστυνομικά μπλόκα έξω. Έχει δοθεί
κάποια εντολή και γίνεται αυτό;”. Ενώ
για το θέμα της ηχογράφησης συνέχισε
ότι “Είναι ιστορική αυτή η δίκη. Υπάρχει
διαπλοκή μίας εγκληματικής οργάνω-
σης με ένα πολιτικό κόμμα. Είναι ανάγ-
κη όσα ακουστούν να μην είναι έπεα
πτερόεντα, αλλά να καταγραφούν”.

Άρνηση
“Ηχογράφηση γίνεται ακόμα και στα

ειρηνοδικεία”, είπε ο Κώστας Παπαδά-
κης, έχοντας πρώτα καλέσει το δικαστή-
ριο να ελέγξει την υπόσχεση του
υπουργείου Δικαιοσύνης ότι η δίκη θα
μεταφερθεί σε νέα αίθουσα στο Εφε-
τείο το Σεπτέμβρη, “Μια άρνηση της
ηχογράφης ξεπερνάει τη λογική μου. Εί-
μαστε ήδη στο τρίτο μήνα της δίκης και
χρειαζόμαστε μία αναδρομή”. Ενώ “εν-
τελώς απαραίτητη” έκρινε την ηχογρά-
φηση και ο Αντ. Αντανασιώτης εκ μέ-
ρους των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, “σε
μια πολυπρόσωπη και μεγάλου ιστορι-
κού ενδιαφέροντος δίκη όπως αυτή”. Το
ίδιο υποστήριξε και για την κινηματο-
γράφησή της.

Παρόλα αυτά, η μόνη παραχώρηση
που έκανε η πρόεδρος του δικαστηρίου
ήταν η φωτογράφηση των συνεδριάσεων

-κι αυτή, όμως, “εφόσον κι εάν δεν εμπο-
δίζει την ομαλή διεξαγωγής της δίκης”.

Αν κάτι δείχνουν οι παραπάνω απο-
φάσεις του δικαστηρίου είναι πόσο δί-
κιο είχε το αντιφασιστικό κίνημα όταν
κατάγγελνε ότι η επιλογή της διεξαγω-
γής της δίκης στις φυλακές Κορυδαλ-
λού είναι πρωτίστως πολιτική. Ότι η
εξήγηση που έδιναν όλοι οι αρμόδιοι
ότι δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη αίθουσα
που να καλύψει τις ανάγκες της διαδι-
κασίας ήταν απλά δικαιολογίες, οι οποί-
ες έκρυβαν την πολιτική απόφαση για
μια δίκη περιορισμένης δημοσιότητας
και παρακολούθησης.

Ταυτόχρονα, η όλη συζήτηση αποκά-
λυψε το φόβο των χρυσαυγιτών και των
συνηγόρων τους για τη δίκη και την εξέ-
λιξή της. Οι ίδιοι άνθρωποι όλους τους
προηγούμενους μήνες φώναζαν ότι θα
ζητήσουν την τηλεοπτική κάλυψη της δί-
κης για να ξεσκεπαστεί η “πολιτική δίω-
ξη” εναντίον τους. Όταν όμως ήρθε η
στιγμή να τοποθετηθούν επί του θέματος
στο δικαστήριο αντιτάχτηκαν -με ελάχι-
στες εξαιρέσεις κατηγορούμενων που
συνολικά δείχνουν σημάδια διαφοροποί-
ησης στην υπερασπιστική τους τακτική-
στο αίτημα της πολιτικής αγωγής. Κι
αμέσως μετά αγόρευαν για την πολιτική
σκευωρία που έχει στηθεί εναντίον
τους...
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Τ
ην Πέμπτη 16 Ιούλη συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής
στη δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλ-
λού. Πρόκειται για τη δωδέκατη ημέρα της δίκης, η οποία -

όπως και οι δύο προηγούμενες στις 9 και 14 Ιούλη- αναμένεται
να εξαντληθεί με τις ενστάσεις των χρυσαυγιτών για ακυρότητα
ολόκληρης της δικαστικής διαδικασίας που τους έχει οδηγήσει
στο εδώλιο.

Η δικάσιμος της 9ης Ιούλη, η δέκατη στη σειρά, ξεκίνησε συζη-
τώντας τα αιτήματα των συνήγορων της πολιτικής αγωγής σχετικά
με τη διεξαγωγή της δίκης (για τη σχετική συζήτηση καθώς και την
απόφαση του δικαστηρίου, βλέπε διπλανό κείμενο).

Στη συνέχεια, η έδρα διάβασε τα ονόματα των μαρτύρων κατηγο-
ρίας που έχουν προσκληθεί εκ μέρους της πολιτικής αγωγής καθώς
και τα ονόματα των μαρτύρων υπεράσπισης των κατηγορούμενων.

Η διαδικασία θα συνεχιζόταν με την εξέταση των μαρτύρων
κατηγορίας και συγκεκριμένα της οικογένειας του Παύλου Φύσ-
σα. Αντί γι’ αυτό όμως, οι χρυσαυγίτες επέλεξαν να ξεκινήσουν
κατάθεση ενστάσεων κατά της δίωξής τους. Το αποτέλεσμα
ήταν ατελείωτες αγορεύσεις των δικηγόρων των χρυσαυγιτών
για το υπόλοιπο της δικασίμου της 9ης Ιούλη, στις οποίες προ-
σπαθούσαν να πείσουν ότι η δίωξή τους είναι πολιτική και γι’ αυ-
τό παράνομη.

Τερτίπια

Η σκοπιμότητα των χρυσαυγιτών είναι προφανής. Χρησιμοποιών-
τας όλα τα δικονομικά τερτίπια που έχουν στη διάθεσή τους, επι-
χειρούν να προκαταλάβουν την εξέλιξη της δίκης και, πριν ακόμα
μιλήσουν τα θύματα και οι άλλοι μάρτυρες κατηγορίας, να φτιά-
ξουν μέσα στο δικαστήριο κλίμα πολιτικής σκευωρίας εναντίον
τους. Γι’ αυτό και καθυστερούν με κάθε τρόπο την έναρξη των κα-
ταθέσεων, στις οποίες θα αρχίσει να ξετυλίγεται το κουβάρι των
εγκληματικών τους πράξεων και να αποδεικνύεται ότι δεν είναι ένα
νόμιμο πολιτικό κόμμα αλλά μία ναζιστική εγκληματική οργάνωση.

Ακόμα και μεταξύ τους, όμως, αντιμετωπίζουν προβλήματα να
συγκαλύψουν την αλήθεια. Συνεχίζοντας τις ενστάσεις στη συνε-
δρίαση της 14ης Ιούλη, ο συνήγορος του μέλους της ασφάλειας
του πυρήνα Νίκαιας Ιωάννη Άγγου, Γ. Σωτηρόπουλος, δήλωσε, κα-
τά την ανάπτυξη των “επιχειρημάτων” του, ότι “όλοι οι κατηγορού-
μενοι είναι μέλη του πολιτικού κόμματος Χρυσή Αυγή”. Aυτό προ-
κάλεσε την παρέμβαση του συνηγόρου του “Αρχηγού”, Τ. Μιχαλό-
λια (δεν θέλει την συσχέτιση των άμεσων δραστών με την ηγεσία)
που απέτρεψε τον Σωτηρόπουλο να παραδώσει και εγγράφως το
κείμενο με τη συγκεκριμένη φράση με αποτέλεσμα, μετά από σύν-
τομη διακοπή της δίκης, να ανακαλέσει τη δήλωσή του.

Η ανάκληση της δήλωσης από τον συνήγορο υπεράσπισης του
Άγγου (παρότι είναι δικονομικό του δικαίωμα) σήμαινε και την
εξαφάνιση της επίμαχης δήλωσης μετά και την απόρριψη του αι-
τήματος για ηχοχράφηση της δίκης! Έντονες ήταν οι διαμαρτυ-
ρίες της Πολιτικής Αγωγής που ζήτησε δικαιολογημένα την πα-
ράδοση του εγγράφου. Όμως το δικαστήριο, μετά από νέα δια-
κοπή, έδωσε στην υπεράσπιση τη δυνατότητα να επιφυλαχθεί
και να μην προσκομίσει τη δήλωση. Μετά από αυτό, όλοι οι συνή-
γοροι πολιτικής αγωγής αποχώρησαν από το δικαστήριο ως έν-
δειξη διαμαρτυρίας.

Είναι κρίσιμο η έδρα του δικαστηρίου να μην επιτρέψει στους
χρυσαυγίτες να συνεχίζουν το παιχνίδι των εντυπώσεων και της
κωλυσιεργίας. Να απορρίψει όλες ανεξαιρέτως τις ενστάσεις και
να μπει επιτέλους στην ουσία της δίκης, στις καταθέσεις των
μαρτύρων που μπορούν να τσακίσουν όλα τα επιχειρήματα της
ναζιστικής συμμορίας.

Αυτή είναι η απαίτηση των θυμάτων και ολόκληρου του αντιφα-
σιστικού κινήματος. Δεκάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες
από την ΚΕΕΡΦΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την ΟΡ.Μ.Α., το ΣΕΚ, κάτοικοι
της περιοχής, εργαζόμενοι και νεολαίοι συγκεντρώθηκαν έξω
από τις φυλακές Κορυδαλλού στις 9 Ιούλη φωνάζοντας συνθή-
ματα υπέρ της καταδίκης της Χρυσής Αυγής, ενώ νέα συγκέν-
τρωση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιούλη. Το κάλεσμα για τις 16
Ιούλη είναι στο ίδιο μέρος στις 8πμ.

Λένα Βερδέ

Τέρμα πια 
με τις “ενστάσεις”

Καταγγελία για την προκλητική κλήση του Δημάρχου Κορυδαλλού Σταύρου
Κασιμάτη σε απολογία από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κυκλοφόρησε η
ΚΕΕΡΦΑ. Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού καλείται να δώσει εξηγήσεις για το κλείσι-
μο των σχολείων τις μέρες της δίκης της Χρυσής Αυγής, 

“Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού βέβαια δεν έδρασε μόνος του αλλά με αποφάσεις
του Δημοτικού Συμβουλίου Κορυδαλλού, τη συμπαράσταση όλων των Δημάρ-
χων της περιοχής και της Περιφέρειας Πειραιά, τη στήριξη της Επιτροπής Αγώ-
να φορέων της περιοχής, στην οποία συμμετείχαν Σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτι-
κών ΕΛΜΕ και σύλλογοι Δασκάλων, δημοτικές παρατάξεις, βουλευτές της Β’
Πειραιά και η ΚΕΕΡΦΑ”, αναφέρει η καταγγελία. “Είναι πρόκληση να στήνονται
«Δημαρχοδικεία» όταν το ίδιο το κράτος, η κυβέρνηση και το Υπουργείο Δικαιο-
σύνης δεν έχουν δώσει λύση στο αίτημα των δημοτών και της πολιτικής αγωγής
για τη μεταφορά της δίκης στο Εφετείο Αθηνών, ώστε να υπάρχει δημοσιότητα,
πρόσβαση των μαρτύρων αλλά και να μην εμποδίζεται η λειτουργία των σχολεί-
ων και της πόλης.

Ας σταματήσει επιτέλους η υποκρισία! Η δίκη χρειάζεται να μεταφερθεί στο
Εφετείο Αθηνών και θα είναι υπόλογος ο ίδιος ο υπουργός Δικαιοσύνης, αν αν-
τί για τη μεταφορά της δίκης, οι κρατικές υπηρεσίες ασχολούνται με το να
νουθετήσουν έναν ανυπάκουο Δήμαρχο... Ποιοι άραγε κάνουν πλάτες στους
ναζί της Χρυσής Αυγής καλώντας σε απολογία το Δήμαρχο Κορυδαλλού;”.

Καλούν σε απολογία το Δήμαρχο Κορυδαλλού !

Η αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού στις 9 Ιούλη

Ποιοι φοβούνται τη δημοσιότητα;
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Μ
ε την ονομαστική ψηφοφορία επί τεσ-
σάρων άρθρων του νομοσχεδίου για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένει-

ας, ολοκληρώθηκε την περασμένη Πέμπτη 9/7,
η διαδικασία ψήφισης του νέου νόμου. 

Είχε προηγηθεί η απόρριψη του αιτήματος
για αναβολή της συζήτησης που ζήτησαν την
Τρίτη 7/7, σύσσωμοι όλοι οι πολέμιοι του νομο-
σχεδίου (Ανεξάρτητοι Έλληνες, Νέα Δημοκρα-
τία και Χρυσή Αυγή). Έτσι η συζήτηση κατά άρ-
θρο συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα, όπου
ψηφίστηκαν κατά πλειοψηφία μερικά από τα
άρθρα του νομοσχεδίου (πλην του 1β, 7, 8 και
10 τα οποία ψηφίστηκαν τελικά την Πέμπτη),
καθιστώντας το πλέον νόμο του κράτους. 

Και το ίδιο το νομοσχέδιο και η διαδικασία
ψήφισής του ακολουθούν μια αλληλουχία υπο-
χωρήσεων και συμβιβασμών στις πιέσεις από
τα δεξιά. Η υπουργός Μεταναστευτικής Πολι-
τικής Τασία Χριστοδουλοπούλου, προσπάθησε
μέχρι την τελευταία στιγμή να κερδίσει την
υποστήριξη των ΑΝΕΛ για να εξασφαλιστεί
«κυβερνητική συνοχή», διαχωρίζοντας το άρ-
θρο 1 σε 1α και 1β, έτσι ώστε να σπάσει στα
δύο η διάταξη που προβλέπει απόδοση ιθαγέ-
νειας λόγω γέννησης από τη διάταξη που προ-
βλέπει την απόδοση της ιθαγένειας λόγω φοί-
τησης, ώστε να μπορούν όσοι συμφωνούν να

τις ψηφίσουν και να ψηφίσουν "όχι" σε όποια
διαφωνούν. Μετά από τον ελιγμό αυτό, η Χρυ-
σή Αυγή ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία, η
οποία και έγινε. 

Παρ’ όλες τις υποχωρήσεις το 1α ψήφισε ο
ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι, το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ και
κατά ψήφισαν οι Ανεξάρτητους Έλληνες,
όπως και η ΧΑ, ενώ παρών ψήφισε η ΝΔ. Το 1β
που προβλέπει την απόδοση ελληνικής ιθαγέ-
νειας σε παιδιά μεταναστών που γεννιούνται
στην Ελλάδα και εγγράφονται στο δημοτικό
σχολείο, μπήκε σε ψηφοφορία την επόμενη
μέρα και υπερψήφισαν ο ΣΥΡΙΖΑ, το Ποτάμι,
το ΚΚΕ και το ΠΑΣΟΚ, και καταψήφισαν η ΝΔ,
οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και η ΧΑ. Έτσι το άρ-
θρο εγκρίθηκε με 179 ψήφους, (ΣΥΡΙΖΑ, Ποτά-
μι, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ) και 84 κατά (Ν.Δ., Χρυσή Αυ-
γή, ΑΝ.ΕΛ.), ενώ υπέρ ψήφισε κι ο συνεργαζό-
μενος με τους ΑΝ.ΕΛ. βουλευτής Κ. Ζουράρις.
Με την ίδια πλειοψηφία εγκρίθηκαν και τα άρ-
θρα 8 και 10 που αφορούν ζητήματα μετανα-
στευτικής νομοθεσίας, ενώ το άρθρο 7 που

ρυθμίζει τα θέματα της εποχιακής εργασίας
μεταναστών εγκρίθηκε με 232 ψήφους υπέρ
(ΣΥΡΙΖΑ, Ν.Δ., Ποτάμι, ΠΑΣΟΚ) και 31 κατά
(Χ.Α., ΚΚΕ, ΑΝ.ΕΛ.). 

Πιέσεις

«Η μάχη ενάντια στις απαιτήσεις των δανει-
στών, το Όχι (στο δημοψήφισμα) και το νομο-
σχέδιο για την ιθαγένεια είναι ψηφίδες του ίδι-
ου αγώνα για να ανορθωθεί η ελληνική κοινω-
νία», επισήμανε κατά τη συζήτηση η Βασ. Κα-
τριβάνου ως εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως
όπως η τακτική των συμβιβασμών απέναντι
στους εκβιασμούς των δανειστών θυσίασε τα
δικαιώματα των εργαζομένων για χάρη των
τραπεζιτών, έτσι και ο νόμος για την ιθαγένεια
θυσίασε ένα αυτονόητο δικαίωμα στα κριτήρια
του Συμβουλίου της Επικρατείας και τις πιέ-
σεις από τα δεξιά. 

Ο νέος νόμος υποχωρεί ιδεολογικά στο δε-
ξιό σκεπτικό ότι απαιτείται εθνική συνείδηση
για την απόκτηση ιθαγένειας, και ότι η απλή

απόδειξη των δεσμών με την ελληνική κοινω-
νία δεν είναι αρκετή. Για τα παιδιά που γεννή-
θηκαν στη χώρα, το νομοσχέδιο απαιτεί την
εγγραφή στην Α’�Δημοτικού, τη γέννηση του
παιδιού από νόμιμους γονείς, ένας από τους
οποίους πρέπει να διαθέτει “ισχυρό” τίτλο δια-
μονής (δηλαδή κάρτα επί μακρόν διαμένοντος,
δεκαετούς διαμονής, κλπ). Για τα παιδιά που
ήρθαν μετά την γέννησή τους στη χώρα αρχί-
ζει η περιπέτεια της επιτυχούς φοίτησης στα
σχολεία με εννέα χρόνια ή με έξι στην δευτε-
ροβάθμια ή με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το αποτέλεσμα
είναι με αυτό το νόμο να δημιουργείται μία γε-
νιά αποκλεισμένων παιδιών, ανάμεσά τους και
τα παιδιά με αναπηρία αφού δεν υπάρχει κα-
μία ειδική πρόβλεψη για αυτά. 

Ο αγώνας των κοινοτήτων μεταναστών, των
Ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών, της ΔΟΕ και
της ΟΛΜΕ, που στα πρόσφατα συνέδριά τους
ψήφισαν υπέρ της ιθαγένειας για όλα τα παι-
διά, της ΚΕΕΡΦΑ και όλου του αντιρατσιστικού
αντιφασιστικού κινήματος χρειάζεται να συνε-
χιστεί. Το αντιρατσιστικό ΟΧΙ στο δημοψήφι-
σμα σημαίνει ΟΧΙ στους αποκλεισμούς μέχρι
το τέλος, σημαίνει κλιμάκωση της πάλης για
ιθαγένεια και νομιμοποίηση για όλους τους με-
τανάστες και άσυλο στους πρόσφυγες.

