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«Ούτε μια μέρα απλήρωτοι» είναι το απεργιακό μήνυμα που έστειλαν οι συμβασιούχοι στο υπουργείο Πολιτισμού διαδηλώνοντας κάτω από την Ακρόπολη.
Ούτε μια μέρα αναμονή στα μνημόνια, δεν περιμένουμε, οργανώνουμε είναι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε από κάθε χώρο εργασίας και γειτονιά.

εκίνησαν στην Αθήνα οι διαπραγματεύσεις με τα «τεχνικά
κλιμάκια» των, τεσσάρων πλέον,
“θεσμών” για το νέο τριετές μνημόνιο
λιτότητας και τα δάνεια που θα το συνοδεύουν - και σειρά παίρνουν οι προϊστάμενοί τους.
Το στίγμα των διαπραγματεύσεων το
έδωσε από τις Βρυξέλλες, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μίνα Αντρέεβα: «θα χρειαστούν περισσότερες μεταρρυθμίσεις
από την πλευρά της Ελλάδας προκειμένου να γίνει δυνατή η πρώτη εκταμίευση από τον ESM».
Σε αντίθεση με τις καθησυχαστικές
δηλώσεις εκπροσώπων της ελληνικής
κυβέρνησης, οι εκπρόσωποι των θεσμών (συ)ζητάνε να πάει άμεσα για
ψήφιση τρίτο πακέτο μέτρων (σελ.2)
που περιλαμβάνει νέες επιθέσεις σε
ασφαλιστικό και εργασιακό.
συνέχεια στη σελ. 3

σελ.2 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1184, 29 Ιουλίου 2015

Oικονομία και Πολιτική

Ο

νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας
έκανε για μια ακόμα φορά την λέξη
τράπεζα συνώνυμο με τη λέξη σκάνδαλο. Αλλά δεν είναι ο μόνος: οι τραπεζίτες θα
είναι, πάντα οι μεγάλοι κερδισμένοι από το
νέο, τρίτο μνημόνιο.
Κατ’ αρχήν ένα μεγάλο κομμάτι (ως 25 δις)
από τα 86 δις ευρώ της νέας δανειακής σύμβασης θα πάει για την “ανακεφαλαιοποίηση”
του τραπεζικού συστήματος. Οι τράπεζες πήραν σχεδόν 40 δις από το δεύτερο μνημόνιο.
Σύμφωνα με μια πρόσφατη έκθεση της Fitch
αυτή τη φορά θα χρειαστούν από 11 έως 16
δις. Φυσικά αυτό το ποσό θα βαρύνει το δημόσιο χρέος.
Τι θα πάρει για αντάλλαγμα το δημόσιο για
αυτή τη στήριξη; Η απάντηση είναι απλή: τίποτα απολύτως. Ή για να είμαστε πιο ακριβείς,
αέρα κοπανιστό. Ό,τι είχε πάρει ακριβώς και
από τις προηγούμενες ανακεφαλαιοποιήσεις,
δηλαδή.
Τυπικά, μετά την ανακεφαλαιοποίηση του
2013 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή το δημόσιο, είναι ο κύριος μέτοχος και των τεσσάρων “συστημικών” ελληνικών τραπεζών. Θεωρητικά το δημόσιο θα μπορούσε, με μια τόσο μεγάλη συμμετοχή στο μετοχικό τους κεφάλαιο, να καθαιρέσει τους
τραπεζίτες και να διορίσει δικές τους διοικήσεις. Φυσικά τίποτα τέτοιο δεν έγινε. Οι τραπε-

TΡΑΠΕΖΕΣ Ανακεφαλαιοποίηση...

και μετά ήρθαν τα όρνεα
ζίτες έμειναν στις θέσεις τους.
Θεωρητικά, επίσης, το δημόσιο δεν επρόκειτο να χάσει τα λεφτά του: οι τράπεζες είχαν
δεσμευτεί ότι δεν θα προχωρούσαν σε νέα αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου, που θα
υπονόμευε την αξία των μετοχών που κατείχε
το δημόσιο. Το 2014 οι τράπεζες προχώρησαν, με τις ευλογίες της Τρόικας και της κυβέρνησης, σε μια νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Τώρα οι μετοχές που θα συνοδέψουν τη νέα
ανακεφαλαιοποίηση θα περάσουν στην ιδιοκτησία του νεοσύστατου “Ταμείου Αξιοποίησης Περιουσίας” (ΤΑΠ). Το ταμείο αυτό θα
αναλάβει να πουλήσει αυτές τις μετοχές μέσα
στα επόμενα 30 χρόνια -και με τα χρήματα αυτά να ξεπληρώσει το δημόσιο χρέος. Το ταμείο αυτό θα έχει τελικά την έδρα του στην
Αθήνα και όχι στο Λουξεμβούργο, όπως ήθελε
ο Σόιμπλε. Αλλά αυτό μόνο τυπική σημασία
έχει. Το ΤΑΠ είναι κομμένο και ραμμένο στα
μέτρα των τραπεζιτών. Ο αρχιτέκτονας του εί-

ναι ένας τραπεζίτης, ο αμερικανοκορεάτης οικονομολόγος Γκλεν Κιμ. Σύμφωνα με το in.gr:

Εκκαθάριση
“Ο κ. Κιμ υπήρξε στέλεχος της Lehman Brothers σε ΗΠΑ, Ασία και Ευρώπη και ήταν επικεφαλής της διαδικασίας εκκαθάρισης της Lehman Brothers επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά
το 2010. Το 2011 είχε αναλάβει στρατηγικός
σύμβουλος του γερμανικού Υπουργείου Οικονομικών και το 2012 μεταπήδησε στην παγκόσμια επενδυτική τράπεζα Moelis & Company...
Από το Μάρτιο του 2015 εμφανίζεται σύμβουλος του ελληνικού Υπουργείου Οικονομικών...”
Αλλά δεν είναι μόνο οι ίδιες οι μετοχές των
τραπεζών που θα περάσουν στο ΤΑΠ. Το σχέδιο που καταρτίζουν προβλέπει να περάσουν
στην ιδιοκτησία του ταμείου “οι συμμετοχές
των τραπεζών σε θυγατρικές στα Βαλκάνια,
τιτλοποιημένα δάνεια, ακίνητα, μετοχές...
κλπ”. Τα “καλά δάνεια”, φυσικά. Γιατί τα “κόκκινα” ετοιμάζονται με το ίδιο σχέδιο να τα πε-

ράσουν σε μια “κακή τράπεζα” η οποία και θα
αναλάβει στη συνέχεια να τα πουλήσει.
Μα ποιος τρελός θα αγοράσει ένα κόκκινο
δάνειο μπορεί να αναρωτηθεί κανείς: Η απάντηση είναι πολύ απλή: ένα από τα εκατοντάδες
κεφάλαια-γύπες που λειτουργούν αυτή τη
στιγμή στον πλανήτη. Τα κεφάλαια αυτά είναι
κερδοσκοπικές επιχειρήσεις. Τα μεγαλύτερα
ασχολούνται με τα χρέη των χρεοκοπημένων
χωρών: τα αγοράζουν κοψοχρονιά και ύστερα
προσπαθούν να εισπράξουν τα λεφτά τους
στο ακέραιο βάζοντας χέρι, μέσα από δικαστικές αποφάσεις, σε χρήματα πχ ανθρωπιστικής
βοήθειας. Τα μικρότερα ασχολούνται με στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, τα οποία
αναλαμβάνουν να εισπράξουν με κάθε “νόμιμο” μέσο που τα ίδια κρίνουν πρόσφορο.
Ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας, που
παρέχει αφειδώς βοήθεια σε αυτά τα κοράκια,
έδωσε μια σημαντική ώθηση στην αξία αυτών
των κόκκινων δανείων. Η αλήθεια πρέπει να
λέγεται...

Ένα, δύο, τρία, πολλά “πακέτα”
Σ
τα θρίλερ ο εκβιαστής δεν ικανοποιείται ποτέ. Αυτά που έχει
δώσει το θύμα δεν είναι ποτέ
αρκετά. Κάθε πληρωμή συνοδεύεται
και από μια ακόμα απαίτηση -μέχρι
να καταστραφεί το θύμα ολοκληρωτικά. Ακόμα και η πιο αιματοβαμμένη
συμμορία εκβιαστών ωχριά μπροστά
στη μαφία που ονομάζεται Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την περασμένη Τετάρτη η κυβέρνηση ψήφισε και το δεύτερο πακέτο
των “προαπαιτουμένων” για την
υπογραφή του νέου μνημονίου. Ποια
ήταν η αντίδραση των “εταίρων
μας”; Να απαιτήσουν αμέσως ένα
τρίτο.
“Ύστερα από δυο μίνι πακέτα.. η
κυβέρνηση πάσχει ήδη από εφαρμοστική κόπωση”, δηλώνει με έπαρση
στην εφημερίδα Financial Times
ένας ανώνυμος Ευρωπαίος αξιωματούχος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις. “Δεν θέλει να καταλάβει ότι, χωρίς ένα ακόμα πακέτο
προκαταβολικών δράσεων δεν πρόκειται να υπάρξει καμιά εκταμίευση”.
Καμιά! Απολύτως!
Με τα δυο “μίνι” πακέτα μέτρων
που υπερψήφισε τις προηγούμενες
ημέρες (τα ξημερώματα του Σαββάτου 18/7 και το βράδυ της περασμένης Τετάρτης 22/7) η Βουλή, η κυβέρνηση Τσίπρα πέρασε, με συνοπτικές διαδικασίες, όλα αυτά τα
οποία οι προηγούμενες μνημονιακές

κυβερνήσεις δεν είχαν ούτε καν τολμήσει να ψελλίσουν: από τις αλλαγές στον ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα
μέχρι τις αλλαγές στον κώδικα της
πολιτικής δικονομίας που κάνουν τις
τράπεζες λίγο (για την ακρίβεια πολύ) “πιο ίσες” απέναντι στο νόμο
από τους “απλούς πολίτες”. Τώρα η
Τρόικα τα ζητάει απλά όλα.
“Σύμφωνα με πληροφορίες”, γράφει ο Θανάσης Κουκάκης από τον
ΔΟΛ, “η τρίτη δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό και στο εργασιακό καθώς και
στις αγορές προϊόντων. Το ΔΝΤ ειδικά επιμένει... στη θέσπιση νομοθετικών αλλαγών για την ευθυγράμμιση
του πλαισίου σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις και τις απεργιακές κινητοποιήσεις σύμφωνα με τις βέλτι-

στες πρακτικές της ΕΕ”. Βέλτιστες
από τη σκοπιά των εργοδοτών εννοείται: να ευθυγραμμιστεί η εργατική
νομοθεσία, με άλλα λόγια, με ό,τι
χειρότερο υπάρχει για τους εργάτες
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στις 20 Αυγούστου λήγει ένα ακόμα από τα παλιά ελληνικά ομόλογα
(3.2 δις Ευρώ) που βρίσκονται στα
χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας (ΕΚΤ). Συνολικά η κυβέρνηση χρειάζεται μέσα στις επόμενες
εβδομάδες περίπου 5 δις (ομόλογα,
χρεολύσια, τόκοι κλπ) για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Αν
δεν τα εξασφαλίσει η Ελλάδα θα
χρεοκοπήσει. Περιττό να το πει κανείς, αυτά τα λεφτά δεν υπάρχουν
στα δημόσια ταμεία.

Η τελευταία διορία για να έρθει σε
συμφωνία με τους “εταίρους μας”
είναι το συμβούλιο των υπουργών
Οικονομικών της Ευρωζώνης που θα
γίνει στις Βρυξέλλες στις 11 Αυγούστου. Η Τρόικα απαιτεί να έχει ψηφιστεί το τρίτο πακέτο των προαπαιτουμένων μέχρι τις 7 Αυγούστου.
Αλλά ακόμα και τότε το ξεκλείδωμα
του δανείου των 86 δις δεν είναι καθόλου εξασφαλισμένο. Στις Βρυξέλλες παζαρεύουν με την ιδέα ενός
ακόμα δανείου-γέφυρας -και ενός
ακόμα νέου γύρου διαπραγματεύσεων και εκβιασμών στη συνέχεια.
Τη Δευτέρα ο Τσίπρας ζήτησε τη
μεσολάβηση του Φρανσουά Ολάντ
για να αποσυρθεί αυτή η νέα “εκτός
προγράμματος απαίτηση”. Σε κανένα από τα κείμενα που έχουν μέχρι
τώρα υπογραφεί, λέει η κυβέρνηση,
δεν υπάρχει κάποια αναφορά σε τρίτο πακέτο μέτρων. Σωστά. Ενώ οι
απαιτήσεις για τα δυο πρώτα πακέτα μέτρων, όπως είναι γνωστό, ήταν
χαραγμένες στις πλάκες που παρέδωσε ο Θεός στο Μωυσή.

“Κανόνες”
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει ο
Βόλφγκανγκ Μύνχαου στην Financial Times, «έχει μια εμμονή με τους
“κανόνες”. Μόνο που πολλές φορές
αυτοί οι κανόνες είτε δεν υπάρχουν
καθόλου, είτε αποτελούν απλά κάποια τραβηγμένη στα άκρα ερμηνεία

κάποιων υπαρκτών κανονισμών.
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης
ελληνικής κρίσης συνάντησα ένα
παντελώς νέο κανόνα. Τον άκουσα
για πρώτη φορά από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, τον υπουργό οικονομικών της Γερμανίας. Αυτός ο κανόνας λέει ότι μια χώρα δεν μπορεί να
χρεοκοπήσει εντός της Ευρωζώνης... Αργότερα διάβασα ότι ο
Ότμαρ Ίσινγκ, ο πρώην επικεφαλής
οικονομολόγος της ΕΚΤ χρησιμοποίησε σχεδόν ακριβώς την ίδια φράση... Αν τόσοι πολλοί σημαντικοί άνθρωποι το λένε, τότε θα πρέπει να
είναι αλήθεια, έτσι δεν είναι; Στην
πραγματικότητα όπως προκύπτει
δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος κανόνας... Αυτό που συμβαίνει είναι ότι η
Γερμανία δεν θέλει, για πολιτικούς
λόγους, να παραχωρήσει στην Ελλάδα οποιαδήποτε ανακούφιση χρέους
και χρησιμοποιεί τους Ευρωπαϊκούς
νόμους σαν δικαιολογία... Η πραγματικότητα είναι ότι εφευρίσκουν
τους κανόνες στην πορεία όπως
τους βολεύει από τις πολιτικές τους
σκοπιμότητες...»
Το πρόβλημα δεν είναι η επιμονή
του Σόιμπλε στην πιστή εφαρμογή
κάποιων ανύπαρκτων κανόνων -τους
οποίους έχει απλά και μόνο μόλις
εφεύρει. Το πρόβλημα είναι οι αυταπάτες του Τσίπρα για την ευρωπαϊκή νομιμότητα. Ύστερα από έξι μήνες ψεμάτων, κοροϊδίας και εκβιασμών θα έπρεπε να έχει επιτέλους
μάθει.

Σωτήρης Κοντογιάννης

H άποψή μας

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
29 Ιουλίου 2015, Νο 1184

Στέγη
στους
πρόσφυγες
τώρα!

