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Η νέα μάχη του ΟΧΙ

Μνημόνιο νούμερο 3, μνημόνιο στον κύβο
Η εκδίκηση
των εκβιαστών

Έ

να και μοναδικό στόχο έχει η συμφωνία 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 δημοψήφισμα της περασμένης Κυριακής. Το νέο μνημόνιο που έρχεται είναι μια σαφής προειδοποίηση
προς τους εργάτες και τους φτωχούς σε κάθε
γωνιά της Ευρώπης: οι αντιρρήσεις δεν γίνονται δεκτές, οι ανταρσίες θα καταστέλλονται, οι
στασιαστές θα τιμωρούνται παραδειγματικά.
Το επίσημο ανακοινωθέν του Eurogroup δεν
προσπαθεί ούτε καν να κρατήσει τα προσχήματα: στο κείμενο οι λέξεις “ανάκαμψη”, “έξοδος από την κρίση”, “απασχόληση” λάμπουν
δια της απουσίας τους. Σε ένα κείμενο επτά
σελίδων υπάρχει μια και μοναδική παράγραφος που μιλάει για “δημιουργία θέσεων εργασίας” και “ανάπτυξη” - η τελευταία.
Αντίθετα το κείμενο φροντίζει να ξεκαθαρίσει με τον πιο σαφή τρόπο ότι δεν πρόκειται
να υπάρξει κανενός είδους κούρεμα του δημόσιου χρέους. “Η σύνοδος της Ευρωζώνης τονίζει ότι ονομαστικά κουρέματα χρέους δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν... Οι ελληνικές αρχές 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 εχθρότητα: ο στόχος τους ήταν από την αρχή είτε
να την εξαναγκάσουν σε μια εξευτελιστική
υπαναχώρηση είτε να την ανατρέψουν. Η συμφωνία της Δευτέρας δεν αφήνει στο ΣΥΡΙΖΑ
ούτε ένα φύλλο συκής για να κρυφτεί. Πρόκειται 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 Φεβρουαρίου, αντιστρέφοντας προηγούμενες
δεσμεύσεις ή αναγνωρίζοντας ξεκάθαρα ισοδύναμα για τα κεκτημένα δικαιώματα που δημιουργήθηκαν μετέπειτα”. Η κυβέρνηση δεν
πρέπει μόνο να αλλάξει ρότα αλλά και να σβήσει κάθε ίχνος του πεντάμηνου που μας πέρασε από τον χάρτη.
Όπως γράφει η Καθημερινή, “στην πρόταση
που παραδόθηκε ... αναφέρεται ρητώς ότι θα
πρέπει να αρθούν όλες οι μονομερείς ενέργειες στις οποίες έχει προβεί η ελληνική κυβέρνηση. Στο πεδίο του Δημοσίου, η θέση αυτή
συνεπάγεται την ανάκληση περίπου 9.000 επαναπροσλήψεων δημοσίων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων και αυτών από την επαναλειτουργία της ΕΡΤ), οι οποίες συγκαταλέγονταν
στις βασικές εξαγγελίες της κυβέρνησης. Αξί-

ζει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω επαναπροσλήψεις (εκτός αυτών που αφορούν την επαναλειτουργία της ΕΡΤ) κοστολογούνται περί τα 23
εκατομμύρια ευρώ ετησίως...”
Τα μέτρα που φέρνει το νέο μνημόνιο δεν είναι 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 νεοφιλελεύθερος και μνημονιακός συνεργάτης του
Σκάι και της Καθημερινής.“Κανένα κράτος”,
έγραφε το πρωί της Δευτέρας, “δεν έχει επιτύχει όλα όσα ζητούνται από την Ελλάδα. Εκτίθενται οι ηγέτες των 17 κρατών της Ζώνης, ζητώντας από την Αθήνα να πράξει εδώ και τώρα
όσα οι ίδιοι κάνουν στα κρυφά, με πάμπολλες
δόσεις, ατελείωτες φανερές και αφανείς συγκρούσεις 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 φέρει. Μετριέται με τον πόνο που θα προκαλέσει.
Αυτός είναι ο στόχος, άλλωστε, κάθε “παραδειγματικής 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 προηγούμενες 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 ανάγκης και στα νησιά
• Τις “μεταρρυθμίσεις” του συνταξιοδοτικού
συστήματος (αύξηση ορίων ηλικίας και εισφορών, κατάργηση του ΕΚΑΣ κλπ)
• Τη μεταφορά, ουσιαστικά, της αρμοδιότητας της σύνταξης και υλοποίησης του προϋπολογισμού 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 Ιούλη) 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 μείωση του κόστους”. Στην ουσία οι “εταίροι” μας
ζητάνε από τον Τσίπρα να ψηφίσει ένα νομοσχέδιο που είχε ετοιμάσει η κυβέρνηση του
Σαμαρά αλλά δεν τόλμησε ποτέ να φέρει στη
Βουλή από τη θύελλα των αντιδράσεων που είχε ξεσηκώσει. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο
κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των τραπεζιτών, ένα νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για
γρήγορες και μαζικές κατασχέσεις κατοικιών
αφού στα δικαστήρια δίνει προτεραιότητα στις
τράπεζες σε βάρος των δανειοληπτών. Το Δεκέμβρη οι δικηγόροι αποφάσισαν, με ποσοστό
93%, να κατέβουν σε αποχή διαρκείας αν η κυβέρνηση τολμούσε να το κατεβάσει.
Τρίτο μνημόνιο; Κάνετε λάθος. Όλα αυτά τα
μέτρα δεν είναι παρά οι προϋποθέσεις που θέτουν οι “θεσμοί” για να μπουν στον κόπο να
ανοίξουν τις διαπραγματεύσεις για το τρίτο μνημόνιο. Όπως προκλητικά γράφει η ανακοίνωση,
“Αμέσως, και μόνο μετά τη νομική υλοποίηση 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 μπορέσει 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 οικονομία θα είναι δραματικές. Και θα κρατήσουν
χρόνια -δεκαετίες ίσως.
Οι “θεσμοί” υπολόγισαν ότι η Ελλάδα θα

χρειαστεί ένα νέο δάνειο ύψους 82-86 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της
και να αποφύγει τη χρεοκοπία. Αυτό που ξέχασαν να πουν είναι ότι αυτά τα δισεκατομμύρια
θα τα επιστρέψει αμέσως μόλις τα πάρει η Ελλάδα στους “θεσμούς” -που δεν είναι άλλοι
από τους ίδιους μας τους δανειστές. Αλλά δεν
είναι μόνο αυτό.
Με βάση τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών (τελευταίο δελτίο χρέους
Μάρτης 2015), το ελληνικό δημόσιο πρέπει να
εξοφλήσει μέσα στην περίοδο 2015-2018 χρέη
συνολικής αξίας 79 δισεκατομμυρίων. Πρόκειται 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 πραγματικότητα κανένα κράτος (ούτε καν η Γερμανία) δεν
είναι σε θέση να ξεπληρώνει ούτε ένα πολύ μικρό ποσοστό των παλαιότερων δανείων της. Η
πάγια τακτική όλων των κυβερνήσεων του κόσμου 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 Γερμανία, 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 βγάζουν ξανά αυτές τις μέρες αφρούς ενάντια
στους “τεμπέληδες Έλληνες”.
Η έλλειψη οποιασδήποτε αναφοράς στην
“ανάπτυξη” δεν είναι τυχαία. Τα μέτρα θα οξύνουν ακόμα περισσότερο την ύφεση στην Ελλάδα. Η ανεργία και η φτώχεια θα πάρουν
ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις. Τα χρέη θα
γίνουν ακόμα πιο δυσβάσταχτα και η εξάρτηση 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 μνημόνιο -για αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Το ερώτημα είναι, υπήρχε άλλος δρόμος; Ήταν η μάχη άνιση; Ήταν ο συμβιβασμός μονόδρομος;
Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Η κυβέρνηση οδηγήθηκε στην ήττα και τη συνθηκολόγηση γιατί είχε αποκλείσει από την αρχή
τη ρήξη. Ναι, αν αποκλείσει κανείς τη σύγκρουση, την ανταρσία, τότε δε μένει τίποτα
άλλο πέρα από τον εξευτελιστικό συμβιβασμό.
Ο ελληνικός λαός θα υπέφερε, λένε οι απολογητές της συμφωνίας, πολύ άγρια από μια
ρήξη. Οι ίδιοι οι θεσμοί καλλιεργούσαν όλες
τις προηγούμενες μέρες αυτή την κινδυνολογία με τις αναφορές στην “επερχόμενη ανθρωπιστική κρίση” στην Ελλάδα.
Σίγουρα η σύγκρουση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καμιά μάχη δεν είναι περίπατος – οι
απεργοί το ξέρουν πολύ καλά αυτό. Αλλά ο
φόβος των “αντιποίνων” του αφεντικού δεν
τρομάζει τους απεργούς. Τους απεργοσπάστες τρομάζει.
Ο Τσίπρας δεν μας έσωσε με τη συμφωνία
από τα χειρότερα. Απλά πέρασε στο στρατόπεδο των απεργοσπαστών.

Σωτήρης Κοντογιάννης

H άποψή μας

Στηρίξτε
τη δική σας
εφημερίδα

Η νέα
μάχη του

ΟΧΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στόχος 120.000€

Άλλα 8.600 ευρώ συγκεντρώθηκαν την περασμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον δείκτη της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης στα 108.745 ευρώ.

Λ

ύσσαξαν οι άρχουσες τάξεις της Ευρώπης
μετά το βροντερό ΟΧΙ που ακούστηκε από
το δημοψήφισμα στις 5 Ιούλη και ξεσήκωσε ενθουσιασμό στους εργάτες όλης της ηπείρου. Παντού οι κυβερνήσεις είδαν με τρόμο την
Αριστερά, τα συνδικάτα, τη νεολαία να εμπνέονται από την εργατική αντίσταση στην Ελλάδα.
Μέσα σε συνθήκες ατέλειωτης κρίσης, τα ευρωπαϊκά 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 καπιταλιστές και το πολιτικό προσωπικό τους βάλθηκαν
να το τσακίσουν με τον πιο σκληρό τρόπο. Απειλώντας και εκβιάζοντας ότι θα οδηγήσουν το ελληνικό δημόσιο και το τραπεζικό σύστημα σε
χρεοκοπία κλείνοντας τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 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 γελασμένοι. Η οργή αλλά και η εμπειρία και η αυτοπεποίθηση της εργατικής τάξης, ύστερα από
πέντε χρόνια αγώνων ενάντια στα Μνημόνια ΕΕΔΝΤ-ΕΚΤ, είναι σήμερα μεγαλύτερη και όχι μικρότερη.
Η μαζική στροφή αριστερά που έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση στις 25 Γενάρη δεν ήταν
ένα απλό κίνημα ψηφοφόρων. Ήταν και είναι κίνημα αγωνιστών και αγωνιστριών που ξέρουν τι θα πει
να οργανώνεις απεργίες, καταλήψεις στις πλατείες, αντιφασιστικά συλλαλητήρια,
συνδικαλιστικές και πολιτικές
μάχες. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε
σε αυτόν τον κόσμο μια ευκαιρία να σταματήσει τη λιτότητα μέσα από τις κάλπες και

Nέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
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ο κόσμος ανταποκρίθηκε όχι μια, αλλά δυο φορές. Και τον Γενάρη και ακόμη πιο σαρωτικά τώρα 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 ελπίδες με τη δική του αναζήτηση αστικών συμμαχιών με μερίδες καπιταλιστών που θα ήθελαν
«να σώσουν τον καπιταλισμό από τον κακό εαυτό του». Και όταν έφτασε
ο κόμπος στο χτένι, υποχώρησε.
Τώρα η σκυτάλη περνάει στα χέρια των αγωνιστών και των αγωνιστριών της εργατικής
τάξης: είπαμε το ΟΧΙ μέσα από τις κάλπες και οι
δυνάμεις του κεφάλαιου
γράφουν την ψήφο στα
παλιά τους τα παπούτσια. 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-ΑΝΕΛΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι, είναι ένα πρώτο αποφασιστικό 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 «Παρών». 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 εργατών.
Σε αυτά τα βήματα, σε αυτό το δρόμο, μετριέται η στάση της κάθε δύναμης της Αριστεράς.
Κάθε αγωνιστής, κάθε αγωνίστρια από τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ έχει την ευκαιρία
να κάνει ένα βήμα μπροστά: να γυρίσει την πλάτη στις ηγεσίες του συμβιβασμού και της αποχής και να συσπειρωθεί στην επαναστατική, αντικαπιταλιστική 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 μοιρολατρείες, είναι η ώρα της μαζικής ανταρσίας.

Ευχαριστούμε τους απεργούς
του Μετρό στο Λονδίνο που συγκέντρωσαν 160 λίρες σε ένδειξη
συμπαράστασης για την αντίσταση
στην Ελλάδα και ιδιαίτερα για το
ΣΕΚ και την Εργατική Αλληλεγγύη.
Ευχαριστούμε επίσης τις συντρόφισσες και τους συντρόφους του
SWP (της αδερφής οργάνωσης
του ΣΕΚ στη Βρετανία) που συγκέντρωσαν 3.500 ευρώ κατά τη
διάρκεια των εκδηλώσεων Marxism
2015 και τους συντρόφους της αντικαπιταλιστικής οργάνωσης Solidarites 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., Δημήτρης Τ., Λεωνίδας Κ., Αποστόλης
Λ., καθώς και για τις προσωπικές
σας ενίσχύσεις: Φωτεινή Τ. 100 ευρώ, 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 Χρυσάνθη Κ.
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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. Υπάρχει. Είναι η διαγραφή του χρέους, η
στάση πληρωμών, η κρατικοποίηση
των τραπεζών και ο εργατικός
έλεγχος. Και για να γίνουμε συγκεκριμένοι:
Ο Αλέξης Τσίπρας και το επιτελείο 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 φτωχούς αυτής της χώρας -κάνοντας
ταυτόχρονα τις «αγορές να χορεύουν πεντοζάλι», κατά την προσφιλή έκφραση του πρωθυπουργού.
Είχε τρεις ευκαιρίες να το κάνει
αυτό η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: Η
πρώτη ήταν δύο εβδομάδες μετά
τις εκλογές, όταν η ΕΚΤ μονομερώς (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 παράτασης.
Αν είχε απαντήσει τότε με μονομερή στάση πληρωμών και διαγραφή του χρέους η κυβέρνηση, θα είχε 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 παραμείνει 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 Σαμαροβενιζέλων, πέταξε αυτές τις ευκαιρίες,
προτιμώντας να επιδίδεται σε κινήσεις «καλής θέλησης» προς την

Το μπλόκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ φτάνει στη συγκέντρωση ενάντια
στο νέο μνημόνιο στο Σύνταγμα, την Παρασκευή 10 Ιούλη

μεγάλο τζίρο. Θα μπορούσε συνολικότερα, ξεκινώντας εδώ και τώρα
ελέγχους στις επιχειρήσεις να φορολογήσει τα (ετησίως από το 2009
μέχρι σήμερα πάνω από 70 δις ευρώ μικτά) κέρδη των ελληνικών επιχειρήσεων, που παραμένουν στα
χρηματοκιβώτια. Και ο κατάλογος
δεν έχει τελειωμό.

