
ΕΒ
ΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚ

ΑΚ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr20 Iούλη 2016 Νο 1232

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ 
ΤHΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Ο
ι λαοί της Τουρκίας και η εργατική
της τάξη πέτυχαν μια σπουδαία νίκη
οδηγώντας σε αποτυχία το στρατιω-

τικό πραξικόπημα με τη μαζική παρουσία
τους στους δρόμους τη φοβερή νύχτα της
Παρασκευής προς Σάββατο 15-16 Ιούλη.
Όσες προσπάθειες κι αν γίνονται για να μει-
ωθεί ο δικός τους ρόλος και να προβλη-
θούν τα σκοτεινά παρασκήνια των στρατη-
γών, του Ερντογάν και των μεγάλων δυνά-
μεων (ΗΠΑ,ΕΕ,Ρωσία), η αλήθεια δεν κρύ-
βεται. 

Η τεράστια κρίση που συγκλονίζει ολό-
κληρη τη Μέση Ανατολή αποσταθεροποί-
ησε και την Τουρκία. Αυτό είναι το πραγμα-
τικό υπόβαθρο των δραματικών εξελίξεων.
Ο κόσμος βρήκε την ευκαιρία να βγει στο
προσκήνιο και ματαίωσε τα σχέδια των πρα-
ξικοπηματιών. Αυτόν τον κόσμο θα τον βρει
μπροστά του ξανά και ο Ερντογάν, έστω κι
αν πλήθος καλοθελητές τον βαφτίζουν «πα-
νίσχυρο κυρίαρχο του παιχνιδιού». Η κρίση
δεν τελείωσε και οι συμβιβασμοί Ερντογάν,
στρατηγών, ΗΠΑ και ΕΕ δεν σταθεροποιούν
την κατάσταση.

Μπροστά σε αυτή την εικόνα, το εργατικό
κίνημα και η Αριστερά εδώ δεν μπορούν να
είναι παθητικοί θεατές «ίσων αποστάσεων»,
ούτε –πολύ χειρότερα- να ανεχθούν την ελ-
ληνική εμπλοκή στις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις που θέλουν να «σταθεροποιήσουν»
την περιοχή. 

Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα με τη
σειρά. 

Ο τούρκικος καπιταλισμός είχε βρει εδώ
και 13 χρόνια στο πρόσωπο του Ερντογάν
έναν πετυχημένο υπερασπιστή των συμφε-
ρόντων του. Όχι μόνο διαχειρίστηκε την πιο
μεγάλη ανάπτυξη της οικονομίας που έβαλε
την Τουρκία στη λέσχη των G20, αλλά και
φούντωσε τις φιλοδοξίες για ηγεμονία στη
Μέση Ανατολή. 

Συνέχεια στη σελ. 3

Πανηγυρισμοί πάνω στα καταλειμένα τανκς στη γέφυρα του Βόσπορου.
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Να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη μας στους
αγωνιζόμενους εργάτες της Τουρκίας!

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα χαιρετίζει την
ηρωική αντίσταση των λαών της Τουρκίας που απέ-
τρεψαν το στρατιωτικό πραξικόπημα. Από την
Ιστανμπούλ ως το Κουρδιστάν, χιλιάδες βγήκαν
στους δρόμους κόντρα στα τανκς και ματαίωσαν τα
σχέδια των πραξικοπηματιών.

Όλοι αυτοί δεν ήταν απλά «οπαδοί του Ερντο-
γάν», ήταν μαχητές της δημοκρατίας που έδειξαν
με τον πιο χειροπιαστό τρόπο ποια είναι η δύναμη
που μπορεί να φράζει το δρόμο σε χούντες. Είναι η
συλλογική δράση και ενότητα από τα κάτω.

Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους συντρόφους και τις
συντρόφισσες του Επαναστατικού Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού Κόμματος (DSiP) που από τις πρώτες ώρες
του πραξικοπήματος στάθηκαν χειροπιαστά στο
πλευρό της νικηφόρας αντίστασης. Όπως τονίζουν
στην κρίσιμη ανακοίνωσή τους: «Την ώρα που πα-
λεύουμε ενάντια στο πραξικόπημα, πρέπει, ταυτό-
χρονα, να παλέψουμε ενάντια στις συνθήκες που
έδωσαν στους στρατιωτικούς το έδαφος γι ' αυτή την
προσπάθεια: Οι αντιδημοκρατικές συνθήκες, οι συν-
θήκες του πολέμου». Οι επιθέσεις των κυβερνήσεων
του Ερντογάν και οι συνεργασίες του με τον στρατό
ενάντια στο κίνημα του πάρκου Γκεζί, ενάντια στους
απεργούς και πάνω απ’ όλα για να ξαναρχίσει τον πό-
λεμο ενάντια στους Κούρδους, είναι αυτές που άνοι-
ξαν την πόρτα για τους πραξικοπηματίες.

Τις ευθύνες για αυτές τις πνιγηρές συνθήκες τις
έχουν βέβαια και οι δυνάμεις της λεγόμενης «πολι-
τισμένης» Δύσης, οι ΗΠΑ και η ΕΕ με τις ιμπεριαλι-
στικές πολεμικές επεμβάσεις τους στη Μέση Ανα-
τολή, με την κατάπτυστη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας κατά των προσφύγων, με τη στήριξη που
προσφέρουν σε χούντες και αντιδραστικά καθεστώ-
τα που ποδοπάτησαν τους αγώνες της Αραβικής
Άνοιξης. Οι εφημερίδες του Σίσι στην Αίγυπτο πα-
νηγύριζαν για το πραξικόπημα στην Τουρκία το
πρωί του Σαββάτου!

Δεν είναι τυχαίο ότι οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και
της ΕΕ περίμεναν μέχρι να κριθεί η έκβαση της από-
πειρας πραξικοπήματος για να ανακοινώσουν υπο-
κριτικά την «προσήλωσή τους στη δημοκρατία». Μαζί
τους, δυστυχώς, και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.

Οι πραξικοπηματίες προσπάθησαν να εμφανι-
στούν ως δύναμη που έδρασε «για την αποκατά-
σταση της δημοκρατίας και του κοσμικού χαρακτή-
ρα του κράτους». Αυτός ο ισλαμοφοβικός μανδύας
δεν κατάφερε να ξεγελάσει τους εργάτες της
Τουρκίας. Όσους αγώνες κι αν έχουν δώσει ενάντια
στον αυταρχισμό του Ερντογάν και στα κέρδη που
έχει προσφέρει στους καπιταλιστές της Τουρκίας,
θυμούνται πολύ καλά πόσους νεκρούς έχουν κοστί-
σει οι «κοσμικές» χούντες του Εβρέν στη χώρα
τους και του Σίσι στην Αίγυπτο.

Αυτό είναι ένα πολύτιμο δίδαγμα και για το εργα-
τικό κίνημα και την Αριστερά εδώ. Καμιά σύμπλευ-
ση με τα σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για πολεμικές
επιχειρήσεις στο όνομα της καταπολέμησης της
«ισλαμικής απειλής». Όχι άσυλο για τους πραξικο-
πηματίες στην Ελλάδα την ώρα που κυβέρνηση και
ΕΕ αρνούνται το άσυλο σε χιλιάδες πρόσφυγες. Αλ-
ληλεγγύη στην εργατική τάξη της Τουρκίας με τις
πολλές εθνικότητες και τις πολλές θρησκείες μέχρι
να ολοκληρώσει τη νίκη ενάντια σε κάθε χούντα και
τις συνθήκες που τις γεννούν.

Η Κεντρική Επιτροπή του ΣΕΚ
Αθήνα, 16 Ιούλη 2016 

Ανακοίνωση
του ΣΕΚ

στην Τουρκία τις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος.

Όχι στο πραξικόπημα! Αγώνας για τη δημοκρατία!
Ζούμε μια απόπειρα πραξικοπήματος τις τελευταίες ώρες.
Μια ομάδα του στρατού προσπαθεί να πάρει την εξουσία.
Τα πολεμικά αεροσκάφη πετάνε χαμηλά πάνω από την Άγκυρα.

Το κτίριο της Τουρκικής Ραδιοτηλεόρασης έχει βομβαρδιστεί.
Εξακολουθούν να υπάρχουν ήχοι από βόμβες που εκρήγνυνται.