Σ

το Πεδίο του Άρεος
έχουν βρει προσωρινό
καταφύγιο περίπου 600
πρόσφυγες, κυρίως Σύριοι και
Αφγανοί. Οι συνθήκες διαβίωσης είναι σκληρές και ο καύσωνας αφόρητος. Μόνο σε μία
μέρα, επτά παιδιά ηλικίας 2-13
χρόνων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
Πρόκειται για ανθρώπους που
έφυγαν για να γλιτώσουν από
τη φρίκη του πολέμου και των
βομβαρδισμών.
Η φωτό είναι από τη διαδήλωση ενάντια στην ψήφιση του δεύτερου πακέτου «προαπαιτούμενων» μέτρων στις 22 Ιούλη στην Αθήνα. Σε συνεδρίασή της η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε να
καλέσει σε νέα κινητοποίηση τις επόμενες μέρες σε περίπτωση που η κυβέρνηση φέρει τρίτο πακέτο μέτρων ή συμφωνία, ενώ το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ θα συνεδριάσει στις 27
Αυγούστου με προοπτική την εξαγγελία απεργιακών κινητοποιήσεων με πρώτο σταθμό τη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

Δεν περιμένουμε, οργανώνουμε
Συνέχεια από τη σελίδα 1
O Α. Τσίπρας τηλεφώνησε στον πρωθυπουργό
της Γαλλίας Ολάντ για να ζητήσει να μην υπάρξει
άμεσα τρίτο πακέτο, γιατί, σύμφωνα με τα Νέα,
μια «τρίτη μη προγραμματισμένη ψηφοφορία μπορεί να σταθεί η αφορμή για τον κλονισμό βουλευτών που μέχρι στιγμής έχουν ψηφίσει θετικά και
να προκαλέσει νέες απώλειες».
Ταυτόχρονα σε εσωκομματικό επίπεδο, καλεί
άπαντες να «περιφρουρήσουν την ενότητα» του
κόμματος προαναγγέλλοντας την «έναρξη συνεδριακών διαδικασιών» στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι σκοπεύει
να κερδίσει χρόνο εξασφαλίζοντας, μέχρι και όποτε γίνει συνέδριο, την ανοχή (αν όχι της βάσης του
που βράζει) τουλάχιστον της Αριστερής Πλατφόρμας.
Δεν πρέπει να δώσουμε ούτε μια ώρα περίοδο
ανοχής στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και τους
όψιμους «συμμάχους» της ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ
στη Βουλή να ψηφίσουν και να εφαρμόσουν όλα

αυτά τα μέτρα που θα σπείρουν ακόμη περισσότερη καταστροφή στην εργατική τάξη, τους άνεργους, τους φτωχούς.
Ακόμα και αν δεν υπάρξει άμεσα τρίτο πακέτο
μέτρων μέσα στον Αύγουστο, και τελικά οι «εταίροι» δώσουν λίγο χρόνο στον Τσίπρα για να επιχειρήσει να καθησυχάσει το κίνημα και να ξεπεράσει
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τις αντιδράσεις στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
θα πρόκειται για προσωρινή εξέλιξη.

Περικοπές
Η πραγματικότητα είναι ότι θα ακολουθήσουν
και άλλα μέτρα – ενώ άμεσα η κυβέρνηση βρίσκεται ήδη σε τροχιά εφαρμογής των δύο ψηφισμένων πακέτων. Όπως δήλωσε ο υπουργός
αναπληρωτής Οικονομικών, Μάρδας, «περιμένουμε να κλείσει η συμφωνία για να ξεκινήσουμε
την κατάθεση συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2015 - 2016», που σημαίνει άμεση
επιβολή περικοπών στην Υγεία, την Παιδεία, τις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στα 120.280 κλείνει η οικονομική εξόρμηση της
Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 6.675 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα που πέρασε. Ευχαριστούμε τις φίλες και τους φίλους της εφημερίδας, τις συντρόφισσες και τους συντρόφους που
ενίσχυσαν προσωπικά, γράφτηκαν συνδρομητές,
βοήθησαν να συγκεντρωθούν χρήματα σε κάθε
χώρο και γειτονιά για να καλύψουμε τον στόχο
των 120.000 ευρώ. Ευχαριστούμε για τις ενισχύσεις που έφτασαν την περασμένη βδομάδα: 1.270
ευρώ από σ. του Marx 21 και του Die Linke στη
Γερμανία, 400 ευρώ Αποστόλης Κ., Γιώργος Τ.
300, από 150 ευρώ Γιώργος Ρ. και Βαγγελιώ Τ.,
από 100 ευρώ Νίκος Α., Γιώργος Τ., από 50 ευρώ

Στόχος 120.000€

Μυρτώ Μ., Φωτεινή Λ., Μαριάννα Θ. και Φωτούλα
Τ., Ευγενία Κ. 30, από 20 ευρώ Γιώργος Π., Κύρος Κ., Δημήτρης Λ., Νίκος Τ., Παναγιώτης Π. και
Ελένη Κ., Γκέλυ Γ. 15, από 10 ευρώ Βίκυ Β., Βασίλης Μ., Σπύρος Γ., Μαργαρίτα Λ., Ιωάννα Λ., Γιάννης Σ. και Βασίλης Λ. Ευχαριστούμε τέλος τους
Δημήτρη Π., Μαρίνο Τ., Στεφανία Κ. και Χρήστο
Σ. που γράφτηκαν συνδρομητές στην Εργατική
Αλληλεγγύη και στο περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα κάτω.
Συνεχίστε να στέλνετε τις ενισχύσεις σας και
τις επόμενες μέρες. Είναι απαραίτητες για να συνεχίσουμε στην πρώτη γραμμή όλων των μαχών
σ’ αυτό το καυτό καλοκαίρι.

συντάξεις, τις υπηρεσίες.
Η απάντηση σε αυτή τη συνολική επίθεση είναι
απεργίες, καταλήψεις, διαδηλώσεις μέχρι την ανατροπή όλων των μέτρων, ξεκινώντας από σήμερα
κιόλας την οργάνωση αυτής της προσπάθειας από
τα κάτω με συνελεύσεις και αποφάσεις μέσα σε
κάθε εργασιακό χώρο. Δεν περιμένουμε, οργανώνουμε. Σε ένα τέτοιο κοινό μέτωπο δράσης καλεί
τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα και τα κόμματα
της Αριστεράς ο Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίματα, τις Διαθεσιμότητες και τις Ιδιωτικοποιήσεις
(βλέπε σελ 11).
Το 61, 3% του ΟΧΙ είναι η δύναμη που μπορεί να
τσακίσει τα μνημόνια, αλλά και η δύναμη που αναζητά με αγωνία την εναλλακτική λύση. Σε έρευνα
του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας που δημοσιεύθηκε αυτές τις μέρες, η Ελλάδα βρίσκεται
στην τελευταία θέση σε ό, τι αφορά την πίστη στο
πολιτικό σύστημα (3,1%), αλλά και στο οικονομικό
(21,9%).
«Τι πρέπει να κάνει σήμερα η Αριστερά; Να εγκαταλείψει την κυβέρνηση στους εκπροσώπους
του χρεοκοπημένου πολιτικού συστήματος;» θέτει
το ερώτημα ο Τσίπρας. Η απάντηση είναι απλή: η
Αριστερά να μπει μπροστά για την ανατροπή αυτού του χρεοκοπημένου καπιταλιστικού συστήματος. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει στην ίδια
και το κίνημα σήμερα είναι να προσπαθήσει να το
διαχειριστεί.
Μια τέτοια ανατροπή, φυσικά δεν αφορά την αλλαγή νομίσματος, και ένα νέο «κοινωνικό συμβόλαιο παραγωγικής ανασυγκρότησης έξω από το
ευρώ» με την άρχουσα τάξη αυτής της χώρας.
Σημαίνει την αντικαπιταλιστική ανατροπή αυτής
της τάξης, με διαγραφή του χρέους, έξοδο από την
ΕΕ και το ευρώ, κρατικοποίηση των τραπεζών, σημαίνει τα κλειδιά και ο έλεγχος της παραγωγής και
της κοινωνίας να περάσουν στην ίδια εργατική τάξη.

Για άλλη μια φορά, η αλληλεγγύη των απλών ανθρώπων,
είτε με οργανωμένο και συλλογικό τρόπο είτε ατομικά “σώζει
την παρτίδα”. Τρόφιμα, νερά,
φάρμακα, παιδικές τροφές και
άλλα απαραίτητα συγκεντρώνονται σε στέκια και πρωτοβουλίες και μεταφέρονται στους
πρόσφυγες.

Ούτε ένα μπουκάλι νερό
ανά πρόσφυγα
Το κράτος, η Περιφέρεια, ο
Δήμος Αθηναίων εκτός από συσκέψεις επί του θέματος, λίγα
πράγματα έχουν κάνει. Ενδεικτικό είναι ότι το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του
Δήμου Αθηναίων διατυμπανίζει
ότι έδωσε 500 μπουκαλάκια νερό (ούτε ένα μπουκάλι ανά
πρόσφυγα δηλαδή!) και ενημέρωσε για καταλύματα του δήμου. Η Περιφέρεια Αττικής τοποθέτησε ελάχιστες χημικές
τουαλέτες. Το υπουργείο Υγείας έστειλε ένα κλιμάκιο γιατρών να διαγνώσει την κατάσταση της υγείας των προσφύγων.
Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση πρέπει να σταματήσει,
τώρα! Το κράτος και η τοπική
αυτοδιοίκηση έχουν την υποχρέωση αλλά και τη δυνατότητα να παρέχουν στέγη, ρουχισμό, τροφή, τουαλέτες, δυνατότητες για μπάνιο, πόσιμο νερό σε όλους τους πρόσφυγες.
Πλήθος είναι τα κλειστά ή εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία
στο κέντρο της πόλης, ο Δήμος μπορεί και πρέπει να επιστρατεύσει όσα από αυτά χρειάζονται και να αντιμετωπίσει
άμεσα το πρόβλημα των προσφύγων. Αυτό που χρειάζεται,
είναι η πολιτική βούληση.

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1184, 29 Ιουλίου 2015

Αριστερά

Ο διπλός ρόλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΡΙΖΑ

Υπάρχει εναλλακτική; “Σ

Τ

όσο η συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας την περασμένη Δευτέρα, όσο και η εκδήλωση που οργάνωσε την ίδια μέρα η Αριστερή Πλατφόρμα, επιβεβαίωσαν ότι η πολιτική κρίση
στον ΣΥΡΙΖΑ βαθαίνει παρά την προσπάθεια όλων των πλευρών να κρατήσουν χαμηλούς τους τόνους της αντιπαράθεσης.

Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας ο Αλέξης Τσίπρας, αφού διαπίστωσε
την «ύπαρξη βασικών διαφορών στρατηγικού προσανατολισμού» , επιχείρησε για
μια ακόμα φορά να υπερασπιστεί τους
συμβιβασμούς της κυβέρνησης και το νέο
Μνημόνιο. «Υπήρξε κάποιο ρεαλιστικό και
βιώσιμο εναλλακτικό σχέδιο που δεν υιοθετήθηκε; Ποια θα μπορούσε να είναι σήμερα αυτή η εναλλακτική βιώσιμη λύση;»,
ρώτησε.
Έφτασε μέχρι του σημείου να δικαιολογεί τα νέα μνημονιακά μέτρα λέγοντας ότι
κάποια από αυτά «αποτυπώνουν το στίγμα
της αριστεράς». Ως τέτοιο μέτρο, για παράδειγμα, περιέγραψε τις μεταρρυθμίσεις
στην Δημόσια Διοίκηση, με άλλα λόγια την
επαναφορά της διαβόητης «αξιολόγησης»!
Ο Τσίπρας κατέληξε ζητώντας την «περιφρούρηση της ενότητας του κόμματος»
και την δρομολόγηση συνεδριακών διαδικασιών. Η συνεδρίαση της Πολιτικής
Γραμματείας θα συνεχιζόταν και την Τρίτη
για να συζητήσει «διαδικαστικά θέματα».
Στην πραγματικότητα, ο Τσίπρας, πιεσμένος από την εσωτερική αντιπολίτευση
και τις αντιδράσεις του κόσμου του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί να κερδίσει χρόνο μέχρι την
υπογραφή της νέας Συμφωνίας-Μνημόνιο
με την Τρόικα.

Aντιδράσεις
Αυτές οι αντιδράσεις έγιναν φανερές
στην αρκετά μαζική εκδήλωση της ιστοσελίδας Ίσκρα με κεντρικό ομιλητή τον Παναγιώτη Λαφαζάνη στο κλειστό γυμναστήριο του Πανελλήνιου. Ο Λαφαζάνης υποστήριξε ότι «η εναλλακτική πρόταση
υπάρχει». Ζήτησε εθνικοποίηση των τραπεζών και κοινωνικό έλεγχο, να περάσουν
οι στρατηγικές επιχειρήσεις σε δημόσια
ιδιοκτησία. Όχι ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, των περιφερειακών αεροδρομίων και
της ΑΔΜΗΕ. Αναδιανομή του πλούτου με
νέο φορολογικό σύστημα. Τσάκισμα της
διαπλοκής στα ΜΜΕ. Διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Και συμπλήρωσε ότι το σταμάτημα των Μνημονίων
δεν μπορεί να υπάρξει «χωρίς πολιτικό
σχέδιο εξόδου από την ευρωζώνη».
Με βάση τα παραπάνω ζήτησε την συνεργασία όλων των δυνάμεων της Αριστεράς «με στόχο την συγκρότηση ενός μεγάλου μετώπου του ΟΧΙ».
Η ανοικτή τοποθέτηση από τον Λαφαζάνη και την Αριστερή Πλατφόρμα ενάντια
στο νέο Μνημόνιο και τη λιτότητα, τις
ιδιωτικοποιήσεις κλπ, δεν μπορεί παρά να
είναι καλοδεχούμενη. Και έτσι την είδε και
ο κόσμος που διέκοψε αρκετές φορές την

ομιλία του φωνάζοντας ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ.
Όμως, σε τι μεταφράζονται συγκεκριμένα και στην πράξη αυτά τα καλέσματα; Θα
περίμενε κανείς – και απ’ ότι φάνηκε και
από τις αντιδράσεις του κόσμου μετά το
τέλος της εκδήλωσης – ότι τις διακηρύξεις θα ακολουθούσαν καλέσματα για κοινή δράση, πχ για απεργιακές κινητοποιήσεις για το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων στα λιμάνια. Τίποτα τέτοιο δεν έγινε.
Κανείς από τους ομιλητές, δεν έδωσε
κάποια προοπτική αγώνα και συγκεκριμένης δράσης σε όλο τον αριστερό κόσμο
του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς σταματάμε τις περικοπές και τις ιδιωτικοποιήσεις; Με απεργίες
και συλλαλητήρια εδώ και τώρα για να
μην περάσουν και για να μην εφαρμοστούν στην πράξη ή με αναμονή μέχρι να
κερδίσει η Αριστερή Πλατφόρμα την πλειοψηφία στις «προσυνεδριακές διαδικασίες»;

Προοπτική
Ο Λαφαζάνης περιορίστηκε να πει ότι
«με τη σημερινή συγκέντρωσή μας το μήνυμα που εκπέμπουμε στον ΣΥΡΙΖΑ είναι
ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας μέσα από τη
διαφορετικότητά μας». Πολιτικά, η προοπτική που έβαλε ήταν ότι ένα εθνικό νόμισμα «μπορεί, επίσης, να συμβάλλει ώστε
να ενισχυθεί πολύ σημαντικά η ρευστότητα στην ελληνική οικονομία για την παραγωγική της ανασυγκρότηση».
Οι γενικόλογες αναφoρές στην «επιστροφή σε εθνικό νόμισμα και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας» δεν
απαντούν στο ερώτημα κάτω από τον
έλεγχο ποιας τάξης θα γίνουν αυτά – ο
εργατικός έλεγχος απουσίαζε παντελώς
από όλες τις ομιλίες. Όμως, αυτά ήταν τα
πραγματικά ερωτήματα που γύρευε απαντήσεις ο κόσμος που συγκεντρώθηκε στον
Πανελλήνιο για να στηρίξει μια αριστερή
εναλλακτική.
Δεν είναι τυχαίο, ότι ο Μανώλης Γλέζος
χειροκροτήθηκε, όταν απευθύνθηκε στην
Λαφαζάνη ρωτώντας τον: «Παναγιώτη
μου, εσύ που ήσουν ανάμεσα στο Γενάρη
και τον Ιούλη, που κυβερνούσε το Μέγαρο
Μαξίμου κι όχι ο ΣΥΡΙΖΑ;». Ο εγκλωβισμός
σε εσωκομματικές διαδικασίες μέσα στο
ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προσφέρει καμιά
πραγματική εναλλακτική.
Ο δρόμος για μια εργατική διέξοδο περνά πρώτα και κύρια μέσα από την οργάνωση της πάλης για να μην περάσει και
εφαρμοστεί ούτε ένα από τα μέτρα της
Τρόικας. Περνά μέσα από το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ –της
διαγραφής όλου του χρέους, της εθνικοποίησης των τραπεζών κάτω από εργατικό
έλεγχο, της ρήξης με την ΕΕ και το ευρώ.
Σε αυτούς τους αγώνες, που δεν μπορούν
να περιμένουν μέχρι τα συνέδρια ούτε να
υποτάσσονται σε εσωτερικές κομματικές
ισορροπίες, βρίσκεται η ελπίδα για τον κόσμο της εργασίας.