Kατερίνα Θωίδου

Η μάχη για την Ιθαγένεια
συνεχίζεται

Σ
ε τραγική κατάσταση εξ αιτίας
της υποχρηματοδότησης βρί-
σκονται τα κέντρα κράτησης

μεταναστών σε όλη την Ελλάδα. Στη
Σάμο χωρίς φαγητό έχουν μείνει οι
πρόσφυγες στο κέντρο κράτησης,
λόγω της αδυναμίας να καλυφθούν
τα έξοδα σίτισής τους. Η εταιρεία
που έχει αναλάβει το catering έκοψε
το φαγητό, καθώς είναι απλήρωτη
από τον Σεπτέμβριο του 2014. Σύμ-
φωνα με το Έθνος στο νησί σήμανε
συναγερμός και τελικά μετά από πα-
ρέμβαση της Περιφέρειας και των
υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Εθνικής Άμυνας τη σίτιση ανέλα-
βε ο στρατός. 

“Στη Μυτιλήνη φτάνουν περίπου
1.000 πρόσφυγες τη μέρα” μας είπε
ο Ανδρέας Μπάλλας Περιφερεικός
Σύμβουλος με την “Ανταρσία στο Αι-
γαίο”. “Οι υποδομές φιλοξενίας δεν
μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες.
Το κέντρο κράτησης στην Παγανή
έκλεισε λόγω ακαταλληλότητας και
αυτή τη στιγμή λειτουργεί το κέντρο
στη Μόρια στο οποίο φιλοξενούνται
μόνο όσοι έχουν καταγραφεί. Δεν
υπάρχει το απαραίτητο προσωπικό
και τα απαραίτητα μηχανήματα προ-
κειμένου να γίνει άμεσα η καταγρα-
φή τους, με αποτέλεσμα οι πρόσφυ-
γες να παραμένουν εγκλωβισμένοι
για μέρες χωρίς να μπορούν να φύ-
γουν στην Αθήνα. 

Ένας πρόσφυγας χρειάζεται να
συγκεντρώσει 18 περίπου έγγραφα
πριν φύγει από δω. Ο Δήμαρχος το-
ποθέτησε σκηνές σε ένα κέντρο κυ-
κλοφοριακής αγωγής, έβαλε και 10
τουαλέτες και έφτιαξε έναν πρόχει-
ρο καταυλισμό. Εδώ και τρεις -τέσ-
σερις εβδομάδες έχουν γίνει εξε-
γέρσεις και διαμαρτυρίες από τους
πρόσφυγες, καθώς δεν επαρκεί ού-

τε το φαγητό αφού όσοι δεν έχουν
καταγραφεί δεν δικαιούνται σίτιση.
Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν
διαπληκτισμοί μεταξύ των προσφύ-
γων για λίγο φαγητό. Υπάρχουν αρ-
κετές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
στο νησί και κόσμος που βοηθάει.

Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
φτάνουν στα παράλια και προσπα-
θούν να φτάσουν στην Μυτιλήνη
περπατώντας χιλιόμετρα. Μέχρι
πρόσφατα η μεταφορά προσφύγων
και μεταναστών ήταν ποινικοποιημέ-
νη και κόσμος που βοηθούσε στη
μεταφορά τους κατηγορούνταν ως
διακινητής. Αυτό καταργήθηκε με
τροπολογία στο νέο νόμο για την
Ιθαγένεια. Εμείς ως παράταξη κατα-

θέσαμε πρόταση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο διεκδικώντας τα απαραί-
τητα κονδύλια”. 

Κραυγή αγωνίας εκφράζουν και οι
Γιατροί του Κόσμου στη Λέσβο για
την ανυπαρξία ιατρικής φροντίδας:
“Δεκάδες πρόσφυγες μεταφέρονται
σε ένα αποδεκατισμένο από την κρί-
ση νοσοκομείο καθημερινά! Δυο
ασθενοφόρα καλούνται να καλύ-
ψουν τις ανάγκες του νησιού και των
χιλιάδων προσφύγων! Πολλά παιδιά
και έγκυες ανάμεσά τους. Οι περισ-
σότεροι φτάνουν στο νοσοκομείο
γιατί δεν τους παρέχεται καμιά ια-
τρική φροντίδα τόσο για ασήμαντα
όσο και για σοβαρά νοσήματα και
γιατί ζουν σε εξουθενωτικές συνθή-

κες και σε εξαθλίωση. Καμία υπηρε-
σία διερμηνείας και κοινωνικής υπο-
στήριξης δεν έχει προβλεφθεί από
κανένα φορέα για να υποστηρίξει
την πολύτιμη δουλειά του τοπικού
συστήματος υγείας”. 

Στο ίδιο μήκος κύματος η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε: “Πε-
ρισσότεροι από 77.000 άνθρωποι
έχουν φτάσει μέχρι στιγμής φέτος
δια θαλάσσης στην Ελλάδα. Αυτοί
προέρχονται, σε ποσοστό μεγαλύτε-
ρο από το 60% από τη Συρία και οι
άλλοι από το Αφγανιστάν, το Ιράκ,
την Ερυθραία και την Σομαλία. Επί-
σης, περισσότεροι από 1.900 πρό-
σφυγες έχουν πνιγεί στην Μεσόγειο.

Πρόκειται για τον διπλάσιο αριθμό
από αυτούς που είχαν χάσει την ζωή
τους την ίδια περίοδο πέρυσι”.

Νεκροί

Την περασμένη Τρίτη 7 Ιούλη, πέν-
τε πρόσφυγες και μετανάστες βρέ-
θηκαν νεκροί και δεκάδες αγνοούν-
ται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ
Φαρμακονησίου και Αγαθονησίου,
όταν βυθίστηκε το σκάφος που μετέ-
φερε περίπου 37-40 μετανάστες. 

Δεν πρέπει να αφήσουμε στο όνο-
μα της νέας συμφωνίας- μνημόνιο
που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ να θυσιαστούν και άλλες αν-
θρώπινες ζωές μεταναστών και προ-
σφύγων. Τα κράτη της ΕΕ αντί να
δώσουν τα απαραίτητα κονδύλια για
χώρους υποδοχής αυξάνουν τις
εξουσίες και τα κονδύλια προς τη
FRONTEX, στο όνομα του ρατσι-
σμού και της ισλαμοφοβίας, μετα-
τρέποντας το Αιγαίο και τη Μεσό-
γειο σε υγρό τάφο. 

Απέναντι στα γεράκια της ΕΕ, του
ΔΝΤ και της ΕΚΤ χρειάζεται να προ-
χωρήσουμε σε λύσεις εργατικές,
όπως η διαγραφή του χρέους, η
κρατικοποίηση των τραπεζών, η έξο-
δος από ΕΕ και ευρώ, βάζοντας τέ-
λος στις χιλιάδες δολοφονίες μετα-
ναστών και προσφύγων, απαιτώντας
σύνορα ανοιχτά για όλους τους ερ-
γάτες, για να βάλουμε τέρμα στο
ρατσισμό και το φασισμό που γεννά
η πολιτική τους. 

Η ΕΕ σκοτώνει με τη λιτότητα
ΚΑΙ με τον ρατσισμό

Πρόσφυγες και μετανάστες στο κέντρο κράτησης στη Μυτιλήνη
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 50 χρόνια από τα Ιουλιανά 1965

Η εργατική απάντηση ενάντια στα πραξικοπήματα
Α

κριβώς 50 χρόνια πριν, στις 15
Ιούλη του 1965, ο τότε βασιλιάς
απέλυσε τον πρωθυπουργό της

Ένωσης Κέντρου Γεώργιο Παπανδρέ-
ου, παρότι είχε εκλεγεί με ποσοστό
53%. Με τη συμφωνία του στρατού
και της ΕΡΕ (της σημερινής ΝΔ) διόρι-
σε μια κυβέρνηση “αποστατών”, που
μέσα σε μια νύχτα μεταπήδησαν από
το κόμμα του Παπανδρέου στην καμα-
ρίλα του Παλατιού. Ήταν ένα πραξικό-
πημα. Αλλά ήταν και η αφορμή για το
ξεκίνημα μιας από τις μεγαλύτερες
εκρήξεις της εργατικής τάξης και της
νεολαίας, που για 70 μέρες και νύχτες
συγκλόνισαν την Ελλάδα με τις καθη-
μερινές διαδηλώσεις, τις συγκρούσεις
με τις δυνάμεις καταστολής και τις
απεργίες τους. 

Αυτός ο κόσμος είπε το δικό του
ΟΧΙ, είχε τους δρόμους της Αθήνας
στα χέρια του, έριξε δυο κυβερνήσεις,
απαιτούσε την αλλαγή του πολιτει-
ακού καθεστώτος και την κατάργηση
της βασιλείας, ριζοσπαστικοποιόταν
και άλλαζε ο ίδιος μέρα με τη μέρα
μέσα στο καμίνι της εξέγερσής του,
αλλά τελικά προδόθηκε από την ίδια
την ηγεσία του, την ΕΔΑ που τότε
ήταν το κυρίαρχο κόμμα της αριστε-
ράς. Ένας ελληνικός “πρώιμος Μάης
68” που ηττήθηκε. Σε λιγότερο από
δυο χρόνια μετά, ακολούθησε η επι-
βολή της στρατιωτικής δικτατορίας
στις 21 Απρίλη 1967.

Διδάγματα

Έχει τεράστια σημασία –ειδικά στις
σημερινές δραματικές εξελίξεις– να
αξιοποιούμε την παράδοση του εργα-
τικού κινήματος και της αριστεράς
που είναι γεμάτη από πολιτικά διδάγ-
ματα, θετικά και αρνητικά. Γι’ αυτό, το
νέο βιβλίο για τα “Ιουλιανά 1965” που
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου (σε δεύτε-
ρη έκδοση επικαιροποιημένη και συμ-
πληρωμένη) είναι κάτι παραπάνω από
πολύτιμο. Οι συγγραφείς του –ο Δη-
μήτρης Λιβιεράτος, ο Λέανδρος Μπό-
λαρης και η Μαρία Στύλλου– πετυχαί-
νουν να αποδώσουν με τον καλύτερο
τρόπο τρεις πλευρές της μεγάλης
έκρηξης: τη ζωντάνια που πηγάζει από
μια άμεση μαρτυρία των 70 συγκλονι-
στικών ημερών του Ιούλη, την ανάλυ-
ση για τις ρίζες της εργατικής εξέγερ-
σης και το ρόλο της τότε ηγεσίας του,
και τη σχέση και τη σύνδεση με τα κα-
θήκοντα του κινήματος και της αριστε-
ράς σήμερα.

Ο ιστορικός του εργατικού κινήμα-
τος Δημήτρης Λιβιεράτος συμμετείχε
ο ίδιος στα Ιουλιανά. Το ημερολόγιο
των αγώνων, που το έγραψε τον
Οκτώβρη του 1965, παρακολουθεί μέ-
ρα με τη μέρα όλες τις κινητοποιήσεις

και είναι η πιο τρανταχτή απόδειξη ότι
την ιστορία την γράφει ο κόσμος από
τα κάτω κι όχι οι “επώνυμοι” πολιτικοί.
Στις σελίδες του χρονικού του για τα
Ιουλιανά περιγράφει με μια αμεσότητα
που φέρνει ρίγη τις πρώτες αυθόρμη-
τες διαδηλώσεις μόλις το ραδιόφωνο
αναγγέλλει την απόλυση του Παπαν-
δρέου, τις συγκρούσεις με την αστυ-
νομία, τη δολοφονία του φοιτητή Σω-
τήρη Πέτρουλα και τους εκατοντάδες
χιλιάδες λαού που μετέτρεψαν την κη-
δεία του σε συλλαλητήριο οργής, την
πολιτική γενική απεργία που έκλεισε
κάθε χώρο δουλειάς, τη φλεγόμενη
πρωτεύουσα των οδοφραγμάτων. Στις
27 Ιούλη, τη μέρα της γενικής απερ-
γίας, η ηγεσία της ΕΔΑ προέτρεπε τον
κόσμο να διαλυθεί ήσυχα μετά τη συγ-
κέντρωση στην πλατεία Δημαρχίας
(Κοτζιά). Αλλά:

“Οι εργάτες προχωράνε προς την
Ομόνοια και από κει στην οδό Πανεπι-
στημίου, αδιαφορώντας για τις συνε-
χείς σειρές των «εφόρων» [της περι-
φρούρησης της ΕΔΑ] που τους εκλι-
παρούν να γυρίσουν πίσω. Αυτοί ήρ-
θαν για να διαδηλώσουν τη θέληση
τους και όχι να μπαφιάσουν από λόγια
στην πλατεία. Μια τεράστια εργατοθά-
λασσα ανεβαίνει ορμητικά προς το
Σύνταγμα με συνθήματα «Δημοψήφι-
σμα»,  «Ο Σωτήρης ζει», «Η Αυλή να
μαντρωθεί». Τα μαγαζιά κλείνουν, τα
τελευταία μέσα συγκοινωνίας σταμα-
τάνε, τα ταξιά εξαφανίζονται, η απερ-
γία επιβάλλεται. Η τεράστια διαδήλω-
ση γίνεται η μεγαλύτερη και μαχητικό-
τερη απεργιακή φρουρά που έχει δει
μέχρι σήμερα η Ελλάδα. 

Όλη η ηγεσία της ΕΔΑ και τα συνδι-
καλιστικά στελέχη προσπαθούν να
συγκρατήσουν τον κόσμο. Η εργατιά
της Αθήνας επιβάλλει τη θέληση της,
διαδηλώνει επί ώρες, συντρίβει εμπό-
δια και δεσμά που την κρατάγανε χρό-
νια. Αν η διαδήλωση δεν γινόταν, η
απεργία θα πέρναγε απαρατήρητη. Το
μεσημέρι όλα τα μαγαζιά θα ήταν
ανοιχτά και η συγκοινωνία θα είχε λει-
τουργήσει με τους ελάχιστους απερ-
γοσπάστες, σκορπώντας την απογοή-
τευση. Η διαδήλωση όμως επέβαλε
την απεργία, και ήταν η μεγάλη εργα-
τική νίκη. Κανένας δεν δούλεψε το
απόγευμα, και το βράδυ ομάδες νεα-
ρών διαδηλωτών γυρίζουν το κέντρο
της Αθήνας με τα συνθήματά τους και
τα πανό τους”.

Αστυνομία

Η πρώτη κυβέρνηση των “αποστα-
τών” κατέρρευσε. Στις 20 Αυγούστου,
η δεύτερη κυβέρνηση του Παλατιού
επιχειρεί να χτυπήσει με την αστυνο-
μία μια διαδήλωση που καλούσε η
Ομοσπονδία Τύπου:

“Η αστυνομία επιτίθεται μέχρι τις 10

το βράδυ στην οδό Σταδίου, στο ύψος
της πλατείας Κλαυθμώνος… Επί πέντε
ώρες η Αθήνα θα γίνει πεδίο μάχης.
Τα μηχανοκίνητα της αστυνομίας δια-
τρέχουν τους δρόμους της πολιτείας
ρίχνοντας συνέχεια δακρυγόνες βόμ-
βες, για να διαλύσουν τους διαδηλω-
τές. Η επιμονή όμως είναι τρομερή. Οι
συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται μέ-
χρι τις δυο μετά τα μεσάνυχτα. Οι δια-
δηλωτές αρχίζουν να στήνουν οδο-
φράγματα σε ολόκληρο το κέντρο της
Αθήνας... Το βράδυ της 28 προς 29
Αυγούστου γκρεμοτσακίζεται και η
δεύτερη αυλική κυβέρνηση του Τσιρι-
μώκου”.

Πώς όμως το εργατικό κίνημα και η
νεολαία έφτασαν στο σημείο να δί-
νουν με τέτοια αποφασιστικότητα μά-
χες, έχοντας να αντιμετωπίσουν όχι
μόνο την καταστολή της δεξιάς, αλλά
και τις “πυροσβεστικές” πιέσεις της
ηγεσίας της ΕΔΑ; Όπως κάθε μεγάλη
“στιγμή” της εργατικής τάξης, κάθε

μεγάλο ΟΧΙ, τα Ιουλιανά δεν έπεσαν
από τον ουρανό. Ο Λέανδρος Μπόλα-
ρης αναλύει διεξοδικά στο βιβλίο τις
ρίζες της έκρηξης του Ιούλη 1965. Το
πώς η ίδια η άνθηση του ελληνικού
καπιταλισμού έφερε την εμφάνιση
μιας νέας εργατικής τάξης και μιας
νεολαίας που δημιούργησε ένα εκρη-
κτικό μίγμα για να περάσει η ελληνική
κοινωνία από την ήττα της Αντίστα-
σης και του Εμφύλιου στις απεργίες
και τις διαδηλώσεις των αρχών της
δεκαετίας του 1960. Ο ενθουσιασμός
από την εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ
στις εκλογές του 1958, οι μαχητικές
απεργίες των οικοδόμων, η κίνηση
των “115 σωματείων”, οι φοιτητικές
διαδηλώσεις για “15% για την Παι-
δεία”, οι εκατοντάδες χιλιάδες κό-
σμος στην κηδεία του δολοφονημέ-
νου Γρηγόρη Λαμπράκη ήταν το
εφαλτήριο για τα Ιουλιανά. Πώς αντα-
ποκρίθηκε η ηγεσία της ΕΔΑ; Γράφει
ο Λέανδρος Μπόλαρης:

“Όταν οι διαδηλωτές των Ιουλιανών
έβαλαν αυθόρμητα στο κέντρο της
οργής τους το Παλάτι (που συμβόλιζε
στα μάτια τους όλη τη μεταπολεμική
τάξη πραγμάτων στην Ελλάδα) και
απαιτούσαν να φύγει η μοναρχία, φω-
νάζοντας στις διαδηλώσεις το σύνθη-
μα «Δημοψήφισμα», η ηγεσία της ΕΔΑ
όχι μόνο δεν το υιοθέτησε αλλά χρησι-
μοποίησε τον οργανωτικό μηχανισμό
της για να το εξαφανίσει. 

Χρειάστηκε να περάσουν πολλές
καυτές εβδομάδες διαδηλώσεων για
να κάνει την πρώτη εβδομάδα του Σε-
πτέμβρη μερικές δειλές κριτικές στην
ηγεσία της Ένωσης Κέντρου και τον
Γ. Παπανδρέου για τις κινήσεις συμβι-
βασμού με το Παλάτι. Το πλαίσιο που
κινούνταν η ηγεσία της ΕΔΑ ήταν η
ανάγκη για την αποκατάσταση της
«συνταγματικής τάξης» που είχε πα-
ραβιάσει το Παλάτι… 

Απειλή

Μια τέτοια πολιτική όχι μόνο το κί-
νημα δεν μπορούσε να ενισχύσει, αλ-
λά δε μπορούσε καν να το υπερασπί-
σει απέναντι στην απειλή του πραξικο-
πήματος. Το Γενάρη του 1966, καλού-
σε «να συμφωνηθεί και να διακηρυχθεί
από τα πολιτικά κόμματα ότι δεν θέ-
τουν πολιτειακό», δηλαδή δεν αμφι-
σβητούν τη Μοναρχία. Φυσικά, το μό-
νο κόμμα που δήλωνε ανοιχτά την
προτίμησή του στην αβασίλευτη δημο-
κρατία ήταν η ΕΔΑ. Και όμως, εγκατέ-
λειπε αυτή τη στοιχειώδη δημοκρατική
διεκδίκηση, ελπίζοντας να οικοδομή-
σει ένα μέτωπο από όλα τα κόμματα
για… την προστασία της δημοκρατίας!
Χωρίς μια πολιτική δύναμη που να δί-
νει νικηφόρα προοπτική, το κίνημα
υποχώρησε το 1966”.

