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ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
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ΕΜΠΡΟΣ ΣΤΟ
ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ
ΑΝΤΑΡΣΙ(Y)ΑΣ Α

Οι πρόσφυγες
είναι καλοδεχούμενοι

13/8, Σύνταγμα Συλλαλητήριο ΑΔΕΔΥ ενάντια στο 3o Μνημόνιο

σελ. 11

πό την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την απόφαση να
βάλει την υπογραφή του στη
Συμφωνία με την ΕΕ αμέσως μετά
το δημοψήφισμα που του έλεγε το
αντίθετο, έκανε σημαία του το «επιχείρημα» ότι όποιος διαφωνεί «παίζει το παιχνίδι του Σόιμπλε». Σύμφωνα με αυτή τη «θεωρία», ο Σόιμπλε
είχε στόχο να πετάξει την Ελλάδα
έξω από την Ευρωζώνη και άρα η κίνηση του Τσίπρα να δεχτεί το νέο
Μνημόνιο χάλαγε τα σχέδια του Βερολίνου.
Ήρθε, όμως, η ώρα να ψηφίσει η
Γερμανική Βουλή τη Συμφωνία και
τώρα βλέπουμε τον Σόιμπλε να λέει
στους Χριστιανοδημοκράτες βουλευτές ότι στηρίζει τον Αλέξη Τσίπρα, ότι το νέο Μνημόνιο είναι μια
χαρά και ότι θέμα Grexit θα προκύψει μόνο αν το θελήσει η ελληνική
κυβέρνηση.
Η συνέχεια στη σελίδα 2

σελ.2 εργατικη αλληλεγγυη
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Oικονομία και Πολιτική

Ποιός τελικά “παίζει το παιχνίδι του Σόιμπλε”;
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Γ

ια την ακρίβεια, η κυβέρνηση της Μέρκελ
δύσκολα μπορεί να κρύψει την άγρια χαρά της για το δώρο που της έκανε ο Τσίπρας. Η επιμονή Μέρκελ-Σόιμπλε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική απέναντι στη συνέχιση της λιτότητας τώρα παίρνει και τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στους Ιταλούς και Γάλλους εταίρους της, η Γερμανική κυβέρνηση είναι σε θέση
να πει ότι αφού και μια κυβέρνηση της Αριστεράς κατάπιε το φάρμακό μας, η συνταγή μας
είναι μονόδρομος και κανένας Ολάντ ή Ρέντσι
δεν μπορεί να ζητάει «χαλάρωση».

Kαμιά θυσία για την “ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ”

Η

πολιτική κρίση εκφράστηκε ανοιχτά
με την απόφαση 44 βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ να μην ψηφίσουν το νέο Μνημόνιο το πρωί της Παρασκευής 14 Αυγούστου. Παρά τις μεθοδεύσεις για ψηφοφορία
μέσα στο δεκαπενταύγουστο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, η κυβέρνηση δεν κατάφερε να αποφύγει αυτή την αποδοκιμασία.
Οι κυβερνητικοί χειρισμοί είναι άλλη μια
επιβεβαίωση για τον ταξικό χαρακτήρα και
του νέου Μνημόνιου. Ακριβώς επειδή στην
ουσία του αποτελεί συνέχεια από τα προηγούμενα και υπηρετεί τα συμφέροντα της
άρχουσας τάξης, γι’ αυτό και διαδικαστικά η
ψήφιση του έγινε με τον ίδιο τρόπο που είχαν χρησιμοποιήσει ξανά και ξανά οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.
Υπάρχει, όμως, μια μεγάλη διαφορά. Το
2012, ο Σαμαράς μπορούσε να ισχυρίζεται
ότι παίρνει την οργή ενάντια στα μνημόνια
Παπανδρέου και Παπαδήμου και την πηγαίνει προς τα δεξιά. Όπως αποδείχθηκε, ακόμη και τότε αυτός ο ισχυρισμός ήταν ψεύτικος. Σήμερα, όμως, είναι ολοφάνερο ότι η
οργή πηγαίνει προς τα αριστερά, αριστερότερα από τον ΣΥΡΙΖΑ που έδειξε ότι δεν
μπορεί να ανταποκριθεί στη μαζική στροφή
προς τα αριστερά.
Υπάρχουν δυο λόγοι για αυτή την εξέλιξη.
Ο πρώτος είναι ο ρεφορμιστικός χαρακτήρας του ΣΥΡΙΖΑ. Πολλοί είχαν πιστέψει ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα που έχει ξεπεράσει
τα όρια της παραδοσιακής αριστεράς, μια
συνεργασία ανάμεσα σε παλιές και νέες δυνάμεις μαζί με τα κινήματα που δικαιολογούσε τον χαρακτηρισμό «ριζοσπαστική αριστερά».
Στην πραγματικότητα, ήταν ένα πολυσυλλεκτικό εκλογικό σχήμα που προσπαθούσε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, δη-

λαδή να σπάσει τη λιτότητα μέσα από ένα
συμβιβασμό με το κατεστημένο σε Ελλάδα
και Ευρώπη, κάτω από την κομματική ηγεμονία της πιο δεξιάς πτέρυγας της παλιάς
αριστεράς στην Ελλάδα, της αριστεράς
του Κύρκου και της Δαμανάκη. Ο Τσίπρας
είναι κληρονόμος μιας προεδρικής φρουράς που έχει τις ρίζες της εκεί και γι’ αυτό
η κατάντια του δεν είναι έκπληξη για
όσους ανήκουμε στην επαναστατική αριστερά.

Ριζοσπαστικοποίηση
Υπάρχει, όμως, ένας δεύτερος και καθοριστικός λόγος για το γρήγορο ξεσκέπασμα
των ορίων του ΣΥΡΙΖΑ και αυτός έχει να κάνει με τη ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής
τάξης και της νεολαίας όλα τα τελευταία
χρόνια. Οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν
και δεν είναι μια παθητική εκλογική πελατεία, είναι κόσμος γεμάτος από εμπειρίες.
Κόσμος που θυμάται τις φλογερές διακηρύξεις του ΠΑΣΟΚ και πώς τις πρόδωσε, κόσμος που βγήκε στους δρόμους και έδωσε
μάχες με πανεργατικές απεργίες, καταλήψεις στις πλατείες και αντιφασιστικά συλλαλητήρια.
Αυτά τα χαρακτηριστικά σήμαναν ότι οι
συμβιβασμοί της ηγεσίας Τσίπρα δεν οδήγησαν σε απογοήτευση και αποστράτευση, αλλά σε επιμονή στον αγώνα και στην αναζήτηση προς τα αριστερά.
Αυτό είναι το ρεύμα που πίεσε και πιέζει
μια μεγάλη μερίδα της κοινοβουλευτικής
ομάδας να αντισταθεί και στο νέο μνημόνιο.
Είναι προς τιμή των 44 βουλευτών που αρνήθηκαν να το ψηφίσουν. Αλλά το μεγάλο
ζητούμενο δεν είναι να σώσει ο καθένας μας
την τιμή και την υπόληψή του, δεν βρισκόμαστε μπροστά σε μια μάχη που γίνεται για
την τιμή των όπλων.

Η Αριστερή Πλατφόρμα για πολύ μεγάλο
διάστημα έκλεινε τα μάτια μπροστά στην
πραγματική φύση του ΣΥΡΙΖΑ. Αποδέχθηκε
την ηγεσία Τσίπρα χωρίς ποτέ να την αμφισβητήσει ούτε καν προωθώντας μια άλλη
υποψηφιότητα στο συνέδριό του. Έψαχνε
πάντα τρόπους να κρατάει τις όποιες διαφωνίες της στα όρια του ανεκτού. Ακόμη
και τώρα ταλαντεύεται, αναζητώντας φόρμουλες του τύπου «στηρίζουμε την κυβέρνηση, απορρίπτουμε το μνημόνιο» και αυτό
την αφήνει εκτεθειμένη σε πρωτοβουλίες
όπως η κίνηση Τσίπρα να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Η ανοιχτή επιστολή 17 στελεχών που ζητάει να προστατευτεί η ενότητα
του ΣΥΡΙΖΑ έχει υπογραφές από βουλευτές που ψήφισαν ΝΑΙ αλλά και ΟΧΙ και «παρών». Αντί να διεμβολίζει η Αριστερή Πλατφόρμα τη βάση του ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει τα περιθώρια στην ηγεσία Τσίπρα να προσπαθεί
να διασπάσει τους διαφωνούντες βουλευτές.
Παλιότερα αυτός ο χώρος έλεγε «καμιά
θυσία για το ευρώ», τώρα είναι η ώρα να πει
«καμιά θυσία για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ».
Να προχωρήσει στη ρήξη με το κόμμα που
αποτελεί τον κορμό της μνημονιακής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και να ολοκληρώσει αυτή τη ρήξη αντλώντας τα αντίστοιχα
συμπεράσματα.
Δεν μπορεί ακόμα και πρόσφατα να δηλώνουν στελέχη του ότι η Ελλάδα μπορεί να
ζήσει εκτός Ευρώ όπως η Δανία και η Νορβηγία. Το μέλλον μας δεν είναι να κάνουμε
την Ελλάδα «Δανία του νότου». Η Αριστερά
μετά την τραγική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ χρειάζεται να απαντάει ξεκάθαρα στο ερώτημα
«ποιος ελέγχει τα κλειδιά της οικονομίας και
της εξουσίας»; Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η δύναμη
που δείχνει το δρόμο για τη σωστή απάντηση.

Πέρα, όμως, από αυτό το πολιτικό δώρο στην
πιο συντηρητική διακυβέρνηση της Ευρώπης,
το νέο Μνημόνιο προσφέρει και άλλη μια εξυπηρέτηση στα σχέδια τους. Πρόκειται για την
περιβόητη τραπεζική ενοποίηση της Ευρωζώνης. Μια από τις κολώνες του «βαθέματος της
ευρωπαϊκής ενοποίησης» και της ισχυροποίησης του Ευρώ απέναντι στο δολάριο και τους
άλλους ανταγωνιστές του, είναι η προοπτική να
φύγει η αρμοδιότητα κρατικής διάσωσης των
τραπεζών από τα κράτη μέλη και να περάσει
στους θεσμούς της Ευρωζώνης.
Το νέο ελληνικό μνημόνιο είναι ένα βήμα σε
αυτή την κατεύθυνση. Οι μετοχές των τραπεζών μετά τη νέα ανακεφαλαιοποίησή τους θα
βρίσκονται στα χέρια του περιβόητου Ταμείου
που δημιουργεί το Μνημόνιο Τσίπρα. Η νέα
ιδιωτικοποίησή τους θα γίνει κάτω από την εποπτεία της νέας Τρόικας-Κουαρτέτου.

Δώρο στους τραπεζίτες
Σε πείσμα των θεωριών της «ψωροκώσταινας» το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα ήταν
πάντα ένα κάστρο του ελληνικού κεφάλαιου,
άπαρτο για όσους καπιταλιστές προσπάθησαν
να το αλώσουν από το εξωτερικό. Βρετανικές,
αμερικάνικες, γαλλικές τράπεζες κατά καιρούς
πήραν μερίδια της τραπεζικής αγοράς, αλλά
ποτέ δεν κατάφεραν να εκτοπίσουν τους έλληνες εφοπλιστές και το ελληνικό δημόσιο. Τώρα,
παίρνουν το καλύτερο δώρο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τη στήριξη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι.
Ωστόσο, η χαρά του Σόιμπλε και των τραπεζιτών φίλων του μετριάζεται από την πολιτική κρίση που έχουν προκαλέσει όλα αυτά τα δώρα
του Τσίπρα. Μπορεί μέσα στη Βουλή η μνημονιακή συνεργασία να συγκεντρώνει 222 βουλευτές, αλλά αυτή η σαρωτική κοινοβουλευτική
πλειοψηφία γίνεται μειοψηφία απέναντι στο
61,3% που πήρε το ΟΧΙ στο δημοψήφισμα.
Σπάνια αυτό που λέγεται «δυσαρμονία» της
Βουλής με το εκλογικό σώμα εκφράζεται τόσο
χειροπιαστά. Και σπάνια τα κόμματα της άρχουσας τάξης δείχνουν τόσο φόβο απέναντι
στην προοπτική των εκλογών. Εκλογές αυτή τη
στιγμή μόνο ενίσχυση της Αριστεράς πέρα από
το ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να σημάνουν. Αλλά και παράταση της κατάστασης όπου ο Τσίπρας κυβερνάει με τη στήριξη Μεϊμαράκη μόνο προβλήματα συσσωρεύει για τη σταθερότητα του
πολιτικού συστήματός τους. Μπρος γκρεμός
και πίσω ρέμα, δηλαδή, για τους παλιούς και
νέους φίλους του Σόιμπλε.
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Σύνταγμα 3 Ιούλη. Η μεγάλη συγκέντρωση του ΟΧΙ

Οι εφοπλιστές
στηρίζουν Τσίπρα!

Ό

Tο μέτωπο της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς είναι η διέξοδος

Η

παλιά γνωστή κινδυνολογία που έχουμε ζήσει πριν από τις εκλογές του Γενάρη, αλλά και πριν από το δημοψήφισμα από το στρατόπεδο του ΝΑΙ, τώρα επανέρχεται «βελτιωμένη και επαυξημένη» με πινελιές Τσίπρα. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση, μας λένε. Ο Τσίπρας όταν είδε το σχέδιο
Β του Βαρουφάκη έφριξε και το απέρριψε
χωρίς δεύτερη κουβέντα. Αν «ο Λαφαζάνης
διασπάσει το ΣΥΡΙΖΑ» και συνεργαστεί με τις
«ομάδες της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς», τότε μπορεί να ανοίξει η πόρτα για καταστροφή της οικονομίας, υποτιμημένη δραχμή, πληθωρισμό και συντάξεις που δεν θα
φτάνουν ούτε για τρεις μέρες.
Οι ίδιοι που τα λένε αυτά, πρόσφατα ακόμα, αμέσως μετά το δημοψήφισμα έδιναν
συγχαρητήρια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ στην
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για το ρόλο της στην σαρωτική
επικράτηση του ΟΧΙ. Θα έπρεπε να ντρέπονται για την κωλοτούμπα τους και όχι να κουνάνε το δάχτυλο στην «εξωκοινοβουλευτική
αριστερά».
Η Εργατική Αλληλεγγύη και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
μπορούν να είναι περήφανες για τη συμβολή
τους στην ανάδειξη της εναλλακτικής λύσης
απέναντι στο μονόδρομο του εναγκαλισμού
με τον Σόιμπλε. Από την πρώτη στιγμή, όταν
άνοιξε η προοπτική της χρεοκοπίας και το σίριαλ της «διάσωσης» με τα μνημόνια το 2010,
επιμείναμε και επιμένουμε ότι υπάρχει άλλος
δρόμος, ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής.
Τα δισεκατομμύρια των μνημονίων απλά
ανακυκλώνουν το χρέος σε ένα φαύλο κύκλο
που βυθίζει στη φτώχεια όλο και μεγαλύτερο
μέρος της εργατικής τάξης ενώ ο αριθμός
των ελλήνων δισεκατομμυριούχων αυξάνεται.
Η στάση πληρωμών για τα τοκοχρεολύσια και