Κώστας Πίττας

την κρίσιμη περίοδο
που διανύουμε μετά
τη σαρωτική νίκη του
ΟΧΙ και την υπογραφή της κυβέρνησης Τσίπρα στη ντροπιαστική συμφωνία που ακολούθησε, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει να παίξει
διπλό ρόλο” τονίζουν σε κοινό
κείμενο, οι Αγγελόπουλος Γιάννης, Ερωτοκρίτου Αργυρή, Μαραβελάκης Γιάννης, Σηφακάκης Γιάννης, τα 4 μέλη του ΣΕΚ
στην Κεντρική Συντονιστική
Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

«Καταρχήν, να πρωτοστατήσει στη μάχη για να συνεχιστεί
η δυναμική του ΟΧΙ με απεργίες και κινητοποιήσεις για να
μην περάσει και να μην εφαρμοστεί το νέο Μνημόνιο μέσα
από συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που μπορεί να πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με στόχο να συσπειρώσει όλον τον κόσμο που αντιδρά στα βάρβαρα μέτρα και θέλει να παλέψει για να μην πουληθεί το λιμάνι, για να μην πε-

ράσουν οι ιδιωτικοποιήσεις στα
αεροδρόμια και τη ΔΕΗ, για να
μην κοπούν οι συντάξεις, για να
μην παγώσουν οι προσλήψεις,
να μην καταργηθεί η κυριακάτικη αργία…
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ διαθέτει σημαντικές δυνάμεις σε εργατικούς
χώρους και γειτονιές που μπορούν να μπουν μπροστά και να
συσπειρώσουν πλήθος μαχητικών κομματιών και αγωνιστών
της Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ
και του ΚΚΕ που συμφωνούν με
την κοινή αγωνιστική δράση για
να σαρώσουμε παλιά και νέα
μνημόνια.
Ο δεύτερος στόχος για την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να είναι η
προβολή του αντικαπιταλιστικού της προγράμματος ως της
μόνης γνήσιας εναλλακτικής
απέναντι στα αδιέξοδα της ρεφορμιστικής στρατηγικής… Τώρα είναι η στιγμή η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
να βγει τολμηρά προς τα έξω,
να οργανώσει γύρο εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα, να επι-

κοινωνήσει και να κερδίσει στις
γραμμές της όλους αυτούς
τους πρωτοπόρους αγωνιστές»
συνεχίζει το κείμενο.
«Οι παραπάνω ανάγκες δεν
καλύπτονται, δυστυχώς, από
κείμενα υπογραφών που κυκλοφορούν και καλούν σε δημιουργία επιτροπών του Όχι μέχρι
τέλους» που είτε αναζητούν «τη
δημιουργία ενός άλλου, μη αντικαπιταλιστικού, μετώπου», «είτε κινούνται στην κατεύθυνση
δημιουργίας μιας κοινωνικοπολιτικής πρωτοβουλίας για το
ΟΧΙ μέχρι τέλους, χωρίς καμία
αναφορά σε κανένα συγκεκριμένο μέτωπο πάλης».
«Χρειαζόμαστε μαζικές πρωτοβουλίες κοινής δράσης πάνω
σε συγκεκριμένα μέτωπα και
στόχους πάλης και μέσα σ’ αυτήν την κοινή δράση άνοιγμα
της συντροφικής συζήτησης
και κέρδισμα των πιο πρωτοπόρων κομματιών στην αντικαπιταλιστική εναλλακτική της ΑΝΤΑΡΣΥΑ» καταλήγουν .

Μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη διαδήλωση της 22 Ιούλη

“Για μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ
αντικαπιταλιστική
επαναστατική”
“Για μια ΑΝΤΑΡΣΥΑ αντικαπιταλιστική και επαναστατική” είναι ο επιγραμματικός τίτλος του κειμένου που υπογράφουν 12 μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ*
στα πλαίσια της συζήτησης για την 3η Συνδιάσκεψη -και μπορείτε να βρείτε ολόκληρο στο σάιτ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
«Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να παρουσιάσει μια
συνολική στρατηγική αντιπρόταση στον ρεφορμιστικό και σοσιαλδημοκρατικό κυβερνητισμό και
στη λογική των διαταξικών λαϊκών μετώπων. Ταυτόχρονα, χρειάζεται να γίνει πραγματικό εργαλείο
στα χέρια των πιο συνειδητών αγωνιστών και αγωνιστριών του κινήματος» αναφέρει το κείμενο.
«Οι ρήξεις αγωνιστών και αγωνιστριών με τον
ρεφορμισμό μας ενδιαφέρουν. Θα γίνουν όμως
μόνο μέσα από τους κοινούς αγώνες, στους
οποίους η ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί τους πάντες. Είμαστε
υπέρ της κοινής δράσης, υπέρ των πλατιών επιτροπών αγώνα ενάντια στα νέα μέτρα, υπέρ ενός
κεντρικού κινηματικού συντονισμού όλων των οργανώσεων, σωματείων και τάσεων που θέλουν να
αγωνιστούν εναντίον του μνημονίου.
Μέσα στην κοινή δράση, όμως, η αντικαπιταλιστική αριστερά πρέπει να διατηρήσει την πολιτι-

κή και οργανωτική της αυτοτέλεια. Αν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωταγωνιστήσει στο κίνημα εναντίον της
καπιταλιστικής επίθεσης, μπορεί να γίνει ο πόλος
που θα προσελκύει αγωνιζόμενα τμήματα, τόσο
από τη δεξαμενή των προηγουμένως ανοργάνωτων τμημάτων της εργατικής τάξης και της νεολαίας, όσο και από τη δεξαμενή των μέχρι πρότινος υποστηρικτών του ρεφορμισμού, σπάζοντας
τους δεσμούς τους με τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ,
της Αριστερής Πλατφόρμας και του ΚΚΕ...Αν
αναλωθεί σε διαβουλεύσεις κορυφής με “προσωπικότητες”, θα μετακινηθεί η ίδια προς τα δεξιά
και δεν θα προσελκύει κανέναν.
Χρειάζεται ακόμα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να μιλήσει για
τη στρατηγική πιο κυριολεκτικά: για τα μέσα πάλης και την οργάνωση με τα οποία μπορεί το κίνημα να νικήσει και να επιβάλει τις διεκδικήσεις
του...» αναφέρει ανάμεσα σε άλλα το κείμενο.
*Το κείμενο υπογράφουν οι σ. Ανεστόπουλος
Θανάσης, ΤΕ Περιστερίου, Αποστολόπουλος Θανάσης, ΤΕ Βοιωτίας, Βλάχου Ευγενία, ΤΕ Κυψέλης-Πατησίων-Γαλατσίου, Δαραβέλιας Βασίλης,
ΤΕ Αργολίδας, Κατσιαμπούρα Σούλα, ΤΕ Μαγνησίας, Λένου Αλεξάνδρα, ΤΕ Αγίας ΠαρασκευήςΧολαργού-Παπάγου, Μουσκεφτάρα Τασούλα, ΤΕ
Ημαθίας-Πέλλας, Μόχλας Χάρης, ΤΕ ΗμαθίαςΠέλλας, Σκούφογλου Παναγιώτης, ΤΕ Μαγνησίας,
Τσιμπλής Χάρης, ΤΕ Κυψέλης-Πατησίων-Γαλατσίου, Χαλκιάς Χρήστος, ΤΕ Κυψέλης-Πατησίων-Γαλατσίου, Χατήρης Μανώλης, ΤΕ Εξαρχείων

Η δίκη της Χρυσής Αυγής
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Στην επέτειο της δολοφονίας καταθέτει
η οικογένεια του Παύλου Φύσσα

Σ

τις καταθέσεις της οικογένειας
του Παύλου Φύσσα φτάνει η δίκη της Χρυσής Αυγής το Σεπτέμβρη. Η χρονική στιγμή, ακριβώς στα
δύο χρόνια από την εν ψυχρώ δολοφονία του 34χρονου αντιφασίστα μουσικού το Σεπτέμβρη του 2013 από το
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής στη
Νίκαια, δε μπορεί παρά να σημαίνει
συναγερμό για το αντιφασιστικό κίνημα. Ήδη η ΚΕΕΡΦΑ παίρνει την πρωτοβουλία για ένα μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 18
Σεπτέμβρη, στην επέτειο της δολοφονίας, από την Ομόνοια στη Βουλή και
συναυλία στο Σύνταγμα.
Οι δικάσιμοι στις 21 και 28 Ιούλη,
οι τελευταίες πριν το κλείσιμο των δικαστηρίων για τον Αύγουστο, αναβλήθηκαν λόγω κωλύματος του αναπληρωτή εισαγγελέα. Αυτό σημαίνει
ότι η διαδικασία με τις ενστάσεις των
χρυσαυγιτών κατά της ποινικής τους
δίωξης, η οποία αναμενόταν να ολοκληρωθεί σε αυτές τις συνεδριάσεις,
θα συνεχιστεί με την επανέναρξη της
δίκης το Σεπτέμβρη. Ωστόσο, η ώρα
των καταθέσεων των μαρτύρων κατηγορίας φτάνει. Το δικαστήριο πρέπει να απορρίψει όλες τις ενστάσεις
με τις οποίες οι χρυσαυγίτες προσπαθούν να εμφανιστούν ως θύματα
πολιτικής σκευωρίας και να μπει
στην ουσία της δίκης.
Η υπόθεση της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα το βράδυ 17 προς
18 Σεπτέμβρη του 2013 είναι η πρώ-

Το πρόγραμμα
της δίκης
Με πέντε συνεδριάσεις θα
συνεχιστεί το Σεπτέμβρη η δίκη της
Χρυσής Αυγής. Οι ημερομηνίες που έχει
μέχρι στιγμής ανακοινώσει το δικαστήριο είναι οι εξής:
Τρίτη 8 Σεπτέμβρη, Παρασκευή 11 Σεπτέμβρη, Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη, Τρίτη
22 Σεπτέμβρη, Τρίτη 29 Σεπτέμβρη.
Οι γονείς και οι φίλοι του Π. Φύσσα έξω από τις φυλακές
Κορυδαλλού την πρώτη μέρα της δίκης στις 20 Απρίλη

Αντιφασιστικό συλλαλητήριο
18 Σεπτέμβρη Ομόνοια - Σύνταγμα
και συναυλία μνήμης
τη, από τις εγκληματικές πράξεις
της Χρυσής Αυγής που συνεκδικάζονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η οποία θα εξεταστεί.
Και οι Παναγιώτης, Μάγδα και Ειρήνη Φύσσα, πατέρας, μητέρα και
αδελφή του Παύλου Φύσσα αντίστοιχα, είναι οι πρώτοι από τους 130
και πλέον μάρτυρες του κατηγορητηρίου που θα καταθέσουν.
Το γεγονός ότι η διαδικασία αυτή
συμπίπτει με τη δεύτερη επέτειο της
δολοφονίας Φύσσα σημαίνει ότι χρειάζεται να γίνει κέντρο για το αντιφασιστικό κίνημα. Η οικογένεια του Παύλου Φύσσα χρειάζεται την αμέριστη

Διεθνής Σύνοδος Κατά του Ρατσισμού
και του Φασισμού 10-11 Οκτώβρη
Διεθνή Αντιρατσιστική - Αντιφασιστική Σύνοδο οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ
στις 10 και 11 Οκτώβρη στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ του Ρουφ στην
Αθήνα. Είναι μια πρωτοβουλία που πατάει πάνω στην εμπειρία των δύο
επιτυχημένων Συνόδων τα προηγούμενα χρόνια, που, με τις πρωτοβουλίες τους όπως οι διεθνείς ημέρες δράσεις κατά του ρατσισμού και του
φασισμού, δυνάμωσαν το κίνημα σε ολόκληρο τον πλανήτη.
“Η συντριβή των ναζί στην Ελλάδα θα στείλει μήνυμα σε όλη την Ευρώπη πως η απειλή του φασισμού μπορεί να τσακιστεί”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ για τη σημασία αυτής της πρωτοβουλίας. “Ο κοινός
αγώνας, όπως αναπτύχθηκε με τις συντονισμένες αντιφασιστικές διαδηλώσεις, στις 21 Μάρτη, σε μια σειρά από πόλεις έδωσε ώθηση στο νέο
κύμα αλληλεγγύης στον ελληνικό λαό, με κινητοποιήσεις σε εκατοντάδες
πόλεις υπέρ του ΟΧΙ. Μαζί μπορούμε να τσακίσουμε τη λιτότητα, το ρατσισμό και τους ναζί! Για αυτό προτείνουμε ως επόμενη διεθνή μέρα δράσης, το Σάββατο, 19 Μάρτη 2016.
Ταυτόχρονα, δίνουμε μάχη ενάντια στο ρατσισμό, την ισλαμοφοβία, τον
αντισημιτισμό, την ομοφοβία και το σεξισμό. Για να πάρουν ιθαγένεια όλα
τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς, όπως απαίτησαν τα Συνέδρια της ΔΟΕ και
της ΟΛΜΕ. Για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να ανοίξουν τα
σύνορα για τους πρόσφυγες των πολέμων, να φύγει η FRONTEX, να πέσει
ο φράχτης στον Έβρο και να δοθεί άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες. Είναι ώρα να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες και να έχουν πλήρη δικαιώματα”.

συμπαράσταση του κινήματος για να
αντιμετωπίσει τους χρυσαυγίτες δολοφόνους και τους συνηγόρους τους.
Ένα μαζικό αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 18 Σεπτέμβρη θα παίξει ένα
τέτοιο κρίσιμο ρόλο στήριξης.

Καθοριστική
Επιπλέον, με τη δίκη να συνεχίζεται στις φυλακές Κορυδαλλού όπου
η πρόσβαση του κοινού μέσα στην
αίθουσα είναι αδύνατη και η δημοσιότητα περιορισμένη, μια μαζική κινητοποίηση στις 18/9 θα είναι καθοριστική ενάντια στην απομόνωση και
τη συγκάλυψη, για να γίνει πράξη η

υπόσχεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για μεταφορά της δίκης στο
Εφετείο Αθηνών. Ενώ με τους κατηγορούμενους να κάνουν ό,τι μπορούν για να καθυστερούν τη διαδικασία παριστάνοντας επιπλέον το
νόμιμο πολιτικό κόμμα που βρίσκεται υπό πολιτική δίωξη, η επιτυχία
της διαδήλωσης της 18/9 θα θυμίσει
ότι για την συντριπτική πλειοψηφία η
Χρυσή Αυγή είναι μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση και ως τέτοια
πρέπει να οδηγηθεί από το δικαστήριο σύσσωμη ισόβια στη φυλακή.
Αυτό το στόχο, μιας νέας μαζικής
εμφάνισης του αντιφασιστικού κινήματος στις 18/9, θα βοηθήσουν οι
μαζικές συγκεντρώσεις έξω από τις
φυλακές Κορυδαλλού σε κάθε δικάσιμο με αρχή στις 8 Σεπτέμβρη. Και
αντίστροφα, το συλλαλητήριο στις
18/9 θα ενισχύσει τόσο τις κινητοποιήσεις έξω όσο και τον αγώνα της
πολιτικής αγωγής μέσα στο δικαστήριο στη συνέχεια. Γιατί συνολικά, η

έναρξη των καταθέσεων είναι το σημείο της δίκης που χρόνια περιμένει
το αντιφασιστικό κίνημα -και τρέμουν οι χρυσαυγίτες.
Ανάμεσα στους μάρτυρες κατηγορίας βρίσκονται θύματα και συγγενείς
θυμάτων, αυτόπτες μάρτυρες των εγκληματικών πράξεων, αντιφασίστες και
αντιφασίστριες που βρέθηκαν στο
στόχαστρο, επικεφαλής και μέλη κοινοτήτων μεταναστών που δέχτηκαν
επιθέσεις, δημοσιογράφοι που έχουν
ξεσκεπάσει τη ναζιστική συμμορία. Αυτό σημαίνει ότι από το Σεπτέμβρη και
για τους επόμενους μήνες θα αρχίσει
επιτέλους να ξετυλίγεται μέσα στο δικαστήριο το κουβάρι των εγκληματικών πράξεων και της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Όσο πιο έντονη
κάνει την παρουσία του το αντιφασιστικό κίνημα το Σεπτέμβρη και όλο αυτό το διάστημα, τόσο πιο κοντά θα έρθει η καταδίκη των ναζί δολοφόνων.
Η μέχρι τώρα εμπειρία το επιβεβαιώνει. Η αντιφασιστική έκρηξη το
Σεπτέμβρη του 2013 έστειλε τους
ναζί στη φυλακή και ο αντίστοιχος
ξεσηκωμός το Σεπτέμβρη του 2014,
στην πρώτη επέτειο της δολοφονίας
Φύσσα, τους έστειλε στο εδώλιο μερικούς μήνες μετά. Ο φετινός Σεπτέμβρης μπορεί πραγματικά να
τους στείλει ισόβια. Με αυτή την
προοπτική η ΚΕΕΡΦΑ ξεσηκώνει
από τώρα χώρους δουλειάς, νεολαίας και γειτονιές.

