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Συλλαλητήριο στο Σύνταγμα και πορεία
στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιούλη το
απόγευμα. Ένα χρόνο μετά το δημοψήφι-
σμα και το συντριπτικό 62% υπέρ του ΟΧΙ
στα μνημόνια, μια σειρά συνδικάτα, συλλο-
γικότητες και οργανώσεις της αριστεράς
έστειλαν το μήνυμα ότι η μάχη για να επι-
βληθεί το ΟΧΙ στην πράξη συνεχίζεται.

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα συμμε-
τείχαν με πανό η ΑΔΕΔΥ, η ΠΕΝΕΝ, το Σω-
ματείο Εργαζομένων στην Ιντρακόμ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια, το ΣΕΚ και η Εργατική Αλληλεγγύη,
η ΚΕΕΡΦΑ, η Πρωτοβουλία Αγώνα για την
Αποδέσμευση από την ΕΕ – ΔιΕΕξοδος. Με
την έμπνευση που έδινε σε όλους τους
διαδηλωτές το αποτέλεσμα του βρετανι-
κού δημοψηφίσματος και η επικράτηση
του Brexit, εκατοντάδες εργαζόμενοι και
νεολαίοι βροντοφώναξαν ότι “το ΟΧΙ είναι
εδώ και θα νικήσει”.

Εξευτελισμός

“Είναι εξευτελισμός η κυβέρνηση Τσίπρα
να λαμβάνει συγχαρητήρια από την κυβέρ-
νηση Κάμερον επειδή έμεινε πιστή στην
πολιτική του ΝΑΙ”, μας είπε ο Βασίλης ερ-
γαζόμενος στο Νοσοκομείο Ερυθρός, “Η
κυβέρνηση προχωρά σε φοροληστεία, αύ-
ξηση ΕΝΦΙΑ και άλλα επώδυνα μέτρα που
πρέπει να υποστούμε η εργατική τάξη. Σή-
μερα δίνουμε ένα δυναμικό παρών ο εργα-
τικός κόσμος και τα κόμματα της γνήσιας
αριστεράς. Ο κόσμος σήμερα έχει έρθει να
διαδηλώσει και να δώσει ένα βροντερό μή-
νυμα ότι θα αλλάξει αυτή την κατάσταση”.

“Πριν ένα χρόνο, οι εργάτες είπαν το
ηρωικό ΟΧΙ στα μνημόνια, το ρατσισμό και
αυτό το βάρβαρο σύστημα”, μας είπε ο
Βαγγέλης, φοιτητής. “Ένα χρόνο μετά, οι
εργάτες στη Βρετανία με το ίδιο σκεπτικό
και έχοντας πάρει έμπνευση από την Ελλά-
δα, έδωσαν τη δική τους απάντηση στην
ΕΕ. Χρέος μας αυτή τη στιγμή είναι κρατή-
σουμε το περσινό ΟΧΙ και να το παλέψου-
με να υλοποιηθεί με αγώνες, με απεργίες.
Στέλνουμε το μήνυμα ότι τίποτα δεν ξε-
χνιέται, ότι δεν ήταν μια ψήφος αλλά αγώ-
νες χρόνων των εργατών απέναντι στα
αφεντικά. Θα συνεχίσουμε μέχρι να νική-
σουμε”.

Αμέσως μετά τις ομιλίες και τους χαιρε-
τισμούς, οι διαδηλωτές συγκρότησαν τα
μπλοκ τους και πραγματοποίησαν πορεία
στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μαζί τους εκεί ενώθηκε το μπλοκ της Λαϊ-
κής Ενότητας που ξεκίνησε από την Ομό-
νοια.

Διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις έγιναν
την ίδια μέρα και σε άλλες πόλεις της χώ-
ρας. Στη Θεσσαλονίκη, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η
Εργατική Αλληλεγγύη συγκεντρώθηκαν
στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και αμέ-
σως μετά βάδισαν στο Λευκό Πύργο όπου
καλούσε η ΛΑΕ. Συγκέντρωση στην πλατεία
της Αγοράς έγινε στα Χανιά με τη συμμετο-
χή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΛΑΕ.

Λ.Β.

Τ
ην προηγούμενη βδομάδα η κυβέρνηση
με εισήγηση του αναπλ. υπ. Εσωτερι-
κών  και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Χ. Βερναρδάκη, έφερε για διαβούλευση νο-
μοσχέδιο για το “Ενιαίο Σύστημα Κινητικότη-
τας στη Δημόσια Διοίκηση” (ΕΣΚ) με προοπτι-
κή να το καταθέσει και να το ψηφίσει στη
βουλή μέσα στον Ιούλη. Σύμφωνα με το πρώ-
το άρθρο του υπό διαβούλευση ν/σ, ο σκοπός
του είναι “η καθιέρωση συστήματος κινητικό-
τητας των τακτικών πολιτικών διοικητικών
υπαλλήλων από μία δημόσια υπηρεσία σε άλ-
λη με μετάταξη ή απόσπαση, με γνώμονα τη
βέλτιστη αξιοποίηση και την ορθολογική κα-
τανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δη-
μόσιες υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες του υπαλλήλου”.

Το σχέδιο νόμου παρουσιάστηκε σαν μια
ριζοσπαστική πρόταση που θα αποκαταστή-
σει “την εύρυθμη λειτουργία ενός σύγχρονου
δημοσίου τομέα” χωρίς ταυτόχρονα “να θίγει
και τα δικαιώματα των εργαζομένων σε αυ-
τόν”. Η πραγματικότητα, όμως, είναι εντελώς
διαφορετική. Αυτό που κρύβεται πίσω από τις
λέξεις είναι το τρίτο μνημόνιο: η “κινητικότη-
τα” είναι κομμάτι των νέων μέτρων και μόνο
στόχο έχει να διαχειριστεί τις περικοπές και
τη συρρίκνωση των δημόσιων υπηρεσιών μέ-
σα από μια ακόμα επίθεση στους δημόσιους
υπάλληλους.

Καταρχήν όσον αφορά στους στόχους της
κινητικότητας. Αρκεί μόνο μια απλή αντιπαρα-
βολή του νομοσχέδιου του Βερναρδάκη με το
νόμο του Μητσοτάκη (2013) και ιδιαίτερα με
την εγκύκλιο εφαρμογής του (2014), για να
διαπιστώσει κανείς πως στα βασικά σημεία
του, πρόκειται για αντιγραφή. Και τα δυο θε-
ωρούν δεδομένες τις περικοπές, την ανυπαρ-
ξία προσλήψεων και τη ραγδαία μείωση των
εργαζομένων στο δημόσιο λόγω συντάξεων,
τη συρρίκνωση των υπηρεσιών (ή/και τη διά-
λυσή τους μέσω ιδιωτικοποίησής τους), και
αυτό που επιδιώκουν είναι “η αξιοποίηση” του
υπάρχοντος προσωπικού με μετατάξεις και
αποσπάσεις για την κάλυψη των κενών. 

Ποιος, όμως, θα αποφασίζει ποιες υπηρε-
σίες έχουν “πλεονάζον” προσωπικό και ποιες
έχουν ανάγκη; Και με ποια κριτήρια; Σίγουρα,
όχι οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και τα συνδι-
κάτα τους, ούτε ο απλός κόσμος που χρησι-
μοποιεί τις υπηρεσίες για τις ανάγκες του.
Εδώ, ο Βερναρδάκης και ο Τσίπρας ξεπερ-
νούν ακόμα και την κυβέρνηση των Σαμαρο-
βενιζέλων. Με το πρόσχημα πως χρειάζεται
μια κεντρική αρχή “που να έχει συνολική εικό-
να των αναγκών”, στήνουν μια επταμελή Κεν-
τρική Επιτροπή Κινητικότητας (ΚΕΠ) που θα
αποτελείται από δυο ανώτερα στελέχη του
ΑΣΕΠ, ένα στέλεχος του Νομικού Συμβούλιου
του Κράτους, δυο γενικούς γραμματείς του
υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης και δυο γενικούς διευθυντές
του ίδιου υπουργείου. Αυτοί θα αποφασίζουν,
με βάση μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων,
ποιοι εργαζόμενοι σε ποιες υπηρεσίες χρει-
άζονται, ποιοι είναι “περιττοί”, πού θα γίνουν
μετακινήσεις κλπ.

Είναι διαβόητος ο τρόπος που χρησιμοποί-
ησαν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις για τη
διάλυση δημόσιων υπηρεσιών (πρώτα απα-
ξιώνεις μια υπηρεσία, μετά ιδιωτικοποιείς ένα
μέρος της, και τέλος ενσωματώνεις τα υπο-
λείμματά της κάπου σε κάποια άλλη). Τώρα,
σε αυτή τη βρόμικη διαδικασία δεν θα έχουν
λόγο ούτε καν οι προϊστάμενοι ή τα υπηρε-
σιακά συμβούλια των συγκεκριμένων υπηρε-
σιών, αφού αυτή που θα λύνει και θα δένει θα
είναι η επταμελής ΚΕΠ (φυσικά όχι με βάση
τις επιταγές των “συνολικών πραγματικών
αναγκών”, αλλά των μνημονιακών δεσμεύσε-
ων).

Το νομοσχέδιο της κινητικότητας αφορά
όλους τους μόνιμους και αορίστου χρόνου
εργαζόμενους σε κεντρικές και περιφερει-
ακές υπηρεσίες του δημόσιου (συμπεριλαμ-
βανομένων των εκπαιδευτικών), ΟΤΑ, ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ και Ανεξάρτητων Αρχών. Εξαιρούνται
μόνο οι εργαζόμενοι των νοσηλευτικών ιδρυ-
μάτων του ΕΣΥ (καθόλου τυχαία που μετά τις
κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία η κυβέρνηση
δεν θέλει ν’ ανοίξει αυτή τη στιγμή ένα ακόμα
σκληρό μέτωπο) και οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Εθελοντικά;

Το σημείο που επικαλείται η κυβέρνηση για
να δείξει ότι η “δική της” κινητικότητα είναι
φιλεργατική (σε αντίθεση με του Μητσοτάκη),
είναι ο εθελοντικός χαρακτήρας που προβλέ-
πει το ν/σ, δηλαδή ότι οι μετακινήσεις γίνον-
ται ύστερα από αίτηση και του υπάλληλου.
Ακόμα κι αν “παραβλέπαμε” το ότι έτσι κι αλ-
λιώς η κινητικότητα σημαίνει ένα παραπέρα
βήμα στη διάλυση του δημόσιου, το ερώτημα
που προκύπτει είναι πώς θα γίνονται στο μέλ-
λον οι μετακινήσεις αν δεν υπάρχουν “εθε-
λοντές”. 

Το άρθρο 9 του νομοσχέδιου, με τίτλο Εν-
δοϋπουργική Κινητικότητα, μας δίνει εξαρχής
μια ιδέα για το πόσο “εθελοντικές” προβλέπε-
ται να είναι οι μετακινήσεις: “Επιτρέπεται η
απόσπαση υπαλλήλου από μία αρχή σε άλλη
που ανήκει στο ίδιο Υπουργείο ή εποπτεύεται
από αυτό… Σε περίπτωση που δεν υπάρχει
εκδήλωση ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέ-
σης ορισμένου κλάδου με απόσπαση και συν-
τρέχουν αποδεδειγμένοι λόγοι σοβαρών και
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, επιτρέπε-
ται… με απόφαση του οικείου Υπουργού… η
απόσπαση υπαλλήλου μέχρι ένα (1) έτος”.

Ως γνωστόν όλοι οι εργαζόμενοι στους δή-
μους και τις περιφέρειες είναι υπάλληλοι του
υπουργείου Εσωτερικών. Όλοι οι εκπαιδευτι-
κοί ανήκουν στο υπουργείο Παιδείας. Στα
πλαίσια της “ενδοϋπουργικής κινητικότητας”
αυτό σημαίνει ότι “με απόφαση του οικείου
Υπουργού”, θα μπορούν να στέλνονται, καθό-
λου “εθελοντικά”, σε όποιο δήμο ή σχολείο
υπάρχουν “επείγουσες υπηρεσιακές ανάγ-
κες”. Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζόμε-
νους στα υπουργεία που θα μετακινούνται
ανάμεσα σε γενικές γραμματείες και επο-
πτευόμενους φορείς με εντελώς διαφορετι-
κές αρμοδιότητες και συχνά απομακρυσμέ-
νους μεταξύ τους. Να σημειώσουμε, επίσης,

ότι το ν/σ δεν εξαιρεί από την κινητικότητα
τους πρώην “διαθέσιμους” σχολικούς φύλα-
κες που τοποθετήθηκαν σε νοσοκομεία μετά
την επαναφορά τους. Κι αυτούς ο υπουργός
Υγείας μπορεί να τους μετακινήσει με μια
απόφαση. Για ένα χρόνο αρχικά, αλλά ποιος
ξέρει τι γίνεται μετά;

Ας θυμηθούμε μόνο ότι το 2014 δεκάδες δι-
ευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης αναγκάστηκαν να μετακινή-
σουν εκπαιδευτικούς για να καλυφθούν τα
απίστευτα κενά στα σχολεία. Και τότε οι με-
τακινήσεις ξεκίνησαν “εθελοντικά” αλλά πολύ
γρήγορα έγιναν αναγκαστικές. Κάθε εργαζό-
μενος στο δημόσιο γνωρίζει από πρώτο χέρι
τι είδους και έκτασης πιέσεις μπορεί να υπο-
στεί προκειμένου να αναγκαστεί να μετακινη-
θεί “εθελοντικά”. Με δεδομένη μάλιστα την
τελεσίδικη απόρριψη από το ΣτΕ της προ-
σφυγής της ΑΔΕΔΥ κατά της κινητικότητας-
διαθεσιμότητας το καλοκαίρι του 2015, αυτές
οι αντεργατικές διαδικασίες έχουν νομιμοποι-
ηθεί ως συνταγματικές. Ποιος εγγυάται ότι
δεν θα επιστρέψουν στην επόμενη στροφή
κάποιων νέων μνημονιακών μέτρων;

Η μόνη εγγύηση είναι η σύγκρουση με το
ν/σ του Βερναρδάκη εδώ και τώρα. Η “κινητι-
κότητα” είναι κομμάτι μιας νέας επίθεσης που
συνέχειά της είναι η “αξιολόγηση” που θ’ αρ-
χίσει στο τέλος του χρόνου. Και οι δυο μαζί
στόχο έχουν να ρίξουν στις πλάτες των εργα-
ζόμενων τη διάλυση που προκαλούν οι περι-
κοπές στις δημόσιες υπηρεσίες με τον οποι-
οδήποτε κοινωνικό χαρακτήρα, διατηρώντας
μόνο ένα στενό “επιτελικό” τομέα για να δια-
χειρίζεται την υλοποίηση των μνημονιακών
δεσμεύσεων. Η κυβέρνηση ξεκινά αυτή την
επίθεση μέσα στο κατακαλόκαιρο γιατί ξέρει
ότι το φθινόπωρο θα έχει να αντιμετωπίσει το
ζήτημα των αλλαγών των εργασιακών σχέσε-
ων και του συνδικαλιστικού νόμου και θέλει
να έχει ξεμπερδέψει πριν ανοίξει το νέο μέτω-
πο απέναντι στο εργατικό κίνημα.

Γι’ αυτό, είναι μεγάλο λάθος ο εφησυχα-
σμός και η υποτίμηση της νέας αυτής επίθε-
σης από πλευράς της ηγεσίας της ΑΔΕΔΥ και
των ομοσπονδιών, επειδή δήθεν έχει “εθελον-
τικό χαρακτήρα”. Πριν δυο χρόνια οι εργαζό-
μενοι στο δημόσιο έδωσαν μαζικά μια μάχη
διαρκείας με την απεργιακή ανυπακοή ενάν-
τια στην “αξιολόγηση-κινητικότητα” του Μη-
τσοτάκη και κουρέλιασαν τον ψηφισμένο από
τη βουλή νόμο του. 

Την ίδια τύχη πρέπει να έχει και το νομο-
σχέδιο του Βερναρδάκη, πριν καν ψηφιστεί.
Με συνελεύσεις και αποφάσεις των συλλό-
γων μας να απαιτήσουμε από την ΑΔΕΔΥ να
καλέσει απεργία τώρα. Οργανώνοντας από
τώρα την αντίσταση, θα στείλουμε το μήνυμα
στην κυβέρνηση του Τσίπρα ότι θα μας βρει
αποφασιστικά μπροστά της και στα “εργασια-
κά” και στην “αξιολόγηση” και σε όποια νέα
επίθεση ετοιμάζει το φθινόπωρο.

Κώστας Πίττας, 
γραμματέας Ομοσπονδίας υπ. Ανάπτυξης

“KΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ” ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Θέλουμε προσλήψεις, όχι μετατάξεις
Ένας χρόνος 
από το ΟΧΙ
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Σύνταγμα, 5 Ιούλη 2016. Διαδήλωση στον ένα χρόνο από το ΟΧΙ.

Α
γωνιώδεις προσπάθειες κάνει η ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ για να καλύψει τα αίσχη της
κυβέρνησής της. Ομοβροντία από συνεν-

τεύξεις υπουργών μέσα στο σαββατοκύριακο
που μας πέρασε, προσπαθώντας να δικαιολο-
γήσουν τα αδικαιολόγητα. Η Θεανώ Φωτίου και
ο Θοδωρής Δρίτσας στην Αυγή της Κυριακής,
ο Γιάννης Δραγασάκης στην Εφημερίδα των
Συντακτών το Σάββατο.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής σίγουρα παίρνει το βραβείο σαφήνειας με
την τοποθέτηση ότι: «Ζήσαμε και τον κίνδυνο
να αυξηθεί η εντροπία του συστήματος με κα-
ταστροφικά αποτελέσματα. Αυτό, εάν συνέβαι-
νε, θα ήταν πισωγύρισμα και με βεβαιότητα θα
καθιστούσε το χορικό των σκλάβων από την
όπερα ‘Ναμπούκο’ του Βέρντι περισσότερο επί-
καιρο από ποτέ». Όποιος λιμενεργάτης κατά-
λαβε, ας το εξηγήσει και στους υπόλοιπους.

Ευτυχώς παρακάτω ο υπουργός επικαλείται
τον πρωθυπουργό και τα πράγματα ξεκαθαρί-
ζουν: «άκρως περιεκτική απάντηση του πρωθυ-
πουργού Αλέξη Τσίπρα στον πρόεδρο της CO-
SCO, …επεσήμανε ότι ‘οι απεργίες είναι ένα
φαινόμενο, μια φυσική εξέλιξη όταν οι εργαζό-
μενοι δεν είναι ευχαριστημένοι. Αλλά έχω την
αίσθηση ότι η βούλησή σας είναι να έχετε ευ-
χαριστημένους τους εργαζόμενους και τους
πελάτες σας. Επομένως, είμαι βέβαιος ότι το
επόμενο διάστημα θα μπορέσουμε να οικοδο-
μήσουμε μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης χω-
ρίς προβλήματα’».

Νάτο, λοιπόν, το μυστικό της επιτυχίας σύμ-
φωνα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Άμα η εργοδοσία θέλει να
έχει τους εργαζόμενους ευχαριστημένους, λύ-

θηκαν τα προβλήματα.
Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης

και σίγουρα το πιο παλιό και έμπειρο στέλεχος
του κυβερνητικού κόμματος, ο Γιάννης Δραγα-
σάκης φροντίζει να δώσει μια πιο πολιτική διά-
σταση στη φιλοσοφία των ενεργειών τους, εξη-
γώντας ότι βρίσκονται αντιμέτωποι με «έναν
κρατικοδίαιτο και τραπεζοδίαιτο καπιταλισμό».

Πρόκειται για ορολογία δανεισμένη από το
νεοφιλελεύθερο λεξιλόγιο. Στην Ελλάδα, την
έφεραν οι Αδριανόπουλοι και οι Μάνοι για να
δικαιολογήσουν το πρώτο, τότε, κύμα των ιδιω-
τικοποιήσεων με το ψεύτικο «επιχείρημα» ότι οι
καπιταλιστές της ελεύθερης αγοράς είναι κα-
λύτεροι από τους κρατικοδίαιτους. 

Ανύπαρκτη

Στην πραγματικότητα, βέβαια, η διάκριση εί-
ναι ανύπαρκτη. Όλοι οι καπιταλιστές στηρίζουν
τα κέρδη τους στις πλάτες που τους κάνει το
κράτος και οι πιο πετυχημένοι είναι αυτοί που
έχουν τη σιγουριά ότι είναι πολύ «σπουδαίοι»
για να αφεθούν να χρεοκοπήσουν (το δόγμα
too big to fail). Και για να μην μιλάμε αφηρημέ-
να, είναι ανέκδοτο ότι η COSCO που παίρνει τα
λιμάνια ή η Fraport που παίρνει τα αεροδρόμια
δεν είναι «κρατικοδίαιτες». Εκτός αν κάποιοι πι-
στεύουν ότι το «κρατικοδίαιτο μοντέλο» είναι
καλό για τη Γερμανία και την Κίνα και κακό για
την «ψωροκώσταινα».

Η ταξική ουσία της κυβερνητικής φιλοσοφίας
φαίνεται από το γεγονός ότι οι υπουργοί δεν
τολμούν να ακουμπήσουν τον Μαρινόπουλο,
ενώ δίνουν τα ρέστα τους για να ξεπουλήσουν
τη ΔΕΗ, τον ΟΣΕ, τα λιμάνια. 

Η γνήσια αντικαπιταλιστική αριστερά, αυτή
που δεν ψάχνει έναν «υγιή» και «συνεργάσιμο»
καπιταλισμό, βάζει ξεκάθαρες προτεραιότητες:
Είμαστε αντίθετοι και με τις ιδιωτικοποιήσεις
και με τα κλεισίματα επιχειρήσεων. Παλεύουμε
για να μείνουν ή να γυρίσουν στο δημόσιο όλες
οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί κοινής ωφέ-
λειας που λεηλατήθηκαν και λεηλατούνται από
τα αρπακτικά. Και ταυτόχρονα διεκδικούμε την
κρατικοποίηση όλων των επιχειρήσεων που
κλείνουν, χωρίς αποζημίωση για τους ιδιοκτή-
τες τους που έχουν φροντίσει να στείλουν τα
κεφάλαιά τους σε φορολογικούς παράδεισους
και εταιρίες οφσόρ.

Η ενέργεια, οι τράπεζες, οι συγκοινωνίες, το
νερό, τα τρόφιμα δεν είναι εμπορεύματα, θα
έπρεπε να είναι δημόσια αγαθά διαθέσιμα για
τον κόσμο που τα έχει ανάγκη. Για να το πετύ-
χουμε αυτό, χρειαζόμαστε μια αριστερά που
προβάλει ένα τέτοιο πρόγραμμα κρατικοποι-
ήσεων και στηρίζει τους αγώνες των εργαζόμε-
νων ενάντια στα κλεισίματα και τις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Και προχωράει ένα βήμα παραπέρα
υψώνοντας το αίτημα για εργατικό έλεγχο σε
όλους αυτούς τους τομείς. 

Η απάντηση στη διαπλοκή και στη διαφθορά
δεν είναι να τα δώσουμε όλα στην «ελεύθερη
αγορά», αλλά να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί
που έχουν τον έλεγχο είναι οι ίδιοι οι εργαζό-
μενοι. Μόνο έτσι μπορούμε να είμαστε σίγου-
ροι ότι το τραπεζικό σύστημα χρηματοδοτεί
πραγματικές ανάγκες και όχι κερδοσκοπικά
παιχνίδια και ότι τα ράφια των καταστημάτων
είναι γεμάτα και προσβάσιμα για όλο τον κό-
σμο της δουλειάς.

Στα 119.820 ευρώ κλείνει η οικονο-
μική εξόρμηση της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης με τα 7.980 ευρώ που συγ-
κεντρώθηκαν την περασμένη βδομά-
δα. Ευχαριστούμε τις φίλες και τους
φίλους της εφημερίδας, τις συντρό-
φισσες και τους συντρόφους, που
ενίσχυσαν προσωπικά, γράφτηκαν
συνδρομητές, βοήθησαν να μαζευ-
τούν λεφτά σε κάθε χώρο και γειτο-
νιά και να καλύψουμε τον αρχικό
στόχο των 120.000 ευρώ. 

Ευχαριστούμε, επιπλέον, τα συνδι-
κάτα που ενίσχυσαν με τις συνδρομές
τους. Ευχαριστούμε τους Νίκο Κ., Κα-
τερίνα Δ., Μαρίνο Τ., Στέργιο Μ., Μα-
ρίνο Ψ. και Αγγελική Μ. που γράφτη-
καν συνδρομητές στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και στο περιοδικό Σοσιαλι-
σμός από τα κάτω, καθώς και για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις: από 200
ευρώ Αποστόλης Λ., Γιώργος Ρ., Βαγ-
γελιώ Τ. και Γιώργος Τ., από 100 ευ-
ρώ Ιωάννα Ι., Ζώγια Ο., Ιωάννης Δ. και
Μαρία Κ., Κατερίνα Κ. 70 ευρώ, Δημή-
ρης Χ. 60, από 50 ευρώ Χρυσάνθη Τ.,
Πούρα Α., Λευτέρης Α., Κατερίνα Π.,
Άρης Ζ., Χρήστος Α., Γιώργος Τ. και
Γιάννης Β., από 30 ευρώ Φώτης Φ.,
Κωνσταντίνα Σ., Νίκος Φ., Ραφαήλ Κ.,
Βασίλης Κ. και Πέτρος Π., από 25
Γιάννης Κ. και Κατερίνα Τ., από 20 ευ-
ρώ Αλεξάνδρα Κ., Φανή Α., Διονύσης
Κ., Βασίλης Κ., Χρήστος Μ., Ρούμπι
Α., Νικηφόρος Π., Κώστας Π., Μάνος
Γ., Μίνα Θ., Γιώργος Π., Κώστας Κ.
και Κώστας Β., από 15 ευρώ Κώστας
Τ., Παναγιώτης Π., Χρήστος Β. και
Σπύρος Γ., από 10 ευρώ Μαργαρίτα
Π., Μαρία Α., Κώστας Μ., Βάση Μ.,
Γιάννης Θ., Μαρία Κ., Εύα Ζ., Χάρης
Π., Έφη Ζ., Ιωάννα Π., Παναγιώτης
Π., Λίλιαν Μ., Ιωάννα Κ., Κώστας Κ.
και Δημήτρης Κ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Eυχαριστούμε!

Κυκλοφορεί 
το νέο τεύχος

Φτάνει πια με τα 
ξεπουλήματα και τα κλεισίματα
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Συνέλευση καλεί η Ένωση Λιμενεργα-
τών στις 12 το μεσημέρι την Πέμπτη 14
Ιούλη στα Κεντρικά Γραφεία του ΟΛΠ
στην αίθουσα εκδηλώσεων. Το συνδικά-
το καλεί τη συνέλευση για να ενημερώ-
σει τα μέλη του σε σχέση με τις τελευ-
ταίες εξελίξεις και το ξεπούλημα του λι-
μανιού του Πειραιά.  

Α
πλήρωτους έχει αφήσει η
εργοδοσία του Μαρινόπου-
λου τους εργαζόμενούς της

παρά τις υποσχέσεις ότι το προ-
σωπικό θα πληρώνεται κανονικά
κατά τη διάρκεια της περιόδου
προστασίας της εταιρίας από τους
πιστωτές της, μέχρι το Σεπτέμβρη.
Οι νέες εξελίξεις έχουν δημιουρ-
γήσει οργή ανάμεσα στους εργα-
ζόμενους που οδηγεί σε πρωτο-
βουλίες για να διεκδικήσουν τα δε-
δουλευμένα τους και για να κρα-
τήσουν τις δουλειές τους.

Στο υπερμάρκετ Carrefour της
Νέας Iωνίας το Σάββατο 9/7 έγινε
συγκέντρωση των εργαζόμενων
όπου συγκρότησαν Επιτροπή
Αγώνα με εκλεγμένη 5μελή συντο-
νιστική επιτροπή. Την Τετάρτη 13
Ιούλη θα προχωρήσουν σε στάση
εργασίας από τις 8πμ έως τις 12
το μεσημέρι.

Ο Μιχάλης Βερβέρης, εργαζόμε-
νος στο τοπικό κατάστημα και από
την παράταξη Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή μας περιέγραψε τη δια-
δικασία συγκρότησης της Επιτρο-
πής: «Μετά τις τελευταίες εξελί-
ξεις, έχουμε μείνει απλήρωτοι για
τον Ιούνη και πήραμε μόνο το 40%
του επιδόματος αδείας.

Έτσι αποφασίσαμε να οργανώ-

σουμε ένα μάζεμα των συναδέλ-
φων για να ενημερωθούμε και να
κινηθούμε συλλογικά. Κυκλοφορή-
σαμε ανακοίνωση που καλούσε στο
μάζεμα και παρά τις πιέσεις που
μπήκαν από τη μεριά της εργοδο-
σίας καταφέραμε και το κάναμε. Η
ανταπόκριση ήταν παραπάνω από
καλή. Συμμετείχαν 50 εργαζόμενοι
και εκλέξαμε 5μελή συντονιστική
επιτροπή. Το κλίμα στη συζήτηση
ήταν εκρηκτικό, με πολλές τοποθε-
τήσεις και αποφασιστικότητα για
να πάρουμε ό, τι μας ανήκει. Απο-
φασίσαμε αρχικά ότι δίνουμε διο-
ρία στην εργοδοσία μέχρι την Τε-
τάρτη 13 Ιούλη να μας πληρώσει
όλα τα χρωστούμενα, αλλιώς την
Πέμπτη 14/7 θα απέχουμε από την
εργασία μας και ότι ζητάμε από το
σωματείο να μας στηρίξει.