Το νήμα που συνδέει τα Ιουλιανά
του ’65 με τον Ιούλη του 2015 ξετυλί-
γει το κείμενο της Μαρίας Στύλλου.
Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι
διαφορές μέσα στον μισό αιώνα που
πέρασε; Είναι αλήθεια ότι ο καπιταλι-
σμός έχει αλλάξει, επιχειρηματολο-
γεί, όπως και η εργατική τάξη από
την εποχή των οικοδόμων του 1965.
Όμως, σε ποια κατεύθυνση; Σε αντί-
θεση με τα μέσα της δεκαετίας του
’60, ο καπιταλισμός σήμερα είναι βυ-
θισμένος μέσα στην πιο βαθιά κρίση
του. Και η εργατική τάξη όχι μόνο
δεν έχει διαλυθεί αλλά έχει ενισχυθεί
και αριθμητικά και ποιοτικά. Δεν
υπάρχουν, λοιπόν, υποστηρίζει, αντι-
κειμενικοί παράγοντες που να μας
κάνουν να πιστέψουμε ότι οι εξεγέρ-
σεις ανήκουν στο παρελθόν. Έχει,
επομένως σημασία να σταθούμε
στον υποκειμενικό παράγοντα, στο
ρόλο της αριστεράς και τις στρατηγι-
κές επιλογές της:

“Και στα Ιουλιανά του 1965 και σή-

μερα, κυρίαρχο μέσα στην αριστερά
είναι το ρεύμα που στηρίζει τις ελπί-
δες του στην κατάκτηση της κυβέρνη-
σης και τον έλεγχό της σαν βήμα για
την προώθηση αλλαγών προς όφελος
της εργατικής τάξης. Τότε ήταν η
ΕΔΑ, σήμερα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο,
χωρίς συνολική στρατηγική σύγκρου-
σης οι κυβερνήσεις της αριστεράς δεν
μπορούν καν να εφαρμόσουν τις υπο-
σχέσεις και τα προγράμματα που εί-
χαν πριν εκλεγούν…”.

Επαναστατική αριστερά

Στις μέρες μας ζούμε πραξικοπήμα-
τα που μπορεί να μην έχουν πια την
έδρα τους σε μηχανισμούς του Παλα-
τιού, αλλά στα νέα άδυτα της ΕΚΤ και
των κεντρικών τραπεζών που γίνονται
ορμητήρια εκβιασμών ενάντια σε μια
εκλεγμένη κυβέρνηση της αριστεράς.
Γι’ αυτό, καταλήγει η Μαρία Στύλλου,
χρειάζεται να στηρίξουμε την εργατι-
κή τάξη και τους αγώνες της και ταυ-
τόχρονα να δυναμώσουμε την επανα-
στατική αριστερά.

“Τον Ιούλη του 1965 η επαναστατι-
κή αριστερά ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
Ο κόσμος που πάλευε στους δρό-
μους και στις απεργίες και συναντού-
σε την άρνηση της ΕΔΑ να στηρίξει
τα προχωρήματά του δεν είχε μια
εναλλακτική πολιτική δύναμη που να
τον βοηθήσει στην πάλη για την ανα-
τροπή. Σήμερα, τα πράγματα είναι
διαφορετικά. Η επαναστατική αριστε-
ρά είναι πολύ μεγαλύτερη. Η γενιά
που έζησε τα Ιουλιανά, η γενιά που
έζησε το Πολυτεχνείο έχουν αφήσει
πολύτιμη κληρονομιά την οποία πολ-
λοί αγωνιστές και αγωνίστριες προ-
σπαθούν να αξιοποιήσουν. Μέσα στις
μάχες της εποχής των Μνημονίων και
της πιο βαθιάς κρίσης του καπιταλι-
σμού διαμορφώνεται ένα ρεύμα αντι-
καπιταλιστικό που αναβιώνει τη στρα-
τηγική της ανατροπής αυτού του συ-
στήματος. Ο ρόλος του για την επό-
μενη περίοδο μπορεί να είναι κρίσι-
μος και καθοριστικός”.

Κώστας Πίττας

Η πολιτικοποίηση του κόσμου την βδομάδα
του δημοψηφίσματος και το βροντερό ΟΧΙ που
ακούστηκε, έδωσε την έμπνευση για την επιτυ-
χία της εκδήλωσης που οργάνωσε το περιοδικό
“Σοσιαλισμός απο τα Κάτω” για τα Ιουλιανά του
1965 στο Ηράκλειο Κρήτης την Πέμπτη 9 Ιούλη
στη Λότζια. Χαρακτηριστικό της διάθεσης του
κόσμου να βρει απαντήσεις στην επαναστατική
Αριστερά είναι ότι ήρθε κόσμος ακόμα και από
την αφίσα μας.

Τριάντα σύντροφοι από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον
χώρο της ευρύτερης αριστεράς, τον αναρχικό
χώρο αλλα και ανένταχτοι αγωνιστές παρακο-
λούθησαν ολόκληρη την εκδήλωση ενώ πάνω
απο 45 πέρασαν ν' ακούσουν κατά τη διάρκειά
της. 

Η εισήγηση έβαλε για τα γεγονότα των Ιουλια-
νών, την στάση της Αριστεράς στην μεγάλη κι-
νηματική έκρηξη που καθόρισε τα πολιτικά δρώ-
μενα για 70 μέρες και εμπόδισε 2 παλατιανά
πραξικοπήματα, αλλά και τη σύνδεση με το σή-
μερα και ιδιαίτερα με το αποτέλεσμα του δημο-
ψηφίσματος που τρομοκρατεί τα αστικά επιτε-

λεία.
Στη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκε η

αδυναμία της ΕΔΑ να ηγηθεί του κινήματος και
να προτάξει μια εναλλακτική λύση καθώς και το
πως δύο χρόνια μετά τα Ιουλιανά φτάσαμε στην
μαύρη επταετία. Παράλληλα δεν άργησε ν' ανοί-
ξει έντονα η συζήτηση γύρω από το μεταβατικό
πρόγραμμα και ιδιαίτερα την κρατικοπόιηση των
τραπεζών και τη σημασία του εργατικού ελέγ-
χου δίνοντας την συνέχεια στις σημερινές κρίσι-
μες μάχες ενάντια στους εκβιασμούς του κεφα-
λαίου. Τέλος ένας σύντροφος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έβαλε θέμα συμμαχιών εν όψει και των εσωκομ-
ματικών αντιστάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ.

Με το πέρας της εκδήλωσης αρκετά άτομα
έμειναν για να συζητήσουμε τι σκοπεύει να ορ-
γανώσει η Αντικαπιταλιστική Αριστερά από δω
και πέρα και πως μπορούν να βοηθήσουν. Τέλος
δώθηκαν 6 εφημερίδες, 4 περιοδικά με το σα-
ρωτικό όχι, 3 βιβλία για τα Ιουλιανά και ένα βι-
βλίο “Τί είναι και για τί παλεύει το ΣΕΚ”.

Δημήτρης Λυγίζος

Τα μηνύματα είναι επίκαιρα

Ανοιχτές εκδηλώσεις
ΑΘΗΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/7 
πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
(Κοτζιά – έναντι δημαρχείου) 8μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Λιβιεράτος,
Μιχάλης Λυμπεράτος, 
Λέανδρος Μπόλαρης, 
Άλκης Ρήγος, Μαρία Στύλλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/7 
πάρκο έναντι ΕΡΤ3 7.30μμ
Ομιλητές: Παντελής Μακρής,
ομότιμος   - καθηγητής Ιατρικής
και αγωνιστής την περίοδο των
Ιουλιανών, Πάνος Γκαργκάνας

Με μαζική συμμετοχή και με πλήθος τοποθε-
τήσεων από τα κάτω πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 7 Ιουλίου στην πλατεία της Σπλάντζιας, η
κεντρική εκδήλωση-συζήτηση του περιοδικού
“Σοσιαλισμός από τα Κάτω” στα Χανιά για τα
Ιουλιανά του 1965, με ομιλητή τον Κώστα Πίττα,
υπεύθυνο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου.

Ο ομιλητής ξεκίνησε με μία πολιτική αποτίμη-
ση της μάχης του δημοψηφίσματος και τι σημαί-
νει το ΟΧΙ για τη συνέχεια. Σημειώσε πως το μα-
ζικό ΟΧΙ είναι ένα μήνυμα στο αντίπαλο στρατό-
πεδο, ένα μήνυμα νίκης σε ολόκληρο τον κόσμο
και σε όσους διαδήλωσαν ότι μπορούμε να τα
καταφέρουμε αλλά και ένα μήνυμα στην κυβέρ-
νηση που επιχειρεί να φέρει νέες συμφωνίες και
μνημόνια. Αφού εξήγησε ότι το ΟΧΙ δεν ήταν κά-
τι τυχαίο και ότι από πίσω προηγήθηκε μια ολό-

κληρη σειρά αγώνων (ΕΡΤ, καθαρίστριες, σχολι-
κοί φύλακες, Σκουριές) συνέχισε με την παρου-
σίαση του μαζικού κινήματος του 1965 που βγή-
κε στους δρόμους και που ήρθε σε σύγκρουση
με το πραξικόπημα του Παλατιού αλλά και που
ανέδειξε καίρια ζητήματα όπως το πολιτειακό
και τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, κά-
νοντας τις απαραίτητες συνδέσεις με το σήμε-
ρα.

Στην εκδήλωση υπήρχε πλούσιο τραπεζάκι
της εφημερίδας, του περιοδικού (όπου κυκλο-
φόρησε το νέο τεύχος) και του βιβλιοπωλείου
με βιβλία για το κίνημα στην Ελλάδα καθώς και
η νέα έκδοση του βιβλίου «Ιουλιανά 1965». Δό-
θηκαν πέντε βιβλία από τη νέα έκδοση.

Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 
22/7, 8μμ
πάρκο 
πανεπιστημίου
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Μια απεργία που συγκλόνισε και υπενθύμισε σε
όλους τη δύναμη των εργατών. Όποιος έχει τύχει
να βρεθεί κάποια στιγμή στο Λονδίνο ξέρει ότι ο
υπόγειος είναι αυτός που κάνει την πόλη να κινεί-
ται. Την περασμένη Πέμπτη 9/7, ημέρα ανακοίνω-
σης του προϋπολογισμού λιτότητας της δεξιάς
κυβέρνησης κατέβηκαν σε απεργία και οι εργαζό-
μενοι στο μετρό. Ούτε ένα τρένο δεν κινήθηκε
στις ράγες της αγγλικής μητρόπολης, ούτε ένας
σταθμός του μετρό δεν άνοιξε παραλύοντάς την
κυριολεκτικά!

Απεργία με τέτοια επιτυχία έχει να γίνει από το
1926! Και τα τέσσερα σωματεία του κλάδου συν-
τονίστηκαν για αυτήν την 24ωρη απεργία. Στις
κάλπες που στήθηκαν από τα σωματεία για το αν
θα έπρεπε να υπάρξει απεργιακή απάντηση στα
μέτρα, το 97,6 % ψήφισε ΝΑΙ, ενώ η συμμετοχή
άγγιξε το 81%. Η συντριπτική πλειοψηφία που εκ-
φράστηκε στις κάλπες γέμισε με αυτοπεποίθηση
τους απεργούς οι οποίοι οργάνωσαν από τα χα-
ράματα απεργιακές φρουρές στους σταθμούς. 

Σε πολλές από τις φρουρές βρέθηκαν ως συμ-
παραστάτες μέλη άλλων συνδικάτων όπως αυτό
των εκπαιδευτικών καθώς και μέλη του SWP
(αδελφό κόμμα του ΣΕΚ), ενώ σε κάποιες έκανε
και την εμφάνισή του το πανό της φωτογραφίας.
Όπως έγραφε και η ΕΑ στις σελίδες της ήδη από
την προηγούμενη εβδομάδα, είναι παραπάνω από
εμφανές ότι η μαζική καταδίκη των μνημονίων
στις κάλπες του δημοψηφίσματος στην Ελλάδα
τροφοδότησε με νέες ελπίδες τους εργαζόμε-
νους στην Ευρώπη και αλλού. Αυτό άλλωστε φά-
νηκε και στην εναρκτήρια εκδήλωση του φεστι-
βάλ «Μαρξισμός 2015» στο Λονδίνο (βλ. δίπλα).

Φυσικά η απεργία αυτή δεν έπεσε από τον ου-
ρανό, είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομά-
δες η διαδήλωση κατά της λιτότητας με τη συμ-
μετοχή εκατοντάδων χιλιάδων στο κέντρο του
Λονδίνου. Είχαν ακόμη προηγηθεί αυθόρμητες
και μισο-οργανωμένες κινητοποιήσεις τις πρώτες
μέρες μετά την εκλογή των Τόρηδων σε σειρά
πόλεων ανά την Αγγλία. Η απεργία αυτή επανα-
φέρει τη δύναμη των συνδικάτων στο προσκήνιο
ως το μόνο πραγματικά αντίπαλο δέος στο «μονό-
δρομο» της λιτότητας. Ήδη έχει ξεκινήσει να ορ-
γανώνεται ο επόμενος σταθμός στον οποίο θα
συναντηθούν οι δυνάμεις της αντίστασης, και δεν
είναι άλλος από το συνέδριο των Τόρηδων τον
Οκτώβριο στο Μάντσεστερ. 

Η επιλογή της πόλης του Μάντσεστερ προβλέ-
πεται να αποδειχθεί εξαιρετικά ατυχής για το κυ-
βερνόν αγγλικό κόμμα, πρόκειται για την παραδο-
σιακή εργατούπολη του αγγλικού βορρά, (είχε
ήδη βιομηχανία από την εποχή του Μαρξ), που
στα χρόνια της παντοδυναμίας της Θάτσερ υπέ-
φερε τα μέγιστα από το νεοφιλελευθερισμό που
οδήγησε στην μαζική της αποβιομηχάνιση. Αντί-
θετα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, το
ερχόμενο φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά θερμό
για τα αγγλικά δεδομένα. 

«Η
αίθουσα στην οποία
φιλοξενήθηκε η εναρ-
κτήρια εκδήλωση του

φεστιβάλ «Μαρξισμός 2015» στο
Λονδίνο σείστηκε από χειροκρο-
τήματα εκατοντάδων καθώς φώ-
ναζαν ρυθμικά «ΟΧΙ – ΟΧΙ» σε έν-
δειξη αλληλεγγύης με την Ελλά-
δα». Η εικόνα αυτή όσο εντυπω-
σιακή κι αν ακούγεται δεν είναι
αρκετή για να περιγράψει ούτε
την μαζικότητα του 5ήμερου φε-
στιβάλ ούτε καν το πόσο κεντρι-
κό θέμα ήταν το κίνημα στην Ελ-
λάδα. 

Από το μικρόφωνο πήρε τον
λόγο ο Ούνζουμ Μίρζα, συνδι-
καλιστής από τους σιδηροδρο-
μικούς που εκείνη την μέρα
απεργούσαν (βλ. δίπλα). Μίλησε
για τις ραγδαίες αλλαγές που
συντελούνται στις ιδέες των
απεργών ενώ σε μια κίνηση
υψηλού συμβολισμού και υπο-
δείγματος διεθνιστικής αλλη-
λεγγύης παρέδωσε στον Πάνο
Γκαργκάνα, διευθυντή της ΕΑ,
οικονομική ενίσχυση που μάζε-
ψαν οι απεργοί το πρωί της
ίδιας μέρας για το ΣΕΚ!

Το λόγο πήραν επίσης η Έλεν
Ντέιβις από το συνδικάτο του
δημόσιου τομέα Γιούνισον (το
δεύτερο μεγαλύτερο της χώ-
ρας), η Κάντι Ούνγουιν, εργαζό-
μενη στην εθνική πινακοθήκη
που βρισκόταν σε απεργιακό
αγώνα διαρκείας για 46 μέρες
καθώς και μετανάστριες, ενερ-
γές στο κίνημα κατά του ρατσι-
σμού και υπέρ των δικαιωμάτων
των μεταναστών. Ακόμη μίλησε
η Τζέην Σάτον, υποψήφια στο
Τότεναμ του βόρειου Λονδίνου
με τη «Συμμαχία Σοσιαλιστών
και Συνδικαλιστών» στις πρό-
σφατες βουλευτικές εκλογές
όπου κατέγραψε μια από τις κα-
λύτερες επιδόσεις του σχήμα-
τος και η οποία μίλησε για την
ανάγκη οικοδόμησης πολιτικής
εναλλακτικής έναντι του κόμμα-
τος των Εργατικών.

Τον λόγο πήρε και ο Πάνος
Γκαργκάνας, εκ μέρους του
ΣΕΚ. Πριν προλάβει να μιλήσει
εκατοντάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες από το ακροατήριο
ύψωσαν χαρτιά που έγραφαν
«ΟΧΙ»  φωνάζοντας και χειρο-
κροτώντας ρυθμικά. Ο Πάνος
αναφέρθηκε στο διεθνή χαρα-
κτήρα που έχει η νίκη στο δημο-
ψήφισμα, στην πόλωση που κυ-
ριάρχησε την εβδομάδα πριν τις
κάλπες, και στα ταξικά χαρακτη-

ριστικά της ψήφου. Κλείνοντας
την ομιλία του ευχαρίστησε
τους συντρόφους από τα κόμ-
ματα και τις οργανώσεις της
Διεθνούς Σοσιαλιστικής Τάσης
για τις δράσεις αλληλεγγύης
που οργάνωσαν υπέρ του ΟΧΙ,
υπερτονίζοντας την αξία τους
στην ανάπτυξη της δυναμικής
αλλά και την ανάγκη αυτές (οι
δράσεις) να συνεχιστούν και τις
επόμενες εβδομάδες.