Λένα Βερδέ

Όλοι πίσω στην φυλακή μαζί με τον Λαγό
Η επιστροφή του Ιωάννη Λαγού στη
φυλακή ήταν ομολογουμένως μία ευχάριστη είδηση των τελευταίων ημερών. Ο χρυσαυγίτης βουλευτής είναι
κατηγορούμενος για ένταξη και διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης
καθώς και για διακεκριμένη οπλοκατοχή. Τώρα γυρίζει στο κελί του λόγω
παραβίασης των περιοριστικών όρων
που του είχαν επιβληθεί μετά την αποφυλάκισή του τον περασμένο Μάρτη.
Η αποφυλάκιση είχε γίνει μετά την
παρέλευση της 18μηνης προσωρινής του κράτησης, με τους περιοριστικούς όρους τού κατ’ οίκον περιορισμού υπό 24ωρη αστυνομική φύλαξη με δυνατότητα μετάβασής του
μόνο στη Βουλή υπό αστυνομική συνοδεία και της απαγόρευσης εξόδου
από τη χώρα.
Σύμφωνα όμως με το Συμβούλιο
Εφετών το οποίο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα Στέλιου Κωσταρέλλου και διατάσσει την εκ νέου προφυ-

λάκιση του Λαγού, ο τελευταίος παραβίασε κατ’ επανάληψη τον πρώτο όρο.

Εξαφανίστηκε
Συγκεκριμένα στις 28/5/2015, αντί
να επιστρέψει στο σπίτι του μετά τη
Βουλή, επισκέφτηκε δύο νυχτερινά
μαγαζιά και στη συνέχεια διανυκτέρευσε σε ξενοδοχείο, επιστρέφοντας
σπίτι του το επόμενο μεσημέρι. Στις
12/6/2015 αντί να επιστρέψει σπίτι
του πήγε στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής στο Πέραμα, ενώ και στις
16/6/2015 μετά τη Βουλή, εξαφανίστηκε μέχρι το επόμενο πρωί.
Ο Λαγός ήταν ο υπεύθυνος για τις
τοπικές οργανώσεις και τα τάγματα
εφόδου στις περιοχές της Νίκαιας,
του Περάματος και του Πειραιά. Είχε
ηγετικό ρόλο στη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, στις απόπειρες ανθρωποκτονίας κατά των Αιγύπτιων
αλιεργατών και των συνδικαλιστών
του ΠΑΜΕ (τις δύο τελευταίες τις είχε
μάλιστα προαναγγείλει και δημόσια)

καθώς και σε άλλες επιθέσεις όπως
στον Κοινωνικό Χώρο “Συνεργείο”
στην Ηλιούπολη. Πέρα από την παραβίαση των περιοριστικών του όρων,
στο διάστημα που έμεινε εκτός φυλακής, επανέλαβε σε διαδικτυακή εκπομπή της Χρυσής Αυγής τις απειλές
του για τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ ενώ ομολόγησε και τις σχέσεις
της οργάνωσης με τρεις εφοπλιστές.
Για όλους αυτούς τους λόγους η
επιστροφή του Λαγού τη φυλακή θα
έπρεπε να είναι μόνιμη και όχι (ξανά)
προσωρινή. Μαζί του θα έπρεπε να
επιστρέψει όλη η ηγεσία της Χρυσής
Αυγής που αποφυλακίστηκε το προηγούμενο διάστημα με αντίστοιχους
περιοριστικούς όρους (το ότι δεν
τους έχουν παραβιάσει απλά δεν είναι πιστευτό) και όχι να προτείνεται
από εισαγγελείς η άρση αυτών των
όρων όπως στην περίπτωση του Μίχου και μάλιστα με το επιχείρημα ότι
πρέπει ο χρυσαυγίτης «να μπορεί να
επικοινωνεί με τους εκλογείς του».
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Kάθε χρόνο τέτοιες μέρες τα ΜΜΕ με
σχόλια και αφιερώματα θυμούνται το ξέσπασμα του πολέμου στην Κύπρο, περιτυλιγμένο με τα «δίκαια» της ελληνικήςελληνοκυπριακής πλευράς και τα «άδικα»
της τουρκικής-τουρκοκυπριακής πλευράς. Λίγοι θυμούνται το πραξικόπημα
του Σαμψών που έγινε λίγες μέρες νωρίτερα και ακόμα λιγότεροι την ηρωική
σθεναρή αντίσταση ενάντια σε αυτό το
πραξικόπημα.

Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Αντίσταση ενάντια σε πραξικοπήματα και μνημόνια
Ρεφορμισμός

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2013

ΛΕΥΚΩΣΙΑ1974

Σε αυτές τις δύο σελίδες θυμίζουμε
δύο μεγάλες στιγμές στην ιστορία του
εργατικού κινήματος στην Κύπρο: Την
αντίσταση ενάντια στο πραξικόπημα του
1974 και το φοβερό μήνυμα αντίστασης
που έστειλε το εργατικό κίνημα ενάντια
στα μνημόνια, με κορύφωση τον Μάρτη
του 2013. Επίσης την εμπειρία από τον
κρίσιμο ρόλο και την στάση της Αριστεράς μέσα σε αυτά τα κινήματα.

Φ

έτος η επέτειος του πραξικοπήματος
στην Κύπρο στις 15 Ιούλη του 1974 πέρασε στα «ψιλά» των εφημερίδων και
των καναλιών. Έτσι κι αλλιώς οι αναφορές στο
πραξικόπημα ήταν πάντα σύντομες –μερικά
πλάνα από το βομβαρδισμένο Προεδρικό με
τη φωνή του Μακάριου να ακούγεται- και τα
αφιερώματα περνάνε γρήγορα στην τουρκική
εισβολή που ακολούθησε πέντε μέρες μετά.
Αυτή η «συμπύκνωση της ιστορίας» δεν είναι
αθώα. Πάει να σκεπάσει με το πέπλο της εθνικής ενότητας τους ανταγωνισμούς και τα εγκλήματα των αρχουσών τάξεων σε Αθήνα,
Λευκωσία και Άγκυρα.
Το πρώτο θύμα σε αυτή την προσπάθεια είναι η υποβάθμιση της αγριότητας του πραξικοπήματος. Την εντολή την έδωσε η χούντα του
Ιωαννίδη στην Αθήνα και το έτοιμο από καιρό
σχέδιο το εκτέλεσαν η Εθνική Φρουρά που διοικιόταν από ελλαδίτες αξιωματικούς και η ΕΛΔΥΚ. Στόχος η ανατροπή και δολοφονία του
Μακάριου. Όμως, δεν ήταν μόνο αυτός ο στόχος. Οι πραξικοπηματίες με τους φασίστες και
ακροδεξιούς συνεργάτες τους στην «ΕΟΚΑ Β’»
έκαναν εγκλήματα κατά εκατοντάδων «ανώνυμων» αγωνιστών της αριστεράς και όσων αντιστάθηκαν στο πραξικόπημα.
Φαντάροι που δεν υπάκουσαν στις διαταγές
των πραξικοπηματιών δολοφονήθηκαν. Πέρασαν δεκαετίες για να αποκαλυφθεί, ύστερα από
την επιμονή της οικογένειάς του, ότι ο οπλίτης
των ΛΟΚ Σωτήρης Κωσταντίνου δεν σκοτώθηκε
στην επίθεση στο Προεδρικό Μέγαρο, αλλά δολοφονήθηκε από τους αξιωματικούς του με μια
σφαίρα στο κεφάλι. Μόνο μετά την εκλογή Χριστόφια έγινε κατορθωτή η εκταφή του και νέα
αυτοψία. Τελικά η Εθνική Φρουρά αναγκάστηκε
να κάνει έρευνα και να αποκαταστήσει την αλήθεια. Μια άλλη τέτοια περίπτωση ήταν του Ματθαίου Ματθαίου. Στις 12 Ιούλη φέτος έγινε η
νέα ταφή των λειψάνων του.
Ο περιβόητος Ντάνος, αξιωματικός του
Ναυτικού, ανέλαβε διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και δεν επέτρεπε την
περίθαλψη τραυματισμένων αντιστασιακών ή
και τους αποτέλειωνε ο ίδιος. Πολλοί είναι
ακόμα σήμερα στις λίστες των «αγνοούμενων». Ο ιερέας Παναγιώτης Παπάτσετος είχε
καταθέσει μαρτυρίες για τους ομαδικούς τάφους που θάβονταν οι δολοφονημένοι αντι-

Το Προεδρικό Μέγαρο βομβαρδισμένο από τους πραξικοπηματίες

στασιακοί, τα «κομμούνια» κι οι «μούσκοι»
(οπαδοί του Μακάριου).
«Πρόεδρο» της Κύπρου οι πραξικοπηματίες
διόρισαν τον Νίκο Σαμψών, βουλευτή, εκδότη
και βετεράνο της ΕΟΚΑ. Ο Σαμψών εκτός από
τις καλές σχέσεις με τη χούντα της Αθήνας και
τις σχέσεις του με την αντιμακαριακή παράταξη
στην οποία είχε μεταπηδήσει, είχε και ατράνταχτα «εθνικά» διαπιστευτήρια: ήταν ο οπλαρχηγός που τα Χριστούγεννα του 1963 είχε «εκκαθαρίσει» την Ομορφίτα, ένα τουρκοκυπριακό
προάστιο της Λευκωσίας και γι’ αυτή την δράση
του είχε κερδίσει το προσωνύμιο «ο χασάπης
της Ομορφίτα» από τους τουρκοκύπριους.

Σχέδια
Οι πραξικοπηματίες στην Κύπρο έκαναν
σφαγές, έκαναν λεηλασίες, αλλά δεν κατάφεραν ούτε τον Μακάριο να πιάσουν σε ένα νησί
που δεν είναι και αχανές. Η αντίσταση στο
πραξικόπημα τους χάλασε τα σχέδια.
Όταν ξεκίνησε η τούρκικη εισβολή τις πρωινές ώρες της 20 Ιούλη το νησί βρισκόταν σε
χάος. Ο Σαμψών «αποχώρησε» στις 23 Ιούλη
και καθήκοντα προέδρου ανέλαβε ο Κληρίδης,
πρόεδρος της Βουλής –κάτι σαν «γέφυρα»
ανάμεσα στη χούντα και το κοινοβουλευτικό
καθεστώς. Ακόμα και σήμερα το μεγάλο κόμμα
της δεξιάς στην Κύπρο, ο ΔΗΣΥ στεγάζει χουντικούς και απογόνους τους. Εντωμεταξύ οι
συμμορίες της ΕΟΚΑ Β’ προτιμούσαν να σκοτώνουν, να λεηλατούν και να βιάζουν εξαφανίζοντας ολόκληρα χωριά τουρκοκυπρίων από
τον χάρτη. Ανάμεσα στην πρώτη (20 Ιούλη) και
τη δεύτερη (14 Αυγούστου) φάση της εισβολής, εκτέλεσαν 84 άοπλους τουρκοκύπριους
από το χωριό Τόχνη, στο νότο της Κύπρου, και
τους έθαψαν σε ομαδικούς τάφους. Την ίδια
μέρα, 14 Αυγούστου, δολοφόνησαν 89 γέροντες, γυναίκες και παιδιά από τα χωριά Μάραθα
και Σανταλάρη στο βόρειο τμήμα του νησιού.
Το νεαρότερο θύμα ήταν 16 ημερών και το γηραιότερο 95 χρονών.
Τα «στελέχη» του πραξικοπήματος που ήταν
τόσο γενναίοι απέναντι σε άμαχους και αντιστασιακούς γίνονταν καπνός με τις οικογένειές τους όταν έπρεπε να πολεμήσουν
Όταν η χούντα του Ιωαννίδη αποφάσισε να

εξαπολύσει το πραξικόπημα (τα σχέδια ήταν
έτοιμα καιρό πριν τον Ιούλη του 1974) ήθελε να
χτυπήσει με ένα σμπάρο πολλά τρυγόνια. Και
να αποκτήσει λαϊκό έρεισμα με ένα σύντομο ένδοξο πόλεμο στην Κύπρο. Και να εξυπηρετήσει
τις γενικότερες φιλοδοξίες του ελληνικού καπιταλισμού σε μια περίοδο αστάθειας και κρίσης.
Η Μέση Ανατολή βρισκόταν πάλι σε αναταραχή μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973.
Ο πόλεμος είχε προκαλέσει το πετρελαϊκό εμπάργκο των αραβικών κρατών, που είχε εκτινάξει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον αέρα.
Μια συνέπεια αυτών των εξελίξεων ήταν η όξυνση του ελληνο-τουρκικού ανταγωνισμού με κέντρο τα πετρέλαια και τη μοιρασιά του Αιγαίου.
Τον Φλεβάρη και τον Μάρτη του 1974 έγιναν οι
πρώτες γεωτρήσεις που εντόπισαν κοιτάσματα
στον Πρίνο. Σήμερα, αυτά τα κοιτάσματα δεν
σημαίνουν και πολλά. Όμως, τότε, έμοιαζαν για
μυθώδη θησαυρό, όπως μοιάζουν σήμερα τα
κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην ανατολική
Μεσόγειο (και κοντά στην Κύπρο).
Η Κύπρος είχε γίνει μήλο της έριδος ανάμεσα
στις άρχουσες τάξεις της Τουρκίας και της Ελλάδας από την αρχή της δεκαετίας του ’50. Η
αποικιοκρατία έπνεε τα λοίσθια σε όλο τον κόσμο, και το νησί που ήταν βρετανική αποικία
αποτελούσε ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο δίπλα στη νευραλγική για τα συμφέροντα των ιμπεριαλιστών Μέση Ανατολή. Έτσι οι δυο υποϊμπεριαλισμοί, ο ελληνικός και ο τούρκικος ανακάλυψαν τους «αδελφούς» τους στο νησί. Οι φιλοδοξίες των αρχουσών τάξεων και οι μηχανορραφίες των κυβερνήσεων μπλέκονταν με τους ανταγωνισμούς των ιμπεριαλιστών σε ένα αξεδιάλυτο κουβάρι. Κι η τρίτη κορυφή του τριγώνου
έκανε τα πράγματα πιο περίπλοκα: οι ελληνοκύπριοι καπιταλιστές, που εκπροσωπούσε ο Μακάριος, θέλανε όλο το νησί δικό τους και το «εθνικό κέντρο» σε ρόλο υποστηρικτή όχι αφεντικού.
Το πραξικόπημα στην Κύπρο σήμανε το τέλος της χούντας στην Ελλάδα. Όχι γιατί οι «έλληνες ενώθηκαν μπροστά στην εθνική τραγωδία». Αλλά γιατί ο κόσμος στην Κύπρο αντιστάθηκε. Και γιατί οι εργάτες και η νεολαία στην
Ελλάδα μπορούσαν να δουν πίσω από τις γαλανόλευκες της χούντας τους χασάπηδες του
Πολυτεχνείου.