Βούληση

τρόικα, το ΣΕΒ και την καραμανλική δεξιά - βάζοντας χέρι ακόμα και
στα αποθεματικά φορέων του δημοσίου για να πληρώνει τις δόσεις
στο ΔΝΤ. Προτίμησε να καταδικάσει 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 στρατηγικής φάνηκε πεντακάθαρα όταν λίγες ώρες πριν τη λήξη της παράτασης, η Μέρκελ, ο Ολάντ και ο Γιούνκερ 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 βρωμοκάναλα 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 εκπροσώπων 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 μάτια του ότι ο κόσμος ήταν έτοιμος
για όλα.
Ετσι φτάσαμε στην τρίτη ευκαιρία. Η συγκυρία των τελευταίων
βδομάδων, με τις «αγορές» αναστατωμένες 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 πενταμήνου.
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 τραπεζοϋπάλληλους, μέσα από συμβούλια ελεγχόμενα από τους εργαζόμενους. Να
εξασφαλίσει έτσι ότι θα καταβάλλονται οι συντάξεις, αλλά δεν θα
διαφεύγουν τα κεφάλαια. Θα μπορούσε να αρνηθεί τη νέα τοκογλυφική «βοήθεια» της ΕΚΤ και να βάλει μπρος την Τράπεζα της Ελλάδας προκειμένου να παρέχει την
απαραίτητη ρευστότητα (όπως
έκανε επί δεκαετίες το ελληνικό
κράτος) με αποδέκτες αυτή τη φορά όχι τους κρατικοδίαιτους κεφαλαιοκράτες, αλλά τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους.
Θα μπορούσε με την τουριστική
σεζόν στο φουλ: να κρατικοποιήσει
άμεσα τις ακτοπλοϊκές γραμμές αντί να επιδοτεί αδιάκοπα τους εφοπλιστές και να εξασφαλίσει το απαραίτητο συνάλλαγμα. Να φορολογήσει άμεσα τους μεγαλοξενοδόχους που μέσα στο καλοκαίρι δεν
περιμένουν στα ΑΤΜ για 60 ευρώ.
Να ανοίξει τα κλειστά ξενοδοχεία
παρέχοντας φθηνό τουρισμό για τα
εκατοντάδες χιλιάδες των εργαζομένων της Ευρώπης που ήδη δείχνουν με κάθε μέσο την αλληλεγγύη τους.
Να πάρει πίσω από τους ιδιώτες
την αεροπλοϊα και τα αεροδρόμια,
τον έλεγχο των λιμανιών της χώρας, τον ΟΤΕ, που εκμεταλλεύονται οι Αegean, η Κόσκο, η Deutsche
Telekom και άλλα αρπακτικά. Θα
μπορούσε να φορολογήσει τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ
που τις τελευταίες μέρες έκαναν

Βούληση να συγκρουστεί κανείς
με τα μεγάλα συμφέροντα αυτής
της χώρας χρειάζεται. Γιατί η δύναμη που μπορεί να επιβάλει ένα τέτοιο σχέδιο υπάρχει. Είναι η εργατική τάξη, οι παραγωγικές ηλικίες
που κατά μεγάλη πλειοψηφία ψήφισαν ΟΧΙ στο δημοψήφισμα.
Οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που δουλεύουν απλήρωτοι τους τελευταίους 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 εφοπλιστές, οι αλυσίδες φαγητού, τα
ναυπηγεία, οι φαρμακοβιομηχανίες, τα σούπερ μάρκετ κλπ: θα
πληρώνουν τους μισθούς, θα παράγουν και θα παρέχουν αυτά που
έχει ανάγκη η κοινωνία, θα πληρώνουν τους φόρους -και όσοι δεν το
κάνουν θα κρατικοποιούνται χωρίς
αποζημίωση. Επιπλέον, ενάμισι
εκατομμύριο άνεργοι, νέοι και παλιοί, το 1/4 του εργατικού δυναμικού,
θα μπορούσαν επιτέλους να εργαστούν και να παράγουν πλούτο.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μια
τέτοια αντικαπιταλιστική ρήξη θα
έχει να αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες, πάνω από όλα την οργή
των συμφερόντων, εσωτερικού και
εξωτερικού, που μια γεύση της πήραμε αυτές τις μέρες. Αλλά θα έχει
την τεράστια υποστήριξη των λαών
της Ευρώπης – ακόμα περισσότερο, μπορεί να ξεκινήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση για μεγάλες κοινωνικές 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 πρόκειται να τα κάνει ο Τσίπρας που
ετοιμάζεται να φορτώσει νέα ακόμα πιο δυσβάσταχτα μέτρα σε ένα
κόσμο ήδη χτυπημένο από την λιτότητα, διογκώνοντας το χρέος με
νέα δάνεια για να έχουν να πληρώνουν και τα δισέγγονά μας. Πρόκειται για επιτακτικά καθήκοντα που
μπορεί να εφαρμόσει η εργατική
τάξη με τη στήριξη και την βοήθεια
μιας αποφασισμένης και καλά οργανωμένης αντικαπιταλιστικής επαναστατικής αριστεράς.

Γιώργος Πίττας

Βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ
συνταχθείτε
με το ΟΧΙ

Δ

εν πρόλαβε ο αλέκτωρ να
λαλήσει τρις και ο Αλέξης
Τσίπρας είχε ήδη μετατρέψει 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 προσπάθειας για την επίτευξη μιας
κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικώς βιώσιμης συμφωνίας».
Την Παρασκευή 10 Ιούλη ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ευκλείδης Τσακαλώτος εκπροσωπώντας την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν την
εξουσιοδότηση της Βουλής για να
διαπραγματευτούν ένα νέο μνημόνιο στο Γιούρογκρουπ και την Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ το Σαββατοκύριακο, ένα μνημόνιο σχεδόν
όμοιο με αυτό που μόλις είχε καταψηφίσει το 61,3% στο δημοψήφισμα! Σύσσωμοι γεωργιάδηδες,
βορίδηδες, μητσοτάκηδες και βενιζέλοι ψήφισαν σαν βάση διαπραγμάτευσης 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 μουδιασμένες, ασυντόνιστες και χωρίς
να βάζουν κάποια συγκεκριμένη
προοπτική απέναντι στα μνημόνια.
«Οχι» ψήφισαν η Ι. Γαϊτάνη και η
Ε.Ψαρρέα, «παρών» οι Κ. Λαπαβίτσας, 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) δήλωσαν ότι θα ψήφιζαν Ναι, ενώ οι
Ρ. Μακρή, Δ. Κοδέλας, Β. Κυριακάκης, Ε. Σωτηρίου και Β. Χατζηλάμπρου ήταν αντίθετοι στην εξουσιοδότηση. Άλλοι 15 βουλευτές της
Αριστερής Πλατφόρμας ψήφισαν
«Ναι» δηλώνοντας όμως ότι το κάνουν για να μη χάσει τη δεδηλωμένη η κυβέρνηση.
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Σ

Σύσσωμη η βάση της ΑΔΕΔΥ
για απεργιακό ξεσηκωμό

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας θα
γίνει συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας της Συνομοσπονδίας
για περαιτέρω κλιμάκωση. Ήδη,
υπάρχει η πρόταση για 48ωρη απεργία στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, τις μέρες που θα κατατεθούν οι εφαρμοστικοί νόμοι του
Μνημονίου στη Βουλή.
Οι παραπάνω αποφάσεις βγήκαν
μετά από τη μαζική και οργισμένη σύσκεψη Ομοσπονδιών και Σωματείων,
που οργάνωσε η ΑΔΕΔΥ την Δευτέρα
13 Ιούλη στο ξενοδοχείο Τιτάνια.
Μετά τις εναρκτήριες τοποθετήσεις των παρατάξεων, όπου αναφέρθηκε ότι η ΑΔΕΔΥ σε προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο είχε πάρει
απόφαση για 24ωρη απεργία εάν
υπάρξει κατάθεση μνημονιακής Συμφωνίας στη Βουλή, ακολούθησαν
πολλές τοποθετήσεις.
Ο Χρίστος Αργύρης από το σωματείο εργαζόμενων του νοσοκομείου Γεννηματά τόνισε ότι πρέπει
να «υπάρξει 24ωρη την μέρα κατάθεσης του Μνημονίου και στη συνέχεια απεργιακή κλιμάκωση με
48ωρη απεργία την επόμενη εβδομάδα». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να
γίνουν έκτακτες συνελεύσεις και
καταλήψεις ταμείων στα νοσοκομεία, να αξιοποιήσει η εργατική τάξη 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 συντονιστικό της Ομοσπονδίας των διοικητικών στα Πανεπιστήμια.

ε απεργία ενάντια στο νέο Μνημόνιο καλεί η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 15 Ιούλη με συγκέντρωση
στις 11 το πρωί στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεία στη Βουλή, ενώ το
απόγευμα θα υπάρχει νέα συγκέντρωση στο Σύνταγμα την ώρα της ψηφοφορίας του νέου Μνημονίου.

Αξιοπιστία
Ο Θέμης Μπαλασόπουλος, πρόεδρος της ΠΟΕ-ΟΤΑ τόνισε ότι χρειάζεται να μιλήσουν οι συνδικαλιστές
με όλους τους συναδέλφους τους
και θύμισε ότι η Ομοσπονδία έβγαλε
απόφαση για το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. Ο Παύλος Αντωνόπουλος, εκπαιδευτικός από τις Παρεμβάσεις είπε ότι «μπορεί η ΑΔΕΔΥ να παίξει
ρόλο. Δεν έχει χάσει όλη την αξιοπιστία της όπως η ΓΣΕΕ που πήγε με
το Ναι στο δημοψήφισμα».
Ο Δημήτρης Μαργιόλης από τον
Α’ Σύλλογο Δασκάλων είπε ότι πρέπει να συνεννοηθούνε όσες δυνάμεις είναι υπέρ της ρήξης με την ΕΕ.
Η Δέσποινα Τοσονίδου από το Σωματείο εργαζόμενων στο Ασκληπιείο
είπε ότι οι εργαζόμενοι «στο δίλημμα τα λεφτά σας ή τη ζωή σας επέλεξαν στο δημοψήφισμα τη ζωή».
Παρέμβαση έκανε και η Κική Νέ-

Π

ετυχημένη ήταν η σύσκεψη που οργάνωσε ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες την Παρασκευή 10/7 με στόχο να βγει απεργία ενάντια 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 ΠΟΕΟΤΑ συμμετείχαν εργαζόμενοι από τους Σχολικούς Φύλακες, από τους διοικητικούς του ΕΚΠΑ,
από το υπουργείο Πολιτισμού, από το υπουργείο
Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, από τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας και Μολάων Λακωνίας, από
το Σωματείο του ΜΕΤΡΟ, από την ΕΡΤ, από την
Ασπροφώς, από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, από τους εκπαιδευτικούς (από τον «Αριστοτέλη» 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 Μνημόνιο 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 δημοψήφισμα ήταν αποτέλεσμα της κίνησης της ερ-

Η σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ στις 13 Ιούλη αποφασίζει απεργία ενάντια στο νέο μνημόνιο.

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 εργοδότες που απειλούσαν για να ψηφίσει
ο κόσμος Ναι».
Ο Κώστας Πίττας από το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
εξήγησε ότι «τώρα πρέπει οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιήσουν το κλασικό
τους όπλο. Αποδείχτηκε ότι δεν φτάνει 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 αστική με την εργατική τάξη» και ότι
χρειάζεται να μπει καθαρά το ζήτημα της ρήξης με το ευρώ και την ΕΕ,
ο εργατικός έλεγχος στην οικονομία, 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 κυβέρνηση 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 βγαίνουν πρέπει να οδηγούν σε δράση».
Ο Μιχάλης Ρίζος από το Αττικό
νοσοκομείο αναφέρθηκε στο «ζήτη-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Απεργίες

μέχρι τη νίκη
γατικής τάξης που απάντησε καθαρά ΟΧΙ. Τέλος, τόνισε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να απαντήσουν 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 ΕΚΠΑ 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 κυνηγήσουμε να βγουν κινητοποιήσεις, μας αδειάσανε όλους» κατέληξε.
Ο Κώστας Βοργιάς από την Ιντρακόμ είπε
ότι ο κόσμος είναι αγανακτισμένος από τις επιλογές της κυβέρνησης μετά το ΟΧΙ, αισθάνεται ότι «μας κορόιδεψαν». Η Φωτεινή Μανωλάκου, 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 αναφέρθηκε στις δυνατότητες της εργατικής τάξης να πάρει πρακτικά μέτρα και να δώσει λύσεις μετά την ρήξη με εργατικό έλεγχο στις
συγκοινωνίες, στην ενέργεια και παντού αλλού.
Ο Γιάννης Λιβαδάρος από το Σωματείο εργαζόμενων στο Δήμο Κερατσινίου τόνισε ότι
θα στηρίξει κάθε πρωτοβουλία για να βγει ο
κόσμος στο δρόμο.
Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Σωματείου εργαζόμενων στον Άγιο Σάββα είπε
«δεν ψηφίσαμε ΟΧΙ για να μας βγει Ναι». Τόνισε 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 ενεργοποιηθούν ξανά ή να φτιαχτούν απεργιακές
επιτροπές.
Ο Χρήστος Βαρβέρης από την Speedex

μα του χρόνου», διαρκώς ο ΣΥΡΙΖΑ
ζητούσε χρόνο αλλά έφτασε να υπογράψει νέο Μνημόνιο. Πρόσθεσε ότι
είναι ώρα για «ανένδοτο αγώνα».
Η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ
αναφέρθηκε στον κίνδυνο να υπάρχουν στη συμφωνία ανακλήσεις των
νόμων που έχουν ψηφιστεί με αποτέλεσμα «να είναι πάλι στον αέρα οι
διαθέσιμοι όλων των χώρων, όπως
οι εκπαιδευτικοί».
Ο Γιάννης Αρκάδης από το υπουργείο Οικονομίας τόνισε ότι παρόλο
που «το 61% είχε το πιστόλι στον
κρόταφο, το δίλημμα ευρώ ή δραχμή, την εκκλησία, τα ΜΜΕ, ψήφισε
ΟΧΙ και έκανε μια διαδήλωση 300 χιλιάδων στο Σύνταγμα». Εξήγησε ότι
από δω και πέρα χρειάζεται ενιαιομετωπική λογική.
Ο Νίκος Δάρδαλης, εκπαιδευτικός
από το ΠΑΜΕ είπε ότι πρέπει να
υπάρξει «λαϊκό τείχος στο νέο μνημόνιο, να γίνει δουλειά από τα κάτω
στους χώρους» και να «τσακιστούν
οι αυταπάτες για την ΕΕ»
Ο Κώστας Καταραχιάς από το Σωματείο του Αγίου Σάββα επισήμανε
«ότι πρέπει να υπάρχει κεντρικός
σχεδιασμός από την ΑΔΕΔΥ, με συγκεκριμένο απεργιακό πρόγραμμα
για αυτή και την επόμενη εβδομάδα,
να γίνει πρωινό απεργιακό συλλαλητήριο όπως το Μάη του 2010 με το
πρώτο Μνημόνιο».

έδωσε την εικόνα από τον χώρο δουλειάς του
όπου είχαν δώσει πετυχημένη μάχη και η διοίκηση ανακάλεσε απολύσεις. Πρότεινε και αυτός 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 είναι 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 ρήξη. Τόνισε ότι πρέπει «να προσέξουμε τον κόσμο του ΟΧΙ, είναι δικό μας καθήκον να σταθούμε πλάι του».
Ο Κώστας Πίττας από το υπουργείο Παραγωγικής 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
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Συλλαλητήρια
οργής
Άμεσες ήταν οι αντιδράσεις ενάντια
στο μεγάλο ξεπούλημα του ΟΧΙ που
ετοίμασε η κυβέρνηση, με μαζικά, σχεδόν καθημερινά, συλλαλητήρια, αρχής
γενομένης την Παρασκευή 10/7.
Πάνω από 15.000 αγωνιστές κι αγωνίστριες 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 Κυριακής δεν μπορεί να μετατραπεί σε ΝΑΙ
όπως πάει να κάνει ο Τσίπρας, ήταν η
βασική συζήτηση ανάμεσα σε χιλιάδες
κόσμου που πέρασαν από τα τραπεζάκια του ΣΕΚ, της Εργατικής Αλληλεγγύης 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 ξεκινώντας από τα Προπύλαια για το Σύνταγμα, βρήκε μπροστά της την αστυνομία του Πανούση να κλείνει για ώρα τη
Σταδίου. Παρουσία είχαν κι ορισμένες
τοπικές επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας 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 άλλο” 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 προδώσανε. 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. Λάθος που δέχεται το μνημόνιο μετά το
ΟΧΙ που του είπαμε. Την Κυριακή 5/7, είπαμε ΟΧΙ σε όλα. Πιστεύω ότι δεν θα
πάει καλά αυτή η κατάσταση και χρειάζεται νέο ξεκίνημα, νέους αγώνες. Ο
κόσμος πρέπει να αντιδράσει, να βγει
πάλι στους δρόμους” τόνισε ενώ προέβλεψε 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 αριστεράς, 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.