Τελευταία ομιλήτρια, ήταν η
Έιμι Λέδερ, εκ μέρους της Κ.Ε.
του SWP η οποία μίλησε για την
ανάγκη οι επαναστατικές ιδέες
να μετατραπούν σε οργανωτική
δύναμη για τις μάχες που είναι
ήδη ανοιχτές, έτσι ώστε να μπο-
ρέσουμε να παράγουμε αποτε-
λέσματα στο παρόν και όχι στο
μακρινό μέλλον.

Η ελληνική αριστερά στο
επίκεντρο

Πολλές ήταν οι συζητήσεις
που οργανώθηκαν στα πλαίσια
του φεστιβάλ αλλά αναμφισβή-
τητα στο επίκεντρο βρέθηκε το
«ντιμπέιτ» με τον Άλεξ Καλλίνι-
κος και τον Στάθη Κουβελάκη με
θέμα «Ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία:
μαρασμός για την Ελλάδα;». Κα-
τά κάποιο τρόπο αποτέλεσε συ-
νέχεια του παρόμοιου ντιμπέιτ
που είχε πραγματοποιηθεί και
μετά τη συμφωνία της 20ης Φε-
βρουαρίου. 

Πάνω από 1.000 άτομα γέμι-
σαν ασφυκτικά το αμφιθέατρο
και το τραπέζι των ομιλητών
ήταν στολισμένο με αφισάκια
του «ΟΧΙ». Ο Στάθης Κουβελά-
κης πήρε πρώτος το λόγο, εμ-

φανώς απογοητευμένος από τη
στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και την ψη-
φοφορία υπέρ των μέτρων στο
ελληνικό κοινοβούλιο. Χωρίς
διάθεση στρογγυλέματος της
κατάστασης, μίλησε για στρατη-
γική αποτυχία της πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ και για τις καταστροφι-
κές συνέπειες που αυτή φέρνει.
Ενώ υπερθεμάτισε στη σημασία
της μεγάλης νίκης του λαού στο
δημοψήφισμα αλλά και την πα-
ρακαταθήκη που αυτή αποτελεί
για το μέλλον ενώ τελείωσε την
εισήγησή του με τη φράση του
Ζαν Πωλ Σαρτρ «Κάθε φορά
που έσφαλα, αυτό συνέβη επει-
δή δεν ήμουν αρκετά ριζοσπα-
στικός»!

Ο Άλεξ Καλίνικος, ξεκίνησε
περιγράφωντας την κατάσταση
του εργατικού κινήματος και της
αριστεράς στην Ελλάδα ως
ορόσημο για την παγκόσμια αρι-
στερά. Ενώ προσέγγισε το απο-
τέλεσμα του δημοψηφίσματος
ως υπόδειγμα εργατικής ηγεμο-
νίας, όπου τα πιο πρωτοπόρα
κομμάτια της εργατικής τάξης
ηγήθηκαν ευρύτερων λαϊκών
στρωμάτων, ακόμη και μικροα-
στικών και οδήγησαν στο συν-
τριπτικό 62%. Ενώ συνεχίζοντας
την προσπάθεια άντλησης δι-
δαγμάτων από τη μάχη της 5ης
Ιουλίου, εμφανίστηκε σίγουρος
ότι αυτή η καμπή δεν είναι για
κανένα λόγο το «τέλος» για το
κίνημα, ενώ εξήγησε ότι πλέον
είναι σε όλον τον κόσμο φανερό
ότι η ΕΕ δεν αποτελεί κάποιου
είδους δημοκρατικό και προ-
οδευτικό θεσμό, αντίθετα με τις
ανοησίες που έλεγε ο Τσίπρας.  

Σε παρέμβασή του, ο Πάνος
Γκαργκάνας τόνισε ότι οι τελευ-
ταίες εξελίξεις δεν σηματοδο-
τούν μόνο τα όρια και τις αντι-
φάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σαν εγχείρη-
μα αλλά και του κοινοβουλευτι-
κού δρόμου, συγκεκριμένα είπε
«Οι εργάτες χρησιμοποίησαν τις
κάλπες, και στις εκλογές του Γε-
νάρη και στο δημοψήφισμα, τώ-
ρα είναι η ώρα για δράση στους
χώρους δουλειάς, είναι η ώρα
για απεργίες» ενώ κάλεσε του
αριστερούς βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, πέρα από τη στάση τους
έναντι της συμφωνίας, να στηρί-
ξουν το απεργιακό κύμα.

Τέλος ακόμα μία συζήτηση με
«ελληνικό άρωμα» ήταν αυτή για
το ρατσισμό και τη φασιστική
απειλή με τη συμμετοχή του Πέ-
τρου Κωσταντίνου από την
ΚΕΕΡΦΑ και του Κώστα Παπα-
δάκη από την Πολιτική Αγωγή
του Αντιφασιστικού Κινήματος.
Με πολύ διαφωτιστικές εισηγή-
σεις, οι δύο ομιλητές έδωσαν
καθαρά το στίγμα. Το κίνημα
στην Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο
παράδειγμα σε σχέση με την αν-
τίσταση στη λιτότητα αλλά και
στη μάχη για την ανάσχεση του
φασισμού και την καταπολέμη-
ση του ρατσισμού.

Για τους αναγνώστες της ΕΑ
που μιλάνε αγγλικά, οπτικοα-
κουστικό υλικό των παραπάνω
συζητήσεων του φεστιβάλ
«Μαρξισμός 2015» στο Λονδί-
νο, μπορεί να βρεθεί στη σελί-
δα της Εργατικής Αλληλεγγύης
στο Facebook αλλά και στην
ιστοσελίδα sekonline.gr 

Μανώλης Σπαθής

Απεργία στο 
Μετρό του Λονδίνου

Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Διεθνιστική αλληλεγγύη

Εναρκτήρια εκδήλωση του φεστιβάλ “Μαρξισμός 2015” στο Λονδίνο

Το πανό των απεργών του Μετρο στο Μαρξισμό
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Ο
υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, πιστός στο ρόλο του δεξί-
ιού εξτρέμ της κυβέρνησης, μια μόλις μέρα μετά το μεγάλο «ΟΧΙ»
έτρεξε στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον Μπέτζαμιν Νετανιά-

χου που είναι ταυτόχρονα πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών. 

Πέρσι τέτοια εποχή τα ισραηλινά μαχητικά με εντολές του Νετανιάχου
σκορπούσαν τη φρίκη και το θάνατο στη Γάζα. Στις πολεμικές επιχειρή-
σεις που κράτησαν 53 μέρες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 2.300
Παλαιστίνιοι, 500 από τα θύματα ήταν παιδιά… Ούτε μια λέξη για τα εγ-
κλήματα του Ισραήλ, ούτε μια λέξη για τα θύματα των βομβαρδισμών δεν
βγήκε από τα χείλη του Έλληνα ΥΠΕΞ.

Το μόνο που ακούσαμε είναι αυτό που μονότονα επαναλαμβάνει ο Κο-
τζιάς, «βρισκόμαστε σε ένα τρίγωνο αποσταθεροποίησης, ανάμεσα σε
Ουκρανία, Λιβύη και Μέση Ανατολή» και ότι μέσα σε αυτό το τοπίο «οι
σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ, της Κύπρου και της Ελλάδας είναι πολύ ση-
μαντικές και συνιστούν μια γραμμή σταθερότητας σε αυτή την περιοχή. Η
σταθερότητα και η ασφάλεια αποτελούν το κοινό μας συμφέρον». Αν οι
δηλώσεις σταματούσαν σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε με άνεση να
πούμε ότι ο υπουργός μένει πιστός στη γραμμή της ελληνικής αστικής
τάξης και των κυβερνήσεων από τον Γιώργο Παπανδρέου μέχρι σήμερα,
αλλά αυτή τη φορά πήγε ακόμα παραπέρα. 

Θράσος

Με περίσσιο θράσος δήλωσε «Όταν βλέπω ανθρώπους από το Ισραήλ,
σκέφτομαι ότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο λαός αγαπά την Ελλάδα τόσο
πολύ, που και εμείς θα πρέπει να μάθουμε εξίσου να αγαπάμε το Ισ-
ραήλ». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που θα μπορούσε να ξε-
στομίσει «αριστερός» υπουργός. 

Για να τηρήσει τα προσχήματα ταξίδεψε και μέχρι τη Ραμάλα όπου συναν-
τήθηκε με τον μετριοπαθή Αμπάς. Εκεί μίλησε για την αλληλεγγύη που ενώ-
νει τον ελληνικό και τον παλαιστινιακό λαό. Φυσικά «ξέχασε» να κάνει την
παραμικρή αναφορά στη Γάζα, τον αποκλεισμό που υφίσταται και στο  «Ένα
καράβι για τη Γάζα» που έπεσε ακόμα μια φορά θύμα κρατικής πειρατείας
από το πολεμικό ναυτικό του σιωνιστικού κράτους πριν από μερικές μέρες.

Οι ισχυροί δεσμοί που μας ενώνουν με τους Παλαιστίνιους και ειδικά με
τον ηρωικό πληθυσμό της Γάζας είναι παλιοί και αδιαπραγμάτευτοι. Για
κανέναν λόγο δεν μπορούν να αποτελέσουν ακόμα ένα διαπραγματευτικό
«χαρτί» στη βρώμικη εξωτερική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης. Η
αλήθεια είναι ότι έχουμε συνηθίσει να δίνουμε και όχι να δεχόμαστε αλλη-
λεγγύη από τη Γάζα. Την περασμένη εβδομάδα οι ρόλοι αντιστράφηκαν,
όπως φαίνεται και στην φωτογραφία μικρά παιδιά σήκωσαν το δικό τους
«ΟΧΙ» για αλληλεγγύη στην καμπάνια για το δημοψήφισμα της 5/7.

Σίγουρα δεν αποτελεί έκπληξη η στάση αυτή των παιδιών από τη Γάζα,
εξάλλου όσο μπόι τους λείπει τόσο είναι το ανάστημα που σηκώνουν εδώ
και χρόνια ενάντια στα τείχη, τα τανκς και τα F16 του Ισραήλ. Ίσως θα
έπρεπε κάποια στιγμή να κάνει τον κόπο ο Έλληνας ΥΠΕΞ να ταξιδέψει
μέχρι τη Γάζα (αν τον αφήσει ο φίλος του ο Νετανιάχου) και να μιλήσει σε
αυτά τα παιδιά για την ανάγκη να μάθουν να αγαπάνε το Ισραήλ…

Σ
το προηγούμενο φύλλο της
«Εργατικής Αλληλεγγύης»
δεν μπόρεσε να φιλοξενηθεί

το τεράστιο διεθνές κίνημα αλλη-
λεγγύης που αναπτύχθηκε για το
«ΟΧΙ» στους εκβιασμούς της ευρω-
παϊκής και ελληνικής αστικής τά-
ξης.

Σχεδόν όπου στον κόσμο υπάρ-
χουν οργανώσεις της αριστεράς,
εργατικές οργανώσεις ή Έλληνες
που αναγκάστηκαν να μεταναστεύ-
σουν για να βρουν δουλειά οργα-
νώθηκαν κινητοποιήσεις αλληλεγ-
γύης για  το ΟΧΙ, αλλού μεγάλες
και αλλού μικρότερες. Ενδεικτική
είναι η κινητοποίηση που έγινε στη
Νέα Υόρκη, όπως την περιέγραψε ο
Γιάννης Δελατόλας στην ΕΑ. «Πάνω
από 400 ομογενείς συναντήθηκαν
στο Πάρκο της Αθήνας. Ο κόσμος
που μαζεύτηκε βρέθηκε μπροστά
σε μια έκπληξη. Η Ομοσπονδία (Ελ-
λήνων της ΝΥ), οι δεξιοί και ακρο-
δεξιοί-χουντικοί "ηγέτες" της ελλη-
νικής κοινότητας στην Αστόρια
προσπάθησαν να καπελώσουν την
διαμαρτυρία που είχε οργανωθεί
ξεκάθαρα υπέρ του ΟΧΙ από συν-
τρόφους της Αριστερής Κίνησης,
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ». 

Επιτυχία

«Η προσπάθεια από τη μεριά των
δεξιών ήταν η συγκέντρωση να εί-
ναι αφηρημένα «υπέρ της Ελλά-
δας» και να μην παίρνει θέση υπέρ
του ΟΧΙ. Ο συγκεντρωμένος κό-
σμος εξαγριώθηκε και συγκρούστη-
κε ανοιχτά με την Ομοσπονδία, που
προσπάθησε να πνίξει τους ομιλη-
τές του ΟΧΙ παίζοντας στη διαπα-
σών ελληνική μουσική και τον Εθνι-
κό Ύμνο. Η προσπάθεια καπελώμα-
τος έπεσε στο κενό, ο κόσμος του
ΟΧΙ κατέλαβε την πλατεία και τελι-
κά η κινητοποίηση στέφθηκε με επι-
τυχία».

Κινητοποιήσεις σαν αυτές έπαι-
ξαν ρόλο στη δυναμική που ανα-
πτύχθηκε και έφτασε να εκφράζεται
στις κάλπες με 61,3 % αλλά ταυτό-
χρονα αποτελούν και ισχυρό επιχεί-

ρημα ενάντια στους τρομοκράτες
του ΝΑΙ αλλά και τεράστια παρακα-
ταθήκη για το μέλλον.

Είναι επιχείρημα έναντι της τρο-
μοκρατίας ότι η ρήξη με την Ευρω-
ζώνη και την ΕΕ σημαίνει απομόνω-
ση και περιχαράκωση εντός συνό-
ρων. Η εκκωφαντική αλήθεια είναι
ότι η στιγμή που το ΟΧΙ μας κορυ-
φωνόταν ήταν ταυτόχρονα και η
στιγμή που ήμασταν πιο ενωμένοι
από ποτέ με τους εργαζόμενους
στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι
«προοδευτικοί» του ΝΑΙ, κυρίως
από το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι, αρέ-
σκονται να παρουσιάζουν τους εαυ-
τούς τους ως πραγματικούς πολί-
τες του κόσμου που παλεύουν
ενάντια στον απομονωτισμό και την
«εθνική αναδίπλωση» που υποτίθε-
ται ότι πρεσβεύει το ΟΧΙ. Αν είναι

έτσι θα πρέπει να μας εξηγήσουν
τον λόγο για τον οποίο δεν πραγμα-
τοποιήθηκε ούτε μία (1) κινητοποί-
ηση κάπου στον κόσμο υπέρ του
ΝΑΙ, εκτός αν μετράνε σαν τέτοιες
τις χυδαίες δηλώσεις-εκβιασμούς
από τύπους σαν τον Γιούνκερ και
τον Σούλτς.

Όπως ήταν αναμενόμενο το
βροντερό ΟΧΙ που βγήκε από τις
κάλπες έδωσε έμπνευση σε όσους
και όσες ανά τον κόσμο παλεύουν
ενάντια στη λιτότητα και ώθηση
στους εργατικούς αγώνες. Την
Πέμπτη 9/7 ημέρα κατάθεσης του
προϋπολογισμού λιτότητας στην
Αγγλία, στην απεργιακή φρουρά
των μηχανοδηγών του μετρό του
Λονδίνου, δέσποζε πανό γραμμένο
στα αγγλικά και στα ελληνικά.

Μ.Σ.

Έμπνευση για όλο τον κόσμο OXI (και) στον άξονα
Κοτζιά - Νετανιάχου

Ο 24χρονος Μαχμούντ Άκι από τη Γάζα, μέλος της «Πρωτοβουλίας Φίλων της Ελλάδας
στη Γάζα» ήταν ο εμπνευστής του ακτιβισμού αυτού και τράβηξε αυτές τις
φωτογραφίες, που έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου. Όπως δήλωσε στην ΕΑ «έχουμε
ακούσει για τις πιέσεις που δέχεται ο ελληνικός λαός και θέλαμε να δείξουμε με
αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή μας».

ΜΑΡΟΚΟ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Ν. ΥΟΡΚΗ

ΜΠΟΛΟΝΙΑ

ΓΑΖΑ
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Κ
ινητοποίηση συμπαράστασης (φωτό πάνω) στον πρόεδρο της
Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής ΠΕΤ-ΟΤΕ Χανίων, Λάμπρο Κα-
στρινάκη, πραγματοποίησαν την Δευτέρα 13/7 στο κατάστημα

του ΟΤΕ στην οδό Τζανακάκη συνάδελφοι εργαζόμενοι στον
Oργανισμό, καταγγέλλοντας την διοίκηση για την δίωξη.

Στην κινητοποίηση παραβρέθηκε και ο Αντιπρόεδρος της ΠΕT ΟΤΕ
Θανάσης Φωλιάς που είπε πως ο πρόεδρος της τοπικής διώκεται γιατί
επιχείρησε να προστατεύσει το απόρρητο των επικοινωνιών και να ελέγ-
ξει τις παρανομίες που συντελούνται. Στο πλευρό του Λάμπρου Καστρι-
νάκη βρέθηκε και ο δημοτικός σύμβουλος Χανίων με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων Χανίων Σεραφείμ Ρίζος.

Υπενθυμίζεται πως ο Λ. Καστρινάκης είχε κατηγορήσει τη διοίκηση
του ΟΤΕ για παράνομες δραστηριότητες στα Χανιά, όπως το να ερ-
γάζονται παράνομα σε εργολαβίες συνταξιούχοι του ΟΤΕ.

“Η Διοίκηση του ΟΤΕ έρχεται για μια ακόμη φορά να προσπαθήσει
να φιμώσει όλους τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές που
αντιστέκονται στην επιβολή της εντατικοποίησης της εργασίας. Η
ίδια πράττει με παράνομες μεθόδους στο βωμό της μεγιστοποίησης
του κέρδους της, χωρίς να σέβεται ανθρώπους, νόμους και κανονι-
σμούς”, τόνιζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο των
εργαζόμενων στα Χανιά.

“Οι συνδικαλιστικές δράσεις του προέδρου της Τ.Δ.Ε. ΠΕΤ-ΟΤΕ
Χανίων Καστρινάκη Λάμπρου ενόχλησαν την Διοίκηση του ΟΤΕ. Σαν
αποτέλεσμα αυτού η Διοίκηση τον μετέφερε στοχευμένα και εκδικη-
τικά σε διαφορετικό χώρο εργασίας εκτός κεντρικής υπηρεσίας που
εργαζόταν και είχε επαφή με τους περισσότερους εργαζόμενους για
να μην μπορεί να ενημερώνει τους συναδέλφους, να ασκεί συνδικα-
λιστικό έργο και να ελέγχει τη νομιμότητα με τους δεκάδες εργολά-
βους που εργάζονται παράνομα σε “ζωντανό” δίκτυο του ΟΤΕ και οι
περισσότεροι απ’ αυτούς χρησιμοποιώντας συνταξιούχους του ΟΤΕ
και ανασφάλιστους εργαζόμενους”.