η διαγραφή του χρέους είναι το πρώτο και
απαραίτητο βήμα για να σπάσει.
Συνακόλουθο είναι το βήμα της κρατικοποίησης των τραπεζών χωρίς ούτε ένα ευρώ σαν
αποζημίωση για τους μετόχους τους. Το σίριαλ
των «ανακεφαλαιοποιήσεων» είναι κύρια εστία
ανακύκλωσης του χρέους και ο βασικός μηχανισμός με τον οποίο οι πλούσιοι φυγαδεύουν
τα κεφάλαιά τους ενώ οι φτωχοί φορτώνονται
τα βάρη του νέου δανεισμού. Γιατί χρειάζονται
ξανά ανακεφαλαιοποίηση οι τράπεζες αν όχι
επειδή οι καταθέσεις τους διαρρέουν συστηματικά κάτω από την εποπτεία του Μάριο Ντράγκι
με τη βοήθεια του Στουρνάρα;

Εργατικός έλεγχος
Αυτά τα προφανή βήματα δεν μπορούν να
γίνουν χωρίς ρήξη με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την ΕΕ. Όσο πιο πολύ περνάει
η εποπτεία του τραπεζικού συστήματος στα
χέρια της Φρανκφούρτης και των Βρυξελλών
τόσο πιο πολύ απομακρύνεται κάθε δυνατότητα αντίστασης στην κερδοσκοπία που έφερε
τη χρεοκοπία. Αυτό το γήπεδο είναι στημένο
και μόνο με τη συλλογική δύναμη της εργατικής τάξης μπορούμε να ξεφύγουμε.
Να γιατί ο εργατικός έλεγχος δεν είναι ούτε μακρινή ουτοπία ούτε κάποιο επόμενο στάδιο, αλλά απαραίτητο όπλο για να υλοποιηθεί
ένα ρεαλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Το αντίδοτο σε μια νέα
«αναζήτηση έντιμων συμβιβασμών» με τμήματα της αστικής τάξης που τάχα θα στηρίξουν
την «παραγωγική ανασυγκρότηση» της χώρας, είναι να περάσει ο έλεγχος στα χέρια
αυτών που παράγουν τον πλούτο, των ίδιων
των εργατών.
Μια σειρά στελέχη από το χώρο της Αριστερής Πλατφόρμας του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και

από τάσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνυπέγραψαν
κείμενο που βάζει σαν προοπτική «Ένα ενωτικό κίνημα που θα δικαιώσει τους πόθους του
λαού για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη». Αλίμονο αν αυτή τη στιγμή γυρίσουμε πίσω σε φόρμουλες που δεν παραπέμπουν ούτε καν στον παλιό ΣΥΡΙΖΑ ή στο παλιό ΚΚΕ
αλλά στο παλιό ΠΑΣΟΚ.
Η αντίσταση στο νέο Μνημόνιο έχει ξεκινήσει, η εργατική τάξη που ψήφισε μαζικά ΟΧΙ
δεν θα καθίσει με σταυρωμένα χέρια απέναντι
στις νέες επιθέσεις και το έχει ήδη δείξει όχι
μόνο στις κάλπες αλλά και με τις πρώτες απεργίες. Η πολιτική στήριξη που απαιτεί και που
αξίζει όλος αυτός ο κόσμος της αντίστασης
μπορεί και πρέπει να είναι αντίστοιχη με τα
προχωρήματά του. Ο δρόμος της αντικαπιταλιστικής ανατροπής είναι ο νέος μονόδρομος.

σοι είχατε την τύχη να ταξιδέψετε
έστω για λίγες μέρες σε κάποιο νησί, μπορεί να πήρατε στα χέρια
σας το περιοδικό που μοιράζει δωρεάν η
Blue Star στα πλοία της. Λέγεται «Ακτή Μιαούλη» και το τεύχος της 6 Αυγούστου έχει
πρωτοσέλιδο τίτλο «Κοινή πλεύση κυβέρνησης και εφοπλιστών κόντρα στους ξένους ανταγωνιστές»!
Μέσα έχει συνέντευξη με τη Λούκα Κατσέλη που δηλώνει ότι «Μαζί θα περάσουμε τον κάβο», συνέντευξη με τον αρμόδιο
υπουργό Θοδωρή Δρίτσα που δηλώνει ότι
«Η δυναμικότητα της ναυτιλίας μας γεννά
αντιδράσεις από ανταγωνιστικά συμφέροντα» και συνέντευξη με τον James K. Galbraith που εξηγεί ότι «Τσίπρας και Βαρουφάκης ενήργησαν συνειδητά».
Αν κάποιος αμφιβάλει για το ποιο είναι το
περιεχόμενο της «κοινής πλεύσης», κορυφαίος θεσμικός παράγοντας της ελληνόκτητης
ποντοπόρου ναυτιλίας εξηγεί ότι το ζήτημα
είναι να μην αλλάξει το φορολογικό καθεστώς των εφοπλιστών.
Και αν κάποιοι έχουν αυταπάτες για την
οικονομική επιφάνεια του εφοπλισμού της
«Ελλαδίτσας», στο ίδιο τεύχος υπάρχει ρεπορτάζ ότι «η Καραϊβική η επόμενη μεγάλη
αγορά της Attica Group”.
Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς! Το θράσος
των πιο πλούσιων φοροφυγάδων ή την κατάντια ενός ΣΥΡΙΖΑ που κάποτε μιλούσε
για σύγκρουση με τους «ολιγάρχες».
Η Attica Group είναι μέλος τoυ ομίλου
Marfin Investment Group ο οποίος ελέγχει
πολλές επιχειρήσεις από το χώρο της βιομηχανίας τροφίμων μέχρι τον τραπεζικό
κλάδο όπου είχε διαπρέψει ιδιαίτερα στην
Κυπριακή χρεοκοπία.

Πάνος Γκαργκάνας

Προσαγωγές
Ναυτεργατών
Το μεσημέρι της Τρίτης 18/8, την ώρα που
η Εργατική Αλληλεγγυη πήγαινε στο τυπογραφείο, δέκα ναυτεργάτες της ΝΕΛ προσάγονταν στο Α.Τ Συντάγματος μετά από
διαμαρτυρία που πραγματοποιούσαν έξω
από το Μέγαρο Μαξίμου. Πρόκειται για ναυτεργάτες απλήρωτους από 6 μήνες έως κι
ενάμιση χρόνο, οι οποίοι για πάνω από ένα
μήνα πραγματοποιούν διαμαρτυρία στον
Εθνικό Κήπο για το ζήτημα της απληρωσιάς
τους και την αδράνεια της κυβέρνησης στο
ζήτημα. Σύμφωνα με τα όσα είπαν οι αστυνομικοί στους συνδικαλιστές της ΠΕΝΕΝ
που έσπευσαν στο Α.Τ Ακροπόλεως, οι ναυτεργάτες “φώναζαν συνθήματα εναντίον

όσων έμπαιναν στο Μαξίμου, τους αποδοκίμαζαν έντονα και τους ενοχλούσαν” (!). Μετά από εξακρίβωση στοιχείων που κράτησε
για πάνω από δύο ώρες, οι ναυτεργάτες άρχισαν να αφήνονται ελεύθεροι. Οι ίδιοι δηλώνουν απτόητοι από την επίθεση και αποφασισμένοι να συνεχίσουν τη διαμαρτυρία
στον Εθνικό Κήπο.

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1186, 19 Αυγούστου 2015

Το εργατικό κίνημα

Συλλαλητήριο ενάντια στο νέο Μνημόνιο
“Ό
χι στο νέο μνημόνιο”
φώναξαν εκατοντάδες
διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα, την
Πέμπτη 13 Αυγούστου, ημέρα που
ψηφιζόταν στη Βουλή η νέα μνημονιακή συμφωνία.

Στο συλλαλητήριο καλούσε η
ΑΔΕΔΥ και το παρών έδωσαν εργατικά συνδικάτα όπως η ΠΕΝΕΝ και
οι εργαζόμενοι του υπουργείου Πολιτισμού, οργανώσεις της επαναστατικής αριστεράς, όπως το ΣΕΚ και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΟΚΔΕ, το ΕΕΚ, αλλά
και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ διαφωνούντα
με τις επιλογές της κυβέρνησης.
Συλλαλητήριο την ίδια ώρα στην
Ομόνοια πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ.
Ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα όπου βρίσκονταν και οι υπόλοιποι διαδηλωτές.
“Χαρακτηριστικό ήταν ότι αρκετός
κόσμος κατέβηκε στο Σύνταγμα να
διαδηλώσει αυθόρμητα χωρίς να
έχει ενημερωθεί για το κάλεσμα της
ΑΔΕΔΥ” μας είπε η Κατερίνα Πατρικίου που συμμετείχε με την Εργατική Αλληλεγγύη στο συλλαλητήριο.
“Υπήρχε μεγάλη αγανάκτηση τόσο
για τα ίδια τα μέτρα του νέου μνημονίου, όσο και για το γεγονός ότι επέλεξαν να το ψηφίσουν δεκαπενταύγουστο προκειμένου να αποφύγουν
μεγάλες αντιδράσεις. Μεγάλη ανταπόκριση είχαν τα υλικά της ΚΕΕΡΦΑ
που διακινούσαμε, για την αντιφασιστική διαδήλωση στη μνήμη του

Σύνταγμα 13 Αυγούστου

Π.Φύσσα, στις 18/9”
Σε ανακοίνωσή του το ΣΕΚ, την
παραμονή της ψήφισης του 3ου
μνημονίου, αναφέρει:
“Μόνο οργή μπορούν να προκαλέσουν οι απόπειρες της κυβέρνησης
Τσίπρα να εξωραϊσει το νέο Μνημόνιο που τρέχει να ψηφίσει στη Βουλή μέσα στο Δεκαπενταύγουστο.
Δεν πρόκειται για «συμφωνία ήπιας
προσαρμογής» αλλά για νέα βάρβαρη απόπειρα να επιβληθούν οι αντεργατικές επιθέσεις που δεν είχαν
καταφέρει να περάσουν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ-ΝΔ. Η ίδια η σύγκριση
που κάνει η κυβερνητική προπαγάνδα με τις ρυθμίσεις που ετοίμαζε ο
Σαμαράς αποτελεί ντροπή για το
κόμμα που αυτοπροσδιοριζόταν ως

Μ

ε υποχώρηση της εργοδοσίας σταμάτησε η απεργία στον ΑΝΤ1 που ξεκίνησε στις 31 Ιούλη και κράτησε μέχρι και
την Τρίτη 4 Αυγούστου.
Αφορμή για το ξέσπασμα της απεργίας ήταν
η απόλυση 28 εργαζομένων, τεχνικών στην ειδικότητα, ανεβάζοντας το αριθμό των απολυμένων από το συγκεκριμένο κανάλι στους 150
από την αρχή του χρόνου.
Οι εργαζόμενοι με επιμονή στην απεργιακή
μάχη και με καθημερινή περιφρούρηση στα
στούντιο, οδήγησαν την εργοδοσία σε βήμα
πίσω, παρά την αρχική επιθετικότητα της
(τρεις μέρες μετά την έναρξη της απεργίας
πρόσθεσε ακόμα 5 απολύσεις, στις αρχικές
23). Όπως ενημερώνει το συνδικάτο των τεχνικών, ΕΤΙΤΑ, “Αρχικά η Διοίκηση δεσμεύτηκε
πως δεν θα προχωρήσει στις επιπλέον προγραμματισμένες απολύσεις. Επίσης μέχρι τις
αρχές Οκτωβρίου και σταδιακά θα προσλάβει
και πάλι όλους τους απολυμένους τεχνικούς
με σύμβαση ορισμένου χρόνου και σε βάθος
χρόνου θα γίνουν αορίστου”.
Με την εξέλιξη αυτή η απεργία ανεστάλη.
Παρ'όλα αυτά δεν χωράει εφησυχασμός. Η διοίκηση του καναλιού πράγματι από εκεί που
νόμιζε ότι μπορεί να συνεχίσει ανενόχλητη να
μοιράζει απολύσεις, βρήκε τοίχο κι αναγκάστηκε σε αναδίπλωση, αλλά προς το παρών
αυτό είναι σε επίπεδο δεσμεύσεων. Οι απολυμένοι παραμένουν απολυμένοι μέχρι σήμερα

ριζοσπαστική αριστερά.
Το νέο μνημόνιο προωθεί ξανά γενικευμένες περικοπές μισθών και
συντάξεων με χίλιους δυο τρόπους
(οριζόντιες περικοπές, αυξημένες
κρατήσεις, έμμεση φορολογία, χτύπημα ξανά των συλλογικών συμβάσεων), χαρίζει ξανά κεφάλαια στους
τραπεζίτες ενώ προωθεί κατασχέσεις σπιτιών και καταθέσεων, επιταχύνει ιδιωτικοποιήσεις και «απελευθέρωση αγορών και επαγγελμάτων»,
συνεχίζει τη διάλυση των κοινωνικών
υπηρεσιών υγείας, παιδείας, πρόνοιας στο όνομα των «πρωτογενών
πλεονασμάτων» και διαιωνίζει τα βάρη ενός χρέους που δεν μπορεί να
ξεπληρωθεί ποτέ, που δημιουργήθηκε από τους καπιταλιστές και τη δια-

πλοκή τους με τις τράπεζες και για
το οποίο οι εργαζόμενοι δεν έχουν
καμιά ευθύνη.
Ακριβώς γιατί αυτός είναι ο ταξικός χαρακτήρας και του νέου μνημόνιου, η κυβέρνηση αντιγράφει τις
αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις των
προκατόχων της με τους οποίους
ψηφίζει τώρα μαζί στη Βουλή. Ο αντιδημοκρατικός κατήφορος για να
επιβληθούν τα τελεσίγραφα του
«κουαρτέτου» ΕΕ-ΔΝΤ-ΕΚΤ-ESM
συμπληρώνεται με την επιστροφή
της ΕΛΑΣ στις γνώριμες πρακτικές
της καταστολής διαδηλωτών, αλλά
και με τα ρατσιστικά αίσχη σε βάρος
των μεταναστών και των προσφύγων
που αντιμετωπίζουν τα τείχη της Ευρώπης-φρούριο.

Η μάχη στα ΜΜΕ
και ποιός μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε βαρόνους των ΜΜΕ; Το συνδικάτο των τεχνικών
δηλώνει αποφασισμένο να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις αν αθετηθούν οι υποσχέσεις της
εργοδοσίας: “Για την Ένωσή μας δεν τελειώνει τίποτα αν όλες οι δεσμεύσεις της Διοίκησης δεν γίνουν πράξη. Κάτι το οποίο δεν έχουμε λόγο να αμφισβητήσουμε αυτή τη στιγμή”
αναφέρει χαρακτηριστικά.