Μετά το τέλος της συγκέντρω-
σης, η συντονιστική επιτροπή συ-
ναντήθηκε με τον εμπορικό διευ-
θυντή του καταστήματος για να πα-
ραδώσει τα αιτήματα των συναδέλ-
φων. Τα αιτήματα μας τελικά παρα-
δόθηκαν στη διοίκηση της εταιρίας
με e-mail τη Δευτέρα 11 Ιούλη.

Την Τρίτη 12 Ιούλη σε νέα σύ-
σκεψη της συντονιστικής επιτρο-
πής αποφασίσαμε, με τη σύμφω-
νη γνώμη και των άλλων εργαζό-

μενων, να κάνουμε στάση εργα-
σίας νωρίτερα την Τετάρτη 13
Ιούλη, γιατί μάθαμε ότι συνάδελ-
φοί μας σε άλλα καταστήματα θα
κάνουν το ίδιο.

Αν δεν μας καταβάλλουν τα δε-
δουλευμένα, θα κλιμακώσουμε τη
δράση μας. Θα οργανώσουμε νέο
μάζεμα της Επιτροπής Αγώνα για
να κινηθούμε όλοι μαζί».

Στη συγκέντρωση του Σαββάτου
9/7 συμμετείχαν και μέλη του Συλ-
λόγου Εμποροϋπαλλήλων που εξέ-
φρασαν την αλληλεγγύη τους. Η
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή συνεχί-
ζει τις εξορμήσεις της σε καταστή-
ματα της εταιρίας, όπως έγινε την
Πέμπτη 7/7 στο Carrefour στο Ίλιον.
Η παράταξη της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς τονίζει ότι το σωματείο
πρέπει να μπει μπροστά για να στη-
ρίξει τους εργαζόμενους, κι όχι να
μένει απαθές περιμένοντας τον Σε-
πτέμβρη και το τι θα γίνει με την
υπαγωγή στο άρθρο 99.

Συλλογικά
Στην ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Χρειαζόμαστε γενική συνέλευση
του σωματείου άμεσα για να συ-
ζητήσουμε όλοι μαζί και να πά-
ρουμε αποφάσεις για απεργίες
και καταλήψεις των καταστημά-

των για να σώσουμε τις δουλειές
μας. Δεν μπορεί σε αυτές τις κρί-
σιμες συνθήκες να μην έχει καλέ-
σει το σωματείο ακόμη συνέλευση
για να ενημερωθούν, να συζητή-
σουν και να αποφασίσουν συλλο-
γικά όλοι οι εργαζόμενοι».

Και ακόμα προτείνει: «να απαι-
τήσουμε την κατάσχεση της «προ-
σωπικής» περιουσίας της εργοδο-
σίας για να μπουν αυτά τα χρήμα-
τα στην επιχείρηση για να δουλέ-
ψουμε… Και αν δεν μπορεί η ερ-
γοδοσία να δώσει τη λύση το κρά-
τος. Να κρατικοποιήσει την αλυσί-
δα το κράτος, χωρίς ούτε ένα ευ-
ρώ αποζημίωση στους ιδιοκτήτες.
Με αυτόν τον τρόπο οι εργαζόμε-
νοι δεν χάνουμε τη δουλειά μας
και μπορούμε να συνεχίσουμε να
προσφέρουμε στον κόσμο στις
γειτονιές μας φτηνά προϊόντα,
χωρίς τη μεσολάβηση των κερδών
και της κερδοσκοπίας». 

24ωρη απεργία έγινε την Παρα-
σκευή 8/7 στη Θεσσαλονίκη, την
Καβάλα, την Κατερίνη και τη Βέ-
ροια μετά από απόφαση του Σω-
ματείου εργαζομένων στις επιχει-
ρήσεις Μαρινόπουλος στη Βόρεια
Ελλάδα (λειτουργεί ξεχωριστά
από το πανελλαδικό σωματείο).

Nεκ. Δ.

Συνέλευση την Τρίτη 19 Ιούλη οργανώ-
νει ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια
στις 6.30μμ στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας
(3ης Σεπτεμβρίου 48 Β). Mπορεί να βρι-
σκόμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, αλ-
λά οι μάχες στους εργατικούς χώρους
είναι ανοιχτές, ενώ ακολουθεί ένα «καυ-
τό» φθινόπωρο με την κυβέρνηση να
ετοιμάζει σκληρό «πακέτο» αντεργατικών
μεταρρυθμίσεων παρά τα ψέματα των
υπουργών που προσπαθούν να ρίξουν
στάχτη στα μάτια με τις εφησυχαστικές
δηλώσεις τους. Ήδη έχει ανακοινωθεί
πανεργατικό συλλαλητήριο στις 10 Σε-
πτέμβρη, στα εγκαίνια της ΔΕΘ στη Θεσ-
σαλονίκη.

Ο Συντονισμός καλεί κάθε εργαζόμε-
νο να συμμετέχει στη συνέλευση έτσι
ώστε να υπάρξουν κοινές δράσεις και
πρωτοβουλίες ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις και τις απολύσεις. Από τη μία
στον ΟΣΕ είναι σε εξέλιξη η μάχη ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και της ΕΕΣΣΤΥ, στη ΔΕΗ οι εργαζόμε-
νοι κινητοποιούνται ενάντια στην από-
σχιση του ΑΔΜΗΕ, στις συγκοινωνίες
κινούνται απέναντι στην ιδιωτικοποίηση
και δίνουν μάχη να υπογραφούν ΣΣΕ, οι
εργαζόμενοι στα Λιμάνια έχουν την εμ-
πειρία του αγώνα ενάντια στο ξεπούλη-
μα με την απεργία τους που κράτησε
ένα μήνα.

Από την άλλη υπάρχει η μάχη ενάντια
στα κλεισίματα και τις απολύσεις. Στον
Μαρινόπουλο μετά την αίτηση για την
υπαγωγή στο άρθρο 99 στον αέρα βρί-
σκονται 12.500 χιλιάδες εργαζόμενοι
στα καταστήματα της εταιρίας και πολ-
λοί ακόμα στις εταιρίες που συνεργά-
ζονταν με τις επιχειρήσεις του Ομίλου.
Στην Ευρωκλινική έγιναν απολύσεις μετά
την απεργία στην ιδιωτική υγεία την 1η
Ιούλη, στο Athens Ledra συνεχίζουν τον
αγώνα ενάντια στο κλείσιμο του ξενοδο-
χείου.

Αυτοί οι αγώνες μπορούν και πρέπει
να συντονιστούν για να μπορέσουν να
φτάσουν σε νίκες. Στη συνέλευση του
Συντονισμού θα συζητηθεί και η πα-
ρουσία των συνδικάτων στις κινητοποι-
ήσεις για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
που συνεχίζεται στο Εφετείο. 

ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

Απεργίες και καταλήψεις, τώρα!

ΟΛΠ Συνέλευση

Να οργανώσουμε
την κλιμάκωση

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΣΥΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 
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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟY

NOΣΟΚΟΜΕΙΑ Συγκέντρωση στο Υπ. Υγείας

Σ
ε συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας
καλούν τα πρωτοβάθμια σωματεία από
τα νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Αττικό και

Ευαγγελισμός την Πέμπτη 14/7 στη 1.30μμ.
Τα βασικά αιτήματα της κινητοποίησης είναι
να φύγουν όλοι οι εργολάβοι από τα δημόσια
νοσοκομεία, να πληρωθούν άμεσα όλα τα δε-
δουλευμένα και να έχουν όλοι οι εργαζόμενοι
μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώ-
ματα. Tην κινητοποίηση στηρίζει και το Συντο-
νιστικό των Νοσοκομείων. 

Το κάλεσμα των εργαζόμενων του Αττικού
στην κινητοποίηση αναφέρει: «Συνεχίζεται η
αυθαιρεσία και η τρομοκράτηση των εργαζο-
μένων στις εργολαβικές εταιρείες από τους
εργοδότες και τους επόπτες – αντιπροσώ-
πους τους.

Στον Ευαγγελισμό κοινοποιήθηκαν απολύ-
σεις σε δύο εργαζόμενους που ανακλήθηκαν
μόνο έπειτα από τη δυναμική αντίδραση του
σωματείου και των εργαζομένων στους εργο-
λάβους.

Στο Αττικό και στα περισσότερα νοσοκομεία
παραμένουν απλήρωτοι για περισσότερους
από δύο μήνες.

Σε όλα τα νοσοκομεία οι απειλές, η παρα-
κράτηση δεδουλευμένων και οι αυθαιρεσίες
περισσεύουν! Από την άλλη μεριά το Υπουρ-
γείο Υγείας και η κυβέρνηση ενώ διατυμπανί-
ζουν για τον τερματισμό των συμβάσεων με

τους εργολάβους, ρίχνουν το μπαλάκι στις δι-
οικήσεις των νοσοκομείων, επιμένουν στις
ατομικές συμβάσεις έργου περιορισμένης
χρονικής διάρκειας, εξακολουθούν να θέτουν
τους εργαζόμενους σε συνθήκες εργασιακής
ομηρίας. Επιπλέον η κυβέρνηση «νίπτει τας
χείρας της» για τη δικαστική προσφυγή των
εργολάβων στα δικαστήρια, οι οποίοι ισχυρί-
ζονται θρασύτατα ότι είναι “παράνομα διωκό-
μενοι” αφού καταπατώνται οι συνθήκες του
ελεύθερου ανταγωνισμού (!!!)».

Επίσης, οι εργαζόμενοι και οι γιατροί του

Αττικού κατήγγειλαν την κατάσταση που επι-
κρατούσε στις 5/7 στο νοσοκομείο, κατά τη
διάρκεια της εφημερίας, καθώς υπήρχαν 140
ράντζα και φορεία. 

«Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Υπέρ-πλη-
ρότητα έως και 130% συνεχώς στο νοσοκο-
μείο. Νοσηλευτικές πτέρυγες των 35 και 40
κλινών να δέχονται 60 ασθενείς. Στη χτεσινή
γενική εφημερία 5/7/2016 είχαμε πάνω από
230 εισαγωγές και 140 ράντζα φορεία» τονί-
ζουν στην καταγγελία τους. 

Πέμπτη 7/7, Συγκέντρωση ενάντια στις απολύσεις στην Ευρωκλινική. Περισσότερα στη σελίδα 12
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Σε επιχειρήσεις στις οποίες
έχει μερίδιο η εργοδοσία απλώ-
νουν τις κινητοποιήσεις τους οι
εργαζόμενοι του Athens Ledra,
διεκδικώντας να πληρωθούν τα
δεδουλευμένα τους και να μην
χάσουν τις δουλειές τους μετά
το «ξαφνικό» κλείσιμο του ξενο-
δοχείου στο τέλος Μάη. Η οικο-
γένεια Παρασκευαΐδη, ιδιοκτήτες
του Athens Ledra, από τη μία εί-

ναι μεγαλομέτοχοι και συνιδιο-
κτήτες σε μια σειρά επιχειρήσεις
και από την άλλη κοροϊδεύουν
τους εργαζόμενους όσον αφορά
τα αιτήματά τους.

Το πρωί της Πέμπτης 7 Ιούλη
οι εργαζόμενοι του Athens Ledra
πραγματοποίησαν παράσταση
διαμαρτυρίας στα γραφεία της

κατασκευαστικής εταιρείας J&P
ΑΒΑΞ και της εταιρείας ενέργει-
ας Volterra στο Μαρούσι, ενώ
την Τρίτη 12/7 έκαναν αντίστοιχη
διαμαρτυρία στο ξενοδοχείο In-
tercontinental στη Συγγρού. Το
πανό των εργαζόμενων έγραφε
χαρακτηριστικά: «Μας έχουνε
απλήρωτους κι αυτοί τα κονομά-
νε, εμείς τις κατακτήσεις μας δεν
τις παρατάμε». 

Συνεχίζουν τις απεργιακές
κινητοποιήσεις τους οι εργα-
ζόμενοι στο σιδηρόδρομο
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ, καθώς
και για να υπογράψουν Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας. Την Τρίτη 12 Ιού-
λη πραγματοποίησαν νέα 24ωρη απερ-
γία, όπως είχαν κάνει και την Τετάρτη
6/7, την ημέρα που θα γίνονταν οι δε-
σμευτικές προσφορές για τις δύο υπό
ιδιωτικοποίηση εταιρίες του ΟΣΕ. Πα-
ράλληλα, σε διαδοχικές στάσεις εργα-
σίας βρίσκονται από την Παρασκευή
8/7 τα δύο σωματεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (η
Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλ-
ξης και η Πανελλήνια Ένωση Προσωπι-
κού ΤΡΑΙΝΟΣΕ) με αποτέλεσμα τα δρο-
μολόγια των τρένων να είναι παραπάνω
από αραιά.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων
μαζί με τα συνολικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει η κυβέρνηση έχουν μπλο-
κάρει την διαδικασία της ιδιωτικοποί-
ησης. Παρόλο που η προσφορά της
ιταλικής Ferrovie dello Stato Italiane
SpA έχει γίνει τυπικά αποδεκτή για την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, η προσφορά δεν έχει «ανοί-
ξει», κάτι που αναμένεται να γίνει την
Πέμπτη 14 Ιούλη σε συνεδρίαση του
ΤΑΙΠΕΔ, ενώ για την ΕΕΣΣΤΥ ο διαγω-
νισμός αναμένεται να κηρυχτεί «άγο-
νος».

Αυτό δήλωσε στην ΕΑ και ο πρό-
εδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ), Παναγιώτης
Παρασκευόπουλος: «Όσον αφορά την
ΕΕΣΣΤΥ δεν υπήρξε προσφορά και ανα-
μένεται ότι στο διοικητικό συμβούλιο
που θα κάνει το ΤΑΙΠΕΔ στις 14 του μή-
να, την Πέμπτη, θα κρίνει άγονο τον
διαγωνισμό και θα την επαναπροκηρύ-
ξει. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι και
την Πέμπτη όταν και έχουμε ΔΣ στην
Ομοσπονδία για να αποφασίσουμε τι θα
κάνουμε από δω και στο εξής.

Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε
πέρα από την ιδιωτικοποίηση με την
οποία διαφωνούμε και τις συλλογικές
συμβάσεις. Η ιδιωτικοποίηση το τι θα
σημάνει το ξέρει πάρα πολύ καλά ο ελ-

ληνικός λαός γιατί ούτε η ανά-
πτυξη θα έρθει ούτε η ελπίδα.
Δεν θα λυθούν τα προβλήματα
της χώρας αν ιδιωτικοποι-

ήσουν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ και την ΕΕΣΣΤΥ
και κατ’ επέκταση όλο το σιδηρόδρο-
μο. Υπάρχει το πρόβλημα με το προσω-
πικό που είναι στον αέρα. Με την ΕΕΣ-
ΣΤΥ υπάρχει μια κατ’ αρχήν συμφωνία,
αλλά με την ΤΡΑΙΝΟΣΕ που είναι σε
τροχιά ιδιωτικοποίησης δεν υπάρχει τί-
ποτα. Οι διοικήσεις που έχουν αποδει-
χτεί αφερέγγυες πολλές φορές μέχρι
τώρα, μας λένε όλα τα πιθανά σενάρια,
από το ότι θα ξεκινήσουν σε λίγες μέ-
ρες διαπραγματεύσεις μέχρι ότι θα
ολοκληρωθούν με το νέο ιδιοκτησιακό
καθεστώς. Εμείς πρέπει να διασφαλί-
σουμε τους εργαζόμενους, για να μην
χάσει κανένας τη δουλειά του».

Τα δύο σωματεία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ συ-
νεχίζουν αποφασιστικά τις κινητοποι-
ήσεις τους. Ο Κώστας Γενιδούνιας, ο
πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Προσωπικού Έλξης (των μηχανοδηγών
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ) μας δήλωσε: «Οι κινη-
τοποιήσεις έχουνε μαζική συμμετοχή
μέχρι στιγμής. Είναι στο 100% από την
προηγούμενη Παρασκευή όταν και ξε-
κινήσαμε τα δύο σωματεία, εμείς και οι
υπόλοιποι εργαζόμενοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και για την υπο-
γραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας που εδώ και 8 μήνες έχει λήξει.
Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις μας μέ-
χρι την Πέμπτη 14/7 σε όλες τις δρα-
στηριότητες, ενώ στα εμπορικά τρένα
θα συνεχίσουμε μέχρι και την Κυριακή
17 Ιούλη. Θέλουν να δημιουργήσουν
ένα νέο ιδιωτικό μονοπώλιο στη χώρα,
ενώ θα επιδεινωθούν οι εργασιακές
σχέσεις. Όπου έχει γίνει ιδιωτικοποί-
ηση αυτό έχει συμβεί. Σίγουρα θα αυ-
ξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Οι ιδιώ-
τες έρχονται να επενδύσουν για να
κερδίσουν οπότε αυτός που θα χάσει
θα είναι ο επιβάτης. Οι φτωχοί, οι άνερ-
γοι, οι φοιτητές, αυτοί δηλαδή που
χρησιμοποιούν το τρένο, καθώς προ-
σφέρουμε φτηνό εισιτήριο».    

Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την
απόσχιση του ΑΔΜΗΕ είπαν οι εργαζόμε-
νοι της ΔΕΗ με τις παρεμβάσεις τους στη
Συνέλευση των Μετόχων του Ομίλου την
Δευτέρα 11/7.

Το πρωί της Δευτέρας η Συνέλευση των Μετόχων
ξεκίνησε στο ξενοδοχείο Ολιμπίκ Ροαγιάλ, αλλά δια-
κόπηκε μετά την παρέμβαση-διαμαρτυρία εργαζό-
μενων της ΔΕΗ και άλλων αγωνιστών. Η ΓΕΝΟΠ εί-
χε κηρύξει 4ωρη στάση εργασίας.

Μετά την παρέμβαση των εργαζόμενων ο πρόεδρος
του Ομίλου, Μανώλης Παναγιωτάκης ανακοίνωσε ότι η
συνέλευση θα διακοπεί προσωρινά για να μεταφερθεί
στο υπουργείο Οικονομικών. Εκεί το μεσημέρι της Δευ-
τέρας πραγματοποιήθηκε νέα κινητοποίηση όπου οι ερ-
γαζόμενοι κατήγγειλαν την επερχόμενη ιδιωτικοποίηση.

Να σημειώσουμε ότι ο πρόεδρος της ΔΕΗ, πριν
διακοπεί η Συνέλευση, στην ομιλία του αποκάλυψε
ότι η δεύτερη λιγνιτική μονάδα στον σταθμό Φλώρι-
νας θα γίνει σε σύμπραξη με ιδιώτες ώστε μεταξύ
άλλων να τερματιστεί η αποκλειστική πρόσβαση της
ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή.

Αργά το μεσημέρι η ΓΣ των μετόχων τελικά ενέκρι-
νε την συμφωνία για τον ΑΔΜΗΕ. Μέσα στον Ιούλη
θα ξεκινήσει ο διαγωνισμός για την πώληση ποσο-
στού 24% (όπως προσδιορίστηκε από τον εκπρόσω-
πο του Δημοσίου), των μετοχών του Διαχειριστή σε
στρατηγικό επενδυτή, ενώ σε 25% προσδιορίστηκε
το ποσοστό των μετοχών που θα μεταβιβαστεί στην
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, θυγατρική ιδιοκτησίας του Δημοσίου. 

Ο Θοδωρής Στρίγκος, εργαζόμενος στα Κέντρα
Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ που συμμετείχε στην κι-
νητοποίηση μας εξήγησε γιατί οι εργαζόμενοι είναι
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση: «Ο βασικός λόγος που εί-
μαστε ενάντια στην ιδιωτικοποίηση είναι ότι εκποιείται ο
εθνικός πλούτος και μιας στρατηγικής σημασίας υποδο-
μή, η οποία είναι πληρωμένη από το σύνολο του ελληνι-
κού λαού. Αυτό το σχέδιο, το οποίο προέρχεται από τις
μνημονιακές επιλογές, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα

οδηγήσει στην αύξηση της τιμής του ρεύμα-
τος. Εμείς εδώ είμαστε γιατί υπερασπιζόμαστε
δύο πράγματα: τη δουλειά μας και τους συμ-
πολίτες μας. Τους συμπολίτες μας τους υπε-

ρασπιζόμαστε γιατί πίσω από αυτή την εξέλιξη το μόνο
σίγουρο είναι αυτό: η αύξηση της τιμής του ρεύματος
και όχι μόνο με την έννοια του κόστους. Αλλά και με την
έννοια της ανοχής σε κάποιους που δεν έχουν να πλη-
ρώσουν. Τώρα κάτι ψιλοϋπάρχει σε αυτό το επίπεδο.
Στο περιβάλλον το αυριανό, δεν θα υπάρχει τίποτα».

Αρπαχτικά

Όσον αφορά τον ΑΔΜΗΕ εξήγησε ότι: «Η ΔΕΗ είναι
μια εταιρία που εκμεταλλεύεται εγχώριες πηγές ενέρ-
γειας: ορυχεία για το λιγνίτη, τα νερά με τα υδροηλε-
κτρικά έργα, τα οποία είναι επίσης πληρωμένα από τον
ελληνικό λαό. Έρχονται λοιπόν σήμερα τα αρπακτικά
της αγοράς να πάρουν αυτό το κομμάτι της παραγω-
γής για να το χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι. Επιδιώκουν να
κόψουν τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος είναι μια κερδοφόρα επι-
χείρηση, η «ιερή αγελάδα» ανάμεσα στις εταιρίες του
ομίλου της ΔΕΗ. Κόβοντας αυτό το κομμάτι ένα πράγ-
μα είναι σίγουρο, ότι η ΔΕΗ θα οδηγηθεί σε οικονομική
χρεοκοπία και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα από τις ίδιες
τους τις προβλέψεις. Η οικονομική χρεοκοπία της ΔΕΗ
θα οδηγήσει στο να συρθεί η ίδια η ΔΕΗ να εκποιεί ερ-
γοστάσια της ή άλλες υποδομές για να μπορεί να
υπάρχει σε ένα ανταγωνισμό αγοράς που θα έχει στη-
θεί από τα δικά της υπάρχοντα. Θα έχουμε μια ΔΕΗ
που θα κουβαλάει την ευθύνη της ηλεκτροδότησης της
χώρας, γιατί αυτή δεν θα τη χάσει, αλλά δεν θα μπορεί
με οικονομικούς όρους να την εξυπηρετήσει. Αυτό δεν
είναι ένα οικονομικό πρόβλημα, αλλά ένα κοινωνικό
πρόβλημα. Αυτό έχει ευθέως τη ρίζα του σε πολιτικές
επιλογές: οι μνημονιακές επιλογές στις οποίες είναι δε-
μένη και παραδομένη αυτή η κυβέρνηση που έρχεται
και εξυπηρετεί μαζί με τις διοικήσεις του ομίλου άλλα
από αυτά που είχαν δεσμευτεί όταν ανέλαβαν». 

Nεκτάριος Δαργάκης

ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση
Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις

Κάτω τα χέρια από τον ΑΔΜΗΕ

Athens LEDRA

OΣΕ 

ΔΕΗ

11/7, Συγκέντρωση εργαζομένων της ΔΕΗ στο υπ. Οικονομικών

6/7, Συγκέντρωση των εργαζομένων ΟΣΕ και ΣΤΑΣΥ στο ΤΑΙΠΕΔ
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Ανοιχτή εκδήλωση και συναυλία με
κεντρικό σύνθημα «να καταδικαστούν οι
δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής, ανοίξτε
τις πόλεις για τους πρόσφυγες», διοργα-
νώνει την Πέμπτη 14/7 στην πλατεία
Ζαρντέν, (λίγα μόλις μέτρα μακριά από
το σημείο δολοφονίας του Π. Φύσσα)
στις 7.30μμ, η ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου-Νί-
καιας. 

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι οι:
Θανάσης Διαβολάκης από την ΚΣΕ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, Πέτρος Κωσταντίνου, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, Νεκτάριος Χατζηαν-
δρέου από την ΕΛΜΕ Πειραιά, Αχμάντ
Αμπουχαμέντ, Αιγύπτιος αλιεργάτης και
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος στη πο-
λιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ. Την εκδή-
λωση συντονίζει η Κατερίνα Θωίδου,
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας. 

Θα ακολουθήσει Hip Hop Live με
τους ΘΑΝΑΣΙΜΟ, SOB, 518.PTRVC

Δεκάδες αντιφασίστες και αντιφασίστριες συγκεντρώθηκαν την Παρασκευή 8 Ιούλη στην Κεν-
τρική Πλατεία της Ξάνθης στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτοί που είναι ανεπιθύμητοι στη Θράκη εί-
ναι οι φονιάδες του Παύλου Φύσσα και όχι οι πρόσφυγες.

Στη συγκέντρωση πανό είχε η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης και το ΚΚΕ (μ-λ) και συμμετείχε κόσμος από τη μει-
ονότητα της Ξάνθης, τη ΛΑΕ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Όλοι μαζί δείξαμε για άλλη μία φορά ότι απειλή είναι τα τάγματα εφόδου και οι οργανωτές τους,
υπόδικοι για διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης, που παριστάνουν τους βουλευτές και όχι οι
μουσουλμάνοι εργάτες, ντόπιοι και πρόσφυγες. Ότι η Ξάνθη είναι μια πόλη αντιφασιστική που με
τεράστιες διαδηλώσεις πέταξε έξω τους φασίστες και έκλεισε τα γραφεία-ορμητήρια των επιθέσε-
ών τους που είχαν στόχο τη μειονότητα, τους Ρομά, αριστερούς, αντιφασιστές, φεμινίστριες και
ομοφυλόφιλους. Είναι μια πόλη που διαδήλωσε μαζικά στον Έβρο για ανοιχτά σύνορα και να πέσει
ο φράχτης, μια πόλη όπου οι πρόσφυγες διαδηλώνουν μαζί με τους απεργούς ενάντια στα μνημό-
νια, το ρατσισμό και τον πόλεμο.

Συμμορία
Την ίδια περίπου ώρα, οι Κασιδιάρηδες και οι Λαγοί, αφού περιμάζεψαν τα μέλη της ναζιστικής

συμμορίας τους από την Καβάλα, όπου επιχειρούν και πάλι να στήσουν απεργοσπαστικά σωμα-
τεία, όπως είχανε κάνει στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος, απομονώθηκαν έξω
απ' την πόλη της Ξάνθης στο Ξενοδοχείο «Νατάσα» για να ανοίξουν για μια ακόμα φορά -μετά το
φιάσκο της Γλαύκης- τις «αγκαλιές» των Ρουπακιάδων στους «Έλληνες Πομάκους». 

Η κυβέρνηση κόβει μισθούς και συντάξεις, ξεπουλάει λιμάνια και αεροδρόμια, αναπροσαρμό-
ζει την υγεία και την παιδεία στις ανάγκες του μνημονίου και υπογράφει την κατάπτυστη συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας, κλιμακώνοντας την αντιπροσφυγική πολιτική, που δίνει τη δυνατότητα στους
φασίστες δολοφόνους να πλειοδοτούν σε ρατσισμό και ισλαμοφοβία. Ωστόσο παρά τις προκλη-
τικές δηλώσεις Βούτση στη βουλή, χάρη στην κινητοποίηση όλων των προηγούμενων ημερών
αναγκάσαμε τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ να ανακοινώσει ότι οι νεοναζί είναι ανεπιθύμητοι στην πόλη. Συ-
νεχίζουμε μέχρι να τους εξαφανίσουμε και από την Ξάνθη και από την Καβάλα και από παντού
και να τους χώσουμε στη φυλακή για πάντα. 

Παντελής Αποστολίδης

KEΡΑΤΣΙΝΙ

ΞΑΝΘΗ

«Οι σχολές και τα γυμναστήρια μας δε χωρούν τους φασίστες και τους ναζί», δήλωσε ο
Ηλίας Λάμπρου ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών, ο οποίος ακύρωσε αγώνα λόγω της παρου-
σίας ομάδας βουλευτών και στελεχών του νεοναζιστικού μορφώματος της Χρυσής Αυγής
στο χώρο των αγώνων.