Εκδικητική
“Καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε την άδικη και εκδικητική στο-

χοποίηση του Προέδρου της ΤΔΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ Χανίων Καστρινάκη Λάμ-
πρου από την Διοίκηση του ΟΤΕ για την συνδικαλιστική του δράση.
Αν η Διοίκηση μπορεί να περνάει σε «απομόνωση» τον εκάστοτε θε-
σμικό πρόεδρο (συνδικαλιστή) του τοπικού σωματείου σκεφτείτε την
τρομοκρατία που επιθυμεί να περάσει με αυτή την κίνηση και στους
υπόλοιπους εργαζόμενους τοπικά αλλά και πανελλαδικά.

Ζητάμε άμεση επιστροφή του Προέδρου στα προηγούμενα καθή-
κοντα! Επαναφορά της διοίκησης στην νομιμότητα, ορισμό όλων των
συνεργείων σε διμελή όπως ορίζει η νομοθεσία, σεβασμό στους κα-
νόνες υγιεινής & ασφάλειας και ισότητας μεταξύ εργαζομένων”, ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση που καλούσε σε κινητοποίηση και την Τρί-
τη 14/7, την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο- κατά την διάρ-
κεια της 3μερούς συνάντησης για την εξέταση της καταγγελίας στην
επιθεώρηση εργασίας.

ΟΤΕ ΧΑΝΙΑ

Κάτω τα χέρια 
από τους
αγωνιστές

Γίνεται να υπάρχει αριστερή πλειοψηφία στην Διδασκαλι-
κή Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και το Διοικητικό Συμβού-
λιο να εκλέγει δεξιό πρόεδρο; Κι όμως γίνεται. 

Μετά από συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ, πρόεδρος εκλέ-
χτηκε ο Θανάσης Κικινής από τη ΔΑΚΕ. Υποψήφιος ήταν
και ο Γιώργος Γαλάνης από τις Παρεμβάσεις-Συσπειρώ-
σεις-Κινήσεις (την παράταξη που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ). 

Τον Θ. Κικινή στήριξαν οι ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ που έχουν μαζί 5
αντιπροσώπους στο ΔΣ, ενώ τον Γ. Γαλάνη στήριξαν οι Πα-
ρεμβάσεις, η ΕΡΑ (πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ) και η Ανεξάρτη-
τη Ενωτική Εκ-κίνηση Εκπαιδευτικών που συνολικά έχουν 4
αντιπροσώπους. Ποιος δεν πήρε θέση; 

Οι αντιπρόσωποι του ΠΑΜΕ που ψήφισαν λευκό. Αν οι
δύο αντιπρόσωποι του ΠΑΜΕ είχαν ψηφίσει, η Ομοσπονδία

θα είχε πρόεδρο προερχόμενο από την αριστερά, όπως
ήταν φυσιολογικό να υπάρξει μετά τις εκλογές στο πρό-
σφατο συνέδριο όπου ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ είχαν σημαντικές
απώλειες στη δύναμή τους. 

Για άλλη μια φορά, όπως στο πρόσφατο δημοψήφισμα, η
γραμμή του ΠΑΜΕ ήταν «άκυρη». Είναι φανερό ότι ο σεχτα-
ρισμός που επιδεικνύει είναι εμπόδιο για το ίδιο το κίνημα,
αλλά φέρνει σε δύσκολη θέση τον ίδιο του τον κόσμο εγ-
κλωβίζοντας τον σε μια θέση ακινησίας. 

Παρά την εκλογή του δεξιού προέδρου, υπάρχουν όλες
οι δυνατότητες η Διδασκαλική Ομοσπονδία να κινηθεί
απεργιακά ενάντια σε νέα και παλιά μνημόνια από τον Σε-
πτέμβρη, έτσι ώστε να απαντήσει στις νέες επιθέσεις που
θα γίνουν και στο χώρο της Παιδείας.  

Αντίσταση στην εργοδοτική
τρομοκρατία του “Ναι”

Έ
να βροντερό ταξικό ΟΧΙ ήταν
το μήνυμα που έστειλε η εργα-
τική τάξη την Κυριακή 5/7 πα-

ρά την εκτεταμένη εργοδοτική τρομο-
κρατία, τις απειλές και την κατάφωρη
παραβίαση κάθε εργατικής νομοθε-
σίας. 

Πανικό προσπάθησαν να σπείρουν
σε όλες τις εταιρίες που συνεργάζον-
ται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ με τον
δημόσιο τομέα εργολάβοι και διευθυν-
τές απειλώντας τον κόσμο πως το ΟΧΙ
θα σημάνει διακοπή χρηματοδότησης
και άρα διακοπή των εργασιών. Εργα-
ζόμενοι σε ψυχιατρικές δομές, ΜΚΟ,
και εταιρίες ΣΔΙΤ κάθε είδους, βρέθη-
καν στο μάτι του κυκλώνα με απειλές
και τρομοκρατία.

Εκεί ωστόσο που η κατάσταση
έφτασε να είναι πλήρως εκβιαστική
ήταν στον αμιγώς ιδιωτικό τομέα. Τα
αφεντικά, ντόπια και ξένα, έβαλαν τα
δυνατά τους για να επιβάλλουν το Ναι
και να αλλάξουν την διάθεση των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας για ρήξη
και σύγκρουση με τα μνημόνια και
τους θεσμούς που τα επιβάλλουν. 

Οι απειλές έφτασαν στο σημείο της
κατακράτησης δεδουλευμένων ή σε
παράνομες υποχρεωτικές άδειες ακό-
μα και σε λοκ άουτ ολόκληρων μονά-
δων και εργοταξίων. 

Η Εργατική Αλληλεγγύη έγραφε
στο προηγούμενο φύλλο (1181) για
τις απειλές που εξαπέλυσαν οι κατα-
σκευαστικές και εργολαβικές εταιρίες
για διακοπή των 4 μεγάλων έργων. Τις
απειλές για αναστολή του έργου έκα-
νε πράξη η Ολυμπία Οδός Α.Ε. (είναι
η σύμπραξη της μεγαλύτερης Γαλλι-
κής κατασκευαστικής VINCI CONCES-
SIONS, με την HOCHTIEF PPP SOLU-
TIONS, την J&P  Αβαξ,  την ΑΚΤΩΡ
και την ΤΕΡΝΑ στις οποίες έχει ποσο-

στά ο Μπόμπολας, την ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ)
που έχει αναλάβει σχεδόν χαριστικά
την κατασκευή της εθνικής οδού Κό-
ρινθος- Πάτρα, κλείνοντας τελικά το
έργο με τον εκβιασμό προς τους ερ-
γαζόμενους πως αν βγει το ΟΧΙ τότε
δεν θα συνεχίσει την κατασκευή λόγω
“έλλειψης ρευστότητας”. 

Λοκ άουτ
Αμέσως μετά παρέτεινε για μια

εβδομάδα ακόμα το Λοκ-άουτ “περι-
μένοντας την συμφωνία”, όπως λέγα-
νε τα μεγαλοστελέχη της εταιρίας. Το
ίδιο συνέβη και στα 4 μεγάλα έργα αλ-
λά και σε μικρότερες εργολαβίες σε
διάφορες περιοχές της χώρας που
κατασκευαστικές εταιρίες ελληνικές
και πολυεθνικές με πρόσχημα την
ρευστότητα σταμάτησαν τα έργα
“συμβουλεύοντας” ταυτόχρονα τους
εργαζόμενους να ψηφίσουν Ναι αν θέ-
λουν να συνεχίσουν να έχουν τη δου-
λειά τους.

Μπαράζ εργοδοτικής ασυδοσίας
έγινε στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών. H
εργοδοσία της Vision Solutions με
πρόσχημα το πρόβλημα της ρευστό-
τητας δεν πλήρωσε μέρος του μισθού
του προηγούμενου μήνα. Το ίδιο έγινε
στην Teleperformance, στην Infoquest,
στη CBS, στη Sieben, τα αφεντικά
παντού προσπάθησαν να τρομοκρατή-
σουν τους εργαζόμενους πως αν δεν
βγει Ναι και δεν υπάρξει συμφωνία θα
χάσουν τις δουλειές τους, ενώ στη
Forthnet απείλησαν με απολύσεις ερ-
γαζόμενους που τόλμησαν να στηρί-
ξουν το ΟΧΙ δημόσια. Στην Telefonet
στην πλ. Βικτώριας εταιρία συνεργα-
ζόμενη αποκλειστικά με τη Forthnet,
από την ημέρα ανακοίνωσης του δη-
μοψηφίσματος έβγαλαν όλον τον κό-
σμο σε υποχρεωτική άδεια, ενώ την
Δευτέρα 13/7 που ξανάνοιξαν είπαν

στους εργαζόμενους πως η επιχείρη-
ση δεν έχει να τους πληρώσει γι' αυτό
και δεν έχουν μπει οι μισθοί ενώ προ-
χώρησαν ένα βήμα παρακάτω λέγον-
τας πως όποιος δεν έχει κλείσει κά-
ποιο συμβόλαιο κατά την διάρκεια του
3ωρου ωραρίου, θα απολύεται. Στην
ουσία έφτασαν στο σημείο να έχουν
ημερήσιες συμβάσεις. 

Απειλές για απολύσεις και προσπά-
θεια στοχοποίησης όποιων εργαζόμε-
νων στήριζαν το ΟΧΙ είχαμε και στην
εταιρία Calzedonia.

Την δικαιολογία ότι δεν υπάρχει
ρευστότητα και άρα δεν υπάρχουν
χρήματα και δουλειά χρησιμοποίησαν
πολλά αφεντικά και στους εργαζόμε-
νους στις εταιρίες courier, αλλά και
στα delivery αφού κύμα απολύσεων
και μείωσης του μεροκάματου προ-
σπάθησαν να επιβάλλουν και στον
κλάδο του φαγητού και του καφέ.

Μέσα σε αυτή την αναμπουμπούλα
ανακοινώθηκαν υποχρεωτικές άδειες
στον ΑΝΤ1 με σκοπό τις απολύσεις
χωρίς αποζημιώσεις από Σεπτέμβρη
αλλά και στο συγκρότημα του Μπόμ-
πολα τον “Πήγασο” (ΕΘΝΟΣ-Ημερη-
σία). 

Η απεργία της Τετάρτης 15/7 δεν εί-
ναι μόνο ενάντια στο νέο μνημόνιο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά είναι
η εργατική απάντηση στην εργοδοτική
τρομοκρατία και τα αφεντικά που χρη-
σιμοποίησαν κάθε δυνατό εκβιασμό
για να στηρίξουν το Ναι. Η μεγαλει-
ώδης απάντηση της εργατικής τάξης
στο δημοψήφισμα ήταν η αρχή, μπο-
ρούμε να τους δώσουμε ένα απεργια-
κό ΟΧΙ ενάντια σε νέα και παλιά μνη-
μόνια, ενάντια στην εργοδοτική τρο-
μοκρατία και τους εκβιασμούς των
αφεντικών.

Κυριάκος Μπάνος

ΔΟΕ: Αριστερή πλειοψηφία,
δεξιός πρόεδρος
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Εν μέσω πυκνών πολιτικών εξελίξεων με την Αντικαπι-
ταλιστική Αριστερά πλέον σε πρωταγωνιστικό ρόλο συνε-
χίζονται οι εκδηλώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Μαζική ήταν η εκδήλωση της ΤΕ Πατησίων-Γαλατσίου-
Κυψέλης την Τετάρτη 8/7 μπροστά στο μνημείο Εθνικής
Αντίστασης στο Γαλάτσι με ομιλητές τον Πάνο Γκαργκά-
να διευθυντή της Εργατικής Αλληλεγγύης, μέλος του
ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον Πάνο Παπανικολάου, δημο-
τικό συμβούλο Περιστερίου και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.

«Τρεις μόλις μέρες μετά το τεράστιο ΟΧΙ που έβγαλε
το δημοψήφισμα και πριν ο Τσίπρας ανακοινώσει επίση-
μα το νέο μνημόνιο, ο Π. Γκαργκάνας εξήγησε γιατί πρό-
κειται για την πιο σκληρή ταξική πόλωση αποτέλεσμα
των μαχών και της ριζοσπαστικοποίησης της προηγούμε-
νης περιόδου και πώς πρέπει να οργανώσουμε την συνέ-
χεια αφού στις πλάτες μας πέφτει η υποχρέωση να φτά-
σουμε το ΟΧΙ μέχρι την ρήξη. Και ο Π. Παπανικολάου
στάθηκε στη σημασία του ηχηρού ΟΧΙ στους δανειστές
και εξήγησε πως τώρα έρχεται η ώρα για να οργανώσου-
με το ΟΧΙ μέχρι τέλους. Σημαντική ήταν και η παρουσία
μελών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που ήθελαν να μάθουν τις
απόψεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τη συνέχεια, αναγνωρίζον-
τας τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξαν οι αγωνιστές της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο να ξεδιπλωθεί το μεγάλο ΟΧΙ των εργα-
ζόμενων και της νεολαίας”, τόνισε στην Ε.Α. η Σοφία Στυ-
λιανού που συντόνισε την εκδήλωση.

“Πάνω από 30 αγωνιστές/ριες συμμετείχαν στην συζή-
τηση της Τ.Ε Βύρωνα-Παγκρατίου με θέμα την πρόταση
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς για το πως μπορούμε
να απαλλαχτούμε από τα μνημόνια και τη λιτότητα. Οι
ομιλητές ήταν όλοι μέλη της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ”, ανέ-
φερε μιλώντας στην Ε.Α. ο Νίκος Βούλτσος. “Η Αργυρή
Ερωτοκρίτου τόνισε πως το 62% που ψήφισε το ΟΧΙ στο
δημοψήφισμα χρειάζεται και μπορεί να οργανωθεί σε ένα
απεργιακό κίνημα ώστε να τσακίσει τους εκβιασμούς και
το νέο μνημόνιο. Ο Χρήστος Τουλιάτος μίλησε για την
ανάγκη μιας μετωπική συμπόρευσης και συγκρότησης
που θα ηγηθεί της οργάνωσης των εργατικών και λαϊκών
αγώνων για να μην περάσει το νέο μνημόνιο. Η τοποθέ-
τηση του Μάνου Σκούφογλου κινήθηκε στο πως χρεοκό-
πησε τελικά η πολιτική των συμβιβασμών της ηγεσίας
του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Τάκης Τσίτσος μίλησε για την οικοδό-
μηση της αριστεράς που θα θέσει συνολικά το κοινωνικό
ζήτημα με ορίζοντα μια άλλη κοινωνία απαλλαγμένη από
φτώχεια και καταπίεση”.

Με κεντρικό πανό “Η πόλη δεν βάνει
(χωρά) κανένα Μπαξεβάνη” πάνω από
250 άτομα διαδήλωσαν στο Ρέθυμνο
στην πορεία που είχε καλέσει η “Πρωτο-
βουλία Ενάντια στην Αστυνομική Βία” με
αφορμή τον άγριο ξυλοδαρμό του συν-
τρόφου φοιτητή Β. Γκ. από τον ασφαλίτη
Γιάννη Μπαξεβα� νη την προηγούμενη Πα-
ρασκευή 3/7.

Ο νταής μπάτσος επιτέθηκε απρό-
κλητα στον σύντροφο Β. και άρχισε να
φωνάζει ότι δήθεν έπιασε κάποιον κλέ-
φτη ενώ οι αστυνομικοί που κατέφθα-
σαν, αντί να συλλάβουν τον τραμπούκο,
άρχισαν κι αυτοί να χτυπάνε, ακόμα και
αφότου είχαν περάσει χειροπέδες στον
Β. Στο τμήμα, όπου επιτέλους δόθηκε
στον Β. η δυνατότητα να μιλήσει, απο-
καλύφθηκε ότι είναι εργαζόμενος και
μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ρέθυμνο.
Τον συμβούλεψαν να συνεχίσει τη μέρα

του κανονικά και να μη μιλάει για το γε-
γονός, ενώ παράλληλα απέκρυψαν την
αστυνομική ιδιότητα του δράστη. 

Ανακοίνωση σχετικά με τον ξυλοδαρ-
μό εξέδωσε και ο Σύλλογος Μεταπτυ-
χιακών Φοιτητών Ρεθύμνου. Όπως κα-
ταγγέλλουν οι φοιτητές, ο Μπαξεβάνης
είναι γνωστός για τη βίαιη συμπεριφο-
ρά του στο παρελθόν γι' αυτό υπόλογοι
για την συμπεριφορά του είναι και όλοι
οι μπάτσοι του ΑΤ Ρεθύμνου που προ-
σπάθησαν να μεταπείσουν τον Β. να
μην προχωρήσει σε μήνυση.

Οι φοιτητές καλούν τις δημοτικές και
περιφερειακές αρχές του Ρεθύμνου και
της Κρήτης, τις Πρυτανικές αρχές αλλά
και το Υπουργείο Προστασίας του Πολί-
τη να σταματήσουν τέτοια “μεμονωμέ-
να” περιστατικά. “Ο φόβος δεν θα νική-
σει, η τρομοκρατία δεν θα περάσει”, το-
νίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου.

Α
πό την προηγούμενη εβδομάδα από
την Δευτέρα 29/6 αμέσως μετά την
ανακοίνωση του δημοψηφίσματος εί-

χαν αρχίσει οι εκβιασμοί στην Teleperfo-
mance στην Λ. Συγγρού στο ύψος της Καλ-
λιθέας, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνι-
κές εταιρίες παροχής τηλε-πωλήσεων στην
Ελλάδα με εκατοντάδες εργαζόμενους. 

Όλο το διάστημα της εβδομάδας του
δημοψηφίσματος με την δικαιολογία ότι
δεν θα έχουν ρευστότητα αν βγει το ΟΧΙ,
απέλυσαν δεκάδες εργαζόμενους ξεκι-
νώντας από τους συμβασιούχους των 15
ημερών και του ενός μήνα. Μείναμε πάρα
πολλοί λίγοι. Κάποιους άλλους τους
έβγαλαν σε υποχρεωτική άδεια. 

Οι διευθυντές και τα μεγαλοστελέχη
καλούσαν σε καθημερινά μαζέματα τους

εργαζόμενους απειλώντας πως αν ψηφί-
σουν ΟΧΙ η εταιρία θα αναγκαστεί να φύ-
γει από την Ελλάδα και θα χάσουν τις
δουλειές τους. 