Συμπαραστάτες
Οι απεργοί είχαν από την πρώτη στιγμή συμπαραστάτες συνδικάτα και συνδικαλιστές από
το χώρο των ΜΜΕ και όχι μόνο. Χαρακτηριστική η ανακοίνωση των ναυτεργατικών σωματείων, που εκτός από την αλληλεγγύη τους
στους απεργούς κατήγγειλαν και τις άθλιες
εργασιακές σχέσεις που ισχύουν στις ναυτιλιακές επιχειρήσεις του ομίλου του Μίνωα Κυριακού, ιδιοκτήτη του καναλιού.
Τη στήριξή του με προκήρυξη που εξέδωσε
και με καθημερινή συμμετοχή στις περιφρουρήσεις εξέφρασε ο Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες. “Το εργατικό κίνημα και οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ απέδειξαν το προηγούμενο διάστημα πως δεν είναι
διατεθειμένοι να υποκύψουν σε τετελεσμένα

που προσπαθούν να δημιουργήσουν εργοδοσία και κυβερνήσεις.
Οι αγώνες τους επέβαλαν την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. Τώρα μπορούν να επιβάλλουν να μη γίνει καμία απόλυση, αρκεί να συντονιστούν οι Ομοσπονδίες, τα Σωματεία και οι
Ενώσεις των ΜΜΕ σε ένα κοινό αγώνα.
Άμεσα χρειάζεται να συγκαλεστεί, κοινή συνέλευση όλων των εργαζομένων στους τηλεοπτικούς σταθμούς – δημοσιογράφους, διοικητικούς, τεχνικούς. Να προχωρήσουν συντονισμένα σε απεργιακή κινητοποίηση διαρκείας
και να κλιμακώσουν τη σύγκρουση με τις απολύσεις και την εργασιακή ζούγκλα που θέλουν
να επιβάλουν τα αφεντικά των ΜΜΕ” αναφέρει
μεταξύ άλλων η προκήρυξη του Συντονισμού,
που βγήκε την πρώτη μέρα της απεργίας.
Άλλωστε, οι τεχνικοί του ΑΝΤ1 δεν είναι οι
μόνοι στο χώρο των ΜΜΕ που αντιμετωπίζουν
τις εργοδοτικές επιθέσεις. Τελεσίγραφο για
υπογραφή νέων ατομικών συμβάσεων με μειώσεις μισθών έδωσε στους εργαζόμενους η διοίκηση του ΑLPHA. Πραγματοποιήθηκε άμεσα
συνέλευση των τεχνικών του σταθμού η οποία
αποφάσισε ομόφωνα να απορρίψει το τελεσίγραφο της διοίκησης. Οι τεχνικοί του σταθμού
δηλώνουν “έτοιμοι να συνταχθούν μαζί με τους

Το εργατικό κίνημα έχει πίσω του
χρόνια αγώνων ενάντια σε αυτό το
μείγμα μνημονιακής λιτότητας και
ρατσιστικής καταστολής «ευρωπαϊκής έμπνευσης». Με τους αγώνες
του γκρέμισε τους Σαμαροβενιζέλους και έδωσε όχι μια αλλά δυο ευκαιρίες (στις 25 Γενάρη και στις 5
Ιούλη) στον ΣΥΡΙΖΑ να αποδείξει ότι
θέλει και μπορεί να υπηρετήσει τα
εργατικά συμφέροντα. Αυτό το κίνημα είναι η δύναμη που μπορεί να κάνει και το τρίτο μνημόνιο και τους
διαχειριστές του να έχουν την ίδια
τύχη όπως τα προηγούμενα.
Το συλλαλητήριο που καλεί η
ΑΔΕΔΥ και στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
την Πέμπτη 13 Αυγούστου την ώρα
που η Ολομέλεια της Βουλής συζητάει το νέο μνημόνιο είναι ένα βήμα
σε αυτή την κατεύθυνση. Καλούμε
όλες τις δυνάμεις της αριστεράς να
στηρίξουμε μαζί με τον πιο ενεργητικό τρόπο τις μάχες ενάντια στη νέα
μνημονιακή επίθεση και στην κυβέρνηση που την υπηρετεί. Καλούμε
όλους τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του εργατικού κινήματος να
αντλήσουν τα συμπεράσματα από
τη μέχρι τώρα πορεία και να συστρατευτούμε μαζί στην πάλη για
την αντικαπιταλιστική ανατροπή, για
μια κοινωνία όπου τον έλεγχο θα
έχουν αυτοί που παράγουν τον
πλούτο, οι ίδιοι οι εργάτες”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

συναδέλφους τους δημοσιογράφους αλλά και
διοικητικούς, αν και εκείνοι αποφασίσουν να τηρήσουν την ίδια στάση, για την προάσπιση των
εργασιακών τους δικαιωμάτων, με κάθε τρόπο”.

ΕΡΤ
Νέα ατοπήματα από την πλευρά της διοίκησης υπήρξαν και στην ΕΡΤ, η οποία μέσα στον
Αύγουστο και με την πλειοψηφία των εργαζομένων σε άδεια, επέλεξε να περάσει τους εσωτερικούς κανονισμούς και τα λοιπά κείμενα για
τη φυσιογνωμία, το πλαίσιο λειτουργίας, τις
εργασιακές σχέσεις κλπ ερήμην των ίδιων των
εργαζομένων, καθώς δεν προηγήθηκε καμία
διαβούλευση με τα συνδικαλιστικά όργανα.
Με απόφαση της γενικής τους συνέλευσης
οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 διαμαρτύρονται και
καλούν τη διοίκηση να αναστείλει τη διαδικασία, προκειμένου να ενημερωθούν και να τοποθετηθούν σχετικά οι εργαζόμενοι. Κλείνουν
δε το κείμενο της απόφασης τους με τη δέσμευση “ότι ο αγώνας για μια δημοκρατική
ΕΡΤ, ανοιχτή στην κοινωνία συνεχίζεται” και
καλούν “τα κινήματα, τις συλλογικότητες, τον
κόσμο της εργασίας, τις τοπικές κοινωνίες σε
συμπόρευση, ώστε η ΕΡΤ να μην είναι απλώς
μια μετονομασία του μορφώματος της ΝΕΡΙΤ,
στον ιδρυτικό νόμο της οποίας βασίστηκε ο
νόμος για την επαναλειτουργία της. Ο αγώνας
για μια δημοκρατική, ανοιχτή ΕΡΤ για την κοινωνία, συνεχίζεται...”.
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κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου μπορεί να
ψήφισε το Μνημόνιο δυο μέρες πριν
τον Δεκαπενταύγουστο για να γλιτώσει
τις μαζικές αντιδράσεις, αλλά η αντίσταση στα
μνημονιακά μέτρα είχε ξεκινήσει ήδη.
Ακόμα και ο Αύγουστος ήταν μήνας απεργιών. Οι εργαζόμενοι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ακινητοποίησαν τα τρένα με στάση εργασίας τη Δευτέρα 3 Αυγούστου. Βασικό αίτημα τους ήταν
να γίνουν προσλήψεις, να γυρίσουν οι μεταταχθέντες συνάδελφοί τους και να ξαναμπούν
τα «κομμένα» δρομολόγια στο τακτικό πρόγραμμα.
Οι έκτακτοι εργαζόμενοι του υπουργείου
Πολιτισμού έκαναν δυο μαζικές στάσεις εργασίας, στις 26 Ιούλη και στις 6 Αυγούστου για
να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους.
Οι εργαζόμενοι στους Δήμους πέτυχαν δύο
σπουδαίες νίκες απέναντι σε προσπάθειες
ιδιωτικοποίησης. Στο Μαρούσι ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση τριών υπηρεσιών (καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, φύλαξη) και στο Δήμο
Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη, όπου θα γινόταν
ο διαγωνισμός για να δώσουν την καθαριότητα σε ιδιώτη για τα επόμενα δύο χρόνια.
Πριν από τον Αύγουστο είχαν κινητοποιηθεί
οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια. Άλλωστε, από την
πρώτη στιγμή που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση
του Λιμανιού έβγαλαν αιχμηρή ανακοίνωση,
ενώ προχώρησαν σε απεργία στις 7/5. Τα νοσοκομεία είχαν απεργήσει στις 20 Μάη μαζί με
τη στάση εργασίας στο δημόσιο.
Το νέο Μνημόνιο χτυπάει όλους τους παραπάνω χώρους, ενώ κανένας δεν είναι σίγουρος
για τη θέση του. Ούτε οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ,
ούτε οι Σχολικοί Φύλακες, οι υπόλοιποι διαθέσιμοι όπως οι Καθαρίστριες που πήραν με το
σπαθί τους πίσω τις δουλειές τους. Το Κουαρτέτο επιθυμεί να πάρει πίσω αυτές τις κατακτήσεις και η κυβέρνηση ολοένα και υποχωρεί.
Όμως, όλοι γνωρίζουν ότι τα τελευταία πέντε χρόνια κάθε φορά που κάνουν αντίστοιχες
επιθέσεις δέχονται απανωτά χτυπήματα από
την εργατική αντίσταση. Η κατάρρευση όλων
των μνημονιακών κυβερνήσεων, η διάλυση του
ΠΑΣΟΚ, η συρρίκνωση της Νέας Δημοκρατίας
είναι αποτελέσματα των μαζικών αγώνων από
το 2010.
Οι μάχες που έχουμε μπροστά μας είναι
απέναντι και στα νέα και στα παλιά Μνημόνια.
O Συντονισμός ενάντια στα Κλεισίματα, Διαθεσιμότητες και Ιδιωτικοποιήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα, τον τελευταίο ενάμιση
χρόνο, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην στήριξη
όλων των αγωνιζόμενων εργαζόμενων, στη
σύνδεση των μαχών, στο άπλωμα των αγώνων
με ξεκάθαρη την εργατική προοπτική.
Το ίδιο θα κάνει και το επόμενο διάστημα.
Σε ανακοίνωσή του (μπορείτε να την διαβάσετε στο sekonline.gr) τονίζει ότι χρειάζεται να
συνεχίσουμε τη μάχη του ΟΧΙ οργανώνοντας
το απεργιακό κίνημα από τον Σεπτέμβρη σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Άλλωστε, ούτε
εκεί έλειψαν οι καλοκαιρινές απεργίες, όπως
στον ΑΝΤ1 ή στον Ελεύθερο Τύπο ενάντια στις
απολύσεις και την απληρωσιά.
Επίσης, ο Συντονισμός προσανατολίζεται να
οργανώσει Πανελλαδική Συνέλευση για την
καλύτερη επικοινωνία και συνεργασία όλων
των αγωνιζόμενων κλάδων, για την ανατροπή
των Μνημονίων και για να ανοίξουμε το δρόμο
για τη γνήσια εργατική εναλλακτική λύση.

Να συντονιστούμε ενάντια
στα μνημονιακά ξεπουλήματα

Τ

ο 3ο Μνημόνιο είναι μια συνολική επίθεση. Μια μνημονιακή Συμφωνία που
δυστυχώς δεν έχει τίποτα να ζηλέψει
από τις προηγούμενες δύο. Ίσα-ίσα έρχεται
να επιβαρύνει κι άλλο την χτυπημένη εργατική τάξη και τους φτωχούς. Αυτή είναι η αλήθεια όσα ψέματα και αν αραδιάζει η συγκυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου.
Με μια γρήγορη ματιά στα μέτρα που
απορρέουν από την ψήφιση του Μνημονίου,
οποιοσδήποτε μπορεί να δει ότι η Συμφωνία
είναι γεμάτη με ξεπουλήματα. Τα λιμάνια, τα
περιφερειακά αεροδρόμια, τα τρένα, το φυσικό αέριο, η ΔΕΗ μπαίνουν στη σειρά για
να περάσουν σε χέρια ιδιωτών.
Το ΤΑΙΠΕΔ σε συνεδρίαση του την Πέμπτη
13/8 όρισε τις καταληκτικές ημερομηνίες για
την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών
για τους διαγωνισμούς που αφορούν την
αξιοποίηση του ΟΛΠ, του ΟΛΘ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Συγκεκριμένα, ως το τέλος Οκτώβρη πρέπει να έχουν υποβληθεί οι προσφορές για το
λιμάνι του Πειραιά, ως το τέλος του Δεκέμβρη για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. και ως
το τέλος του Φλεβάρη του 2016 για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Όπως αναφέρει το in.gr για το λιμάνι του
Πειραιά, «ως τα τέλη Σεπτέμβρη θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, και το σχέδιο νόμου που αφορά
τη νέα σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του
ελληνικού δημοσίου και του ΟΛΠ ΑΕ».
Επίσης, θα δημιουργηθεί μια Αρχή Λιμένος (Port Authority) που θα αναλάβει όλες
τις διοικητικές εξουσίες που μέχρι σήμερα
έχει ο ΟΛΠ. Για τον ΟΛΘ, ήδη 8 επενδυτικά
σχήματα έχουν ενδιαφερθεί για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου.
Όσον αφορά το φυσικό αέριο, το Μνημό-

νιο προβλέπει ότι θα υπάρξει πλήρης απελευθέρωση στη λιανική αγορά με την άρση
του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης του
δικτύου λιανικής πώλησης φυσικού αερίου
που διαθέτουν οι τρεις ΕΠΑ (Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας).
Μία από τις σκληρότερες επιθέσεις είναι
τα προβλεπόμενα μέτρα για την ΔΕΗ. Η
Συμφωνία προβλέπει ότι από το 2020 και μετά κανένας προμηθευτής ηλεκτρισμού δεν
θα πρέπει να κατέχει μερίδιο πάνω από 50%.
Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ ελέγχει περίπου το
98% της αγοράς λιανικής.
Από τον Οκτώβριο η ΔΕΗ θα αναγκαστεί
να πουλήσει σε ιδιώτες ανταγωνιστές της,
μέσω δημοπρασιών, μεγάλες ποσότητες
από τη λιγνιτική και υδροηλεκτρική ενέργεια
που παράγουν τα εργοστάσιά της. Στη συνέχεια οι ιδιώτες θα μεταπωλούν την ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγουν σε πελάτες,
νοικοκυριά ή βιομηχανίες. Αν δεν δουλέψει
αυτός ο σχεδιασμός, τότε θα τεθούν σε
εφαρμογή «άλλα δομικά μέτρα», δηλαδή η
ιδιωτικοποίηση της λεγόμενης «μικρής
ΔΕΗ», πράγμα που το Κουαρτέτο ήθελε από
την αρχή.