Το απεργιακό ΟΧΙ

Εξορμήσεις για το νέο ΟΧΙ
Μ

ετά από μια βδομάδα κατά τη διάρκεια
της οποίας σύντροφοι και συντρόφισσες της Εργατικής Αλληλεγγύης βρέθηκαν σε εκατοντάδες εργατικούς χώρους για
να δώσουν τη μάχη του ΟΧΙ, οι εξορμήσεις συνεχίστηκαν.
“Τη Δευτέρα 13/7 πραγματοποιήσαμε εξόρμηση στο Ραδιομέγαρο της ΕΡΤ. Το κλίμα
στους κόλπους των εργαζομένων ήταν διττό.
Από τη μια έβλεπες τον εκνευρισμό και την οργή 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 μέτρα να περάσουν. Η εξόρμηση έγινε κατά τη
διάρκεια της συνεδρίασης της ΑΔΕΔΥ και υπήρχε μεγάλη ανυπομονησία για το ποιά θα είναι η
επόμενη απεργιακή απάντηση. Στη εξόρμηση
αγοράστηκαν 22 φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης” μας μεταφέρει η Αλεξάνδρα Μ.
“Την Παρασκευή 10/7 κάναμε εξόρμηση
στους εργαζόμενους του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ήταν εντυπωσιακό το πόσο ο κόσμος
ήθελε να συζητήσει κι αναζητούσε απαντήσεις.
Οι συζητήσεις είχαν να κάνουν με το τι σημαίνει το σαρωτικό ΟΧΙ που δώθηκε κόντρα σε

όλους τους εκβιασμούς και το πώς πρέπει να
αντιμετωπιστεί ο διαφαινόμενος τότε συμβιβασμός 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 Πανεπιστημίου. 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 τραπεζών με εργατικό έλεγχο. Η ανταπόκριση ήταν
πάρα πολύ θετική σε σημείο που πολλοί να χαρακτηρίζουν τις λύσεις που προτείνουμε ως
μονόδρομο και να δηλώνουν έτοιμοι να παλέψουν ενάντια στα νέα μέτρα” .
“Τη Δευτέρα κάναμε εξόρμηση στο δημαρχείο του Πειραιά”, είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Μιχάλης Π. “Η κουβέντα με τους εργαζόμενους ήταν γύρω από το πώς θα συνεχίσουμε 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 προδoσία αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Θα παλέψουμε όχι μόνο για να πάρουμε πίσω τη δουλειά μας αλλά κι ενάντια στα νέα μέτρα , μας
έλεγαν μεταξύ άλλων. Η είδηση για την απεργία 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 προκήρυξη του Συντονισμού για την απεργία.
Όλος ο κόσμος μας περίμενε, έλεγε “Πουλήσανε 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), οργανώθηκε στο ΣΕΚ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ λέγοντας μας “τώρα είναι η σειρά σας, να παλέψουμε μαζί”, μας μετέφερε ο Παντελής Γ.

Παρέμβαση στην ΚΕΔΕ

Στέλιος Μιχαηλίδης

Δ

“Δήμαρχοι Ναινέκοι τα ξεπουλάτε όλα, σε λίγο οι Δήμοι θα γράφουν Κόκα Κόλα» φώναξαν δεκάδες δημοτικοί 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 εκστρατεία 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 ξεκάθαρα ΟΧΙ την περασμένη Κυριακή.
Όμως η παρέμβαση διαμαρτυρία των εκλεγμένων της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς τους χάλασε τα σχέδια. 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 ΚΕΔΕ εμφανίζεται ψήφισμα της συνέλευσης που στηρίζει την «προσπάθεια επίτευξης έντιμης και βιώσιμης συμφωνίας, με στόχο την παραμονή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ». Νωρίτερα είχαν αποχωρήσει οι δήμαρχοι που στηρίζονται από το ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οι εκπρόσωποι των δημάρχων που στηρίζονται
από το ΚΚΕ επέκριναν την ΚΕΔΕ για τη στάση της.
Σύνταγμα 10 Ιούλη

εν έχει καμία σχέση η
προηγούμενη βδομάδα
με αυτή. Την προηγούμενη
βδομάδα ήμασταν δύο μέτρα πιο ψηλοί κι από χτες είμαστε δύο μέτρα πιο κοντοί.
Από τη μια μας έκαναν υπερήφανους, από την άλλη,
μας έκαναν να ντρεπόμαστε
να βγούμε έξω.
Μία λύση υπάρχει, δοκιμασμένη. 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 υποστηρίζουμε μέχρι τέλους. Οι εργαζόμενοι το νέο μνημόνιο
δεν πρέπει να το δεχτούμε.
Ότι κάναμε και με τους προηγούμενους 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 αυτό το πρόγραμμα. Μέσα σε
δύο μέρες ανατράπηκαν τα
πάντα. Δεν ξέρω γιατί. Θέλω
κάποιος να μας εξηγήσει για
ποιό λόγο υπογράφουν τώρα μνημόνιο. Δεν μπορούμε
να πούμε ΟΧΙ; Εμείς δεν του
δώσαμε το 62%; Τώρα γιατί
δεν το εκφράζει;

Φωτεινή Νικηταρά
καθαρίστρια Υπ.Οικ.
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Το απεργιακό ΟΧΙ

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ
Δ

ούλεψα για το ΟΧΙ στη γειτονιά μου. Δεν χρειαζόταν
μεγάλη προσπάθεια. Το κλίμα
ήταν συντριπτικά με το ΟΧΙ. Ο
φόβος του καθενός ήταν μη
μασήσουν οι άλλοι με την τρομοκρατία, αλλά τελικά δεν μάσησε κανείς. Την κωλοτούμπα
της κυβέρνησης μόνο ως προδοσία μπορώ να την χαρακτηρίσω. 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!

Μ

ετά την ανακοίνωση της
απόφασης της ΑΔΕΔΥ για
την απεργία την Τετάρτη
15/7, μια σειρά σωματεία και Ομοσπονδίες του δημοσίου έβγαλαν τα
δικά τους καλέσματα για την απεργιακή κινητοποίηση.

Από την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 11 Ιούνη 2014.

Μαργαρίτα Χάιδη
εργαζόμενη νοσοκομείο
Αγ.Όλγα

Τ

ην προηγούμενη βδομάδα, διάφοροι
εργαζόμενοι κυρίως από το χώρο
της αριστεράς τόσο στο υπουργείο όσο
και στις εφορίες πήραν την πρωτοβουλία για να προπαγανδίσουν το ΟΧΙ.
Εντύπωση προκάλεσε και το πανό
που κρεμάστηκε στο Υπουργείο Οικονομικών, με πρωτοβουλία μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Όλα αυτά δημιούργησαν ένα πολύ
θετικό κλίμα για συζήτηση. Η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου
ήταν με το ΟΧΙ. Το ΟΧΙ για τους περισσότερους εργαζόμενους ήταν το ΟΧΙ
στην λιτότητα και ΟΧΙ στα καινούργια
μέτρα. Οι συζητήσεις εκείνη την εβδομάδα ήταν πολύ έντονες και άνοιγαν
όλα τα ζητήματα, όμως δεν σταματήσαμε μόνο στις συζητήσεις αφού πάρα
πολλοί συνάδελφοι βρεθήκαμε στην μεγάλη συγκέντρωση της Παρασκευής. Οι
πολιτικές μάχες συνεχίζονται και όλοι
εμείς που στηρίξαμε αυτό το ΟΧΙ, υποσχόμαστε ότι είναι μόνο η αρχή.

Άννα Κ.
εργαζόμενη στο Υπ. Οικονομικών

Η

Ασπροφώς είναι μια εταιρία
που εκτιμάμε ότι στις εκλογές
του Γενάρη, γύρω στο 60% των
εργαζομένων της ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ. Με βάση αυτό περιμέναμε ότι
η καμπάνια για το ΟΧΙ θα είναι μια
εύκολη διαδικασία. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε τη Δευτέρα και την
Τρίτη, μετά την αναγγελία του δημοψηφίσματος, αφενός λόγω του
κλείσιματος των τραπεζών, αφετέρου λόγω του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιζόταν “χαμένος” και αμήχανος.
Το βάρος έπεσε στους συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που κατάφεραν και συσπείρωσαν στη μάχη
του ΟΧΙ και κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι, παρότι δεν ήταν κατοχυρω-

ΔΕΗ

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 Εργατική Αλληλεγγύη: «Αποφασίσαμε να κάνουμε τετράωρη στάση εργασίας και να συμμετέχουμε στο συλλαλητήριο στην πλατεία 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 προηγούμενων κυβερνήσεων που οδηγούν σε περαιτέρω εξαθλίωση, 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 Ομοσπονδιών του ιδιωτικού τομέα και των ΔΕΚΟ μπορεί να ξεπεράσει τα εμπόδια που βάζει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Η
κοινή πάλη των εργαζόμενων στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα απέναντι στα νέα και τα παλιά Μνημόνια είναι ο τρόπος για
να τα ανατρέψουμε.

μένο μές στη βδομάδα, όσο πλησιάζαμε 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 Τσίπρας και η κυβέρνηση προσπάθησαν να κοντύνουν τη δυναμική του
ΟΧΙ. Ήταν ένα ΟΧΙ μεγαλύτερο
ίσως από αυτό που περίμεναν. Εκτιμώ ότι περίμεναν μια οριακή επικράτηση του ΟΧΙ, έτσι ώστε να πάνε σε άνετο συμβιβασμό. Παρ'όλα
αυτά και το 61,3% το γύρισαν τούμπα και είχαμε την επόμενη μέρα το
συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών,
οικοδομώντας τη συνθήκη της μεγάλης κωλοτούμπας.

Αναβρασμός υπάρχει στη ΔΕΗ μετά την
ανακοίνωση των μέτρων του νέου Μνημονίου που περιλαμβάνουν την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής 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 υφεσιακά μέτρα, έχει μέτρα λιτότητας. Αντιβαίνει
ό,τι υποστηρίζαμε στο συνδικάτο, αντιβαίνει και ό, τι υποστήριζε ο πολιτικός μας
φορέας (σ.σ. ΣΥΡΙΖΑ). Εμείς θα σταθούμε
αταλάντευτα, χωρίς υποχωρήσεις στις θέσεις τις οποίες πιστεύουμε και για τις
οποίες αγωνιστήκαμε τόσο καιρό. Έχουμε δώσει τόσους αγώνες για αυτά. Είμαστε σε συνεννοήσεις για να πάμε σε κινητοποίηση την μέρα της ψήφισης του νέου
Μνημονίου. Πιστεύω ότι θα το αποφασίσουμε ως ΓΕΝΟΠ γιατί υπάρχει θετικό
κλίμα από όλους προς αυτή την κατεύθυνση».

Προφανώς αυτό δεν θα μπορούσε να αφήσει τον κόσμο ανεπηρέαστο. Ξεκίνησε μια μικρή
απογοήτευση, ακολουθησε η οργή. Να σημειώσουμε ότι οι κινήσεις της κυβέρνησης τη βδομάδα
μετά το δημοψήφισμα, έδωσε
θάρρος στους οπαδούς του ΝΑΙ,
παρότι στην αρχή ήταν σακατεμένοι, να ξαναεμφανίζονται, μερικοί
με ένα ιδιαίτερα επιθετικό τρόπο.
Αλλά η οργή πλέον έχει πάρει
τη θέση της απογοήτευσης. Το
σωματείο μας κάλεσε στα συλλαλητήρια τόσο της Παρασκευής
10/7 όσο και αυτά που ακολούθησαν Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
Πρέπει να δώσουμε τη μάχη πλέ-

ον για να μην περάσει το μνημόνιο. Δεν θέλουμε τη μετατροπή
της ψήφου μας από ΟΧΙ σε ΝΑΙ. Η
εβδομάδα που ξεκίνησε είναι κρίσιμη. Είναι σαφές ότι θα κάνουμε
κάθε προσπάθεια ώστε να συμμετέχουμε με μαζικότητα στην απεργία που κάλεσε η ΑΔΕΔΥ. Πάμε
λοιπόν για τα Ιουλιανά του κόσμου
που ψήφισε ΟΧΙ. Όχι τα “κακά”
Ιουλιανά της ήττας και των συμβιβασμών που θέλει 50 χρόνια μετά
από 1965 να μας επιβάλλει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Μανώλης Αθανασίου
σωματείο εργαζομένων
Ασπροφώς

Πρώτη έβγαλε κάλεσμα από την
Δευτέρα 13/7 η Ομοσπονδία των εργαζόμενων στους Δήμους, ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει ότι «θα
αγωνιστεί με συνέπεια για τη διαγραφή του χρέους, ως τη μόνη προοπτική για την έξοδο από το "σπιράλ του
θανάτου", που με απόφαση και αυτής
της κυβέρνησης παραμένουμε».
Ακολούθησαν η ΠΟΕΔΗΝ (ομοσπονδία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία), ο Σύλλογος Διοικητικού
Προσωπικού του Πανεπιστημίου
Αθηνών, το Πανελλήνιο Σωματείο
έκτακτου προσωπικού του υπουργείου Πολιτισμού, η Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας. Οι εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ τονίζουν: «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 φέρνουν τη διάλυση όλων όσων είχαν
απομείνει από τις προηγούμενες
φαύλες κυβερνήσεις, οι οποίες επιχαίρουν γιατί κατάφεραν να εντάξουν στο club τους…τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση που θα
μας εξέπλητταν όλους γιατί θα
εφάρμοζαν τις προεκλογικές εξαγγελίες 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 εργαζόμενων στο ΜΕΤΡΟ, ενώ στην κινητοποίηση 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 Γένοβα 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 συλλαλητήρια της Τετάρτης 15/7.
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Η δίκη της Χ.Α.

Τέρμα πια
με τις “ενστάσεις”

Τ

ην Πέμπτη 16 Ιούλη συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής Αυγής
στη δικαστική αίθουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού. 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 αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού στις 9 Ιούλη

Ποιοι φοβούνται τη δημοσιότητα;

Α

πορριπτική ήταν η απάντηση του
δικαστηρίου στα αιτήματα της πολιτικής αγωγής για μαγνητοφώνηση και απομαγνητοφώνηση των πρακτικών της δίκης της Χρυσής Αυγής, καθώς
και για ραδιοτηλεοπτική κάλυψή της.
Στο αίτημα της πολιτικής αγωγής για
εγκατάσταση τεχνικών μέσων αναπαραγωγής βίντεο, φωτογραφιών και ηχητικών αρχείων που περιλαμβάνονται στη
δικογραφία, το δικαστήριο επιφυλάχτηκε. Ενώ για το θέμα της αίθουσας επανέλαβε την υπόσχεση του υπουργείου
Δικαιοσύνης για μεταφορά της δίκης
από τις φυλακές Κορυδαλλού σε νέα
αίθουσα στο Εφετείο Αθηνών από Σεπτέμβρη. 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 δίκη 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” χαρακτήρισε 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 κάλυψης της δίκης στάθηκε ο Τάκης Ζώτος,
ο πρώτος εκ των τριών δικηγόρων του
Αιγύπτιου αλιεργάτη Αμπουζίντ Εμπάρακ που πήρε το λόγο, εξηγώντας ότι η
δημοσιότητα είναι συνταγματική δημοκρατική κατάκτηση. “Οι αποφάσεις των
δικαστηρίων εκδίδονται και υλοποιούνται στο όνομα του λαού, ο λαός έχει δικαίωμα να τις ελέγχει”, είπε.
“Επανερχόμαστε στο θέμα της αίθουσας για να καταγραφεί επίσημα το αίτημά μας αφού μέχρι τώρα δεν είχαμε νομιμοποιηθεί ως πολιτική αγωγή”, είπε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, συμπληρώνοντας ότι “πλέον ο μόνος που αρνείται τη
μεταφορά είναι ο πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Εφετείου”. Για το θέμα της ραδιοτηλεοπτικής
κάλυψης τόνισε ότι είναι απαραίτητη καθώς “ήδη δεν πληρούνται οι νομικές
διατάξεις περί δημοσιότητας στο ακροατήριο. 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 οργάνωσης με ένα πολιτικό κόμμα. Είναι ανάγκη όσα ακουστούν να μην είναι έπεα
πτερόεντα, αλλά να καταγραφούν”.

Άρνηση
“Ηχογράφηση γίνεται ακόμα και στα
ειρηνοδικεία”, είπε ο Κώστας Παπαδάκης, έχοντας πρώτα καλέσει το δικαστήριο να ελέγξει την υπόσχεση του
υπουργείου Δικαιοσύνης ότι η δίκη θα
μεταφερθεί σε νέα αίθουσα στο Εφετείο το Σεπτέμβρη, “Μια άρνηση της
ηχογράφης ξεπερνάει τη λογική μου. Είμαστε ήδη στο τρίτο μήνα της δίκης και
χρειαζόμαστε μία αναδρομή”. Ενώ “εντελώς απαραίτητη” έκρινε την ηχογράφηση και ο Αντ. Αντανασιώτης εκ μέρους των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, “σε
μια πολυπρόσωπη και μεγάλου ιστορικού ενδιαφέροντος δίκη όπως αυτή”. Το
ίδιο υποστήριξε και για την κινηματογράφησή της.
Παρόλα αυτά, η μόνη παραχώρηση
που έκανε η πρόεδρος του δικαστηρίου
ήταν η φωτογράφηση των συνεδριάσεων

-κι αυτή, όμως, “εφόσον κι εάν δεν εμποδίζει την ομαλή διεξαγωγής της δίκης”.
Αν κάτι δείχνουν οι παραπάνω αποφάσεις του δικαστηρίου είναι πόσο δίκιο είχε το αντιφασιστικό κίνημα όταν
κατάγγελνε ότι η επιλογή της διεξαγωγής της δίκης στις φυλακές Κορυδαλλού είναι πρωτίστως πολιτική. Ότι η
εξήγηση που έδιναν όλοι οι αρμόδιοι
ότι δεν υπήρχε άλλη διαθέσιμη αίθουσα
που να καλύψει τις ανάγκες της διαδικασίας ήταν απλά δικαιολογίες, οι οποίες έκρυβαν την πολιτική απόφαση για
μια δίκη περιορισμένης δημοσιότητας
και παρακολούθησης.
Ταυτόχρονα, η όλη συζήτηση αποκάλυψε το φόβο των χρυσαυγιτών και των
συνηγόρων τους για τη δίκη και την εξέλιξή της. Οι ίδιοι άνθρωποι όλους τους
προηγούμενους μήνες φώναζαν ότι θα
ζητήσουν την τηλεοπτική κάλυψη της δίκης για να ξεσκεπαστεί η “πολιτική δίωξη” εναντίον τους. Όταν όμως ήρθε η
στιγμή να τοποθετηθούν επί του θέματος
στο δικαστήριο αντιτάχτηκαν -με ελάχιστες εξαιρέσεις κατηγορούμενων που
συνολικά δείχνουν σημάδια διαφοροποίησης στην υπερασπιστική τους τακτικήστο αίτημα της πολιτικής αγωγής. Κι
αμέσως μετά αγόρευαν για την πολιτική
σκευωρία που έχει στηθεί εναντίον
τους...