«Σήμερα μια αθλήτρια του White Tiger Camp έπαιζε αγώνα Κ1 για μια ζώνη σε μεγάλη
διοργάνωση, αγώνα που τελικά ακυρώσαμε... Με το που φτάσαμε στο χώρο διεξαγωγής των
αγώνων, αντιληφθήκαμε πως «πρώτο τραπέζι πίστα» ήταν μεγάλη παρέα αποτελούμενη από
τον Κασιδιάρη, το Λαγό και άλλα μέλη της Χρυσής Αυγής, αντίστοιχου ή μικρότερου βεληνε-
κούς. Επειδή ο αθλητισμός δε μας ενώνει (και καλά κάνει), επειδή οι σχολές και τα γυμνα-
στήρια μας δε χωρούν τους φασίστες και τους ναζί, δεν υπήρχε κανένας λόγος να παραμεί-
νουμε στον ίδιο χώρο με αυτούς, νομιμοποιώντας την παρουσία τους σε δημόσιους χώρους.
Δεν έχω τη λογική του no politica στον αθλητισμό, πολύ περισσότερο όταν αφορά μισάν-
θρωπους νοσταλγούς του Χίτλερ, των κρεματορίων, των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Δεν
υπάρχει κανένας λόγος για χάρη ενός περιέργως εννοούμενου επαγγελματισμού, να συμμε-
τέχουμε σε οτιδήποτε αντίστοιχο. Θέλουμε έναν κόσμο που να χωράει πολλούς κόσμους και
θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό… Ειλικρινά είμαι περήφανος για τους
μαθητές/αθλητές μου και μακάρι να είναι και αυτοί περήφανοι για τις επιλογές μας και τη
στάση ζωής μας…”

“Χαιρετίζουμε την απόφαση του δασκάλου πολεμικών τεχνών Ηλία Λάμπρου να αποσύρει
την εκπαιδευόμενη αθλήτρια του από αγώνες όπου συμμετείχε ο υπόδικος νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής Τσακανίκας”, ανακοίνωσε η ΚΕΕΡΦΑ. “Η νομιμοποίηση των ταγμάτων εφόδου
της Χρυσής Αυγής με τον μανδύα του αθλητισμού δεν πρέπει να περάσει πουθενά. Χρειάζε-
ται να απομονωθούν παντού. Είναι ώρα να προχωρήσει η δίκη και να πάνε για πάντα στη φυ-
λακή οι δολοφόνοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής”.

Έξω η Χ.Α. από τα γυμναστήρια

Ψ
ηφίστηκε στο ευρωκοινοβούλιο η αν-
τικατάσταση της Frontex από τη νέα
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και

Ακτοφυλακή, που έχει στόχο να αναβαθμίσει
το κυνήγι των προσφύγων, φτιάχνοντας έναν
συνοριακό στρατό με αυξημένες αρμοδιότη-
τες, ενισχυμένο εξοπλισμό και δυνατότητα
ταχείας επέμβασης ακόμα και χωρίς τη σύμ-
φωνη γνώμη του κράτους το οποίο σκοπεύει
να “σώσει” από τους πρόσφυγες. Η νέα Συ-
νοριοφυλακή αναμένεται να τεθεί σε ισχύ
από το φθινόπωρο.

Η εφαρμογή της θα σημάνει ακόμα πιο
σκληρή αντιπροσφυγική πρακτική από τη
Frontex και τις περιπολίες του ΝΑΤΟ και άρα
πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες αύξησης των
πνιγμένων προσφύγων. Συγκεκριμένα σύμ-
φωνα με την απόφαση “Σε περίπτωση που
ένα κράτος μέλος αντιμετωπίζει αυξημένες
πιέσεις στα εξωτερικά του σύνορα, όπως δυ-
σανάλογη μεταναστευτική πίεση ή διασυνο-
ριακά εγκλήματα, ομάδες ταχείας συνορια-
κής επέμβασης θα αναπτύσσονται προσωρι-
νά είτε κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέ-
λους, είτε με απόφαση του Συμβουλίου: Κα-
τόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, ένα
«επιχειρησιακό σχέδιο» θα πρέπει να συμφω-
νηθεί με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και
Ακτοφυλακή, η οποία θα πρέπει, εντός πέντε
εργάσιμων ημερών, να διαθέσει το απαραί-
τητο προσωπικό και να παράσχει τεχνικό
εξοπλισμό”. Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή
και Ακτοφυλακή δεν θα διαθέτει τους δικούς
της συνοριοφύλακες, αλλά θα είναι σε θέση
να καλέσει, από μία δεξαμενή 1500 εφέ-
δρων, φρουρούς ταχείας αντίδρασης οι

οποίοι θα ορίζονται από τα κράτη μέλη.
Η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή θα υπόκειν-

ται στον έλεγχο της ΕΕ αφού θα λογοδοτεί
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση
που ένα κράτος μέλος δεν λαμβάνει τα μέτρα
που προτείνει η Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή
και Ακτοφυλακή ή όταν η μεταναστευτική πίε-
ση θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία του χώρου
Σένγκεν, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει πρό-
ταση με σχέδιο δράσης στο Συμβούλιο. Το
Συμβούλιο θα αποφασίζει στη συνέχεια με ει-
δική πλειοψηφία για το αν χρειάζεται να ανα-
πτυχθούν ομάδες συνοριακής επέμβασης. 

Σχέδιο δράσης
Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να έχει τη

σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου κρά-
τους μέλους και της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυ-
λακής και Ακτοφυλακής. Εάν ένα κράτος μέ-
λος διαφωνεί με την απόφαση του Συμβουλί-
ου για την παροχή βοήθειας, τα άλλα κράτη
της ΕΕ θα μπορούν να επιβάλουν εκ νέου
ελέγχους στα σύνορά τους.

Επιπλέον ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Συνο-
ριοφυλακής και Ακτοφυλακής στη διαδικασία
ομαδικών απελάσεων θα είναι ενισχυμένος
συγκριτικά με αυτόν της FRONTEX σήμερα. 

Και όλα αυτά ψηφίστηκαν από όλες αυτές
τις πολιτικές δυνάμεις της ΕΕ που υποστήρι-
ζαν ότι η ψήφος υπέρ του Brexit είναι ξενοφο-
βική και θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ακρο-
δεξιάς. Η Ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να
συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή
συνδράμοντας με 50 συνοριοφύλακες. 

K.Θ.

Αναβαθμίζουν
την Frontex!

Aνεπιθύμητοι οι νεοναζί

8/7, Κεντρική πλατεία Ξάνθης
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Με κεντρικό σύνθημα «καλο-
δεχούμενοι οι πρόσφυγες στις
γειτονιές μας, στη φυλακή οι
νεοναζί της Χρυσής Αυγής, την
Πέμπτη 14/7 στις 7μμ διοργα-
νώνεται εκδήλωση και συναυ-
λία Hip Hop στο Νέο Ηράκλειο
(θεατράκι στ. ΗΣΑΠ). 

Στη συναυλία που οργανώ-
νεται από τις ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ηρα-
κλείου, Ν.Ιωνίας, Αμαρουσίου,
Ν.Φιλαδέλφειας θα παίξουν οι:
Παράξενος, Infinik, Βδέλυγμα,
Sonder, Renegade Instru-
ments, Cerebro, Real Eyes, To-
zi, Loonatik, Axer. Στη διάρκεια
της εκδήλωσης παρεμβάσεις θα
κάνουν ο Μοχάμεντ Υ. - Σύριος
πρόσφυγας, ο Γιώργος Προυσαλί-
δης, από τη Δ' ΕΛΜΕ Αν. Αττικής,
ο Κώστας Σκαρμέας, από την Πο-
λιτική αγωγή στη Δίκη της Χ.Α, ο
Τάσος Σπυρόπουλος, δημοτικός
σύμβουλος Αμαρουσίου από το
"Εκτός των Τειχών και η Αλεξάν-

δρα Μαρτίνη από την ΚΕΕΡΦΑ,
ενώ θα γίνουν και χαιρετισμοί από
συλλογικότητες και σωματεία της
περιοχής. 

Την ίδια μέρα το πρωί στις 8πμ
οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ καλούν αντι-
φασιστική συγκέντρωση στη δίκη
της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο
Αθηνών. 

Μετά την δημοσιοποίηση εγκυκλίου για την εγγραφή των προσφυγό-
πουλων στα σχολεία, το υπουργείο ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να φτιάξει
«σχολεία» και μέσα στους καταυλισμούς προσφύγων, κάτι που θεωρεί-
ται απαράδεκτο και αντιπαιδαγωγικό. 

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό σάιτ alfavita: “Αρχικά προβλέπεται δημι-
ουργία σχολικών μονάδων σε 12 καταυλισμούς προσφύγων σε όλη την
Ελλάδα. Η εκπαίδευση θα αφορά παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών. Θα
προσληφθούν στις συγκεκριμένες δομές πάνω από 200 αναπληρωτές
νηπιαγωγοί, δάσκαλοι και φιλόλογοι, μέσα από ξεχωριστή εγκύκλιο του
υπουργείου παιδείας, που θα βγει μέσα στο καλοκαίρι. Τα προσφυγό-
πουλα των υπόλοιπων καταυλισμών, θα ενταχθούν ομαλά στα τμήματα
υποδοχής, τα οποία θα αποτελούνται από 10 έως 15 παιδιά, ανάλογα
με την ηλικία τους και τον δάσκαλο του τμήματος υποδοχής”.

“Μόνο επειδή εκπαιδευτικά σωματεία και δυνάμεις του αντιρατσιστι-
κού κινήματος έχουν πολύ καιρό κινητοποιηθεί ξεκίνησαν οι εγγραφές
σε δημοτικά και γυμνάσια”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, συμ-
πληρώνοντας ότι “τα παιδιά δεν μπορούν να παραμείνουν εγκλωβισμέ-
να μέσα στα στρατόπεδα «φιλοξενίας» ούτε βέβαια οι υπόλοιποι πρό-
σφυγες. Ο γγ του Υπουργείου Παιδείας, Γ. Παντής, σε συνέντευξή του
στην Εποχή είχε πει ότι: «δεν είναι δυνατόν να επιχειρεί κανείς να δια-
παιδαγωγεί και να εντάσσει παιδιά που διατηρεί κατά οποιονδήποτε
τρόπο έγκλειστα».

Διεκδικούμε την ελεύθερη και δωρεάν μετακίνησή τους με τα μέσα
συγκοινωνίας, περίθαλψη και πρόσβαση στα δημόσια νοσοκομεία και
ταυτόχρονα τη στέγαση μέσα στις πόλεις και την ένταξή τους στον κοι-
νωνικό ιστό. Η δημιουργία αντισταθμιστικών όρων μέσα στην εκπαίδευ-
ση για αυτά τα παιδιά θα συμβάλλει στην ομαλή συμβίωση με τα υπό-
λοιπα και θα απαλύνει τις νεανικές ψυχές από τη βαρβαρότητα του πο-
λέμου και των διώξεων που τις σημάδεψε.

Οι εκπαιδευτικοί, κομμάτι του μεγάλου κινήματος αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες που ξεδιπλώθηκε ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, παλεύουν
για να είναι καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και τα παιδιά τους, να ανοί-
ξουν τα σύνορα και οι πόλεις ενώ ταυτόχρονα αντιστέκονται στις μνη-
μονιακές επιταγές της Κυβέρνησης και της ΕΕ, που διαλύουν τη Δημό-
σια Παιδεία.

Με τους αγώνες μας θα τα πετύχουμε! Καλούμε τους εκπαιδευτικούς
και τους αλληλέγγυους να στηρίξουν τη δράση ενημέρωσης των προ-
σφύγων το δίμηνο Ιούλη και Αυγούστου ώστε θα εξασφαλίσουμε ότι
όλα τα παιδιά θα εγγραφούν στις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη”.

Τα προσφυγόπουλα
μέσα στα σχολεία

N. HΡΑΚΛΕΙΟ

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για τις άθλιες συνθήκες
ζωής των προσφύγων στα στρατόπεδα “φιλοξενίας” -
συγκέντρωσης αλλά και για την καταστολή της αστυνο-
μίας απέναντί τους. 

Από πολλές περιοχές οι πρόσφυγες, μη αντέχοντας
άλλο να ζουν μέσα σε σκηνές κάτω από τους 40 βαθ-
μούς, αρχίζουν να εγκαταλείπουν τους καταυλισμούς
όπως έγινε πρόσφατα στο Κουτσόχερο Λάρισας. Στη Μό-
ρια η εξέγερση των ανήλικων αντιμετωπίστηκε με άγριο
ξυλοδαρμό από την αστυνομία. Τώρα οι καταγγελίες για
συνεργασία αστυνομίας και φασιστών στη Λέρο αρχίζουν
να βλέπουν το φως της δημοσιότητας παρά τις προπά-
θειες των ΜΜΕ να αντιστρέψουν το κλίμα παρουσιάζον-
τας ότι οι πρόσφυγες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς.   

Καταγγελία του αναρχικού σάιτ baktirio αναφέρει
σχετικά με τα γεγονότα που συνέβησαν στη Λέρο στις 9
Ιούλη: “Σε αντίποινα της έντασης και των ταραχών της
Πέμπτης η αστυνομία απομόνωσε τους Σύριους πρό-
σφυγες του κάμπ, κλειδώνοντάς τους μέσα και απειλών-
τας τους, απαίτησαν να μάθουν ποιοι ευθύνονται για τα
γεγονότα της Πέμπτης. Οι κινήσεις αυτές της αστυνο-

μίας μόνο όξυναν την ένταση μέσα στο καμπ, όπου οι
άνθρωποι δεν έχουν λάβει φαγητό από την Πέμπτη. Ως
αποτέλεσμα, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον χώρο.
Περισσότεροι από 100 άνδρες, γυναίκες και παιδιά κα-
τευθύνθηκαν προς το λιμάνι στο Λακκί.

Κατά τη διαφυγή τους οι Γιαζίντι έγιναν στόχος μιας
ομάδας που τους επιτέθηκε. Υπάρχουν αντικρουόμενες
αναφορές για το ποιοι ήταν οι επιτιθέμενοι, εάν ήταν
αστυνομία ή πολίτες. Ωστόσο αυτό που είναι ξεκάθαρο
είναι οι μελανιές και τραυματισμοί που προκλήθηκαν σε
άνδρες, παιδιά, γυναίκες, ακόμα και εγκυμονούσες”. 

Η εφαρμογή από την πλευρά της κυβέρνησης της ρα-
τσιστικής πολιτικής όπως αποτυπώνεται με τη συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας, που από τη μία κλείνει τα σύνορα για
τους πρόσφυγες και από την άλλη τους εγκλωβίζει μέ-
σα στα στρατόπεδα, έχει σαν αποτέλεσμα οι άθλιες
πρακτικές τύπου Αμυγδαλέζας να πολλαπλασιάζονται
και να επεκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Το αίτημα να
κλείσουν τα στρατόπεδα και να ανοίξουν οι πόλεις για
τους πρόσφυγες μπορεί να βάλει τέρμα στην εξαθλίω-
ση των προσφύγων και στη ρατσιστική πολιτική.  

ΛΕΡΟΣ Επίθεση στους πρόσφυγες

Μ
ε μεγάλη επιτυχία πραγματο-
ποιήθηκε η εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ “Περιστέρι Πόλη

Ανοιχτή. Καλοδεχούμενοι οι Πρόσφυ-
γες” την Παρασκευή 8 Ιούλη στην
πλατεία Δημαρχείου Περιστερίου.
Στη συζήτηση συμμετείχαν 100 άτο-
μα, από το Περιστέρι, αλλά κι από τις
γειτονικές περιοχές των Δυτικών. 

Τη συζήτηση άνοιξε η Νίκη Αργύρη
από την ΚΕΕΡΦΑ που έβαλε την επι-
καιρότητα της πρωτοβουλίας να ανοί-
ξουν οι γειτονιές μας στους πρόσφυ-
γες συνδέοντας την με το Brexit.
Όπως χαρακτηριστικά είπε είναι λά-
θος να ρίχνεται η λάσπη στον κόσμο
στη Μ. Βρετανία, που ένα χρόνο μετά
το ΟΧΙ στην Ελλάδα ψήφισε την έξοδο
από την Ε.Ε ότι πρόκειται για ακροδε-
ξιά ψήφο. Ταυτόχρονα όμως από τη
μία το Βrexit βαθαίνει την κρίση της
κυρίαρχης τάξης, από την άλλη δεν
πρέπει να υποτιμήσουμε την αναγκη
για την πάλη ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό. Η μάχη που δίνεται εδώ
για ανοιχτές πόλεις για τους πρόσφυ-
γες και για τη δίκη-καταδίκη της Χ.Α
είναι σημαντική και δίνει δύναμη και
στην αριστερά στη Μ. Βρετανία.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Μα-
σούντ Καχάρ, πρόσφυγας από το
Αφγανιστάν που μένει στο Ελληνικό,
κι αφού ευχαρίστησε για την αλλη-
λεγγύη που δείχνει ο απλός κόσμος
στην Ελλάδα στους πρόσφυγες, ζή-
τησε να τους βοηθήσουμε να έχουν
πρόσβαση στα αυτονόητα. Σε αν-
θρώπινες συνθήκες διαβίωσης μέσα
στον ιστό της πόλης, στην πρόσβα-
ση στα σχολεία και στα νοσοκομεία.

Αμέσως μετά μίλησε ο Νίκος Κο-
τρώτσιος από το Δ.Σ του Συλλόγου
δασκάλων στο Αιγάλεω που περιέ-
γραψε τις μάχες που έχουν δώσει

και συνεχίζουν να δίνουν οι εκπαι-
δευτικοί για αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες, από τη συλλογή τροφίμων
μέχρι την πρόσβαση των παιδιών
των προσφύγων στη δημόσια εκπαί-
δευση. Και ταυτόχρονα τη μάχη να
αποκτήσουν αντιρατσιστικά αντανα-
κλαστικά οι ντόπιοι μαθητές με αντι-
ρατσιστικά μαθήματα, αλλά και εκ-
δηλώσεις ενάντια στο φασισμό που
έχει κάνει όλο το προηγούμενο διά-
στημα ο Σύλλογος του.

Xαιρετισμοί
Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τον

Κώστα Βελοπετρόπουλο που διάβα-
σε το χαιρετισμό του Πάνου Παπανι-
κολάου δημοτικού συμβούλου της
Αριστερής Κίνησης Περιστερίου και
Γραμματέα της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της ΟΕΝΓΕ, από την Ελένη
Βαφειάδου που διάβασε τον χαιρετι-
σμό της Αντωνίας Βαφειάδου που εί-
ναι επίσης δημοτική σύμβουλος με
την Αριστερή Κίνηση Περιστερίου.
Επίσης χαιρετισμό στην εκδήλωση
έκανε η Γεωργία Κουμπαρούλη από
το Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου
που είπε ότι το ιατρείο έχει εξυπηρε-

τήσει εκατοντάδες μετανάστες και
πρόσφυγες. Χαιρετισμό εκ μέρους
του Χιπ Χοπ καφενέ απεύθυνε ο Βα-
σίλης Μυρσινιάς. Η Λίλιαν Μπουρίτη
από την ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου κάλε-
σε όλον τον κόσμο στις 15 Ιούλη στις
8.30π.μ στο Εφετείο για τη δίκη-κα-
ταδίκη της Χ.Α και στην πικετοφορία
που οργανώνεται γι'αυτό τον σκοπό
την Πέμπτη 14 Ιούλη στις 7.30μ.μ
στον κεντρικό πεζόδρομο στο Περι-
στέρι. Ο Κώστας Πολύδωρος από
την Εργατική Αλληλεγγύη κάλεσε
στις εκδηλώσεις για το Brexit που γί-
νονται στις γειτονιές των Δυτικών. 

Στη συνέχεια ακολούθησε συναυ-
λία με συγκροτήματα που έπαιξαν
αφιλοκερδώς δείχνοντας στην πράξη
την αλληλεγγύη τους στους πρόσφυ-
γες. Ο Αντώνης κι ο Νίκος από το
Μουσικό Σχολείο Ιλίου μας εντυπω-
σίασαν με τις κιθάρες τους και τη φω-
νή τους. Οι Τhe Randen ακολούθη-
σαν με όμορφα ροκ ακούσματα, στη
συνέχεια μας κράτησαν συντροφιά οι
επίσης ροκάδες Desert Monks. Και
την βραδιά έκλεισαν με τα ταξιδιάρι-
κα ακούσματά τους οι Arfo Cargo+.

Ιωάννα Παυλοπούλου

Πλατεία Δημαρχείου, Περιστέρι, 8 Ιούλη

Περιστέρι πόλη ανοιχτή
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Πώς εξελίσσεται η δίκη 

της Χρυσής Αυγής μετά τη 

μεταφορά της στο Εφετείο Αθηνών; 

Ήταν μία μεγάλη επιτυχία του αν-
τιφασιστικού κινήματος και της οικο-
γένειας του Π. Φύσσα το ότι η δίκη
μεταφέρθηκε στο Εφετείο της Αθή-
νας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για
μεγαλύτερη κινητοποίηση του αντι-
φασιστικού κινήματος και ταυτόχρο-
να να υπάρχει πλατιά πρόσβαση του
κόσμου σε όσα συμβαίνουν μέσα
στη δίκη. Το να προχωρήσει η δίκη
με γοργούς ρυθμούς και να φτάσου-
με στην καταδίκη της Χρυσής Αυ-
γής, αυτό θα είναι ένα μεγάλο πλήγ-
μα για τη ναζιστική εγκληματική ορ-
γάνωση και θα αποτυπωθεί το κεν-
τρικό αίτημα του αντιφασιστικού κι-
νήματος να μην υπάρχει καμιά νομι-
μοποίηση της Χρυσής Αυγής. 

Η παρουσία του κινήματος στη δί-
κη, οι συγκεντρώσεις που οργανώνει
η ΚΕΕΡΦΑ, οι παρεμβάσεις που κά-
νουν τα συνδικάτα, προσωπικότητες,
Δήμαρχοι και βουλευτές της αριστε-
ράς αναβαθμίζουν την προσοχή και
τη σημασία για τη δίκη και ταυτόχρο-
να δίνει τη δυνατότητα στο κίνημα να
επιβάλλει ότι δεν θα πέσουν στα μα-
λακά οι εγκληματίες της Χρυσής Αυ-
γής. Δηλαδή να μην προχωρήσουμε
σε μία διαδικασία που απλά καταλο-
γίζονται ευθύνες και ποινές στα εκτε-
λεστικά όργανα της ναζιστικής οργά-
νωσης αλλά στην ίδια την ηγεσία
που σχεδίασε, οργάνωσε με συλλογι-
κό τρόπο και εκτέλεσε όλα αυτά τα
αποτρόπαια εγκλήματα.

Άρα ο μήνας Ιούλης και οι επόμε-
νοι τρεις είναι πολύ κρίσιμοι στο να
καταφέρει το αντιφασιστικό κίνημα
με την παρουσία του να επιβάλλει
ότι δεν θα ξεφύγει από τη μέγγενη
η Χρυσή Αυγή. Ταυτόχρονα χρειάζε-
ται αποφασιστική παρέμβαση όπου
η Χρυσή Αυγή προσπαθεί να ξανα-
εμφανιστεί στις γειτονιές μας. Κάνει
απόπειρες, προσπαθώντας να παί-
ξει το χαρτί ότι η δίκη είναι μια
σκευωρία, και ότι είναι νόμιμο πολι-
τικό κόμμα και για αυτό κάνει προ-
εκλογικές συγκεντρώσεις στον Πει-
ραιά, ρατσιστικές συνάξεις μίσους
κατά της «ισλαμοποίησης», φεστι-
βάλ μίσους στην Αθήνα, περιοδείες
στις περιοχές όπου υπάρχουν κέν-
τρα προσφύγων. Προσπαθεί να κά-
νει επίσης και άλλου τύπου ανοίγμα-
τα, να μπει στα συνδικάτα, στον
αγροτικό τομέα, να επιβάλει την
εθνικιστική ρατσιστική ατζέντα. Από
αυτή την άποψη δεν μπορούμε να
υποτιμήσουμε τη φασιστική απειλή
της Χρυσής Αυγής. Δεν έχει τελει-
ώσει. Έχουμε φαινόμενα όπου η
αστυνομία συνεργάζεται ξανά μαζί

τους, όπως έγινε στον Πειραιά. Δεν
μπορούμε να αφήσουμε το ορμητή-
ριο της Χρυσής Αυγής στο Μαρούσι
να υπάρχει με την κάλυψη της αστυ-
νομίας, δεν θα τους αφήσουμε μέσα
στη μειονότητα της Ξάνθης να χύ-
νουν εθνικιστικό και ρατσιστικό δη-
λητήριο για να ξαναχτίσουν βάσεις,
σε καμιά γειτονιά της Αθήνας δεν
περνάνε. Το Σεπτέμβρη, στα τρία
χρόνια από τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα, πρέπει να είναι μέρες
κλιμάκωσης για το αντιφασιστικό κί-
νημα με μια μεγάλη διαδήλωση στις
18/9. Ξέρουμε ότι οι φίλοι του Παύ-
λου Φύσσα ετοιμάζουν μία συναυλία
στον Πειραιά. 

Πως χρειάζεται να συνεχίσει 

το κίνημα αλληλεγγύης 

στους πρόσφυγες;

Παράλληλα μία μεγάλη μάχη για
το κίνημα είναι η πάλη ενάντια στη
ρατσιστική συμφωνία της ΕΕ με την
Τουρκία και τις συνέπειές της που εί-
ναι οι φοβεροί πνιγμοί στη θάλασσα
της Μεσογείου. Διεκδικούμε να κα-
ταργηθεί, να ανοίξουν τα σύνορα, να
πέσει ο φράχτης στον Έβρο και να
κλείσει κάθε κέντρο κράτησης. Δεν
μπορεί να γίνει ανεχτή η κατάσταση
εξαίρεσης για τα δικαιώματα των
προσφύγων και των ανηλίκων στα
νησιά του Αιγαίου. Είναι σκάνδαλο το
ότι αυτή τη στιγμή φτάσαμε σε εξέ-
γερση ανηλίκων στη Μόρια και στη
Λέρο και αντί να κλείσουν αμέσως
αυτά τα κέντρα κράτησης, επιμένουν
ρατσιστικά να φυλακίζουν αυτόν τον
κόσμο με στόχο μαζικές απελάσεις
στην Τουρκία. Η παραβίαση του ασύ-
λου είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το πρα-
ξικόπημα του Μουζάλα να διορίσει
δικαστικούς στις επιτροπές προσφυ-
γών, η ίδια η διαδικασία του ασύλου
είναι τόσο αργή, όπου το μόνο το
οποίο απομένει είναι ξανά τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης στα νησιά, η

παραβίαση των δικαιωμάτων, η κακο-
μεταχείριση μέσα σε αυτούς τους
χώρους που φτάνει στα όρια του βα-
σανισμού. Ταυτόχρονα στην υπόλοι-
πη Ελλάδα τα καμπ έχουν γίνει πάρ-
κινγκ με πανάθλια σίτιση, στρατιωτι-
κοποίηση, αφαίρεση δικαιωμάτων,
υπάρχει απαγόρευση της πολιτικής
παρέμβασης μέσα σε αυτούς τους
χώρους. 

Το κίνημα αλληλεγγύης έχει δεί-
ξει ότι μπορούν οι πρόσφυγες να φι-
λοξενηθούν μέσα στις πόλεις, σε
κλειστά σχολεία, σε κλειστά ξενοδο-
χεία. Το κίνημα είναι που επέβαλε
τις εγγραφές των παιδιών των προ-
σφύγων στα σχολεία και έτσι αναγ-
κάστηκε το υπουργείο να βγάλει εγ-
κύκλιο χωρίς βέβαια να πάρει τα μέ-
τρα που χρειάζεται να συνοδεύουν
αυτή την εγκύκλιο, δηλαδή να λει-
τουργήσουν οι τάξεις υποδοχής, να
πάρουν τα παιδιά γνώση και μόρφω-
ση. Υπάρχουν άνθρωποι μέσα στα
καμπ που έχουν χρόνια προβλήματα
υγείας. Άρα είμαστε στο σημείο
όπου η διεκδίκηση της ανοιχτής πό-
λης που το διεκδικήσαμε με την κι-
νητοποίηση στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της Αθήνας, και που έβαλε το
θέμα «ανοίχτε τις πόλεις- ανοίχτε
τις γειτονιές» χρειάζεται την επόμε-
νη ώθηση. Αυτό σημαίνει μαζικές
προσλήψεις, διερμηνείς και μετα-
φραστές στα σχολεία, στις δημό-
σιες υπηρεσίες, στα νοσοκομεία πά-
νω απ’ όλα. Ιδιαίτερα το υπουργείο
Παιδείας πρέπει αυτή τη στιγμή να
ανακοινώσει πόσοι εκπαιδευτικοί
προσλαμβάνονται, πόσες τάξεις

υποδοχής θα δημιουργηθούνε και
επίσης να εκδώσει το ίδιο ενημερω-
τικό υλικό και να οργανωθεί μέσα
στους χώρους των καμπ και έξω
από αυτούς επίσημη ενημέρωση,
ούτως ώστε την 1η Σεπτέμβρη να
μην υπάρχει ούτε ένα παιδί έξω από
το σχολείο. 

Ποια είναι η ατζέντα του 

αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού

κινήματος στην Ευρώπη;

Από την ώρα που η ΕΕ υπέγραψε
τη συμφωνία με τη Τουρκία, έκλεισε
τα σύνορα και ύψωσε τους φρά-
χτες, αυτό έδωσε ώθηση σε ρατσι-
στικά και ξενοφοβικά κόμματα σε
όλη την Ευρώπη και γι’ αυτό έχουν
αυξηθεί οι ρατσιστικές και φασιστι-
κές επιθέσεις και στη Βρετανία και
στη Γαλλία και στη Γερμανία. Μπο-
ρεί στη Γαλλία η άνοδος του εργατι-
κού κινήματος να έδωσε μία ώθηση
και μία ανάσα αυτό δε σημαίνει αυ-
τόματα ότι θα σταματήσουν την πο-
ρεία της Λεπέν ώστε να διεκδικεί με
σοβαρούς όρους την προεδρία της
Γαλλικής δημοκρατίας. 