Ιδιωτικοποιήσεις
Επίσης, μέσα στο Μνημόνιο αναφέρεται
ότι ο ΑΔΜΗΕ (διαμοιραστής ηλεκτρικής
ενέργειας) θα ιδιωτικοποιηθεί ή θα παραμείνουν στη ΔΕΗ τα πάγια του (δίκτυα, γραμμές), αλλά θα συσταθεί μια νέα ανεξάρτητη
εταιρία, η οποία θα διαχειρίζεται το σύστημα
ηλεκτρισμού.
Οι επιθέσεις δεν σταματούν μόνο στο
μπαράζ ιδιωτικοποιήσεων. Σκληρά είναι τα
μέτρα που έρχονται στο Μισθολόγιο στο δημόσιο, την Υγεία και την Παιδεία. Σχετικά με
το Μισθολόγιο, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Γενάρη 2016, το νέο μνη-

μόνιο προβλέπει ότι θα είναι «σε συνάρτηση
με τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρμοδιότητες και τη θέση του προσωπικού», ενώ
«έως το 2018 το τρέχον «κλαδικό» σύστημα
θα υποστεί μεταρρύθμιση με σκοπό μια βελτιωμένη δομή με περιγραφές καθηκόντων, η
οποία και θα αντανακλάται στο μισθολόγιο».
Επανέρχονται δηλαδή τα σχέδια για «αξιολόγηση» των εργαζόμενων, με σύνδεση του
μισθού και της παραγωγικότητας.
Επίσης, θα μπει πλαφόν «για τις μισθολογικές δαπάνες και τα επίπεδα απασχόλησης
στο Δημόσιο, που να συνάδουν με την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων». Είναι
προφανές ότι έτσι παραμένει ανοιχτός ο κίνδυνος απολύσεων, ενώ κλείνει η πόρτα των
προσλήψεων λόγω έλλειψης οικονομικής
δυνατότητας.
Στην Υγεία είναι χαρακτηριστικά τα λογοπαίγνια για επιστροφή στην εποχή Άδωνι
αφού επαναφέρεται μέχρι τον Οκτώβρη
ακόμα και το 5ευρω. Τα ίδια και χειρότερα
ισχύουν για την Παιδεία αφού ουσιαστικά
μπαίνει μπροστά να υλοποιηθεί η δέσμη μέτρων του ΟΟΣΑ που δεν είχαν καταφέρει να
επιβάλλουν ολοκληρωτικά οι προηγούμενες
κυβερνήσεις. Με τη δικαιολογία ότι η μισθολογική δαπάνη ανά μαθητή είναι άνω του μέσου όρου του ΟΟΣΑ (έγκλημα!), μπαίνουν
στόχοι για αξιολόγηση σχολικής μονάδας
και εκπαιδευτικού, αύξηση του ωραρίου των
εκπαιδευτικών και αύξηση των μαθητών ανά
τμήμα αφού θα προσεγγίζουν τους 30.
Δίπλα σε όλα αυτά προσθέστε τις σαρωτικές αλλαγές στη φορολογία, τη διατήρηση
των χαρατσιών, πχ ΕΝΦΙΑ, τις καταστροφικές αλλαγές στο συνταξιοδοτικό, τα «κόκκινα δάνεια» και η μνημονιακή λαίλαπα ολοκληρώνεται.

Νεκτάριος Δαργάκης

σελ. 6-7 εργατικη αλληλεγγυη
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Αύγουστος 1895 - Αύγουστος 2015: 120 χρόνια από το θάνατο του

Φρίντριχ Ένγκελς- Ο “Στρατηγός” του επιστημονικού Σοσιαλισμού
τη φάση του αγώνα, βλέπουμε πάλι το πάθος
του Ένγκελς και την πίστη του στην απελευθερωτική δύναμη της εργατικής τάξης. Τα λόγια
του προκαλούν συγκίνηση και σήμερα:
«…καμιά φωνή δεν υψώνεται για λογαριασμό
των εκατοντάδων και χιλιάδων εργατών που
έδωσαν τις μάχες, που έπεσαν στο πεδίο της τιμής, που σάπισαν ζωντανοί στα κελιά του φρουρίου του Ράστατ… Η εκμετάλλευση των εργατών
είναι μια παλιά ιστορία, πολύ γνωστή στους επίσημους ‘δημοκράτες’ μας για να τους αντιμετωπίσουν σαν κάτι περισσότερο από πρώτη ύλη για
προπαγάνδα, για να τους εκμεταλλεύονται σαν
κρέας για τα κανόνια. Οι ‘δημοκράτες’ είναι
υπερβολικά αμαθείς και αστοί για να κατανοήσουν την επαναστατική θέση του προλεταριάτου, το μέλλον της εργατικής τάξης. Για αυτό μισούν τους αυθεντικούς προλεταριακούς χαρακτήρες… που παρόλα αυτά είναι πάντα εκεί, με
το όπλο στο χέρι όταν πρόκειται για την ανατροπή της κατεστημένης εξουσίας και που σε κάθε
επαναστατικό κίνημα εκπροσωπούν το κόμμα
του προλεταριάτου. Αλλά αν δεν συμφέρει τους
λεγόμενους δημοκράτες να αναγνωρίζουν αυτούς τους εργάτες, το καθήκον του προλεταριακού κόμματος είναι να τους τιμά όπως τους αξίζει».

Ο

Φρίντριχ Ένγκελς αναφέρεται συνήθως ως ο «αχώριστος φίλος και συνεργάτης» του Καρλ Μαρξ. Ήταν βέβαια και τα δυο. Από το 1842 που πρωτογνωρίστηκαν στο Παρίσι μέχρι το θάνατο του Μαρξ το 1883, η φιλία τους όχι μόνο διατηρήθηκε αλλά και δυνάμωσε όπως και η συνεργασία τους που ήταν σχεδόν καθημερινή.
Ο ίδιος ο Ένγκελς επέμενε μέχρι το θάνατό του ότι «έπαιζε το δεύτερο βιολί» σε αυτή την σχέση. Όμως, από πολλές απόψεις αδικούσε τον εαυτό του. Κάθε έργο του
Μαρξ, ακόμα και αυτά που έγραψε μόνος του, έχει ενσωματωμένο ένα κομμάτι από
τον Ένγκελς, τις παρατηρήσεις, τις ιδέες του. Ο Μαρξ, για παράδειγμα, πρόλαβε να
δημοσιεύσει σε ολοκληρωμένη μορφή μόνο τον Πρώτο Τόμο του Κεφαλαίου. Όταν πέθανε άφησε πίσω του ένα βουνό από σημειώσεις, προσχέδια και υλικό που προοριζόταν για τους επόμενους τόμους. Ο Ένγκελς δημοσίευσε τον Δεύτερο Τόμο το 1885 και
τον Τρίτο το 1894. Δεν έκανε μια απλή επιμέλεια, ήταν από πολλές απόψεις μια τιτάνια δουλειά. Χωρίς τον Ένγκελς δεν θα είχαμε σήμερα το έργο που αναλύει τους νόμους κίνησης του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.
Ο Φραντς Μέρινγκ, Γερμανός σοσιαλιστής που έγραψε την πρώτη βιογραφία του
Μαρξ, αναφέρει ότι όσον αφορά την οικονομία: «το γεγονός παραμένει, παρά τις σεμνές διαψεύσεις του Ένγκελς, ότι αρχικά ήταν αυτός που έδωσε και ο Μαρξ αυτός
που πήρε σε αυτό το πεδίο όπου σε τελευταία ανάλυση θα δοθεί η αποφασιστική μάχη» ανάμεσα στους καπιταλιστές και τους εργάτες. Πράγματι, ήταν ο Ένγκελς που
έγραψε στα τέλη του 1843 το Περίγραμμα της Κριτικής της Πολιτικής Οικονομίας, ένα
κείμενο που κέντρισε τον Μαρξ να αρχίσει τις δικές του οικονομικές μελέτες.
Ήδη εκείνη την εποχή είχε ξεκινήσει η πολιτική και πνευματική του συνεργασία –
και φιλία με τον Μαρξ. Ο 27χρονος Μαρξ και ο 25χρονος Ένγκελς είχαν γράψει από
κοινού δυο βιβλία την Αγία Οικογένεια (1845) και την Γερμανική Ιδεολογία (1846),
ήταν σύντροφοι στις Επιτροπές Κομμουνιστικής Αλληλογραφίας που το 1847 θα έδιναν τη θέση τους στη θρυλική Ένωση των Κομμουνιστών, και είχαν τις πρώτες «γνωριμίες» με την αστυνομία δυο τριών χωρών.

Επαναστάτης

Ο

Ένγκελς δεν έγινε επαναστάτης λόγω
της φιλίας του με τον Μαρξ. Φτάσανε
και οι δυο στις απόψεις που σήμερα
αποτελούν τη μαρξιστική κληρονομιά μέσα
από παράλληλες αλλά διαφορετικές πορείες.
Για τον Ένγκελς, γιο μιας οικογένειας θρήσκων βιομηχάνων από το Μπάρμεν-Εμπερφελντ (σήμερα Βούπερταλ), η πορεία αυτή
περιλάμβανε από νωρίς τη ρήξη με την οικογένειά του και την τάξη του, και μεγάλες ιδεολογικές αλλαγές.
Όταν έφτασε στο Βερολίνο το 1841 για να
υπηρετήσει τη θητεία του ως λοχαγός πυροβολικού του πρωσικού στρατού, ήταν ένας
ρομαντικός Γερμανός φιλελεύθερος που
απεχθανόταν την πρωσική απολυταρχία. Στο
Βερολίνο παρακολούθησε διαλέξεις στα πανεπιστήμια και εντάχτηκε στους κύκλους των
«αριστερών χεγκελιανών». Οι διανοούμενοι
που τους αποτελούσαν αξιοποίησαν την διδασκαλία του μεγάλου φιλοσόφου Χέγκελ (είχε
πεθάνει το 1831) για να κάνουν μια κριτική
της θρησκείας και του πρωσικού πολιτικού
συστήματος.
Όταν έφτασε στο Μάντσεστερ το 1843, για
να δουλέψει σε μια από τις επιχειρήσεις που
ήταν μέτοχος ο πατέρας του, συνάντησε την
σύγχρονη εργατική τάξη και τα κινήματά της.
Το Μάντσεστερ ήταν από τις λίγες βιομηχανικές μεγαλουπόλεις στο κόσμο εκείνη την
εποχή. Όμως, οι πρώτες του συμπάθειες δεν
ήταν κάποιοι φλογεροί επαναστάτες, αλλά το
ρεύμα που υποστήριζε τις ιδέες του Ρόμπερτ

Οουεν, ενός από τους πιο λαμπρούς εκπροσώπους αυτού που ο Ένγκελς θα αποκαλούσε χρόνια μετά «ουτοπικό σοσιαλισμό». Ο
κοινός παρανομαστής όλων των «ουτοπικών
σοσιαλιστών» ήταν ο ελιτισμός. Μια δικαιότερη κοινωνία ήταν αναγκαία, αλλά θα έρθει
από «τα πάνω», από την εφαρμογή των συνταγών που διατύπωναν οι εμπνευστές τους.
Αν σταματούσε εκεί ο Ένγκελς θα παρέμενε ένας αστός φιλάνθρωπος με κάποιες συγκεχυμένες ιδέες περί «κομμουνισμού». Όμως,
δεν έμεινε. Το κίνημα των Χαρτιστών είχε ήδη
συγκλονίσει την Βρετανία τα προηγούμενα
χρόνια. Ήταν το πρώτο καθαρά πολιτικό κίνημα της εργατικής τάξης. Ο Ένγκελς άρχισε
να συνεργάζεται μαζί τους και να αλλάζει τις
ιδέες του. Η αποφασιστική στροφή έρχεται
το 1845, παράλληλα με την συνεργασία με
τον Μαρξ στην συγγραφή της Γερμανικής
Ιδεολογίας. Σε ένα άρθρο του στην εφημερίδα των Χαρτιστών υποστηρίζει ότι δεν έχουν
να περιμένουν τίποτα από τις «καλές προθέσεις» των από πάνω: «Στην Γερμανία, η επαναστατική δράση θα ξεκινήσει από τους ίδιους τους εργαζόμενους ανθρώπους… Ευτυχώς, δεν στηριζόμαστε καθόλου στις μεσαίες
τάξεις».
Η ιδέα ότι η απελευθέρωση της εργατικής
τάξης θα είναι έργο της ίδιας, κι όχι κάποιων
σωτήρων που θα την πάνε στον παράδεισο,
είναι το κόκκινο νήμα που διαπέρασε τη ζωή
και τη δράση του Μαρξ και του Ένγκελς από
τότε μέχρι το θάνατό τους.

«Στρατηγός»
Ο Ένγκελς με τον Μαρξ και την οικογένειά του

Συνέδρια και οδοφράγματα

Ο

Ένγκελς μαζί με τον Μαρξ συμμετείχαν
στα συνέδρια της Ένωσης των Κομμουνιστών τον Ιούνη και τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του 1847. Ο Ένγκελς εκλέχτηκε στην
Κεντρική Επιτροπή της οργάνωσης που τον Ιούλη του 1847 του ανέθεσε να γράψει μια «κατήχηση» - ένα προγραμματικό κείμενο σε απλή
γλώσσα. Η δεύτερη απόπειρα σε αυτή την προσπάθεια, ένα κείμενο με τίτλο Οι “Αρχές του
Κομμουνισμού”, έγιναν η βάση για το Κομμουνιστικό Μανιφέστο που δημοσιεύτηκε το 1848.
Ακόμα και ο τίτλος ήταν ιδέα του Ένγκελς, παρόλο που, όπως έκανε συνήθως, αργότερα απέδωσε «το βασικό σκεπτικό… αποκλειστικά στον
Μαρξ».
Η δημοσίευση του Μανιφέστου συνέπεσε με
την «άνοιξη των λαών» το κύμα των επαναστάσεων που συγκλόνισαν την Ευρώπη το 1848, ξεκινώντας τον Φλεβάρη από το Παρίσι. Το 1848
ήταν από μια άποψη συνέχεια της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης: η αστική τάξη διεκδικούσε
την πολιτική εξουσία στηριγμένη στο μαζικό κίνημα στους δρόμους. Όμως, ήταν και κάτι παραπάνω: για πρώτη φορά η εργατική τάξη μπήκε στην αρένα της πολιτικής πάλης με τα δικά
της αιτήματα και οράματα. Τον Ιούνη του 1848
οι εργάτες του Παρισιού σφαγιάστηκαν από
τους δημοκράτες αστούς.
Ο Μαρξ κι ο Ένγκελς ρίχτηκαν στη φωτιά της
πολιτικής δράσης στην επαναστατημένη Γερμανία. Με όργανο τη Νέα Εφημερίδα του Ρήνου,

τάχτηκαν στην άκρα αριστερά του δημοκρατικού κινήματος. Μέσα από τις σελίδες αυτής της
εφημερίδας ξεσκεπαζόταν η υποκρισία και τα
σχέδια της πρωσικής απολυταρχίας και καυτηριάζονταν η δειλία και η υποχωρητικότητα των
φιλελεύθερων αστών.
Το απόγειο της επιρροής της αριστεράς στο
«γερμανικό 1848» ήταν το φθινόπωρο, όταν η
κυβέρνηση πέρασε στην αντεπίθεση προσπαθώντας να πνίξει τις κατακτήσεις των προηγούμενων μηνών. Τον Σεπτέμβρη, για παράδειγμα,
ο Ένγκελς ήταν ομιλητής σε μια γιγάντια συγκέντρωση λίγο έξω από την Κολονία, με τις κόκκινες σημαίες να ανεμίζουν και χιλιάδες αντίτυπα των Αιτημάτων του Κομμουνιστικού Κόμματος, να μοιράζονται. Όμως, ένα δεκαπενθήμερο
μετά ο πρωσικός στρατός μπήκε στην Κολονία
και ο Ένγκελς ήταν πλέον καταζητούμενος.
Αυτό δεν τον εμπόδισε να βρεθεί στην πρώτη
γραμμή όταν την άνοιξη του 1849 η επανάσταση
γνώρισε την τελευταία της αναλαμπή στη Γερμανία. Τον Μάη εκείνης της χρονιάς πήγε στην
ιδιαίτερη πατρίδα του, το Εμπερφελντ, κουβαλώντας και δυο κάσες φυσίγγια για τον εξοπλισμό της πολιτοφυλακής. Τον Ιούνη κατατάχτηκε
σε ένα εθελοντικό σώμα που πολέμησε για τις
δημοκρατικές κυβερνήσεις της Βάδης και του
Παλατινάτου. Βετεράνος τεσσάρων μαχών ο
Ένγκελς μαζί με τους τελευταίους συντρόφους
πέρασε στην Ελβετία μετά την ήττα του επαναστατικού στρατού.
Σε ένα κείμενο που έγραψε το 1850 για εκείνη

Α

πό τότε και μέχρι το θάνατό του ο Ένγκελς απόκτησε ένα παρατσούκλι: οι σύντροφοι και στενοί φίλοι τον αποκαλούσαν
στρατηγό. Αυτό είχε να κάνει καταρχήν με τις
στρατιωτικές του γνώσεις που φρόντιζε να ανανεώνει συνεχώς. To 1870-71 στη διάρκεια του
Γαλλο-Πρωσικού Πολέμου δημοσίευσε, ανώνυμα, μια σειρά άρθρων στην εφημερίδα Παλ Μαλ
Γκαζέτ, με εκτιμήσεις για τη πορεία του πολέμου
και αναλύσεις των μαχών και εκστρατειών. Επεσε τόσο μέσα στις εκτιμήσεις του, που κάμποσοι
«ειδικοί» της εποχής νόμιζαν ότι είναι γραμμένα
από κάποιον πολύ κοντά στο πρωσικό γενικό επιτελείο.