Καλούν σε απολογία το Δήμαρχο Κορυδαλλού !
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 κλείσιμο 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 Δημάρχων της περιοχής και της Περιφέρειας Πειραιά, τη στήριξη της Επιτροπής Αγώνα φορέων της περιοχής, στην οποία συμμετείχαν Σύλλογοι γονέων, εκπαιδευτικών 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 Δικαιοσύνης 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 σχολείων 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 αντί 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;”.

Η δικάσιμος της 9ης Ιούλη, η δέκατη στη σειρά, ξεκίνησε συζητώντας 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 κατηγορίας 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 Φύσσα. 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 προσπαθούσαν να πείσουν ότι η δίωξή τους είναι πολιτική και γι’ αυτό παράνομη.

Τερτίπια
Η σκοπιμότητα των χρυσαυγιτών είναι προφανής. Χρησιμοποιώντας όλα τα δικονομικά τερτίπια που έχουν στη διάθεσή τους, επιχειρούν να προκαταλάβουν την εξέλιξη της δίκης και, πριν ακόμα
μιλήσουν τα θύματα και οι άλλοι μάρτυρες κατηγορίας, να φτιάξουν μέσα στο δικαστήριο κλίμα πολιτικής σκευωρίας εναντίον
τους. Γι’ αυτό και καθυστερούν με κάθε τρόπο την έναρξη των καταθέσεων, 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 συνεδρίαση της 14ης Ιούλη, ο συνήγορος του μέλους της ασφάλειας
του πυρήνα Νίκαιας Ιωάννη Άγγου, Γ. Σωτηρόπουλος, δήλωσε, κατά την ανάπτυξη των “επιχειρημάτων” του, ότι “όλοι οι κατηγορούμενοι είναι μέλη του πολιτικού κόμματος Χρυσή Αυγή”. Aυτό προκάλεσε την παρέμβαση του συνηγόρου του “Αρχηγού”, Τ. Μιχαλόλια (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 σύντομη 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 αιτήματος για ηχοχράφηση της δίκης! Έντονες ήταν οι διαμαρτυρίες της Πολιτικής Αγωγής που ζήτησε δικαιολογημένα την παράδοση του εγγράφου. Όμως το δικαστήριο, μετά από νέα διακοπή, έδωσε στην υπεράσπιση τη δυνατότητα να επιφυλαχθεί
και να μην προσκομίσει τη δήλωση. Μετά από αυτό, όλοι οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής αποχώρησαν από το δικαστήριο ως ένδειξη 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 αντιφασιστικού 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 συνθήματα υπέρ της καταδίκης της Χρυσής Αυγής, ενώ νέα συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιούλη. Το κάλεσμα για τις 16
Ιούλη είναι στο ίδιο μέρος στις 8πμ.

Λένα Βερδέ
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Το αντιρατσιστικό κίνημα

Σ

ε τραγική κατάσταση εξ αιτίας
της υποχρηματοδότησης βρίσκονται 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. Σύμφωνα με το Έθνος στο νησί σήμανε
συναγερμός και τελικά μετά από παρέμβαση της Περιφέρειας και των
υπουργείων Προστασίας του Πολίτη
και Εθνικής Άμυνας τη σίτιση ανέλαβε ο στρατός.
“Στη Μυτιλήνη φτάνουν περίπου
1.000 πρόσφυγες τη μέρα” μας είπε
ο Ανδρέας Μπάλλας Περιφερεικός
Σύμβουλος με την “Ανταρσία στο Αιγαίο”. “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 προκειμένου να γίνει άμεσα η καταγραφή τους, με αποτέλεσμα οι πρόσφυγες να παραμένουν εγκλωβισμένοι
για μέρες χωρίς να μπορούν να φύγουν στην Αθήνα.
Ένας πρόσφυγας χρειάζεται να
συγκεντρώσει 18 περίπου έγγραφα
πριν φύγει από δω. Ο Δήμαρχος τοποθέτησε σκηνές σε ένα κέντρο κυκλοφοριακής αγωγής, έβαλε και 10
τουαλέτες και έφτιαξε έναν πρόχειρο καταυλισμό. Εδώ και τρεις -τέσσερις εβδομάδες έχουν γίνει εξεγέρσεις και διαμαρτυρίες από τους
πρόσφυγες, καθώς δεν επαρκεί ού-

Η ΕΕ σκοτώνει με τη λιτότητα
ΚΑΙ με τον ρατσισμό
Πρόκειται για τον διπλάσιο αριθμό
από αυτούς που είχαν χάσει την ζωή
τους την ίδια περίοδο πέρυσι”.

Νεκροί

Πρόσφυγες και μετανάστες στο κέντρο κράτησης στη Μυτιλήνη

τε το φαγητό αφού όσοι δεν έχουν
καταγραφεί δεν δικαιούνται σίτιση.
Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν
διαπληκτισμοί μεταξύ των προσφύγων για λίγο φαγητό. Υπάρχουν αρκετές πρωτοβουλίες αλληλεγγύης
στο νησί και κόσμος που βοηθάει.
Οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
φτάνουν στα παράλια και προσπαθούν να φτάσουν στην Μυτιλήνη
περπατώντας χιλιόμετρα. Μέχρι
πρόσφατα η μεταφορά προσφύγων
και μεταναστών ήταν ποινικοποιημένη και κόσμος που βοηθούσε στη
μεταφορά τους κατηγορούνταν ως
διακινητής. Αυτό καταργήθηκε με
τροπολογία στο νέο νόμο για την
Ιθαγένεια. Εμείς ως παράταξη κατα-

Μ

ε την ονομαστική ψηφοφορία επί τεσσάρων άρθρων του νομοσχεδίου για
την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, 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 νομοσχεδίου (Ανεξάρτητοι Έλληνες, Νέα Δημοκρατία και Χρυσή Αυγή). Έτσι η συζήτηση κατά άρθρο 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 υποχωρήσεων και συμβιβασμών στις πιέσεις από
τα δεξιά. Η υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου, προσπάθησε
μέχρι την τελευταία στιγμή να κερδίσει την
υποστήριξη των ΑΝΕΛ για να εξασφαλιστεί
«κυβερνητική συνοχή», διαχωρίζοντας το άρθρο 1 σε 1α και 1β, έτσι ώστε να σπάσει στα
δύο η διάταξη που προβλέπει απόδοση ιθαγένειας λόγω γέννησης από τη διάταξη που προβλέπει την απόδοση της ιθαγένειας λόγω φοίτησης, ώστε να μπορούν όσοι συμφωνούν να

θέσαμε πρόταση στο Περιφερειακό
Συμβούλιο διεκδικώντας τα απαραίτητα κονδύλια”.
Κραυγή αγωνίας εκφράζουν και οι
Γιατροί του Κόσμου στη Λέσβο για
την ανυπαρξία ιατρικής φροντίδας:
“Δεκάδες πρόσφυγες μεταφέρονται
σε ένα αποδεκατισμένο από την κρίση νοσοκομείο καθημερινά! Δυο
ασθενοφόρα καλούνται να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού και των
χιλιάδων προσφύγων! Πολλά παιδιά
και έγκυες ανάμεσά τους. Οι περισσότεροι φτάνουν στο νοσοκομείο
γιατί δεν τους παρέχεται καμιά ιατρική φροντίδα τόσο για ασήμαντα
όσο και για σοβαρά νοσήματα και
γιατί ζουν σε εξουθενωτικές συνθή-

κες και σε εξαθλίωση. Καμία υπηρεσία διερμηνείας και κοινωνικής υποστήριξης 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 Πρόσφυγες (UNHCR) ανακοίνωσε: “Περισσότεροι από 77.000 άνθρωποι
έχουν φτάσει μέχρι στιγμής φέτος
δια θαλάσσης στην Ελλάδα. Αυτοί
προέρχονται, σε ποσοστό μεγαλύτερο από το 60% από τη Συρία και οι
άλλοι από το Αφγανιστάν, το Ιράκ,
την Ερυθραία και την Σομαλία. Επίσης, περισσότεροι από 1.900 πρόσφυγες έχουν πνιγεί στην Μεσόγειο.

Η μάχη για την Ιθαγένεια
συνεχίζεται
τις ψηφίσουν και να ψηφίσουν "όχι" σε όποια
διαφωνούν. Μετά από τον ελιγμό αυτό, η Χρυσή 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 ιθαγένειας 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 άρθρο εγκρίθηκε με 179 ψήφους, (ΣΥΡΙΖΑ, Ποτάμι, ΚΚΕ, ΠΑΣΟΚ) και 84 κατά (Ν.Δ., Χρυσή Αυγή, ΑΝ.ΕΛ.), ενώ υπέρ ψήφισε κι ο συνεργαζόμενος με τους ΑΝ.ΕΛ. βουλευτής Κ. Ζουράρις.
Με την ίδια πλειοψηφία εγκρίθηκαν και τα άρθρα 8 και 10 που αφορούν ζητήματα μεταναστευτικής 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 δανειστών, το Όχι (στο δημοψήφισμα) και το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια είναι ψηφίδες του ίδιου αγώνα για να ανορθωθεί η ελληνική κοινωνία», επισήμανε κατά τη συζήτηση η Βασ. Κατριβάνου 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 πιέσεις από τα δεξιά.
Ο νέος νόμος υποχωρεί ιδεολογικά στο δεξιό σκεπτικό ότι απαιτείται εθνική συνείδηση
για την απόκτηση ιθαγένειας, και ότι η απλή

Την περασμένη Τρίτη 7 Ιούλη, πέντε πρόσφυγες και μετανάστες βρέθηκαν νεκροί και δεκάδες αγνοούνται στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ
Φαρμακονησίου και Αγαθονησίου,
όταν βυθίστηκε το σκάφος που μετέφερε περίπου 37-40 μετανάστες.
Δεν πρέπει να αφήσουμε στο όνομα της νέας συμφωνίας- μνημόνιο
που υπέγραψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ να θυσιαστούν και άλλες ανθρώπινες ζωές μεταναστών και προσφύγων. 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 ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, μετατρέποντας το Αιγαίο και τη Μεσόγειο σε υγρό τάφο.
Απέναντι στα γεράκια της ΕΕ, του
ΔΝΤ και της ΕΚΤ χρειάζεται να προχωρήσουμε σε λύσεις εργατικές,
όπως η διαγραφή του χρέους, η
κρατικοποίηση των τραπεζών, η έξοδος από ΕΕ και ευρώ, βάζοντας τέλος στις χιλιάδες δολοφονίες μεταναστών και προσφύγων, απαιτώντας
σύνορα ανοιχτά για όλους τους εργάτες, για να βάλουμε τέρμα στο
ρατσισμό και το φασισμό που γεννά
η πολιτική τους.

απόδειξη των δεσμών με την ελληνική κοινωνία δεν είναι αρκετή. Για τα παιδιά που γεννήθηκαν 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 διαμονής (δηλαδή κάρτα επί μακρόν διαμένοντος,
δεκαετούς διαμονής, κλπ). Για τα παιδιά που
ήρθαν μετά την γέννησή τους στη χώρα αρχίζει η περιπέτεια της επιτυχούς φοίτησης στα
σχολεία με εννέα χρόνια ή με έξι στην δευτεροβάθμια ή με πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το αποτέλεσμα
είναι με αυτό το νόμο να δημιουργείται μία γενιά αποκλεισμένων παιδιών, ανάμεσά τους και
τα παιδιά με αναπηρία αφού δεν υπάρχει καμία 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 παιδιά, της ΚΕΕΡΦΑ και όλου του αντιρατσιστικού
αντιφασιστικού κινήματος χρειάζεται να συνεχιστεί. Το αντιρατσιστικό ΟΧΙ στο δημοψήφισμα σημαίνει ΟΧΙ στους αποκλεισμούς μέχρι
το τέλος, σημαίνει κλιμάκωση της πάλης για
ιθαγένεια και νομιμοποίηση για όλους τους μετανάστες και άσυλο στους πρόσφυγες.
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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 Παπανδρέου, παρότι είχε εκλεγεί με ποσοστό
53%. Με τη συμφωνία του στρατού
και της ΕΡΕ (της σημερινής ΝΔ) διόρισε μια κυβέρνηση “αποστατών”, που
μέσα σε μια νύχτα μεταπήδησαν από
το κόμμα του Παπανδρέου στην καμαρίλα του Παλατιού. Ήταν ένα πραξικόπημα. 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 καθημερινές 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 πολιτειακού 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 αριστεράς. Ένας ελληνικός “πρώιμος Μάης
68” που ηττήθηκε. Σε λιγότερο από
δυο χρόνια μετά, ακολούθησε η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας
στις 21 Απρίλη 1967.

Διδάγματα
Έχει τεράστια σημασία –ειδικά στις
σημερινές δραματικές εξελίξεις– να
αξιοποιούμε την παράδοση του εργατικού κινήματος και της αριστεράς
που είναι γεμάτη από πολιτικά διδάγματα, θετικά και αρνητικά. Γι’ αυτό, το
νέο βιβλίο για τα “Ιουλιανά 1965” που
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου (σε δεύτερη έκδοση επικαιροποιημένη και συμπληρωμένη) είναι κάτι παραπάνω από
πολύτιμο. Οι συγγραφείς του –ο Δημήτρης Λιβιεράτος, ο Λέανδρος Μπόλαρης και η Μαρία Στύλλου– πετυχαίνουν να αποδώσουν με τον καλύτερο
τρόπο τρεις πλευρές της μεγάλης
έκρηξης: τη ζωντάνια που πηγάζει από
μια άμεση μαρτυρία των 70 συγκλονιστικών ημερών του Ιούλη, την ανάλυση για τις ρίζες της εργατικής εξέγερσης και το ρόλο της τότε ηγεσίας του,
και τη σχέση και τη σύνδεση με τα καθήκοντα του κινήματος και της αριστεράς σήμερα.
Ο ιστορικός του εργατικού κινήματος Δημήτρης Λιβιεράτος συμμετείχε
ο ίδιος στα Ιουλιανά. Το ημερολόγιο
των αγώνων, που το έγραψε τον
Οκτώβρη του 1965, παρακολουθεί μέρα 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 αυθόρμητες διαδηλώσεις μόλις το ραδιόφωνο
αναγγέλλει την απόλυση του Παπανδρέου, τις συγκρούσεις με την αστυνομία, τη δολοφονία του φοιτητή Σωτήρη Πέτρουλα και τους εκατοντάδες
χιλιάδες λαού που μετέτρεψαν την κηδεία 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 απεργίας, η ηγεσία της ΕΔΑ προέτρεπε τον
κόσμο να διαλυθεί ήσυχα μετά τη συγκέντρωση στην πλατεία Δημαρχίας
(Κοτζιά). Αλλά:
“Οι εργάτες προχωράνε προς την
Ομόνοια και από κει στην οδό Πανεπιστημίου, αδιαφορώντας για τις συνεχείς σειρές των «εφόρων» [της περιφρούρησης της ΕΔΑ] που τους εκλιπαρούν να γυρίσουν πίσω. Αυτοί ήρθαν για να διαδηλώσουν τη θέληση
τους και όχι να μπαφιάσουν από λόγια
στην πλατεία. Μια τεράστια εργατοθάλασσα ανεβαίνει ορμητικά προς το
Σύνταγμα με συνθήματα «Δημοψήφισμα», «Ο Σωτήρης ζει», «Η Αυλή να
μαντρωθεί». Τα μαγαζιά κλείνουν, τα
τελευταία μέσα συγκοινωνίας σταματάνε, τα ταξιά εξαφανίζονται, η απεργία επιβάλλεται. Η τεράστια διαδήλωση γίνεται η μεγαλύτερη και μαχητικότερη απεργιακή φρουρά που έχει δει
μέχρι σήμερα η Ελλάδα.
Όλη η ηγεσία της ΕΔΑ και τα συνδικαλιστικά στελέχη προσπαθούν να
συγκρατήσουν τον κόσμο. Η εργατιά
της Αθήνας επιβάλλει τη θέληση της,
διαδηλώνει επί ώρες, συντρίβει εμπόδια και δεσμά που την κρατάγανε χρόνια. Αν η διαδήλωση δεν γινόταν, η
απεργία θα πέρναγε απαρατήρητη. Το
μεσημέρι όλα τα μαγαζιά θα ήταν
ανοιχτά και η συγκοινωνία θα είχε λειτουργήσει με τους ελάχιστους απεργοσπάστες, σκορπώντας την απογοήτευση. Η διαδήλωση όμως επέβαλε
την απεργία, και ήταν η μεγάλη εργατική νίκη. Κανένας δεν δούλεψε το
απόγευμα, και το βράδυ ομάδες νεαρών διαδηλωτών γυρίζουν το κέντρο
της Αθήνας με τα συνθήματά τους και
τα πανό τους”.