Αυτοί που προσπαθούν να πάρουν την εξουσία έχουν κάνει μια
ανακοίνωση στην τηλεόραση, που ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν
τις Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι ξεκάθαρο, ωστόσο, ότι είναι μια
συγκεκριμένη ομάδα εντός των στρατιωτικών.

Είμαστε ενάντια σε κάθε προσπάθεια για στρατιωτικό πραξικό-
πημα. Όσοι συμμετέχουν θα πρέπει να λογοδοτήσουν.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους ενάντια στην από-
πειρα πραξικοπήματος.

Είμαστε μαζί με τις χιλιάδες που αντιστέκονται στα στρατεύματα.
Την ώρα που παλεύουμε ενάντια στο πραξικόπημα, πρέπει,

ταυτόχρονα, να παλέψουμε ενάντια στις συνθήκες που έδωσαν
στους στρατιωτικούς το έδαφος γι' αυτή την προσπάθεια: Οι αν-
τιδημοκρατικές συνθήκες, οι συνθήκες του πολέμου.

Ο αγώνας ενάντια στο πραξικόπημα πρέπει να είναι μια μάχη
για τη δημοκρατία, πρέπει να συνεχίσει και να μετατραπεί σε μια
μάχη κατά των περιορισμών της δημοκρατίας.

Αυτοί που θέλουν να εγκαταστήσουν μια στρατιωτική χούντα
δεν πρέπει να νικήσουν!

Ο λαός θα νικήσει!
16 Ιουλίου 2016 Κεντρική Επιτροπή, 

Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (DSIP)

ΤΟΥΡΚΙΑ Στους δρόμους
ενάντια στο πραξικόπημα

Τ
ην Παρασκευή 15 Ιούλη περίπου στις
10 το βράδυ, τεθωρακισμένα απέκλει-
σαν την γέφυρα του Βοσπόρου στην

Κωνσταντινούπολη. Αρχικά κυκλοφόρησε η
φήμη ότι έγινε κάποιο νέο τρομοκρατικό
χτύπημα. Σύντομα, όμως, η αλήθεια γινό-
ταν επώδυνα εμφανής. Τα τανκς είχαν βγει
στους δρόμους στην Κωνσταντινούπολη
και την Άγκυρα. 

Ακούγονταν πυροβολισμοί και εκρήξεις.
Στρατιωτικές μονάδες έπαιρναν θέσεις σε
κεντρικά σημεία, όπως στην πλατεία Ταξίμ.
Κατέλαβαν το κτίριο της κρατικής τηλεόρα-
σης. Άλλες κατέλαβαν το μεγαλύτερο αε-
ροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Αερο-
πλάνα F-16 έκαναν χαμηλές πτήσεις για να
σπείρουν τον τρόμο.

Λίγο μετά τις 11μμ ο πρωθυπουργός Μπι-
ναλί Γιλντιρίμ βγήκε σε ένα ιδιωτικό κανάλι
για να καταγγείλει απόπειρα πραξικοπήμα-
τος από «ένα τμήμα του στρατού». Η επιβε-
βαίωση ήρθε λίγο αργότερα όταν στο κρα-
τικό κανάλι της τηλεόρασης διαβάστηκε το
ανακοινωθέν των πραξικοπηματιών που αυ-
τοαποκαλούνταν «συμβούλιο ειρήνης». Δή-
λωναν ότι είχαν πάρει τον έλεγχο της χώ-
ρας για να εξασφαλίσουν τα «ατομικά δι-
καιώματα, το Σύνταγμα και το κράτος του
νόμου». 

Όλα τα πραξικοπήματα στην Τουρκία
από το 1960 και μετά χρησιμοποιούσαν
ανάλογη γλώσσα. Για το άλλο που διαβε-
βαίωναν οι πραξικοπηματίες, ήταν ότι οι
«διεθνείς υποχρεώσεις» της Τουρκίας θα
τηρηθούν απολύτως. Η Τουρκία είναι από
τις βασικές χώρες του ΝΑΤΟ και η βάση
του Ιντσιρλίκ χρησιμεύει στα αμερικάνικα
αεροπλάνα στον «πόλεμο κατά της τρομο-
κρατίας στη Μέση Ανατολή». Σ’ αυτή τη βά-
ση ανεφοδιάστηκαν και τα αεροπλάνα που
έλεγχαν οι πραξικοπηματίες. 

Ο Τζον Κέρι, ο υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ, που βρισκόταν στη Μόσχα έκ-
φρασε την ευχή «για σταθερότητα και συ-
νέχεια» στην Τουρκία. Δηλαδή, ένα ενθαρ-
ρυντικό κλείσιμο του ματιού στους πραξικο-
πηματίες. Λίγο μετά το Στέητ Ντηπάρτμεντ
ενημέρωνε τους Αμερικάνους ταξιδιώτες

στην Τουρκία ότι στην χώρα έχει εκδηλωθεί
«εξέγερση» όχι απόπειρα πραξικοπήμα-
τος… 

Ο Ομπάμα και ο Κέρι ανακάλυψαν την
«δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση» πολύ
αργότερα, όταν γινόταν φανερό ότι η από-
πειρα πραξικοπήματος αποτύγχανε. Το ίδιο
και η ΕΕ, οι κυβερνήσεις της «δημοκρατι-
κής Δύσης» και μαζί τους η κυβέρνηση του
Τσίπρα. Δεν είχαν πρόβλημα βέβαια τους
περασμένους μήνες όταν υπέγραφαν την
κατάπτυστη ρατσιστική συμφωνία με τον
Ερντογάν για τους πρόσφυγες ή όταν
έστελνε τον στρατό ενάντια στους Κούρ-
δους. Αλλά πως να το κάνουμε, οι στρατη-
γοί είναι η ενσάρκωση της «σταθερότητας
και συνέχειας».

Γιατί απέτυχε

Όσο το πραξικόπημα ψυχορραγούσε άρ-
χισαν να εμφανίζονται οι «αναλύσεις» που
το υποβάθμιζαν. Σε όλα τα διεθνή ΜΜΕ κυ-
ριαρχούσε και κυριαρχεί το αφήγημα ότι
επρόκειτο για «οπερετική» (δηλαδή κωμική)
ενέργεια κάποιων «αφρόνων αξιωματικών».
Οι πιο ευφάνταστες πιάστηκαν από τις δη-
λώσεις του Γκιουλέν, του ιμάμη πρώην συμ-

μάχου και τώρα σκληρού εχθρού του Ερν-
τογάν, ότι η όλη υπόθεση ήταν «στημένη»
από τον τελευταίο. Πραξικόπημα; Ποιο
πραξικόπημα; 

Κι όμως, το πραξικόπημα ήταν πραγματι-
κό και απειλητικό έστω κι αν δεν είχε την
έγκριση και την «σφραγίδα» της ανώτατης
στρατιωτικής ηγεσίας όπως τα προηγούμε-
να στην ιστορία της γειτονικής χώρας. Ένα
μέτρο της σοβαρότητάς του είναι το τίμημα
σε αίμα: 265 νεκροί και περίπου 1.500
τραυματίες. 

Οι διοικητές της 2ης και 3ης Στρατιάς, ο
επιτελάρχης της 1ης, ο στρατιωτικός διοι-
κητής της Μαλάτειας (έδρα της 2ης Στρα-
τιάς), ένας πρώην αρχηγός του τουρκικού
ΓΕΑ, μονάδες της Αεροπορίας, τμήματα με-
ραρχιών τανκ, συμμετείχαν στην απόπειρα. 

Αυτό που δεν υπολόγισαν οι χουντικοί
ήταν η μαζική αντίδραση στην απόπειρά
τους. Αυτή η αντίσταση έγειρε την πλάστιγ-
γα για την στάση που θα κρατούσαν για πα-
ράδειγμα οι ανώτατοι αξιωματικοί που δεν
εκδηλώθηκαν εξαρχής με το πραξικόπημα.
Οι διαδηλωτές που βάδισαν στη γέφυρα
του Βοσπόρου αψηφώντας τις σφαίρες από
τα τεθωρακισμένα που την είχαν καταλάβει
ήταν εκείνοι που απέδειξαν με το αίμα τους
ότι αν οι πραξικοπηματίες επέμεναν θα συ-
ναντούσαν μια πρωτόγνωρη αντίσταση που
θα έφτανε στα όρια του εμφυλίου. 