Όμως, το παρατσούκλι αφορούσε κάτι πολύ
ευρύτερο. Ο Ένγκελς ήταν ο «στρατηγός» της
επανάστασης. Υπεράσπισε και ανέπτυξε τη θεωρία που είχε αναπτύξει μαζί με τον Μαρξ και την
επαναστατική στρατηγική που πηγάζει από αυτήν. Το έκανε αυτό με τα βιβλία του, με την δράση του στην Πρώτη Διεθνή στο πλευρό του
Μαρξ, αλλά και με τις πολιτικές παρεμβάσεις
του στο σοσιαλιστικό κίνημα της εποχής του και
ιδιαίτερα στο γερμανικό σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα.
Ο Ένγκελς υπεράσπισε ξανά και ξανά αυτό
που ονόμαζε με τον Μαρξ «υλιστική αντίληψη
της ιστορίας» -ιστορικό υλισμό. Ο τρόπος παραγωγής της υλικής ζωής καθορίζει την πολιτική,
κοινωνική και πνευματική πορεία της ζωής γενικά. Ο άνθρωπος είναι γέννημα και κομμάτι του
φυσικού κόσμου, και αντεπιδρά πάνω του με την
συλλογική του εργασία για να ικανοποιήσει τις
ανάγκες του. Σε αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι
έρχονται σε σχέσεις μεταξύ τους, σχέσεις παραγωγής που πάνω τους υψώνεται ένα ολόκληρο
οικοδόμημα ιδεών και θεσμών για να τις διατηρήσει. Ο χωρισμός της κοινωνίας σε τάξεις, η
εμφάνιση του κράτους, η ίδια η «πυρηνική» οικογένεια είναι ιστορικά προϊόντα, δεν είναι η «φυσική τάξη πραγμάτων». Όπως έγραφε στην μπροσούρα Σοσιαλισμός, Ουτοπικός και Επιστημονικός:
«Και τότε διαπιστώθηκε πως όλη η ως τα τώρα
ιστορία, με εξαίρεση τα πρωτόγονα στάδια, είναι
ιστορία ταξικών αγώνων και πως οι αντιμαχόμενες αυτές κοινωνικές τάξεις αποτελούν κάθε φορά το προϊόν των σχέσεων παραγωγής και ανταλλαγής, με μια λέξη των οικονομικών σχέσεων
κάθε εποχής. Κατά συνέπεια, η οικονομική δομή
της κοινωνίας αποτελεί κάθε φορά την πραγματική βάση, από την οποία μπορούμε να εξηγήσουμε ολόκληρο το εποικοδόμημα από τους νομικούς και πολιτικούς θεσμούς, καθώς και τις
θρησκευτικές, φιλοσοφικές και τις διάφορες άλλες ιδέες της δεδομένης ιστορικής περιόδου».
Ο Ένγκελς υπέβαλε ξανά και ξανά αυτά τα
συμπεράσματα στη δοκιμασία της ιστορικής
έρευνας. Κεντρικός άξονας της ενασχόλησης

του με την επιστήμη υπήρξε η συγκέντρωση ιδεών από τα πιο προχωρημένα επιστημονικά επιτεύγματα της εποχής του προκειμένου να ελέγχει και ν' αναπτύσσει τόσο τη θεωρία που επεξεργάσθηκαν από κοινού με τον Μαρξ, την υλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας, όσο και
τη μέθοδό τους, τη διαλεκτική.
Στις μελέτες του, ο Ένγκελς χρησιμοποιεί δεδομένα από τη φυσική, την κοσμολογία, τη γεωλογία και τη βιολογία -δηλαδή, η πραγματικότητα της φύσης- ώστε να δείξει ότι δεν έβρισκαν
την πληρέστερη και καλύτερη εξήγησή τους όσο
θεωρούνταν φαινόμενα που έχουν τις ρίζες τους
«στους ουρανούς ή τα βάθη της ελεύθερης βούλησης και όχι μέσα στην ίδια την αντικειμενική
πραγματικότητα, στη φύση», κατά την χαρακτηριστική διατύπωση του Τρότσκι. Αυτή είναι η υλιστική αντίληψη της πραγματικότητας.
Το κλασσικό πλέον βιβλίο του Η Καταγωγή της
Οικογένειας, της Ατομικής Ιδιοκτησίας και του
Κράτους (1884) έχει δεχτεί κατά καιρούς διάφορες, συνήθως άδικες, επικρίσεις. Κι όμως, στηρίχτηκε στα πιο σύγχρονα δεδομένα της ανθρωπολογίας και ιστορίας για να το γράψει. Κι αν κάτι
διακρίνει το βιβλίο είναι το πάθος με το οποίο ο
Ένγκελς στιγματίζει την γυναικεία καταπίεση –
από μόνη της μια πρωτοποριακή θέση στην εποχή του.
Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά, ο Λένιν γύρισε πίσω και σε αυτό το βιβλίο για να αποκαταστήσει την μαρξιστική κληρονομιά για το κράτος
στο βιβλίο του Κράτος και Επανάσταση.
Τόσο ο Μαρξ όσο και ο Ένγκελς έδωσαν μάχες, ιδεολογικές και πολιτικές, ενάντια στην
επιρροή των διάφορων ρεφορμιστικών ρευμάτων στην γερμανική σοσιαλδημοκρατία, το κόμμα που βοήθησαν να ιδρυθεί και ήταν μέλη του.
Από την Κριτική του Προγράμματος της Γκότα
(1875) που έγραψαν από κοινού μέχρι την κριτική του Ένγκελς στο «μαρξιστικό» Πρόγραμμα
της Ερφούρτης του 1891, είχε μόνιμο μέτωπο
ενάντια στη τάση της κομματικής ηγεσίας να
υποκύπτει στο «ρεαλισμό» του συμβιβασμού με
το κράτος και την άρχουσα τάξη. Η «θυσία του
μέλλοντος του κινήματος στο όνομα του παρόντος, μπορεί να έχει ‘τίμια κίνητρα, αλλά είναι και
παραμένει οπορτουνισμός, και ο τίμιος’ οπορτουνισμός είναι ίσως ο πιο επικίνδυνος από
όλους!» έγραφε.
Το 1871, όταν τον κατηγόρησαν επειδή υποστήριξε την πρώτη εργατική κυβέρνηση, την
Κομμούνα του Παρισιού, ο Ένγκελς έγραψε στη
μητέρα του:
«Γνωρίζεις ότι οι θέσεις μου δεν έχουν αλλάξει
για σχεδόν 30 χρόνια. Δεν μπορεί να σε εξέπληξε ότι, όταν τα γεγονότα με αναγκάζουν, όχι μόνο πρέπει να μένω πιστός σ’ αυτές αλλά και να
κάνω το καθήκον μου με άλλους τρόπους. Αν
δεν το έκανα, αυτό θα ήταν λόγος να ντραπείς
για μένα. Κι αν ο Μαρξ δεν ήταν εδώ, ακόμη κι
αν δεν υπήρχε καν, τίποτα δεν θα άλλαζε ως
προς αυτό».
Ο Ενγκελς πέθανε στις στις 5 Αυγούστου του
1895, έχοντας κάνει κάτι παραπάνω από το καθήκον του. Μας έχει αφήσει μια πολύτιμη κληρονομιά, έναν «οδηγό για δράση» για τις μάχες που
έχουμε να δώσουμε σήμερα.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Νέα από τους χώρους
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: STOP στην
εργοδοτική τρομοκρατία
Παράσταση διαμαρτυρίας έγινε την Δευτέρα 17/8 στην
επιθεώρηση εργασίας στο Ηράκλειο Κρήτης από το Σωματείο Ιδ. Εκπαιδευτικών Ηρακλείου «Γαλάτεια Καζαντζάκη»
για τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες στο φροντιστήριο ΕΠΙΛΟΓΗ.
Το παραπάνω φροντιστήριο προχώρησε σε εκδικητική
απόλυση εργαζόμενης καθηγήτριας και συνδικαλίστριας,
όταν η ίδια διεκδίκησε τα δεδουλευμένα της και δεν δέχτηκε να υπογράψει ψευδώς ότι τα έλαβε κατά τη διάρκεια
έλεγχου της επιθεώρησης εργασίας. Μετά την απόλυση
ακολούθησε επιχείρηση τρομοκράτησης της εργαζόμενης
και του σωματείου στο οποίο ανήκει.
H ANTAΡΣΥΑ εκπαιδευτικών στήριξε την παράσταση διαμαρτυρίας και σε ανακοίνωση της αναφέρει: «Την Τρίτη
11/8 ο αστυνομικός υπηρεσίας του 1ου Τμήματος Ηρακλείου κάλεσε τηλεφωνικά τον πρόεδρο και την απολυθείσα
από την ΕΠΙΛΟΓΗ συνάδελφο, μέλος του ΔΣ του σωματείου ιδιωτικών εκπαιδευτικών «Γαλάτεια Καζαντζάκη» να παραβρεθούν στην ασφάλεια για μια "φιλική κουβεντούλα"
ύστερα από εισαγγελική παραγγελία λόγω καταγγελίας του
φροντιστηρίου για «διατάραξη της ηρεμίας του χώρου»
εξαιτίας, όπως κατήγγειλαν, συνδικαλιστικών παρεμβάσεων
από το σωματείο… Το φροντιστήριο ΕΠΙΛΟΓΗ φέρνοντας
στην επιφάνεια πρακτικές άλλων μαύρων εποχών, στην
προσπάθειά του να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς, δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει ασφαλίτικες
μεθόδους για να λήξει την εργασιακή διαφορά που έχει με
την υπάλληλο του και να καλύψει τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες του. Δεν θα γίνει ανεκτό να απολύεται υπάλληλος,
επειδή απλά και μόνο διεκδίκησε τα δεδουλευμένα (δώρο
Πάσχα) και δεν δέχτηκε ψευδώς να υπογράψει ότι τα έλαβε, ενώπιον έλεγχου της επιθεώρησης εργασίας». Ψήφισμα
αλληλεγγύης έχει εκδόσει και η τοπική ΕΛΜΕ Ηρακλείου.

Αλληλεγγύη στον
Σάκη Παπαδόπουλο
Την συμπαράστασή τους στον Σάκη Παπαδόπουλο,
πρώην πρόεδρο του σωματείου στην εταιρία του Δημοσίου
«Θέμις Κατασκευαστική» δηλώνουν με έκδοση ψηφισμάτων
πολλά σωματεία και οργανώσεις της αριστεράς.
Στις 29 του Δεκέμβρη του 2011 είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα 57 εργαζόμενοι της συγκεκριμένης εταιρείας. Ανάμεσά
τους και ο Σ. Παπαδόπουλος. Δυο μήνες μετά, με Κοινή
Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε η επιστροφή στη δουλειά 27 εργαζομένων και η εξαίρεσή τους από την εφεδρεία.
Ο Σ. Παπαδόπουλος ήταν μέσα σε αυτούς που εξαιρέθηκαν αλλά προς τιμή του, ως πρόεδρος του σωματείου, αρνήθηκε την επιστροφή του στη δουλειά μέχρι να γυρίσουν
όλοι πίσω στις θέσεις τους.
Με τον νόμο Κατρούγκαλου (4325/2015) όλοι οι εργαζόμενοι επέστρεψαν πίσω, αλλά ο ίδιος εξαιρέθηκε! Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια εκδικητική απόφαση απέναντι
σε ένα δυνατό παράδειγμα συναδελφικής αλληλεγγύης. Η
στάση του Σ. Παπαδόπουλου βαφτίστηκε «οικειοθελής αποχώρηση».
Ψηφίσματα συμπαράστασης έχουν βγάλει η ΑΔΕΔΥ, το
Σωματείο εργαζόμενων στην εταιρία «Κτιριακές Υποδομές»,
οι συνάδελφοι του στη «Θέμις», η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.ά.
Το ψήφισμα της ΑΔΕΔΥ αναφέρει: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. εκτιμά ότι η μη επαναφορά του συναδέλφου Σάκη Παπαδόπουλου στην εργασία του συνιστά
στην ουσία συνδικαλιστική δίωξη και απαιτεί από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης την άμεση επαναπρόσληψή του».

Διεθνή

“Ο αγώνας των εργατών
στην Ελλάδα είναι έμπνευση”
Πώς ήταν η καμπάνια αλληλεγγύης
για το Όχι στην Αυστραλία;
Όταν ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το
δημοψήφισμα, όλα τα μάτια στράφηκαν
στην Ελλάδα. Τα αυστραλιανά ΜΜΕ,
όπως όλα τα υπόλοιπα, υπαγόρευαν
στον ελληνικό λαό να ψηφίσει Ναι και
προέβλεπαν ότι το Ναι θα νικήσει. Αλλά
οι καθημερινοί άνθρωποι άρχισαν να εμπνέονται όλο και περισσότερο όσο βλέπαμε το δυνάμωμα της καμπάνιας του
Όχι και τη μαζική συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Οι αριστεροί Ελληνοαυστραλοί
και οι σοσιαλιστές οργάνωσαν διαδηλώσεις για το Όχι στη Μελβούρνη και στο
Σίδνεϋ.
Οι συγκεντρώσεις, εκτός από την αλληλεγγύη στο κίνημα του Όχι, ήταν γεμάτες με συζητήσεις για το τι θα έπρεπε να
κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι ο δρόμος
για να συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια
στη λιτότητα. Στο Σίδνεϋ, πολλοί ακτιβιστές υποστήριζαν άκριτα προηγουμένως
την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατά τη
διάρκεια της καμπάνιας για το δημοψήφισμα, διάφοροι από αυτούς μπορούσαν
να δουν ότι ο Τσίπρας δεν είχε όλες τις
απαντήσεις.
Ποια η επίδραση και η αξία
των εξελίξεων στην Ελλάδα για το κίνημα
και την αριστερά στην Αυστραλία;
Το γεγονός ότι οι εργάτες στην Ελλάδα δεν ενέδωσαν στα μνημόνια που τους
επιβάλλονταν από τις άρχουσες τάξεις
στην Ευρώπη είναι φάρος για όσους θέλουν να αντισταθούν στο νεοφιλελευθερισμό. Η εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ – πράγμα
που κατανοούμε ως προϊόν του αγώνα –
ήταν πηγή έμπνευσης για μεγάλο κομμάτι της αυστραλιανής αριστεράς που βρίσκει απωθητικό το νεοφιλελευθερισμό
του Εργατικού Κόμματος (του δικού μας
ΠΑΣΟΚ). Το δημοψήφισμα έκανε αυτή
την κατάσταση πιο έντονη.