Αστυνομία
Η πρώτη κυβέρνηση των “αποστατών” κατέρρευσε. Στις 20 Αυγούστου,
η δεύτερη κυβέρνηση του Παλατιού
επιχειρεί να χτυπήσει με την αστυνομία μια διαδήλωση που καλούσε η
Ομοσπονδία Τύπου:
“Η αστυνομία επιτίθεται μέχρι τις 10

“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, φωνάζοντας στις διαδηλώσεις το σύνθημα «Δημοψήφισμα», η ηγεσία της ΕΔΑ
όχι μόνο δεν το υιοθέτησε αλλά χρησιμοποίησε τον οργανωτικό μηχανισμό
της για να το εξαφανίσει.
Χρειάστηκε να περάσουν πολλές
καυτές εβδομάδες διαδηλώσεων για
να κάνει την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη μερικές δειλές κριτικές στην
ηγεσία της Ένωσης Κέντρου και τον
Γ. Παπανδρέου για τις κινήσεις συμβιβασμού με το Παλάτι. Το πλαίσιο που
κινούνταν η ηγεσία της ΕΔΑ ήταν η
ανάγκη για την αποκατάσταση της
«συνταγματικής τάξης» που είχε παραβιάσει το Παλάτι…

Ανοιχτές εκδηλώσεις
ΑΘΗΝΑ

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

το βράδυ στην οδό Σταδίου, στο ύψος
της πλατείας Κλαυθμώνος… Επί πέντε
ώρες η Αθήνα θα γίνει πεδίο μάχης.
Τα μηχανοκίνητα της αστυνομίας διατρέχουν τους δρόμους της πολιτείας
ρίχνοντας συνέχεια δακρυγόνες βόμβες, για να διαλύσουν τους διαδηλωτές. Η επιμονή όμως είναι τρομερή. Οι
συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται μέχρι τις δυο μετά τα μεσάνυχτα. Οι διαδηλωτές αρχίζουν να στήνουν οδοφράγματα σε ολόκληρο το κέντρο της
Αθήνας... Το βράδυ της 28 προς 29
Αυγούστου γκρεμοτσακίζεται και η
δεύτερη αυλική κυβέρνηση του Τσιριμώκου”.
Πώς όμως το εργατικό κίνημα και η
νεολαία έφτασαν στο σημείο να δίνουν με τέτοια αποφασιστικότητα μάχες, 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 Μπόλαρης 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 εκρηκτικό μίγμα για να περάσει η ελληνική
κοινωνία από την ήττα της Αντίστασης 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 Παιδεία”, οι εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος στην κηδεία του δολοφονημένου Γρηγόρη Λαμπράκη ήταν το
εφαλτήριο για τα Ιουλιανά. Πώς ανταποκρίθηκε η ηγεσία της ΕΔΑ; Γράφει
ο Λέανδρος Μπόλαρης:

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

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ
22/7, 8μμ
πάρκο
πανεπιστημίου

Τα μηνύματα είναι επίκαιρα
ΧΑΝΙΑ

Απειλή
Μια τέτοια πολιτική όχι μόνο το κίνημα δεν μπορούσε να ενισχύσει, αλλά δε μπορούσε καν να το υπερασπίσει απέναντι στην απειλή του πραξικοπήματος. Το Γενάρη του 1966, καλούσε «να συμφωνηθεί και να διακηρυχθεί
από τα πολιτικά κόμματα ότι δεν θέτουν πολιτειακό», δηλαδή δεν αμφισβητούν τη Μοναρχία. Φυσικά, το μόνο κόμμα που δήλωνε ανοιχτά την
προτίμησή του στην αβασίλευτη δημοκρατία ήταν η ΕΔΑ. Και όμως, εγκατέλειπε αυτή τη στοιχειώδη δημοκρατική
διεκδίκηση, ελπίζοντας να οικοδομήσει ένα μέτωπο από όλα τα κόμματα
για… την προστασία της δημοκρατίας!
Χωρίς μια πολιτική δύναμη που να δίνει νικηφόρα προοπτική, το κίνημα
υποχώρησε το 1966”.
Το νήμα που συνδέει τα Ιουλιανά
του ’65 με τον Ιούλη του 2015 ξετυλίγει το κείμενο της Μαρίας Στύλλου.
Ποιες είναι οι ομοιότητες και ποιες οι
διαφορές μέσα στον μισό αιώνα που
πέρασε; Είναι αλήθεια ότι ο καπιταλισμός έχει αλλάξει, επιχειρηματολογεί, όπως και η εργατική τάξη από
την εποχή των οικοδόμων του 1965.
Όμως, σε ποια κατεύθυνση; Σε αντίθεση με τα μέσα της δεκαετίας του
’60, ο καπιταλισμός σήμερα είναι βυθισμένος 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, αντικειμενικοί παράγοντες που να μας
κάνουν να πιστέψουμε ότι οι εξεγέρσεις ανήκουν στο παρελθόν. Έχει,
επομένως σημασία να σταθούμε
στον υποκειμενικό παράγοντα, στο
ρόλο της αριστεράς και τις στρατηγικές επιλογές της:
“Και στα Ιουλιανά του 1965 και σή-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με μαζική συμμετοχή και με πλήθος τοποθετήσεων 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 αποτίμηση της μάχης του δημοψηφίσματος και τι σημαίνει το ΟΧΙ για τη συνέχεια. Σημειώσε πως το μαζικό ΟΧΙ είναι ένα μήνυμα στο αντίπαλο στρατόπεδο, ένα μήνυμα νίκης σε ολόκληρο τον κόσμο
και σε όσους διαδήλωσαν ότι μπορούμε να τα
καταφέρουμε αλλά και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση που επιχειρεί να φέρει νέες συμφωνίες και
μνημόνια. Αφού εξήγησε ότι το ΟΧΙ δεν ήταν κάτι τυχαίο και ότι από πίσω προηγήθηκε μια ολό-

μερα, κυρίαρχο μέσα στην αριστερά
είναι το ρεύμα που στηρίζει τις ελπίδες του στην κατάκτηση της κυβέρνησης 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 σύγκρουσης οι κυβερνήσεις της αριστεράς δεν
μπορούν καν να εφαρμόσουν τις υποσχέσεις και τα προγράμματα που είχαν πριν εκλεγούν…”.

Επαναστατική αριστερά
Στις μέρες μας ζούμε πραξικοπήματα που μπορεί να μην έχουν πια την
έδρα τους σε μηχανισμούς του Παλατιού, 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 εργατική τάξη και τους αγώνες της και ταυτόχρονα να δυναμώσουμε την επαναστατική αριστερά.

“Τον Ιούλη του 1965 η επαναστατική αριστερά ήταν σχεδόν ανύπαρκτη.
Ο κόσμος που πάλευε στους δρόμους και στις απεργίες και συναντούσε την άρνηση της ΕΔΑ να στηρίξει
τα προχωρήματά του δεν είχε μια
εναλλακτική πολιτική δύναμη που να
τον βοηθήσει στην πάλη για την ανατροπή. Σήμερα, τα πράγματα είναι
διαφορετικά. Η επαναστατική αριστερά είναι πολύ μεγαλύτερη. Η γενιά
που έζησε τα Ιουλιανά, η γενιά που
έζησε το Πολυτεχνείο έχουν αφήσει
πολύτιμη κληρονομιά την οποία πολλοί αγωνιστές και αγωνίστριες προσπαθούν να αξιοποιήσουν. Μέσα στις
μάχες της εποχής των Μνημονίων και
της πιο βαθιάς κρίσης του καπιταλισμού διαμορφώνεται ένα ρεύμα αντικαπιταλιστικό που αναβιώνει τη στρατηγική της ανατροπής αυτού του συστήματος. Ο ρόλος του για την επόμενη περίοδο μπορεί να είναι κρίσιμος και καθοριστικός”.

Κώστας Πίττας

κληρη σειρά αγώνων (ΕΡΤ, καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, Σκουριές) συνέχισε με την παρουσίαση του μαζικού κινήματος του 1965 που βγήκε 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, κάνοντας τις απαραίτητες συνδέσεις με το σήμερα.
Στην εκδήλωση υπήρχε πλούσιο τραπεζάκι
της εφημερίδας, του περιοδικού (όπου κυκλοφόρησε το νέο τεύχος) και του βιβλιοπωλείου
με βιβλία για το κίνημα στην Ελλάδα καθώς και
η νέα έκδοση του βιβλίου «Ιουλιανά 1965». Δόθηκαν πέντε βιβλία από τη νέα έκδοση.

Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Η πολιτικοποίηση του κόσμου την βδομάδα
του δημοψηφίσματος και το βροντερό ΟΧΙ που
ακούστηκε, έδωσε την έμπνευση για την επιτυχία 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 παρακολούθησαν ολόκληρη την εκδήλωση ενώ πάνω
απο 45 πέρασαν ν' ακούσουν κατά τη διάρκειά
της.
Η εισήγηση έβαλε για τα γεγονότα των Ιουλιανών, την στάση της Αριστεράς στην μεγάλη κινηματική έκρηξη που καθόρισε τα πολιτικά δρώμενα για 70 μέρες και εμπόδισε 2 παλατιανά
πραξικοπήματα, αλλά και τη σύνδεση με το σήμερα και ιδιαίτερα με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος 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' ανοίξει έντονα η συζήτηση γύρω από το μεταβατικό
πρόγραμμα και ιδιαίτερα την κρατικοπόιηση των
τραπεζών και τη σημασία του εργατικού ελέγχου δίνοντας την συνέχεια στις σημερινές κρίσιμες μάχες ενάντια στους εκβιασμούς του κεφαλαίου. Τέλος ένας σύντροφος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έβαλε θέμα συμμαχιών εν όψει και των εσωκομματικών αντιστάσεων στον ΣΥΡΙΖΑ.
Με το πέρας της εκδήλωσης αρκετά άτομα
έμειναν για να συζητήσουμε τι σκοπεύει να οργανώσει η Αντικαπιταλιστική Αριστερά από δω
και πέρα και πως μπορούν να βοηθήσουν. Τέλος
δώθηκαν 6 εφημερίδες, 4 περιοδικά με το σαρωτικό όχι, 3 βιβλία για τα Ιουλιανά και ένα βιβλίο “Τί είναι και για τί παλεύει το ΣΕΚ”.

Δημήτρης Λυγίζος
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Διεθνή

Ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Διεθνιστική αλληλεγγύη
«Η

αίθουσα στην οποία
φιλοξενήθηκε η εναρκτήρια εκδήλωση του
φεστιβάλ «Μαρξισμός 2015» στο
Λονδίνο σείστηκε από χειροκροτήματα εκατοντάδων καθώς φώναζαν ρυθμικά «ΟΧΙ – ΟΧΙ» σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Ελλάδα». Η εικόνα αυτή όσο εντυπωσιακή κι αν ακούγεται δεν είναι
αρκετή για να περιγράψει ούτε
την μαζικότητα του 5ήμερου φεστιβάλ ούτε καν το πόσο κεντρικό θέμα ήταν το κίνημα στην Ελλάδα.
Από το μικρόφωνο πήρε τον
λόγο ο Ούνζουμ Μίρζα, συνδικαλιστής από τους σιδηροδρομικούς 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 υποδείγματος διεθνιστικής αλληλεγγύης παρέδωσε στον Πάνο
Γκαργκάνα, διευθυντή της ΕΑ,
οικονομική ενίσχυση που μάζεψαν 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 χώρας), η Κάντι Ούνγουιν, εργαζόμενη στην εθνική πινακοθήκη
που βρισκόταν σε απεργιακό
αγώνα διαρκείας για 46 μέρες
καθώς και μετανάστριες, ενεργές στο κίνημα κατά του ρατσισμού και υπέρ των δικαιωμάτων
των μεταναστών. Ακόμη μίλησε
η Τζέην Σάτον, υποψήφια στο
Τότεναμ του βόρειου Λονδίνου
με τη «Συμμαχία Σοσιαλιστών
και Συνδικαλιστών» στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές
όπου κατέγραψε μια από τις καλύτερες επιδόσεις του σχήματος και η οποία μίλησε για την
ανάγκη οικοδόμησης πολιτικής
εναλλακτικής έναντι του κόμματος 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 χειροκροτώντας ρυθμικά. Ο Πάνος
αναφέρθηκε στο διεθνή χαρακτήρα που έχει η νίκη στο δημοψήφισμα, στην πόλωση που κυριάρχησε την εβδομάδα πριν τις
κάλπες, και στα ταξικά χαρακτη-

Εναρκτήρια εκδήλωση του φεστιβάλ “Μαρξισμός 2015” στο Λονδίνο

ριστικά της ψήφου. Κλείνοντας
την ομιλία του ευχαρίστησε
τους συντρόφους από τα κόμματα 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 μπορέσουμε να παράγουμε αποτελέσματα στο παρόν και όχι στο
μακρινό μέλλον.

Η ελληνική αριστερά στο
επίκεντρο
Πολλές ήταν οι συζητήσεις
που οργανώθηκαν στα πλαίσια
του φεστιβάλ αλλά αναμφισβήτητα στο επίκεντρο βρέθηκε το
«ντιμπέιτ» με τον Άλεξ Καλλίνικος και τον Στάθη Κουβελάκη με
θέμα «Ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία:
μαρασμός για την Ελλάδα;». Κατά κάποιο τρόπο αποτέλεσε συνέχεια του παρόμοιου ντιμπέιτ
που είχε πραγματοποιηθεί και
μετά τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου.
Πάνω από 1.000 άτομα γέμισαν ασφυκτικά το αμφιθέατρο
και το τραπέζι των ομιλητών
ήταν στολισμένο με αφισάκια
του «ΟΧΙ». Ο Στάθης Κουβελάκης πήρε πρώτος το λόγο, εμ-

φανώς απογοητευμένος από τη
στροφή του ΣΥΡΙΖΑ και την ψηφοφορία υπέρ των μέτρων στο
ελληνικό κοινοβούλιο. Χωρίς
διάθεση στρογγυλέματος της
κατάστασης, μίλησε για στρατηγική αποτυχία της πολιτικής του
ΣΥΡΙΖΑ και για τις καταστροφικές συνέπειες που αυτή φέρνει.
Ενώ υπερθεμάτισε στη σημασία
της μεγάλης νίκης του λαού στο
δημοψήφισμα αλλά και την παρακαταθήκη που αυτή αποτελεί
για το μέλλον ενώ τελείωσε την
εισήγησή του με τη φράση του
Ζαν Πωλ Σαρτρ «Κάθε φορά
που έσφαλα, αυτό συνέβη επειδή δεν ήμουν αρκετά ριζοσπαστικός»!
Ο Άλεξ Καλίνικος, ξεκίνησε
περιγράφωντας την κατάσταση
του εργατικού κινήματος και της
αριστεράς στην Ελλάδα ως
ορόσημο για την παγκόσμια αριστερά. Ενώ προσέγγισε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος
ως υπόδειγμα εργατικής ηγεμονίας, όπου τα πιο πρωτοπόρα
κομμάτια της εργατικής τάξης
ηγήθηκαν ευρύτερων λαϊκών
στρωμάτων, ακόμη και μικροαστικών και οδήγησαν στο συντριπτικό 62%. Ενώ συνεχίζοντας
την προσπάθεια άντλησης διδαγμάτων 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 προοδευτικό θεσμό, αντίθετα με τις
ανοησίες που έλεγε ο Τσίπρας.