Έτσι ο Ερντογάν που είχε λουφάξει, έκα-
νε έκκληση στο κόσμο να βγει στο δρόμο
(χρησιμοποιώντας τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης) όπως και άλλα υψηλόβαθμα στε-
λέχη του κόμματός του. Κεντρικό ρόλο
στην κινητοποίηση των χιλιάδων που κατέ-
βηκαν από τις εργατικές και λαϊκές συνοι-
κίες για να αντιμετωπίσουν το πραξικόπημα
έπαιξαν τα τζαμιά που καλούσαν σε έκτα-
κτη προσευχή, δηλαδή συγκεντρώσεις. 

Όμως, η αντίσταση στο πραξικόπημα δεν
προήλθε μόνο από τον στενό πυρήνα των
οπαδών του Ερντογάν και τον μηχανισμό
του ΑΚΡ, τον «ισλαμικό όχλο» όπως τον
αποκαλούν περιφρονητικά και ρατσιστικά
διάφοροι «αναλυτές». 

Συνέχεια στη σελ.20

Ο συγγραφέας Ιμπραχίμ Χασάλ
ήταν στη γέφυρα στον Βόσπορο όταν
ο στρατός άνοιξε πυρ κατά των δια-
δηλωτών. Τα κορμιά έπεφταν στην
άσφαλτο, αλλά ο κόσμος, γύρω στα
10.000 άτομα, δεν εγκατέλειπε τη μά-
χη. Σκοτώθηκαν 11 πολίτες, δεκάδες
τραυματίστηκαν. 

Ενα 17χρονο αγόρι σκοτώθηκε την
ώρα που μετέφερε τραυματίες. Μέσα
στα θύματα ήταν και ένας από τους
στενότερους συνεργάτες του Ερντο-
γάν, ο Ερόλ Ολτσόκ και ο 16χρονος
γιος του.

http://www.efsyn.gr/arthro/iremia-
meta-tin-kataigida-0

Αγόρια νεκρά

Ανακοίνωση του DSiP
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Eργάτες ενωμένοι στις δύο όχθες του Αιγαίου
Συνέχεια από τη σελ.1

Μ
ε την αμερικάνικη κατοχή στο Ιράκ να
παραπαίει και τα αραβικά καθεστώτα
στη δίνη της Αραβικής Άνοιξης, ο Ερν-

τογάν και οι τούρκοι καπιταλιστές μαζί του
έβλεπαν ευκαιρίες για εξαγωγή ενός μοντέλου
νεοφιλελεύθερης διαχείρισης με κόμματα «ισ-
λαμικής δημοκρατίας» (σαν τα χριστιανοδημο-
κρατικά) από την Τυνησία μέχρι τη Συρία.

Αυτά τα φιλόδοξα σχέδια έγιναν στάχτη. Αν-

τί για «ειρηνοποιός» στη Μέση Ανατολή, ο
Ερντογάν βρέθηκε να ξεκινάει ξανά τον πόλε-
μο κατά των Κούρδων μέσα στην ίδια την
Τουρκία και να αντιμετωπίζει τρομοκρατικές
επιθέσεις στην ίδια την Κωνσταντινούπολη
από τους τζιχαντιστές του ISIS. Παρέδωσε τη
βάση του Ιντσιρλίκ στις ΗΠΑ, αναγκάστηκε να
ζητήσει συγγνώμη από τη Ρωσία για την κα-
τάρριψη του αεροπλάνου της στα σύνορα με
τη Συρία και να αναθερμάνει τις σχέσεις του
με το Ισραήλ ενώ παλιότερα εμφανιζόταν σαν
υπερασπιστής των Παλαιστίνιων της Γάζας.

Και ταυτόχρονα βρέθηκε να χάνει έδαφος
όχι μόνο εκλογικά με την άνοδο του HDP, του
κόμματος που συνασπίζει τους Κούρδους με
την αριστερά, αλλά και στους δρόμους με το
κίνημα του Πάρκου Γκεζί πριν από τρία χρόνια.
Ενισχυμένο από την κρίση του Ερντογάν
έβγαινε το κίνημα και η αριστερά.

Στροφή

Για να αντισταθμίσει όλες αυτές τις αποτυ-
χίες, ο Ερντογάν έκανε στροφή 180 μοιρών
και από διώκτης των κεμαλικών στρατηγών
του τουρκικού «ΙΔΕΑ» (Ergenekon), έγινε προ-
στάτης τους. Έτσι, άνοιξε μόνος του την πόρ-
τα για τους πραξικοπηματίες της 15 Ιούλη που
είχαν μαζί τους τις τρεις από τις τέσσερις
στρατιές της Τουρκίας και τμήματα της αερο-
πορίας και του ναυτικού.

Δεν ήταν, λοιπόν, ένα «πραξικόπημα-οπερέ-
τα» ή «στημένο» από τον ίδιο τον Ερντογάν.
Ήταν μια απόπειρα αντίστοιχη με το πραξικό-
πημα του Σίσι στην Αίγυπτο που επωφελήθηκε

από την κρίση της εκλεγμένης κυβέρνησης
της Μουσουλμανικής Αδελφότητας για να πά-
ρει την εξουσία. Είναι γνωστό εδώ και πολύ
καιρό ότι οι στρατηγοί στο Κάιρο, στη Δαμα-
σκό και στην Άγκυρα θεωρούν τους εαυτούς
τους ως τους φυσικούς φορείς της προστα-
σίας του «κοσμικού» κράτους από τους «ισλα-
μιστές».

Η μεγάλη διαφορά ήταν ότι στην Τουρκία ο
κόσμος βγήκε στους δρόμους ενάντια στο
πραξικόπημα. Οι πραξικοπηματίες αντιμετώπι-
σαν το δίλημμα ότι θα έπρεπε να οδηγήσουν
την Τουρκία σε ένα λουτρό αίματος σαν της
Συρίας για να επιβάλουν τη δικτατορία τους.
Και αναγκάστηκαν να κάνουν πίσω καθώς και
οι «σιωπηροί» υποστηρικτές τους σε ΗΠΑ και
ΕΕ δεν θέλησαν μια δεύτερη Συρία στην πόρ-
τα της Ευρώπης.

Όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι η κατάσταση
ομαλοποιήθηκε μετά την κατάρρευση του
πραξικοπήματος. Κάθε άλλο. Ο Ερντογάν, οι
στρατηγοί, οι ΗΠΑ και η ΕΕ ψάχνουν τις νέες
ισορροπίες τους. Και ο απλός κόσμος έχει μια
νέα αυτοπεποίθηση ότι η δράση του κάνει δια-
φορά. Αυτή την αυτοπεποίθηση θέλουν να
σβήσουν οι από πάνω. Όπως ζωγράφιζαν και
ζωγραφίζουν τους ψηφοφόρους του Brexit
στη Βρετανία σαν «ρατσιστικό πλήθος», τώρα
μιλάνε για τους διαδηλωτές της Τουρκίας σαν
«φανατικό όχλο». Βγαίνει το ΝΑΤΟ και η ΕΕ
μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος και
δηλώνει ότι θα παρακολουθεί την «τήρηση των
δημοκρατικών δικαιωμάτων» στην Τουρκία με
κριτήριο τη μεταχείριση των πραξικοπηματιών!

Εγγυητής της δημοκρατίας στην Τουρκία
δεν είναι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ ούτε οι συμφωνίες
του Ερντογάν μαζί τους. Είναι οι αγωνιζόμενοι
λαοί της και η εργατική τάξη που τους ενώνει.
Αλλά αυτό απαιτεί μια αριστερά που είναι ξε-
κάθαρη και δεν αναζητάει ισλαμοφοβικές δυτι-
κές και κεμαλικές συμμαχίες. 

Καθήκοντα

Για την Αριστερά και το κίνημα εδώ στην Ελ-
λάδα, αυτά είναι επείγοντα καθήκοντα. Πρέπει
να σταθούμε ενάντια στην εμπλοκή της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στις ιμπεριαλιστικές επεμ-
βάσεις στη Μέση Ανατολή. Καμιά ελληνική
συμμετοχή στους βομβαρδισμούς στη Συρία-
να κλείσει η βάση της Σούδας. Καμιά ελληνική
συμμετοχή στην επιστροφή δυτικών στρατευ-
μάτων στο Ιράκ. Όχι συμμαχίες με το Ισραήλ
και τη χούντα του Σίσι. Αλληλεγγύη στους αγώ-
νες των Παλαιστίνιων και των Κούρδων.