Όμως το τι συνέβη στην Αυστρία
είναι μία προειδοποίηση. Το ότι κα-
τάφερε η ακροδεξιά με τους μηχανι-
σμούς του συνταγματικού δικαστη-
ρίου να ακυρώσει το αποτέλεσμα
των προεδρικών εκλογών και να
διεκδικεί ξανά την προεδρία, αυτό
δίνει την εικόνα πόσο σοβαρή είναι η
φασιστική απειλή. Γιατί το να ελέγ-
ξουν την προεδρεία σημαίνει ένα πο-
λύ μεγάλο βήμα. Για αυτό αναπτύσ-
σεται μία πολύ μεγάλη καμπάνια
στην Αυστρία, που πρέπει να έχει
διεθνή στήριξη, όπως είχαμε κινητο-
ποιηθεί παλιά ενάντια στον Χάιντερ.  

Η «Εναλλακτική για τη Γερμανία»
μέσα σε αυτή τη χώρα κατάφερε να
κερδίσει αρκετά μεγάλα ποσοστά
στις δημοτικές και περιφερειακές
εκλογές, 15-20%. Ο κίνδυνος είναι
πολύ πιο μεγάλος διότι συνεργάζε-
ται ανοιχτά με το ισλαμοφοβικό
Pegida. Αυτό δίνει τη δυνατότητα
σε φασιστικές, ρατσιστικές και ναζι-
στικές οργανώσεις να ξαναμπούνε
στις γειτονιές, συνεργαζόμενοι με
ένα κόμμα το οποίο εμφανίζεται να
διεκδικεί κοινοβουλευτική παρου-
σία. Είναι πολύ θετικό το ότι στη
Γερμανία ιδρύθηκε η κίνηση «Ξεση-
κωθείτε ενάντια στο ρατσισμό», που
καλεί σε πανεθνική διαδήλωση στο
Βερολίνο στις 3 Σεπτέμβρη. Η
ΚΕΕΡΦΑ είναι προσκεκλημένη εκεί,
όπου θα οργανώσει μία μεγάλη συγ-
κέντρωση μαζί με την ελληνική κοι-
νότητα και πανεπιστημιακούς για τη
Δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Στη Βρετανία, στην καμπάνια του

Brexit προσπάθησαν οι ακροδεξιοί
και οι ξενόφοβοι να επιβάλλουν τη
δικιά τους ατζέντα, απέναντι σε ένα
ολόκληρο κίνημα αριστερής εξό-
δου, χρησιμοποιώντας όλη τη ρα-
τσιστική πολιτική που έβαζε ο Κάμε-
ρον και ο Νάιτζελ Φάραντζ. Έχει
αφήσει ένα ανοιχτό μέτωπο, συνέ-
χεια της πάλης που δίνανε όλο το
προηγούμενο διάστημα και κατά
του Κάμερον και κατά της Τερέζα
Μέι, η οποία σαν υπουργός Δημό-
σιας Τάξης είχε κάνει τις πιο χυδαί-
ες δηλώσεις κατά των προσφύγων
και των μεταναστών. Μέσα στην
προεκλογική περίοδο του δημοψη-
φίσματος το αντιρατσιστικό κίνημα
έστειλε ένα κονβόι με 250 φορτηγά
ανθρωπιστική βοήθεια, που το
μπλόκαρε η αστυνομία της Γαλλίας
και της Βρετανίας. Είναι μπροστά
στο να οργανώσουνε την ιδρυτική
συνδιάσκεψη της κίνησης “Stand up
against rascism” στις 8 -9 Οκτώβρη. 

Και βέβαια είναι το κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ για τη Διεθνή Συνάντηση
στις 15-16 Οκτώβρη, στην Αθήνα,
όπου μαζί με όλα αυτά τα κινήματα
που έχουν ήδη δηλώσει τη συμμετο-
χή τους, θα εξετάσουμε τις δυνατό-
τητες κοινού συντονισμού και δρά-
σης. Υπάρχουν πολύ μεγάλες παρα-
καταθήκες. Η εικόνα που υπάρχει εί-
ναι ότι οι περσινές πρωτοβουλίες
που πήρε η ΚΕΕΡΦΑ, η 19 Μάρτη ως
διεθνής ημέρα δράσης, είχαν τερά-
στια ανταπόκριση. Η 19 Μάρτη ήταν
μια πανευρωπαϊκή κινητοποίηση με
χιλιάδες διαδηλωτές στη Βρετανία,
στην Αυστρία, στην Πολωνία, απλώ-
θηκε πραγματικά παντού και έπαιξε
πολύ σημαντικό ρόλο στην ίδια την
Αυστρία. Η κινητοποίηση κατά των
φραχτών από τον Έβρο μέχρι το Κα-
λαί ήταν συγκλονιστική στην ίδια τη
Γαλλία, διότι ήταν ταυτόχρονα και
κατά του κράτους εξαίρεσης της κυ-
βέρνησης Ολάντ. Tην αψήφησε και
ταυτόχρονα ματαίωσε και τις απει-
λές των φασιστών ότι θα σταματή-
σουν την αντιρατσιστική κινητοποί-
ηση. Και άρα με αυτές τις παρακατα-
θήκες και με πρόταση να υπάρχει
νέα διεθνής κινητοποίηση στις 18
Μάρη 2017 πάμε να οργανώσουμε
τη Διεθνή Συνάντηση κατά του ρα-
τσισμού και του φασισμού. Ταυτό-
χρονα θα παρθούν και πρωτοβουλίες
κατά της Ευρώπης Φρούριο, των
κλειστών συνόρων, των φραχτών και
των στρατοπέδων συγκέντρωσης.

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ,
μίλησε στην 
Κατερίνα Θωίδου

Συντονίζουμε τις μάχες κατά 
του ρατσισμού και του φασισμού



«Τ
αξιτζής» αυτοαποκαλέστηκε ο μάρ-
τυρας αστυνομικός Διαμαντής Βίν-
τσης, οδηγός περιπολικού της Άμε-

σης Δράσης που κλήθηκε να επέμβει το βράδυ
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, για να δι-
καιολογήσει στο δικαστήριο την άγνοια και την
αδιαφορία του για το περιστατικό της φασιστι-
κής επίθεσης. Η κατάθεσή του (72η μέρα, Πα-
ρασκευή 8 Ιούλη) ήταν γεμάτη αντιφάσεις. Ο
μάρτυρας δε διαφώτισε το δικαστήριο ούτε
για το σήμα που έλαβε το περιπολικό του, ού-
τε για το ποια διαδρομή ακολούθησε προς τον
τόπο της δολοφονίας, ούτε για το τι μέτρα πή-
ρε η αστυνομία πριν, κατά τη διάρκεια και με-
τά τη χρυσαυγίτικη επίθεση. Σε πολλά σημεία
είπε ακριβώς τα αντίθετα από όσα είχε κατα-
θέσει παλιότερα. 

Όταν του επισημάνθηκαν οι αντιφάσεις,
έβαλε μπροστά τη γραμμή «δε θυμάμαι» την
οποία τήρησε σε προκλητικό βαθμό μέχρι το
τέλος της εξέτασής του. Ενώ ξεκίνησε άνετα
πιστεύοντας ότι θα πει όσο πιο ανώδυνα γινό-
ταν μια ιστορία χωρίς απολύτως καμία σημα-
σία, ο μάρτυρας αντιμετώπισε τη σφοδρή κρι-
τική της έδρας και της πολιτικής αγωγής. Από
ένα σημείο και μετά ο τόνος της φωνής του εί-
χε αισθητά λιγότερη άνεση.

Για το σήμα και την άφιξή του με το συνοδη-
γό του (Κοτσοβός, είχε καταθέσει τον περα-
σμένο Νοέμβριο υποφέροντας κι αυτός από
αμνησία) στο χώρο της επίθεσης, είπε: «Δε θυ-
μάμαι ακριβώς τι έλεγε το σήμα. Κάτι για φιλά-
θλους. Δεν άκουσα άλλο. Υπήρχε κόσμος στο
δρόμο. Δεν είδα μπροστά μου να γίνεται κάτι». 

“Φυλάω την 
περιουσία του Δημοσίου”

Ερωτηθείς γιατί δεν προσπάθησε να μάθει τι
συνέβη, ήταν κάθετος: «είμαι οδηγός και τίποτε
άλλο. Ταξιτζής. Δεν κάνω κάτι άλλο, φυλάω την
περιουσία του Δημοσίου», άσχετα που σε άλλα
σημεία έλεγε ότι είναι αστυνομικός 23 χρόνια
με παράσημα. Στην 73η δικάσιμο παραπονέθη-
κε στην Πρόεδρο για τη λοιδορία που υπέστη
τις ενδιάμεσες μέρες για τη λέξη «ταξιτζής».

Στη συνέχεια, όπως είπε, το περιπολικό δια-
τάχθηκε να συνοδεύσει το ασθενοφόρο που

μετέφερε τον Παύλο Φύσσα στο Κρατικό Νί-
καιας. Και πάλι, ο αστυνομικός κοιτούσε τη
δουλειά του, με αποτέλεσμα να γνωρίζει τα
ελάχιστα που γνωρίζει για τη δολοφονία (δη-
λαδή τα ονόματα του δράστη και του θύμα-
τος!) μόνο από την τηλεόραση. Τέλος, επέ-
στρεψαν στο σημείο της επίθεσης για προσα-
γωγές. Ο μάρτυρας σε ακόμα ένα κρούσμα

αμνησίας δε θυμόταν ότι το σήμα έλεγε για
μαυροντυμένους ροπαλοφόρους. Όταν ρωτή-
θηκε με τι κριτήριο θα γίνονταν οι προσαγω-
γές, απάντησε «οτιδήποτε περίεργο, που δεν
ταιριάζει με το χώρο τη δεδομένη στιγμή».

Ο μάρτυρας είπε τόσες φορές τις φράσεις
«δε θυμάμαι» που η έδρα δεν μπόρεσε να μην
τον επιπλήξει γι’ αυτό. Η πρόεδρος του δικα-

στηρίου είπε: «Έχετε πολύ ασθενή μνήμη. Σε
τόσο κόσμο, δεν το χω ξαναδεί αυτό». Η απάν-
τησή του, για 20η φορά μέσα στο ίδιο μισάω-
ρο «δε θυμάμαι», προκάλεσε τα γέλια του κοι-
νού. Η εισαγγελέας είπε επίσης: «δε μας λέτε
βέβαια τίποτα, όλα εμείς σας τα λέμε», ενώ
στην αρχή, μετά τις πρώτες κραυγαλέες αντι-
φάσεις, του είχε πει «αν δε θυμάστε, να λέτε
‘δε θυμάμαι’, γιατί τώρα λέτε ψέματα και είστε
ύποπτος για ψευδορκία». Απ’ ό,τι φαίνεται το
πήρε πολύ τοις μετρητοίς. Η πολιτική αγωγή
ανέδειξε το γεγονός ότι ο μάρτυρας θυμόταν
μια χαρά ότι το αμέσως προηγούμενο περι-
στατικό του περιπολικού την ίδια μέρα αφο-
ρούσε μετανάστες.

“Δε θυμάμαι”

Στις ελάχιστες ερωτήσεις που δεν απάντησε
με «δε θυμάμαι», το τροπάρι κινούταν ανάμε-
σα σε «δεν ασχολήθηκα», «δε ρώτησα», «δεν
ξέρω», «δε με απασχολεί» ή «ό,τι έχω πει στην
κατάθεσή μου». Στην αναγνώριση των κατηγο-
ρούμενων, ο μάρτυρας κοίταξε για 1 δευτερό-
λεπτο τους μισούς κατηγορούμενους και για
άλλο 1 προς την πολιτική αγωγή (!) και απε-
φάνθη ότι αναγνωρίζει μόνο το Ρουπακιά.

Νωρίτερα την ίδια μέρα είχε ολοκληρώσει
την κατάθεσή του ο Δ. Χατζησταμάτης, ειδικός
φρουρός κι αυτόπτης μάρτυρας της δολοφο-
νικής επίθεσης, ο λεγόμενος “διαμεσολαβη-
τής” ανάμεσα στην παρέα του Φύσσα και τους
χρυσαυγίτες (βλέπε προηγούμενο φύλλο της
Εργατικής Αλληλεγγύης, Νο 1230). Η υπερά-
σπιση των χρυσαυγιτών προσπάθησε με μανία
να τον βγάλει αναξιόπιστο, επικεντρώνοντας
στο κατά πόσον η «διαμεσολάβηση» ήταν βοη-
θητική ή αρνητική, τι έκταση πήρε στα ΜΜΕ
και πώς νιώθει που λέγεται ότι παγίδευσε την
παρέα του Φύσσα. Αυτού του τύπου οι ερωτή-
σεις δεν ήταν παρά μια προσπάθεια εκφοβι-
σμού και ψυχολογικής επίθεσης σε βάρος του,
όπως άλλωστε γίνεται και με οποιονδήποτε
μάρτυρα ξεσκεπάζει τη Χρυσή Αυγή. Ο μάρτυ-
ρας ωστόσο επέμεινε στην περιγραφή του για
οργανωμένη χρυσαυγίτικη δολοφονική επίθε-
ση παρουσία αστυνομικών.

Αφροδίτη Φράγκου
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Ηλίας Κοντονικόλας, φίλος του Παύλου Φύσσα και αυ-
τόπτης μάρτυρας της δολοφονίας μίλησε στην κατάθε-
σή του για γρήγορη οργανωμένη επίθεση κάτω από το

βλέμμα της αστυνομίας. 

Ο μάρτυρας ήταν ο ένας από τους τρεις που παρέμειναν
στην οδό Τσαλδάρη στο σημείο της δολοφονίας. Όπως κατέθε-
σε στο δικαστήριο στις 11 Ιούλη (73η μέρα) η εικόνα του σημεί-
ου τη στιγμή της επίθεσης ήταν η εξής: μια ομάδα χρυσαυγι-
τών που ούρλιαζαν σαν «κτήνη» εμψυχώνοντας το Ρουπακιά
ήταν παρατεταγμένη απέναντι, 6-7 άτομα διέσχισαν το δρόμο
και επιτέθηκαν στο Φύσσα, το Μελαχροινόπουλο και τον ίδιο
και δύο αστυνομικοί βρίσκονταν στη νησίδα ανάμεσα στα δύο
πεζοδρόμια χωρίς να κάνουν τίποτα.

Περιγράφει την επίθεση: «Αυτοί [οι 6-7] χτύπησαν με κράνη,
μπουνιές και κλωτσιές και τους τρεις μας. Εμένα με χτύπησαν
με κράνος στο κεφάλι, έπεσα, χτύπησα στη τζαμαρία. Ο Μελα-

χροινόπουλος ήρθε να με βοηθήσει και ένας τον κλώτσησε
στην πλάτη. Με την άκρη του ματιού μου είδα 3-4 στον Παύλο.
Τον είχαν περικυκλώσει και τον χτύπαγαν. Η επίθεση αυτή
διάρκεσε πολύ λίγο, 2-3 λεπτά». Κι αυτό γιατί, όπως πολύ χαρα-
κτηριστικά ανέφερε ο μάρτυρας, ήταν η σειρά του Ρουπακιά να
«ολοκληρώσει την επίθεση». 

“Με 4 βήματα”

Αναφέρει: «το ίδιο αμάξι [που προηγουμένως έστριψε την Κε-
φαλληνίας] μπαίνει αντίθετα στο ρεύμα. Σταματάει, ανοίγει την
πόρτα, ο οδηγός με 4 βήματα έχει φτάσει τον Φύσσα. Οι υπό-
λοιποι πλέον εμάς μας είχαν αφήσει. Όταν ο οδηγός τον έφτα-
σε, ανοίξανε τον κύκλο. Εκείνη τη στιγμή ολοκλήρωσε τη δρά-
ση ο Ρουπακιάς. Από κει που έβλεπα αυτό που έκανε φαινόταν
σα γροθιά στο στήθος. Ο Παύλος γύρισε προς το μέρος μας,
κοίταξε το τραύμα και είπε ‘με μαχαίρωσε το μουνόπανο’».

Σε όλο αυτό το σκηνικό, δεν είδε τους αστυνομικούς να κά-
νουν κάτι. Πλησίασαν μόνο αφού η επίθεση είχε ολοκληρωθεί
και ο Ρουπακιάς κατευθυνόταν πίσω στο αυτοκίνητο. 

Αμέσως μετά την άφιξή του στο Κρατικό όπου του ανακοινώ-
θηκε ο θάνατος του φίλου του, ο μάρτυρας οδηγήθηκε στο ΑΤ
Κερατσινίου για να καταθέσει. Η εισαγγελέας επισήμανε κάποι-
ες μικρές διαφορές και ο ίδιος είπε πως ήταν σε πολύ άσχημη
κατάσταση (χαρακτήρισε μάλιστα «άδικο» το γεγονός ότι οδη-
γήθηκε για κατάθεση εκείνη την ώρα). Κυρίως όμως τόνισε, με
4 αστυνομικούς γύρω του, η κατάθεσή του διαμορφωνόταν
έτσι ώστε να μένει μεν το νόημα των λόγων του, αλλά «να
ακούγονται ‘σωστά’».

Για τους χρυσαυγίτες επισήμανε την ομοιομορφία της εμφά-
νισης και της δράσης και είπε ότι τους έχει συνδυάσει με τη λέ-
ξη εγκληματίες. Ανέφερε δε την πρόσφατη ρατσιστική συγκέν-
τρωσή τους στον Πειραιά ενάντια στους πρόσφυγες.

Αστυνομικός «ταξιτζής» με «αμνησία»...

...ενώ ο Ρουπακιάς ολοκλήρωνε την επίθεση

Η έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων έχει προχωρήσει σε επιτά-
χυνση της διαδικασίας, αλλά η εγκληματική οργάνωση προσπαθεί και πάλι
να υποτιμήσει τη δίκη. Στην 73η μέρα, παρόντες ήταν μόνο 7 από τους 18
κατηγορούμενους του τάγματος εφόδου της Νίκαιας που υποχρεούνται, με
απόφαση του δικαστηρίου, σε αυτοπρόσωπη παρουσία, με αποτέλεσμα ο
φίλος του Παύλου Φύσσα, Η. Κοντονικόλας, να μην μπορεί να προχωρήσει
στην αναγνώρισή τους. Η πρόεδρος ζήτησε να είναι όλοι παρόντες την Πέμ-
πτη 14/7 που θα συνεχίσει την κατάθεσή του. Την ίδια μέρα θα ανακοινωθεί
και το πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου, ενώ μετά τον Κοντονικόλα καταθέτει η
αδερφή του δολοφόνου νεοναζί Ρουπακιά, Χρυσούλα. Συνεχίζουμε να συμ-
μετέχουμε μαζικά στις αντιφασιστικές συγκεντρώσεις στο Εφετείο στις 14,
15, 18, 21 και 25 Ιουλίου, 8.30πμ, καθώς και στο ακροατήριο από τις 9πμ.

Το τάγμα εφόδου της Νίκαιας στο Δικαστήριο



Εργατικές Επιτροπές

Από την άλλη πλευρά βρίσκονταν οι
οπλισμένοι εργάτες κι ένα πλήθος εργατι-
κών επιτροπών και συνελεύσεων. “Σύντο-
μα, ανάμεσα στους δρόμους και την κυ-
βέρνηση, εμφανίστηκαν νέα όργανα
εξουσίας που είχαν πραγματικό κύρος,
συχνά διεκδικώντας συγγένεια και με
τους δρόμους και με την κυβέρνηση.
Ήταν οι αμέτρητες τοπικές επιτροπές,
πραγματικές κυβερνήσεις σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο.

Αυτές οι επιτροπές κατείχαν πραγματι-
κή εξουσία, την επαναστατική εξουσία
που οργανωνόταν ταχύτατα για να εκπλη-
ρώσει τεράστια καθήκοντα, το ένα άμεσο
το άλλο μακροχρόνιο, της διεξαγωγής
του πολέμου και της ανασυγκρότησης
της παραγωγής ενόσω φούντωνε η κοι-
νωνική επανάσταση” (Φ.Μπρουέ, Ε.Τεμίμ,
“Επανάσταση κι Εμφύλιος Πόλεμος στην
Ισπανία”). 

Σε πόλεις όπως η Βαρκελώνη που η
επαναστατική διαδικασία είχε προχωρήσει
ταχύτατα τα “επίσημα” κρατικά έγγραφα
ήταν άχρηστα. Κυκλοφορούσες όμως με
άνεση άμα είχες μια κόκκινη κομματική
κάρτα, ένα βιβλιάριο συνδικάτου, ή χαρτιά
με τη σφραγίδα της αναρχοσυνδικαλιστι-
κής CNT ή της σοσιαλιστικής UGT.

Ο Άγγλος συγγραφέας Τζορτζ Όργουελ
κατατάχτηκε εθελοντής σε μια εργατική
πολιτοφυλακή του POUM. Περιγράφει την
πρώτη του εντύπωση από την Βαρκελώνη
στο βιβλίο του “Φόρος Τιμής στην Καταλο-
νία”: “Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα σε
μια πόλη όπου τα ηνία κρατούσε η εργατι-
κή τάξη. Ουσιαστικά κάθε σημαντικό κτίριο
οποιουδήποτε μεγέθους είχε καταληφθεί
από τους εργάτες και ήταν ντυμένο στις
κόκκινες σημαίες ή στις μαυροκόκκινες
των αναρχικών… Σε κάθε τοίχο έβλεπες το
σφυροδρέπανο και τα αρχικά των επανα-
στατικών κομμάτων… Κάθε μαγαζί και κα-
φενείο είχε μια επιγραφή που δήλωνε ότι
είχε κοινωνικοποιηθεί... ακόμα και οι λού-
στροι στο δρόμο είχαν κάνει την κολεκτιβο-
ποίηση και τα κασελάκια τους ήταν μαυρο-
κόκκινα. Οι σερβιτόροι και οι περαστικοί σε
κοίταζαν στα μάτια και σου συμπεριφέρον-
ταν σαν ίσος προς ίσο”.

Στρατιωτικά η μεριά του Φράνκο υπερί-
σχυε ξεκάθαρα έχοντας απεριόριστη στή-
ριξη από τον Χίτλερ και τον Μουσολίνι,
τόσο σε όπλα, αεροπλάνα, τανκς κλπ όσο
και σε στρατιώτες. Η απεύθυνση της
ισπανικής κυβέρνησης στην “αδελφή” κυ-
βέρνηση του Λαϊκού Μετώπου της Γαλ-
λίας δεν βρήκε ανταπόκριση. Η ΕΣΣΔ αρ-
χικά έστειλε όπλα και η Κομιντερν οργά-
νωσε την αποστολή χιλιάδων αλληλέγ-
γυων αντιφασιστών από μια σειρά χώρες,
οργανώνοντας τις Διεθνείς Ταξιαρχίες. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ισπανίας
(PCE) ακολούθησε πιστά την γραμμή
“Πρώτα θα κερδίσουμε τον πόλεμο και
μετά μπορούμε να μιλήσουμε για την κοι-
νωνική αλλαγή”. Αυτό σήμαινε ότι το PCE
και η επίσημη Δημοκρατική κυβέρνηση
έκαναν τα πάντα για να διαλύσουν όλα τα
έμβρυα επαναστατικής εξουσίας που εί-
χαν χτίσει οι εργάτες και οι αγρότες μετά
τον Ιούλη του 1936. Και χρησιμοποίησαν
την αποκλειστικότητα της κατοχής και
της διάθεσης του σοβιετικού οπλισμού
για να παίξουν αυτό το ρόλο. Τα εργο-
στάσια έπρεπε να επιστρέψουν στους πα-
λιούς ιδιοκτήτες. Οι τράπεζες παρέμειναν

στα χέρια των τραπεζιτών. Στην ύπαιθρο
έπρεπε να διαλυθούν οι συνεταιρισμοί κι
οι κολεκτίβες. Και η πραγματική ανάγκη
να υπάρξει κεντρικός συντονισμός στην
πολεμική προσπάθεια απέναντι στον
Φράνκο μεταφράστηκε στην επιβολή
ενός «επαγγελματικού» στρατού με όλη
την παλιά πειθαρχία στη θέση των πολιτο-
φυλακών. Ένα σύνθημα των σταλινικών
εκείνη την εποχή έλεγε ότι “Πριν καταλά-
βουμε τη Σαραγόσα, πρέπει να πάρουμε
τη Βαρκελώνη”. Η νίκη τους πάνω στους
μαχητικούς εργάτες της Βαρκελώνης,
ήταν πιο σημαντική από τη νίκη πάνω
στους φασίστες στη Σαραγόσα!
(Α.Ντέργκαν, Τ.Κλιφ “Ισπανία 1936”). 

Το Μάη του 1937, οι προσπάθειες των
σταλινικών να επιβάλλουν τον έλεγχό
τους έφτασαν στο αποκορύφωμά τους
στο κέντρο της επανάστασης, την Βαρκε-
λώνη. Ο διοικητής της αστυνομίας (μέλος
του KK) οργάνωσε επίθεση στο κτίριο της
Τηλεφωνικής Εταιρείας που έλεγχε μια
κοινή επιτροπή εργατών από τις δυο με-
γάλες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, τη
CNT και την UGΤ. Οι εργάτες αντιστάθη-
καν στην επίθεση στήνοντας εκατοντάδες
οδοφράγματα και δίνοντας τη μάχη
στους δρόμους της Βαρκελώνης. Παρό-
λο που καμιά οργάνωση δεν έβγαλε κά-
ποιο κάλεσμα για δράση, η γενική απερ-
γία παρέλυσε την πόλη. Παντού υψώθη-
καν οδοφράγματα και μέσα σε λίγες
ώρες το μεγαλύτερο τμήμα της πόλης εί-
χε βρεθεί στα χέρια των επαναστατών ερ-
γατών. Κατα κύριο λόγο η αντίσταση ορ-
γανώθηκε από τις “επιτροπές άμυνας”
της CNT, που μέσα τους δρούσαν ριζο-
σπαστικές αναρχικές ομάδες όπως οι “Φί-
λοι του Ντουρούτι”. Τα οδοφράγματα
όμως αποσύρθηκαν μετά από την παρέμ-
βαση της ίδιας της ηγεσίας της CNT και
της αναρχικής ομοσπονδίας, της FAI. Με-
τά το συμβιβασμό ήρθε η καταστολή.
Εκατοντάδες εργάτες συνελήφθησαν.
Πολλοί δολοφονήθηκαν από την αστυνο-
μία. Οι επαναστάτες του POUM ήταν ο
πρώτος στόχος: ο ηγέτης του Αντρές Νιν
δολοφονήθηκε κι εκατοντάδες μέλη του
οδηγήθηκαν στις φυλακές. Στη συνέχεια
ήρθε το βαθμιαίο ξήλωμα όλων των εργα-
τικών κατακτήσεων.

Στέλιος Μιχαηλίδης  

Σ
τις 17 Ιούλη του 1936 ο στρα-
τηγός Φράνκο, ξεκινώντας από
το Μαρόκο, κομμάτι του Ισπα-

νικού κράτους τότε, προχώρησε σε
πραξικόπημα για την ανατροπή της
κυβέρνησης του Λαϊκού Μετώπου.
Στο πλευρό του Φράνκο και των
στρατηγών ήταν όλη η άρχουσα τά-
ξη και η δεξιά: βιομήχανοι, γαιοκτή-
μονες, η Καθολική Εκκλησία, οι δυο
πτέρυγες των μοναρχικών, η «Φά-
λαγγα» των Ισπανών ναζί. 

Λίγους μήνες πριν, τον Φλεβάρη, η
Ισπανία απoκτούσε μια αριστερή κυ-
βέρνηση. Μετά από πέντε χρόνια
αγώνων που ξεκίνησαν με την ανα-
τροπή της Μοναρχίας το 1931, η μα-
ζική ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου
οδήγησε στην εκλογική νίκη του Λαϊ-
κού Μετώπου. 

Η νίκη του Λαϊκού Μετώπου στις
εκλογές, σήμανε μια τεράστια άνοδο
της αυτοπεποίθησης του κινήματος
και κατ' επέκταση μια νέα αγωνιστική
έκρηξη. Τους μήνες που ακολούθη-
σαν στις πόλεις ξέσπασαν μαζικές
απεργίες και στην ύπαιθρο καταλή-
ψεις μεγάλων αγροκτημάτων. Η νίκη
του Λαϊκού Μετώπου έσπειρε ελπί-
δες και χιλιάδες εργάτες κι αγρότες
διεκδίκησαν να γίνουν πράξη. Την
ίδια στιγμή που ο Αθάνια, ένας από
τους ηγέτες του Λαϊκού Μετώπου δή-
λωνε ότι “Δεν θέλουμε επικίνδυνες
καινοτομίες. Θέλουμε ειρήνη και τά-
ξη. Είμαστε μετριοπαθείς”, μαζικές
διαδηλώσεις, χωρίς να περιμένουν το
διάταγμα της αμνηστίας, άνοιγαν τις
φυλακές για να απελευθερώσουν
τους πολιτικούς κρατούμενους που
κρατούνταν εκεί από το 1934. Στους
πέντε μήνες που ακολούθησαν τις
εκλογές έγιναν 113 γενικές και 228
περιφερειακές ή κλαδικές απεργίες.
Κάθε πόλη με ένα κάποιο μέγεθος
έζησε τουλάχιστον μια γενική απερ-
γία. Στην ύπαιθρο εκατοντάδες χιλιά-
δες αγροτικές οικογένειες προχώρη-
σαν σε καταλήψεις γης. Οι απεργίες
των αγρεργατών έφταναν να κρα-
τούν βδομάδες.