Το απόγευμα της πρώτης συγκέντρω-
σης του ΟΧΙ πήγα για δουλειά και έμαθα
πως από το πρωί δεκάδες εργαζόμενοι
είχαν ξεσηκωθεί όταν τους απείλησαν
πως όποιος πάει στο ΟΧΙ θα φύγει. Και το
απογευματινό τμήμα ξεσηκώθηκε όταν
ακούσαμε τα ίδια και αποφασίσαμε να
φύγουμε. Την Παρασκευή που οι δύο
συγκεντρώσεις του ΝΑΙ και του ΟΧΙ ήταν
μαζί τα πράγματα ήταν χειρότερα. Είχαν
φέρει πουλμανάκι για να μας πάρουν μα-
ζί, στο Καλλιμάρμαρο στην συγκέντρωση
του ΝΑΙ. Πολλοί ήταν αυτοί που μπήκαν
στο πούλμαν και ακολούθησαν. Δεν ήθε-

λαν να τσακωθούν. Όταν όμως έφτασαν
στο κέντρο πήραν τηλέφωνο και ήρθαν
να μας βρουν στην τεράστια συγκέντρω-
ση του ΟΧΙ στο Σύνταγμα. 

Η συγκεκριμένη εταιρία είναι από τις
πρώτες που ακολούθησε όλους τους
μνημονιακούς νόμους. Τεράστιες μει-
ώσεις στις αποδοχές με γελοία μεροκά-
ματα, διάλυση όλων των εργασιακών δι-
καιωμάτων φτάνοντας στο σημείο να
υπογράφονται 15νθήμερες ή ακόμα και
εβδομαδιαίες συμβάσεις. 

Ξέρουμε πλέον πως η εταιρία θέλει να
φοβόμαστε και να μην σηκώσουμε κεφά-
λι. Εμείς λέμε πως δεν θέλουμε τις υπο-
χρεωτικές άδειες, θέλουμε να πληρωθού-
με όλα μας τα λεφτά. 

Εργαζόμενοι στην Τeleperformance

Το «ΟΧΙ» στο πρόσφατο δημοψήφισμα
πήρε στα Χανιά ποσοστό 73,94% και αποτέ-
λεσε το μεγαλύτερο ποσοστό πανελλαδικά
σε επίπεδο νομού και ένα από τα υψηλότερα σε επίπεδο Δήμων.
Θλιβερή αντίθεση με αυτό αποτέλεσε η στάση του Δημάρχου
Τάσου Βάμβουκα που πήρε σαφέστατη στάση υπέρ του «ΝΑΙ». 

Ο Δήμαρχος δεν περιορίστηκε στο να εκφράσει τη γνώμη του
ως άτομο. Χρησιμοποίησε, όπως και όλοι οι δήμαρχοι που τάχ-
θηκαν ανερυθρίαστα με το «Ναι», τον θεσμικό του ρόλο προκει-
μένου να επηρεάσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οργάνωσε μά-
ζεμα των υπαλλήλων του Δήμου, χωρίς μάλιστα να προσκαλέσει
το Σωματείο των εργαζομένων, τη συλλογική εκπροσώπηση τους
και προσπάθησε να φτιάξει κλίμα υπέρ του Ναι. Απαίτησε από
τους εργαζόμενους να μην μιλούν για το δημοψήφισμα στους
χώρους εργασίας τους δήθεν για να διασφαλιστεί η ηρεμία. Την
ίδια στιγμή βέβαια δεν έβαλε τέτοιο περιορισμό στον εαυτό του.
Ήξερε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων ήταν με
την αντίθετη πλευρά. Από την άλλη προσπάθησε να δημιουργή-
σει κλίμα ελλείψεων τροφίμων και καυσίμων στο Δήμο, μιμούμε-
νος την καταστροφολογία των ΜΜΕ, και φυσικά πρόβαλε τον
εαυτό του ως εγγυητή της επάρκειας. 

Η επιλογή του να ταχθεί με το «Ναι» αποτέλεσε μια σαφέστα-
τη προδοσία των ελπίδων αυτών που τον ψήφισαν. Αποτέλεσε
συνέχεια της πλήρους συναίνεσης που επέδειξε στο να παραδο-
θούν τα αποθεματικά των Δήμων. Ήταν ένα κάλεσμα προς τους

Χανιώτες να συναινέσουν σε κλιμάκωση των πολιτι-
κών διάλυσης του Δήμου τους. Να συναινέσουν σε
ακόμη μεγαλύτερες περικοπές,  ιδιωτικοποιήσεις,

ελλείψεις προσωπικού, διαιώνισης των συσσιτίων, σε περαιτέρω
διάλυση των δομών του δήμου, σε μεγαλύτερη ασυδοσία του
κάθε μεγαλοεπιχειρηματία απέναντι στο δημόσιο χώρο και στα
δικαιώματα των εργαζομένων. 

Έπαιξε και έχασε. Απέμεινε μαζί με τους μεγαλοξενοδόχους,
τους τραπεζίτες τους μεγαλεμπόρους, όλο το παλιό τοπικό πο-
λιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης Μαρκογιαννάκηδες, Βο-
λουδάκηδες κλπ, καθώς και ξεπεσμένους αριστοκράτες του ΠΑ-
ΣΟΚ στη γωνία να μην μπορούν πλέον να επηρεάσουν πέρα από
μια μειοψηφία.

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις
8/7, θέσαμε ως «Ανταρσία στα Χανιά» ζήτημα παραίτησής του
Δημάρχου. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να κατέχει το
αξίωμα αυτό έπειτα από αυτή του τη στάση.

Πέρα από αυτό η εξέλιξη αυτή έχει περισσότερους αποδέκτες.
Ιδιαίτερος αποδέκτης είναι το τμήμα εκείνο της τοπικής ηγεσίας
του ΣΥΡΙΖΑ που στήριξε την επιλογή Βάμβουκα μαζί με τμήματα
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ καθώς και το Ποτάμι και τη ΔΗΜΑΡ από
τον πρώτο γύρο των Δημοτικών εκλογών, αφού ο υποψήφιος που
στήριζε η βάση του ΣΥΡΙΖΑ τους φάνηκε πολύ αριστερός.

Σεραφείμ Ρίζος

Παιδικό θέατρο, απαγγελίες ποιημάτων και μικρά σκετσάκια από τον Αλέξανδρο Μαρτζούκο και την Δήμητρα
Σκλάβου, ρεμπετολαϊκά από τους Παραβάτες, χορός, ήταν το όμορφο σκηνικό στον φιλόξενο χώρο του Πάρκου
της Κονίστρας στα Πετράλωνα. Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για το πάρκο και κάτοικοι της περιοχής κάθε
ηλικίας βρέθηκαν στην γιορτή για να ενισχύσουν την εφημερίδα που στήριξε την μάχη για να μην ιδιωτικοποιηθεί
η Κονίστρα. Συγκεντρώθηκαν 400 ευρώ για την ενίσχυση της Εργατικής Αλληλεγγύης.

ΚΟΝΙΣΤΡΑΡΕΘΥΜΝΟ

XANIA

Oι εργαζόμενοι αντιστέκονται Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ



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

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 εκ-
με τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί
να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες
πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον
έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του
και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή
και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ -
πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH 
και όχι ρεφορ μι σμό 

O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την ερ-
γα 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 αν-
τι προ σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι -
άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή σο-
σια 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 δύ-
να 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. 

Oνο μα ...........................................................................................................

...................................................................................................................................

Διεύ θυν ση ................................................................................................

................................................ ...................................................................................

Πό λη ................................................................................................................

Tη λέ φω νο ...............................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος .............................................................

...................................................................................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Νο 1182, 15 Ιουλίου 2015 Δραστηριότητες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7 Στοά Σάρκα, 
Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7 Θόλος 5.30μμ
Ιουλιανά 1965
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 16/7 καφέ Τσίου 6.30μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Νίκος Σπανουδάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 16/7 καφέ Λα Μπρασερί 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η εργατική αντιπολίτευση
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου  

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 καφέ Χρώματα 8μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού

Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 καφέ Τριώτα 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Αριστέα Kονδυλίδη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η επαναστατική εφημερίδα 
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς   

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 καφέ Πλάτων
(Πλάτωνος κ Τριπόλεως 61) 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 
καφέ Anthropology 7μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ - ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 
θεατράκι Ταπητουργείου 7.30μμ
70 χρόνια Άρης Βελουχιώτης
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/7 
καφέ Munches 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 καφέ Quiz 7μμ
Η εργατική μεταπολίτευση
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Γκράμσι: από την κόκκινη 
διετία στις Θέσεις της Λυών
Ομιλητής: 
Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 καφέ 1968 
(Θησέως κ. Αγ.Πάντων) 7μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης  

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας   

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ 
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 καφέ Blue 6μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
70 χρόνια Άρης Βελουχιώτης 
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 ΕΛΜΕ Γκράβα 7.30μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 
  White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, η απάν-
τηση των εργατών
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 Γρηγόρης 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Γιώργος Καράμπέλας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ - ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 Δημαρχείο Νίκαιας
7.30μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Oμιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 πλ. Καρπάθου 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Μάριος Ζέκιο

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 8πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/7
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 3.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 6.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 6μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλ. Σημηριώτη 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 7μμ 
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ 
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 6μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ.Αγγέλου-
Χαρ.Τρικούπη 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα
6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 6.30μμ
ΝΕΑΠΟΛΗ 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/7
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΝΙΚΑΙΑ λαϊκή 12μ
ΠΕΡΑΜΑ Καραβάκια 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ 
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 7μμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11πμ
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Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/7 καφέ Πλάτανος (Πλάντζια) 7.30μμ
Όχι στη νέα συμφωνία-μνημόνιο – ο λαός να υπερασπιστεί την απόφαση του – 
μέτωπο για να νικήσει «το όχι του λαού» - για το όχι μέχρι το τέλος
Ομιλητές: Φώτης Μπιχάκης, Γιώργος Πιαγκαλάκης

Τ.Ε. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 20/7 πλατεία Κοραή 7μμ
Στο δρόμο του "ΟΧΙ" μέχρι το τέλος. Κανένα μνημόνιο δεν θα περάσει.
Η πρόταση της ΑΝΤικαπιταλιστικής ΑΡιστερής ΣΥνεργασίας για την Ανατροπή

Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 21/7 Άγαλμα Λαμπράκη (Ερμού και Βενιζέλου) 7μμ
Στο δρόμο του "ΟΧΙ" μέχρι το τέλος. Κανένα μνημόνιο δεν θα περάσει.
Η πρόταση της ΑΝΤικαπιταλιστικής ΑΡιστερής ΣΥνεργασίας για την Ανατροπή

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΤΑΥΡΟΥ-ΘΗΣΕΙΟΥ-

ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 23/7 πλατεία Μερκούρη 7.30μμ
Στο δρόμο του "ΟΧΙ" μέχρι το τέλος. Κανένα μνημόνιο δεν θα περάσει.
Η πρόταση της ΑΝΤικαπιταλιστικής ΑΡιστερής ΣΥνεργασίας για την Ανατροπή
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Πρόκειται για μια αντιμετώπιση συ-
νακόλουθη της στάσης της Αριστε-
ρής Πλατφόρμας όλο το προηγούμε-
νο πεντάμηνο, να αποδέχεται συνή-
θως σιωπηρά όλους τους συμβιβα-
σμούς της ηγεσίας με κορυφαίο τη
συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, κάνο-
ντας πίσω σε πολιτικές πιέσεις, προ-
κειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα
του κόμματος ή της κυβέρνησης ή να
μην προκληθούν οι «σύμμαχοι».

Ξεκάθαρα

Μπροστά στην ψήφιση του βάρβα-
ρου 3ου μνημονίου, οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν όχι μόνο να το κα-
ταψηφίσουν ξεκάθαρα με ΟΧΙ στη
Βουλή, αλλά να ξεσηκώσουν τον κό-
σμο με απεργίες και διαδηλώσεις για
τη μη ψήφισή του και -αν τελικά ψηφι-
στεί- στην ανατροπή του και στην ήτ-
τα όσων δυνάμεων το στηρίζουν.  

Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλούν
σε κοινή απεργιακή δράση σε αυτήν
την κατεύθυνση όλες τις δυνάμεις της
Αριστεράς, προτείνοντας σαν διέξοδο
τη γραμμή της άμεσης ρήξης και της
αντικαπιταλιστικής ανατροπής των
μνημονίων. 

Ηδη, πριν τη συνεδρίαση της Κ.Ο
του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη 14/6, ο Σταθά-
κης, ο Παπαδημούλης, ο Φίλης, ο
Μάρδας καλούσαν όσους διαφωνούν
να παραιτηθούν. Aλλοι μέσα στο ΣΥ-
ΡΙΖΑ καλούν σε «ενότητα» τώρα για
να μην ανατραπεί η κυβέρνηση και
μην υπάρξει χρεοκοπία, και μετά βλέ-
πουμε.

Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση στο
Left.gr στη συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη 14
Ιουλίου (η συνεδρίαση της Κ.Ο που εί-
χε καλεστεί για την ίδια ώρα αναβλή-
θηκε) «κατατέθηκαν διάφορες προτά-
σεις, τις οποίες ανέλαβε να μεταφέρει
ο γραμματέας του κόμματος Τάσος
Κορωνάκης, στον πρωθυπουργό. Από
όλους και όλες τονίστηκε η ανάγκη
ενότητας του ΣΥΡΙΖΑ».

Σύμφωνα με  πληροφορίες του in gr
τα μέλη της Αριστερής Πλατφόρμας
την Τετάρτη θα καταψηφίσουν τη συμ-
φωνία, είτε με «Όχι», είτε με «παρών»,
είτε δια της απουσίας τους ενώ “η Αρι-
στερή Πλατφόρμα θα ζητήσει σύγκλη-
ση Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρών-
τας να καταστεί η πλειοψηφία του
κόμματος”.

Αν πράγματι ακολουθήσουν αυτή
τη γραμμή, νομιμοποιούν και δίνουν
πολύτιμο χρόνο σε μια κυβέρνηση
που ανεξαρτήτως «προθέσεων» έχει
αναλάβει μαζί με την τρόικα εσωτερι-
κού ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι να προχωρή-
σει στην εφαρμογή του νέου 3ου μνη-
μονίου.

Γ.Π.

Η
ελεύθερη πτώση των κινέζικων χρηματαγορών μετατόπισε απότο-
μα το ενδιαφέρον από τις διαπραγματεύσεις της Ελλάδας με τους
δανειστές για την νέα συμφωνία. Την στιγμή που το Grexit έμοιαζε

η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια οικονομία, οι διαδοχικοί κλυδωνι-
σμοί στα κινέζικα χρηματιστήρια μετέφεραν το κέντρο του ενδιαφέροντος
στην Σαγκάη, το Χόνγκ Κόνγκ και το Πεκίνο. 

Οι απώλειες από την κατάρρευση των κινέζικων μετοχών τον τελευταίο
μήνα υπολογίζονται στο μέγεθος του βρετανικού ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος. Οι αλλεπάλληλες παρεμβάσεις της κυβέρνησης του Πεκίνου
δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την πτώση των χρηματιστηρίων. Παρά την
μείωση των επιτοκίων και την σύσταση ειδικού ταμείου σταθεροποίησης
της αγοράς, το ξεπούλημα των κινέζικων μετοχών συνεχίστηκε. Ο Γενικός
Δείκτης του χρηματιστηρίου της Σαγκάης σημείωσε σωρευτικά πτώση
30% σε λίγες εβδομάδες. Στις 12 Ιουνίου άγγιζε το υψηλότερο επίπεδό
του ξεπερνώντας τις 5.000 μονάδες σημειώνοντας άνοδο μεγαλύτερη του
150% μέσα σε ένα έτος! Οι ακραίες αυτές διακυμάνσεις οφείλονται στο
αναμενόμενο σκάσιμο της τεράστιας χρηματοοικονομικής φούσκας που
στήθηκε στην κινέζικη οικονομία. 

Η αγορά ακινήτων και οι χρηματαγορές απορρόφησαν τα τελευταία έτη,
με πολύ μεγαλύτερο ρυθμό, πιστώσεις από τις τράπεζες σε σχέση με την
πραγματική οικονομία. Όπως έγραφε ο μαρξιστής οικονομολόγος Μάικλ
Ρόμπερτς προσπαθώντας να σκιαγραφήσει το μέγεθος της φούσκας
“υπάρχει ένα πελώριο απόθεμα απούλητων ακινήτων, στην Κίνα παράχθη-
κε περισσότερο τσιμέντο μεταξύ 2011 και 2013 απ’ όσο παράχθηκε στις
ΗΠΑ τον 20ο αιώνα”.

Το βασικότερο πρόβλημα είναι ότι η ανάπτυξη στην χώρα συνεχίζει να
επιβραδύνει. Οι ρυθμοί ανάπτυξης του ΑΕΠ της Κίνας έχουν σταματήσει

να βρίσκονται σε επίπεδα άνω του 10%. Η επικυρωμένη έκθεση του ΔΝΤ
για την παγκόσμια οικονομία προβλέπει την ανάπτυξη για το κινέζικο AEΠ
το 2015 στο 6,8% αλλά πιθανόν με μεγαλύτερη αβεβαιότητα πλέον, όπως
αναφέρει ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ Ολιβιέ Μπλανσάρ. Και
όταν αναφερόμαστε στην δεύτερη σε μέγεθος οικονομία του πλανήτη, με
ΑΕΠ 6,8 τρις δολάρια, ηχούν δυνατά οι σειρήνες για τον κίνδυνο μετάστα-
σης στην παγκόσμια οικονομία.

Η κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς της Κίνας δημιουργεί φό-
βους μετάστασης στο ευρύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα, ειδικά στις
τράπεζες. O κίνδυνος μετάστασης όμως επεκτείνεται πέρα από τα σύνορα
της χώρας. Η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος κάτοχος αμερικάνικου κρατικού
χρέους, με τις τοποθετήσεις σε αμερικάνικα κρατικά ομόλογα να αγγίζουν
το 1,5 τρις δολάρια. Μεγάλη πτώση παρατηρείται και στις τιμές των εμπο-
ρευμάτων, συγκεκριμένα του πετρελαίου, που είχε ήδη υποστεί πιέσεις από
την νέα πετρελαϊκή κρίση καθώς και του χαλκού. Η αιτία δεν είναι άλλη από
την αναμενόμενη πτώση της ζήτησης για πρώτες ύλες από το «εργοστάσιο
του πλανήτη». Οι επιπτώσεις θα πλήξουν όλες τις χώρες της περιφέρειας
που στηρίζουν τις οικονομίες τους στην εξαγωγή εμπορευμάτων.

Αν το ΔΝΤ και η οικονομική ελίτ έχουν την πεποίθηση ότι μπορούν να
διαχειριστούν ένα Grexit, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να διαχειρι-
στούν το βάθεμα της αστάθειας στην Κίνα ή και τα δύο ταυτόχρονα. Βρι-
σκόμαστε απλά στο ξεκίνημα μίας νέας φάσης κλιμάκωσης της κρίσης.