Να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας, να πέσουν οι φράχτες και η Φρόν-
τεξ. Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες (και
βέβαια όχι στους πραξικοπηματίες).

Και δίπλα σε όλα αυτά τα άμεσα βήματα αλ-
ληλεγγύης προς τους αγωνιζόμενους εργάτες
της Τουρκίας, μπορούμε να ξεδιπλώσουμε πιο
δυναμικά την αντίστασή μας στα Μνημόνια λι-
τότητας και ρατσισμού που συνυπογράφουν ο
Τσίπρας και η ΕΕ. Οι συσχετισμοί αλλάζουν, η
ΕΕ βρίσκεται σε πολλαπλή κρίση μετά το Bre-
xit και το αποτυχημένο πραξικόπημα στην
Τουρκία, εμπρός να συνεχίσουμε το δικό μας
ΟΧΙ με μεγαλύτερη ορμή.

Μ
ε τη συμμετοχή περίπου δέκα χιλιά-
δων διαδηλωτών πραγματοποιήθηκε
το περασμένο Σάββατο στο Λονδίνο

το μεγάλο συλλαλητήριο “Όχι στη λιτότητα,
όχι στο ρατσισμό, να φύγει η δεξιά”. Η διαδή-
λωση ήταν η πρώτη απάντηση στη νέα δεξιά
κυβέρνηση της Τερέζα Μέι. Η Μέι διαδέχτηκε
την περασμένη εβδομάδα τον Ντέιβιντ Κάμε-
ρον στην αρχηγία των Τόρις -όπως ονομάζε-
ται το κυβερνών, δεξιό, Συντηρητικό Κόμμα. Ο
Κάμερον είχε ανακοινώσει την παραίτησή του
λίγες ώρες μετά την επικράτηση του “brexit”
στο δημοψήφισμα της 23 Ιούνη.

“Μας λένε ότι η Τερέζα Μέι είναι πανίσχυ-
ρη”, έλεγε από το βήμα της συγκέντρωσης ο
Γουέιμαν Μπένετ από την αντιρατσιστική πρω-
τοβουλία Stand up against Racism. “Αυτά είναι
αηδίες. Οι Τόρις  είναι διαιρεμένοι... Ο κόσμος
υποφέρει. Την ευθύνη για αυτό την έχουν οι
Τόρις, οι τραπεζίτες και τα αφεντικά και όχι οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες”. 

Συνέχεια στη σελ. 14

ΛΟΝΔΙΝΟ

Συλλαλητήριο 
“υποδοχή” 
για την Τερέζα 
“Θάτσερ”

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
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Γ
ια 45 εκατομμύρια ευρώ ξε-
πουλήθηκε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
στην Ferrovie dello Stato Ita-

liane SpA μετά την απόφαση του
ΤΑΙΠΕΔ να κάνει δεκτή την προ-
σφορά της ιταλικής εταιρίας. Ο
διαγωνισμός για την ΕΕΣΣΤΥ κη-
ρύχτηκε άγονος αφού δεν υπήρ-
ξε προσφορά. Οι εργαζόμενοι και
οι μηχανοδηγοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
που συμπλήρωσαν 11 μέρες
απεργία διαρκείας στα εμπορικά
(τις περισσότερες από αυτές και
στα επιβατικά) τρένα, τη Δευτέρα
18 Ιούλη ανέστειλαν την απεργία
τους μέχρι την Πέμπτη 21 Ιούλη,
ενώ την Παρασκευή 22/7 θα συ-
νεδριάσουν ξανά για να συζητή-
σουν τη συνέχεια των κινητοποι-
ήσεων μετά από συνάντηση με το
ΤΑΙΠΕΔ. 

Η απόφαση-σκάνδαλο του ΤΑΙ-
ΠΕΔ για το σιδηρόδρομο έρχεται
μετά το ξεπούλημα του Λιμανιού
στην Cosco. Είναι προφανές ότι
στο στόχαστρο έχει μπει όλος ο
δημόσιος πλούτος από τις συγ-
κοινωνίες μέχρι τη ΔΕΗ και το νε-
ρό. Είναι άμεση ανάγκη να συντο-
νιστούν τα σωματεία και οι ομο-
σπονδίες όλων των χώρων ενάν-
τια στα ξεπουλήματα. 

Ο Κώστας Γενηδούνιας, πρό-
εδρος των Μηχανοδηγών την
ΤΡΑΙΝΟΣΕ δήλωσε στην ΕΑ: «Ο
σιδηρόδρομος πρέπει να είναι ενι-
αίος και δημόσιος. Δεν αντιδρού-
με μόνο για την ιδιωτικοποίηση,
αλλά ζητούσαμε και την ενοποί-
ηση των εταιρειών. Αυτή τη στιγ-
μή υπάρχουν 6-7 εταιρίες στον
Όμιλο. Εμείς ζητάμε να υπάρχει
ενιαίος ΟΣΕ υπέρ του κοινωνικού
συνόλου, υπέρ του πολίτη. Τα
σχέδια για την ιδιωτικοποίηση
υπάρχουν από τα τέλη της δεκαε-
τίας του ’90, με την πολυδιάσπα-
ση του Ομίλου, και τώρα υλοποι-
ήθηκε με την απόφαση που πάρ-
θηκε πριν από δέκα μέρες με την
πώληση στους Ιταλούς».

Σε ότι αφορά το πολύνεκρο δυ-
στύχημα στο σιδηρόδρομο στην
Ιταλία στις 12 Ιούλη μας είπε: «Τα
δυστυχήματα δεν είναι μόνο στην
Ιταλία, είναι σε όλη την Ευρώπη.
Ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο
που έχει μεγάλο κόστος συντήρη-
σης. Αυτές οι επιχειρήσεις τα τε-
λευταία χρόνια από εντάσεως ερ-
γασίας μετατρέπονται σε εντάσε-
ως κεφαλαίου και ιδιωτικοποιούν-
ται, υπάρχει συνεχώς μια τάση να
μειώνονται τα στάνταρ ασφαλεί-
ας. Είχαμε ατυχήματα στην Ισπα-
νία πέρσι με 90 νεκρούς, στην
Γερμανία, στην Ολλανδία, ενώ
στην Αγγλία ζητούν να επανακρα-
τικοποιηθεί ο σιδηρόδρομος.

Έτυχε τις ημέρες που δινόταν η
προσφορά από τους Ιταλούς να
γίνει αυτό το δυστύχημα αφού,
όπως μας λένε οι Ιταλοί συνάδελ-
φοι, τα στάνταρ εκεί είναι χαμη-
λά. Έχει αποδείξει η εμπειρία ότι
όπου έχει ιδιωτικοποιηθεί ο σιδη-
ρόδρομος για να βγουν κέρδη
αυξάνονται οι τιμές των εισιτη-
ρίων ή μειώνονται τα στάνταρ
ασφαλείας ή συμβαίνουν και τα
δύο». 

Όσον αφορά το εξευτελιστικό
τίμημα για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ μας δή-
λωσε: «Τα 45 εκατομμύρια είναι
πολύ μικρό τίμημα για μια εταιρία
σαν την ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το 2018 θα
έχει την δεκαπλάσια αξία. Μέχρι
το 2025 έχει εξασφαλίσει κρατι-
κές επιδοτήσεις 50 εκατομμύ-
ριων, έχει τα συμβόλαια με την
Cosco, έχει τα καλύτερα σλοτς
για αρτηριακά δρομολόγια και εμ-
πορικά δρομολόγια και το μεγα-
λύτερο περιουσιακό της στοιχείο
είναι οι εργαζόμενοι. Αυτό που
παραχωρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ είναι η
τεχνογνωσία των εργαζόμενων
που δεν υπάρχει πουθενά στην
αγορά. Επίσης, υπάρχουν 30 εκα-
τομμύρια διαθέσιμα στο ταμείο
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τόσα περίπου θα
μείνουν όταν πληρωθούν τα χρέη
προς τρίτους. Επί της ουσίας, το
τίμημα δεν είναι 45 εκατομμύρια,
είναι πολύ μικρότερο». 