T

oν Φλεβάρη του 2008, ο Δημήτρης Χριστόφιας ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ,
του κομμουνιστικού κόμματος, είχε εκλεγεί Πρόεδρος της Δημοκρατίας και σχημάτιζε
κυβέρνηση στην Κύπρο. Ήταν η «πρώτη φορά
αριστερά» -όχι συνταρακτικό γεγονός για την
Ευρώπη, όπως η εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ τον
Γενάρη, αλλά σίγουρα για την Κύπρο.
Ο Χριστόφιας εκλέχτηκε με υποσχέσεις για
κοινωνική δικαιοσύνη και ειρηνική επίλυση του
Κυπριακού με αμοιβαίο όφελος και των δυο κοινοτήτων. Στηριζόταν στις ελπίδες των εργαζόμενων και της νεολαίας. Η Κύπρος ποτέ δεν είχε αριστερό πρόεδρο και κυβέρνηση: η Δεξιά,
αγκαλιά με την Εκκλησία και τους μεγαλοεπιχειρηματίες πάντα καθόριζαν τις τύχες της.
Το 2012, με τις κυπριακές τράπεζες στα όρια
της κατάρρευσης, η κυβέρνηση του Χριστόφια
κάλεσε την γνωστή μας τρόικα στην Κύπρο και
υπέγραψε την πρώτη εκδοχή του μνημονίου. Είναι πράγματι εντυπωσιακή η ομοιότητα ανάμεσα σε Τσίπρα και Χριστόφια. Όπως και σήμερα
στην Ελλάδα έτσι και τότε στην Κύπρο, οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης λέγανε ότι δώσανε
μια σκληρή μάχη, έπεσαν θύμα εκβιασμού –ο
Χριστόφιας είχε αποκαλέσει το ΔΝΤ «κλεφταράδες της Υφηλίου». Αλλά υπέγραψαν την καλύτερη συμφωνία που μπορούσαν δεδομένων
των συνθηκών, ένα «καλό Μνημόνιο».
Η «τρόικα» πρότεινε αναδιάρθρωση και ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, δημοσιονομική
λιτότητα, «διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» στο
δημόσιο τομέα και στην αγορά εργασίας, μείωση των μισθών στο δημόσιο τομέα κατά 15%
και κατάργηση του 13ου μισθού, μέτρα για τη
μείωση των δαπανών στην υγεία, κατάργηση
της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής,
μείωση των κοινωνικών παροχών, μείωση του
αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων, φορολογι-

κά μέτρα, απελευθέρωση επαγγελμάτων, αποκρατικοποιήσεις κ.λπ.
Η κυβέρνηση του Χριστόφια αντιπρότεινε να
αποφευχθούν οι οριζόντιες περικοπές στους μισθούς, να αναδιαρθρωθεί και να μην καταργηθεί ο θεσμός της ΑΤΑ, να διατηρηθεί ο 13ος μισθός, να επεκταθεί η δημοσιονομική προσαρμογή κατά ένα έτος, αύξηση του ειδικού βάρους των εσόδων από υψηλά εισοδήματα στο
φορολογικό πακέτο. «Κοινωνικά δίκαιη» λιτότητα δηλαδή. Και στις 7 Δεκέμβρη του 2012, από
το βήμα του συνεδρίου της ΠΕΟ (της αριστερής εργατικής συνομοσπονδίας) ο Χριστόφιας
σκούπιζε τα δάκρυά του δηλώνοντας: «Είχαμε
να επιλέξουμε μεταξύ ενός επώδυνου μνημονίου και της χρεοκοπίας των τραπεζών που με τη
σειρά τους θα οδηγούσαν σε κατάρρευση της
κυπριακής οικονομίας και έχοντας διασφαλίσει
κάποια πολύ βασικά και σημαντικά ζητήματα
αναλάβαμε την ευθύνη να προχωρήσουμε με
στόχο τη διάσωση της κυπριακής οικονομίας».
Η συνέχεια ήταν η ήττα του ΑΚΕΛ στις προεδρικές εκλογές του Φλεβάρη και η εκλογή του
Αναστασιάδη του ΔΗΣΥ. Τον Μάρτη του 2013 η
κυβέρνησή του υπέγραψε ένα ακόμα χειρότερο
Μνημόνιο, που περιλάμβανε το «κούρεμα» των
καταθέσεων οδηγώντας σε μια τεράστια έκρηξη του εργατικού κινήματος.

Η έκρηξη
«Οι δέκα μέρες που συγκλόνισαν την Κύπρο
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το δεκαήμερο
από τις 15 Μαρτίου που υπήρξε η πρώτη απόφαση του Eurogroup μέχρι τις 25 Μαρτίου που
συμφωνήθηκε το τελικό μνημόνιο. Δέκα μέρες
που συγκλόνισαν την Κύπρο, οικονομικά, πολιτικά, κοινωνικά» έγραφε ο Ντίνος Αγιομμαμίτης
στην ανταπόκρισή του από την Κύπρο στην Εργατική Αλληλεγγύη στις 27 Μαρτίου του 2013.

«Η Βουλή και το Προεδρικό πολιορκούνται καθημερινά από χιλιάδες διαδηλωτές. Αποκορύφωμα ήταν το μεγάλο συλλαλητήριο την Τρίτη
το βράδυ έξω από την Βουλή την ώρα που συζητιόταν το νομοσχέδιο για το κούρεμα, έγινε
ένα από τα μεγαλύτερα και πιο μαχητικά συλλαλητήρια των τελευταίων χρόνων».
«Πάνω από 8 χιλιάδες διαδήλωναν έξω από
την Βουλή στέλοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι ο
λαός δεν πρόκειται να δεχθεί όχι μόνο αυτά τα
μέτρα αλλά και οποιοδήποτε μνημόνιο…Χαρακτηριστική η δημοσκόπηση που είχε γίνει την
ίδια μέρα και σε σχετική ερώτηση το 68% απάντησε ότι επιθυμεί έξοδο από ευρώ-ΕΕ. Το μεγαλειώδες συλλαλητήριο και η πίεση του κόσμου
ανάγκασε όλα τα κόμματα να καταψηφίσουν τα
μέτρα!» έγραφε ο Γιάννης Σωκράτους στο ίδιο
φύλλο της ΕΑ.
«Την επόμενη μέρα την σκυτάλη του αγώνα
πήραν οι τραπεζοϋπάλληλοι μετά τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν ότι θα κλείσει η Λαϊκή
Τράπεζα με αποκορύφωμα το Σάββατο που
συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του συνδικάτου Τραπεζοϋπαλλήλων πάνω από 6.000 σε
μια δυναμική πορεία στο Προεδρικό, το Υπουργείο Οικονομικών και τη Βουλή. Χιλιάδες εργαζόμενοι, κυρίως νεολαίοι, συνέχισαν να κατεβαίνουν σχεδόν καθημερινά στους δρόμους και
να πολιορκούν τη Βουλή και το Προεδρικό. Μόλις άνοιξαν τα σχολεία από το τριήμερο της
25ης Μαρτίου ακολούθησαν μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις των μαθητών για δυο μέρες σε όλες τις πόλεις. Η ίδια η παρέλαση της
25ης Μαρτίου πήρε αντιμνημονιακό χαρακτήρα…» κατέληγε στην ανταπόκρισή του ο Ντίνος
Αγιομμαμίτης.
Δυστυχώς αυτό το δυνατό κίνημα δεν είχε
στην ηγεσία του μια Αριστερά που να το οδηγήσει στη νίκη.

Το ΑΚΕΛ από την γέννησή του κιόλας πίσω
στο 1941 είναι ένα κόμμα που στηρίζεται στην
οργανωμένη εργατική τάξη και τις προσδοκίες
της, αλλά προσπαθεί να συμβιβάσει τα συμφέροντά της με τα συμφέροντα των καπιταλιστών,
του ελληνοκυπριακού κεφαλαίου. Το αδελφό
κόμμα και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ στην Κύπρο
μπορεί να έχει τις ιδιομορφίες του αλλά ήταν
και παραμένει ένα κλασσικό ρεφορμιστικό κόμμα.
Με αυτό τον στρατηγικό «εξοπλισμό» κέρδισε
την κυβέρνηση το 2008. Έδινε από πριν διαβεβαιώσεις ότι θα διαχειριστεί το υπάρχον σύστημα, δεν θα το πλήξει.
Αρχικά η συνταγή έμοιαζε να δουλεύει. Η Κύπρος, μέλος πλέον της ευρωζώνης είχε γίνει
τραπεζικός παράδεισος (και καταφύγιο των Ρώσων μαφιόζων και ολιγαρχών). Τα κοιτάσματα
υδρογονανθράκων υπόσχονταν πακτωλούς
χρημάτων και επενδύσεων. Ο Χριστόφιας πήρε
μερικά φιλολαϊκά μέτρα και ρίχτηκε ταυτόχρονα στις «μεγάλες ευκαιρίες»: προσέγγιση με το
Ισραήλ και συνεργασία για την ΑΟΖ, απλόχερη
στήριξη των τραπεζιτών.
Αρχικά επίσης, η παγκόσμια οικονομική κρίση
έμοιαζε να προσπερνάει την Κύπρο. Όμως
επρόκειτο για αυταπάτη. Η ώρα της αλήθειας
ήρθε με το περίφημο πρόγραμμα PSI του 2012,
την συμφωνία για το υποτιθέμενο κούρεμα του
ελληνικού δημόσιου χρέους και την «ανακεφαλαιοποίηση» των ελληνικών τραπεζών. Όπως
εξηγούσε το «Γράμμα από την Κύπρο» στην Εργατική Αλληλεγγύη τον Γενάρη του 2013:
«Η Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι το 2011 είχε
δημόσιο χρέος 60,8% που ήταν πολύ πιο κάτω
από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν
85.1%. Το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν 5,3%
έναντι 6% που ήταν στην Ευρωζώνη. Αυτό που
επιδείνωσε την κατάσταση δραματικά ήταν η
έκθεση των κυπριακών τραπεζών (Κύπρου και
Λαϊκή) στα ελληνικά ομόλογα και στην ελληνική
οικονομία. Η έκθεση των δυο αυτών τραπεζών
ήταν περίπου 6 δις σε ομόλογα του ελληνικού
δημοσίου και άλλα 23 δις σε επισφαλή δάνεια
σε ελληνικές επιχειρήσεις. Κάποιοι οικονομολό-

γοι εκτιμούν την συνολική έκθεση των κυπριακών τραπεζών στην ελληνική οικονομία ότι φτάνει στα 44 δις που είναι το μεγαλύτερο σε απόλυτους αριθμούς από όλες τις άλλες χώρες της
ευρωζώνης. Ένα νούμερο που είναι δυόμισι φορές το ΑΕΠ της Κύπρου που είναι 17 δις.
Μέσα στα πλαίσια της ‘διαχείρισης του υπάρχοντος συστήματος’ ο Χριστόφιας στήριξε τις
τράπεζες με ισχυρές ενέσεις ρευστού. Αρχικά
τους παραχώρησε 2,5 δις με στόχο να αυξήσει
τη ρευστότητά τους για να πέσουν τα επιτόκια.
Οι τραπεζίτες βέβαια τα πήραν και τα μετέτρεψαν σε ελληνικά ομόλογα ακόμη και την στιγμή
που άλλες τράπεζες τα ξεφορτώνονταν. Τα επιτόκια βέβαια ποτέ δεν έπεσαν. Με το κούρεμα
του ελληνικού χρέους τα πράγματα έγιναν δραματικά. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κρατικοποιήσει τις τράπεζες ρίχνοντας ξανά ρευστό.
Έδωσε 1.8 δις στη Λαϊκή και διόρισε κάποια
νέα μέλη στο Συμβούλιο της. Στην πραγματικότητα όμως δεν ασκεί κανένα πραγματικό έλεγχο στις τράπεζες.
Δεν μπορεί ο Χριστόφιας λοιπόν να κάνει ότι
δεν ήξερε τίποτα, ότι δεν είδε τίποτα από αυτά.
Δεν μπορεί να αναθεματίζει τους τραπεζίτες και
στα πέντε χρόνια της θητείας του και οι τρεις
υπουργοί Οικονομικών που διόρισε να είναι
τραπεζίτες».
Ακολουθώντας μια τέτοια πολιτική, όταν το
Μάρτη του 2013 το εργατικό κίνημα στην Λευκωσία πολιορκούσε τη Βουλή, όντας πλέον
στην αντιπολίτευση το ΑΚΕΛ δεν είχε να δώσει
καμιά εναλλακτική προοπτική σε όλον αυτόν
τον κόσμο.
Σήμερα χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες
που πίστεψαν στο ΣΥΡΙΖΑ εξοργίζονται με την
υπογραφή του τρίτου μνημονίου από την κυβέρνηση που υποσχόταν να το σκίσει. Όπως
και οι σκληροί αγώνες, έτσι και οι ρίζες αυτής
της προδοσίας είναι κοινές και σε Ελλάδα και
Κύπρο, παρόλες τις μεγάλες διαφορές που
υπάρχουν ανάμεσα στις δυο περιπτώσεις. Είναι
η ρεφορμιστική στρατηγική με τη ψευδαίσθηση
ότι μπορεί κανείς να τα βρει με την άρχουσα
τάξη και τους διεθνείς εκπροσώπους της.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Συμμετοχή και συζήτηση στις εκδηλώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΚΟΛΩΝΟΣ
Πάνω από 40 εργαζόμενοι και νεολαίοι βρέθηκαν στην εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την προηγούμενη Πέμπτη 23/7
στην πλατεία Σωτήρη Πέτρουλα στον
Κολωνό. Την εκδήλωση άνοιξε η Αργυρή Ερωτοκρίτου και ακολούθησε ο Τάκης Τσίτσος και οι δύο από την ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Η Αργυρή έκανε ειδική μνεία στην
σημασία του αντικαπιταλιστικού προγράμματος. “Επιβεβαιώθηκε ότι οι λύσεις που προτείναμε απέναντι στους
διαφαινόμενους εκβιασμούς δεν ήταν
πέρα από την πραγματικότητα αλλά τελικά οι
μόνες ρεαλιστικές. Το πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν είναι μια κοπτοραπτική ανάλογα
στο τι θέλουμε να δώσουμε έμφαση. Είναι
μια συνολική αντικαπιταλιστική λύση που οργανώνει ώστε οι εργάτες να πάρουν τον
έλεγχο της οικονομίας στα χέρια τους. Γι' αυτό και το ζητούμενο δεν είναι να ψάξουμε νέες πολιτικές συμμαχίες και μέτωπα αλλά να
οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι στο νέο
μνημόνιο, απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις, τις

περικοπές, την αύξηση των φόρων για τους
εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα με τον
πιο πλατύ τρόπο. Με απεργίες και καταλήψεις που θα μετατρέψουν την ηγεμονία της
εργατικής τάξης όπως την είδαμε στο δημοψήφισμα, σε συνολική ηγεμονία για τον έλεγχο της κοινωνίας”.
“Το δημοψήφισμα ήταν μια ιστορική στιγμή
για την εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώματα
της χώρας. Μπήκε μια βαθιά ταξική διαχωριστική γραμμή. Πάνω σε αυτή τη γραμμή πρέπει να πατήσουμε και από αυτή τη σκοπιά

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
Πάνω από 50 άτομα παρακολούθησαν την εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
που έγινε στην πλ. Μερκούρη την Πέμπτη 23/7 με θέμα “ΟΧΙ μέχρι τέλος-Κανένα μνημόνιο δεν θα περάσει-Η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ”. Τις
εισηγήσεις άνοιξε ο Γιάννης Σηφακάκης από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
ο Τάσος Βασιλειάδης επίσης από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Μιχάλης Ρίζος από το ΔΣ του Σωματείου Εργαζόμενων στο Αττικό.
Και οι τρεις ομιλητές συμφώνησαν πως η αντίσταση χωρίς αναμονή
στο νέο μνημόνιο είναι μονόδρομος και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ πέφτουν αναβαθμισμένες ευθύνες για την οργάνωση της αντίστασης. “Το μεταβατικό πρόβλημα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ολοκληρωμένο δίνει συνολικές απαντήσεις στου εκβιασμούς των δανειστών”, τόνισε ο Γιάννης Σηφακάκης.
Στο σημείο για το οποίο έγινε η μεγαλύτερη συζήτηση ήταν για τη
μορφή του μετώπου με το οποίο θα μπορέσει το εργατικό κίνημα και
η αριστερά να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη επίθεση. Τα ζητήματα
τακτικής και στρατηγικής πάνω στις πολιτικές συμμαχίες ανέδειξαν
την αναγκαιότητα της ενιαιομετωπικής στρατηγικής του εργατικού κινήματος από τα κάτω. Αρκετοί ήταν οι σύντροφοι που πήραν το λόγο
περιγράφοντας εικόνες από τους διάφορους αγώνες που ξεδιπλώνονται και ακούστηκαν σειρά από παραδείγματα.
Ανάμεσα στον κόσμο που ήρθε στην εκδήλωση ήταν και αρκετοί
που δεν ήταν μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, διάφοροι εκ των οποίων θέλοντας
να ακούσουν την εναλλακτική του αντικαπιταλιστικού προγράμματος
έκαναν σειρά ερωτήσεων δίνοντας το έναυσμα για ακόμα πιο βαθιά
συζήτηση και ανάλυση της σημασίας του αντικαπιταλιστικού προγράμματος.

Α.Σ.

Τα Ιουλιανά στο
Socialist Worker
Εκτενές αφιέρωμα για τα Ιουλιανά του 1965
και την εκδήλωση του ΣΕΚ στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως μπροστά στο δημαρχείο της
Αθήνας στις 16/7, φιλοξένησε η αγγλική εφημερίδα Socialist Worker. Το άρθρο περιλαμβάνει
τόσο αποσπάσματα από τις εισηγήσεις των
ομιλητών όσο και στοιχεία από τη σειρά συνεντεύξεων που φιλοξένησε η ΕΑ τις εβδομάδες
πριν από την 50χρονη επέτειο των γεγονότων.