Η άρχουσα τάξη ήταν τρομοκρα-
τημένη από τις εξελίξεις. Η ανταγω-
νιστικότητα του ισπανικού καπιταλι-
σμού στις διεθνείς αγορές είχε κα-
ταρρεύσει σαν αποτέλεσμα της δι-
πλής πίεσης από την παγκόσμια ύφε-
ση και τους αγώνες των εργατών. Η
κρίση του βάθαινε μέρα με τη μέρα.
Οι βιομήχανοι και οι γαιοκτήμονες
δεν πίστευαν ότι η κυβέρνηση του
Λαϊκού Μετώπου θα κατορθώσει να
συγκρατήσει την αγωνιστική παλίρ-
ροια. Οι κυρίαρχες τάξεις έβλεπαν
να διαλύεται κάτω από τη δύναμη
της εξέγερσης των εργατών και των
αγροτών κάθε τι που είχαν σταθερό:
την ιερότητα της ατομικής ιδιοκτη-
σίας, την εθνική ενότητα της Ισπα-
νίας, την εκκλησία, την οικογένεια.
Γι’ αυτό άρχισαν να στρέφονται για
προστασία στο στρατό και στους
φασίστες, ζητώντας τη βοήθειά
τους. Η παραδοσιακή δεξιά βρισκό-
ταν σε αποσύνθεση και κομμάτια της

άρχουσας τάξης που εκπροσωπούσε
άρχισαν να εγκαταλείπουν κάθε εμ-
πιστοσύνη στα νόμιμα μέσα και να
συμπαρατάσονται με τα συνομωτικά
σχέδια της άκρας δεξιάς. Οι μάχες
ανάμεσα στη Φάλαγγα (το φασιστικό
κόμμα της Ισπανίας) και τους αριστε-
ρούς κι αναρχικούς εργάτες άρχισαν
να γίνονται καθημερινό φαινόμενο
στους δρόμους. Τα αφεντικά έβλε-
παν μόνο μια διέξοδο που θα τους
έβγαζε από το αδιέξοδό τους: την
ολοκληρωτική καταστροφή του ίδιου
του εργατικού κινήματος. Το πραξι-
κόπημα ήρθε στις 17 Ιούλη. 

Η ολιγωρία της δημοκρατικής κυ-
βέρνησης να αντιμετωπίσει τους πρα-
ξικοπηματίες ήταν χαρακτηριστική.
Μαθαίνοντας για το πραξικόπημα, σε
πολλές περιοχές της χώρας οι εργά-
τες απαίτησαν να τους δοθούν όπλα
για να αμυνθούν. Όμως, η κυβέρνηση
απείλησε ότι οποιοσδήποτε μοίραζε
όπλα στον κόσμο θα τουφεκιζόταν.
Αυτή η αδράνεια έριξε γρήγορα μια
σειρά πόλεις στα χέρια των φασιστών. 

Όπως περιγράφει ο ιστορικός Φέλιξ
Μόροου στο “Επανάσταση κι αντεπα-
νάσταση στην Ισπανία”: “Ο στρατηγός
Φράνκο το πρωί της 17ης Ιούλη, αφού
έθεσε υπό τον έλεγχό του το Μαρόκο,
μετέδωσε με τον ασύρματο τη διακή-
ρυξή του σε όλες τις φρουρές στην
Ισπανία ... Όμως, η κυβέρνηση δεν δη-
μοσιοποίησε το νέο μέχρι την 9η
πρωινή της 18ης Ιούλη, και το έκανε
μόνο και μόνο για να εκδώσει μια κα-
θησυχαστική ανακοίνωση, με την
οποία δήλωνε ότι όλη η Ισπανία βρί-
σκεται υπό τον έλεγχο της κυβέρνη-
σης”. Μέχρι το βράδυ της ίδιας μέρας
και παρότι πλέον διέθετε πλήρη εικό-
να για την έκταση του πραξικοπήμα-
τος, συμπεριλαμβανομένης της κατά-
ληψης της Σεβίλλης συνέχιζε να δια-
βεβαιώνει “ότι σε όλη τη Χερσόνησο
επικρατεί απόλυτη ηρεμία”. 

Τη γραμμή αυτή ακολούθησαν
σχεδόν παντού οι κυβερνήτες, αρ-
νούμενοι να δώσουν όπλα στους ερ-
γάτες. “Σε πολλές περιπτώσεις αυτή
η στάση σήμαινε επικράτηση των
πραξικοπηματιών και υπογραφή της
θανατικής καταδίκης για τους ίδιους
τους κυβερνήτες και τους ηγέτες
των εργατικών οργανώσεων. ...Αν η
κυβέρνηση είχε διανείμει όπλα και
διέταζε τους κυβερνήτες των επαρ-
χιών να πράξουν το ίδιο, χρησιμοποι-
ώντας με αυτό τον τρόπο την εργατι-
κή τάξη για να υπερασπίσει τη Δημο-
κρατία με την πρώτη ευκαιρία, τότε
ίσως η ανταρσία να είχε καταπνιγεί”
(Χ.Τόμας “Ιστορία του Ισπανικού Εμ-
φυλίου Πολέμου”). 

Η CNT και το POUM πρότειναν να
ανακηρύξει η Δημοκρατία την ανε-
ξαρτησία του Μαρόκου και να οργα-

νώσει μια μαροκινή εξέγερση στα
μετόπισθεν του Φράνκο. Όμως, η κυ-
βέρνηση απόρριψε αυτή την πρότα-
ση με το επιχείρημα ότι κάτι τέτοιο
θα έφερνε αναταραχή και θα ανησυ-
χούσε τις δυτικές κυβερνήσεις που
είχαν αποικιακά συμφέροντα στην
περιοχή – δηλαδή τη Βρετανία και τη
Γαλλία.

Οδοφράγματα

Η ολιγωρία της κυβέρνησης όμως,
δεν σήμαινε ότι οι εργάτες κάθισαν
με σταυρωμένα χέρια.

Ξανά η περιγραφή του Μόροου εί-
ναι χαρακτηριστική: “Στην ίδια τη
Μαδρίτη η πολιτοφυλακή της Σοσια-
λιστικής Νεολαίας μοίραζε το ισχνό
απόθεμα όπλων της, έστηνε οδο-
φράγματα σε βασικούς δρόμους και
γύρω από το στρατώνα Μοντάνια,
οργάνωνε περιπόλους για έρευνες
σπίτι με σπίτι με σκοπό την σύλληψη
των αντιδραστικών και τα μεσάνυχτα
είχε εξαπολύσει την πρώτη επίθεση
στους στρατώνες. Στη Βαρκελώνη οι
μαχητές της CNT και του POUM...το
απόγευμα της 18ης Ιούλη κατέλαβαν
μια σειρά κυβερνητικά οπλοστάσια.
Όταν το πρωί της επόμενης μέρας η

φρουρά εκδηλώθηκε υπέρ του πρα-
ξικοπήματος, οι ένοπλοι εργάτες την
είχαν ήδη περικυκλώσει σε ένα σιδε-
ρένιο κλοιό και εξόπλιζαν τους ανυ-
πόμονους εθελοντές που συνέρρεαν
με οπλισμό που είχαν αποσπάσει
από τους φασίστες και με οτιδήποτε
μπορούσαν να ανακαλύψουν σε κα-
ταστήματα. Λίγο αργότερα, η πολιτο-
φυλακή έθεσε υπό τον έλεγχό της τα
κανονικά οπλοστάσια. Οι ανθρακω-
ρύχοι των Αστούριας σχημάτισαν μια
φάλαγγα 6.000 ανδρών για να βαδί-
σουν στη Μαδρίτη πριν κοπάσει κα-
λά-καλά η κυβερνητική κρίση. Στη
Μάλαγα, ένα στρατηγικό λιμάνι απέ-
ναντι από το Μαρόκο, οι πολυμήχα-
νοι εργάτες, άοπλοι, είχαν περικυ-
κλώσει την αντιδραστική φρουρά με
ένα πύρινο κλοιό, βάζοντας φωτιά σε
κτίρια και σε οδοφράγματα. Ο κυ-
βερνήτης της Μαδρίτης είχε αρνηθεί
να δώσει όπλα στους εργάτες της
Βαλένθια και τότε εκείνοι ετοιμάστη-
καν να αντιμετωπίσουν το στρατό με
οδοφράγματα, πέτρες και κουζινο-
μάχαιρα, μέχρι που οι σύντροφοί
τους μέσα στη φρουρά εκτέλεσαν
τους αξιωματικούς τους και έδωσαν
όπλα στους εργάτες. Συνοψίζοντας:
το προλεταριάτο, χωρίς να ζητήσει

την άδεια από την κυβέρνηση, είχε
ξεκινήσει έναν πόλεμο μέχρι θανά-
του ενάντια στους φασίστες”. 

Μετά από τις δύο πρώτες ημέρες η
Δημοκρατία διατηρούσε στον έλεγχό
της το 60% της Ισπανικής επικράτει-
ας συμπεριλαμβανομένων και των με-
γάλων βιομηχανικών κέντρων.

Σε αυτές τις περιοχές η εξέγερση
ενάντια στους φασίστες, σήμανε ότι
οι εργάτες απέκτησαν τον έλεγχο
των δρόμων, κομματιών της οικονο-
μίας και μερίδων του στρατού και
της αστυνομίας. Παλεύοντας τον
Φράνκο άλλαζαν την ίδια την οργά-
νωση της κοινωνίας. Η αστική κυβέρ-
νηση δεν έλεγχε και πολλά πράγμα-
τα. Αποτελούνταν “από μια χούφτα
φιλελεύθερους αστούς πολιτικούς,
αποκομμένους από την ίδια τους την
κοινωνική βάση και χωρίς καμιά μαζι-
κή επιρροή. Ήταν μια «σκιώδης αστι-
κή τάξη», όπως τη βάφτισε ο Τρό-
τσκι, αφού η τάξη που εκπροσωπού-
σαν αυτοί οι πολιτικοί είχε περάσει
με τη μεριά των φασιστών. Η πολιτι-
κή τους επιβίωση εξαρτιόταν απο-
κλειστικά από την υποστήριξη που
τους έδιναν το Σοσιαλιστικό και το
Κομμουνιστικό Κόμμα” (Α.Ντέργκαν,
Τ.Κλιφ “Ισπανία 1936”). 
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Ισπανία 1936

Ηεπανάσταση στην Ισπανία τσακίστηκε. Δεν ήταν μό-
νο τα λάθη και οι προδοσίες των οργανωμένων κομ-

ματιών στις κρίσιμες στιγμές, ούτε η στρατιωτική υπερο-
πλία των φασιστών τα μόνα στοιχεία που στοίχισαν. 

Το Λαϊκό Μέτωπο δημιουργήθηκε σαν μια εκλογική
συμμαχία των φιλελεύθερων Δημοκρατικών πολιτικών με
τα κόμματα και τις οργανώσεις της εργατικής τάξης. Το
στρατόπεδο των Δημοκρατικών περιελάμβανε τη Δημο-
κρατική Αριστερά του Μανουέλ Αθάνια, τη Δημοκρατική
Ένωση του Μπάριο, τα δυο εθνικιστικά κόμματα της Κα-
ταλονίας και την επίσης εθνικιστική Βασκική Εθνική Δρά-
ση. Από την πλευρά των εργατικών κομμάτων και οργα-
νώσεων συμμετείχαν το Σοσιαλιστικό Κόμμα (PSOE), η
εργατική Συνομοσπονδία του, η UGT, το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ισπανίας (PCE) και το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα
Καταλονίας (PSUC). Το κοινό πρόγραμμα του Λαϊκού Με-
τώπου υπέγραψε με επιφυλάξεις το Εργατικό Κόμμα
Μαρξιστικής Ενότητας (POUM), ενώ και η αναρχοσυνδι-
καλιστική CNT προέτρεψε τα μέλη της να μην απέχουν
και να υπερψηφίσουν το Λαϊκό Μέτωπο στις εκλογές.
Ταυτόχρονα τη στρατηγική τέτοιου είδους μετώπων, συμ-
μαχιών δηλαδή των εργατικών και κομμουνιστικών κομμά-
των με φιλελεύθερα δημοκρατικά κομμάτια της αστικής
τάξης, υιοθετούσε η ίδια η Κομιντέρν, η τρίτη διεθνής. 

Το πρόγραμμα του Λαϊκού Μετώπου, δεν ήταν παρά
ένα μετριοπαθέστατο πρόγραμμα. Ήταν ένα φιλελεύθε-
ρο πρόγραμμα που κινιόταν σε αστικά πλαίσια, το οποίο
σκοπίμως δεν συμπεριλάμβανε σοσιαλιστικά αιτήματα
για την εθνικοποίηση της γης και των τραπεζών, τον ερ-
γατικό έλεγχο των επιχειρήσεων. «Η Δημοκρατία την
οποία έχουν στο νου τους οι Δημοκρατικοί», δήλωνε το
πρόγραμμα, «δεν είναι μια Δημοκρατία που εμπνέεται
από ταξικές, οικονομικές και κοινωνικές αντιλήψεις, αλλά
ένα σύστημα δημοκρατικών ελευθεριών που ως κίνητρα
έχει το δημόσιο συμφέρον και την κοινωνική πρόοδο”
(Φ.Μπρουέ, Ε.Τεμίμ, “Επανάσταση κι Εμφύλιος Πόλεμος
στην Ισπανία”).

Εργατική εξουσία

Στην Ισπανία του '36 οι αντιφασιστικές επιτροπές, τα
εργοστασιακά συμβούλια, οι εργατικές πολιτοφυλακές
ήταν όργανα ανάλογα των σοβιέτ στη Ρωσία του 1917.
Όμως, ενώ στη Ρωσία τα σοβιέτ έγιναν πολιτικά όργανα
πάλης και εξουσίας, στην Ισπανία δεν έγινε τίποτα τέ-
τοιο. Στη Ρωσία τα σοβιέτ συντονίστηκαν, έκαναν συνέ-
δρια όπου αντιπαρατέθηκαν τα διαφορετικά προγράμμα-
τα για την επανάσταση, έπαιξαν ρόλο για την οργάνωση
της επαναστατικής διαδικασίας σε πανρωσικό επίπεδο.
Αντίθετα, στην Ισπανία οι αναρχικοί αντιμετώπιζαν την
επανάσταση σαν μια διαδικασία που ξεδιπλώνεται σε χι-
λιάδες σημεία χωρίς να χρειάζεται κεντρικές μάχες. Οι
ρεφορμιστές αριστεροί σοσιαλιστές πίστευαν ότι αρκού-
σε μια αριστερή κυβέρνηση για να γίνει το κράτος επα-
ναστατικό. Και οι επαναστάτες μαρξιστές, κυρίως μέσα
στο POUM, που θα μπορούσαν να στηρίξουν μια στρατη-
γική εργατικής εξουσίας των σοβιέτ όπως του Λένιν και
του Τρότσκι στη Ρωσία, ήταν μόλις λίγες χιλιάδες και με
συγχυσμένη πολιτική, ακολουθώντας συνήθως τα λάθη
της ηγεσίας της CNT.

Η Ισπανική επανάσταση ενέπνευσε εκατομμύρια εργα-
τών κι εργατριών σε όλο τον κόσμο. Μπορεί οι κυβερνή-
σεις να έπαιζαν τα παιχνίδια τους αλλά ταυτόχρονα η ερ-
γατική τάξη στη Γαλλία έκανε τη μεγαλύτερη γενική
απεργία στην ιστορία και οι ΗΠΑ συγκλονιζόταν από ένα
τεράστιο κύμα απεργιών και καταλήψεων. Ήταν η μεγα-
λύτερη από τη νέα πλημμυρίδα των εργατικών εκρήξεων
μετά από αυτές που ακολούθησαν της Ρωσικής Επανά-
στασης την περασμένη δεκαετία.

Η ήττα της δεν ήταν μονόδρομος. Η ήττα των εργατών
στην Ισπανία όμως καθόρισε μια άλλη κατεύθυνση στις
εξελίξεις που οδήγησε τελικά στο σφαγείο ενός νέου
παγκόσμιου ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Μπορούσε να νικήσει;

και το άρθρο του Λέανδρου Μπόλαρη στο νέο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω

τιατιατιατιατιαΗ επανάσταση ενάντια στο φασισμό
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“ΒΦΛ ανοιχτή και ο Λαυρέντης φυλα-
κή”, ήταν ένα από τα συνθήματα που
ακούστηκαν στη μεγάλη κινητοποίηση
των εργαζόμενων στη Βιομηχανία Φω-
σφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) της Καβά-
λας στο κέντρο της Αθήνας την Τρίτη
12/7, στην πορεία από την Ομόνοια και
στη συγκέντρωση στο υπ. Εργασίας
όπου θα γινόταν τριμερής συνάντηση. 

Οι 220 εργαζόμενοι με τα μπλουζάκια
του σωματείου “Αγωνιζόμαστε, Διεκδι-
κούμε, Πετυχαίνουμε” βρίσκονται σε κινη-
τοποιήσεις εδώ και μήνες επειδή η διοί-
κηση κάτω από την ιδιοκτησία του κατα-
δικασμένου για σκάνδαλα επιχειρηματία
Λαυρεντιάδη θέλει να επιβάλει μειώσεις
μισθών της τάξης του 45% και διάλυση
συλλογικών συμβάσεων απειλώντας με
απολύσεις.

Ο Λαυρεντιάδης πήρε το εργοστάσιο
δωράκι από την κυβέρνηση Καραμανλή λί-
γο πριν από τις εκλογές του 2009. Αμέσως
μετά πήρε δάνειο δεκάδων εκατομμυρίων
δήθεν για να επενδύσει στην ανάπτυξη και
την ασφάλεια της βιομηχανίας χωρίς φυσι-
κά να βάλει ούτε φράγκο στο εργοστάσιο.

Εκβιαστικά
Τα επόμενα χρόνια δημιουργήθηκαν

τρεις εταιρίες μέσα στον ίδιο χώρο. Σή-
μερα η εταιρία θέτει εκβιαστικά το δίλημ-
μα στους εργαζόμενους: Ή θα υπογρά-
ψετε τις απολύσεις σας από την παλιά
εταιρία και θα επαναπροσληφθείτε με νέ-
ες ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου με μειώσεις που αγγίζουν μέχρι και
το 45% στις νέες εταιρίες ή αλλιώς θα
σας απολύσουν. Για εκβιασμό η εταιρία
έχει ήδη προχωρήσει σε 30 παράνομες
απολύσεις χωρίς αποζημιώσεις.

Εδώ και δυο μήνες έχει επιβάλει ένα ιδιό-
τυπο λοκ-άουτ αφού όσοι δεν υπογράφουν
τις εθελούσιες εξόδους από την παλιά εται-
ρία και τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου
στην καινούρια, τους βγάζει σε αναγκαστι-
κή άδεια με αποτέλεσμα το εργοστάσιο
στην ουσία να παραμένει κλειστό. “Δεν θα
σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι να
δικαιωθούμε” τόνισε στην EA ο Παναγιώτης
εργαζόμενος στο εργοστάσιο. 

Κ.Μ.

Σε εκλογές για νέο ΔΣ προχωρά ο Σύλλογος εργαζόμε-
νων Δήμου Αγίας Παρασκευής. Στις εκλογές συμμετέχει η
Αγωνιστική Ενωτική Πρωτοβουλία, παράταξη που στηρίζει
και η Εργατική Αλληλεγγύη. 

Στην προεκλογική της ανακοίνωση αναφέρει: «Θα είμαστε
στην πρώτη γραμμή, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, της
οργάνωσης των μαχών στον Δήμο μας αλλά και μαζί με όλους
τους εργαζόμενους γιατί χρειαζόμαστε ένα σωματείο που να
εμπνέει και να συσπειρώνει τους εργαζομένους». 

Υποψήφιοι για το ΔΣ είναι οι: Σοφία Βαμβουκά, Κυριακή
Δασκαλάκη, Γιώργος Μακρόπουλος, Κώστας Μεγαγιάννης,
Γιώργος Παπανικολάου, Στέλλα Τζανίνη, Κωνσταντίνος Χα-
τζηαναγνώστου. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι: Έφη-
Ιωάννα Καζάκα, Ευαγγελία Καραγιαννάκη, Ελπίδα Λάντου. 

Σε στάση εργασίας από
τις 12 το μεσημέρι ως το τέ-
λος της βάρδιας την Τετάρτη 13 Ιού-
λη προχωρά το Σωματείο εργαζόμε-
νων του Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης
και καλεί σε συγκέντρωση μπροστά
στους παιδικούς σταθμούς. 

Το Σωματείο τονίζει ότι δεν πρόκει-
ται να αποδεχτεί τις απολύσεις μέσω
της μη ανανέωσης των συμβάσεων
εργαζόμενων σε παιδικούς σταθμούς,
ενώ απαιτεί την άμεση καταβολή των
δεδουλευμένων και των εργαζόμενων
και τη σταθερή πληρωμή όλων κάθε
μήνα. 

Το Σωματείο εργαζομένων διεκδικεί:
«Αποκλειστικά κρατικούς, δημόσιους,
δωρεάν, σύγχρονους και ασφαλείς

βρεφικούς και παιδι-
κούς σταθμούς, με

χρηματοδότηση από τον κρατικό προ-
ϋπολογισμό, με κτιριακή επάρκεια, κα-
ταλληλότητα, υποδομή, επάρκεια και
ποιότητα φαγητού.

Δωρεάν φοίτηση όλων των παιδιών
στους δημοτικούς παιδικούς και βρε-
φονηπιακούς σταθμούς. Κατάργηση
των τροφείων.

Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων
στους Παιδικούς Σταθμούς χωρίς όρους
και προϋποθέσεις. Προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού όλων των αναγκαίων ειδι-
κοτήτων σε παιδαγωγικό, βοηθητικό
προσωπικό, με πλήρη μισθολογικά - ερ-
γασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για
όλους».

Λυκόβρυση

Καταγγελία για το εργατικό «ατύ-
χημα» με θύμα Πακιστανό εργάτη
εξέδωσε η δημοτική κίνηση Ανταρσία
στα Χανιά. Η ανακοίνωσή της αναφέ-
ρει: «Ο θάνατος του 25χρονου Πακι-
στανού εργάτη που καταπλακώθηκε
από το μηχάνημα που χειριζόταν, στο
ΒΙΟΠΑ, είναι αποτέλεσμα των άθλιων
συνθηκών εργασίας, κάτω από τις
οποίες εργάζονται χιλιάδες εργαζό-
μενοι στα Χανιά, στο Νομό αλλά και
ολόκληρη τη χώρα.  Δεν είναι τυχαίο
ότι ο 25χρονος Πακιστανός εργάτης,
σύμφωνα με καταγγελίες, δεν είχε
καν άδεια χειρισμού για το μηχάνημα
που χειριζόταν. 

Ταυτόχρονα ο θάνατός του υπο-
γραμμίζει για μια ακόμη φορά το κα-
θεστώς άγριας εκμετάλλευσης και
τρόμου κάτω από τις οποίες εργάζον-
ται εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες
εργάτες σε πάρα πολλές μικρές και

μεγάλες «Μανωλάδες» σε ολόκληρη
τη χώρα. Είναι αποτέλεσμα της έλλει-
ψης οποιασδήποτε πολιτικής νομιμο-
ποίησης, απόδοσης ασύλου και χαρ-
τιών για πάνω από δέκα χρόνια στην
Ελλάδα. Είναι αποτέλεσμα της εγκα-
τάλειψης και αυτού του αιτήματος
από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ”.

Καταλήγει λέγοντας: Μόνο ο κοι-
νός αγώνας ντόπιων και μεταναστών
εργαζομένων για την ανατροπή των
μνημονίων, για την επαναφορά και
τη θέσπιση της εργατικής νομοθε-
σίας, για εξασφάλιση των εργατικών
δικαιωμάτων, για νομιμοποίηση των
μεταναστών, για πραγματικά μέτρα
προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς,
για στελέχωση των ελεγκτικών μηχα-
νισμών, για αυξήσεις στα μεροκάμα-
τα, για μαζικές προσλήψεις προσω-
πικού, για λιγότερες ώρες δουλειάς
θα μπορέσει να βάλει τέρμα στις δο-
λοφονίες – «ατυχήματα» εργατών. 

Την απόλυση δύο εργαζόμενων που
δουλεύουν ως ενοικιαζόμενοι στην
Εθνική Τράπεζα καταγγέλλει με ανακοί-

νωσή του το ΕΚΑ. Η εταιρία ενοικίασης με φαιδρά επιχειρή-
ματα «όπως η ενδυμασία ή πολλές αναρρωτικές άδειες»
προχώρησε στις απολύσεις επειδή οι δύο εργαζόμενοι ενη-
μέρωναν τους συναδέλφους τους για τα νόμιμα δικαιώματά
τους και για την ύπαρξη του Σωματείου (Σύλλογος Δανειζό-
μενου Προσωπικού Τραπεζικού Τομέα). 

Το ΕΚΑ τονίζει ότι «ζητάμε την ανάκληση των απολύσεων, το
δικαίωμα της συνδικαλιστικής δράσης και έκφρασης να γίνεται
σεβαστό και για τους ενοικιαζόμενους τραπεζοϋπάλληλους και
υπενθυμίζουμε το πάγιο αίτημα του ΕΚΑ για μόνιμο προσωπικό».  

Συγκέντρωση στο ξενοδοχείο Τι-
τάνια στην Πανεπιστημίου θα πραγ-

ματοποιήσουν την Πέμπτη 14 Ιούλη στις 10πμ οι Σύλλογοι
Συνταξιούχων μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (δηλαδή συνταξιούχοι της
Ιονικής, της Εθνοκάρτας, της Αττικής, της Αθηνών-Euro-
bank) ενάντια στην περικοπή - κατάργηση της Επικουρικής
τους σύνταξης. Θα δώσουν συνέντευξη Τύπου και στη συνέ-
χεια θα κάνουν πορεία μέχρι το υπουργείο Εργασίας στη
Σταδίου και στο κτίριο του ταμείου τους (Ευπόλιδος 8). 

Νεκρός εργάτης στα Χανιά

ΟΤΑ 

Εκλογές στην Αγ. Παρασκευή

ΤΑΠΙΛΤΑΤ

ΕΘΝΙΚΗ

Λιπάσματα
Καβάλας

EΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ Πάρτε πίσω τις απολύσεις

Κ
ινητοποίηση ενάντια στις πέντε απολύ-
σεις στην Ευρωκλινική έγινε την Πέμπτη
7/7. Στη συγκέντρωση που έγινε στο

προαύλιο της κλινικής συμμετείχαν εργαζόμε-
νοι της Ευρωκλινικής, το Κλαδικό Σωματείο
Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών και εργαζόμε-
νοι από άλλα αλληλέγγυα σωματεία. Η εργο-
δοσία σε συνάντησή της με αντιπροσωπεία
των εργαζόμενων δεν δέχτηκε να πάρει πίσω
τις απολύσεις.

Ο Χρήστος Καγιαντάς, ένας από τους απο-
λυμένους και μέλος του ΔΣ μας μίλησε για το
πώς έγιναν οι απολύσεις μετά την απεργία
που είχε γίνει σε όλη την ιδιωτική υγεία 1/7.

«Εγώ εργάζομαι στην αποθήκη. Μας φώνα-
ξαν μεσημέρι, τρεις μέρες μετά την απεργία,
τη Δευτέρα 4/7. Μας είπαν να κλείσουμε την
αποθήκη γιατί ήθελαν να μιλήσουμε και εκεί
μας ανακοίνωσαν τις απολύσεις. 4 εργαζόμε-
νοι από την αποθήκη της Ευρωκλινικής Αθη-
νών και 1 απόλυση στην Ευρωκλινική Παίδων.

Κλείδωσαν την αποθήκη με σεκιούριτι, δεν μας
άφηναν να πάρουμε τα πράγματα μας, αναγ-
καστήκαμε να πάρουμε το 100 για να έρθει και
να τα πάρουμε. Η αιτιολογία των απολύσεων
ήταν ότι δίνουν την αποθήκη σε άλλη εταιρία,
ότι το δίνουν σε ιδιώτη. Ακόμα και τώρα εργά-
ζονται δύο άτομα από την Ευρωκλινική, τρία
άτομα από τον ιδιώτη που συνεργάζονται και
ένα άτομο από την εταιρία καθαρισμού, που
σημαίνει ότι συνυπάρχουν τρεις εταιρίες. Εγώ
δουλεύω 15 χρόνια στην Ευρωκλινική, 8 χρό-
νια στο σωματείο και είμαι μέλος του ΔΣ του
επιχειρησιακού σωματείου. 

Παράνομες

To κλαδικό σωματείο μας έχει βοηθήσει πο-
λύ, από το επιχειρησιακό σωματείο δεν έχουμε
πάρει καμιά στήριξη. Το προεδρείο του επιχει-
ρησιακού δεν έβγαλε ούτε ανακοίνωση. Μας
διαλύουν το σωματείο και δεν έχει βγει μια
ανακοίνωση. Συνάδελφοι από άλλες κλινικές
το Μητέρα, το Ιασώ και αλλού έχουν εκφράσει

τη συμπαράστασή τους. Εμείς πάντως θα το
κυνηγήσουμε και όπου πάει. Είναι παράνομες
και καταχρηστικές οι απολύσεις».

Η Στέλλα Γεωργιάδου από την ΟΣΝΙΕ και
από την παράταξη της ΔΑΣ μας είπε ότι θα συ-
νεχιστεί ο αγώνας για την Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας, ενώ κατήγγειλε ότι οι απολύσεις
έγιναν για τρομοκρατία.