Συλλογικές Συμβάσεις

Όσον αφορά τη συνέχεια των
κινητοποιήσεων τόνισε: «Η αγω-
νία των εργαζόμενων είναι αν θα
υπάρξουν Συλλογικές Συμβάσεις.
Οι ιδιωτικοποιήσεις φέρνουν συμ-
πίεση του μισθολογικού κόστους,
γίνεται προσπάθεια να φέρουν
νεότερους εργαζόμενους στη θέ-
ση των παλιότερων. Εδώ και εφτά
μήνες είμαστε σε διαρκείς κινητο-
ποιήσεις, με 40-45 μέρες απερ-
γίας. Σήμερα (Δευτέρα 18/7) βρι-
σκόμαστε στην 11η μέρα απεργία
στα εμπορικά τρένα και στα επι-
βατικά τρένα. 

Το ΤΑΙΠΕΔ έκανε δεκτή την
προσφορά των Ιταλών και προχώ-
ρησε η ιδιωτικοποίηση. Έχει λήξει
η σύμβαση εργασίας μας. Όταν
πήγαμε να υπογράψουμε την και-
νούργια μας είπανε πέντε λεπτά
πριν «μην έρχεστε, δεν θα υπο-
γράψουμε». 

Αποφασίσαμε αναστολή μέχρι
την Πέμπτη, συνάντηση με το ΤΑΙ-
ΠΕΔ, αλλά σε κάθε περίπτωση
την Παρασκευή θα συνεδριάσουν
τα δύο σωματεία για να αποφασί-
σουμε νέες κινητοποιήσεις για να
διεκδικήσουμε τα αυτονόητα».   

Νεκτάριος Δαργάκης 

ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Χυδαίο ξεπούλημα

Ο ίδιος ο Τσίπρας εγκαινίασε το Γενικό
Νοσοκομείο Θήρας, ενώ ο φιλοκυβερνη-
τικός Τύπος πανηγύριζε για το «νέο, σύγ-
χρονο νοσοκομείο». Οι εργαζόμενοι στην Υγεία εδώ και
καιρό έχουν καταγγείλει ότι το νέο νοσοκομείο αποτελεί
Δούρειο Ίππο μέσα στο ΕΣΥ για τα αρπακτικά της αγο-
ράς. 

Το νέο νοσοκομείο τυπικά θα είναι "υπό την εποπτεία
και τον έλεγχο του υπουργείου Υγείας", αλλά στην πραγ-
ματικότητα υπάγεται στην Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων
Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.). Αυτό θα σημαίνει για τους εργαζό-
μενους μπλοκάκια, προσωρινή εργασία με μονοετείς
συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, μετακινήσεις εργαζόμενων
από άλλα νοσοκομεία στο πλαίσιο της «κινητικότητας».
Στην ουσία ανοίγει την κερκόπορτα της ιδιωτικοποίησης

της δημόσιας υγείας. 
Η ΠΟΕΔΗΝ σε ανακοίνωσή της ανα-

φέρει: “Η κυβέρνηση συρρικνώνει, ιδιω-
τικοποιεί το ΕΣΥ και ελαστικοποιεί τις εργασιακές σχέ-
σεις... Ο έλεγχος του ΕΣΥ θα περάσει στην ΑΕΜΥ Α.Ε με
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Σύντομα την ΑΕΜΥ Α.Ε θα
την δούμε στο Χρηματιστήριο. Η κυβέρνηση επιδιώκει
την επέκταση των Συμβάσεων έργου χωρίς εργασιακά
δικαιώματα στο σύνολο των νέων προσλήψεων, αλλά και
την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων των υπαλ-
λήλων που ήδη εργάζονται. Δεν θα το επιτρέψουμε”. Η
ιδιωτικοποίηση δεν έχει να προσφέρει τίποτα και στους
ασθενείς που θα καλούνται να πληρώσουν «χρυσές» τις
υπηρεσίες του νοσοκομείου για να βγάλουν κέρδη οι κά-
θε λογής «επενδυτές» ή «χορηγοί». 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ

Κινητοποίηση για μόνιμη και σταθε-
ρή δουλειά για όλους, να φύγουν οι
εργολάβοι από τα νοσοκομεία και να
γίνουν μαζικές προσλήψεις οργάνω-
σαν τα σωματεία των νοσοκομείων
του Αγίου Σάββα, του Αττικού και του
Ευαγγελισμού στο υπουργείο Υγείας
το μεσημέρι της Πέμπτης 14 Ιούλη. 

Τα τρία σωματεία καλύπτουν και
στηρίζουν τους εργολαβικούς εργα-
ζόμενους που δουλεύουν με άσχη-
μες σχέσεις εργασίας. Ο Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλό-
γου Εργαζόμενων του Νοσοκομείου
Άγιος Σάββας είπε στη συγκέντρω-
ση: «Είναι μια μάχη που πρέπει να
δώσουμε μέχρι το τέρμα για όλους
τους εργαζόμενους μέσα στα νοσο-
κομεία, σε κάθε χώρο δουλειάς. Δια-
βεβαιώνουμε και την κυβέρνηση και
το υπουργείο και τους εργολάβους
ότι τα σωματεία θα δώσουν αγώνα
για μαζικές προσλήψεις, για μονιμο-
ποίηση του προσωπικού που δου-
λεύει με όλα τα δικαιώματα, με κανο-

νικές πληρωμένες άδειες, με κανονι-
κούς ρυθμούς δουλειάς, με τη δυνα-
τότητα να είναι γραμμένοι στα σωμα-
τεία. Δίνουμε τη μάχη μαζί με όλους
τους εργαζόμενους. Πρέπει να συνε-
χίσουμε αυτή τη μάχη και μέσα στον
καύσωνα, μέσα στο καλοκαίρι. Για να
πετάξουμε έξω από τα νοσοκομεία
τους εργολάβους κι όλοι να έχουν
μόνιμη, σταθερή δουλειά». 

Άθλια πολιτική

Ο Μιχάλης Ρίζος, πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζόμενων στο Αττικό
Νοσοκομείο αναφέρθηκε στις ατομι-
κές συμβάσεις που προτείνει το
υπουργείο. «Όλοι οι εργαζόμενοι
μαζί, και οι μόνιμοι και οι εργολαβι-
κοί, θα σπάσουμε αυτή την άθλια
πολιτική. Σε αυτόν τον αγώνα οι δυ-
νάμεις που υπερασπίζουμε τη μόνι-
μη και σταθερή δουλειά και να φύ-
γουνε οι εργολάβοι παρά τις όποιες
διαφορές μας, πρέπει να είμαστε
ενωμένοι. Κανένας δεν προσπαθεί
να εξωραΐσει τις ατομικές συμβά-

σεις. Μακριά από μας κάτι τέτοιο.
Παλεύουμε για μόνιμη σταθερή δου-
λειά και παλεύουμε αυτό να γίνει
πράξη τώρα! Όχι μετά από δέκα χι-
λιάδες χρόνια. Τι σημαίνει το τώρα;
Θέλουμε να φύγουνε όλοι οι εργο-
λάβοι από τα νοσοκομεία. Αυτό που
θα αντικαταστήσει τους εργολάβους
που θα φύγουν, το οποίο είναι ένα
πρώτο βήμα και δεν το έχουμε πετύ-
χει ακόμα, δεν θέλουμε να είναι αυ-
τή η σύμβαση που φέρνει ο υπουρ-
γός. Δεν την κάναμε εμείς αυτή τη
σύμβαση. Για αυτό όταν ζητάμε πλή-
ρη δικαιώματα, δεν τα κάνουμε για
να εξωραΐσουμε αυτή τη σύμβαση.
Δεν θα κάνουμε πίσω να απαιτούμε
μόνιμη και σταθερή δουλειά».