των εργατικών ταξικών συμφερόντων να οργανώσουμε την αντίσταση απέναντι στα μνημόνια”, τόνισε
ο Τάκης.
Και οι δυο ομιλητές στάθηκαν ιδιαίτερα στις προοπτικές που ανοίγονται
για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ την επόμενη περίοδο, ενώ στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν ερωτήσεις σχετικά
με τη σημασία και τα πρακτικά ζητήματα σε σχέση με το χρέος, με το ευρώ και την ΕΕ που ανοίγουν από μια
ρήξη με τις μνημονιακές πολιτικές.
Τέλος με την εκδήλωση να οργανώνεται στην πλατεία που γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Σωτήρης Πέτρουλας έγινε
αναφορά στην ιστορική σημασία των Ιουλιανών και τις τεράστιες διαδηλώσεις που ξεκίνησαν και από αυτή την πλατεία για να πλημμυρίσουν την Αθήνα. Πενήντα χρόνια μετά
την εξέγερση απέναντι στο πραξικόπημα του
παλατιού και τη δολοφονία του Πέτρουλα, ξαναέρχεται στην επικαιρότητα η σημασία της
ύπαρξης μιας δυνατής αντικαπιταλιστικής
επαναστατικής αριστεράς που δεν θα οδηγήσει στην ήττα και την υποταγή.

Κ.Μ

Ξενοδοχοϋπάλληλοι
Θάνατος από υπερκόπωση
Από υπερκόπωση πέθανε την ώρα της δουλειάς της νεαρή «μαθητευόμενη» Ουκρανή καμαριέρα στη Ζάκυνθο την προηγούμενη Τετάρτη 22/7.
Πρόκειται για ένα ακόμα εργατικό ατύχημα στο βωμό του κέρδους
των ξενοδόχων και των αφεντικών του τουρισμού που ακολουθώντας
τις μνημονιακές πρακτικές της εξαφάνισης των συμβάσεων εργασίας
και της διάλυσης κάθε εργασιακού δικαιώματος οδηγούν, ειδικά την
νεολαία, σε εξοντωτικά ωράρια για εξευτελιστικούς μισθούς.
Σύμφωνα με καταγγελία του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων και
Εργαζομένων στον Τουρισμό - Επισιτισμό η εργαζόμενη «λιποθύμησε έξω από το δωμάτιό της, ενώ κατά την μεταφορά της στο νοσοκομείο άφησε την τελευταία της πνοή». Το Σωματείο υπογραμμίζει
ότι «όπως είναι γνωστό, με βάση την Κοινοτική οδηγία Μπολγκεστάιν
και με την καθιέρωση της μαθητείας, πολλά ξενοδοχεία γεμίζουν με
εργαζόμενους από άλλες χώρες... Στην πράξη οι νέοι αυτοί βγάζουν
κανονική δουλειά, αμείβονται όμως με 300-400 ευρώ το μήνα, ενώ
δεν έχουν ένσημα, καθώς ασφαλίζονται μόνο έναντι επαγγελματικού
κινδύνου».
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων
Τουριστικών Επαγγελμάτων αναφέρει σε ανακοίνωση ότι η εργαζόμενη δούλευε για «12-13 ώρες χωρίς ημέρα ανάπαυσης τους τελευταίους 2 μήνες».

Τα Ιουλιανά ήταν σχεδόν εντελώς άγνωστα.
Τώρα, η παράδοση του κινήματος των περασμένων δεκαετιών, που πάντοτε αποτελούσε
πηγή διδαγμάτων για την εδώ αριστερά, γίνεται πλεόν πηγή διδαγμάτων και έμπνευσης στο
εξωτερικό.
Η κατανόηση των γεγονότων που σφυρηλάτησαν την επαναστατική παράδοση ενάντια στους
συμβιβασμούς αλλα και η εμπειρία της αντίστασης στα πραξικοπήματα όπως αυτό που κάνουν
οι “θεσμοί” σήμερα, είναι πολύτιμη, για όλους
τους εργάτες και τις εργάτριες, ανεξαρτήτως
του τόπου που ζουν και παλεύουν.

Eβδομήντα
μήνες
φυλάκιση!
70 μήνες φυλάκιση μοίρασε η δικαιοσύνη
στους τρεις συλληφθέντες της διαδήλωσης της
15ης Ιούλη. Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο, το δικαστήριο καταδίκασε τον σύντροφο Μιχάλη Γκουντούμα, μέλος της ΟΚΔΕ – Σπάρτακος και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
με ενάμιση χρόνο φυλακή και τριετή καταστολή.
Βρέθηκε ένοχος για εξύβριση των Θείων(!) και
για ενδεχομενη σωματική βλάβη, παρά τις μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων που έρχονταν
σε ευθεία αντίθεση με τις χαλκευμένες κατηγορίες. Ακόμα 34 μήνες φυλάκιση είναι η ποινή
ενός μετανάστη που συνελήφθη στην ίδια πορεία ενώ ακόμα ένας διαδηλωτής, μέλος της Ροσινάντε, βρέθηκε με ποινή φυλάκισης ενός χρόνου.
Και οι τρείς είχαν συλληφθεί στη συγκέντρωση της 15ης Ιουλίου που κατέστειλε άγρια η
αστυνομία του Πανούση. Τώρα οι δικαστές ανέλαβαν να συνεχίσουν την καταστολή ως νοητή
προέκταση των γκλομπ των ΜΑΤ. Πρόκειται για
μια απαράδεκτη απόφαση που στόχο έχει να
στοχοποιήσει την αντίσταση στο Μνημόνιο και
τη λιτότητα. Οι προθέσεις των δικαστών και της
αστυνομίας είχαν διαφανεί από πολύ νωρίς.
Αστυνομικοί με πολιτικά είχαν γεμίσει την αίθουσα και προκαλούσαν με βρισιές και απειλές το
ακροατήριο και τους μάρτυρες ενώ οι δικαστές
δεν είχαν δώσει καν τη συνηθισμένη προθεσμία
για απολογία. Πρόκειται για μια επιχείρηση τρομοκράτησης του κινήματος που δεν θα περάσει.
Η καμπάνια αλληλεγγύης στους συλληφθέντες έχει λάβει διεθνή διάσταση. Πάνω από 2.500
έχουν υπογράψει στο κείμενο συμπαράστασης,
μεταξύ αυτών ο Κεν Λόουτς, ο Άλεξ Καλλίνικος,
ο Ερίκ Τουσαίν αλλά και εκατοντάδες συνδικαλιστές, εκλεγμένα μέλη δημοτικών κινήσεων,
πανεπιστημιακοί, μέλη πολιτικών οργανώσεων
και απλός κόσμος, καταδικάζοντας την επιχείρηση καταστολής από την αστυνομία.

H ΚΕΕΡΦΑ στην ertopen
H δίκη της Χρυσής Αυγής που συνεχίζεται με
τον αντιφασιστικό Σεπτέμβρη να κορυφώνεται
στις 18/9, στην επέτειο των δύο χρόνων από τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, θα είναι στο επίκεντρο της εκπομπής της ΚΕΕΡΦΑ στην ERTopen την επόμενη Δευτέρα στις 9μμ.
Στην τελευταία εκπομπή της ΚΕΕΡΦΑ την
Δευτέρα 27/7 σημαντική ήταν η παρέμβαση του
Πέτρου Κωνσταντίνου Δημοτικού Σύμβουλου με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σχετικά με το θέμα των 800 προσφύγων που έχουν κατασκηνώσει στο Πεδίον
του Άρεως, μεταξύ των οποίων υπάρχουν 230
παιδιά. Το λόγο λίγο αργότερα πήραν ο Νίκος
Σισμάνης από την ΤΕ ΚΕΕΡΦΑ της Κυψέλης και
ο Μιχάλης Πέππας από το Κερατσίνι για να δώσουν τον τόνο της οργανωτικής συνέχειας του
αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος,
ενώ την εκπομπή έκλεισε ο Αντώνης Ρέλλας
από την Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ: Μηδενική
Ανοχή που μίλησε για την τοποθέτηση του μηχανήματος SEATRACK στον Ωρωπό για την
πρόσβαση των ατόμων με κινητική αναπηρία
στην θάλασσα και την μάχη ενάντια στις προκαταλήψεις και το ρατσισμό.

Nέα από τους χώρους δουλειάς

ΥΠ.ΠΟ Όχι στην απλήρωτη εργασία

Π

ετυχημένη στάση εργασίας πραγματοποίησε την Πέμπτη 23/7 το Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού του ΥΠ.ΠΟ, ενάντια
στην απληρωσιά από 1 μέχρι και 6 μήνες, που αντιμετωπίζουν εκατοντάδες εργατοϋπάλληλοι του
Υπουργείου Πολιτισμού.
Περίπου 100 συμβασιούχοι εργαζόμενοι, από
διάφορους οργανισμούς και έργα, αμειβόμενοι είτε από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών είτε από προγράμματα του ΕΣΠΑ, συγκεντρώθηκαν στην είσοδο της Ακρόπολης, όπου ξεδίπλωσαν πανό, μοίρασαν εκατοντάδες προκηρύξεις στα ελληνικά
και αγγλικά, φώναξαν συνθήματα με κύριο το
«Τέρμα πια στην κοροϊδία, όχι άλλη απλήρωτη εργασία». Τον τόνο έδωσαν οι συμβασιούχοι αρχαιοφύλακες και καθαρίστριες που παραμένουν
απλήρωτοι από τον Απρίλιο, μήνα πρόσληψής
τους. Το κομμάτι αυτό απέργησε σε ποσοστό περίπου 40%, αποτέλεσμα που προήλθε από πετυχημένες παρεμβάσεις σε διάφορους αρχαιολογικούς χώρους και την δημιουργία επιτροπών αγώνα σε αυτούς.
Στον χώρο της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε συνέλευση των εργαζομένων και του Σωματείου, όπου επιβεβαιώθηκε ο κοινός αγώνας όλων

Απεργοί συμβασιούχοι του ΥΠ.ΠΟ στην
είσοδο της Ακρόπολης στις 23/7

των συμβασιούχων του ΥΠ.ΠΟ για να πληρωθούν
όλα τα δεδουλευμένα και να σταματήσει η πληγή
της απλήρωτης εργασίας. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Σωματείο ώστε να ζητήσει επίσημη γραπτή
δέσμευση από τους αρμόδιους για το ακριβές
χρονοδιάγραμμα πληρωμής όλων των απλήρωτων

εργαζόμενων. Στο πλαίσιο των παραπάνω αποφασίστηκε κλιμάκωση του αγώνα με νέα στάση εργασίας 12:00-15:30 την Πέμπτη 30/7 και συγκέντρωση και πάλι στη είσοδο της Ακρόπολης.
Αντώνης Σκαρπέλης

OTA ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στάση εργασίας για την καθαριότητα
Εξάωρη στάση εργασίας από τις
9πμ έως το τέλος της πρωινής βάρδιας σε όλους τους ΟΤΑ του Ν. Θεσσαλονίκης και συγκέντρωση στις
9.30πμ μπροστά στο Δημαρχείο Θερμαϊκού (Μεγ. Αλεξάνδρου 2 – Περαία) προκήρυξε για την Πέμπτη 30
Ιουλίου η Εκτελεστική Επιτροπή της
ΠΟΕ-ΟΤΑ μετά την ανακοίνωση του
Δήμου Θερμαϊκού πως προχωράει σε
παραχώρηση της καθαριότητας σε
ιδιώτες για τα επόμενα δύο χρόνια.
Όπως καταγγέλλει η ΠΟΕ– ΟΤΑ:
«Εκχωρεί το «φιλέτο» των υπηρεσιών του Δήμου διαλύοντας έτσι την
υπηρεσία του Δήμου και μετακυλών-

τας σιγά-σιγά για μια ακόμη φορά
το βάρος στους Δημότες που θα
κληθούν να επωμισθούν τα «κέρδη»
του ιδιώτη!»
“Πριν τρία χρόνια οι εργαζόμενοι
των ΟΤΑ της Θεσσαλονίκης δώσαμε
τη μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
στο Δήμο Λαγκαδά, απέναντι στους
χρυσαυγίτες τραμπούκους που είχε
επιστρατεύσει ο δήμαρχος και την
κερδίσαμε αφού δεν επιτρέψαμε να
περάσει αυτή η ιδιωτικοποίηση.
Μπορούμε να κερδίσουμε και την
τωρινή μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση – για δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες για όλους. Να κερδίσουμε τη
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υγκέντρωση εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/7 στο υπουργείο Παιδείας.
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, συλλόγων δασκάλων και ΕΛΜΕ, για τα
ζητήματα που αφορούν τους αναπληρωτές και τους
διορισμούς, την κάλυψη δηλαδή των χιλιάδων κενών θέσεων που υπάρχουν. Στα πλαίσια της κινητοποίησης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, οι
οποίοι όπως είπαν “δεν μπορούμε να δώσουμε
απαντήσεις... μόνο να ακούσουμε”.
“Μιλάμε για 27.000 κενά σε πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση για να μπορέσουν να
ανοίξουν τα σχολεία από Σεπτέμβριο. Δυστυχώς οι
απαντήσεις που πήραμε από το υπουργείο Παιδείας ήταν καθ'όλα αρνητικές. Δεν δεσμεύτηκαν σε τίποτα” δήλωσε ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης, δάσκαλος και μέλος των Παρεμβάσεων. “Δεν δεσμεύτηκαν για την ανάκληση της κατάφωρα άδικης και
παράτυπης εγκυκλίου του υπουργείου Παιδείας,
που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια των νομοθετι-

μάχη ενάντια στις περικοπές και τη
διάλυση των δήμων - για μαζικές
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού”,
δήλωσε στην Ε.Α. ο Νίκος Χατζάρας
εργαζόμενος στο Δήμο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης.
“Η κυβέρνηση με τη ψήφιση του
νέου μνημονίου κάνει μια μεγάλη
επίθεση στους εργαζόμενους και τις
κατακτήσεις τους, συνεχίζοντας και
κλιμακώνοντας τις πολιτικές των
προηγούμενων. Σε αυτές τις επιθέσεις οι δήμαρχοι πρωτοστατούν: τη
μία δίνουν τα αποθεματικά των δήμων για την «εθνική ανάγκη» της
πληρωμής του χρέους (την ίδια στιγ-

μή που χιλιάδες υπάλληλοι είναι
απλήρωτοι), στη συνέχεια πρωτοστατούν στο δημοψήφισμα υπέρ του
«ναι» και τώρα βρίσκουν ευκαιρία για
να εφαρμόσουν όλες τις αντιδραστικές ρυθμίσεις του Καλλικράτη.
Μπορούμε να κερδίσουμε τη μάχη
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση – για
δημόσιες δωρεάν υπηρεσίες για
όλους. Να κερδίσουμε τη μάχη
ενάντια στις περικοπές και τη διάλυση των δήμων - για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού”, τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το
αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζόμενων στους Δήμους “Η Σκουπιδιάρα”.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ Προσλήψεις τώρα
κών ρυθμίσεων Λοβέρδου”. Πρόκειται για εγκύκλιο
σύμφωνα με την οποία, δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών κατά
την περίοδο 2010-2015 αλλά μόνο κατά το διάστημα 2012-2015, εισάγεται σαν κριτήριο ο βαθμός
του πτυχίου αντί για τον χρόνο λήψης του και τιμωρούνται με δύο χρόνια αποκλεισμό από τους πίνακες όσοι εκπαιδευτικοί για προσωπικούς, οικογενειακούς και άλλους λόγους αρνήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ή οδηγήθηκαν σε υποχρεωτική παραίτηση όταν κατά κανόνα καλούνταν να εργαστούν σε απομακρυσμένα ή δυσπρόσιτα σχολεία
στο μέσο της σχολικής χρονιάς.
“Δεν δεσμεύτηκαν επίσης ούτε για τον αριθμό
των μόνιμων διορισμών που θα γίνουν, ούτε και
για τον τρόπο διορισμού, ούτε και για τον αριθμό
των προσλήψεων των αναπληρωτών.
Πιο αρνητικό απ'όλα είναι ότι άφησε ανοιχτό το
ενδεχόμενο πρόσληψης εκπαιδευτικών μέσω προ-

γραμμάτων του ΟΑΕΔ με voucher. Γεγονός που
θα ελαστικοποιήσει ακόμα περισσότερο τις ήδη
ελαστικοποιημένες εργασιακές σχέσεις των εκπαιδευτικών του δημόσιου σχολείου. Αρνητικές
απαντήσεις εισπράξαμε και για μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν εργασιακά δικαιώματα αναπληρωτών που, όπως είχε δεσμευτεί το υπουργείο, θα εξισώνονταν με τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
Από την πλευρά μας δηλώνουμε ότι η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων την οποία ακολουθεί και υπηρετεί πλέον η νεομνημονιακή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, θα μας βρει απέναντι.
Θα απαντήσουμε με τους δικούς μας αγώνες σε
όλο αυτό το μπάχαλο που έχει δημιουργήσει η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, ενάντια
στη διάλυση του δημόσιου σχολείου” σημείωσε ο
Δημήτρης Πολυχρονιάδης μετά το τέλος της συνάντησης.
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Απεργία
στον
Ελεύθερο
Τύπο
Από την Τετάρτη 22/7 μέχρι
τη Δευτέρα 27/7 συνεχίστηκε η
απεργία όλων των εργαζόμενων δημοσιογράφων, διοικητικών, υπάλληλων και τεχνικών
στην εφημερίδα “Ελεύθερος
Τύπος”.
Η απεργία που ξεκίνησε σαν
4ωρη στάση των εργαζόμενων
που ζητούσαν τα δεδουλευμένα δυο μηνών κατέληξε σε
5νθήμερη μετά την εξοργιστική
στάση των αφεντικών Αλέξη
Σκαναβή και Δημήτρη Μπενέκου, με τον τελευταίο να προκαλεί την έκρηξη των εργαζόμενων όταν τόλμησε μέσα στην
αίθουσα των συντακτών να πει
πως: “Να λέτε και ευχαριστώ
που έχετε δουλειά. Όλοι σε
όλα τα ΜΜΕ, έτσι θα δουλεύουν από δω και πέρα, απλήρωτοι!”.
Αμέσως η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζόμενων αποχώρησε από την εφημερίδα, ενώ
λίγο αργότερα ανάγκασαν την
ΕΣΗΕΑ, την ΕΠΗΕΑ και την
ΕΤΗΠΤΑ να καλέσουν σε κυλιόμενες απεργίες ζητώντας την
άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων και τη δέσμευση της εργοδοσίας για την εφεξής εμπρόθεσμη καταβολή των μισθών όλων των εργαζόμενων.