«Είχαμε την απεργία για τη Συλλογική Σύμ-
βαση την πρώτη Ιούλη και με πρόσχημα ότι
κλείνουν ένα τμήμα στην Ευρωκλινική έκαναν
τις απολύσεις τρεις μέρες μετά την απεργία.
Θεωρούμε ότι είναι στοχευμένες οι απολύσεις.
Οι δύο είναι συνδικαλιστές. Ο ένας από το
προηγούμενο ΔΣ κατά του οποίου είχε κινηθεί
η εργοδοσία και ο άλλος από τη νέα διοίκηση.
Την πλειοψηφία έχει φροντίσει να την πάρει η
εργοδοσία με ένα σχήμα που στηρίζεται σε
προϊστάμενους και διευθυντές. Να φανταστείς
είναι οι μόνοι από όλα τα σωματεία που δεν
έχουν πάρει απόφαση για τους απολυμένους.
Είναι τρομοκρατικές οι απολύσεις».
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Με πολλή συζήτηση
και συμμετοχή ξεκίνησε
ο κύκλος εκδηλώσεων
που οργανώνει το ΣΕΚ
μέσα στον Ιούλιο σε μια
σειρά από γειτονιές με
θέμα Brexit, η μεγαλύ-
τερη κρίση στην ΕΕ.

Στη Ν. Ιωνία, την
Πέμπτη 7/7, στη συζή-
τηση που έγινε στο Δη-
μαρχείο και συμμετεί-
χαν πάνω από 30 αγω-
νιστές-τριες από σχε-
δόν όλο το φάσμα της
αριστεράς στη γειτο-
νιά, ομιλητές ήταν ο
Πέτρος Κωνσταντίνου
δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας
και ο Κώστας Παπαδά-
κης μέλος του Πανελ-
λαδικού Συντονιστικού
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δέκα
τουλάχιστον σύντρο-
φοι και συντρόφισσες
πήραν το λόγο για να
μιλήσουν πάνω στο αν
η ψήφος  brexit ήταν
κυρίως ταξική ψήφος
και όχι ρατσιστική ή
εθνικιστική, αλλά και
πάνω στο συνολικότε-
ρο χαρακτήρα της ΕΕ
σαν σπίτι των λαών ή
των κυρίαρχων ελίτ της
Ευρώπης.

Στην εκδήλωση που
έγινε στη Νίκαια την
Τετάρτη 6/7 στο δη-
μαρχείο, ομιλητές ήταν
η Αργυρή Ερωτοκρίτου
μέλος της Κεντρικής
Συντονιστικής Επιτρο-
πής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
ο Μάνος Καρτέρης που
μίλησε μέσω skype
από το Παρίσι για το
φοβερό απεργιακό κί-
νημα που δεν σταμάτη-
σε να ταρακουνά τη
Γαλλία ακόμα και μέσα
στο γιούρο. Δεκαπέντε
σύντροφοι και συντρό-
φισσες συμμετείχαν
στην εκδήλωση που
έγινε στον Κεραμεικό
με ομιλητή το Γιάννη
Σηφακάκη από την ΚΣΕ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και από
είκοσι στις εκδηλώσεις
που έγιναν στην πλα-
τεία Μερκούρη στα Πε-
τράλωνα και στην πλα-
τεία Βαρνάβα στο Παγ-
κράτι, στις 7/7 και 8/7
αντίστοιχα. 

AΘΗΝΑ

Έ
νας χρόνος πέρασε από το
θριαμβευτικό 62% ΟΧΙ του
περσινού δημοψηφίσματος

και το Brexit σκάει σαν βόμβα στην
καρδιά της ΕΕ, βυθίζοντας τους από
πάνω ακόμα περισσότερο στην κρίση
τους. Αυτό ήταν και το κεντρικό θέμα
στην εκδήλωση της γιορτής που
πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση
της εργατικής αλληλεγγύης το βράδυ
της περασμένης Παρασκευής 8/7
στον προαύλιο χώρο της φοιτητικής
λέσχης του ΑΠΘ.

Την ομιλία άνοιξε η Μαρία Στύλλου
υπεύθυνη του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα κάτω, η οποία υπογράμ-
μισε την επιδείνωση της κρίσης που
προκάλεσε το Brexit στην άρχουσα
τάξη της ΕΕ και την αναταραχή που
έφερε στην πολιτική σκηνή της Βρε-
τανίας μετά την παραίτηση των Κάμε-
ρον, Τζόνσον, Φάρατζ και τη διεκδίκη-
ση της πρωθυπουργίας από δύο νέες
«θατσερίνες» των Συντηρητικών. 

Τη σκυτάλη παρέλαβε η Φανή
Γουργούρη, γραμματέας ΟΜΥΛΕ, η
οποία μετέφερε την εικόνα από τα λι-
μάνια. Μετά από ένα μήνα διαρκούς
αγώνα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις,
που στρίμωξε τον Δρίτσα στον τοίχο,

οι λιμενεργάτες προειδοποιούν για
αναζωπύρωση των κινητοποιήσεων
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση αλλα και
για τις συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Αχμέτ
Αλαμχέτ, Σύριος πρόσφυγας από το
στρατόπεδο των Διαβατών και μέλος
του ΣΕΚ. Ο Αχμέτ τόνισε το ρόλο που
είχε παίξει η ΚΕΕΡΦΑ και το συνολι-

κότερο κίνημα αλληλεγγύης για την
εγγραφή των προσφυγόπουλων στα
σχολεία από Σεπτέμβρη. Αναφέρθηκε
στη πάλη ενάντια στο ρατσισμό και
την ισλαμοφοβία, αλλά και για τον
αγώνα για τη διεκδίκηση ανοικτών συ-
νόρων και πόλεων για πρόσφυγες και
μετανάστες.

Ακολούθησε ο Στέλιος Νικητόπου-
λος, δημοσιογράφος από την ΕΡΤ3, ο

οποίος μίλησε για την συμβολή και
συμπαράσταση της εργατικής αλλη-
λεγγύης από την πρώτη στιγμή του
αγώνα της ΕΡΤ μέχρι σήμερα, αλλά
και το παράδειγμα που έδωσαν οι δη-
μοσιογράφοι της για εργατικό έλεγχο
από τα κάτω.

Οι ομιλίες έκλεισαν με τον Γιάννη
Κούτρα, μέλος του ΔΣ της ΕΝΙΘ, να
τονίζει τη ανάγκη για άμεση χρηματο-
δότηση της δημόσιας υγείας. Τοποθε-
τήθηκε επίσης ως προς την σημαντι-
κότητα της ΕΑ και στο ρόλο που δια-
δραματίζει στην ενημέρωση και τη
συνένωση κάθε κομματιού της εργα-
τικής τάξης.

Το εορταστικό κλίμα της εκδήλω-
σης πλαισίωσαν οι Απάχιδες με ρεμ-
πέτικη μουσική και φαγητό που έφτια-
ξαν οι σύντροφοι, ενώ πολιτικές συζη-
τήσεις εκτυλίσσονταν καθ’ όλη τη
διάρκεια της βραδιάς μεταξύ των πα-
ρευρισκομένων. Μια ενισχυμένη ΕΑ
είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε
νέα πρόκληση. Ανανεώνουμε το ραν-
τεβού μας στις επόμενες μάχες και
αγώνες.   

Σάββας  Κκονές

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Την Παρασκευή 8/7 πραγματοποι-
ήθηκε στο Βόλο, η γιορτή της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στην Αρχιτεκτονική.

Η εκδήλωση άνοιξε με τον Βασίλη Πέτση, εργαζόμενο στην
ΕΡΑ Βόλου, να μεταφέρει την εικόνα των ημερών του περσινού
δημοψηφίσματος καθώς και το κλίμα των μαχών στην ΕΡΑ. 

Ο αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων “Λεβεντέρη”,
Αποστόλης Τάκος, τόνισε πως το εργατικό κίνημα έχει κάνει
μεγάλα βήματα τον τελευταίο χρόνο και ανέλυσε τις προ-
οπτικές που ανοίγονται για την συνέχεια. 

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, σύνδεσε
τις μάχες που δίνουν οι εργαζόμενοι ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις και τα λουκέτα με τις μάχες για τα ανοιχτά σύνορα.
Ανέδειξε τον ρόλο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς μέσα σε
αυτούς τους αγώνες την ώρα που οι από πάνω προσπαθούν
να συνέλθουν από το Brexit και την οικονομική κρίση. 

Την εκδήλωση παρακολούθησαν φοιτητές, εργαζόμενοι και
πολλοί πρόσφυγες από τον Μόζα του Βόλου που μετέφεραν
τα καθημερινά προβλήματά τους από το στρατόπεδο. Η
σπουδαιότητα της γιορτής και η καυτή περίοδος που ανοίγε-
ται μπροστά μας, φάνηκε πρακτικά από το ενδιαφέρον των
ακροατών και από τα 3 άτομα που οργανώθηκαν μαζί μας,
για να δώσουμε πιο δυνατοί τις επόμενες μάχες. Η βραδιά
έκλεισε με φαγητό και μουσική.

Γιάννης Σούμπασης

ΒΟΛΟΣ

ΞΑΝΘΗ

Η συζήτηση ανάβει
Θεσσαλονίκη, 8/7 

Βόλος, 8/7 

Ξάνθη, 9/7 

Tο Σάββατο 9/7 πραγματοποιήθηκε στην
Ξάνθη η εκδήλωση για την ενίσχυση της ερ-
γατικής αλληλεγγύης. Τη συζήτηση, που πα-
ρακόλουθησαν δεκάδες εργαζόμενοι, άνερ-
γοι, πρόσφυγες και μέλη της μειονότητας,
άνοιξε ο Τάσος Αναστασιάδης, υπεύθυνος
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. 

Μίλησε για το βάθεμα της κρίσης στην ΕΕ
μετά το δημοψήφισμα στη Βρετανία και ένα
χρόνο μετά τη μεγάλη νίκη του ταξικού ΟΧΙ
στην Ελλάδα, επισημαίνοντας τα καθήκοντα
της αριστεράς να παλέψει ενάντια σε αυτό
το κλαμπ των αφεντικών, αλλά και ενάντια
στην άνοδο του ακροδεξιού «ευρωσκεπτικι-
σμού», σε συνδυασμό με τις ρατσιστικές πο-
λιτικές της Ευρώπης Φρούριο.

Στη συνέχεια, ο Αλί Μπορσάν, Σύριος πρό-
σφυγας από το Χαλκερό, αφού ευχαρίστησε
την ΚΕΕΡΦΑ για τους κοινούς αγώνες, τόνισε
ότι χρειάζεται να είμαστε ενωμένοι στην πά-
λη ενάντια στον κοινό μας εχθρό, τους θε-
σμούς των ιμπεριαλιστών, που είναι οι κύριοι
ένοχοι για τις σφαγές στη Μέση Ανατολή και
αλλού, για τις απάνθρωπες αντιπροσφυγικές
πολιτικές που εφαρμόζουν, αλλά και για τα
μέτρα λιτότητας που βασανίζουν τους εργά-

τες στη χώρα μας. 
Στην ομιλία της η Μαρία Λουκοπούλου, κα-

θηγήτρια, μέλος της Ν.Ε. της ΑΔΕΔΥ, επιχεί-
ρησε να αναλύσει την πικρή εμπειρία της μετα-
τροπής του ΟΧΙ σε ΝΑΙ από την κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ υπό το πρίσμα των αρνητικών συσχετι-
σμών. Κατέληξε στην πεποίθηση ότι έχουμε
μπροστά μας μάχες (ιδιωτικοποιήσεις, περικο-
πές σε παιδεία, υγεία, κατασχέσεις, κλπ), που
πρέπει να τις δώσουμε μαζί, ανεξάρτητα από
τις επί μέρους διαφωνίες μας. Μετά το τέλος
της συζήτησης, με τις τοποθετήσεις από τα
κάτω και τις δευτερολογίες των ομιλητών, ακο-
λούθησε γλέντι με φαγητό, ποτό και χαλαρή
κουβέντα.

“Η γιορτή της ΕΑ ήταν μια μεγάλη ευκαιρία
να πούμε ευχαριστώ στους καλούς ανθρώ-
πους από την Ξάνθη, την Καβάλα και την Κο-
μοτηνή και πόσο απογοητευμένοι νοιώθουμε
από την πολιτική της ΕΕ ενάντια στους πρό-
σφυγες. Αλλά και να επικοινωνήσουμε με
όλους αυτούς που παλεύουν για να κάνουν
τον κόσμο μας καλύτερο φέρνοντας δικαιο-
σύνη για κάθε απλό άνθρωπο» δήλωσε μετά
την εκδήλωση ο Αλί Μπορσάν. 

Π.Α.
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Σ
την αρμόδια Επιτροπή συζητιέται ο νέ-
ος εκλογικός νόμος που αναμένεται να
πάει στην ολομέλεια της Βουλής στις

19 Ιουλίου και να ψηφιστεί το βράδυ της
20ης Ιουλίου. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προκειμένου
να πετύχει την επίτευξη μιας πλειοψηφίας
τουλάχιστον 200 βουλευτών (με 200 ‘ΝΑΙ’ ο
νόμος θα ισχύσει από τις αμέσως επόμενες
εκλογές ενώ με λιγότερα από τις μεθεπόμε-
νες) επιδιώκει την ψήφιση, όχι ολόκληρου
του νόμου,  αλλά άρθρων του από τις διάφο-
ρες κοινοβουλευτικές ομάδες. Γι’ αυτό, πε-
ριέλαβε την έναρξη ισχύος του νέου εκλογι-
κού νόμου στο ακροτελεύτιο άρθρο του νο-
μοσχεδίου, με στόχο αυτό να εξασφαλίσει τα
200 ναι ενώ διαχώρισε σε διαφορετικά άρ-
θρα την περικοπή του μπόνους των 50
εδρών για το πρώτο κόμμα και τη διατήρηση
του ορίου 3% προκειμένου να μπει ένα κόμ-
μα στη Βουλή.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη το νομοσχέ-
διο ολόκληρο αναμένεται να ψηφίσουν ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ (144 βουλευτές), οι ΑΝΕΛ (9 βουλευ-
τές), η Ένωση Κεντρώων (9 βουλευτές) ενώ
το ΚΚΕ (15 βουλευτές) θα ψηφίσει «παρών»
επί της αρχής αλλά «ναι» στα άρθρα που
αφορούν την κατάργηση του μπόνους, την
ψήφο από τα 17 έτη και το άρθρο για άμεση
εφαρμογή του νέου εκλογικού νόμου. Επι-
πλέον, θετικά έχουν δηλώσει ότι θα ψηφί-

σουν ο επικεφαλής της ΔΗΜΑΡ Θεοχαρό-
πουλος, που διαφώνησε με τη Γεννηματά και
ο ανεξάρτητος Νικολόπουλος.  

Και ενώ όλες οι πλευρές διαβεβαιώνουν
ότι «δεν παζαρεύουν τίποτα» στην πραγματι-
κότητα φαίνεται ότι το παζάρι είναι ανοιχτό
προς όλες τις πλευρές. Διάφοροι ανεβάζουν
το νούμερο του ΝΑΙ από τους 179 βουλευτές
στους 197 (προσθέτοντας τους 18 ναζί βου-
λευτές της Χ.Α, η οποία «επιφυλάσσεται»)
και κάνουν λόγο για μόνο τρεις βουλευτές
που χρειάζονται προκειμένου να ψηφιστεί ο
νόμος.

Ανοιχτή συζήτηση

Ενώ η συζήτηση με ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι,
παρά το ότι φαινομενικά μοιάζει να έχει κλεί-
σει, στην ουσία μένει ανοιχτή: Σε δηλώσεις
του ο υπουργός Εσωτερικών Κουρουμπλής
παρότι τόνισε ότι δεν υπάρχει διαφοροποί-
ηση με την κυβέρνηση, είπε ότι η δική του
θέση άφηνε «ανοιχτό το ενδεχόμενο σε περί-
πτωση που κάποιο κόμμα ή συνασπισμός
κομμάτων συγκέντρωνε ποσοστό άνω του
40% να λάμβανε τις 30 αδιάθετες έδρες που
η κοινωνία θα απέδιδε και όχι το κομματικό
σύστημα». Πρόκειται στην ουσία για μια πρό-
ταση που συμπίπτει με την πρόταση της Γεν-
νηματά, αλλά και θα συζήταγε ίσως η ΝΔ -
«θα ήταν διαφορετική η συζήτηση αν λέγατε
ότι οι 50 έδρες του μπόνους είναι πολλές και

ότι θέλουμε 30 έδρες» όπως είπε χαρακτηρι-
στικά ο Βορίδης. 

Σκάνδαλο για ακόμη μια φορά η στάση
του προέδρου της Βουλής Βούτση απέναντι
στην Χ.Α., που όπως διαβάζουμε στο in gr:
«προκάλεσε τη ΝΔ να καταθέσει πρόταση
ώστε με συνταγματικό τρόπο να αποκλειστεί
η Χρυσή Αυγή για τις θέσεις και τις πράξεις
της και όχι απλά να κατηγορεί για το ενδεχό-
μενο και οι χρυσαυγίτες να ψηφίσουν υπέρ
της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ». Και το ερώτημα
που εύλογα προκύπτει: Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί
τη ΝΔ να πάρει μια τέτοια πρωτοβουλία και
δεν την παίρνει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ;

Γ.Π.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το φετινό πολύχρωμο φε-
στιβάλ της Κρήτης, στον δημοτικό κήπο του Ρεθύμνου, την Κυ-
ριακή το βράδυ. Το Σάββατο, ξεκίνησε με 2 συζητήσεις και συ-
νεχίστηκε με ζωντανή μουσική, ενώ την Κυριακή το μεσημέρι
πραγματοποιήθηκε μαζικότατη διαδήλωση στους δρόμους της
πόλης και στη συνέχεια ακολούθησαν συζητήσεις στον Κήπο,
με θέμα το προσφυγικό αλλά και την ιστορία του ΛΟΑΤΚΙ κινή-
ματος. 

Στην συζήτηση για το προσφυγικό, έγινε παρέμβαση από τον
Σεραφείμ Ρίζο, δημοτικό σύμβουλο με την Ανταρσία στα Χανιά
και από τον Μύρωνα Μαρκάκη, μέλος της LGBTQI+ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Στο χώρο του κήπου, είχε στηθεί τραπέζι με τα υλικά της
LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου και του
ΣΕΚ. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη καθώς πολύς κόσμος δήλω-
σε την συμμετοχή στην Ομάδα Φύλου και Σεξουαλικότητας της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και πήρε να διαβάσει τα υλικά που αφορούσαν το
ΒREXIT και την πρόταση της επαναστατικής αριστεράς ενάντια
στη λιτότητα, την καταπίεση και τον καπιταλισμό. 

Αρνητική ήταν η στάση ορισμένων μελών του συντονιστικού
του Pride, που το απόγευμα της Κυριακής κατά την διάρκεια
της εξόρμησής μας, εμφανίστηκαν για να μας ανακοινώσουν
ότι δεν επιτρέπεται να στεκόμαστε όρθιοι και να προτείνουμε
τα υλικά μας γιατί «ενοχλούμε» και δεν δρούμε ισότιμα με τις
υπόλοιπες ομάδες. Οι απαγορεύσεις τους βασίστηκαν σε απο-
φάσεις φαντάσματα χωρίς να έχει γίνει καμία συνεδρίαση του
συντονιστικού που να απαγορεύει την πολιτική παρέμβαση.

Από την πλευρά μας, με συντροφικό λόγο, υπερασπιστήκαμε
το δημοκρατικό δικαίωμα στην πολιτική παρέμβαση και τονίσα-
με ότι δεν είναι δυνατόν να επιχειρούνται τέτοιου τύπου απαγο-
ρεύσεις σε ένα φεστιβάλ που παλεύει ενάντια στην καταπίεση.

Αλέξανδρος Παπαιωάννου

Εκατοντάδες συνάδελφοι, ιδιαίτερα της Ε’ ΕΛΜΕ, εκφράσανε με κά-
θε τρόπο την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή τους στον πρόεδρο
της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονόκης, Χρήστο Ζαγανίδη απέναντι στην αήθη και
συκοφαντική επίθεση που δέχθηκε από τον Μάιο και μετά και υπερα-
σπιστήκανε το σωματείο μας, την Ε’ ΕΛΜΕ, για να συνεχίσει την αγωνι-
στική της πορεία… 

Η ψήφιση στην τελευταία ΓΣ της ΕΛΜΕ αποφάσεων που θεωρούν ότι
ούτε αντικαταστατικές ενέργειες έγιναν από τον πρόεδρο, όπως κα-
τήγγειλαν οι παρατάξεις των ΣΥΝΕΚ και της ΔΑΚΕ, ούτε οικονομικές
ατασθαλίες υπήρξαν από τον πρόεδρο και πολύ περισσότερο απώλει-
ες χρημάτων από την ΕΛΜΕ, όπως κατήγγειλε το ΠΑΜΕ, καθώς και οι
εκατοντάδες υπογραφές στήριξης του προέδρου από τους συναδέλ-
φους, αποτελούν την ουσιαστική και την ηθική δικαίωση του Χρήστου
Ζαγανίδη. 

Τη συνέχιση της αγωνιστικής πορείας της ΕΛΜΕ σηματοδοτούν και
οι αποφάσεις που πάρθηκαν για την υπεράσπιση των εργασιακών δι-
καιωμάτων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η στήριξη του
19ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, πρωτοβουλία με σημα-
σία μπροστά στην καμπή του προσφυγικού και η συνέχιση της αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγές και μετανάστες, όπως και το προηγούμενο
διάστημα.

Οι Αγωνιστικές Παρεμβάσεις θα συνεχίσουμε τον αγώνα ενάντια στα
αντιεκπαιδευτικά μέτρα της κυβέρνησης για την υπεράσπιση του δημό-
σιου σχολείου και του εκπαιδευτικού, ενάντια σε σχέδια και προσπάθει-
ες υπονόμευσης του αγώνα από τις δυνάμεις του κυβερνητικού και του
κομματικού συνδικαλισμού. Θα είμαστε εδώ και όρθιοι και το Σεπτέμ-
βρη και το καλοκαίρι, όπως πάντοτε!  

Πόπη Σαραϊδάρη, μέλος του Δ.Σ. της Ε΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
(Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να διαβάσετε 

ηλεκτρονικά στο σάιτ της εργατικής αλληλεγγύης) 

Το πενθήμερο φεστιβάλ Marxism 2016 που
οργάνωσε το SWP στο Λονδίνο στις αρχές
του μήνα ήταν μια ευκαιρία για την Αριστερά
όχι μόνο στη Βρετανία αλλά διεθνώς να συζη-
τήσει τις μεγάλες προκλήσεις της περιόδου.
Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε η Διεθνής
Συνάντηση της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής
Τάσης στην οποία ανήκει το ΣΕΚ και ήρθε να
συνοψίσει τις εμπειρίες.

Χαρακτηριστική από αυτή την άποψη ήταν η
συζήτηση με τίτλο «Η πάλη ενάντια στη λιτό-
τητα σε όλη την Ευρώπη» με ομιλήτριες τη
Μαρία Στύλλου από την Ελλάδα, τη Βανίνα
Τζουντιτσελί από τη Γαλλία και τον Ρίτσαρντ
Μπόιντ-Μπάρετ από την Ιρλανδία. Οι εικόνες
από την εκλογική επιτυχία της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς στο Δουβλίνο και το Μπέλφαστ
ήρθαν να ανταμώσουν με τις μάχες στις απερ-
γίες και στις πλατείες της Γαλλίας αλλά και με
τις προκλήσεις που αναδεικνύουν οι δεξιές
προσαρμογές της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

Οι εμπειρίες από την Ελλάδα είχαν τη δική
τους ξεχωριστή συζήτηση με ομιλητές τον
Στάθη Κουβελάκη και τον Πάνο Γκαργκάνα.
Παρά τις ορατές διαφορές ανάμεσα στις
απαισιόδοξες εκτιμήσεις του πρώτου και τις
δυνατότητες που υπογράμμισε ο δεύτερος,
το πυκνό ακροατήριο έφυγε αποφασισμένο
να συμπαρασταθεί στην αντίσταση των εργα-
τών και της νεολαίας στην Ελλάδα ενάντια
στα χτυπήματα της ΕΕ και τα ξεπουλήματα
του Τσίπρα. Ο Πάνος Γκαργκάνας ήταν ειση-
γητής και λίγο πριν το κλείσιμο του φεστιβάλ,
στη συζήτηση με θέμα «Ο Μαρξ, ένας επανα-
στάτης για τον 21ο αιώνα».

Αντιρατσιστικό κίνημα

Το αντιρατσιστικό και το αντιφασιστικό κί-
νημα απασχόλησαν όλες τις συζητήσεις. Ιδιαί-
τερη στιγμή ήταν η κοινή συμμετοχή του Πέ-
τρου Κωνσταντίνου από την Ελλάδα, του
Ντέιβιντ Άλμπριχ από την Αυστρία και του
Φόλκαρντ Μόζλερ από τη Γερμανία στη συζή-
τηση με θέμα «Αντίσταση στο φασισμό και
την άκρα δεξιά στην Ευρώπη». Με την προ-
εδρική εκλογή να επαναλαμβάνεται στην Αυ-
στρία και το AfD να προκαλεί στη Γερμανία, οι
ελληνικές εμπειρίες για την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής βρέθηκαν στο επίκεντρο.

Αυτή η συζήτηση συνεχίστηκε και στη διή-
μερη συνάντηση της Διεθνιστικής Σοσιαλιστι-
κής Τάσης, ως κύριο θέμα της πρώτης μέρας.
Οι εργασίες άνοιξαν με τους συντρόφους του
SWP να εισηγούνται για την κρίση μετά το
δημοψήφισμα στη Βρετανία. Το ΣΕΚ έκανε
την εισήγηση για το αντιρατσιστικό και το αν-
τιφασιστικό κίνημα και την επόμενη μέρα οι
Επαναστάτες Σοσιαλιστές της Αιγύπτου άνοι-
ξαν τη συζήτηση για το Ισλάμ και τη στάση
της Αριστεράς. Οι εργασίες έκλεισαν με συ-
ζήτηση για τις δυνατότητες που έδειξαν οι
εκλογές στην Ιρλανδία.

Για λίγες μέρες το Λονδίνο ήταν η πρω-
τεύουσα όχι μόνο της μεγαλύτερης κρίσης της
ΕΕ και του καπιταλισμού ευρύτερα, αλλά και
της αριστεράς που επιμένει αντικαπιταλιστικά. 

Π.Γ.

2ο LGBTQI+ PRIDE Κρήτης Στο κενό η σκευωρία

Ο ΝΕΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αναλογικό παζάρι
Μαρξισμός 
στο Λονδίνο

Ο πρόεδρος της Βουλής Βούτσης περιμένει 
από τη ΝΔ να αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή!



Γ
ια τους κήρυκες της άποψης
που μιλά για «σύγκρουση πο-
λιτισμών» ανάμεσα στη φωτι-

σμένη Δύση και την καθυστερημένη
Ανατολή, ο Ιρανικός κινηματογρά-
φος είναι μια ηχηρή διάψευση. Μια
μοντέρνα σχολή που σαρώνει τα διε-
θνή βραβεία, ανοίγει νέους δρόμους
έκφρασης και επηρεάζει ολόκληρες
γενιές Δυτικών δημιουργών. Αυτό το
ρεύμα έχει πατέρα τον Αμπάς Κια-
ροστάμι που έφυγε στις 4 Ιούλη.

Ο Κιαροστάμι έγινε πλατιά γνωστός
το 1997 με την ταινία «H γεύση του
κερασιού», που κέρδισε τον Χρυσό
Φοίνικα στις Κάννες. Δυο χρόνια αρ-
γότερα, το «Ο άνεμος θα μας πάρει»
βραβεύτηκε στο φεστιβάλ Βενετίας.
Οι ταινίες εμπνέονται από ποιήματα
του μεγάλου Πέρση ποιητή Ομάρ Κα-
γιάμ και της ποιήτριας Φορούγ Φα-
ροχζάντ. Στη «Γεύση του κερασιού», ο
κύριος Μπαντί περιπλανείται με το
τζιπ του σε ένα λατομείο, ψάχνοντας
κάποιον να τον βοηθήσει να αυτοκτο-
νήσει. Ο θεατής δεν μαθαίνει ποτέ τι
έσπρωξε τον πρωταγωνιστή ως εδώ, η
ταινία πραγματεύεται το δικαίωμά του
να το κάνει με αξιοπρέπεια. Ένας
κουρδικής καταγωγής φαντάρος κι
ένας αφγανός μαθητευόμενος ιερέας
τον απορρίπτουν. Τελικά θα δεχτεί
ένας Τούρκος ταριχευτής πουλιών,
αφού μάταια προσπαθήσει να τον με-
ταπείσει να μην αρνηθεί τη χαρά της
γεύσης του κερασιού... Η ταινία ξεσή-
κωσε σάλο στο Ιράν, καθώς πραγμα-
τεύεται το θέμα – ταμπού της αυτοχει-
ρίας. Με το «Ο άνεμος θα μας πάρει»
επιστρέφει σε βασικά υπαρξιακά ερω-
τήματα του θανάτου, της φιλίας, της
εθνικής ταυτότητας στην εποχή της
νεωτερικότητας. 

Πλούσια φιλμογραφία
«Επιστρέφει» γιατί ο Κιαροστάμι

είχε ήδη στο ενεργητικό του μια πο-
λύ πλούσια φιλμογραφία μικρού και
μεγάλου μήκους. 