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν,
ενώ τα τρία σωματεία έχουν κάνει
κάλεσμα τόσο στην Ομοσπονδία
όσο και σε άλλα πρωτοβάθμια να
μπουν στη μάχη και να στηρίξουν
τους εργαζόμενους στους εργολά-
βους.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Προσλήψεις και μόνιμη 
δουλειά για όλους

14/7, στο υπουργείο Υγείας



Σ
υνεχίζουν τον αγώνα οι εργάτες και οι
εργάτριες του Μαρινόπουλου, με 24ωρη
απεργία την Παρασκευή 22/7, διεκδικών-

τας τους μισθούς και τις δουλειές τους, μετά
την πτώχευση της επιχείρησης. 

Οι κινητοποιήσεις μέχρι στιγμής έχουν βασι-
στεί σε μεγάλο βαθμό στην οργάνωση “από τα
κάτω” από υποκατάστημα σε υποκατάστημα.

Είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο της
Ε.Α για το παράδειγμα του σουπερμαρκετ
Καρφούρ – Μαρινόπουλος στην Νέα Ιωνία.
Εκεί όπου το Σάββατο 9/7 έγινε συγκέντρωση
των εργαζόμενων όπου συγκρότησαν Επιτρο-
πή Αγώνα με εκλεγμένη 5μελή συντονιστική
επιτροπή και προκήρυξαν στάση εργασίας για
τα μέσα της βδομάδας. Η στάση εργασίας
πραγματοποιήθηκε τελικά την Τετάρτη 13/7
τόσο στην Ν.Ιωνία όσο και σε άλλα υποκατα-
στήματα. Περισσότεροι από 50 εργαζόμενοι
συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση
έξω από το σουπερμάρκετ της Ν.Ιωνίας. 

“Δεν υποχωρούμε αν δεν πληρωθούμε” και
“Θέλουμε δουλειά κι όχι ανεργία – την κρίση να
πληρώσει η εργοδοσία” ήταν μερικά από τα συν-
θήματα που ακούγονταν από την ντουντούκα. 

“Έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα διεκδικώντας
τα δεδουλευμένα μας” μας λέει η Αγάπη, εργά-
τρια στο συγκεκριμένο υποκατάστημα. “Τα πε-
ρισσότερα παιδιά δουλεύουν εδώ πάνω από μια
δεκαπενταετία. 21 χρόνια ο ένας, 23 ο άλλος,
εγώ πάω στα 17 κλπ. Δεν θα τους χαρίσουμε
τους μισθούς μας.  Μας υποχρεώνουν να ερχό-
μαστε και να χτυπάμε κάρτα, είναι κι αυτοί υπο-
χρεωμένοι να μας πληρώσουν. Κι από τη στιγμή
που την επιχείρηση την πάρει άλλος, διεκδικού-
με να κρατήσουμε τις δουλειές μας, με τους
ίδιους μισθούς, χωρίς κουρέματα. Γι' αυτό και
είμαστε σχεδόν όλοι εδώ. Λέω σχεδόν γιατί
ακόμα υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που φο-
βούνται. Ήμουν κι εγώ μια από αυτούς που φο-
βούνταν, που ποτέ δεν έκαναν στάση εργασίας,
που υπέγραψε τη σύμβαση με μείωση 8%, αλλά
τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Στις κινητο-
ποιήσεις πρέπει να είμαστε όλοι. Αυτή είναι μό-
νο η αρχή. Ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Με
συχνές στάσεις εργασίας κι απεργίες. Με το να
καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια δεν θα κατα-
φέρουμε κάτι. Όσο καιρό καθόμασταν με σταυ-
ρωμένα χέρια τους βοηθούσαμε να φέρουν την
καταστροφή. Τους δώσαμε χρόνο. Ως εδώ
όμως. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος”. 

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν και δήλω-
σαν τη συμπαράστασή τους αρκετοί εκπρόσω-
ποι φορέων της περιοχής, μεταξύ άλλων από
το σωματείο του LIDL, το ΣΕΚ και την τοπική
επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη δημοτική κίνηση
“Ν.Ιωνία – Εκτός Σχεδίου”, το Σύλλογο Επαγ-
γελματοβιοτεχνών του Ηρακλείου, την Εργατι-
κή Λέσχη “Υδραγωγείο”, ενώ χαιρετισμό απήυ-
θηνε ο Νάσος Μπράτσος, μέλος του γενικού
συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ με το Μέτωπο για την
Ανατροπή κι ο Στέλιος Μιχαηλίδης εκ μέρους
της Εργατικής Αλληλεγγύης.  

Τις δύο τελευταίες ώρες της συγκέντρωσης,
στην πλατεία έξω από το σουπερμάρκετ, έγινε
γενική συνέλευση, σε ιδιαίτερα μαχητικό κλί-
μα. Οι απεργοί, παίρνοντας ο ένας μετά τον
άλλο τον λόγο, συζήτησαν τα επόμενα αγωνι-
στικά βήματα, την ανάγκη για άνοιγμα στην
κοινωνία προκειμένου να κερδίσουν συμπαρά-
σταση, τον συντονισμό με τους υπόλοιπους
συναδέλφους της επιχείρησης, τα επιχειρήμα-
τα με τα οποία θα κερδίσουν τους συναδέλ-
φους που δεν απήργησαν εκείνη τη μέρα. 

Στο τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα νέα στά-

ση εργασίας το Σάββατο 16/7 καλώντας σω-
ματεία, τοπικούς φορείς και κατοίκους της πε-
ριοχής έξω από το υποκατάστημα, με προοπτι-
κή να ακολουθήσει κινητοποίηση στο κέντρο
της Ν.Ιωνίας και κλιμάκωση με 24ωρη απεργία
τη βδομάδα που ακολουθεί. Η στάση και η κι-
νητοποίηση του Σαββάτου δεν πραγματοποι-
ήθηκε τελικά καθώς το σωματείο αρνήθηκε να
υιοθετήσει την απόφαση της συνέλευσης και
να καλύψει απεργιακά τους εργαζόμενους.

Σύσκεψη επιτροπών αγώνα
Το απόγευμα της Παρασκευής 15/7, πραγ-

ματοποιήθηκε σύσκεψη των επιτροπών αγώνα
από μια σειρά υποκαταστήματα, όπου κι απο-
φασίστηκε η 24ωρη απεργία της Παρασκευής
22/7. 

Η ανακοίνωσή τους αναφέρει: “Οι εργαζόμε-
νοι στον Μαρινόπουλο μέσα από τις ΕΠΙΤΡΟ-
ΠΕΣ ΑΓΩΝΑ των καταστημάτων HYPER Ρέν-
τη(042), HYPER Αργυρούπολης(052), HYPER
Μαρούσι(024), HYPER Νέας Ιωνίας(033) και
Μαρινόπουλος(104), κάναμε την αρχή! Πήρα-
με την κατάσταση στα χέρια μας, κόντρα στην
επίθεση της εργοδοσίας και των ανθρώπων
της, κόντρα στο κλίμα αναμονής, φόβου και
ψεύτικων αυταπατών που καλλιεργούν μέσα
στα καταστήματα.

Μέσα από Γενικές Συνελεύσεις και συλλογι-
κές αποφάσεις συγκροτήσαμε επιτροπές αγώ-
να κάνοντας δική μας υπόθεση την υπεράσπι-
ση των δικαιωμάτων μας. Προχωρήσαμε σε
πετυχημένη στάση εργασίας στις 13/7 με τη
συμμετοχή εκατοντάδων συνάδελφων και κινη-
τοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας.

Η καθολική συμμετοχή στη στάση εργασίας
που υπήρξε σε αρκετά καταστήματα πρέπει να
απλωθεί σε περισσότερα! Να σπάσει ο φόβος,
η εργοδοτική τρομοκρατία, ο συμβιβασμός με
την απληρωσιά. Να μην παρακολουθούμε τις
εξελίξεις από απόσταση. Αφορούν τη δουλειά
μας, τη ζωή μας! Να δώσουμε συνέχεια στους
αγώνες μας! Η πίεση μας προς την εργοδοσία
και την κυβέρνηση πρέπει να δυναμώσει!

Συνάδελφοι-ες σε κάθε κατάστημα, σας καλού-
με σε ενιαίο συντονισμό, να οργανώσουμε από
κοινού το επόμενο βήμα μας. Σας καλούμε μέσα
από συζητήσεις και Γενικές Συνελεύσεις, να συγ-
κροτήσετε επιτροπές αγώνα, ώστε να φτιαχτεί
ένα μεγάλο δίκτυο καταστημάτων και να δώσου-
με όλοι μαζί συντονισμένη αγωνιστική απάντηση.