Συνέντευξη της Τζιν Πάρκερ
(Jean Parker) από την οργάνωση
«Αλληλεγγύη» της Αυστραλίας
στο Μανώλη Σπαθή
Το «Όχι» – μια (ελληνική) λέξη που κανείς από εμάς δεν είχε ξανακούσει – έχει
γίνει σύμβολο της αντίστασης ενάντια
στην αδικία και τις περικοπές. Άλλες καμπάνιες τώρα λένε «Όχι» στο ρατσισμό,
στην κλιματική αλλαγή κ.λπ. Ο αγώνας
των εργατών στην Ελλάδα έχει δώσει σε
όλους μας έμπνευση να παλέψουμε
ενάντια στη λιτότητα και στις περικοπές.
Για την οργάνωση «Αλληλεγγύη» (Solidarity), πολλά είναι τα χρήσιμα διδάγματα
τα οποία έχουμε αντλήσει και τα οποία
συζητάμε: για παράδειγμα την ανάγκη να
μεγαλώσουμε την οργάνωση μας, και το
παράδειγμα του ΣΕΚ και του ρόλου που
έπαιξε στην καμπάνια του δημοψηφίσματος, στον αγώνα ενάντια στη Χρυσή Αυγή
και στην εργατική αντίσταση. Πράγμα
που δείχνει την ανάγκη μιας ξεκάθαρης,
πειθαρχημένης, ανεξάρτητης πολιτικής
οργάνωσης επαναστατών σοσιαλιστών.
Αυτά είναι διδάγματα που μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε για να δείξουμε στους
υποστηρικτές μας την ανάγκη να χτίσουμε την οργάνωση «Αλληλεγγύη» ώστε να
παίξει παρόμοιο ρόλο.
Τι έγινε με τη Χρυσή Αυγή
στην Αυστραλία;
Η Χρυσή Αυγή προσπάθησε να εδραιωθεί σε μερικές πόλεις στην Αυστραλία,
αναζητώντας υποστήριξη από τη μεγάλη
ελληνική κοινότητα, ιδιαίτερα στη Μελβούρνη. Αυτό στέφθηκε με παταγώδη
αποτυχία. Οι αριστεροί Έλληνες στη
Μελβούρνη, έστησαν την οργάνωση «Όχι
στη Χρυσή Αυγή» που παρακολουθεί
τους φασίστες και έχει διαδηλώσει ενάν-

τια σε κάθε απόπειρα συγκέντρωσης της
Χρυσής Αυγής. Ένα τέτοιο παράδειγμα
είχαμε το Μάιο του 2014, όταν μία τοπική
ακροδεξιά ομάδα, που ονομάζεται «Πρώτα η Αυστραλία», προσπάθησε να οργανώσει διαμαρτυρία στο ελληνικό προξενείο για υποστήριξη στη Χρυσή Αυγή.
Όμως, μόνο 10 άνθρωποι πήγαν σε αυτή
τη συγκέντρωση, ενώ 200 συνδικαλιστές
και αντιφασίστες συγκεντρώθηκαν εναντίον τους.
Στη Μελβούρνη, τα δίκτυα της Χρυσής
Αυγής προσπάθησαν να μαζέψουν χρήματα για τους φασίστες στην Ελλάδα,
προσποιούμενοι ότι μαζεύουν λεφτά για
να βοηθήσουν τον ελληνικό λαό να αντιμετωπίσει την κρίση. Οι αντιφασίστες κατάφεραν να τους ξεσκεπάσουν και δεν
επέτρεψαν σε αυτή την προσπάθεια να
πετύχει.
Τα δίκτυα της Χρυσής Αυγής τώρα αλλάζουν στρατηγική. Στηρίζουν την καμπάνια «Επανακτήστε την Αυστραλία» ένα νέο ισλαμοφοβικό και ακροδεξιό κίνημα – για να οργανώσουν την απεχθή
Ισλαμοφοβία που συνεχώς προωθείται
από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση του
Συντηρητικού Τόνι Άμποτ – ενώ το Εργατικό Κόμμα δε προβάλλει καμία αντιπολίτευση. Οι φασίστες, σαν τη Χρυσή Αυγή
και άλλους, έχουν προσκολληθεί στην
καμπάνια αυτή, προσπαθώντας να αυξήσουν τις δυνάμεις τους.
Έχουμε βοηθήσει να οργανωθούν διαδηλώσεις μαζικότερες από αυτές του κινήματος «Επανακτήστε την Αυστραλία»
με σκοπό να απωθήσουμε τους ρατσιστές. Επίσης οργανώνουμε μια ευρύτερη
διαδήλωση συνδικαλιστών, Οικολόγων
και Μουσουλμάνων ενάντια στην Ισλαμοφοβία για αντιμετωπίσουμε τα ρατσιστικά
ψέματα της κυβέρνησης και να προωθήσουμε μια ευρεία αριστερή εναλλακτική
τη προσπάθεια μετατροπής των Μουσουλμάνων σε εξιλαστήρια θύματα.

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ Αντιφασιστική νίκη
Η ρατσιστική “πορεία του λευκού άνδρα” που οργάνωνε η νεοναζιστική γκρούπα Εθνική Δράση το Σάββατο στο Λίβερπουλ
γνώρισε τη γελοιοποίηση. Οι ελάχιστοι φασίστες που συγκεντρώθηκαν βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια μαζική αντιφασιστική
διαδήλωση, με αποτέλεσμα να ακυρώσουν την πορεία.
Πάνω από 1000 αντιφασίστες συμμετείχαν στη διαδήλωση
που κάλεσε η κίνηση Ενωθείτε Ενάντια στο Φασισμό (UAF) του
Μερσισάιντ. Η διαδήλωση, μέλη και υποστηρικτές του UAF και
πολύς κόσμος της γειτονιάς, πέρασε από το κέντρο της πόλης
και κατέλαβε την οδό Λάιμ σημείο που οι νεοναζί θα πραγματοποιούσαν τη μάζωξή τους. Η αντιφασιστική διαδήλωση είχε τη
στήριξη τοπικών συνδικάτων, δημοτικών συμβούλων, μελών από
τις τοπικών κοινοτήτες όπως της αφρικανικής, της ιρλανδικής
και της εβραϊκής κ.α.
Οι ναζί τις προηγούμενες ημέρες διέδιδαν ότι στην πορεία
τους θα συμμετείχαν εκατοντάδες με συμμετοχές ομοϊδεατών
τους από τη Ρωσία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Ο προγραμματισμός τους ήταν να περάσουν από το εμπορικό κέντρο της πόλης και με επιστολή τους στον δήμαρχο απειλούσαν με “εθνικιστικό σαββατοκύριακο χάους κι επεισοδίων”, σε περίπτωση που

εμποδιζόταν η πορεία.
Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η πολυεθνική γειτονιά του
Μέρσισαϊντ βγήκε στο δρόμο να αντιμετωπίσει τους φασίστες.
Παρά τα μεγάλα λόγια των φασιστών όμως, οι εκατοντάδες αντιρατσιστές διαδηλωτές βρήκαν απέναντί τους όχι παραπάνω
από τρεις δεκάδες ναζί οι οποίοι μάλιστα είχαν ναυλώσει λεωφορεία από όλη τη Βρετανία για την μικρή όπως αποδείχτηκε
συγκέντρωσή τους. Το αποτέλεσμα ήταν οι φασίστες να γνωρίσουν τον εξευτελισμό, να ακυρώσουν την πορεία και να τραπούν σε φυγή με τη βοήθεια της αστυνομίας.
Η ανακοίνωση του τοπικού UAF που βγήκε μετά την αντιφασιστική επιτυχία είναι χαρακτηριστική της αυτοπεποίθησης και
του κλίματος που επικράτησε. Μεταξύ άλλων αναφέρει:
“Το πολυπολιτισμικό Μερσισάιντ απέδειξε ότι οι αντιρατσιστές είναι πλειοψηφία και οι φασίστες είναι ανεπιθύμητοι στο Λίβερπουλ. Είμαστε περήφανοι που ήμασταν κομμάτι της διαδήλωσης και της αντισυγκέντρωσης. Η αντιφασιστική κινητοποίηση στηρίχτηκε στο ντόπιο κόσμο, τη στιγμή που η μικροσκοπική ναζιστική συγκέντρωση είχε οργανωθεί πανεθνικά. Ήταν μια
φανταστική ημέρα! Νο Pasaran!”
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Διεθνή

ΔΙΩΡΥΓΑ ΣΟΥΕΖ Ο Τσίπρας στη φιέστα Σίσι

Η

παρουσία του Τσίπρα στη
φιέστα που οργάνωσε το καθεστώς Σίσι στην Αίγυπτο για
τα εγκαίνια της νέας διώρυγας του
Σουέζ είναι αίσχος αντίστοιχου επιπέδου με το μνημόνιο 3. Με την παρουσία Τσίπρα, η ελληνική κυβέρνηση έδωσε το ΟΚ για τους χιλιάδες
φυλακισμένους που στιβάζονται στις
αιγυπτιακές φυλακές, για τους καταδικασμένους σε θάνατο, για τους
“εξαφανισμένους” που γυρνάνε σπίτι τους μέσα σε φέρετρα.
Δεν ήταν μια τυχαία ούτε μια τυπική επίσκεψη. Ήταν ξεκάθαρο σε διεθνές επίπεδο ότι τα εγκαίνια της
διώρυγας είχαν επιλεγεί από το καθεστώς του Σίσι για να σηματοδοτήσουν την επιστροφή στη “νομιμοποίησή” του. Δύο συναπτά χρόνια σφάζει ανελέητα, αρχικά προκαλώντας
αντιδράσεις ακόμη και στις ΗΠΑ.
Τώρα ο Ομπάμα, ο Κέρι και από κοντά και η Ευρωπαϊκή Ένωση δικαιώνουν τον Σίσι, τον συγχαίρουν για
την “αντιτρομοκρατική” του δραστηριότητα, ξανανοίγουν τις κάνουλες
της χρηματοδότησης και των εξοπλιστικών προγραμμάτων. Ο Σίσι
έψαχνε ευκαιρία να δείξει σε φίλους
και εχθρούς της περιοχής, αλλά και
στους ίδιους τους Αιγύπτιους, ότι
όχι μόνο δεν είναι πλέον μαύρο πρόβατο, αλλά έχει και την ενθάρρυνση
από τους ισχυρούς του πλανήτη να
συνεχίσει τα αίσχη του. Γι’ αυτό οργάνωσε το πανηγύρι στο Σουέζ - και
σε αυτό το πανηγύρι πήρε μέρος ο
Τσίπρας.
Ο Σίσι πήρε την εξουσία πριν από
δυο χρόνια, το καλοκαίρι του 2013,
ανατρέποντας τον εκλεγμένο πρόεδρο Μούρσι. Ανέλαβε από πλευράς
του στρατού να βάλει τέλος με κάθε
τρόπο στον κύκλο που άνοιξε η επα-

νάσταση του Γενάρη του 2011. Η
βαρβαρότητα από τις πρώτες κιόλας μέρες ξεπέρασε και τις χειρότερες μέρες του καθεστώτος Μουμπάρακ. Στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν
οι δυνάμεις ασφαλείας σε βάρος
των κατασκηνώσεων που προσπαθούσε να οργανώσει η Μουσουλμανική Αδελφότητα κόντρα στο πραξικόπημα σκοτώθηκαν σχεδόν 1500
άνθρωποι. Μόνο στις 14 Αυγούστου,
την πιο μαύρη μέρα της καταστολής, με το πυρ που άνοιξε η αστυνομία εναντίον άοπλων διαδηλωτών,
υπολογίζεται ότι σκοτώθηκαν πάνω
από 1000 άνθρωποι, ανάμεσά στους
παιδιά. Το καθεστώς τρόμου επεκτάθηκε στις γειτονιές και στα σπίτια στελεχών της Αντιπολίτευσης, με
εισβολές, απαγωγές και εν ψυχρώ
δολοφονίες.
Άγνωστος αριθμός ανθρώπων
έχουν συλληφθεί από εκείνες τις μέ-

ρες. Μια εκτίμηση είναι κοντά στις
50 χιλιάδες. Πολλοί από αυτούς,
ανάμεσά τους και ο ίδιος ο πρώην
πρόεδρος Μούρσι, έχουν καταδικαστεί σε θάνατο. Δεν είναι μόνο η
Μουσουλμανική Αδελφότητα που
βρίσκεται στο στόχαστρο του Σίσι.
Ακτιβιστές της αριστεράς και των κινημάτων νεολαίας βρίσκονται επίσης στις φυλακές. Η περίπτωση της
δικηγόρου Μαχιενούρ αλ-Μάσρι, μέλους των Επαναστατών Σοσιαλιστών, είναι από τις πιο γνωστές.