Δεν ξεκίνησε σαν κινηματογραφι-
στής, δεν υπήρξε φανατικός κινημα-
τογραφόφιλος, αλλά ένας απλός δη-
μόσιος υπάλληλος. Σπούδασε στην
Ακαδημία Καλών Τεχνών της Τεχερά-
νης μια και από μικρός αγαπούσε τη
ζωγραφική. Για να χρηματοδοτήσει
τις σπουδές του στη γραφιστική και
τα καρτούν, έπιασε δουλειά στην
Τροχαία σαν διοικητικός υπάλληλος.
Το 1969 του πρόσφεραν μια θέση στο
«Ινστιτούτο για την Πνευματική Ανά-
πτυξη Παίδων και Εφήβων», το Κα-
νούν. Ο Κιαροστάμι ανέλαβε το κινη-
ματογραφικό τμήμα του ινστιτούτου
χωρίς να γνωρίζει τίποτα για το επάγ-
γελμα του σκηνοθέτη! Με το Κανούν
γύρισε δεκάδες ταινίες μικρού, μεσαί-
ου και μεγάλου μήκους, χωρίς το άγ-
χος της εισπρακτικής επιτυχίας, μια
και το ίδρυμα ήταν «κρατικοδίαιτο»
και προστατευμένο από την πίεση της
αγοράς. Η πρώτη του ταινία «Το ψωμί
και το δρομάκι» δείχνει έναν πιτσιρικά
που πρέπει να πάει το ψωμί στο σπίτι

του, όμως στο στενό σοκάκι βρίσκε-
ται αντιμέτωπος μ’ενα σκυλί που τον
γαυγίζει και τελικά τα καταφέρνει, δί-
νοντάς του ένα κομμάτι από το ψωμί.
Αποφεύγει τα πολλά “cut” για χάρη
των μεγάλων σε διάρκεια πλάνων-σε-
κάνς. Με τα δικά του λόγια, «...από
την αναγκαιότητα να πιστέψω, πρώτα
εγώ ο ίδιος, σ’αυτό που συμβαίνει
μπροστά στην κινηματογραφική κάμε-
ρα». Οι επιρροές δεν προέρχονται
μόνο από τον Ιταλικό νεορεαλισμό
αλλά και από την πλούσια καλλιτεχνι-
κή παράδοση του Ιράν, το Ιρανικό
«νέο κύμα» των πρωτοπόρων δημι-
ουργών Νταριους Μεχρζούι και Φο-
ρούγ Φαροχζάντ.

Γυρίζει ταινίες με διδακτικά θέματα
και ρεαλιστικές ταινίες όπως «Η εμ-
πειρία», το «Κοστούμι για γάμο», ο
«Ταξιδιώτης». Με στοιχειώδη τεχνικά
μέσα και με ερασιτέχνες ηθοποιούς,
από τους οποίους αποσπά φοβερές

ερμηνείες και δίνει υπαινικτικές αλλά
σαφείς εικόνες μιας κοινωνίας άνι-
σης, καταπιεστικής, όπου η φτώχεια,
ο αποκλεισμός, ο ρατσισμός κυριαρ-
χούν πάνω στις ζωές των νεαρών
ηρώων. Η «Αναφορά» (1978) είναι
ένας καθρέφτης της διαφθοράς που
επικρατούσε με το καθεστώς του Σά-
χη Παχλεβί και την οποία εξετάζει όχι
τόσο σαν οικονομικό φαινόμενο, όσο
σαν ηθικό και κοινωνικό ξεπεσμό
ενός ολόκληρου στρώματος που βυ-
θίζεται σταθερά στην απαξίωση. 

Μετά την επανάσταση του 1979 και
την επικράτηση των μουλάδων στην
πολιτική σκηνή του Ιράν επιβλήθηκε
αυστηρή λογοκρισία κυρίως σε ό,τι
αφορούσε την απεικόνιση των γυναι-
κών και τις σχέσεις των δύο φύλων.
Ο Κιαροστάμι επέλεξε να μην εγκα-
ταλείψει τη χώρα, αλλά να συνεχίσει
να δημιουργεί, παρακάμπτοντας τη
λογοκρισία με τα εργαλεία της ποι-

ητικότητας, της εσωτερικότητας, του
συμβολισμού «...αν δεν διαπιστώνε-
ται ένα ρήγμα στη δουλειά μου πριν
και μετά την επανάσταση, αυτό οφεί-
λεται στο γεγονός ότι τα μικρά πράγ-
ματα που με ενδιέφεραν δεν άλλα-
ξαν». Πράγματι, η φτώχεια, η αδικία,
η αποξένωση, αλλά μαζί η επιμονή
στις ηθικές αξίες της φιλίας, της δι-
καιοσύνης, η αντίσταση στον εξευτε-
λισμό είναι τα ζητήματα που ανέδειξε
με το έργο του. 

Στην Ευρώπη
Με την ταινία «Πού είναι το σπίτι

του Φίλου μου» ο Κιαροστάμι γίνεται
γνωστός στη Δυτική Ευρώπη. Τη γύ-
ρισε το 1987 σε ένα απομακρυσμένο
χωριό της Κασπίας, φυσικά με ερα-
σιτέχνες ηθοποιούς και αποτελεί
ύμνο στην επιμονή, τη φιλία, το αί-
σθημα ευθύνης που ξεπερνά κάθε
εμπόδιο. θα επιστρέψει τρία χρόνια

αργότερα στο Κοκερ, όταν ένας κα-
ταστροφικός σεισμός ισοπέδωσε τα
πάντα, για την ταινία «Και η ζωή συ-
νεχίζεται» και λίγο μετά για το τρίτο
μέρος της «Τριλογίας του Κοκέρ»,
το «Μέσα από τους ελαιώνες»
(1994). 

Οι ήρωές του ξεφεύγουν από τα
στερεότυπα της βιομηχανίας του θεά-
ματος, είναι 100% αληθινοί άνθρωποι
που βρίσκονται αντιμέτωποι με όρια
και υπερβάσεις.

Η καλύτερη κατά τη γνώμη μας
(και κατά τη δική του) ταινία είναι το
«Close up» (Σε κοντινό πλάνο -1990).
Για άλλη μια φορά εμπνεύστηκε από
την αληθινή ιστορία ενός φτωχού
τυπογράφου που εξαπάτησε μια με-
σοαστική οικογένεια προκειμένου να
γυρίσει μια ταινία. Υπάρχουν δύο
ταινίες μέσα σε μία: Το αυθεντικό δι-
καστήριο, σε μορφή ντοκυμαντέρ
και την αφήγηση της ιστορίας σε
μορφή αναπαράστασης. Όλοι όσοι
εμφανίζονται υποδύονται τον εαυτό
τους. Το αποτέλεσμα είναι ένας βα-
θύς σχολιασμός πάνω στην αλήθεια
και το ψέμα, τον ρόλο του σινεμά σε
αυτό, την ηθική και τον ταξικό της
χαρακτήρα και εν τέλει την αθώωση
του κατηγορούμενου.

Και μετά τη διεθνή καταξίωση ο
Κιαροστάμι δεν άφησε το Ιράν παρά
μόνο περιστασιακά (γύρισε ένα ντο-
κιμαντέρ στην Ουγκάντα με θέμα τα
θύματα Aids). Αν και ο ίδιος δεν πο-
λιτικολογούσε ανοιχτά, τα έργα του
αντιμετωπίστηκαν με εχθρότητα
στην πατρίδα του. Ειδικά μετά το
«Δέκα», ισάριθμες ιστορίες μέσα
στο αυτοκίνητο μιας γυναίκας που
οργώνει καθημερινά τους δρόμους
της Τεχεράνης με διαφορετικούς
επιβάτες που εκφράζουν την καθη-
μερινή καταπίεση και αντίσταση με
έμφαση στη γυναικεία ματιά. Συμπα-
ραστάθηκε ανοιχτά στον διωκόμενο
στο Ιράν σκηνοθέτη και πρώην βοη-
θό του Τζαφάρ Παναχί. Τα τελευταία
χρόνια στράφηκε και σε άλλες μορ-
φές τέχνης: Τη φωτογραφία, εγκα-
ταστάσεις video, την ξυλουργική,
την ποίηση. Η συμβουλή του προς
τους νέους δημιουργούς ήταν να
ακολουθούν την αμεσότητα της κά-
μερας στο χέρι.

Το 2008 σκηνοθέτησε την όπερα
του Μότζαρτ «Έτσι κάνουν όλοι» για
το φεστιβάλ της Aix στη Γαλλία με
μεγάλη επιτυχία. Όταν όμως ζητήθη-
κε να το ανεβάσουν στην Εθνική
Όπερα του Λονδίνου, η Βρετανική
πρεσβεία στην Τεχεράνη αρνήθηκε
να του δώσει βίζα! Στην πραγματικό-
τητα το ανθρωποκεντρικό σινεμά του
Αμπάς Κιαροστάμι δεν χωράει στο
θεοκρατικό πρότυπο του Ιράν, αλλά
ούτε στα στενά πλαίσια που βάζει η
κοινωνία του θεάματος στη Δύση. Εκ-
φράζει τις αντιφάσεις όχι μόνο της
Ιρανικής κοινωνίας αλλά και του σύγ-
χρονου ανθρώπου. Από αυτή την
άποψη είναι «δικός μας».

Δήμητρα Κυρίλλου
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Όταν το 1987 κυκλοφόρησε η ταινία «Wall Street»,
επικρίνοντας την απληστία και τη βρωμιά του θαυμα-
στού κόσμου των χρηματιστηρίων, θεωρήθηκε
«ακραία», προσβολή ίσως για ένα θεσμό – θεμέλιο του
καπιταλιστικού κόσμου και της ίδιας της Αμερικής. Τα
τελευταία χρόνια, κάθε κινηματογραφιστής που σέβε-
ται τον εαυτό του οφείλει να γυρίσει μια ταινία που
καταγγέλλει το πώς λειτουργούν οι μηχανισμοί του
χρηματιστικού συστήματος και το πώς διαλύουν τις
ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Σε αυτή την κατηγορία εντάσσεται η πρόσφατη
δουλειά της Τζόντι Φόστερ και του Τζορτζ Κλούνεϊ,
μια μεγάλη παραγωγή στην οποία πρωταγωνιστεί ο
ίδιος στο ρόλο του Λι Γκέιτς. Ο Λι είναι οικονομικός

αναλυτής και επιτυχημένος τηλεπαρουσιαστής της
εκπομπής “Money monster”, που παρουσιάζει τις τά-
σεις στα χρηματιστήρια και συμβουλεύει τους υπο-
ψήφιους επενδυτές. 

Μετά από τη λυσσαλέα προώθηση μιας μετοχής –
φούσκας που άφησε πίσω της 800 εκατομμύρια απώ-
λειες, ένας κατεστραμμένος μικροκαταθέτης καταλαμ-
βάνει το στούντιο στη διάρκεια ζωντανής αναμετάδο-
σης και απειλεί να ανατινάξει κυριολεκτικά τα πάντα με
μια βόμβα. Το σασπένς και η δράση είναι αρκετά προ-
βλέψιμα, όμως οι πολιτικές προεκτάσεις της ταινίας δί-
νονται πολύ πειστικά καθώς οι απατεωνιές των χρημα-
τιστηρίων συναντούν την κοινωνία του θεάματος. 

Το παιχνίδι του χρήματος

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

To ανθρωποκεντρικό σινεμά 
του Αμπάς Κιαροστάμι
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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ιουλιανά 1965
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ιουλιανά 1965
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
στέκι Αριστερής Κίνησης, 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
καφέ Άνω Πουρναρούσα, 7μμ
Οι πρόσφυγες 
της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 πλ. Μερκούρη 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 πλ. Μερκούρη 7μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
Κόνιστρα 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 
Κόνιστρα 7μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
καφέ Τρίπορτο, 7.30μμ 
(Αρτεμησίου κ Παραμυθιάς)
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Αντρέας Ζώτος

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
Σύλλογος δασκάλων 7.30μμ
Η αντεπανάσταση στη Ρωσία
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
Θόλος 6μμ
Ισπανία 1936, 
η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β΄όρ.) 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
καφέ Όαση 7μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 
καφέ Εμιγκρέ, 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του φιλελευθερισμού
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7 καφέ Υγεινό με νου 7μμ 
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7 καφέ Quiz 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόϊκα

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 
καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 White Rabbit 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Χρήστος Κορναράκης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ιουλιανά ‘65

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Η ιστορία των Διεθνών
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Ιουλιανά ‘65
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 
καφέ Κοκορίκο 
(Γαληνης κ Σταυραετού)
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 
καφέ 1968 
(στοά Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Γαλλία – 
Η οργή βγήκε στους δρόμους
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 
καφέ 1968 
(στοά Θησέως κ Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ισπανία 1936 – 
Η επανάσταση ενάντια στον φασισμό
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7 
καφέ Δολίχη 8μμ
Η πολλαπλή αποτυχία 
του νεοφιλευθερισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπου-
λος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7 καφέ Munchies 7μμ
Γαλλία – 
Η οργή βγήκε στους δρόμους
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

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

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-
τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία
της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί -
ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και Tούρ κοι εργά -

τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των μειο -
νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε δο νία και στα
μέ τρα αστυ νό μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ -
τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα νω θούν
τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ -
μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο πτι κή πα-
ρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα -
στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα -
σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7 

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 7μμ + πικετοφορία 9μμ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερία 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 6.30μμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού κ Τόπαλη 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/7

ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 10.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12μ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 11.30πμ
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Αθήνα
Πειραιάς
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, πλατεία Γαρδένια 8μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Ράνια
Νενεδάκη, Αγλαϊα Κυρίτση

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, στέκι δασκάλων (Ρήγα
Φερραίου 21) 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, 
πλατεία Χαλανδρίου 7.30μμ
Ομιλητές: Νίκος Στραβελάκης, Πάνος
Γκαργκάνας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7, πλατεία Κυψέλης 7.30μμ
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, Θοδωρής Βουρεκάς

ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7, καφέ
Δολίχη (Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7, στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή
69) 8μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Τάκης Ζώτος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7, καφέ Αλντεμπαράν
(Σουλίου και Σόλωνος) 7.30μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/7 πλατεία Καρύλλου
(αμφιθέατρο) 8μμ
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Νίκος
Στραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7, καφέ 1968 
(Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/7 πλατεία Δημαρχείου 7.30μμ 
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 πλατεία Σουρμένων 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7, 
Πολιτιστικό Κέντρο Πευκώνας, 7.30μμ
(Αγ. Ανάργυροι, έναντι δημαρχείου) 
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7  Δικηγορικός Σύλλογος  7.30μμ  
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

Θεσσαλονίκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Καλαμαριά 7.30μμ
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/7 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7 καφέ Γιώτης 8μμ
Ομιλητής: Σάββας Κκονές

Άλλες 
πόλεις

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/7 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 
καφέ Πλάτανος στη Σπλάντζα 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 Θόλος 8μμ 
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

Εκδηλώσεις: Brexit, η μεγαλύτερη κρίση της Ε.Ε.



Μ
ε διαδηλώσεις και αποκλεισμούς δρό-
μων συνεχίζει ασταμάτητα το κίνημα
“Black Lives Matter” στις ΗΠΑ, παρά

την καταστολή και τις εκατοντάδες συλλήψεις.
Οι πιο πρόσφατες αφορμές για αυτό το μαζικό
ξέσπασμα κατά της ρατσιστικής αστυνομικής
βίας δόθηκαν με τη δολοφονία του 37χρονου
Άλτον Στέρλινγκ στις 5 του Ιούλη και του
32χρονου Φιλάντο Καστίλ μια μέρα αργότερα.
Και στις δυο περιπτώσεις, υπήρξαν βίντεο
όπου φαίνεται ξεκάθαρα η δολοφονική μανία
των οργάνων του κράτους. Στο Μπάτον Ρουζ
της Λουζιάνα, δυο μπάτσοι ποδοπατάνε τον
Στέρλινγκ και ένας από αυτούς τον πυροβολεί
εξ επαφής. Στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, οι
μπάτσοι δολοφόνησαν με τέσσερις σφαίρες
τον Καστίλ που καθόταν στη θέση του συνοδη-
γού, την ώρα που έβγαζε την ταυτότητά του
όπως του είχαν ζητήσει.

Οι εξελίξεις την τελευταία βδομάδα δεί-
χνουν ότι πρόκειται για ένα ακόμη σημείο καμ-
πής για το κίνημα. Την Πέμπτη το βράδυ, στη
διάρκεια μιας από τις διαδηλώσεις στο Ντά-
λας του Τέξας, ο Μάικα Τζόνσον, αφροαμερι-
κανός βετεράνος του Αφγανιστάν, άνοιξε πυρ
και σκότωσε πέντε αστυνομικούς. Ήταν η ευ-
καιρία για τα ΜΜΕ, για τους ρατσιστές πολιτι-
κούς και για τις ίδιες τις οργανώσεις της αστυ-
νομίας να εξαπολύσουν επίθεση κατά του κι-
νήματος, χρεώνοντας τους δολοφονημένους
αστυνομικούς στο “Black Lives Matter” και στη
ριζοσπαστικότητά του. Ξέθαψαν και τα παλιά
επιχειρήματα περί “μαύρου ρατσισμού”.

Ο πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης, Τζουλιάνι,
είπε ότι το κίνημα είναι ρατσιστικό και διχαστι-
κό. Στην πραγματικότητα, ούτε η αστυνομία
κατάφερε να κάνει κάποια σοβαρή σύνδεση
μεταξύ των δολοφονιών και της διαδήλωσης.
Ο Τζόνσον ήταν ένα από τα πολλά μαύρα παι-
διά στις ΗΠΑ που βλέπουν το στρατό ή την
αστυνομία σαν τη μοναδική διέξοδο για έναν
μισθό της προκοπής. Πήγε στο Αφγανιστάν
και γύρισε ψυχικά άρρωστος αλλά και με μπό-
λικο μίσος για το αμερικάνικο κράτος. Το πλέ-
ον εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι ότι το
κίνημα δεν πτοήθηκε ούτε στο ελάχιστο από
όλες αυτές τις πιέσεις. Αντίθετα, οι διαδηλώ-
σεις έγιναν ακόμη πιο οργισμένες.

Κίνημα βάσης

Μια από τις εξηγήσεις είναι ότι το Black Li-
ves Matter έχει μετατραπεί σε πραγματικό κί-
νημα βάσης με διάρκεια, δεν είναι μια στιγμι-
αία έκρηξη. Κλείνει πλέον τρία χρόνια από τον
Ιούλη του 2013, όταν ξεκίνησε με αφορμή την
αθώωση του δολοφόνου του 17χρονου Τρέι-
βον Μάρτιν. Πέρασε από το σταθμό των αλλε-
πάλληλων εξεγέρσεων του Φέργκιουσον το
2014 και 2015, των διαδηλώσεων στη Νέα
Υόρκη για τον πνιγμό του Έρικ Γκάρνερ, της
Βαλτιμόρης το Μάη του ‘15 για τη δολοφονία
του Φρέντι Γκρέι. Μια από τις κατακτήσεις εί-
ναι ότι πλέον δεν υπάρχει κρούσμα ρατσιστι-
κής δολοφονίας που να περνάει στα ψιλά, χω-
ρίς να υπάρχει κινητοποίηση. Το Black Lives
Matter είναι το νήμα που ενώνει εκατοντάδες
άλλες μικρότερες ή τοπικές καμπάνιες που
έχουν να κάνουν με τις διακρίσεις, την αστυνο-
μική βία, ανοιχτές υποθέσεις αστυνομικής
συγκάλυψης κλπ, και έτσι κάθε καινούργια
υπόθεση μπορεί να γίνει αφορμή δράσης αλλά
και πολιτικό ζήτημα σε ολόκληρη τη χώρα.

Όταν πρωτοξεκινούσε το κίνημα το 2013, γί-
νονταν οι συγκρίσεις με το 1992 και την εξέ-
γερση του Λος Άντζελες μετά τον ξυλοδαρμό

του Ρόντνι Κινγκ. Όμως μια από τις μεγάλες
διαφορές είναι ότι εκείνα τα επεισόδια δεν
απλώθηκαν ποτέ πέρα από τα όρια του Λος
Άντζελες. Αυτές τις μέρες, οι διαδηλώσεις ξε-
κινάνε από το Νιου Τζέρσεϊ και φτάνουν στο
Σακραμέντο. Μάλιστα, ξεπερνάνε τα σύνορα
των ΗΠΑ, με διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον
Καναδά και στην Αγγλία. Αυτές οι εμπειρίες
των τελευταίων τριών ετών έχουν φτιάξει και
μια μαζική ασπίδα προστασίας απέναντι στην
καταστολή. Οι αστυνομικές επιχειρήσεις γίνον-
ται όλο και πιο άγριες, αλλά ο κόσμος έχει την
αυτοπεποίθηση να οργανώνει όλο και πιο μα-
χητικά, με κλεισίματα διασταυρώσεων και απο-
κλεισμούς γεφυρών που ξεσηκώνουν την κα-
τακραυγή της δεξιάς.

Ο Ομπάμα τελειώνει φέτος την οχταετία του

και αφήνει το αμερικάνικο κράτος όσο ρατσι-
στικό το παρέλαβε, παρά τις μαζικές ελπίδες
που συγκέντρωσε στην εκλογή του για το τι θα
σήμαινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος. Οι ΗΠΑ
στέλνουν στη φυλακή μεγαλύτερο ποσοστό
του μαύρου πληθυσμού ακόμη και από ό,τι
έκανε αναλογικά το νοτιοαφρικανικό απαρτ-
χάιντ. Οι Αφροαμερικανοί είναι 13% του πλη-
θυσμού αλλά σχεδόν 45% όσων περιμένουν
την εκτέλεση της θανατικής τους ποινής. Αν
είσαι μαύρος έχεις περισσότερες πιθανότητες
να σε σταματήσει η αστυνομία για έλεγχο, να
σε πάει στο τμήμα, να σου παραβιάσει τα δι-
καιώματα, να σε διώξει και να σε καταδικάσει.
Έχεις μικρότερη πιθανότητα να πας σε καλό
σχολείο, να βρεις καλή δουλειά, να σου δώσει
η τράπεζα το δάνειο που χρειάζεσαι. Το μέσο

ετήσιο εισόδημα των λευκών είναι 71.000 δο-
λάρια, και των μαύρων 43.000 δολάρια. 84%
των μαύρων δηλώνει ότι βιώνει αστυνομικές
διακρίσεις στην καθημερινότητά του.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι οι λευκοί Αμερι-
κανοί έχουν κάποιου είδους “προνόμιο”. Η πλει-
ονότητα της λευκής εργατικής τάξης έχει να
αντιμετωπίσει τα ίδια αφεντικά, τα ίδια δικαστή-
ρια και την ίδια δολοφονική αστυνομία. Το 2016
η αστυνομία έχει δολοφονήσει 574 ανθρώπους,
από τους οποίους οι 281 ήταν λευκοί. Το 2015
δολοφόνησαν 1146 ανθρωπους, από τους οποί-
ους οι 581 λευκοί. Μαζί με το ρατσισμό, τα νού-
μερα των δολοφονημένων εκτοξεύει η ασύγκρι-
τη στρατιωτικοποίηση της αστυνομίας.

Στρατιωτικός εξοπλισμός

Το 1990 ο αμιγώς στρατιωτικός εξοπλισμός
της αστυνομίας άξιζε ένα εκατομμύριο δολά-
ρια. Σήμερα αξίζει 450 εκατομμύρια. Τη δεκαε-
τία του ‘80 οι στρατιωτικού τύπου ειδικές δυ-
νάμεις SWAT έκαναν 3.000 επιχειρήσεις το
χρονο. Τώρα κάνουν 50.000. Σχεδόν 90% των
αστυνομικών τμημάτων πλέον έχουν και μονά-
δα SWAT. Τη δεκαετία του 2000 μαζί με την
επέκταση των αμερικάνικων πολέμων, η αστυ-
νομία προικίστηκε με 35 δις δολάρια. Έτσι οι
επιχειρήσεις στους δρόμους μικρών αμερικά-
νικων πόλεων μοιάζουν όλο και περισσότερο
με επιχειρήσεις στη Φαλούτζα ή την Κουντούζ
του Αφγανιστάν. Το περιοδικό Εκόνομιστ ανα-
φέρει περιπαικτικά τον αστυνομικό διευθυντή
της μικρής πόλης Κιν που όταν ρωτήθηκε γιατί
ξόδεψε 300 χιλιάδες δολάρια για ένα επαν-
δρωμένο τεθωρακισμένο όχημα, είπε ότι μπο-
ρεί να χρειαστεί σε πιθανά έκτροπα στην τοπι-
κή “γιορτή της κολοκύθας”.

Ο Ομπάμα άλλαξε το πολιτικό λεξιλόγιο αλ-
λά τίποτα από την ουσία όλου αυτού του δο-
λοφονικού μηχανισμού. Αφήνει πίσω του μια
αίσθηση πικρίας συνολικά, αλλά στον μαύρο
πληθυσμό ακόμη περισσότερο. 51% των μαύ-
ρων λένε πως ο Ομπάμα βελτίωσε τα πράγμα-
τα όσον αφορά τον επίσημο ρατσισμό. 34%
λένε πως προσπάθησε αλλά δεν κατάφερε τί-
ποτα, ενώ υπάρχει και ένα 14% που λέει ότι εί-
τε δεν ενδιαφέρθηκε, είτε τα έκανε χειρότερα.
Στην ίδια έρευνα 65% των μαύρων δηλώνουν
ότι υποστηρίζουν το κίνημα Black Lives Matter.
Στους λευκούς το ποσοστό είναι χαμηλότερο,
αλλά έχει ενδιαφέρον ότι στη λευκή νεολαία
ως 25 ετών, συγκεντρώνει 60% υποστήριξη.

Ο κόσμος που παλεύει για 15 δολάρια κατώ-
τατο ωρομίσθιο στα φαστφούντ και τα σου-
περμάρκετ είναι ο ίδιος που βιώνει το ρατσι-
σμό και την αστυνομική βία, μέσα στην καρδιά
της πιο πλούσιας και ισχυρής χώρας του πλα-
νήτη. Το συμπέρασμα ότι τις κατακτήσεις δεν
τις κερδίζεις επειδή απλώς στέλνεις έναν πιο
“προοδευτικό” πρόεδρο στο Λευκό Οίκο τρο-
φοδοτεί κινήματα βάσης, συνδικαλιστική ορ-
γάνωση, αλλά και προκάλεσε τον πανικό στο
κατεστημένο μέσα από την καμπάνια για τον
Μπέρνι Σάντερς. Ο Σάντερς έλεγε ότι η αλλα-
γή θα έρθει όχι μέσα από την προεδρία αλλά
μέσα από το κίνημα που θα τον στείλει εκεί,
προκαλώντας μια “πολιτική επανάσταση”. Τώ-
ρα ο ίδιος στηρίζει την Χίλαρι Κλίντον, στη λο-
γική του “μικρότερου κακού” απέναντι στον
Ντόναλντ Τραμπ, αφήνοντας έκθετες τις εκα-
τοντάδες χιλιάδες των ακτιβιστών που κινητο-
ποιήθηκαν. Το σίγουρο είναι ότι το Black Lives
Matter θα το βρει μπροστά του όποιος κι από
τους δυο φτάσει πρώτος στο νήμα.

Νίκος Λούντος

13 Ιούλη 2016, Νο 1231Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Πηγαίνοντας προς τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία, ο Ομπάμα έκανε επίσημη επίσκε-
ψη στο ισπανικό κράτος. 

Ήρθε για να δηλώσει ότι “όποια κυβέρνηση κι αν αναδειχθεί στην Ισπανία, η συμμαχία με
τις ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητη”. Ο Ομπάμα προσπαθούσε καιρό να έρθει, αλλά δεν γινόταν
μιας και η Ισπανία δεν έχει εκλεγμένη κυβέρνηση. Τελικά αναγκάστηκε να γίνει δεκτός από
τον υπηρεσιακό ακόμη πρωθυπουργό Ραχόι. 

Το κίνημα ωστόσο ήταν στο πόδι για να τον υποδεχθεί. Και στη Μαδρίτη και στη Σεβίλλη
οργανώθηκαν διαδηλώσεις. Η Σεβίλλη ήταν στο πρόγραμμα του Ομπάμα γιατί ήθελε να επι-
σκεφθεί τις δυο κοντινές αμερικάνικες βάσεις, στη Ρότα και τη Μορόν. Τα γεγονότα στο
Ντάλας τον έκαναν τελικά να περικόψει το πρόγραμμά του αλλά η διαδήλωση στη Σεβίλλη
πραγματοποιήθηκε κανονικά. “Έξω οι βάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ”, “Δικοί σας οι πόλεμοι, δικοί
μας οι νεκροί”, “Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι”, ήταν τα συνθήματα που φωνάχτηκαν πιο μα-
ζικά. Στη διαδήλωση είχε οργανωμένη παρουσία η νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος, η
αντικαπιταλιστική πρωτοβουλία “Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο”, η “Αντιπολεμική Πλατ-
φόρμα” και πολλά τοπικά κινήματα ενάντια στις βάσεις και τον ιμπεριαλισμό. Απογοητευτική
παραφωνία ήταν η απουσία του Ποδέμος, με τον Πάμπλο Ιγκλέσιας να συμμετέχει στη δεκά-
λεπτη συνάντηση που… καταδέχτηκε να κάνει ο Ομπάμα μαζί του.

“Yποδοχή” Ομπάμα στην Ισπανία

Και στο Λονδίνο διαδηλωτές
έκλεισαν τον κεντρικό δρόμο

στην Όξφορντ στρητ.