Κώστας Πολύδωρος

ΚΙΝΑ Η μεγάλη κρίση

Τ
ην περασμένη βδομάδα βρέθηκα στη Λευ-
κωσία με αφορμή δυο πολιτικές εκδηλώ-
σεις που εκφράζουν κεντρικά ζητήματα

της περιόδου που διανύουμε.

Στις 8 Ιουλίου, η Πρωτοβουλία ενάντια στη
φασιστική απειλή Κύπρου οργάνωσε την πρώτη
εκδήλωση, με θέμα την Ισλαμοφοβία. Η Πρωτο-
βουλία ιδρύθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο με
στόχο το χτίσιμο μιας αντιφασιστικής οργάνω-
σης στην Κύπρο. Το ζήτημα της ισλαμοφοβίας
είναι σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο, όχι μόνο στον
απόηχο της επίθεσης στο Charlie Hebdo τον πε-
ρασμένο Γενάρη. Οι πολιτικές μάχες του αντιρα-
τσιστικού-αντιφασιστικού κινήματος βρίσκουν
διαρκώς μπροστά τους τα αντι-ισλαμιστικά κη-
ρύγματα του φασιστικού μορφώματος ΕΛΑΜ
αλλά και την πολιτική της κυβέρνησης Αναστα-
σιάδη, που προσπαθεί να δικαιολογήσει τις ανίε-
ρες γεωπολιτικές της συμμαχίες με το Ισραήλ
και την Αίγυπτο του Σίσι, με βάση τον κίνδυνο
του Ισλαμισμού και τη διεθνή τρομοκρατία. 

Αυτά τα ζητήματα, αλλά και οι εξελίξεις στη
Μέση Ανατολή άνοιξαν στη συζήτηση, την οποία
παρακολούθησαν ακτιβιστές της Πρωτοβουλίας
και μέλη από την ευρύτερη αριστερά, τον αναρ-
χικό χώρο, καθώς και ένας ακτιβιστής από τη
Συρία, που κατάθεσε πλούσια εμπειρία για τις
πηγές του πολιτικού ισλάμ και τους κοινωνικους
αγώνες ενάντια στο καθεστώς των Άσαντ.  

Την επόμενη μέρα συμμετείχα στη συζήτηση
που οργάνωσε η Εργατική Δημοκρατία με θέμα
τις εξελίξεις στην Ελλάδα και το δημοψήφισμα
της 5ης Ιουλίου, μαζί με τον Γιάννη Ξύδη από το
ΣΥΡΙΖΑ Κύπρου και τον Ντίνο Αγιομαμίτη από
την Εργατική Δημοκρατία. Από τη μεριά μου
στάθηκα στις εικόνες από τη μάχη του ΟΧΙ και
την παρέμβαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με έμφαση τους
εργατικούς και μαζικούς χώρους, τη στροφή
του κόσμου αριστερά αλλά και τα πολιτικά κα-

θήκοντα για ρήξη με όλα τα μνημόνια κόντρα
στους διαφαινόμενους συμβιβασμούς της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο σύντροφος από το
ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχεται από το Αριστερό Ρεύ-
μα αναφέρθηκε στις διαφορετικές γραμμές και
απόψεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρηματολό-
γησε υπέρ μιας γραμμής ρήξης με τα μνημόνια
και το ευρώ. Στη συζήτηση συμμετείχαν μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ, της Εργατικής Δημοκρατίας, της δι-
κοινοτικής συνεργασίας ΔΡΑΣΥ-ΕΥΛΕΜ και
ανένταχτοι. 

Σκωτσέζικο ντους

Ασφαλώς το κέντρο ήταν η επόμενη μέρα, οι
αντιφάσεις της ρεφορμιστικής πολιτικής, τα
ζητήματα τακτικής και στρατηγικής. Ένας ομι-
λητής  παρομοίασε (προφητικά ίσως) την πολι-
τική του ΣΥΡΙΖΑ με Σκωτσέζικο ντους, ανοίγον-

τας το ερώτημα της πολιτικής ένταξης μέσα
στα μαζικά κόμματα ή έξω από αυτά, σε σχέση
με τον στόχο της παρέμβασης μέσα στην ερ-
γατική τάξη και την αποτελεσματικότητα. Οι
αγωνιστές από το ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηματολόγη-
σαν υπέρ της δυνατότητας επηρεασμού ενός
μαζικού κόμματος από μικρές μειοψηφίες μέ-
σα σε αυτό, ενώ ο ομιλητής της Εργατικής Δη-
μοκρατίας αναφέρθηκε στα όρια του ρεφορμι-
στικού δρόμου.

Και οι δυο συζητήσεις αποκάλυψαν ότι υπάρ-
χει και στην Κύπρο ακροατήριο που διψά για πο-
λιτική συζήτηση στα «βαθειά νερά» και για αρι-
στερή πολιτική παρέμβαση. Η ανάπτυξη σχημά-
των που θα εκφράσουν και θα συγκροτήσουν
αυτές τις αναζητήσεις δίνοντάς τους διέξοδο
και όραμα είναι το ζητούμενο.

Δήμητρα Κυρίλλου 

Η συζήτηση ανάβει και στην ΚύπροΣυνταχθείτε
με το ΟΧΙ
Συνέχεια από σελ. 4

Από αριστερά: 
Δήμητρα Κυρίλλου, 
Γιάννης Ξύδης, και όρθιος
δεξιά ο Ντίνος Αγιομαμίτης
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Τ
ο «Καπιταλισμός Ζόμπι» από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (ΜΒ)
του Κρις Χάρμαν είναι πλέον

βιβλίο αναφοράς και έχει επηρεάσει
σημαντικά τη συζήτηση για την κρί-
ση. Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το
2011 και μέσα από την ιστορία του
καπιταλισμού αποδεικνύει πως η τω-
ρινή κρίση δεν είναι η εξαίρεση αλλά
κομμάτι της ίδιας της φύσης του συ-
στήματος, καταλήγοντας στην ανα-
γκαιότητα της ανατροπής του από
την εργατική τάξη, σαν μόνη εναλλα-
κτική λύση στα αδιέξοδα – που σήμε-
ρα βλέπουμε να απλώνονται από την
Αθήνα μέχρι το Πουέρτο Ρίκο και
από τις Βρυξέλλες μέχρι τη Σαγκάη.

Το συλλογικό βιβλίο «Ο ελληνικός
καπιταλισμός, η παγκόσμια οικονο-
μία και η κρίση» (με κείμενα των Κώ-
στα Σαρρή, Μαρίας Στύλλου, Μωυ-
σή Λίτση, Πάνου Γκαργκάνα, Σταύ-
ρου Μαυρουδέα, Σωτήρη Κοντο-
γιάννη, Ντίνου Αγιομαμίτη) δίνει πο-
λύτιμες απαντήσεις για την κατανόη-
ση της παγκόσμιας καπιταλιστικής
κρίσης, αλλά και για τα χαρακτηρι-
στικά και την πορεία του ελληνικού
καπιταλισμού μέσα σε αυτήν από
την δεκαετία του ’70 μέχρι και την
πενταετία των μνημονίων. 

Ο Κώστας Λαπαβίτσας στο βιβλίο
του “Ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα
για την Ελλάδα και την περιφέρεια
της Ευρωζώνης” (εκδόσεις Λιβάνη)
προειδοποιεί πως χωρίς τη διαγρα-
φή του χρέους και τη σύγκρουση με
το ευρώ και την ΕΕ δεν μπορεί να
εφαρμοστεί ούτε καν ένα βραχυπρό-
θεσμο πρόγραμμα ανακούφισης για
την οικονομία. 

Το βιβλίο του Σπύρου Σακελλαρό-
πουλου «Κρίση και κοινωνική δια-
στρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου
αιώνα» (εκδόσεις Τόπος)  ανοίγει
την συζήτηση για την εργατική τάξη
σήμερα και εντάσσει αυτή τη συζή-
τηση στο συνολικότερο προβληματι-
σμό για την πορεία του ελληνικού
καπιταλισμού στην περίοδο της κρί-
σης και των μνημονίων.

Το βιβλίο «Η εργατική εναλλακτι-
κή» του Λέανδρου Μπόλαρη και της
Λένας Βερδέ, δίνει τις εργατικές

απαντήσεις για μια αντικαπιταλιστι-
κή έξοδο από την κρίση, «για να ξα-
ναβρεθεί η εργατική τάξη κι η Αρι-
στερά στο κέντρο της σύγκρουσης
με τα Μνημόνια, στο κέντρο της
προσπάθειας να ξηλώσουμε ένα
ολόκληρο σύστημα που διαιωνίζει
την κρίση, την ανεργία, τη φτώχεια»
ενώ το βιβλίο «Η εργατική αντίσταση
θα νικήσει» της Λένας Βερδέ αποτε-
λεί «Το χρονικό των αγώνων ενάντια
στα Μνημόνια» μέχρι και το 2012.
(και τα δύο από το ΜΒ)

Το βιβλίο του Τομά Πικετί «Το κε-
φάλαιο στον 21ο αιώνα» (εκδόσεις
Πόλις) που παρουσιάζει την πορεία
της οικονομικής ανισότητας μέσα
στον καπιταλισμό, έγινε στόχος επι-
θέσεων από το νεοφιλελεύθερο τύ-
πο. Το βιβλίο του Αλεξ Καλλίνικος
“Deciphering Capital- Marx’s capital
and its destiny” («Αποκρυπτογρα-
φώντας το Κεφάλαιο») από τις εκδό-
σεις Bookmarks, που κυκλοφορεί
μόνο στα αγγλικά αναλύει την οικο-
νομική κρίση μέσα από τη θεωρία
του Μαρξ για την πτωτική τάση του
μέσου ποσοστού κέρδους, θεωρών-
τας το κεφάλαιο (σε αντίθεση με τον
Πικετί που το ταυτίζει με τον πλού-
το) σαν ένα σύνολο κοινωνικών σχέ-
σεων που επιτρέπουν στους κεφα-
λαιοκράτες να ελέγχουν τα μέσα πα-
ραγωγής και να καρπώνονται την
υπεραξία. Μέσα από τις σελίδες του
βιβλίου ο Καλλίνικος καταπιάνεται
με διανοητές του παρελθόντος και
του παρόντος από τον Γκράμσι και
τον Αλτουσέρ μέχρι τον Χάρβεϋ και
τον Τζέιμσον. 

Το ζήτημα της κυβέρνησης και
της εξουσίας ανοίγει στο συλλογικό
βιβλίο “Κυβέρνηση της Αριστεράς,
δρόμος για το μέλλον ή παρένθεση”
(εκδόσεις Τόπος), που εκδόθηκε
πριν από την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ
στην εξουσία. Ένα από τα πιο δυνα-
τά παραδείγματα για τα όρια του ρε-
φορμισμού, όταν η Αριστερά προ-
σπαθεί να διαχειριστεί το αστικό
κράτος προσπαθώντας να συμβιβά-
σει τις τάξεις, είναι το τι συνέβη στη
Χιλή του Αλιέντε. Στο βιβλίο “1972-
1973 Χιλή, η τραγωδία του κοινο-

Που οφείλεται η παγκόσμια οικονομική κρίση; Yπάρχει διέξοδος;
Ποια είναι η δύναμη που μπορεί να βάλει τέλος στη συνεχή λιτότη-
τα; Γιατί η στρατηγική της διαχείρισης του συστήματος καταλήγει
να ψηφίζει τα μνημόνια; ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΕΕ, τι σημαίνει σήμερα
ιμπεριαλισμός; Πώς σταματάμε την απειλή των πολέμων και του
φασισμού; Τι έχει να μας διδάξει η Ιστορία για το σήμερα;

Πριν από δέκα χρόνια, ο τίτλος αυτού του άρθρου θα μπορούσε
να  είναι «βιβλία για τις διακοπές για ορκισμένους επαναστάτες».
Σήμερα ερωτήματα σαν τα παραπάνω απασχολούν εκατομμύρια
ανθρώπους που πριν λίγες μέρες είπαν ένα περήφανο ΟΧΙ. Όμως
τα ΟΧΙ για να νικάνε χρειάζονται τις ιδέες. 

Tα ΟΧΙ  χρειάζονται ιδέες
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Τ
ο 2015 είναι χρονιά με πολλές
«στρογγυλές» επετείους, ενώ
έχουν κυκλοφορήσει πολλά

νέα ιστορικά βιβλία. Η μελέτη των
κρίσιμων ιστορικών περιόδων είναι
αναγκαία για να μάθουμε για τη στά-
ση της αριστεράς, να μην επαναλά-
βουμε παρόμοια λάθη και να διδα-
χτούμε από τα παραδείγματα του
παρελθόντος. 

Η επέτειος που είναι πιο επίκαιρη
από ποτέ είναι τα 50 χρόνια από τα
Ιουλιανά. Παρουσίαση της δεύτερης
έκδοσης του Μαρξιστικού Βιβλιοπω-
λείου για την μεγάλη εργατική εξέ-
γερση μπορείτε να διαβάσετε στο
σαλόνι αυτού του φύλλου. 

Άλλα βιβλία που αξίζουν την προ-
σοχή μας είναι το βιβλίο του Μιχάλη
Λυμπεράτου «Από το ΕΑΜ στην
ΕΔΑ» (εκδόσεις Στοχαστής), όπως
και το συλλογικό έργο «Η "σύντομη"
δεκαετία του '60» (εκδόσεις Καστα-
νιώτη) που έχουν επιμεληθεί ο Άλ-
κης Ρήγος, ο Σεραφείμ Σεφεριάδης
και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου.  

Επίσης, φέτος, συμπληρώνονται
70 χρόνια από το θάνατο του Άρη
Βελουχιώτη. Οι εκδόσεις ΚΨΜ προ-
χώρησαν –σε συνεργασία με την οι-
κογένειά του- στην επανέκδοση των
βιβλίων του Μπάμπη Κλάρα, του μι-
κρότερου αδελφού του Θανάση
Κλάρα (που ήταν το πραγματικό

όνομα του Άρη). Τα βιβλία είναι τρία,
ενώ αυτό που αναφέρεται στον Βε-
λουχιώτη έχει τίτλο «Ο αδερφός μου
ο Άρης».  

Από τις εκδόσεις του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου για εκείνη την περίο-
δο μπορείτε να διαβάσετε τα δύο βι-
βλία του Λέανδρου Μπόλαρη «Αντί-
σταση - η Επανάσταση που χάθηκε»
και «Επανάσταση και αντεπανάστα-
ση στην Ελλάδα: Ο εμφύλιος πόλε-
μος 1946-1949». 

Φέτος κυκλοφόρησε ακόμα το βι-
βλίο του Δημήτρη Κουσουρή για τις
«Δίκες των δοσίλογων 1944-1949:
Δικαιοσύνη, συνέχεια του κράτους
και εθνική μνήμη» (εκδόσεις Πόλις).
Γύρω από αυτή την περίοδο, αξίζει
να διαβαστεί και το βιβλίο του Ιάσο-
να Χανδρινού «Το τιμωρό χέρι του
λαού - Η δράση του ΕΛΑΣ και της
ΟΠΛΑ στην κατεχόμενη πρωτεύου-
σα 1942-1944» (εκδόσεις Θεμέλιο).
Στο τέλος του 2014 είχε κυκλοφορή-
σει το βιβλίο του Μενέλαου Χαρα-
λαμπίδη «Δεκεμβριανά 1944 - Η Μά-
χη της Αθήνας» από τις εκδόσεις
Αλεξάνδρεια. 

Για τη δεκαετία του ’70 και τις μά-
χες του κινήματος μπορείτε να δια-
βάσετε από το ΜΒ το βιβλίο «Το Πο-
λυτεχνείο είναι εδώ!», καθώς και τη
συλλογή των κειμένων της ΟΣΕ (ορ-
γάνωση από την οποία προήλθε το
ΣΕΚ) των χρόνων 1972-74 «Οι ρίζες
της επαναστατικής αριστεράς στην
Ελλάδα».   

Για όποιον θέλει να ψάξει την
ιστορία του ελληνικού εργατικού κι-
νήματος στις πρώτες δεκαετίες του
περασμένου αιώνα, τα βιβλία του
ιστορικού Δημήτρη Λιβιεράτου είναι
η καλύτερη επιλογή. «Οι κοινωνικοί
αγώνες στην Ελλάδα» είναι μια τρι-
λογία που καλύπτει τα χρόνια από
το 1923 μέχρι και το 1936. Τα βιβλία
κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές
Εκδόσεις. 

Τέλος, για όποιον θέλει να διαβά-
σει για την παγκόσμια ιστορία, το βι-
βλίο του Κρις Χάρμαν «Λαϊκή Ιστο-
ρία του Κόσμου - Από την εποχή του
λίθου έως και τη νέα χιλιετία» (εκδό-
σεις Τόπος) είναι αναντικατάστατο.

Η
πάλη ενάντια στο ρατσισμό,
την ισλαμοφοβία και την επα-
νεμφάνιση του φασισμού

προχωράει δίπλα-δίπλα με την πάλη
ενάντια στη λιτότητα και τον ιμπε-
ριαλισμό. Στις ΗΠΑ του Ομπάμα η
μαύρη κοινότητα και οι μετανάστες
εξακολουθούν να βρίσκονται στο
στόχαστρο της αστυνομίας και φα-
σιστών δολοφόνων, όπως ο Ντίλαν
Ρουφ. Στην Ευρώπη η πολιτική των
κλειστών συνόρων και οι δολοφονίες
στα σύνορά της πάνε μαζί με την
επικίνδυνη άνοδο της ακροδεξιάς
και των φασιστών στη Γαλλία, ενώ
στην Ελλάδα, το αντιφασιστικό κίνη-
μα έχει καταφέρει να ανακόψει την
ανοδική πορεία της Χ.Α, μια μάχη
που παραμένει ανοιχτή.

Ένα απαραίτητο βοήθημα γεμάτο
επιχειρήματα είναι το βιβλίο του Θα-
νάση Καμπαγιάννη “Η πάλη ενάντια
στο ρατσισμό σήμερα” (Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο) το οποίο περιέχει 30
σύντομες ερωτήσεις και απαντήσεις
γύρω από τα επίμαχα ζητήματα και
τους ρατσιστικούς μύθους. To βι-
βλίο «Ρατσισμός, τι είναι και πώς πα-
λεύεται» του Αλεξ Καλίνικος  αποτε-
λεί μια βαθιά εμπεριστατωμένη ανά-
λυση του ρατσισμού, από τη γέννη-
σή του στην περίοδο της πρώτης
επέκτασης του καπιταλισμού μέχρι
την αποικιοκρατία και το σύγχρονο
καπιταλισμό.