Σε παρέμβασή του, ο Πάνος
Γκαργκάνας τόνισε ότι οι τελευταίες εξελίξεις δεν σηματοδοτούν μόνο τα όρια και τις αντιφάσεις του ΣΥΡΙΖΑ σαν εγχείρημα αλλά και του κοινοβουλευτικού δρόμου, συγκεκριμένα είπε
«Οι εργάτες χρησιμοποίησαν τις
κάλπες, και στις εκλογές του Γενάρη και στο δημοψήφισμα, τώρα είναι η ώρα για δράση στους
χώρους δουλειάς, είναι η ώρα
για απεργίες» ενώ κάλεσε του
αριστερούς βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τη στάση τους
έναντι της συμφωνίας, να στηρίξουν το απεργιακό κύμα.
Τέλος ακόμα μία συζήτηση με
«ελληνικό άρωμα» ήταν αυτή για
το ρατσισμό και τη φασιστική
απειλή με τη συμμετοχή του Πέτρου Κωσταντίνου από την
ΚΕΕΡΦΑ και του Κώστα Παπαδάκη από την Πολιτική Αγωγή
του Αντιφασιστικού Κινήματος.
Με πολύ διαφωτιστικές εισηγήσεις, οι δύο ομιλητές έδωσαν
καθαρά το στίγμα. Το κίνημα
στην Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο
παράδειγμα σε σχέση με την αντίσταση στη λιτότητα αλλά και
στη μάχη για την ανάσχεση του
φασισμού και την καταπολέμηση του ρατσισμού.
Για τους αναγνώστες της ΕΑ
που μιλάνε αγγλικά, οπτικοακουστικό υλικό των παραπάνω
συζητήσεων του φεστιβάλ
«Μαρξισμός 2015» στο Λονδίνο, μπορεί να βρεθεί στη σελίδα της Εργατικής Αλληλεγγύης
στο Facebook αλλά και στην
ιστοσελίδα sekonline.gr

Μανώλης Σπαθής

Απεργία στο
Μετρό του Λονδίνου
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 κινείται. Την περασμένη Πέμπτη 9/7, ημέρα ανακοίνωσης του προϋπολογισμού λιτότητας της δεξιάς
κυβέρνησης κατέβηκαν σε απεργία και οι εργαζόμενοι 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 συντονίστηκαν 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 εκφράστηκε στις κάλπες γέμισε με αυτοπεποίθηση
τους απεργούς οι οποίοι οργάνωσαν από τα χαράματα απεργιακές φρουρές στους σταθμούς.
Σε πολλές από τις φρουρές βρέθηκαν ως συμπαραστάτες 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 εργαζόμενους στην Ευρώπη και αλλού. Αυτό άλλωστε φάνηκε και στην εναρκτήρια εκδήλωση του φεστιβάλ «Μαρξισμός 2015» στο Λονδίνο (βλ. δίπλα).
Φυσικά η απεργία αυτή δεν έπεσε από τον ουρανό, είχε προηγηθεί πριν από μερικές εβδομάδες η διαδήλωση κατά της λιτότητας με τη συμμετοχή 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 επαναφέρει τη δύναμη των συνδικάτων στο προσκήνιο
ως το μόνο πραγματικά αντίπαλο δέος στο «μονόδρομο» της λιτότητας. Ήδη έχει ξεκινήσει να οργανώνεται 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 προβλέπεται να αποδειχθεί εξαιρετικά ατυχής για το κυβερνόν αγγλικό κόμμα, πρόκειται για την παραδοσιακή εργατούπολη του αγγλικού βορρά, (είχε
ήδη βιομηχανία από την εποχή του Μαρξ), που
στα χρόνια της παντοδυναμίας της Θάτσερ υπέφερε τα μέγιστα από το νεοφιλελευθερισμό που
οδήγησε στην μαζική της αποβιομηχάνιση. Αντίθετα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, το
ερχόμενο φθινόπωρο θα είναι εξαιρετικά θερμό
για τα αγγλικά δεδομένα.

Το πανό των απεργών του Μετρο στο Μαρξισμό
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Διεθνή

Έμπνευση για όλο τον κόσμο

Σ

το προηγούμενο φύλλο της
«Εργατικής Αλληλεγγύης»
δεν μπόρεσε να φιλοξενηθεί
το τεράστιο διεθνές κίνημα αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε για το
«ΟΧΙ» στους εκβιασμούς της ευρωπαϊκής και ελληνικής αστικής τάξης.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Σχεδόν όπου στον κόσμο υπάρχουν οργανώσεις της αριστεράς,
εργατικές οργανώσεις ή Έλληνες
που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν για να βρουν δουλειά οργανώθηκαν κινητοποιήσεις αλληλεγγύης 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 (Ελλήνων της ΝΥ), οι δεξιοί και ακροδεξιοί-χουντικοί "ηγέτες" της ελληνικής κοινότητας στην Αστόρια
προσπάθησαν να καπελώσουν την
διαμαρτυρία που είχε οργανωθεί
ξεκάθαρα υπέρ του ΟΧΙ από συντρόφους της Αριστερής Κίνησης,
του ΣΥΡΙΖΑ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ».

Επιτυχία
«Η προσπάθεια από τη μεριά των
δεξιών ήταν η συγκέντρωση να είναι αφηρημένα «υπέρ της Ελλάδας» και να μην παίρνει θέση υπέρ
του ΟΧΙ. Ο συγκεντρωμένος κόσμος εξαγριώθηκε και συγκρούστηκε ανοιχτά με την Ομοσπονδία, που
προσπάθησε να πνίξει τους ομιλητές του ΟΧΙ παίζοντας στη διαπασών ελληνική μουσική και τον Εθνικό Ύμνο. Η προσπάθεια καπελώματος έπεσε στο κενό, ο κόσμος του
ΟΧΙ κατέλαβε την πλατεία και τελικά η κινητοποίηση στέφθηκε με επιτυχία».
Κινητοποιήσεις σαν αυτές έπαιξαν ρόλο στη δυναμική που αναπτύχθηκε και έφτασε να εκφράζεται
στις κάλπες με 61,3 % αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και ισχυρό επιχεί-

Ν. ΥΟΡΚΗ

Ο

υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, πιστός στο ρόλο του δεξίιού εξτρέμ της κυβέρνησης, μια μόλις μέρα μετά το μεγάλο «ΟΧΙ»
έτρεξε στο Ισραήλ για να συναντηθεί με τον Μπέτζαμιν Νετανιάχου 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 επιχειρήσεις που κράτησαν 53 μέρες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 2.300
Παλαιστίνιοι, 500 από τα θύματα ήταν παιδιά… Ούτε μια λέξη για τα εγκλήματα 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 Κοτζιάς, «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 σημαντικές 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

ρημα ενάντια στους τρομοκράτες
του ΝΑΙ αλλά και τεράστια παρακαταθήκη για το μέλλον.
Είναι επιχείρημα έναντι της τρομοκρατίας ότι η ρήξη με την Ευρωζώνη και την ΕΕ σημαίνει απομόνωση και περιχαράκωση εντός συνόρων. Η εκκωφαντική αλήθεια είναι
ότι η στιγμή που το ΟΧΙ μας κορυφωνόταν 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, αρέσκονται να παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως πραγματικούς πολίτες του κόσμου που παλεύουν
ενάντια στον απομονωτισμό και την
«εθνική αναδίπλωση» που υποτίθεται ότι πρεσβεύει το ΟΧΙ. Αν είναι

έτσι θα πρέπει να μας εξηγήσουν
τον λόγο για τον οποίο δεν πραγματοποιήθηκε ούτε μία (1) κινητοποίηση 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.

ΜΑΡΟΚΟ

ΤΟΥΡΚΙΑ

OXI (και) στον άξονα
Κοτζιά - Νετανιάχου

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 Ισραήλ». Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση που θα μπορούσε να ξεστομίσει «αριστερός» υπουργός.
Για να τηρήσει τα προσχήματα ταξίδεψε και μέχρι τη Ραμάλα όπου συναντήθηκε με τον μετριοπαθή Αμπάς. Εκεί μίλησε για την αλληλεγγύη που ενώνει 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 αλληλεγγύη 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…
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».

ΓΑΖΑ

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1182, 15 Ιουλίου 2015

Nέα από τους χώρους

Αντίσταση στην εργοδοτική
τρομοκρατία του “Ναι”

Έ

να βροντερό ταξικό ΟΧΙ ήταν
το μήνυμα που έστειλε η εργατική τάξη την Κυριακή 5/7 παρά την εκτεταμένη εργοδοτική τρομοκρατία, τις απειλές και την κατάφωρη
παραβίαση κάθε εργατικής νομοθεσίας.
Πανικό προσπάθησαν να σπείρουν
σε όλες τις εταιρίες που συνεργάζονται μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ με τον
δημόσιο τομέα εργολάβοι και διευθυντές απειλώντας τον κόσμο πως το ΟΧΙ
θα σημάνει διακοπή χρηματοδότησης
και άρα διακοπή των εργασιών. Εργαζόμενοι σε ψυχιατρικές δομές, ΜΚΟ,
και εταιρίες ΣΔΙΤ κάθε είδους, βρέθηκαν 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 εργαζόμενων 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 ακόμα και σε λοκ άουτ ολόκληρων μονάδων και εργοταξίων.
Η Εργατική Αλληλεγγύη έγραφε
στο προηγούμενο φύλλο (1181) για
τις απειλές που εξαπέλυσαν οι κατασκευαστικές και εργολαβικές εταιρίες
για διακοπή των 4 μεγάλων έργων. Τις
απειλές για αναστολή του έργου έκανε πράξη η Ολυμπία Οδός Α.Ε. (είναι
η σύμπραξη της μεγαλύτερης Γαλλικής κατασκευαστικής VINCI CONCESSIONS, με την HOCHTIEF PPP SOLUTIONS, 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 Κόρινθος- Πάτρα, κλείνοντας τελικά το
έργο με τον εκβιασμό προς τους εργαζόμενους 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 “περιμένοντας την συμφωνία”, όπως λέγανε τα μεγαλοστελέχη της εταιρίας. Το
ίδιο συνέβη και στα 4 μεγάλα έργα αλλά 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 θέλουν να συνεχίσουν να έχουν τη δουλειά τους.
Μπαράζ εργοδοτικής ασυδοσίας
έγινε στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών. H
εργοδοσία της Vision Solutions με
πρόσχημα το πρόβλημα της ρευστότητας δεν πλήρωσε μέρος του μισθού
του προηγούμενου μήνα. Το ίδιο έγινε
στην Teleperformance, στην Infoquest,
στη CBS, στη Sieben, τα αφεντικά
παντού προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους πως αν δεν
βγει Ναι και δεν υπάρξει συμφωνία θα
χάσουν τις δουλειές τους, ενώ στη
Forthnet απείλησαν με απολύσεις εργαζόμενους που τόλμησαν να στηρίξουν το ΟΧΙ δημόσια. Στην Telefonet
στην πλ. Βικτώριας εταιρία συνεργαζόμενη αποκλειστικά με τη Forthnet,
από την ημέρα ανακοίνωσης του δημοψηφίσματος έβγαλαν όλον τον κόσμο σε υποχρεωτική άδεια, ενώ την
Δευτέρα 13/7 που ξανάνοιξαν είπαν

στους εργαζόμενους πως η επιχείρηση δεν έχει να τους πληρώσει γι' αυτό
και δεν έχουν μπει οι μισθοί ενώ προχώρησαν ένα βήμα παρακάτω λέγοντας πως όποιος δεν έχει κλείσει κάποιο συμβόλαιο κατά την διάρκεια του
3ωρου ωραρίου, θα απολύεται. Στην
ουσία έφτασαν στο σημείο να έχουν
ημερήσιες συμβάσεις.
Απειλές για απολύσεις και προσπάθεια στοχοποίησης όποιων εργαζόμενων 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 εργαζόμενους στις εταιρίες courier, αλλά και
στα delivery αφού κύμα απολύσεων
και μείωσης του μεροκάματου προσπάθησαν 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 Μπόμπολα τον “Πήγασο” (ΕΘΝΟΣ-Ημερησία).
Η απεργία της Τετάρτης 15/7 δεν είναι μόνο ενάντια στο νέο μνημόνιο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά είναι
η εργατική απάντηση στην εργοδοτική
τρομοκρατία και τα αφεντικά που χρησιμοποίησαν κάθε δυνατό εκβιασμό
για να στηρίξουν το Ναι. Η μεγαλειώδης απάντηση της εργατικής τάξης
στο δημοψήφισμα ήταν η αρχή, μπορούμε να τους δώσουμε ένα απεργιακό ΟΧΙ ενάντια σε νέα και παλιά μνημόνια, ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία και τους εκβιασμούς των
αφεντικών.

Κυριάκος Μπάνος

ΔΟΕ: Αριστερή πλειοψηφία,
δεξιός πρόεδρος
Γίνεται να υπάρχει αριστερή πλειοψηφία στην Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και το Διοικητικό Συμβούλιο να εκλέγει δεξιό πρόεδρο; Κι όμως γίνεται.
Μετά από συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ, πρόεδρος εκλέχτηκε ο Θανάσης Κικινής από τη ΔΑΚΕ. Υποψήφιος ήταν
και ο Γιώργος Γαλάνης από τις Παρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-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 Παρεμβάσεις, η ΕΡΑ (πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ) και η Ανεξάρτητη 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 πρόσφατο 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 σεχταρισμός που επιδεικνύει είναι εμπόδιο για το ίδιο το κίνημα,
αλλά φέρνει σε δύσκολη θέση τον ίδιο του τον κόσμο εγκλωβίζοντας 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 Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να απαντήσει στις νέες επιθέσεις που
θα γίνουν και στο χώρο της Παιδείας.

ΟΤΕ ΧΑΝΙΑ

Κάτω τα χέρια
από τους
αγωνιστές

Κ

ινητοποίηση συμπαράστασης (φωτό πάνω) στον πρόεδρο της
Τοπικής Διοικούσας Επιτροπής ΠΕΤ-ΟΤΕ Χανίων, Λάμπρο Καστρινάκη, 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 ελέγξει τις παρανομίες που συντελούνται. Στο πλευρό του Λάμπρου Καστρινάκη 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 εργάζονται 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 κανονισμούς”, 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 εκδικητικά 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 συνδικαλιστικό έργο και να ελέγχει τη νομιμότητα με τους δεκάδες εργολάβους 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 στοχοποίηση του Προέδρου της ΤΔΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ Χανίων Καστρινάκη Λάμπρου από την Διοίκηση του ΟΤΕ για την συνδικαλιστική του δράση.
Αν η Διοίκηση μπορεί να περνάει σε «απομόνωση» τον εκάστοτε θεσμικό 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 καθήκοντα! Επαναφορά της διοίκησης στην νομιμότητα, ορισμό όλων των
συνεργείων σε διμελή όπως ορίζει η νομοθεσία, σεβασμό στους κανόνες υγιεινής & ασφάλειας και ισότητας μεταξύ εργαζομένων”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που καλούσε σε κινητοποίηση και την Τρίτη 14/7, την ώρα που η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο- κατά την διάρκεια της 3μερούς συνάντησης για την εξέταση της καταγγελίας στην
επιθεώρηση εργασίας.

Νέα από τους χώρους

Oι εργαζόμενοι αντιστέκονται

Α

πό την προηγούμενη εβδομάδα από
την Δευτέρα 29/6 αμέσως μετά την
ανακοίνωση του δημοψηφίσματος είχαν αρχίσει οι εκβιασμοί στην Teleperfomance στην Λ. Συγγρού στο ύψος της Καλλιθέας, μια από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές 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 ξεκινώντας 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 ψηφίσουν ΟΧΙ η εταιρία θα αναγκαστεί να φύγει από την Ελλάδα και θα χάσουν τις
δουλειές τους.
Το απόγευμα της πρώτης συγκέντρωσης 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 μαζί, στο Καλλιμάρμαρο στην συγκέντρωση
του ΝΑΙ. Πολλοί ήταν αυτοί που μπήκαν
στο πούλμαν και ακολούθησαν. Δεν ήθε-

Το «ΟΧΙ» στο πρόσφατο δημοψήφισμα
πήρε στα Χανιά ποσοστό 73,94% και αποτέλεσε 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».

λαν να τσακωθούν. Όταν όμως έφτασαν
στο κέντρο πήραν τηλέφωνο και ήρθαν
να μας βρουν στην τεράστια συγκέντρωση του ΟΧΙ στο Σύνταγμα.
Η συγκεκριμένη εταιρία είναι από τις
πρώτες που ακολούθησε όλους τους
μνημονιακούς νόμους. Τεράστιες μειώσεις στις αποδοχές με γελοία μεροκάματα, διάλυση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων φτάνοντας στο σημείο να
υπογράφονται 15νθήμερες ή ακόμα και
εβδομαδιαίες συμβάσεις.
Ξέρουμε πλέον πως η εταιρία θέλει να
φοβόμαστε και να μην σηκώσουμε κεφάλι. Εμείς λέμε πως δεν θέλουμε τις υποχρεωτικές άδειες, θέλουμε να πληρωθούμε όλα μας τα λεφτά.

Εργαζόμενοι στην Τeleperformance

Χανιώτες να συναινέσουν σε κλιμάκωση των πολιτικών 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 πολιτικό προσωπικό της άρχουσας τάξης Μαρκογιαννάκηδες, Βολουδάκηδες κλπ, καθώς και ξεπεσμένους αριστοκράτες του ΠΑΣΟΚ 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.