Μαζικό κίνημα ενάντια 
στις δολοφονίες Μαύρων
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Έ
να χρόνο μετά το δημοψήφισμα του ΟΧΙ, το
κίνημα δεν το βάζει κάτω και η πολιτική συ-
ζήτηση έχει γίνει ακόμα πιο απαιτητική. Τρο-

φοδοτείται όχι μόνο από τις εξελίξεις εδώ στην Ελ-
λάδα αλλά και από τις διεθνείς. Το οικοδόμημα της
ΕΕ είναι σε βαθιά κρίση όπως έδειξε το βρετανικό
δημοψήφισμα. Οι πολύμηνοι εκρηκτικοί αγώνες των
εργατών και της νεολαίας στην Γαλλία, όχι μόνο εμ-
πνέουν αλλά και δείχνουν ποιοι είναι οι πραγματικοί
σύμμαχοί μας και πόση δύναμη έχουν. 

Το ότι η τάξη μας έχει δύναμη, έχει καθορίσει τις
εξελίξεις, είναι ένα πρώτο στοιχείο, δεν είναι μια δια-
λυμένη και ηττημένη τάξη. Η καινούργια έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου “Η Εργατική Αντίσταση
στα Μνημόνια: Το χρονικό των Αγώνων μιας Εξαε-
τίας”, γραμμένο από τη Λένα Βερδέ και τον Στέλιο
Μιχαηλίδη μας θυμίζει τις μεγάλες και «μικρές» μά-
χες αυτών των χρόνων. Αυτό το κίνημα γκρέμισε κυ-
βερνήσεις, έδωσε εκλογικά ρεκόρ και την κυβέρνη-
ση στην Αριστερά και είναι το υπόβαθρο της κρίσης
του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. 

Κομμάτι αυτού του κινήματος που συνεχίζεται εί-
ναι το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες κόντρα στη ρατσιστική συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας για την οποία καμαρώνουν ο Τσίπρας
και ο Μουζάλας. Το βιβλίο “Γκρεμίστε τον Φράχτη-
Ανοίξτε τα Σύνορα”, γραμμένο από τους Κ. Θωίδου,
Γ. Πίττα και Θ. Καμπαγιάννη, μας δίνει πληροφορίες
και επιχειρήματα για την πάλη ενάντια στην «ρατσι-
στική Ευρώπη-Φρούριο». Τα ισλαμοφοβικά ψέματα
και επιθέσεις είναι η συγκολλητική ουσία του σύγ-
χρονου ρατσισμού που πάνω του χτίζεται η «Ευρώ-
πη-Φρούριο». Γι’ αυτό στις μάχες που δίνουμε ένα
απαραίτητο εφόδιo είναι και η μπροσούρα “Η Πάλη
Ενάντια στην Ισλαμοφοβία” από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο. 

OXI

Το που έχει καταντήσει αυτή η κυβέρνηση της
«πρώτη φορά Αριστερά» έχει προκαλέσει βέβαια μια
πολύ ευρύτερη συζήτηση. Τον προβληματισμό που
εκφράζουν χιλιάδες μέλη και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ
που δεν αποδέχτηκαν τον «ρεαλισμό» του Τσίπρα,
αντανακλά το βιβλίο συλλογή κειμένων “Το ΟΧΙ που
έγινε ΝΑΙ” (επ. Χρ. Λάσκος και Δ. Παπαδάτος-Ανα-
γνωστόπουλος). Μια εποικοδομητική βιβλιοκριτική
μπορείτε να διαβάσετε στο νέο τεύχος του περιοδι-
κού Σοσιαλισμός από τα Κάτω. Το βιβλίο “ΣΥΡΙΖΑ:
Μέσα στο Λαβύρινθο”, του Κέβιν Όβεντεν, κυκλοφό-
ρησε πρώτα στ’ αγγλικά πριν μεταφραστεί στα ελλη-
νικά. Πιάνει το νήμα από τις ρίζες της Αριστεράς μέ-
χρι τους αγώνες ενάντια στα μνημόνια, την άνοδο
και την «πτώση» του ΣΥΡΙΖΑ. 

Οι εξελίξεις αποδεικνύουν την ανάγκη της αντικα-
πιταλιστικής επαναστατικής εναλλακτικής στην κρί-
ση του καπιταλισμού και στα ξεπουλήματα του ρε-
φορμισμού. Το βιβλίο “Η εργατική εναλλακτική” του
Λ. Μπόλαρη και της Λ. Βερδέ παρόλο που γράφτηκε
πριν την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, διατη-
ρεί την αιχμηρότητά του: η διαγραφή του χρέους, η
έξοδος από ευρώ και ΕΕ, η κρατικοποίηση των τρα-
πεζών και ο εργατικός έλεγχος είναι τα όπλα της νι-
κηφόρας σύγκρουσης με την κυβέρνηση, τους καπι-
ταλιστές και την ΕΕ. 

Το συλλογικό βιβλίο “Ο ελληνικός καπιταλισμός, η

παγκόσμια οικονομία και η κρίση” από το Μαρξιστι-
κό Βιβλιοπωλείο, δίνει πολύτιμες απαντήσεις για την
κατανόηση της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης,
αλλά και για τα χαρακτηριστικά και την πορεία του
ελληνικού καπιταλισμού μέσα σε αυτήν, από την δε-
καετία του ’70, μέχρι και την περίοδο των μνημο-
νίων. Για μια συνολική ανάλυση της ιστορικής πορεί-
ας του συστήματος και των λόγων που οδηγείται σε
κρίσεις αξίζει να διαβαστεί το “Καπιταλισμός Ζόμπι”
του Κρις Χάρμαν. 

Εκατό χρόνια πριν ο Λένιν έγραφε το κλασσικό
“Ιμπεριαλισμός Ανώτατο Στάδιο του Καπιταλισμού”.
Το σημερινό σύστημα εξακολουθεί να περιστρέφε-
ται γύρω από τον ανταγωνισμό κεφαλαίων βασισμέ-
νων στα κράτη τους που γεννάνε εντάσεις, επεμβά-
σεις και πολέμους. Γι’ αυτό το βιβλίο του Λένιν αξίζει
να διαβαστεί ξανά όπως και το “Ιμπεριαλισμός και
Παγκόσμια Οικονομία” του Ν. Μπουχάριν, του θεω-
ρητικού των μπολσεβίκων (που προλογίζει ο Λένιν).
Τα βιβλία “Ουκρανία: Σταυροδρόμι ιμπεριαλιστικών
ανταγωνισμών” του Λ. Μπόλαρη και “Μέση Ανατολή.
Αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις” της Δή-
μητρας Κυρίλλου αναλύουν τους ιμπεριαλιστικούς
ανταγωνισμούς που έχουν γίνει «καυτοί» σε αυτές
τις περιοχές. 

Κεφάλαιο

Το βιβλίο “Η Αποκρυπτογράφηση του Κεφαλαίου”
του Αλεξ Καλλίνικος είναι μια νέα έκδοση του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου. Σ’ αυτό το βιβλίο ο συγγρα-
φέας μας βάζει στα «βαθιά νερά» της προσπάθειας
του Μαρξ να εντοπίσει και να αναλύσει τον τρόπο
που λειτουργεί ο καπιταλισμός, τους «νόμους κίνη-
σης» αυτού του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος.
Η μαρξιστική θεωρία για τον καπιταλισμό δεν ξεπή-
δησε ολοέτοιμη από το μυαλό του Μαρξ και ο συγ-
γραφέας ακολουθεί το χτίσιμό της, δηλαδή τις δια-
δοχικές προσεγγίσεις του Μαρξ με άξονα τα κείμενα
που αποτέλεσαν τη βάση για το έργο της ζωής του,
το “Κεφάλαιο”. 

Σ’ αυτή την προσπάθεια αναδεικνύει καίρια ζητή-
ματα για τη λειτουργία του σύγχρονου καπιταλισμού

Bιβλία για  το καλοκαίρι
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ως ενός συστήματος που συνεχίζει να βασίζε-
ται στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης
και οδηγείται σε κρίσεις. Εξηγεί ακόμα ότι το
Κεφάλαιο είναι βέβαια ένα επιστημονικό έργο,
όμως επίσης είναι και πολιτικό όπλο στον αγώ-
να για την χειραφέτηση της εργατικής τάξης·
άλλωστε αυτός ήταν ο λόγος που ο Μαρξ κα-
ταπιάστηκε με την συγγραφή του. Όποιοι/ες
προτιμούν μια γενικότερη εισαγωγή στο μαρξι-
σμό, μπορούν να μελετήσουν ένα άλλο βιβλίο
του Α. Καλλίνικος που κυκλοφορεί από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, τις “Επαναστατικές
Ιδέες του Καρλ Μαρξ”. Επίσης φέτος κυκλο-
φόρησε το νέο βιβλίο του γνωστού αμερικά-
νου μαρξιστή Ντέηβιντ Χάρβεϋ, “Οι 17 Αντιφά-
σεις του Καπιταλισμού”. 

Ρόζα, Λένιν, Τρότσκι

Και βέβαια, ο μαρξισμός δεν «τέλειωσε» με
τον Μαρξ. Μια άλλη φετινή έκδοση του Μαρ-
ξιστικού Βιβλιοπωλείου είναι η πολιτική βιο-
γραφία “Ρόζα Λούξεμπουργκ” γραμμένη από
τον Τόνι Κλιφ. Σε μια σειρά από θεματικά κε-
φάλαια ο συγγραφέας παρουσιάζει τις βασι-
κές ιδέες και πολιτικές μάχες της μεγάλης
επαναστάτριας, από τις κόντρες με τους υπο-
στηρικτές του «κοινοβουλευτικού δρόμου»,
μέχρι τις αναλύσεις της για τη μαζική απερ-
γία, τον καπιταλισμό και τον ιμπεριαλισμό.
Αυτό που συνδέει τον Κλιφ, τον ιδρυτή της
Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης που κομ-
μάτι της είναι το ΣΕΚ, με την Ρόζα είναι η πε-
ποίθηση ότι ο σοσιαλισμός είναι έργο της
ίδιας της εργατικής τάξης, «από τα κάτω» όχι
διάφορων «σωτήρων» κοινοβουλευτικών και
μη. Τα ίδια τα βιβλία της Ρ. Λούξεμπουργκ
διατηρούν όλη την επικαιρότητά τους: το
“Κοινωνική Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση”
και το “Μαζική Απεργία, Κόμμα, Συνδικάτα”
είναι δυο απαραίτητα εφόδια. 

Παράλληλα, αναζωπυρώνεται το ενδιαφέ-
ρον για τον Λένιν. Πρόσφατα για παράδειγμα
κυκλοφόρησε η σύντομη πολιτική του βιογρα-
φία από τον ακαδημαϊκό Lars T. Lih με τίτλο
“Βλαντιμίρ Λένιν”. Ο συγγραφέας έχει συμβά-
λει, και με το βιβλίο του για το “Τί να κάνου-
με;” στην υπεράσπιση του Λένιν από το βουνό
συκοφαντιών και διαστρεβλώσεων που τον
έχουν καλύψει εχθροί και «φίλοι». Παρόλα αυ-
τά ο Lih αποτυγχάνει να εντοπίσει τι είναι αυτό
που ξεχώριζε τον Λένιν και το κόμμα του από
την σοσιαλδημοκρατία της εποχής του. Η τρί-
τομη πολιτική βιογραφία του Λένιν που έχει
γράψει ο Τόνι Κλιφ προσεγγίζει πολύ πιο πετυ-
χημένα αυτές τις διαφορές και αποκαθιστά
την πραγματική λενινιστική παράδοση. 

Ο Λέον Τρότσκι ήταν ο επαναστάτης που
συγκρούστηκε με τον σταλινισμό και κράτη-
σε ζωντανή τη φλόγα του διεθνισμού και της
επαναστατικής στρατηγικής και τακτικής σε
δύσκολα χρόνια. Μια καλή εισαγωγή στο έρ-
γο του είναι το βιβλίο “Ο Μαρξισμός του
Τρότσκι” του Ντάνκαν Χάλλας και μια συστη-
ματική παρουσίασή του κάνει ο Τόνι Κλιφ
στην τετράτομη βιογραφία του Τρότσκι. Βέ-

βαια, η μελέτη των κειμένων του Τρότσκι
πάντα αποζημιώνει: η “Ιστορία της Ρώσικης
Επανάστασης”, παραμένει ένα αξεπέραστο
επίτευγμα, η “Διαρκής Επανάσταση” γραμ-
μένο το 1930 παραμένει η καρδιά της σύγ-
χρονης επαναστατικής στρατηγικής, η συλ-
λογή κειμένων “Η Πάλη Ενάντια στο Φασι-
σμό στην Γερμανία” είναι η βάση για να κα-
ταλάβουμε τι είναι φασισμός αλλά και τι ση-
μαίνει συγκεκριμένα ενιαίο μέτωπο, η “Προ-
δομένη Επανάσταση” είναι η πρώτη σοβαρή
μαρξιστική ανάλυση για τον εκφυλισμό και
στραγγαλισμό της επανάστασης από τον
σταλινισμό. 

1936

Το 2016 είναι η χρονιά με πολλές σημαντι-
κές επετείους από την ιστορία του εργατικού
κινήματος και των επαναστάσεων, διεθνώς και
στην Ελλάδα. Φέτος συμπληρώθηκαν για πα-
ράδειγμα ογδόντα χρόνια από την επανάστα-
ση στην Ισπανία, μια αποφασιστική καμπή για
την παγκόσμια ιστορία. Οι αιτίες που την γέν-
νησαν και οι βασικές μάχες που την έκριναν
παρουσιάζονται με ζωντανό τρόπο στο βιβλίο
“Ισπανία 1936: Λαϊκό Μέτωπο και επανάσταση
ενάντια στο φασισμό” των Τ. Κλιφ και Α.
Ντέργκαν. 

Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1936 η Γαλ-
λία συγκλονιζόταν από ένα τεράστιο κύμα κα-
ταλήψεων και τη μεγαλύτερη γενική απεργία
στη μέχρι τότε ιστορία της, ύστερα από την
εκλογική νίκη του Λαϊκού Μετώπου. Η παμφλέ-
τα του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου “Ιούνης
1936: Οι καταλήψεις των εργοστασίων στη
Γαλλία” δίνει ένα αδρό περίγραμμα αυτής της
συγκλονιστικής στιγμής.

Η εξέγερση του Μάη στη Θεσσαλονίκη ήταν
κι αυτή κομμάτι του «διεθνούς 1936». Τα βι-
βλία του Δ. Λιβιεράτου για το εργατικό κίνημα,
της δεκαετίας του ’20 και του ’30, αξίζει να

διαβαστούν. Ιδιαίτερα ο τόμος “Κοινωνικοί
Αγώνες στην Ελλάδα 1932-1936” που καταπιά-
νεται και με την εξέγερση του Μάη. 

Ο Μάης του ‘36 στην Ελλάδα ήταν υπό μία
έννοια ο πρόλογος για το κίνημα της Αντίστα-
σης και την «νικηφόρα επανάσταση που χάθη-
κε». Το βιβλίο του Δημήτρη Μαριόλη, “Η αδύ-
νατη ταξική ανακωχή. Η πολιτική του ΕΑΜ στα
Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και στα
συνδικάτα μέχρι τα Δεκεμβριανά”, καταπιάνε-
ται με μια λίγο μελετημένη αλλά καθοριστική
περίοδο: το μεσοδιάστημα ανάμεσα στην Απε-
λευθέρωση και το ξεκίνημα του Δεκέμβρη του
1944.

Η Ισπανία, η Γαλλία και η Ελλάδα του 1936
ήταν κομμάτι ενός διεθνούς κύματος αγώ-
νων, εξεγέρσεων και επαναστάσεων που εί-
χε ξεκινήσει από τα μέσα εκείνης της δεκαε-
τίας. Για παράδειγμα το 1934 ήταν η χρονιά
που το εργατικό κίνημα στην Αμερική έδινε
τις πρώτες νικηφόρες μάχες του. Την ιστο-
ρία μιας από αυτές, διηγείται με γοητευτικό
και διεισδυτικό τρόπο ο Φάρελ Ντομπς στο
βιβλίο “Η εξέγερση των Τίμστερς” που κυ-
κλοφόρησε πρόσφατα για πρώτη φορά στα
ελληνικά. Ο Ντομπς ήταν μέλος της οργάνω-
σης των τροτσκιστών στη Μινεάπολις που
καθοδήγησαν το νικηφόρο αγώνα του τοπι-
κού συνδικάτου των τίμστερς -δηλαδή των
οδηγών φορτηγών και εργαζόμενων σε απο-
θήκες. Μια συνολικότερη παρουσίαση του
εργατικού κινήματος των ΗΠΑ εκείνη την
εποχή μας δίνει το βιβλίο “Αντεπίθεση” του
Τζον Νιούσιντζερ. 

Επίσης φέτος συμπληρώνονται σαράντα
χρόνια από τη μεγάλη γενική απεργία του

1976 ενάντια στο νόμο 330 του «μεγάλου» Κα-
ραμανλή. Ήταν το αποκορύφωμα του συγκλο-
νιστικού εργατικού κινήματος της Μεταπολί-
τευσης που ξεκίνησε από την εξέγερση του
Νοέμβρη 1973. Για τις μάχες του κινήματος
μπορείτε να διαβάσετε από το ΜΒ το βιβλίο
“Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!”, καθώς και τη
συλλογή των κειμένων της ΟΣΕ (οργάνωση
από την οποία προήλθε το ΣΕΚ) των χρόνων
1972-74 “Οι ρίζες της επαναστατικής αριστε-
ράς στην Ελλάδα”.  Επίσης, το βιβλίο “Τα Παι-
διά της Δικτατορίας” του Κωστή Κορνέτη ανα-
δεικνύει πτυχές των διεργασιών στη νεολαία
που προηγήθηκαν. 

Για όσους/ες συγκρούονται με τα εθνικιστι-
κά ψέματα και τους μύθους είναι απαραίτητο
εφόδιο το βιβλίο του Χάρη Αθανασιάδη, “Τα
Αποσυρθέντα Βιβλία Εθνος και Σχολική Ιστο-
ρία στην Ελλάδα 1858-2008”.

Λέανδρος Μπόλαρης

Bιβλία για  το καλοκαίρι



Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ εργατικη αλληλεγγυη 

Τ
ην όξυνση της αντιπαράθεσης με τη Ρωσία αποφάσισε η Σύνο-
δος Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε, με την πα-
ρουσία των αρχηγών των 28 κρατών-μελών του, την περασμέ-

νη εβδομάδα στην Βαρσοβία. 

Η ίδια η επιλογή του τόπου είχε έναν ξεκάθαρο συμβολισμό: η Πο-
λωνία ανήκε την εποχή του Ψυχρού Πολέμου στη “σφαίρα επιρροής”
της Ρωσίας. Η έδρα του ρωσικού στρατιωτικού συμφώνου (του αντί-
στοιχου του ΝΑΤΟ) ήταν στη Βαρσοβία. Η Πολωνία ήταν ένα από τα
πρώτα “γεωπολιτικά” λάφυρα που άρπαξαν οι δυτικοί νικητές του
Ψυχρού Πολέμου μετά την ήττα της Ρωσίας.

Μέσα στα εικοσιπέντε περίπου χρόνια που έχουν περάσει από το
γκρέμισμα του Τείχους του Βερολίνου, η Δύση δεν έχει σταματήσει
ούτε λεπτό τις προσπάθειές της να απλωθεί ανατολικά. Η Γιουγκοσλα-
βία (ανήκε κατά 50% στη Ρωσία σύμφωνα με όσα είχαν συμφωνήσει
λίγους μήνες πριν από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου ο Στάλιν,
ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ) χρειάστηκε να περάσει πρώτα από το κα-
μίνι του εμφυλίου πολέμου για να παραδοθεί τελικά στην “αγκαλιά”
της Δύσης. Το 2008, όμως (την περίοδο της πρώτης προεδρίας του
Πούτιν)  τα ρωσικά τανκς ακύρωσαν με τη βία τα σχέδια ένταξης της
Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Και το 2014, λίγο μετά την κατάρρευση της κυ-
βέρνησης του Βίκτορ Γιανουκόβιτς στην Ουκρανία, η Ρωσία κατέλαβε
τη χερσόνησο της Κριμαίας και την προσάρτησε.

Επικίνδυνη αντιπαράθεση

Με τη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας το ΝΑΤΟ εγκαινιάζει ουσια-
στικά μια νέα, επικίνδυνη περίοδο αντιπαράθεσης απέναντι στη Ρω-
σία. Το πρελούδιο της συνόδου ήταν η γιγαντιαίων διαστάσεων νατοϊ-
κή στρατιωτική άσκηση “Ανακόντα” που έγινε στις αρχές του Ιούνη
στην Πολωνία: “Αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη διακίνηση ξένων συμ-
μαχικών δυνάμεων στην Πολωνία σε καιρό ειρήνης”, γράφει η εφημε-
ρίδα The Guardian. “Η δεκαήμερη άσκηση περιλαμβάνει 31.000 στρα-
τιώτες και χιλιάδες στρατιωτικά οχήματα από 24 χώρες... Οι πολυε-
θνικές επιχειρήσεις που έχουν ανακοινωθεί μέχρι τώρα περιλαμβά-
νουν τη ρίψη 1.130 αλεξιπτωτιστών... την κατασκευή μιας γέφυρας
πάνω από τον ποταμό Βιστούλα για τη μεταφορά 300 οχημάτων και
μια νυχτερινή ‘επίθεση’ με 35 ελικόπτερα...”  

Λίγες εβδομάδες νωρίτερα οι ΗΠΑ ενεργοποίησαν μια “αντιβαλλι-
στική ασπίδα” στη Ρουμανία. Η αμερικανική κυβέρνηση πρόβαλε σαν
δικαιολογία τον “κίνδυνο” που διατρέχει η Ευρώπη από ενδεχόμενη
επίθεση με βαλλιστικούς (δηλαδή μεγάλων αποστάσεων) πυρηνικούς
πυραύλους από  “κράτη-ταραξίες” (πχ τη Βόρεια Κορέα). Στην πραγ-
ματικότητα, όμως, όλοι ξέρουν ότι η ασπίδα στρέφεται πρώτα και κύ-
ρια ενάντια στη Ρωσία. 

Τώρα οι ΗΠΑ ετοιμάζουν μια δεύτερη ασπίδα στο Ρετζίκοβο της
βόρειας Πολωνίας. Και δεν περιορίζονται σε αυτά: ανάμεσα σε αυτά
που αποφάσισαν την περασμένη εβδομάδα οι ηγέτες των χωρών του
ΝΑΤΟ ήταν η άμεση ανάπτυξη τεσσάρων πολυεθνικών ταγμάτων
στις χώρες της Βαλτικής και την Πολωνία -η “περικύκλωση”, με άλλα
λόγια,  της Ρωσίας με νατοϊκά στρατεύματα.

Η Ρωσία παρά την ήττα της στον Ψυχρό Πόλεμο και τον “υποβιβα-
σμό” της στη διεθνή ιμπεριαλιστική κατάταξη, εξακολουθεί να είναι η
δεύτερη ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη του πλανήτη. Το πυρηνικό
της οπλοστάσιο είναι αρκετό για να αφανίσει -όχι μια ή δυο, αλλά δε-
κάδες φορές-  κάθε ζωή στον πλανήτη. Ο Πούτιν χρησιμοποιεί τη
στρατιωτική του δύναμη με τον ίδιο κυνικό τρόπο που το κάνουν
όλες οι μεγάλες δυνάμεις: η ρωσική αεροπορία μετέτρεψε μέσα
στους τελευταίους μήνες το Χαλέπι της Συρίας σε ένα σωρό ερει-
πίων -και ένα απέραντο νεκροταφείο- προκειμένου να στηρίξει το
συμμαχικό του καθεστώς του Άσαντ στη Δαμασκό. Και, όπως φάνηκε
στην περίπτωση της Γεωργίας και της Ουκρανίας είναι έτοιμος να
υπερασπιστεί τις “κτήσεις” του από την αρπακτική επιθετικότητα της
Δύσης με κάθε μέσο. Το ΝΑΤΟ “απαντάει” τώρα με μια μεγάλη ανά-
πτυξη δυνάμεων, αύξηση των εξοπλισμών (και των εξοπλιστικών δα-
πανών) και εγκατάσταση “ασπίδων” στην ανατολική Ευρώπη. Το που
μπορεί να φτάσει αυτή η παράνοια το δείχνουν ανάγλυφα οι εκατόμ-
βες των νεκρών των δυο παγκοσμίων πολέμων.

Επικίνδυνη κλιμάκωση

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της Βρετανίας
ήταν ένα σοκ και για τους ηγέτες του ΝΑΤΟ. Η Βρετανία
δεν ήταν απλά και μόνο η δεύτερη ισχυρότερη οικονο-
μία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ήταν και η μεγαλύτερη
στρατιωτική της δύναμη. 

Στη Βαρσοβία οι αρχηγοί των 28 κρατών-μελών του
ΝΑΤΟ προσπάθησαν να υποβαθμίσουν τις περιπλοκές
και να διασκεδάσουν τις ανησυχίες που προκαλεί στις
άρχουσες τάξεις της Δύσης το “διαζύγιο” της Βρετα-
νίας.

“Το δημοψήφισμα ... δημιούργησε μια αβεβαιότητα
για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης” δήλωσε ο
Μπάρακ Ομπάμα. “Και δυστυχώς αυτό οδήγησε κάποι-
ους στο συμπέρασμα ότι ολόκληρο το οικοδόμημα της
Ευρωπαϊκής ασφάλειας και ευημερίας καταρρέει... επι-
τρέψτε μου να πω ότι, όπως συμβαίνει συχνά σε αυτές
τις στιγμές, αυτού του είδους οι υπερβολές είναι άστο-
χες”. 

Στην πραγματικότητα το Brexit έρχεται να προστεθεί
τώρα στον μακρύ κατάλογο των αποτυχιών του δυτικού
ιμπεριαλισμού - με πρώτη και σημαντικότερη την ήττα του
“πολέμου κατά της τρομοκρατίας” που κατάφερε να πα-
ραδώσει ένα μεγάλο κομμάτι της Μέσης Ανατολής στο Ισ-
λαμικό Κράτος,  να γιγαντώσει την Αλ Κάιντα και τα παρα-
κλάδια της και να απειλεί να αποσταθεροποιήσει τώρα και
την Τουρκία. 

Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός που πισωγυρίζει στο Ιράκ
και στη Συρία βλέπει τώρα να αποχωρεί από την ΕΕ ο βα-
σικός του σύμμαχος, η Βρετανία.

Οι αποτυχίες αυτές έχουν προκαλέσει βαθιά ρήγματα
μέσα στη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Οι χώρες του Ευρω-
παϊκού Νότου (με πρώτη την Ιταλία) ανησυχούν περισσό-
τερο για την αστάθεια στη Μέση Ανατολή και τα κύματα

των προσφύγων που φτάνουν στις ακτές τους. Οι χώρες
της Ανατολικής Ευρώπης, αντίθετα, εστιάζουν πολύ πε-
ρισσότερο στη Ρωσία -στη δική τους γειτονιά. “Η βασική
ανησυχία στη σύνοδο κορυφής της 8-9 Ιούλη του 2016”,
έγραφε πριν από επτά μήνες ο Καρλ Χάιντς Καμπ, ο πρό-
εδρος της (γερμανικής) Ομοσπονδιακής Ακαδημίας για
την Πολιτική Ασφάλειας του Βερολίνου, “θα είναι να απο-
φύγει μια διάσπαση της συμμαχίας και να συμφιλιώσει τα
συμφέροντα των χωρών μελών της Ανατολικής και της
Νότιας Ευρώπης...”. 

Διαιρέσεις

Στη Βαρσοβία οι ηγέτες του ΝΑΤΟ προσπάθησαν, στη
σκιά του Βrexit να κρύψουν τις διαφορές τους. Αλλά δεν
τις ξεπέρασαν. Ίσα-ίσα: η ίδια η αποχώρηση της Βρετα-
νίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση προσθέτει τώρα μια
ακόμα νέα διάσταση τις διαιρέσεις αυτές.

Ο Αλέξης Τσίπρας -αν πιστέψουμε φυσικά το θόρυβο
που έκαναν (με βάσει ένα δημοσίευμα της Financial Ti-
mes) τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ στην Ελλάδα
“έσπασε” την κοινή γραμμή ζητώντας καλύτερη συνερ-
γασία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην πραγματικότητα ο Τσίπρας δεν έσπασε καμιά κοι-
νή γραμμή. Αυτό που έκανε ήταν να ευθυγραμμιστεί με
τον Ολάντ και τον Ρέντσι: το ΝΑΤΟ θα πρέπει να συνερ-
γαστεί με τη Ρωσία για την σταθεροποίηση της Συρίας
(με μια συμφιλίωση ενδεχομένως και με το καθεστώς
του Άσαντ) και την καταπολέμηση των “τζιχαντιστών”.
Αυτό που ζήτησε από τους ηγέτες του ΝΑΤΟ ο Τσίπρας
στη Βαρσοβία δεν ήταν “διάλογο” και “ειρήνη”: να βομ-
βαρδίζουν από εδώ και πέρα μαζί και όχι χώρια τη Μέση
Ανατολή ζήτησε. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Κρίση της ΕΕ, κρίση του ΝΑΤΟ

ΑντιΝΑΤΟϊκή διαδήλωση στη Βαρσοβία το Σάββατο 9 Ιούλη