Στη κοινή συνεδρίαση των επιτροπών αγώνα
στις 15/7/2016 αποφασίσαμε:

Οι επιτροπές αγώνα με τη στήριξη των 4
κλαδικών σωματείων εμποροϋπαλλήλων και
ιδιωτικών υπαλλήλων Αττικής, να προχωρή-
σουμε με πρόταση στις Γενικές Συνελεύσεις
των καταστημάτων για ΑΠΕΡΓΙΑ στις
22/7/2016 στη βάση της κλιμάκωσης και του
συντονισμού με το σωματείο εργαζομένων
του Μαρινόπουλου στη Βόρεια Ελλάδα που
ήδη έχει πάρει απόφαση.

Να γίνει υπόθεση όλων μας, η επιτυχία της
απεργίας! Να ενημερώσουμε όλα τα καταστή-
ματα για τις αποφάσεις μας, καλώντας τους
συναδέλφους σε συντονισμένο, ενιαίο αγώνα.

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο
εργασίας την ημέρα της τριμερούς συνάντη-
σης εργαζομένων, εταιρείας και υπουργείου.

Διεκδικούμε: Άμεση καταβολή όλου του μι-
σθού μας και του επιδόματος αδείας! Διασφά-
λιση όλων των θέσεων εργασίας! Καμία βλα-
πτική μεταβολή στις εργασιακές μας σχέσεις!

Κλείνουμε τα αυτιά μας στις φωνές της εργο-
δοσίας, που θέλουν να μας τρομοκρατήσουν. Η
απεργία είναι ενέργεια και συλλογική απόφαση
που επιλέγουμε για να διασφαλίσουμε τα δίκαια
αιτήματα μας! Δεν είναι παράνομη!

Κλείνουμε τα αυτιά μας στην πλειοψηφία
του επιχειρησιακού μας σωματείου που δεν
παίρνει μέτρα οργάνωσης και αγωνιστικές
πρωτοβουλίες φτάνοντας στο σημείο να καλεί
ανοιχτά σε απεργοσπασία, που κάνει ότι περ-
νάει από το χέρι της για να περάσει η εργοδο-
σία το σχεδιασμό της εις βάρος μας.

Μια επιλογή υπάρχει μπροστά μας! Να ορ-
γανωθούμε σε κάθε κατάστημα, να αγωνι-
στούμε ταξικά, συλλογικά, να απαιτήσουμε τα
δίκαια αιτήματά μας, να διασφαλίσουμε τη
δουλειά μας!”

Η προετοιμασία της απεργίας ξεκίνησε αμέ-
σως τόσο από τα μέλη των επιτροπών όσο κι
από συμπαραστάτες. Ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια, τα μέλη του ΣΕΚ, οι τοπικές
επιτροπές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μπήκαν στην πρώ-
τη γραμμή της έμπρακτης συμπαράστασης:

“Πολύ καλή ανταπόκριση βρήκαμε από τους
εργαζόμενους στη ΦΑ.ΜΑΡ. (τη φαρμακοβιο-
μηχανία του ομίλου Μαρινόπουλου) όταν την
περασμένη βδομάδα βρεθήκαμε εκεί για να
απλώσουμε την καμπάνια συμπαράστασης
στον αγώνα των εργαζομένων στα σούπερ-

μαρκετ Μαρινόπουλος”, μας λέει ο Πέτρος
Μπίγος από τον πυρήνα του ΣΕΚ στο Ελληνικό.
“Όλοι οι εργαζόμενοι που μιλήσαμε έπαιρναν
θέση κατά των απολύσεων των συναδέλφων
τους και ρωτούσαν για το πώς μπορούν να
βοηθήσουν οι ίδιοι. Δυο μέρες μετά βρεθήκαμε
στο μεγάλο κατάστημα Καρφούρ - Μαρινόπου-
λος στη λεωφόρο Αλίμου όπου συζητήσαμε με
αρκετούς εργαζόμενους για την απεργία στις
22 του μήνα. Αρκετοί είχαν ενημερωθεί και η
συντριπτική πλειοψηφία συμφωνούσε πως
χρειάζεται να σηκώσουμε το γάντι, με απεργίες
και καταλήψεις. Πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η
συζήτηση του πώς μπορεί να οργανωθεί η
απεργία, βάζοντας μπροστά για πρώτη φορά
το συντονισμό και των 120 εργαζομένων στο
κατάστημα. Από τη μεριά μας, ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια και η τοπική επιτροπή
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα είμαστε εκεί στην περιφρού-
ρηση, ζητώντας και από άλλους κλάδους και
σωματεία να στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα”.

Σ.Μ.
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Σε συνέλευση για την οργάνωση των
επόμενων βημάτων προχωρούσε ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημονιά, το απόγευμα
της Τρίτης 19/7, την ώρα που η Εργατική
Αλληλεγγύη βρισκόταν στο τυπογραφείο. 

Η μάχη συνεχίζεται, τόσο ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις με κύρια αιχμή τις συγκοι-
νωνίες, όσο κι ενάντια στα κλεισίματα όπως
ο αγώνας που δίνουν οι εργάτες και οι ερ-
γάτριες του Μαρινόπουλου με σταθμό την
24ωρη απεργία την Παρασκευή 22/7, αλλά
και η συνεχιζόμενη μάχη των εργαζομένων
του Λήδρα. Την ίδια στιγμή συνεχίζονται οι
κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στη δη-
μόσια Υγεία για προσλήψεις κι αύξηση της
χρηματοδότησης, όπως και στην ιδιωτική
Υγεία για συλλογικές συμβάσεις κι όχι εκδι-
κητικές απολύσεις, όπως αυτές που είδαμε
στην Ευρωκλινική. 

Στη συνέλευση αναμενόταν να συζητη-
θούν οι κινήσεις για τη στήριξη των αγώ-
νων που βρίσκονται σε εξέλιξη μέσα στο
καλοκαίρι αλλά και η προετοιμασία του
πανελλαδικού – πανεργατικού συλλαλη-
τηρίου στη ΔΕΘ στις 10 Σεπτέμβρη.

Απεργία στον Μαρινόπουλο
Oι εργαζόμενοι στο Carrefour της Ν. Ιωνίας ψηφίζουν

για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων
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Για πρώτη φορά μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, πραγματοποιήθηκε την
Πέμπτη 14/7, αντιφασιστική εκδήλωση  στην
πλατεία Ζαρντέν στην Αμφιάλη, λίγα μόλις
μέτρα από το σημείο όπου τα τάγματα εφό-
δου της Χρυσής Αυγής τον δολοφόνησαν.
Την εκδήλωση διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Κε-
ρατσινίου.

Η παρουσία στην εκδήλωση της Μάγδας
Φύσσα και άλλων μελών της οικογένειας
του Παύλου, του Αντρέα Τζέλλη, της Έλλης
Χριστοδούλου και της Βιολέτας Κουγιάτσου
δικηγόρων της οικογένειας Φύσσα στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, της Ελευθερίας Κου-
μάντου δημοσιογράφου από το Παρατηρη-
τήριο στη δίκη της Χρυσής Αυγής, έδωσαν
ξεχωριστό τόνο στην ίδια την εκδήλωση,
που ήταν αφιερωμένη στη δίκη της Χρυσής
Αυγής και στην πάλη για να ανοίξουν οι πό-
λεις για τους πρόσφυγες.

Ομιλητές ήταν ο Κώστας Παπαδάκης, δι-
κηγόρος από την πολιτική Αγωγή στη Δίκη
της Χρυσής Αυγής, ο Θανάσης Διαβολάκης
από το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ και την ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Νεκτάριος Χατζηανδρέου, καθη-
γητής από την ΕΛΜΕ Πειραιά και ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.
Την εκδήλωση συντόνισε η Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας. 