Μεγάλες δυνάμεις
Μέσα σε αυτά τα δύο χρόνια, το
καθεστώς Σίσι αναδείχθηκε σε έναν
από τους παίχτες που φιλοδοξούν
να καλύψουν το κενό της “ασφάλειας” και της “σταθερότητας” που
έχουν χαθεί από τα χέρια των μεγάλων δυνάμεων. Στα δυτικά βομβαρδίζει τη Λιβύη εξασφαλίζοντας ότι

δεν θα σηκώσει κεφάλι καμιά ανεξέλεγκτη δύναμη. Στα ανατολικά, χέρι
χέρι με το Ισραήλ, κλιμακώνει την
συνηθισμένη αιγυπτιακή πολιτική
απομόνωσης των Παλαιστίνιων. Η
Χαμάς, και μαζί της ολόκληρη η Λωρίδα της Γάζας, πρέπει να πληρώσει
για τη στήριξη που έδωσε στον
Μούρσι.
Γι’αυτό και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ομπάμα, Τζον Κέρι, φρόντισε να πάει στην Αίγυπτο λίγο πριν τη
φιέστα του Σίσι και να ξεκαθαρίσει
ότι οι στρατιωτικές σχέσεις επανέρχονται στο συνηθισμένο, με οχτώ F16 να έχουν παραδοθεί στην Αίγυπτο στις 31 Ιούλη. Δυο βδομάδες
νωρίτερα η Γαλλία είχε εξασφαλίσει
ότι αρχίζουν να παραδίδονται τα
πρώτα μαχητικά Ραφάλ από τα 24
που έχει παραγγείλει ο Σίσι. Ο Γάλλος πρόεδρος Ολάντ, από το Σουέζ
όπου συναντήθηκε και με τον Τσί-

πρα, δήλωσε ότι και για τα ελικοπτεροφόρα Μιστράλ που είχαν αρχικά
κατασκευαστεί για τη Ρωσία, οι Γάλλοι δεν πρέπει να “ανησυχούν”. Θα
καταλήξουν είτε στην Αίγυπτο είτε
στη Σαουδική Αραβία.
Οι ιμπεριαλιστές παίζουν όλα τους
τα χαρτιά υπέρ του Σίσι, γιατί ο πνιγμένος πιάνεται απ’τα μαλλιά του.
Στην πραγματικότητα, κάθε άλλο
παρά πραγματική σταθερότητα φέρνει η δολοφονική μανία του Σίσι. Στα
βόρεια της χερσονήσου του Σινά
εξελίσσεται ένας ανταρτοπόλεμος.
Μέσα στις τελευταίες βδομάδες μόνο εξελίχθηκαν συγκρούσεις μεγέθους που δεν έχει επαναληφθεί μετά τον πόλεμο του 1973, με περισσότερους από 150 νεκρούς. Κάποια
από τα τοπικά ένοπλα κινήματα που
δρουν στο Σινά για δεκαετίες, πλέον
δηλώνουν ότι εντάσσονται στο “Ισλαμικό Κράτος”. Ο τρόπος με τον
οποίο καταρρακώθηκαν οι προσδοκίες της Μουσουλμανικής Αδελφότητας για έναν κοινοβουλευτικό
δρόμο προς την αλλαγή έχει δώσει
ιδεολογικά το πάνω χέρι στις πιο
ακραίες, ένοπλες εκδοχές του ισλαμιστικού ρεύματος. Είναι μια διαδικασία την οποία ξαναέζησε η Αίγυπτος με την καταστολή της Αδελφότητας από τον Νάσερ και τον Σαντάτ, μόνο που αυτή τη φορά η αποσταθεροποίηση ξεπερνάει κάθε
εθνικό σύνορο.
Ο Τσίπρας συνεχίζει τη γραμμή
της Δεξιάς και του ΠΑΣΟΚ που θέλει
την ελληνική εξωτερική πολιτική μαζί με την Κύπρο στον άξονα Ισραήλ
και Αιγύπτου. Δυστυχώς, επέλεξε να
σταθεί στο πλευρό των χασάπηδων
της αραβικής επανάστασης.

Νίκος Λούντος
Σίσι, Αναστασιάδης και Τσίπρας
σε προηγούμενη συνάντηση

Ο

Τσίπρας μπορεί να φωτογραφίζεται χαμογελώντας δίπλα στους καραβανάδες
του Σίσι. Για τους συντρόφους της
επαναστατικής Αριστεράς στην Αίγυπτο τα τελευταία δυο χρόνια δεν έχουν χαμόγελα.
Έχουν να αντιμετωπίσουν την καθημερινή
απειλή της κρατικής καταστολής και το καθήκον να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις της
επανάστασης που πιάστηκαν ανοργάνωτες
μπροστά στην σαρωτική επέλαση του παλιού
καθεστώτος. Τα καθήκοντα αυτά έχουν και μια
θεωρητική πλευρά, για το ξεκαθάρισμα του τι
συνέβη αυτά τα δυο χρόνια και ποιος είναι ο
δρόμος μπροστά. Σε αυτή την κατεύθυνση οι
Επαναστάτες Σοσιαλιστές της Αιγύπτου δημοσίευσαν πρόσφατα ένα ανοιχτό γράμμα που
καλεί σε πλατιά συζήτηση πάνω σε κάποια βασικά ζητήματα που αυτή τη στιγμή διχάζουν
την αιγυπτιακή αριστερά.
Το κύριο ζήτημα είναι η στάση απέναντι στη
Μουσουλμανική Αδελφότητα και την καταστολή που υποφέρει. Ένα τμήμα της αιγυπτιακής
αριστεράς αρνείται να σταθεί στο πλάι των με-

Ανοιχτή επιστολή
στην Αιγυπτιακή Αριστερά
λών της Αδελφότητας, κρατώντας ίσες αποστάσεις με το καθεστώς. Ένα μικρότερο κομμάτι, σταλινικής προέλευσης, έχει φτάσει ακόμη και να υποστηρίζει το καθεστώς στο όνομα
του υποτιθέμενου “μεγαλύτερου κακού” που
είναι η Αδελφότητα.
Οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές γράφουν:
“Όσοι στέκονται στα μισά του δρόμου, ανάμεσα στο στρατό και την Αδελφότητα, θεωρώντας τους εξίσου επικίνδυνους και τηρώντας
τον ίδιο βαθμό εχθρικότητας, αποδεχόμενοι τη
λογική ότι αποτελούν δύο όψεις της ίδιας αντεπανάστασης (...) υποστηρίζουν σιωπηρά τη
στρατιωτική δικτατορία.”
“Δύο χρόνια μετά το πραξικόπημα, ο κύριος
εχθρός μας είναι η στρατιωτική δικτατορία και
όχι η Μουσουλμανική Αδελφότητα”
“Αυτό δεν σημαίνει με τίποτα ότι λέμε πως

μια συμμαχία με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα είναι σήμερα αναγκαία, πιθανή ή υγιής.
Όμως, καμιά επαναστατική οργάνωση δεν
μπορεί να αμφιβάλλει ότι η μάχη σήμερα είναι
ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία που κυβερνάει.”
“Οι Επαναστάτες Σοσιαλιστές σταθήκαμε
στην πρώτη γραμμή της αντιπολίτευσης απέναντι στον Μούρσι και την Αδελφότητα, στη
διάρκεια του έτους που παρέμεινε στην προεδρία, και πήραμε μέρος σε όλες τις δραστηριότητες απέναντι στην Αδελφότητα, τα απομεινάρια του παλιού καθεστώτος και το στρατό. Όμως σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει.
Αυτοί που μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε μετακινηθεί από τον πρώτο χρόνο της επανάστασης το 2011 είναι στην πραγματικότητα αυτοί
που έχουν το ρολόι τους κολλημένο στο πρώ-

το μισό του 2013. Αν το σύνθημα ‘Κάτω όλοι οι
προδότες -στρατός, παλιό καθεστώς και Αδελφότητα- ήταν κατανοητό εκείνη την περίοδο,
όταν η Αδελφότητα επιχειρούσε να μοιραστεί
την εξουσία με το στρατό και το παλιό καθεστώς, σήμερα, στο δεύτερο μισό του 2015 έχει
χάσει κάθε νόημα. Μάλιστα (...) έχει γίνει σύνθημα αποπροσανατολιστικό που σιωπηρά υποστηρίζει τη δικτατορία.
“Είναι στρατηγικό λάθος να μένει κανείς
σιωπηλός απέναντι στην καταστολή της Αδελφότητας και το να μην λες πως να τους υπερασπίζεσαι απέναντι στη βάρβαρη δικτατορία είναι αναπόσπαστο τμήμα του αγώνα για τη δημοκρατία και για την επιστροφή της αιγυπτιακής επανάστασης. Αυτό το λάθος οδήγησε και
οδηγεί σε περιθωριοποίηση της αριστερής αντιπολίτευσης απέναντι στη δικτατορία”. “Αυτό
που λέμε δεν πρέπει να ληφθεί ως έκκληση για
συμμαχία με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα.
Όμως πρέπει να υπερασπιστούμε τα στελέχη
τους και τους οπαδούς τους απέναντι στη
βαρβαρότητα της αντεπανάστασης.”

σελ. 10 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1186, 19 Αυγούστου 2015

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 καφέ 1968
(Θησέως και Αγ. Πάντων) 7μμ
70 χρόνια Άρης Βελουχιώτης
Ομιλήτρια: Μαρία Μαλέσκου
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
Στης μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Αντόνιο Γκράμσι: οι θέσεις της Λυών
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
καφέ Ποέτα 7.30μμ
Αργεντινή 2001:
τα διδάγματα της εξέγερσης
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
Στοά Σάρκα Α’ κτίριο, Β’ όροφος 7μμ
Κομιντέρν, η επαναστατική διεθνής
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

Δραστηριότητες
Μαρξιστικά Φόρουμ

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
ΠΡΟΚΑΤ Πολυτεχνείου 7μμ
Τα αδιέξοδα του ρεφορμισμού
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 πλ. Γαρδένιας 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Η επαναστατική παράδοση
του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 White Rabbit 7μμ
O Λένιν στον 21ο αιώνατο επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
καφέ Τσίου 7μμ
75 χρόνια από
τη δολοφονία του Τρότσκι,
η πολύτιμη κληρονομιά του
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΧΑΝΙΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
καφέ Coffee Day 8μμ
Η επαναστατική
παράδοση του Τρότσκι

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Η εργατική αντιπολίτευση
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8
καφέ Τριώτα,
μετρό Αγ.Αντώνιος 7μμ
Αντόνιο Γκράμσι:
οι θέσεις της Λυών
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 20/8
καφέ Τσίου 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΠΕΜΠΤΗ 20/8
πλατεία Μερκούρη 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση του Τρότσκι, 75 χρόνια από τη δολοφονία του
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 20/8
καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Η νέα μάχη για την ιθαγένεια
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός
ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/8 Δημαρχείο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα;
Ομιλήτρια: Διονυσία Φωτιάδου
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/8
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Τι κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Δημήτρης Μπελιάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/8 καφέ Χρώματα 8μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

Περιοδικό

Τα βιβλία
είναι όπλα

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

http://socialismfrombelow.gr

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

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

www.marxistiko.gr

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

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

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

εργατικη
αλληλεγγυη
ΠΕΜΠΤΗ 20/8
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ. Πλακεντίας 4μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/8
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ ΣΕΠΟΛΙΑ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 6.30μμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ δημαρχείο 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ.ΑγγέλουΧαρ.Τρικούπη 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/8
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για

Εξορμήσεις
με την

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

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

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

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

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

ΚΕΕΡΦΑ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ
ΘΗΣΕΙΟΥ
ΤΑΥΡΟΥ
71 χρόνια από το μπλόκο
των Σφαγείων
Αντιφασιστική πικετοφορία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 Αυγούστου – 7.30μμ
πλατεία Μερκούρη
Θα ακολουθήσει προβολή
αντιφασιστικής ταινίας

εργατικη αλληλεγγυη
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Όχι στο ρατσισμό

Δ

εν έχει τέλος η τραγωδία που
ζουν οι πρόσφυγες που έφτασαν μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Αντί η κυβέρνηση και οι
τοπικές αρχές να τους προσφέρουν
τα στοιχειώδη για την επιβίωσή
τους, το μόνο που εξασφάλισαν για
αυτούς είναι η καταστολή και ο ρατσισμός.
Στην Κω η «λύση» που βρέθηκε
από τη Δημοτική Αρχή, την αστυνομία και το λιμενικό (με τις οδηγίες
του Πανούση) ήταν να κλειστούν σε
μία πλωτή φυλακή πάνω από χίλιοι
Σύριοι πρόσφυγες που βρίσκονται
στο νησί τις τελευταίες μέρες και
συγκεκριμένα στο πλοίο «Ελευθέριος Βενιζέλος», το οποίο βρίσκεται
στο λιμάνι της Κω και φρουρείται
από αστυνομία και λιμενικό. Εν τω
μεταξύ ένας 16χρονος Σύρος εντοπίστηκε νεκρός σε απόκρυμνη περιοχή στην Κω, μετά από αναζήτηση
συγγενή του.
«Η κατάσταση που επικρατεί στην
Κω τις τελευταίες δύο εβδομάδες
έχει πάρει ανησυχητικές διαστάσεις
καθώς περισσότεροι από 7.000 πρόσφυγες και μετανάστες, (διπλάσιος
αριθμός σε σχέση με τον Ιούνιο),
έφτασαν στο νησί κατά τη διάρκεια
του Ιουλίου. Εξαιτίας της απουσίας
κατάλληλων εγκαταστάσεων υποδοχής, οι περισσότεροι έχουν στήσει
σκηνές σε πάρκα και πλατείες στην
πόλη της Κω, ή κοιμούνται γύρω
από το αστυνομικό τμήμα, χωρίς να
έχουν πρόσβαση σε τουαλέτες και
ντους. Από τον Απρίλιο δεν παρέχεται φαγητό σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν υπάρχει κάποια οργανωμένη υποδομή υποδοχής, και παρά
την διαθεσιμότητα χώρων, η μόνη
λύση που έχει βρεθεί μέχρι τώρα είναι να μεταφέρονται από το ένα μέρος στο άλλο. Αναρωτιόμαστε τι περιμένουν ακόμα οι ελληνικές αρχές
ώστε να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να υποδεχθούν αυτούς
τους ανθρώπους με ανθρωπιά και
αξιοπρέπεια», καταγγέλλουν σε

Α

Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι
πρόσφατη ανακοίνωσή τους οι Γιατροί χωρίς Σύνορα.
«Κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ημερών, η αστυνομία έχει διεξάγει επιχειρήσεις για να εκδιώξει
τους ανθρώπους από τους δημόσιους χώρους, κατευθύνοντάς τους
στο δημοτικό γήπεδο Ανταγόρας,
στο οποίο υπάρχουν ελάχιστες
τουαλέτες, ελάχιστο νερό και δεν γίνεται καμία παροχή τροφίμων. Η
πρωτοβουλία αυτή των τοπικών αρχών διεξήχθη χωρίς καμία προσπάθεια δημιουργίας μιας οποιαδήποτε
υποδομής για την υποδοχή των προσφύγων στον χώρο του γηπέδου.
Παράλληλα, οι ομάδες των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα έχουν γίνει μάρτυρες
περιστατικών κακομεταχείρισης μεταναστών και προσφύγων σε δημόσιους χώρους, όπως για παράδειγμα της απαγόρευσής τους από προ-

πό το απόγευμα της περασμένης Κυριακής μεταφέρθηκαν με πούλμαν στον
Ελαιώνα οι πρόσφυγες που είχαν βρει
καταφύγιο στο Πεδίο του Άρεως, σε χώρο που
παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. Μετά από
επιχείρηση που συντόνισε ο υπουργός Επικρατείας, Αλέκος Φλαμπουράρης, έστησαν στο
χώρο μερικά κοντέινερ και κάποιες πρόχειρες
εγκαταστάσεις, που μπορούν να φιλοξενήσουν
όλα και όλα 200 περίπου άτομα.
Όπως δήλωσε η Τασία Χριστοδουλοπούλου αρμόδια για τη μεταναστευτική Πολιτική
«ο χώρος θα μείνει σαν παράδειγμα και σαν
υπόδειγμα και για άλλους τέτοιους χώρους
σε όλη την Ελλάδα που θα φιλοξενούν πρόσφυγες. Οι μεγάλες μεταναστευτικές ροές
απαιτούν να έχουμε τέτοιους χώρους ώστε
να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις μας από τις ευρωπαϊκές