XANIA

Ο Δήμαρχος δεν περιορίστηκε στο να εκφράσει τη γνώμη του
ως άτομο. Χρησιμοποίησε, όπως και όλοι οι δήμαρχοι που τάχθηκαν ανερυθρίαστα με το «Ναι», τον θεσμικό του ρόλο προκειμένου να επηρεάσει προς αυτή την κατεύθυνση. Οργάνωσε μάζεμα 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 δημιουργήσει κλίμα ελλείψεων τροφίμων και καυσίμων στο Δήμο, μιμούμενος την καταστροφολογία των ΜΜΕ, και φυσικά πρόβαλε τον
εαυτό του ως εγγυητή της επάρκειας.
Η επιλογή του να ταχθεί με το «Ναι» αποτέλεσε μια σαφέστατη προδοσία των ελπίδων αυτών που τον ψήφισαν. Αποτέλεσε
συνέχεια της πλήρους συναίνεσης που επέδειξε στο να παραδοθούν τα αποθεματικά των Δήμων. Ήταν ένα κάλεσμα προς τους

ΡΕΘΥΜΝΟ
Με κεντρικό πανό “Η πόλη δεν βάνει
(χωρά) κανένα Μπαξεβάνη” πάνω από
250 άτομα διαδήλωσαν στο Ρέθυμνο
στην πορεία που είχε καλέσει η “Πρωτοβουλία Ενάντια στην Αστυνομική Βία” με
αφορμή τον άγριο ξυλοδαρμό του συντρόφου φοιτητή Β. Γκ. από τον ασφαλίτη
Γιάννη Μπαξεβανη την προηγούμενη Παρασκευή 3/7.
Ο νταής μπάτσος επιτέθηκε απρόκλητα στον σύντροφο Β. και άρχισε να
φωνάζει ότι δήθεν έπιασε κάποιον κλέφτη ενώ οι αστυνομικοί που κατέφθασαν, 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, αποκαλύφθηκε ότι είναι εργαζόμενος και
μεταπτυχιακός φοιτητής στο Ρέθυμνο.
Τον συμβούλεψαν να συνεχίσει τη μέρα

Σεραφείμ Ρίζος
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Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Εν μέσω πυκνών πολιτικών εξελίξεων με την Αντικαπιταλιστική Αριστερά πλέον σε πρωταγωνιστικό ρόλο συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Μαζική ήταν η εκδήλωση της ΤΕ Πατησίων-ΓαλατσίουΚυψέλης την Τετάρτη 8/7 μπροστά στο μνημείο Εθνικής
Αντίστασης στο Γαλάτσι με ομιλητές τον Πάνο Γκαργκάνα διευθυντή της Εργατικής Αλληλεγγύης, μέλος του
ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον Πάνο Παπανικολάου, δημοτικό συμβούλο Περιστερίου και μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ.
«Τρεις μόλις μέρες μετά το τεράστιο ΟΧΙ που έβγαλε
το δημοψήφισμα και πριν ο Τσίπρας ανακοινώσει επίσημα το νέο μνημόνιο, ο Π. Γκαργκάνας εξήγησε γιατί πρόκειται για την πιο σκληρή ταξική πόλωση αποτέλεσμα
των μαχών και της ριζοσπαστικοποίησης της προηγούμενης περιόδου και πώς πρέπει να οργανώσουμε την συνέχεια αφού στις πλάτες μας πέφτει η υποχρέωση να φτάσουμε 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 οργανώσουμε 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, αναγνωρίζοντας τον σπουδαίο ρόλο που έπαιξαν οι αγωνιστές της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο να ξεδιπλωθεί το μεγάλο ΟΧΙ των εργαζόμενων και της νεολαίας”, τόνισε στην Ε.Α. η Σοφία Στυλιανού που συντόνισε την εκδήλωση.
“Πάνω από 30 αγωνιστές/ριες συμμετείχαν στην συζήτηση 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”, ανέφερε 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 τοποθέτηση του Μάνου Σκούφογλου κινήθηκε στο πως χρεοκόπησε τελικά η πολιτική των συμβιβασμών της ηγεσίας
του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Τάκης Τσίτσος μίλησε για την οικοδόμηση της αριστεράς που θα θέσει συνολικά το κοινωνικό
ζήτημα με ορίζοντα μια άλλη κοινωνία απαλλαγμένη από
φτώχεια και καταπίεση”.

ΚΟΝΙΣΤΡΑ
του κανονικά και να μη μιλάει για το γεγονός, ενώ παράλληλα απέκρυψαν την
αστυνομική ιδιότητα του δράστη.
Ανακοίνωση σχετικά με τον ξυλοδαρμό εξέδωσε και ο Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ρεθύμνου. Όπως καταγγέλλουν οι φοιτητές, ο Μπαξεβάνης
είναι γνωστός για τη βίαιη συμπεριφορά του στο παρελθόν γι' αυτό υπόλογοι
για την συμπεριφορά του είναι και όλοι
οι μπάτσοι του ΑΤ Ρεθύμνου που προσπάθησαν 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 Πολίτη να σταματήσουν τέτοια “μεμονωμένα” περιστατικά. “Ο φόβος δεν θα νικήσει, η τρομοκρατία δεν θα περάσει”, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου.

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.
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
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

ΠΑΤΗΣΙΑ

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

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

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

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

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

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

ΠΕΡΑΜΑ

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

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

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/7 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
70 χρόνια Άρης Βελουχιώτης
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

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

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

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

ΓΑΛΑΤΣΙ

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

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

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

ΚΥΨΕΛΗ

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

Εκδήλωσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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-ΘΗΣΕΙΟΥΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-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

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO
μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέσα στον καπιτα λισμό. Mια
νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμε τάλλευ ση, ο σοσια λισμός, μπορεί
να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες
πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον
έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου
και προγραμμα τίσουν την παραγωγή
και τη διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.

EΠANAΣTAΣH
και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορ θώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια
αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύ ει τα συμφέροντα της άρ χουσας

τάξης. H εργατική τάξη θα χρειαστεί
το δικό της κράτος, στηριγμένο στην
άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.

ΔIEΘNIΣMO
όχι "σοσιαλισμό σε μια χώρα" ή
"σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι
ακόμα και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανάσταση όπως ο Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της
EΣΣΔ μετά την επικράτηση του σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατολικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική
ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσσας, θρησκείας, φύλου, φυλής ή
σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται
στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον

ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της
εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλίμα κα
από τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και
από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί να διασπάσει τους
εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των
μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα μέτρα αστυ νόμευ σης
των μεταναστών.

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον εαυτό της και όλους τους
καταπιεσμένους μέσα από τη δική της
δράση. Για να κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο
ξεκά θα ρα και μαχητικά τμήμα τα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί

να πείθει τους εργάτες για την επαναστα τι κή προ οπτική παρεμ βαίνο ντας
στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Θέλω να γίνω
μέλος του ΣEK
Oνομα ...........................................................................................................
...................................................................................................................................

Διεύθυνση ................................................................................................
...................................................................................................................................

Πόλη ................................................................................................................
Tηλέφωνο ...............................................................................................
Σωματείο - Σύλλογος .............................................................
...................................................................................................................................

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
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.ΑγγέλουΧαρ.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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Διεθνή
Συνταχθείτε
με το ΟΧΙ
Συνέχεια από σελ. 4
Πρόκειται για μια αντιμετώπιση συνακόλουθη της στάσης της Αριστερής Πλατφόρμας όλο το προηγούμενο πεντάμηνο, να αποδέχεται συνήθως σιωπηρά όλους τους συμβιβασμούς της ηγεσίας με κορυφαίο τη
συμφωνία της 20ης Φλεβάρη, κάνοντας πίσω σε πολιτικές πιέσεις, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ενότητα
του κόμματος ή της κυβέρνησης ή να
μην προκληθούν οι «σύμμαχοι».

Ξεκάθαρα
Μπροστά στην ψήφιση του βάρβαρου 3ου μνημονίου, οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν όχι μόνο να το καταψηφίσουν ξεκάθαρα με ΟΧΙ στη
Βουλή, αλλά να ξεσηκώσουν τον κόσμο με απεργίες και διαδηλώσεις για
τη μη ψήφισή του και -αν τελικά ψηφιστεί- στην ανατροπή του και στην ήττα 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 Σταθάκης, ο Παπαδημούλης, ο Φίλης, ο
Μάρδας καλούσαν όσους διαφωνούν
να παραιτηθούν. Aλλοι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ καλούν σε «ενότητα» τώρα για
να μην ανατραπεί η κυβέρνηση και
μην υπάρξει χρεοκοπία, και μετά βλέπουμε.
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 είχε καλεστεί για την ίδια ώρα αναβλήθηκε) «κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις, 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 συμφωνία, είτε με «Όχι», είτε με «παρών»,
είτε δια της απουσίας τους ενώ “η Αριστερή Πλατφόρμα θα ζητήσει σύγκληση Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρώντας 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 εσωτερικού ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι να προχωρήσει στην εφαρμογή του νέου 3ου μνημονίου.

Γ.Π.

Η συζήτηση ανάβει και στην Κύπρο

Τ

ην περασμένη βδομάδα βρέθηκα στη Λευκωσία με αφορμή δυο πολιτικές εκδηλώσεις 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 Πρωτοβουλία ιδρύθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο με
στόχο το χτίσιμο μιας αντιφασιστικής οργάνωσης στην Κύπρο. Το ζήτημα της ισλαμοφοβίας
είναι σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο, όχι μόνο στον
απόηχο της επίθεσης στο Charlie Hebdo τον περασμένο Γενάρη. Οι πολιτικές μάχες του αντιρατσιστικού-αντιφασιστικού κινήματος βρίσκουν
διαρκώς μπροστά τους τα αντι-ισλαμιστικά κηρύγματα του φασιστικού μορφώματος ΕΛΑΜ
αλλά και την πολιτική της κυβέρνησης Αναστασιάδη, που προσπαθεί να δικαιολογήσει τις ανίερες 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 αναρχικό 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-

Από αριστερά:
Δήμητρα Κυρίλλου,
Γιάννης Ξύδης, και όρθιος
δεξιά ο Ντίνος Αγιομαμίτης

θήκοντα για ρήξη με όλα τα μνημόνια κόντρα
στους διαφαινόμενους συμβιβασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ο σύντροφος από το
ΣΥΡΙΖΑ, που προέρχεται από το Αριστερό Ρεύμα αναφέρθηκε στις διαφορετικές γραμμές και
απόψεις μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρηματολόγησε υπέρ μιας γραμμής ρήξης με τα μνημόνια
και το ευρώ. Στη συζήτηση συμμετείχαν μέλη
του ΣΥΡΙΖΑ, της Εργατικής Δημοκρατίας, της δικοινοτικής 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 ομιλητής παρομοίασε (προφητικά ίσως) την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ με Σκωτσέζικο ντους, ανοίγον-

Η

ελεύθερη πτώση των κινέζικων χρηματαγορών μετατόπισε απότομα 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 κλυδωνισμοί 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 παράχθηκε 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

τας το ερώτημα της πολιτικής ένταξης μέσα
στα μαζικά κόμματα ή έξω από αυτά, σε σχέση
με τον στόχο της παρέμβασης μέσα στην εργατική τάξη και την αποτελεσματικότητα. Οι
αγωνιστές από το ΣΥΡΙΖΑ επιχειρηματολόγησαν υπέρ της δυνατότητας επηρεασμού ενός
μαζικού κόμματος από μικρές μειοψηφίες μέσα σε αυτό, ενώ ο ομιλητής της Εργατικής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στα όρια του ρεφορμιστικού δρόμου.
Και οι δυο συζητήσεις αποκάλυψαν ότι υπάρχει και στην Κύπρο ακροατήριο που διψά για πολιτική συζήτηση στα «βαθειά νερά» και για αριστερή πολιτική παρέμβαση. Η ανάπτυξη σχημάτων που θα εκφράσουν και θα συγκροτήσουν
αυτές τις αναζητήσεις δίνοντάς τους διέξοδο
και όραμα είναι το ζητούμενο.

Δήμητρα Κυρίλλου

ΚΙΝΑ Η μεγάλη κρίση
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 μετάστασης στην παγκόσμια οικονομία.
Η κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς της Κίνας δημιουργεί φόβους 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 εμπορευμάτων, 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 διαχειριστούν το βάθεμα της αστάθειας στην Κίνα ή και τα δύο ταυτόχρονα. Βρισκόμαστε απλά στο ξεκίνημα μίας νέας φάσης κλιμάκωσης της κρίσης.

Κώστας Πολύδωρος
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Βιβλία για το καυτό

Tα ΟΧΙ
Που οφείλεται η παγκόσμια οικονομική κρίση; Yπάρχει διέξοδος;
Ποια είναι η δύναμη που μπορεί να βάλει τέλος στη συνεχή λιτότητα; 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.

Τ

ο «Καπιταλισμός Ζόμπι» από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (ΜΒ)
του Κρις Χάρμαν είναι πλέον
βιβλίο αναφοράς και έχει επηρεάσει
σημαντικά τη συζήτηση για την κρίση. Κυκλοφόρησε στην Ελλάδα το
2011 και μέσα από την ιστορία του
καπιταλισμού αποδεικνύει πως η τωρινή κρίση δεν είναι η εξαίρεση αλλά
κομμάτι της ίδιας της φύσης του συστήματος, καταλήγοντας στην αναγκαιότητα της ανατροπής του από
την εργατική τάξη, σαν μόνη εναλλακτική λύση στα αδιέξοδα – που σήμερα 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 οικονομία και η κρίση» (με κείμενα των Κώστα Σαρρή, Μαρίας Στύλλου, Μωυσή Λίτση, Πάνου Γκαργκάνα, Σταύρου Μαυρουδέα, Σωτήρη Κοντογιάννη, Ντίνου Αγιομαμίτη) δίνει πολύτιμες απαντήσεις για την κατανόηση της παγκόσμιας καπιταλιστικής
κρίσης, αλλά και για τα χαρακτηριστικά 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 διαγραφή του χρέους και τη σύγκρουση με
το ευρώ και την ΕΕ δεν μπορεί να
εφαρμοστεί ούτε καν ένα βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα ανακούφισης για
την οικονομία.
Το βιβλίο του Σπύρου Σακελλαρόπουλου «Κρίση και κοινωνική διαστρωμάτωση στην Ελλάδα του 21ου
αιώνα» (εκδόσεις Τόπος) ανοίγει
την συζήτηση για την εργατική τάξη
σήμερα και εντάσσει αυτή τη συζήτηση στο συνολικότερο προβληματισμό για την πορεία του ελληνικού
καπιταλισμού στην περίοδο της κρίσης και των μνημονίων.
Το βιβλίο «Η εργατική εναλλακτική» του Λέανδρου Μπόλαρη και της
Λένας Βερδέ, δίνει τις εργατικές

απαντήσεις για μια αντικαπιταλιστική έξοδο από την κρίση, «για να ξαναβρεθεί η εργατική τάξη κι η Αριστερά 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 αποτελεί «Το χρονικό των αγώνων ενάντια
στα Μνημόνια» μέχρι και το 2012.
(και τα δύο από το ΜΒ)
Το βιβλίο του Τομά Πικετί «Το κεφάλαιο στον 21ο αιώνα» (εκδόσεις
Πόλις) που παρουσιάζει την πορεία
της οικονομικής ανισότητας μέσα
στον καπιταλισμό, έγινε στόχος επιθέσεων από το νεοφιλελεύθερο τύπο. Το βιβλίο του Αλεξ Καλλίνικος
“Deciphering Capital- Marx’s capital
and its destiny” («Αποκρυπτογραφώντας το Κεφάλαιο») από τις εκδόσεις Bookmarks, που κυκλοφορεί
μόνο στα αγγλικά αναλύει την οικονομική κρίση μέσα από τη θεωρία
του Μαρξ για την πτωτική τάση του
μέσου ποσοστού κέρδους, θεωρώντας το κεφάλαιο (σε αντίθεση με τον
Πικετί που το ταυτίζει με τον πλούτο) σαν ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων που επιτρέπουν στους κεφαλαιοκράτες να ελέγχουν τα μέσα παραγωγής 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 δυνατά παραδείγματα για τα όρια του ρεφορμισμού, όταν η Αριστερά προσπαθεί να διαχειριστεί το αστικό
κράτος προσπαθώντας να συμβιβάσει τις τάξεις, είναι το τι συνέβη στη
Χιλή του Αλιέντε. Στο βιβλίο “19721973 Χιλή, η τραγωδία του κοινο-
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βουλευτικού δρόμου” (ΜΒ), οι Μάικ
Γκονζάλες, Λέανδρος Μπόλαρης και
Λουίς Άνχελ Φερνάντεζ Χερμάνα μέσα από τα κείμενά τους γυρνάνε στο
πραξικόπημα της Χούντας του Πινοσέτ και βγάζουν χρήσιμα συμπεράσματα.
Στο βιβλίο «Παγκοσμιοποίηση και
ιμπεριαλισμός, ποια είναι η απάντηση 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: Σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών»
του Λέανδρου Μπόλαρη και «Μέση
Ανατολή. Αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις» της Δήμητρας
Κυρίλλου (και τα δύο από το ΜΒ),
που μόλις κυκλοφόρησε, αναλύουν
τους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς σε δύο από τις πιο σπαρασσόμενες από τον πόλεμο περιοχές
του πλανήτη.
Στο συλλογικό «Ελλάδα, Τουρκία,
Κύπρος. Η σύγκρουση των υπο-ιμπεριαλισμών. Πώς θα σταματήσουμε
την απειλή του πολέμου;» (Αγιομαμίτης Ντίνος, Γκαργκάνας Πάνος,
Στύλλου Μαρία, εκδόσεις ΜΒ) αναλύεται η διεθνιστική απάντηση της
Αριστεράς απέναντι σε κάθε λογής
Καμένους που προτάσσουν τον εθνικισμό και την πολεμοκαπηλία σαν
διέξοδο από την κρίση.