Η πρόσφατη επανέκδοση του βι-
βλίου “Η πάλη Ενάντια στην Ισλαμο-
φοβία” (ΜΒ), αξίζει να διαβαστεί ιδι-
αίτερα μετά από το νέο κύμα ισλα-
μοφοβίας που ακολούθησε τις δολο-
φονικές επιθέσεις στο Charlie Ηe-
bdo. Περιλαμβάνει το κείμενο “Ο
Προφήτης και το Προλεταριάτο” του
Κρις Χάρμαν και άρθρα των Πάνου
Γκαργκάνα, Νίκου Λούντου και Λέ-
ανδρου Μπόλαρη από το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω.

Μια σειρά από βιβλία κυκλοφο-
ρούν σε σχέση με τη δίκη της Χ.Α
που μπαίνει ήδη στον τρίτο της μή-
να: 

Το βιβλίο “Φάκελος Χρυσή Αυγή,
τα εγκλήματα των νεοναζί και πώς
να τους σταματήσουμε” της Κατερί-
νας Θωίδου και του Γιώργου Πίττα,

(ΜΒ). Το βιβλίο θυμίζει τα εγκλήμα-
τα και καταγράφει τις σχέσεις κυ-
βέρνησης- νεοναζί, επικεντρώνοντας
στο ρόλο που έπαιξε το αντιφασιστι-
κό κίνημα. To “Υπόμνημα της Πολιτι-
κής Aγωγής του αντιφασιστικού κι-
νήματος για τη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής” επίσης από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο. Το βιβλίο της Πρωτο-
βουλίας για την Πολιτική Αγωγή του
αντιφασιστικού κινήματος «Η ναζι-
στική εγκληματική οργάνωση Χρυσή
Αυγή». Και βέβαια το βιβλίο του Δη-
μήτρη Ψαρρά «Η Χρυσή Αυγή μπρο-
στά στη Δικαιοσύνη» από το Ιδρυμα
Ρόζα Λούξεμπουργκ. 

Τη διείσδυση της φασιστικής ιδεο-
λογίας στους κρατικούς μηχανι-
σμούς και τη σύνδεση μέσω δεκά-
δων παραδειγμάτων κράτους, αστυ-
νομίας και φασιστών παρουσιάζει ο
Δημήτρης Χριστόπουλος, που έχει
κάνει την επιμέλεια, στο συλλογικό
βιβλίο “Το «βαθύ κράτος» στη σημε-
ρινή Ελλάδα και η Ακροδεξιά” (Ιδρυ-
μα Ρόζα Λούξεμπουργκ).

Από το Δημήτρη Ψαρρά και το βι-
βλίο “Τα «πρωτόκολλα των σοφών
της Σιών» στην Ελλάδα, 1920-2013”
που καταγράφει και αποκαλύπτει
την ιστορία του ακροδεξιού αντιση-
μιτισμού στην Ελλάδα (εκδόσεις Πό-
λις). Το βιβλίο της Ρίκα Μπενβενίστε
«Αυτοί που επέζησαν», επίσης από
τις εκδόσεις Πόλις είναι μια σημαντι-
κή παρακαταθήκη «για τους Θεσσα-
λονικείς Εβραίους τη δεκαετία του
1940: Αντίσταση, Εκτόπιση, Επι-
στροφή».

Η τριλογία του Ρίτσαρντ Έβανς “Η
έλευση του Γ’ Ράιχ”, “Το τρίτο Ράιχ
στην εξουσία” και “Το τρίτο Ράιχ
στον πόλεμο” (εκδόσεις Αλεξάν-
δρεια) παρουσιάζουν διεξοδικά με
αναλυτικά στοιχεία και μαρτυρίες
την είσοδο, την επικράτηση και το
τέλος του ναζισμού στη Γερμανία.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η δί-
τομη βιογραφία του Χίτλερ «Υβρις»
και «Νέμεσις» του Ιαν Κέρσοου από
τις εκδόσεις Scripta. 

Το καλύτερο βοήθημα για την κα-
τανόηση του αντιδραστικού κινήμα-
τος του φασισμού προσφέρει ο Λέ-
ον Τρότσκι στο βιβλίο του “Η πάλη
ενάντια στο φασισμό στη Γερμανία”,
ένα  κάλεσμα ενιαίου μετώπου που
αν είχαν ακολουθήσει τα εργατικά
κόμματα τότε θα μπορούσαν να τσα-
κίσουν το φασισμό στη γέννησή του.
Το βιβλίο του Τομ Μπίαν “Arditi del
Popolo” (όπως και ο προηγούμενος
τίτλος από το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο) φέρνει στην επιφάνεια την ιτα-
λική αντιφασιστική οργάνωση ενάν-
τια στο Μουσολίνι και τα διλήμματα
που γέννησε ο φασισμός στην Αρι-
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βουλευτικού δρόμου” (ΜΒ), οι Μάικ
Γκονζάλες, Λέανδρος Μπόλαρης και
Λουίς Άνχελ Φερνάντεζ Χερμάνα μέ-
σα από τα κείμενά τους γυρνάνε στο
πραξικόπημα της Χούντας του Πινο-
σέτ και βγάζουν χρήσιμα συμπερά-
σματα. 

Στο βιβλίο «Παγκοσμιοποίηση και
ιμπεριαλισμός, ποια είναι η απάντη-
ση της Αριστεράς» με κείμενο των
Αλεξ Καλλίνικος, Μαρίας Στύλλου
και Πάνου Γκαργκάνα αναλύεται
πώς οι πόλεμοι και οι ιμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί συμβαδίζουν με την
παγκόσμια οικονομική κρίση.

Τα βιβλία «Ουκρανία: Σταυροδρό-
μι ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών»
του Λέανδρου Μπόλαρη και «Μέση
Ανατολή. Αντίσταση στις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις» της Δήμητρας
Κυρίλλου (και τα δύο από το ΜΒ),
που μόλις κυκλοφόρησε, αναλύουν
τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς σε δύο από τις πιο σπαρασ-
σόμενες από τον πόλεμο περιοχές
του πλανήτη.

Στο συλλογικό «Ελλάδα, Τουρκία,
Κύπρος. Η σύγκρουση των υπο-ιμ-
περιαλισμών. Πώς θα σταματήσουμε
την απειλή του πολέμου;» (Αγιομαμί-
της Ντίνος, Γκαργκάνας Πάνος,
Στύλλου Μαρία, εκδόσεις ΜΒ) ανα-
λύεται η διεθνιστική απάντηση της
Αριστεράς απέναντι σε κάθε λογής
Καμένους που προτάσσουν τον εθνι-
κισμό και την πολεμοκαπηλία σαν
διέξοδο από την κρίση.

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Επαναστατικές ιδέες από το
στερά, στη χώρα που πρώτη απ’
όλες τον βίωσε.  

Το βιβλίο «Ισπανία 1936, Λαϊκό
Μέτωπο και επανάσταση ενάντια
στο φασισμό» σε κείμενα των Andy
Durgan, Tony Cliff και επιμέλεια του
Κώστα Πίττα (ΜΒ) είναι γεμάτο από
ιστορικά στοιχεία και πολύτιμες εξη-
γήσεις πώς το παγκόσμιο σύμβολο
της επανάστασης ενάντια στον φα-
σισμό τη δεκαετία του ’30, οδηγήθη-
κε από το θρίαμβο στην ήττα.

Κείμενα: Γ.Π. και Νεκ. Δ.
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Το περιοδικό του ΟΧΙ
Κ

υκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιο-
δικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω
(Νο111). Δέκα σελίδες είναι αφιερωμέ-

νες στη «σαρωτική νίκη του ΟΧΙ». 

Στο πρώτο άρθρο η Mαρία Στύλλου εξηγεί
πως φτάσαμε μέχρι τη νίκη του ΟΧΙ. Αρχικά
θυμίζει ότι πολλές φορές και στην Ελλάδα και
στην Ευρώπη τα αποτελέσματα δημοψηφι-
σμάτων έχουν επιφέρει ήττες στην άρχουσα
τάξη. Το αποτέλεσμα του τωρινού δημοψηφί-
σματος θα έχει τις συνέπειές του σε όλη την
Ευρώπη αφού είναι μήνυμα για τους λαούς
στην Ισπανία, τη Βρετανία, την Ιρλανδία που
έχουν τις δικές τους μάχες μπροστά. 

Η σαρωτική νίκη στο δημοψήφισμα έχει στέ-
ρεες βάσεις στους αγώνες που έριξαν τους
Σαμαροβενιζέλους, αλλά και στους αγώνες
των τελευταίων πέντε μηνών για να πραγματο-
ποιηθούν υποσχέσεις της κυβέρνησης πχ
στην ΕΡΤ ή στους διαθέσιμους. 

Στο άρθρο υπάρχει μια σύντομη αναδρομή
αυτών των μαχών που ανάγκασε τον Τσίπρα
να μην υπογράψει τη Συμφωνία που ζητούσαν
οι «θεσμοί» και να πάει στο δημοψήφισμα.
Αμέσως μετά περιγράφονται οι «δέκα μέρες
του πολέμου» που οδήγησαν στο ΟΧΙ κλείνον-
τας όμως με την έγκαιρη προειδοποίηση (το
κείμενο γράφτηκε πριν τις τελευταίες εξελί-
ξεις) ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία μάχη. 

Στο τελευταίο κομμάτι του κειμένου η Μ.
Στύλλου επισημαίνει τον ρόλο της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς σε όλη αυτή τη διαδρομή
και ξεκαθαρίζει ότι στη συνέχεια «ο αντικαπι-
ταλισμός μπορεί να γίνει μαζικά χειροπιαστή
εναλλακτική».

Τελεσίγραφα

Ακολουθούν δύο κείμενα του Πάνου Γκαργ-
κάνα. Στο πρώτο κείμενο με τίτλο η «Πολιτική
Οικονομία των τελεσίγραφων» εξηγεί ότι «το
ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στην ελληνική
κρίση και τη γενικευμένη εικόνα του καπιταλι-
σμού είναι υπαρκτό», όπως δείχνουν οι εξελί-
ξεις στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης που έχα-
σε 30% ή στην κατάρρευση του Πόρτο Ρίκο,
γεγονότα που χτυπάνε τους δύο «οικονομι-
κούς γίγαντες», Κίνα και ΗΠΑ. Όσοι χάνουν
από τα μάτια τους αυτές τι εξελίξεις αποδί-
δουν την άτεγκτη στάση των «θεσμών» σε θε-
ωρίες συνωμοσίας. Τα τελευταία τελεσίγραφα
δείχνουν ότι «δεν χωράει καμιά αυταπάτη για
συμβιβασμούς μαζί τους». 

Στο επόμενο κείμενο με άρθρο «Οι αντινο-
μίες του ρεφορμισμού» ο Π. Γκαργκάνας θυμί-
ζει μία προς μία τις υποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
τους τελευταίους μήνες, τονίζοντας ότι η πο-
λιτική των συμβιβασμών δεν μπορεί να αξιο-
ποιήσει τη δυναμική της εργατικής τάξης. Από
την αρχή της διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ θεώ-
ρησε ότι η καλύτερη στάση είναι ο κατευνα-
σμός των αντιπάλων. Σε αυτή την τακτική είναι
υπόλογες όλες οι κινήσεις: ο σχηματισμός κυ-
βέρνησης με τους ΑΝΕΛ, η επιλογή του Προ-
κόπη Παυλόπουλου, η Συμφωνία της 20 Φλε-
βάρη, τα ανοίγματα στην Εκκλησία ή στους
Πανούσηδες. Τα άρθρο θυμίζει ότι αυτή η πα-
ράδοση δεν είναι καινούργια, να θέλει δηλαδή
η «αριστερά να σώσει τον καπιταλισμό από

χτον κακό εαυτό του». Έχουν προηγηθεί ο
Μπερνστάιν και ο Κάουτσκι στις αρχές του
προηγούμενου αιώνα ή ο Μπερλινγκουέρ και
ο Πουλατζάς πιο πρόσφατα. Στην ίδια κατάλη-
ξη φτάνει και η γραμμή του ΚΚΕ που μιλάει
θεωρητικά για τη ρήξη, αλλά θεωρεί ότι αυτή
δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Το μό-
νο που του απομένει είναι η καταγγελία και ο
άκρατος σεχταρισμός, όπως με τη θέση για
άκυρο στο δημοψήφισμα. 

Στο επόμενο άρθρο ο Θανάσης Καμπαγιάν-
νης γράφει για «τη νέα μάχη για την ιθαγέ-
νεια». Οι διατάξεις του νομοσχεδίου (σ.σ. που
τελικά ψηφίστηκε στις 9 Ιούλη) «είναι σαφώς
συντηρητικότερες από αυτές του νόμου Ραγ-
κούση». Όπως εξηγεί με συγκεκριμένες ανα-
φορές το άρθρο η κυβέρνηση υποχώρησε δί-
νοντας μια «εθνοκεντρική» ιθαγένεια. Οι υπο-
χωρήσεις αυτές δυστυχώς θα είναι «αισθητές
για δεκάδες χιλιάδες παιδιά». Ταυτόχρονα, τί-
ποτα καλό δεν θα φέρει η διάσπαση αυτών

που υφίστανται την ρατσιστική καταπίεση σε
τυχερούς και «άτυχους» που δεν καλύπτουν
τις προϋποθέσεις. Ούτε όμως είναι σίγουρο
ότι οι υποχωρήσεις για χάρη του Συμβουλίου
της Επικρατείας κλείνουν το δρόμο σε μια νέα
απόφαση του ΣτΕ που θα κρίνει ως αντισυν-
ταγματικές διατάξεις του ψηφισμένου νομο-
σχεδίου. 

Ακολουθεί το άρθρο του Λέανδρου Μπόλα-
ρη για τα Ιουλιανά του ’65, στην επέτειο των
50 χρόνων. Στο άρθρο δίνεται η εικόνα για τις
ρίζες των Ιουλιανών, τις μάχες που δόθηκαν
από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 μέχρι τα
Ιουλιανά. Τους αγώνες των οικοδόμων και των
φοιτητών, την άνοδο της αριστεράς με την
ΕΔΑ, τις εκλογές της βίας και νοθείας του ’61,
την δολοφονία του Λαμπράκη το ’63, την νίκη
της Ένωσης Κέντρου στις εκλογές του ’64. 

Η επικράτηση της ΕΚ δεν είχε αποτέλεσμα
μια ισχυρή κυβέρνηση, αλλά μια κυβέρνηση
πιεσμένη τόσο από την άρχουσα τάξη όσο και

από το κίνημα που έβγαινε απεργιακά, με ορ-
γάνωση από τα κάτω, με «την κίνηση των 115
σωματείων». Το παλάτι ανάγκασε σε παραίτη-
ση τον Γ. Παπανδρέου και αυτό που ακολού-
θησε ήταν η εξέγερση των Ιουλιανών με απο-
κορύφωμα τη Γενική Πολιτική Απεργία στις 27
Ιούλη. Ο Λ. Μπόλαρης τονίζει ότι αυτό το κίνη-
μα είχε όλα τα φόντα να φτάσει στην «έφοδο
στον ουρανό», αλλά η αριστερά της εποχής
αποδείχτηκε ανεπαρκής. Παρόλα αυτά, δόθη-
κε η «δυνατότητα να εκφραστούν δημόσια οι
πρώτες ρήξεις με τον ρεφορμισμό». Τα διδάγ-
ματα αυτής της μάχης μας χρειάζονται σήμε-
ρα, όπως και ένα επαναστατικό κόμμα που θα
λειτουργεί σαν καταλύτης στα «Ιουλιανά του
σήμερα».  

Στο επόμενο άρθρο ο Κώστας Πίττας γρά-
φει για την «Εργατική Μεταπολίτευση». Ανα-
φέρεται στους αγώνες που ξέσπασαν τα δύο
χρόνια μετά την πτώση της Χούντας, το κίνη-
μα του «εργοστασιακού συνδικαλισμού». Η
ημερομηνία που έχει μείνει στην ιστορία είναι
η 23 Ιούλη του ’75, η απεργία των οικοδόμων
που κατέληξε σε συγκρούσεις με την αστυνο-
μία στο κέντρο της Αθήνας. 

Κύμα

Μέσα στο ’75 έγιναν 99 απεργίες διαρκείας
με διάρκεια πάνω από ένα μήνα. Το άρθρο θυ-
μίζει τον μεγάλο αγώνα της ΜΕΛ, αλλά και ότι
οι αγώνες της εργατικής τάξης ξεσήκωσαν και
άλλα τμήματα της κοινωνίας, όπως τους
αγρότες ή τους παραπηγματούχους του Πε-
ράματος. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το αγω-
νιστικό κύμα, η άρχουσα τάξη επιστράτευσε
τις μαζικές απολύσεις μαχητικών εργατών και
την ψήφιση του απεργοσπαστικού νόμου 330. 

Φέτος, συμπληρώνονται και 70 χρόνια από
το θάνατο του Άρη Βελουχιώτη. Ο Ιάσονας
Χανδρινός στο άρθρο του με τίτλο «70 χρόνια
Άρης» τοποθετεί το θρύλο στον χώρο και στον
χρόνο, κρατώντας ατόφιο το επαναστατικό μή-
νυμά του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η
«απειθαρχία απέναντι στην πολιτική του συμβι-
βασμού αντιπροσωπεύει διαγενεακά για την
Αριστερά την χαμένη ευκαιρία μιας επαναστα-
τικής ρήξης». Ο Ι. Χανδρινός, αφού υπογραμ-
μίζει ότι επαναστατικές συνθήκες επικρατού-
σαν και στην πόλη και στην ύπαιθρο, καταλή-
γει πως αν η «ανταρσία» του Βελουχιώτη έχει
κάποιο μήνυμα είναι ότι το αστικό σύστημα δεν
θα μπορούσε να νικήσει παρά μόνο αν οι απο-
φάσεις του κινήματος δεν του το επέτρεπαν. 

Επόμενο άρθρο είναι αυτό του Γιώργου Πίτ-
τα. Γραμμένο για την επέτειο των 70 χρόνων
από το Ολοκαύτωμα, προσπαθεί να φωτίσει
τις αιτίες που οδήγησαν στα «μεσάνυχτα της
Ιστορίας» και τη σύνδεσή τους με το ίδιο το
καπιταλιστικό σύστημα. Στο τελευταίο μέρος
του περιοδικού υπάρχουν τέσσερις βιβλιοκρι-
τικές: για το βιβλίο «Αυτοί που επέζησαν» της
Ρίκα Μπενβενίστε, ένα βιβλίο για τους θεσσα-
λονικείς Εβραίους την δεκαετία του 1940 (Κώ-
στας Τορπουζίδης), για το «Κεφάλαιο τον 21ο
αιώνα» του Τομά Πικετί (Κώστας Σαρρής) και
το βιβλίο «Οι έμποροι των συνόρων» του Από-
στολου Φωτιάδη (Σωτήρης Κοντογιάννης).   

Νεκτάριος Δαργάκης  

Μόλις κυκλοφόρησε