σωπικό ιδιωτικής ασφάλειας να χρησιμοποιούν τα παγκάκια σε πάρκα
στο κέντρο της πόλης. Χθες το
πρωί, περίπου 2.000 άτομα βρίσκονταν στο γήπεδο, μεταξύ των οποίων
και πολλές οικογένειες με μωρά και
μικρά παιδιά, κάνοντας ουρές κάτω
από τον δυνατό ήλιο, περιμένοντας
να δώσουν το όνομά τους στην
αστυνομία, με την ελπίδα να πάρουν
τα χαρτιά τους. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και η
αστυνομία, αδυνατώντας να διαχειριστεί τον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων, κατέφυγε στη χρήση πυροσβεστήρων. Από εχθές το απόγευμα, περίπου 1.000 άτομα βρίσκονται
κλεισμένα μέσα στο στάδιο, χωρίς
να τους επιτρέπεται η έξοδος από
το στάδιο».
Την ίδια στιγμή υπάρχουν δεκάδες καταγγελίες για τη δολοφονική

δράση του Λιμενικού κατά των προσφύγων που προσπαθούν να διασχίσουν τα θαλάσσια σύνορα με την
Τουρκία. Όπως αναφέρει σε σχετικό
δημοσίευμα της Εφημερίδας των
Συντακτών ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αγγελίδης, βίντεο που τράβηξαν τούρκοι ψαράδες στα ανοιχτά
του λιμανιού Καραμπουρούν και
προβλήθηκε στα ΜΜΕ, δείχνει επιχείρηση αποτροπής προσφύγων στα
ανοιχτά της Σμύρνης από σκάφος
που φέρει το χαρακτηριστικό σήμα
με τις λοξές ρίγες του ελληνικού Λιμενικού.
«Η κάμερα δείχνει σκάφος στραμμένο σε φουσκωτό στο οποίο επιβαίνουν 58 πρόσφυγες, ανάμεσά τους
γυναίκες και παιδιά. Στη συνέχεια,
το σκάφος του ελληνικού Ναυτικού
εμφανίζεται να απομακρύνεται με
μεγάλη ταχύτητα από το φουσκωτό,

Αστυνομική επιχείρηση
καταστολής με πυροσβεστήρες
κατά των προσφύγων
στο Δημοτικό
Γήπεδο Ανταγόρα
στην Κω

ενώ οι Τούρκοι ψαράδες πλησιάζουν
τους πρόσφυγες και βρίσκουν άλλους ριγμένους στη θάλασσα να
προσπαθούν να κολυμπήσουν και
άλλους πάνω στο φουσκωτό που χάνει αέρα».

Κουκουλοφόροι
Μαρτυρίες που έχει στη διάθεσή
της η εφημερίδα ΕΦ.ΣΥΝ «συγκλίνουν πως σκάφη προερχόμενα από
την Ελλάδα (στις περισσότερες περιπτώσεις κατονομάζεται το ελληνικό Λιμενικό), επανδρωμένα με ομάδες κουκουλοφόρων, πλησιάζουν τα
φουσκωτά των προσφύγων, αφαιρούν τις μηχανές και τα καύσιμα και
στη συνέχεια τρυπούν τα φουσκωτά
και αφήνουν τους πρόσφυγες μέσα
στη θάλασσα, ακόμα και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σωσίβια».
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη δολοφονική πολιτική της ΕΕ που ευθύνεται
για χιλιάδες πνιγμούς προσφύγων
και μεταναστών (πάνω από 2.000) το
τελευταίο εξάμηνο στα νερά της Μεσογείου. Αντί να στηρίξει τις δομές
σίτισης και στέγασης των προσφύγων και τις επιτροπές ασύλου, ενισχύει το δολοφονικό μηχανισμό του
Λιμενικού που συνεργάζεται με τη
Φρόντεξ.
Το αντιρατσιστικό κίνημα πρέπει
να συνεχίσει τις μάχες για την κατάργηση όλων των ρατσιστικών μέτρων και θεσμών που έχει επιβάλλει
η ΕΕ, απαιτώντας το άνοιγμα των
συνόρων για τους πρόσφυγες, την
κατάργηση του Δουβλίνο 2 έτσι
ώστε να δοθεί η δυνατότητα προσφύγων και μεταναστών να μετακινηθούν όπου αυτοί θέλουν, το γκρέμισμα του φράχτη στον Έβρο και το
σταμάτημα των ρατσιστικών επιχειρήσεων σκούπα, να δοθεί άσυλο,
στέγη και πλήρη δικαιώματα σε
όλους τους πρόσφυγες.

Κατερίνα Θωίδου

Χρειάζονται στέγη - όχι γκέτο
συμβάσεις απέναντι στους πρόσφυγες, που
κυνηγημένοι από τον πόλεμο αναζητούν ένα
ασφαλές καταφύγιο».
Και όμως αρχικά η υπουργός Μετανάστευσης σε συνέντευξή της δήλωσε ότι ο χώρος
που ερευνάται θα είναι «εκτός Αττικής». Για
μέρες το μόνο που έκαναν οι αρμόδιες αρχές
ήταν συσκέψεις επί συσκέψεων, αφήνοντας οικογένειες και μικρά παιδιά να λιώνουν μέσα
στη ζέστη. Σε μια μόνο μέρα επτά παιδιά ηλικίας 2-13 χρόνων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Ταυτόχρονα κανάλια και εφημερίδες βρήκαν μία ακόμα ευκαιρία για να χύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο. Όμως παρά τη χυδαία ρατσιστική προπαγάνδα που

αναβίωσε για άλλη μία φορά και τους συμβιβασμούς της κυβέρνησης με αυτήν, πλήθος
κόσμου, ατομικά ή συλλογικά κατέφθανε για
μέρες στο Πεδίο του Άρεως για να βοηθήσει,
προσφέροντας, νερό, τρόφιμα, είδη πρώτης
ανάγκης, ρουχισμό στους πρόσφυγες .
«Είναι απαράδεκτο να προτείνονται για τη
μεταφορά των προσφύγων σημεία εκτός της
Αττικής», κατήγγειλε η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή της. «Δεν χρειάζονται ειδικές ζώνες για
τους μετανάστες και τους πρόσφυγες. Είναι
γνωστό ότι στους δήμους της πρωτεύουσας
υπάρχουν πλήθος κλειστά, εγκαταλελειμμένα
ξενοδοχεία και άδεια δημόσια κτίρια, που μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα το πρόβλημα

των προσφύγων. Αυτό που χρειάζεται, είναι η
πολιτική βούληση της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης για να χρησιμοποιηθούν.
Όπως χρειάζεται πολιτική βούληση να κλείσει
επιτέλους η Αμυγδαλέζα για την οποία η
υπουργός δήλωσε ότι προς το παρόν παραμένει, ομολογώντας ότι οι «κακές συνθήκες στην
Αμυγδαλέζα εντοπίζονται στην αδυναμία σίτισης αυτού του πληθυσμού, διότι πράγματι
υπάρχει μια εμπλοκή με το Γενικό Λογιστήριο». Την ίδια στιγμή που για τα υπουργεία
Άμυνας και Ασφάλειας δαπανώνται εκατομμύρια ευρώ, οι πρόσφυγες στην Αμυγδαλέζα
μπορούν να φάνε τις σάρκες τους.
Να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Να δοθεί άσυλο στους πρόσφυγες.
Να σταματήσει τώρα η συμμετοχή της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που
σπέρνουν την καταστροφή».

2 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΦΥΣΣΑ

εργατικη αλληλεγγυη

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ
Κάτω τα χέρια
από τον
Τζαβεντ Ασλάμ

18/9/2014, χιλιάδες διαδηλώνουν στο Κερατσίνι
ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα

Σ

υγκέντρωση αλληλεγγύης καλούν η
ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα, την Παρασκευή 21/8 στις 12 το
μεσημέρι στα δικαστήρια της Ευελπίδων,
όπου δικάζεται ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, μετά από
στημένες μηνύσεις δύο αστυνομικών.

Σ

τα δύο χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα το αντιφασιστικό κίνημα
ετοιμάζεται να ξαναβγεί στους δρόμους
με ένα μεγάλο συλλαλητήριο την Παρασκευή
18/9, που θα ξεκινήσει στις 7μμ από την Ομόνοια και θα ολοκληρωθεί με πορεία στη Βουλή και συναυλία στο Σύνταγμα.
Η ΚΕΕΡΦΑ απευθύνει κάλεσμα σε όλα συνδικάτα, τις κοινότητες των μεταναστών, τους
φοιτητικούς συλλόγους για ένα μεγάλο συλλαλητήριο που θα πλημμυρίσει το κέντρο της
Αθήνας και θα στείλει το μήνυμα ότι δεν ξεχνάμε τον Παύλο Φύσσα και όλα τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής. Στη θλιβερή επέτειο
των δύο χρόνων της δολοφονίας του Παύλου
από το τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής Νίκαιας, το αντιφασιστικό κίνημα που ανάγκασε
την προηγούμενη κυβέρνηση και τη Δικαιοσύνη να προχωρήσει στη δίωξη της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, ετοιμάζεται να
δείξει ξανά τη δύναμή του.
Το φετινό μήνυμα της κινητοποίησης είναι
ότι η τεράστια αντιφασιστική πλειοψηφία του
κόσμου δεν πρόκειται να αφήσει τα εγκλήματα των ναζί ατιμώρητα, θα παλέψει μέχρι την
καταδίκη των δολοφόνων και δεν θα αφήσει
κανένα περιθώριο στους ναζί της Χρυσής Αυγής ποτέ ξανά να παριστάνουν το πολιτικό
κόμμα. Ειδικά αυτή την περίοδο που η κυβέρ-

νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να εφαρμόσει
μία σειρά επιθέσεις στην εργατική τάξη για
χάρη των τραπεζών, δεν πρέπει να επιτρέψουμε στη Χρυσή Αυγή να το παίζει δήθεν αντιμνημονιακή αντιπολίτευση, τη στιγμή που
στηρίζει τα συμφέροντα των τραπεζιτών και
των εφοπλιστών. Άλλωστε για άλλη μία φορά
αποκαλύφθηκε ότι η υποκρισία και ο γκεμπελισμός της ναζιστικής συμμορίας δεν έχει
όρια. Η Χρυσή Αυγή από τη μία εμφανίζεται
να αντιτίθεται στη συμφωνία που υπέγραψε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους δανειστές
και από την άλλη, επιτρέπει στο δημοτικό
σύμβουλο της Χρυσής Αυγής στην Αθήνα
Χρήστο Γούδη να γράφει πύρινα άρθρα υπέρ
της συμφωνίας και της ανάγκης να “αποπληρώσουμε το χρέος”.

Η δίκη
Ο φετινός αντιφασιστικός Σεπτέμβρης ξεκινά με το μεγάλο συλλαλητήριο στις 8 του μήνα, στις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού
όπου έχει οριστεί η πρώτη δικάσιμος μετά την
αργία του Αυγούστου, στη μεγάλη δίκη της
Χρυσής Αυγής.
Οι προηγούμενοι δικάσιμοι στις 21 και 28
Ιούλη, αναβλήθηκαν λόγω κωλύματος του
αναπληρωτή εισαγγελέα. Ετσι η διαδικασία
των ενστάσεων των χρυσαυγιτών κατά της

ποινικής τους δίωξης, θα συνεχιστεί με την
επανέναρξη της δίκης το Σεπτέμβρη, και αμέσως μετά ξεκινά η ουσιαστική διαδικασία της
δίκης όπου θα εξεταστούν μία μία οι υποθέσεις που αφορούν την εγκληματική δράση
της Χρυσής Αυγής. Πρώτη θα είναι η υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα το
βράδυ 17 προς 18 Σεπτέμβρη του 2013 στο
Κερατσίνι. Η υπόθεση Φύσσα θα αρχίσει να
εξετάζεται με τη διαδικασία των καταθέσεων
των μαρτύρων κατηγορίας, με πρώτους τους
γονείς και την αδερφή του Παύλου Φύσσα,
ενώ ακολουθούν πάνω από 130 μάρτυρες του
κατηγορητηρίου που θα καταθέσουν για όλες
τις υποθέσεις και την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης.
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 8 και η 18 Σεπτέμβρη χρειάζεται να μετατραπούν σε μάχες
όλης της εργατικής τάξης και της νεολαίας
και όλου του κόσμου του ΟΧΙ, της αντίστασης
στα μνημόνια, στη φτώχεια, στην ανεργία και
στο ρατσισμό. Για να στείλουμε τους δολοφόνους νεοναζί από τα έδρανα της βουλής,
στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας όπου και
ανήκουν.

Κ.Θ.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ παραπέμφθηκε σε δίκη
με την κατηγορία της απείθειας, εξύβρισης
και απειλής, γιατί σε έλεγχο από ομάδα
αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ που έγινε το
βράδυ του Σαββάτου 8 Αυγούστου, διαμαρτυρήθηκε για τις χειροπέδες που του έβαλαν και για τη χυδαία και ρατσιστική συμπεριφορά τους απέναντι σε κλιμάκιο της Πακιστανικής Κοινότητας που επέστρεφε από
τον Μαραθώνα όπου πραγματοποιούσε περιοδεία.
Την Δευτέρα 10 Αυγούστου όπου ο Τζαβέντ περνούσε από αυτόφορο, ο Θανάσης
Καμπαγιάννης, δικηγόρος του Τζαβέντ Ασλάμ, ζήτησε, προκειμένου να αρχίσει η δίκη, να υπάρξει η αυτοπρόσωπη παρουσία
των τριών αστυνομικών, που συνέλαβαν τον
Τζαβέντ Ασλάμ, καθώς και να προσκομιστεί
στο δικαστήριο το ηχητικό της συνομιλίας
τους από τον ασύρματο με την Άμεση Δράση, το οποίο αναφέρεται στη δικογραφία.
Το δικαστήριο κράτησε την υπόθεση μέχρι
τις 4μμ, αλλά ποτέ δεν εμφανίστηκαν οι
αστυνομικοί, οπότε ανέβαλε την εκδίκαση
για τις 21 Αυγούστου, στις 12μμ.
“Υπάρχουν ευθύνες τόσο στην κεντρική
ιεραρχία της ΕΛΑΣ όσο και στο Υπουργείο
Προστασίας του Πολίτη και Δημόσιας Τάξης, επειδή προφανώς ο Τζαβέντ Ασλάμ
δεν είναι άγνωστος στις αστυνομικές αρχές
τόσο για την πολύχρονη δράση του όσο και
ως βασικός μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη
των ναζί της Χρυσής Αυγής”, ανακοίνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ και η Πακιστανική Κοινότητα. “Το
τελευταίο διάστημα κλιμακώνεται η εκστρατεία ισλαμοφοβίας και ρατσισμού. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της
δράσης της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος με τις στημένες μηνύσεις αστυνομικών της ΔΙΑΣ. Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης
Γ. Πανούσης, ο πολιτικός προϊστάμενος
της ΕΛΑΣ, ας πάρει θέση. Καλύπτει ο ίδιος
τις ενέργειες της ΕΛΑΣ για την ποινικοποίηση της δράσης του Τζαβέντ Ασλάμ; Απαιτούμε την άμεση απελευθέρωση του Τζαβέντ Ασλάμ και την παραδειγματική τιμωρία
των ρατσιστών αστυνομικών”.