Η

πάλη ενάντια στο ρατσισμό,
την ισλαμοφοβία και την επανεμφάνιση του φασισμού
προχωράει δίπλα-δίπλα με την πάλη
ενάντια στη λιτότητα και τον ιμπεριαλισμό. Στις ΗΠΑ του Ομπάμα η
μαύρη κοινότητα και οι μετανάστες
εξακολουθούν να βρίσκονται στο
στόχαστρο της αστυνομίας και φασιστών 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 κίνημα έχει καταφέρει να ανακόψει την
ανοδική πορεία της Χ.Α, μια μάχη
που παραμένει ανοιχτή.
Ένα απαραίτητο βοήθημα γεμάτο
επιχειρήματα είναι το βιβλίο του Θανάση 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 βιβλίο «Ρατσισμός, τι είναι και πώς παλεύεται» του Αλεξ Καλίνικος αποτελεί μια βαθιά εμπεριστατωμένη ανάλυση του ρατσισμού, από τη γέννησή του στην περίοδο της πρώτης
επέκτασης του καπιταλισμού μέχρι
την αποικιοκρατία και το σύγχρονο
καπιταλισμό.
Η πρόσφατη επανέκδοση του βιβλίου “Η πάλη Ενάντια στην Ισλαμοφοβία” (ΜΒ), αξίζει να διαβαστεί ιδιαίτερα μετά από το νέο κύμα ισλαμοφοβίας που ακολούθησε τις δολοφονικές επιθέσεις στο Charlie Ηebdo. Περιλαμβάνει το κείμενο “Ο
Προφήτης και το Προλεταριάτο” του
Κρις Χάρμαν και άρθρα των Πάνου
Γκαργκάνα, Νίκου Λούντου και Λέανδρου Μπόλαρη από το περιοδικό
Σοσιαλισμός από τα Κάτω.
Μια σειρά από βιβλία κυκλοφορούν σε σχέση με τη δίκη της Χ.Α
που μπαίνει ήδη στον τρίτο της μήνα:
Το βιβλίο “Φάκελος Χρυσή Αυγή,
τα εγκλήματα των νεοναζί και πώς
να τους σταματήσουμε” της Κατερίνας Θωίδου και του Γιώργου Πίττα,

(ΜΒ). Το βιβλίο θυμίζει τα εγκλήματα και καταγράφει τις σχέσεις κυβέρνησης- νεοναζί, επικεντρώνοντας
στο ρόλο που έπαιξε το αντιφασιστικό κίνημα. To “Υπόμνημα της Πολιτικής Aγωγής του αντιφασιστικού κινήματος για τη δίκη της Χρυσής Αυγής” επίσης από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Το βιβλίο της Πρωτοβουλίας για την Πολιτική Αγωγή του
αντιφασιστικού κινήματος «Η ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή
Αυγή». Και βέβαια το βιβλίο του Δημήτρη Ψαρρά «Η Χρυσή Αυγή μπροστά στη Δικαιοσύνη» από το Ιδρυμα
Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Τη διείσδυση της φασιστικής ιδεολογίας στους κρατικούς μηχανισμούς και τη σύνδεση μέσω δεκάδων παραδειγμάτων κράτους, αστυνομίας και φασιστών παρουσιάζει ο
Δημήτρης Χριστόπουλος, που έχει
κάνει την επιμέλεια, στο συλλογικό
βιβλίο “Το «βαθύ κράτος» στη σημερινή Ελλάδα και η Ακροδεξιά” (Ιδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ).
Από το Δημήτρη Ψαρρά και το βιβλίο “Τα «πρωτόκολλα των σοφών
της Σιών» στην Ελλάδα, 1920-2013”
που καταγράφει και αποκαλύπτει
την ιστορία του ακροδεξιού αντισημιτισμού στην Ελλάδα (εκδόσεις Πόλις). Το βιβλίο της Ρίκα Μπενβενίστε
«Αυτοί που επέζησαν», επίσης από
τις εκδόσεις Πόλις είναι μια σημαντική παρακαταθήκη «για τους Θεσσαλονικείς Εβραίους τη δεκαετία του
1940: Αντίσταση, Εκτόπιση, Επιστροφή».
Η τριλογία του Ρίτσαρντ Έβανς “Η
έλευση του Γ’ Ράιχ”, “Το τρίτο Ράιχ
στην εξουσία” και “Το τρίτο Ράιχ
στον πόλεμο” (εκδόσεις Αλεξάνδρεια) παρουσιάζουν διεξοδικά με
αναλυτικά στοιχεία και μαρτυρίες
την είσοδο, την επικράτηση και το
τέλος του ναζισμού στη Γερμανία.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η δίτομη βιογραφία του Χίτλερ «Υβρις»
και «Νέμεσις» του Ιαν Κέρσοου από
τις εκδόσεις Scripta.
Το καλύτερο βοήθημα για την κατανόηση του αντιδραστικού κινήματος του φασισμού προσφέρει ο Λέον 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 τσακίσουν το φασισμό στη γέννησή του.
Το βιβλίο του Τομ Μπίαν “Arditi del
Popolo” (όπως και ο προηγούμενος
τίτλος από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο) φέρνει στην επιφάνεια την ιταλική αντιφασιστική οργάνωση ενάντια στο Μουσολίνι και τα διλήμματα
που γέννησε ο φασισμός στην Αρι-

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 εξηγήσεις πώς το παγκόσμιο σύμβολο
της επανάστασης ενάντια στον φασισμό τη δεκαετία του ’30, οδηγήθηκε από το θρίαμβο στην ήττα.

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 στάση της αριστεράς, να μην επαναλάβουμε παρόμοια λάθη και να διδαχτούμε 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 Βιβλιοπωλείου για την μεγάλη εργατική εξέγερση μπορείτε να διαβάσετε στο
σαλόνι αυτού του φύλλου.
Άλλα βιβλία που αξίζουν την προσοχή 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 Καστανιώτη) που έχουν επιμεληθεί ο Άλκης Ρήγος, ο Σεραφείμ Σεφεριάδης
και ο Ευάνθης Χατζηβασιλείου.
Επίσης, φέτος, συμπληρώνονται
70 χρόνια από το θάνατο του Άρη
Βελουχιώτη. Οι εκδόσεις ΚΨΜ προχώρησαν –σε συνεργασία με την οικογένειά του- στην επανέκδοση των
βιβλίων του Μπάμπη Κλάρα, του μικρότερου αδελφού του Θανάση
Κλάρα (που ήταν το πραγματικό
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όνομα του Άρη). Τα βιβλία είναι τρία,
ενώ αυτό που αναφέρεται στον Βελουχιώτη έχει τίτλο «Ο αδερφός μου
ο Άρης».
Από τις εκδόσεις του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου για εκείνη την περίοδο μπορείτε να διαβάσετε τα δύο βιβλία του Λέανδρου Μπόλαρη «Αντίσταση - η Επανάσταση που χάθηκε»
και «Επανάσταση και αντεπανάσταση στην Ελλάδα: Ο εμφύλιος πόλεμος 1946-1949».
Φέτος κυκλοφόρησε ακόμα το βιβλίο 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 Ιάσονα Χανδρινού «Το τιμωρό χέρι του
λαού - Η δράση του ΕΛΑΣ και της
ΟΠΛΑ στην κατεχόμενη πρωτεύουσα 1942-1944» (εκδόσεις Θεμέλιο).
Στο τέλος του 2014 είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του Μενέλαου Χαραλαμπίδη «Δεκεμβριανά 1944 - Η Μάχη της Αθήνας» από τις εκδόσεις
Αλεξάνδρεια.
Για τη δεκαετία του ’70 και τις μάχες του κινήματος μπορείτε να διαβάσετε από το ΜΒ το βιβλίο «Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!», καθώς και τη
συλλογή των κειμένων της ΟΣΕ (οργάνωση 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 κινήματος στις πρώτες δεκαετίες του
περασμένου αιώνα, τα βιβλία του
ιστορικού Δημήτρη Λιβιεράτου είναι
η καλύτερη επιλογή. «Οι κοινωνικοί
αγώνες στην Ελλάδα» είναι μια τριλογία που καλύπτει τα χρόνια από
το 1923 μέχρι και το 1936. Τα βιβλία
κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές
Εκδόσεις.
Τέλος, για όποιον θέλει να διαβάσει για την παγκόσμια ιστορία, το βιβλίο του Κρις Χάρμαν «Λαϊκή Ιστορία του Κόσμου - Από την εποχή του
λίθου έως και τη νέα χιλιετία» (εκδόσεις Τόπος) είναι αναντικατάστατο.
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Το περιοδικό του ΟΧΙ
Κ

υκλοφόρησε το νέο τεύχος του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω
(Νο111). Δέκα σελίδες είναι αφιερωμένες 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 δημοψηφισμάτων έχουν επιφέρει ήττες στην άρχουσα
τάξη. Το αποτέλεσμα του τωρινού δημοψηφίσματος 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 στέρεες βάσεις στους αγώνες που έριξαν τους
Σαμαροβενιζέλους, αλλά και στους αγώνες
των τελευταίων πέντε μηνών για να πραγματοποιηθούν 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 κλείνοντας όμως με την έγκαιρη προειδοποίηση (το
κείμενο γράφτηκε πριν τις τελευταίες εξελίξεις) ότι αυτή δεν θα είναι η τελευταία μάχη.
Στο τελευταίο κομμάτι του κειμένου η Μ.
Στύλλου επισημαίνει τον ρόλο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε όλη αυτή τη διαδρομή
και ξεκαθαρίζει ότι στη συνέχεια «ο αντικαπιταλισμός μπορεί να γίνει μαζικά χειροπιαστή
εναλλακτική».

από το κίνημα που έβγαινε απεργιακά, με οργάνωση από τα κάτω, με «την κίνηση των 115
σωματείων». Το παλάτι ανάγκασε σε παραίτηση τον Γ. Παπανδρέου και αυτό που ακολούθησε ήταν η εξέγερση των Ιουλιανών με αποκορύφωμα τη Γενική Πολιτική Απεργία στις 27
Ιούλη. Ο Λ. Μπόλαρης τονίζει ότι αυτό το κίνημα είχε όλα τα φόντα να φτάσει στην «έφοδο
στον ουρανό», αλλά η αριστερά της εποχής
αποδείχτηκε ανεπαρκής. Παρόλα αυτά, δόθηκε η «δυνατότητα να εκφραστούν δημόσια οι
πρώτες ρήξεις με τον ρεφορμισμό». Τα διδάγματα αυτής της μάχης μας χρειάζονται σήμερα, όπως και ένα επαναστατικό κόμμα που θα
λειτουργεί σαν καταλύτης στα «Ιουλιανά του
σήμερα».
Στο επόμενο άρθρο ο Κώστας Πίττας γράφει για την «Εργατική Μεταπολίτευση». Αναφέρεται στους αγώνες που ξέσπασαν τα δύο
χρόνια μετά την πτώση της Χούντας, το κίνημα 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 αστυνομία στο κέντρο της Αθήνας.

Κύμα

Τελεσίγραφα
Ακολουθούν δύο κείμενα του Πάνου Γκαργκάνα. 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 καπιταλισμού είναι υπαρκτό», όπως δείχνουν οι εξελίξεις στο Χρηματιστήριο της Σαγκάης που έχασε 30% ή στην κατάρρευση του Πόρτο Ρίκο,
γεγονότα που χτυπάνε τους δύο «οικονομικούς γίγαντες», Κίνα και ΗΠΑ. Όσοι χάνουν
από τα μάτια τους αυτές τι εξελίξεις αποδίδουν την άτεγκτη στάση των «θεσμών» σε θεωρίες συνωμοσίας. Τα τελευταία τελεσίγραφα
δείχνουν ότι «δεν χωράει καμιά αυταπάτη για
συμβιβασμούς μαζί τους».
Στο επόμενο κείμενο με άρθρο «Οι αντινομίες του ρεφορμισμού» ο Π. Γκαργκάνας θυμίζει μία προς μία τις υποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
τους τελευταίους μήνες, τονίζοντας ότι η πολιτική των συμβιβασμών δεν μπορεί να αξιοποιήσει τη δυναμική της εργατικής τάξης. Από
την αρχή της διακυβέρνησης ο ΣΥΡΙΖΑ θεώρησε ότι η καλύτερη στάση είναι ο κατευνασμός των αντιπάλων. Σε αυτή την τακτική είναι
υπόλογες όλες οι κινήσεις: ο σχηματισμός κυβέρνησης με τους ΑΝΕΛ, η επιλογή του Προκόπη Παυλόπουλου, η Συμφωνία της 20 Φλεβάρη, τα ανοίγματα στην Εκκλησία ή στους
Πανούσηδες. Τα άρθρο θυμίζει ότι αυτή η παράδοση δεν είναι καινούργια, να θέλει δηλαδή
η «αριστερά να σώσει τον καπιταλισμό από

Μόλις κυκλοφόρησε
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 κατάληξη φτάνει και η γραμμή του ΚΚΕ που μιλάει
θεωρητικά για τη ρήξη, αλλά θεωρεί ότι αυτή
δεν βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη. Το μόνο που του απομένει είναι η καταγγελία και ο
άκρατος σεχταρισμός, όπως με τη θέση για
άκυρο στο δημοψήφισμα.
Στο επόμενο άρθρο ο Θανάσης Καμπαγιάννης γράφει για «τη νέα μάχη για την ιθαγένεια». Οι διατάξεις του νομοσχεδίου (σ.σ. που
τελικά ψηφίστηκε στις 9 Ιούλη) «είναι σαφώς
συντηρητικότερες από αυτές του νόμου Ραγκούση». Όπως εξηγεί με συγκεκριμένες αναφορές το άρθρο η κυβέρνηση υποχώρησε δίνοντας μια «εθνοκεντρική» ιθαγένεια. Οι υποχωρήσεις αυτές δυστυχώς θα είναι «αισθητές
για δεκάδες χιλιάδες παιδιά». Ταυτόχρονα, τίποτα 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 αντισυνταγματικές διατάξεις του ψηφισμένου νομοσχεδίου.
Ακολουθεί το άρθρο του Λέανδρου Μπόλαρη 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

Μέσα στο ’75 έγιναν 99 απεργίες διαρκείας
με διάρκεια πάνω από ένα μήνα. Το άρθρο θυμίζει 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 Περάματος. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το αγωνιστικό 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 μήνυμά του. Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η
«απειθαρχία απέναντι στην πολιτική του συμβιβασμού αντιπροσωπεύει διαγενεακά για την
Αριστερά την χαμένη ευκαιρία μιας επαναστατικής ρήξης». Ο Ι. Χανδρινός, αφού υπογραμμίζει ότι επαναστατικές συνθήκες επικρατούσαν και στην πόλη και στην ύπαιθρο, καταλήγει πως αν η «ανταρσία» του Βελουχιώτη έχει
κάποιο μήνυμα είναι ότι το αστικό σύστημα δεν
θα μπορούσε να νικήσει παρά μόνο αν οι αποφάσεις του κινήματος δεν του το επέτρεπαν.
Επόμενο άρθρο είναι αυτό του Γιώργου Πίττα. 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 βιβλιοκριτικές: για το βιβλίο «Αυτοί που επέζησαν» της
Ρίκα Μπενβενίστε, ένα βιβλίο για τους θεσσαλονικείς Εβραίους την δεκαετία του 1940 (Κώστας Τορπουζίδης), για το «Κεφάλαιο τον 21ο
αιώνα» του Τομά Πικετί (Κώστας Σαρρής) και
το βιβλίο «Οι έμποροι των συνόρων» του Απόστολου Φωτιάδη (Σωτήρης Κοντογιάννης).

Νεκτάριος Δαργάκης