Λυρική Σκηνή
Απαιτούν
δεδουλευμένα
Το Σωματείο Εργαζομένων στην
Εθνική Λυρική Σκηνή προχώρησε σε
καταγγελία σε σχέση με την καθυστέρηση των δεδουλευμένων τους αλλα
και την κατάσταση που επικρατεί.
Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει “καλούμαστε να κάνουμε συναυλία στους στύλους Ολυμπίου
Διός, απλήρωτοι, ακολουθώντας την
προτροπή του υπουργού κ. Ξυδάκη
για «συμπαράσταση στους υποφέροντες συμπολίτες μας». Προφανώς
ο υπουργός υπονοεί ότι οι εργαζόμενοι της ΕΛΣ δεν είναι κομμάτι της
κοινωνίας που υποφέρει, δεν έχουν
υποστεί μειώσεις μισθών και δεν
πλήττονται από τα μνημόνια”. Και
απαιτούν την καταβολή των δεδουλευμένων αλλα και την αύξηση της
κρατικής χρηματοδότησης της Λυρικής ώστε να μπορέσει να συνεχίσει
να λειτουργεί κανονικά.
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ

Αντόνιο Γκράμσι: οι θέσεις της Λυών
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

Η εργατική Μεταπολίτευση
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Πλάτων
(Πλάτωνος και Τριπόλεως 61) 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 γραφεία ΕΛΜΕ- Γκράβα 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο –
Πώς οργανώνουμε την αντίσταση
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΥΨΕΛΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
70 χρόνια Άρης Βελουχιώτης
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τι είναι ο εργατικός έλεγχος
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

•ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Βιολέτα 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο –
Πώς οργανώνουμε την αντίσταση
Ομιλήτρια: Τζένη Κουσιάδη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 καφέ Βιολέτα 7μμ
Η εργατική Μεταπολίτευση
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 καφέ Βιολέτα 7μμ
Η νέα μάχη για την ιθαγένεια

ΜΑΡΟΥΣΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Τι είναι ο εργατικός έλεγχος
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 8μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο –
Πώς οργανώνουμε την αντίσταση
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 πλατεία Γαρδένια 8μμ
Αριστερά και μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Δεν Ξέρω,
(πλατεία Σμύρνης) 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΙΛΙΟΝ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 Στης μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 Στης μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι: οι θέσεις της Λυών
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η εργατική Μεταπολίτευση
Ομιλήτρια: Πόπη Τσέλιου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η Κύπρος του αγώνα, αντίσταση σε
πραξικοπήματα και μνημόνια
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 Κοινωνικός Χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση;
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ White Rabbit 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο –
Πώς οργανώνουμε την αντίσταση
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 White Rabbit 7μμ
Η νέα μάχη για την ιθαγένεια

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Όαση 7.30μμ
Χιλή – Η τραγωδία του κοινοβουλευτικού δρόμου
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Ποέτα 7.30μμ

Ρήξη με Ε.Ε. και Ευρώ – Ποια είναι η
εναλλακτική των εργατών
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Το Ολοκαύτωμα
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ όροφος 7μμ
Η εργατική Μεταπολίτευση
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 Θόλος Πανεπιστήμιο 6.30μμ
Grexit: απειλή ή λύση;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 Εργατικό Κέντρο 8μμ
70 χρόνια Άρης Βελουχιώτης
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
70 χρόνια Άρης Βελουχιώτης
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Το Ολοκαύτωμα
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 καφέ Τσίου 7μμ
Το Ολοκαύτωμα
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΞΑΝΘΗ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνείου 7μμ
Η μάχη ενάντια στο νέο μνημόνιο, πώς
οργανώνουμε την αντίσταση
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζίμ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνείου 7μμ
Τα αδιέξοδα του ρεφορμισμού
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 καφέ 1968 7μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Γκράμσι – από την κόκκινη διετία στις
θέσεις της Λυών
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 καφέ Μαγαζί 8μμ
Αριστερισμός, η παιδική αρρώστια του
κομμουνισμού
Ομιλητής: Ιάσωνας Κατριμουστάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 Δημαρχείο 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 καφέ Quiz 7μμ
Η νέα μάχη για την ιθαγένεια
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΝΙΚΑΙΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 30/7 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 8μμ
Η επαναστατική παράδοση του Τρότσκι
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 Goody’s λεωφ.Πεντέλης 8μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

•ΠΕΜΠΤΗ 30/7
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Η επαναστατική παράδοση του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ – ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΤΡΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 30/7 καφέ Τριώτα, μετρό
Αγ.Αντώνιος 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα- ο Λένιν στον
21ο αιώνα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
•ΠΕΜΠΤΗ 6/7 καφέ Τριώτα, μετρό
Αγ.Αντώνιος 7μμ
Η εργατική Μεταπολίτευση
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 καφέ Τριώτα, μετρό
Αγ.Αντώνιος 7μμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 30/7 Πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η εργατική Μεταπολίτευση
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
•ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 Πλατεία Μερκούρη 7μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 Πλ. Μερκούρη 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση του Τρότσκι,
75 χρόνια από τη δολοφονία του
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 30/7 καφέ Γιώτης 8μμ
1975: Η εργατική Μεταπολίτευση
Ομιλητής: Γιώργος Καλκούνος
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 καφέ Χρώματα 8μμ
Λένιν, ένας επαναστατικός οδηγός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 20/8 Στέκι Δασκάλων
(Ρ.Φερραίου) 8μμ
Οι αντινομίες του ρεφορμισμού
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

Εκδήλωση

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/7 πλατεία Δημαρχείου 8μμ
Στο δρόμο του "ΟΧΙ" μέχρι το τέλος.
Κανένα μνημόνιο δεν θα περάσει.
Η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Ομιλητές: Ελένη Βαφειάδου,
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
ΠΕΜΠΤΗ 30/7

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 7μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου & Γαλατσίου 7μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ.Θεράποντα 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/7

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 7μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 5μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 6.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία 1866 7.30μμ
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ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 8μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή (Μίνωος) 10.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 6/8

ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ Τσιμισκή & Ναυαρίνου 7μμ
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν.Αντίστασης 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία, Everest 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 7μμ

Διαβάστε το νέο
τεύχος του
περιοδικού
και τις
τελευταίες
εκδόσεις
του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς 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 επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-
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ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαΐκή Καλλιδρομίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή (Μίνωος) 10.30πμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, 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 εργά-

τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης 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 ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα,
τηλ. 210 5222213
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Tο απεργιακό κίνημα
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜOΣ ΕΝAΝΤΙΑ ΣΕ ΚΛΕΙΣIΜΑΤΑ,
ΔΙΑΘΕΣΙΜOΤΗΤΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙHΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

“Πιο δυνατό όπλο η απεργία”
Κ

άλεσμα για αγώνα και οργάνωση
ώστε να ανατραπούν στην πράξη όλα
τα μνημόνια και όλα τα «προαπαιτούμενα» λιτότητας που ψηφίζονται μέσα στο
κατακαλόκαιρο στη Βουλή απευθύνει ο Συντονισμός ενάντια στα κλεισίματα, τις διαθεσιμότητες, τις ιδιωτικοποιήσεις και εργολαβίες. Ήδη μέσα στον Ιούλη, έχουν ξεκινήσει
προσπάθειες συνελεύσεων και συζητήσεων
ανά χώρο εργασίας με στόχο μια απεργιακή
αντεπίθεση που μπορεί να τσακίσει παλιά
και νέα μνημόνια.

«Το εργατικό κίνημα είναι αντιμέτωπο με
το νέο μνημόνιο και μπορεί να το ανατρέψει» αναφέρει η ανακοίνωση του Συντονισμού. «Ξεκινάμε από την αφετηρία ότι είμαστε η συντριπτική πλειοψηφία και για την
ακρίβεια το 62% που πριν λίγες μέρες είπε
ένα καθαρό ΟΧΙ στα μνημόνια. Συνεχίζουμε
λοιπόν τη μάχη του ΟΧΙ που δώσαμε εκατοντάδες χιλιάδες εργάτες και εργάτριες
και αυτή τη φορά στη μάχη δεν χρησιμοποιούμε σαν όπλο την ψήφο μας, αλλά το πιο
δυνατό όπλο που έχουν οι εργάτες, την
ΑΠΕΡΓΙΑ. Και την απεργία, δεν μπορεί καμία κυβέρνηση και κανένας ευρωπαϊκός θεσμός να την αγνοήσει».
Μετά το δημοψήφισμα, «οι εργαζόμενοι,
όχι μόνο δεν έχουν ‘γυρίσει πίσω’ αλλά προχωράνε μπροστά, ριζοσπαστικοποιούνται
ακόμη περισσότερο. Το ΟΧΙ της Κυριακής,
για την πλειοψηφία του κόσμου (και σε αυτό είχε απόλυτο δίκιο η πλευρά των αφεντικών), ήταν ένα μεγάλο ΝΑΙ στην ρήξη, στη
σύγκρουση με το χρέος, την ΕΕ, το ευρώ
και τα αφεντικά» εκτιμάται στην ανακοίνωση, που στη συνέχεια αναφέρεται στα συγκεκριμένα ανοιχτά μέτωπα ενάντια στις περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις, το ασφαλιστικό, και τα εργασιακά:
«Θα χρειαστεί ο Σεπτέμβρης να ξεκινήσει
απεργιακά. Ηδη οι εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες έχουν στις αποσκευές τους δύο πρόσφατα συνέδρια με ισχυροποίηση της αριστεράς και πρόταση να ξεκινήσουν τον Σεπτέμβρη με κύκλους γενικών συνελεύσεων
για απεργίες. Τα νοσοκομεία έχουν ήδη

Το μπλοκ του Συντονισμού ανεβαίνει τη Σταδίου στις 22 Ιούλη

πραγματοποιήσει απεργία στις 20 Μάη και
έχουν πλούσια εμπειρία αγώνων, το ίδιο και
οι εργαζόμενοι στους Δήμους.

Εμπειρία
Οι εργαζόμενοι στους κλάδους που απειλούνται με ιδιωτικοποίηση έχουν επίσης
πλούσια εμπειρία από αγώνες και αντίσταση στις πολιτικές των μνημονίων. Οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ το 2010 με τις καταλήψεις
στα κτίρια της Καρόλου, οι εργαζόμενοι σε
ΟΛΠ και ΟΛΘ που εδώ και δέκα χρόνια με
μεγάλες απεργίες διαρκείας, έχουν εμποδίσει την πλήρη ιδιωτικοποίηση των λιμανιών,
οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ που κόντραραν
απεργιακά πολλές φορές τα σχέδια ιδιωτικοποίησης, οι εργαζόμενοι στην ΕΥΑΘ αντίστοιχα.
Μπορούμε σε κάθε χώρο δουλειάς να το
κάνουμε όπως η ΕΡΤ πριν από δύο χρόνια.
Ιδιωτικοποίηση αυτοί; Απεργία, κατάληψη
και ένα πλατύ κύμα αλληλεγγύης εμείς. Σε
αυτόν το άξονα θα χρειαστεί να κινηθούμε
και θα είναι κρίσιμο το επόμενο διάστημα να
οργανωθεί ένα πλατύ κύμα αντιπαράθεσης

με τις ιδιωτικοποιήσεις, που να αγκαλιάσει
όλη την κοινωνία, να προσφέρει στήριξη και
αλληλεγγύη στους εργαζόμενους και να
συντονίσει τον αγωνιστικό βηματισμό.
Χρειάζεται ταυτόχρονα να ανοίξουμε τη
συζήτηση για την εργατική εναλλακτική.
Γιατί για να ξεφύγουμε από το βραχνά των
μνημονίων, για να απαντήσουμε μια και καλή στους συνεχιζόμενους εκβιασμούς των
δανειστών, είναι απαραίτητη η μονομερής
διαγραφή του χρέους, η έξοδος από την ΕΕ
και το ευρώ, η κρατικοποίηση των τραπεζών
και όλων των μεγάλων επιχειρήσεων με εργατικό έλεγχο. Και σε αυτόν το δρόμο χρειάζεται να βαδίσουμε.
Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάντια σε Κλεισίματα,
Διαθεσιμότητες και Ιδιωτικοποιήσεις θα
πρωτοστατήσει σε όλες αυτές τις μάχες
όπως έχει κάνει εδώ και ενάμιση χρόνο, και
καλεί «κάθε εργαζόμενο, συνδικαλιστή και
σωματείο να οργανώσουμε μαζί αυτές τις
μάχες για την ανατροπή των μνημονίων και
την εργατική προοπτική» καταλήγει η ανακοίνωση.

Εκδήλωση στα νοσοκομεία Παίδων
«Ήρθα σήμερα (22 Ιούλη) στη συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, στο
συλλαλητήριο, για να στείλουμε το μήνυμα ότι συνεχίζουμε τον
αγώνα μας, να διαμαρτυρηθούμε και να διαδηλώσουμε ενάντια στα
σκληρά μέτρα της κυβέρνησης» δήλωσε στην Ε.Α η Γεωργία Κουτσουπιά από το Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού.
«Στο νοσοκομείο προσπαθούμε με τους συναδέλφους να οργανωθούμε για να συνεχίσουμε τους αγώνες. Ο στόχος είναι να διοργανώσουμε μία εκδήλωση προκειμένου να δούμε πώς θα επανέλθουμε από Σεπτέμβρη για να συνεχίσουμε με απεργίες».

«Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 11:30πμ στο Μικρό Αμφιθέατρο
θα γίνει στο Αγλαϊα Κυριακού η εκδήλωση του Συντονιστικού των
νοσοκομείων στην οποία καλούμε να συμμετέχουν οι συνάδελφοι
από το Αγλαϊα Κυριακού και το Αγία Σοφία με θέμα τις πολιτικές
εξελίξεις και την αντίσταση στο χώρο της Υγείας» ανέφερε στην ΕΑ
η Μαρία Αλιφιέρη, μέλος στο ΔΣ του σωματείου του νοσοκομείου.
«Να προχωρήσουμε μέσα στον Αύγουστο σε ενημερώσεις, να πάρουμε αποφάσεις για απεργίες και στάσεις εργασίας σε όσα σωματεία μπορούμε, και έτσι συντονισμένα να πιέσουμε ώστε να βγει
απεργία σε όλη την Υγεία».

22 ΙΟΥΛΗ
Δυνατό ΟΧΙ στο
δεύτερο πακέτο

Σ

υγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιούλη έξω από τη Βουλή ενάντια στο
δεύτερο πακέτο προαπαιτούμενων μέτρων
που ψήφιζε την ίδια ώρα η πλειοψηφία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρέα με τη ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και το Ποτάμι για την υπογραφή της νέας
συμφωνίας-μνημόνιο. Την συγκέντωση κάλεσαν
η ΑΔΕΔΥ, Σωματεία και Ομοσπονδίες του Ιδιωτικού Τομέα, συλλογικότητες και πολιτικές οργανώσεις, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αντίσταση
συνεχίζεται και κλιμακώνεται μέχρι την ανατροπή
όλων των μνημονίων, νέων και παλιών.
Η προσυγκέντρωση που καλούσαν τα σωματεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια και κατευθύνθηκε προς το Σύνταγμα, όπου ενώθηκε με χιλιάδες
διαδηλωτές. Μπροστά μπήκε το πανό της ΑΔΕΔΥ
και ακολουθούσαν το πανό του Συντονιστικού
Σωματείων, Γενικών Συνελεύσεων, Επιτροπών
Αγώνα και Εργαζομένων στα Νοσοκομεία, ο Συντονισμός Ενάντια σε Κλεισίματα, Διαθεσιμότητες,
Ιδιωτικοποιήσεις και ακολουθούσαν τα πανό της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQ, του ΜΕΤΑ,
της Ροσινάντε. Λίγο πριν φτάσει το μπλοκ της
προσυγκέντρωσης από τα Προπύλαια στο Σύνταγμα, μέσω Σταδίου πέρασε το μπλοκ του ΠΑΜΕ που είχε ξεκινήσει από την Ομόνοια.
“Η Αριστερή Λιτότητα είναι μια απάτη, νόμος
είναι το δίκιο του εργάτη” και “όχι σε μνημόνια
νέα και παλιά, την κρίση να πληρώσουν τα αφεντικά”, ήταν μερικά από τα συνθήματα που έδιναν
τον τόνο.

Αγωνιστική συμμετοχή
Σε αγωνιστική συμμετοχή στα συλλαλητήρια
στις 22 Ιουλίου καλούσαν με ανακοίνωσή τους 15
αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών τονίζοντας ανάμεσα σε άλλα:
«Εμείς οι αγωνιζόμενες καθαρίστριες του Υπ. Οικονομικών που υπογράφουμε, αισθανόμαστε την
ανάγκη να δηλώσουμε δημόσια την αντίθεσή μας
με την πολιτική των μνημονίων που ακολουθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αγωνιστήκαμε 22 μήνες χωρίς να μας λυγίσει ούτε η ζέστη ούτε το κρύο μα
ούτε και η αστυνομική βία της συγκυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Σηκώσαμε το γάντι στην κυβέρνηση του Σαμαρά και του Βενιζέλου παλεύοντας για
το δικαίωμά μας στη δουλειά και τη ζωή. Για το δικαίωμα όλων μας στην ελπίδα. Σήμερα με απογοήτευση και οργή ζούμε την αποδόμηση της ελπίδας
με το νέο ακόμη βαρύτερο μνημόνιο που επιβάλλεται ειδικά μετά από το δημοψήφισμα που ανέδειξε
με μεγάλη πλειοψηφία το ΟΧΙ του λαού…»
Συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε επίσης στο
Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν με τα πανό τους η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Εργατική
Αλληλεγγύη, το ΜΕΤΑ και άλλες οργανώσεις της
αριστεράς. Στο Ηράκλειο Κρήτης “η συγκέντρωση ξεκίνησε από την πλατεία Ελευθερίας, όπου
συμμετείχαν με πανό η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Πρωτοβουλία για το ΟΧΙ μέχρι το τέλος, το Κόκκινο Δίκτυο
και άλλες συλλογικότητες” μας είπε ο Δημήτρης
Λυγίζος. “Λίγο νωρίτερα είχε ολοκληρωθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στο ίδιο μέρος. Έγινε πορεία στο κέντρο της πόλης, όπου κατέληξε ξανά
στην πλατεία Ελευθερίας, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στα μνημόνια νέα και παλιά”.

Κατερίνα Θωίδου

ΤΟΥΡΚΙΑ - Κάτω τα χέρια από το HDP
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ετά το βομβιστικό χτύπημα στις 20/7
που κόστισε τη ζωή 32 Τούρκων και
Κούρδων που πήγαιναν να υποστηρίξουν την ανασυγκρότηση της κουρδικής πόλης
Κομπάνι, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν όσο ποτέ
στη γειτονική Τουρκία.
Τρεις μόνο μέρες μέτα, ο τουρκικός στρατός
εξαπέλυσε ταυτόχρονες αεροπορικές επιθέσεις ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος αλλά και
τους Κούρδους στο έδαφος της Συρίας και του
Ιράκ. Ταυτόχρονα επέτρεψε στην αμερικανική
πολεμική αεροπορία τη χρήση της βάσης του
Ιντζιρλίκ για να πραγματοποιεί βομβαρδισμούς.
Ενώ, προφανώς σαν αντάλλαγμα, ο Λευκός Οίκος συμπεριέλαβε το κουρδικό PKK στη λίστα
με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, δίνοντας το
πράσινο φως στον Ερντογάν να εξαπολύσει δίπλα στις αεροπορικές επιθέσεις, “αντιτρομοκρατικές” επιχειρήσεις σε όλα τα μήκη και τα
πλάτη της Τουρκίας εναντίον κουρδικών οργανώσεων αλλά και οργανώσεων της αριστεράς.

Αποσταθεροποίηση
Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η αποσταθεροποίηση εξαπλώνεται στην περιοχή. Είναι σίγουρο
ότι οι νέες πολεμικές επιχειρήσεις όχι μόνο θα εντείνουν αυτήν την αποσταθεροποίηση, αλλά θα
γεννήσουν περισσότερη βαρβαρότητα και δυστυχία για τον τοπικό πληθυσμό, χωρίς βέβαια να
αποδυναμώσουν το Ισλαμικό Κράτος. Αντίθετα, οι
βομβαρδισμοί και η ιμπεριαλιστική πολιτική του
“διαίρει και βασίλευε” είναι αυτοί που το έχουν
τροφοδοτήσει όλο το προηγούμενο διάστημα.
Οι ταυτόχρονοι βομβαρδισμοί του Ισλαμικού
Κράτους και των Κούρδων επιβεβαιώνουν πόσο
λάθος ήταν οι πάσης φύσεως αυταπάτες για
εκκλήσεις προς τη “διεθνή κοινότητα”, τις ΗΠΑ
και τον ίδιο τον Ερντογάν να αναλάβουν “πρωτοβουλίες” στην περιοχή.
Οι μόνες πρωτοβουλίες που ξέρουν να παίρνουν οι στρατοκράτες και οι ιμπεριαλιστές είναι
αυτές που οδηγούν στην επιβολή του ελέγχου
τους και την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων, χωρίς να δίνουν δεκάρα για τους λαούς
τους οποίους αντιμετωπίζουν με την ωμή βία.
Τώρα το κουρδικό κίνημα, με πρόσχημα την
εκστρατεία εναντίον του ΙΚ βρίσκεται και αυτό
στο στόχαστρο της επίθεσης. Στα ιρακινά εδάφη
που ζουν Κούρδοι και έχει δύναμη το PKK η δουλειά γίνεται ωμά με βομβαρδισμούς. Ενώ μέσα
στην Τουρκία τον ρόλο αυτόν ενάντια στο κόμμα
HDP που στηρίχθηκε από τους Κούρδους, την
Αριστερά και όλα τα κινήματα, έχει αναλάβει η
αστυνομία και ο στρατός του Ερντογάν (που μετά και την αποτυχία του στις πρόσφατες εκλογές
ελπίζει σε μια ανάκαμψη αξιοποιώντας τη νέα πολεμική “αντιτρομοκρατική” εκστρατεία).
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ΣΤΟΠ στους βομβαρδισμούς
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αζί με τις αεροπορικές επιθέσεις
στο Ιράκ και τη Συρία η κυβέρνηση
Ερντογάν εξαπέλυσε αστυνομικές
επιχειρήσεις κατά του κουρδικού κόμματος
HDP. Το φασιστικό κόμμα MHP κάλεσε τη
δικαιοσύνη να θέσει εκτός νόμου το HDP,
που μόλις δύο μήνες πριν μπήκε στη Bουλή
με 13% και 80 βουλευτές. Μέχρι στιγμής
έχουν προσαχθεί πάνω από 2.050 άτομα.
Τα καθεστωτικά ΜΜΕ παρουσιάζουν το θέμα ως επιχειρήσεις κατά του Iσλαμικού Κράτους (ΙΚ). Ο πρωθυπουργός Νταβούτογλου
καλεί τους πάντες να πάρουν θέση κατά της
“τρομοκρατίας” και στοχοποιεί μαζί με το ΙΚ το
κουρδικό κίνημα αλλά και την αριστερή ένοπλη οργάνωση Λαϊκό Μέτωπο. Παρά τη φιλολογία κατά του ΙΚ. η μεγάλη πλειοψηφία των
προσαχθέντων είναι από το κουρδικό κίνημα
ενώ ένα μέλος του «Λαϊκού Μετώπου» εκτελέσθηκε εν ψυχρώ στη διάρκεια αστυνομικής
επιχείρησης.
Ο Ερντογάν δεν δίστασε να κηρύξει πόλεμο κόντρα στη θέληση της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού που είναι υπέρ της ειρήνης. Ενώ το AKP (το κόμμα του Ερντογάν)
έχει χάσει την εξουσία μετά τις εκλογές του
Ιούνη, καθυστερεί τις διαβουλεύσεις για
σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού και
παραμένει στην εξουσία.

Ν

έο βήμα στην οικοδόμηση του άξονα Ελλάδας – Κύπρου
– Ισραήλ έγινε με την επίσκεψη του υπουργού Άμυνας
και προέδρου των ΑΝΕΛ Πάνου Καμμένου στο Ισραήλ.
Συνοδευόμενος από τον Αρχηγό ΓΕΝ, Αντιναύαρχο Ευάγγελο
Αποστολάκη στην τριήμερη επίσκεψή του πραγματοποίησε
πολλές επαφές ενώ υπογράφτηκαν και δύο συμφωνίες.
Οι συζητήσεις περιστράφηκαν γύρω από θέματα ενεργειακής πολιτικής, ΑΟΖ και στενότερης στρατιωτικής συνεργασίας. Στα πλαίσια της τελευταίας υπογράφτηκε και συμφωνία
που επιτρέπει την στάθμευση μεγάλων ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων στο ελληνικό έδαφος αλλά και αντίστροφα ελληνικών δυνάμεων στο έδαφος του Ισραήλ. Για να γίνει αντιληπτό το πόσο στενή έχει φτάσει να είναι η στρατιωτική συνεργασία ανάμεσα στα δύο κράτη αρκεί να αναφέρουμε ότι τέτοια
συμφωνία το σιωνιστικό κράτος έχει μόνο με τις ΗΠΑ.

Ουσιαστικά, η υπηρεσιακή-μεταβατική κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να αλλάξει τα δεδομένα που προέκυψαν από τις
πρόσφατες εκλογές. Προσπαθεί να αποδείξει ότι είναι ο μόνος εγγυητής της σταθερότητας κατά του πολιτικού χάους και της
«τρομοκρατίας». Η κυβέρνηση επιτίθεται σε
κάθε διαμαρτυρία και προσπαθεί να κεφαλαιοποιήσει την αίσθηση τρόμου και αβεβαιότητας που έχει δημιουργηθεί.

Τρομολαγνεία
Τα ΜΜΕ που στηρίζουν τον Ερντογάν και
στις δύο περιπτώσεις προσπαθούν με την
τρομολαγνεία να αποδυναμώσουν το HDP.
Προσπαθούν να παρουσιάσουν το HDP ως
ένα κόμμα που στηρίζει την τρομοκρατία και
προκαλεί την πολιτική αστάθεια.
Αυτό που ξεχνούν βέβαια είναι ότι το AKP
έχει ηττηθεί στις τελευταίες εκλογές και ουσιαστικά έχει χάσει την κυβερνητική πλειοψηφία. Απέναντι στο AKP υπάρχει μια πολιτική
δύναμη, το HDP, που έχει 6 εκατομμύρια ψήφους και συντριπτική παρουσία στις κουρδικές περιοχές.
Τμήματα της αστικής τάξης παρουσιάζονται
να είναι υπέρ ενός «μεγάλου συνασπισμού» των
AKP-CHP (το παραδοσιακό κόμμα τον κεμαλικών). Το AKP προσπαθεί με τον διμέτωπο πόλε-

Όχι στον άξονα
Ελλάδας - Ισραήλ
Στις υπόλοιπες επαφές η έμφαση δόθηκε στη σύσφιξη της
συνεργασίας ανάμεσα στις αμυντικές βιομηχανίες της Ελλάδας και του Ισραήλ, με τον Πάνο Καμμένο να επιδιώκει τη μεταφορά τεχνογνωσίας τόσο από το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας προς το ελληνικό αλλά και από ισραηλινές εταιρίες που
κατασκευάζουν οπλικά συστήματα σε αντίστοιχες ελληνικές.
Η επίσκεψη γινόταν στον απόηχο της υπογραφής συμφωνίας για τα πυρηνικά του Ιράν, η οποία έχει δυσαρεστήσει το
Ισραήλ. Κληθείς να σχολιάσει το γεγονός, ο Έλληνας υπουργός δήλωσε χαρακτηριστικά «αν πέσει ένας ιρανικός πύραυλος

μο να είναι σε θέση ισχύος στις διαβουλεύσεις
για σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού. Σε
περίπτωση πρόωρων εκλογών προσπαθεί ο
Ερντογάν να συσπειρώσει το εθνικιστικό ακροατήριο και τις ψήφους του, απονομιμοποιώντας
παράλληλα το κουρδικό κόμμα.
Οι βομβαρδισμοί κατά της Συρίας και του
ιρακινού Κουρδιστάν πρέπει να σταματήσουν αμέσως! Το Ισλαμικό Κράτος δεν μπορεί να ηττηθεί μέσω ιμπεριαλιστικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Γι' αυτό πρέπει να
δυναμώσει η Αριστερά που παλεύει κατά
του ιμπεριαλισμού, κατά της πολιτικής της
ιρακινής κυβέρνησης που διαιρεί τον κόσμο
σε Σουνίτες και Σιίτες, και κατά των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που αποδυναμώνουν
τον κοινωνικό ιστό στην περιοχή. Το Ισλαμικό Κράτος που ελέγχει σήμερα το ένα τρίτο
του Ιράκ και της Συρίας μπορεί να ηττηθεί
μόνο με τον κοινό πολιτικό αγώνα των Σουνιτών εργατών μαζί με όλους τους εργάτες
από κάθε εθνότητα και θρήσκευμα.
Το τουρκικό κράτος πρέπει να πάψει αμέσως τον πόλεμο εναντίον του PKK, να ξεκινήσει εκ νέου τη διαδικασία ειρήνης και να
επιτραπεί στον Οτσαλάν να έχει επαφές με
όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Μελτέμ Οράλ, μέλος του DSIP, (Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα)

στη Μεσόγειο, αυτό θα είναι το τέλος των κρατών της περιοχής». Η φράση έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από το σιωνιστικό
τύπο που αυτές τις μέρες βρισκόταν σε αντι-ιρανικό κρεσέντο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 30 Ιουλίου είναι σε εξέλιξη
ακόμα μια ελληνο-ισραηλινή στρατιωτική άσκηση «έρευνας και
διάσωσης πεδίου μάχης» με συμμετοχή 20 ισραηλινών ελικοπτέρων, στην περιοχή της Λάρισας.
Ποτέ στο παρελθόν μια ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει
τόσο γρήγορα και μεγάλα ανοίγματα προς το Ισραήλ όσο η κυβέρνηση Τσίπρα. Έχουμε καθήκον να ανατρέψουμε τον επικίνδυνο και αντιδραστικό άξονα Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ που
οξύνει τους ανταγωνισμούς φέρνοντας τον πόλεμο πιο κοντά
σε βάρος πάντα των λαών της ανατολικής Μεσογείου.

Μανώλης Σπαθής