“Είναι μεγάλη χαρά να σας βλέπω και εδώ
πέρα όπως βλέπω και πάρα πολλές φυσιο-
γνωμίες στο δικαστήριο. Η παρουσία σας
μας δίνει δύναμη”, είπε στο χαιρετισμό του
ο Αντρέας Τζέλλης. “Το μόνο που θέλω να
πω είναι όσα είπε ένας μάρτυρας κατηγο-
ρίας φίλος του Παύλου στο δικαστηριο: Εί-
στε η σαπίλα όλου του ντουνιά, μπλοκο
στους φασίστες σε κάθε γειτονιά!”. Στη συ-
νέχεια το λόγο πήραν ο Λεωνίδας Κοντου-
δάκης, παλιός αγωνιστής της γενιάς των
Λαμπράκηδων, η Δήμητρα Μπαμπακού, κα-
θηγήτρια, ο Μιχάλης Πέππας από την
ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου και εκπρόσωπος της
ΟΡΜΑ. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με Hip
Hop Live από τους 518 PTRVC.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε
ο κρίσιμος ρόλος που έπαιξε το αντιφασι-
στικό κίνημα για να οριστεί η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής και για να μεταφερθεί στο Εφε-
τείο, που χρειάζεται να συνεχιστεί μέχρι την
καταδίκη της εγκληματικής οργάνωσης
Χρυσή Αυγή και όσων τους στηρίζουν. Τονί-
στηκε η σημασία της παρουσίας του αντι-
φασιστικού κινήματος στην ίδια τη δίκη και
η συνέχιση της πάλης στις γειτονιές για να
μην επιτρέψουμε στους δολοφόνους της
Χρυσής Αυγής να σηκώσουν ξανά κεφάλι,
αλλά και η μάχη για να ενταχθούν οι πρό-
σφυγες στις πόλεις, να ανοίξουν τα σύνορα
και να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης.

Η ΚΕΕΡΦΑ Κερατσινίου κάλεσε για συμ-
μετοχή στο ακροατήριο της δίκης της ΧΑ
την Πέμπτη 21 Ιούνη.

Στο κλείσιμο της εκδήλωσης ανακοινώθη-
κε πρωτοβουλία για τη διοργάνωση μεγά-
λης αντιφασιστικής συγκέντρωσης στο Κε-
ρατσίνι το Σάββατο 17 Σεπτέμβρη στα τρία
χρόνια της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
καθώς και σε όλη την Ελλάδα.

Κ.Θ.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

Ανεπιθύμητοι οι πραξικοπηματίες της Τουρκίας στην Ελλάδα, καλο-
δεχούμενοι οι πρόσφυγες!

Χαιρετίζουμε την ηρωική αντίσταση στο πραξικόπημα των εργατών
και των λαών της Τουρκίας, στην Ινσταμπούλ, την Άγκυρα και τις πό-
λεις του Κουρδιστάν. Ο κόσμος που πλημμύρισε τους δρόμους έφρα-
ξε το δρόμο στους πραξικοπηματίες, οι οποίοι θα έφερναν το απόλυ-
το τσάκισμα στις δημοκρατικές ελευθερίες.

Η πολιτική του Ερντογάν κλιμακώνει την εμπλοκή στον πόλεμο στη
Συρία, θέτοντας την Τουρκία στο πλευρό των ιμπεριαλιστών κάτω από
το πέπλο της ισλαμοφοβίας, με την υπογραφή της ρατσιστικής συμ-
φωνίας Τουρκίας –ΕΕ, με τους βομβαρδισμούς των κουρδικών πόλε-
ων, με την καταστολή των κινημάτων άνοιξε την όρεξη στους πραξικο-
πηματίες.

Οι εργαζόμενοι και η νεολαία στην Ελλάδα μοιραζόμαστε κοινούς
αγώνες στις δύο όχθες του Αιγαίου, από το κίνημα της πλατείας Γκεζί
που συνδέθηκε με το κίνημα κατά των Mνημονίων στην Ελλάδα, μέχρι
του αγώνες αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και την πάλη για να πέσει

ο φράχτης στον Έβρο και να ανοίξουν τα σύνορα. Θυμόμαστε ότι στις
23-24 Γενάρη διαδηλώσαμε μαζί για να πέσει ο φράχτης στα σύνορα
στον Έβρο, στους Κήπους και στα Ίψαλα.

Αποτελεί πρόκληση ότι η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το αίτημα να δώ-
σει άσυλο στους πραξικοπηματίες που πήραν ελικόπτερο και δραπέτευ-
σαν στην Αλεξανδρούπολη. Την ώρα, που χιλιάδες πρόσφυγες βρίσκονται
στη μέγγενη της ρατσιστικής συμφωνίας Ερντογάν-ΕΕ είναι απαράδεκτο η
Ελλάδα να γίνει καταφύγιο των πραξικοπηματιών της Τουρκίας.

Να θυμίσουμε ότι το κυνηγητό κατά Κούρδων και Τούρκων αγωνι-
στών δεν έχει σταματήσει στην Ελλάδα και βασίζεται στο δόγμα δαι-
μονοποίησης της κουρδικής αντίστασης και του ΡΚΚ ως τρομοκρατι-
κών οργανώσεων.

Καλούμε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να σταματήσει τις διαδικα-
σίες εξέτασης ασύλου στους πραξικοπηματίες και να καταργήσει τώ-
ρα τη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας.

16-07-2016, 

Aνακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ

Όχι άσυλο για τους πραξικοπηματίες

Σ
ε επτά νέα στρατόπεδα που κατα-
σκευάζονται σε Οινόφυτα, Θήβα, Λιβα-
δειά, Τρίκαλα, Στυλίδα, Τρίπολη και

Μεσσήνη, σκοπεύει η κυβέρνηση να μεταφέ-
ρει τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο Ελ-
ληνικό και στον Πειραιά. Την κατασκευή τους
έχει αναλάβει το υπουργείο Εθνικής Αμυνας
και πρόκειται να ολοκληρωθεί το γρηγορότε-
ρο δυνατό, όπως δήλωσαν κυβερνητικά στε-
λέχη.  

Σύμφωνα με καταγγελία της οργάνωσης
SolidarityNow “Σήμερα το πρωί (13/7) ξεκίνη-
σε η εκκένωση της Πέτρινης Αποθήκης στο
λιμάνι� του Πειραιά για να μεταφερθούν 500
περίπου πρόσφυγες�στα Οινόφυτα. Τρία λεω-
φορεία κατέφθασαν για να παραλάβουν τους
πρόσφυγες, ενώ χρησιμοποιήθηκαν βίαια μέ-
σα για να εκκενωθεί η περιοχή. Η Ασημίνα,
επικεφαλής της ομάδας του SolidarityNow
στον Πειραιά, υπολογίζει ότι περίπου 100-120
πρόσφυγες μεταφέρθηκαν με λεωφορεία -οι
περισσότεροι από τους οποίους ήταν Αφγα-
νοί. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι κατά τη
διάρκεια της επιχείρησης πολλοί άνθρωποι
έχασαν νομιμοποιητικά έγγραφα και υπηρε-
σιακά σημειώματα, διαβατήρια, χρήματα και
άλλα προσωπικά τους είδη - πολλά από τα
οποία πετάχτηκαν σε κάδους σκουπιδιών”. 

Αυτές οι καταγγελίες πέρασαν στα ψιλά
από τα δελτία ειδήσεων. Δεν έγινε όμως το
ίδιο με το “αγαπημένο θέμα” των ΜΜΕ περί
“συμπλοκών” και “εγκληματικότητας” μεταξύ
προσφύγων, όπως έγινε στο Ελληνικό την πε-
ρασμένη εβδομάδα που οδήγησαν σε τραυ-
ματισμούς και το θάνατο ενός Αφγανού πρό-
σφυγα. 

Οι πρόσφυγες δεν δέχονται να μεταφερ-
θούν σε κέντρα φιλοξενίας, που έχουν μετα-
τραπεί σε φυλακές-γκέτο. Οι άθλιες συνθή-
κες των στρατοπέδων με τις σκηνές κάτω
από 40 βαθμούς κελσίου, το χαλαμένο φαγη-
τό, την έλλειψη ιατρικής περίθαλψης, την
απαγόρευση εισόδου σε μεμονωμένους και
οργανωμένους αλληλέγγυους, έχουν σαν
αποτέλεσμα η μετακίνηση των προσφύγων
να γίνεται με τη χρήση βίας, αφού δεν δέχον-

ται όπως είναι φυσικό να ζήσουν κάτω από
αυτές τις συνθήκες και μάλιστα μακριά από
το κέντρο των πόλεων, απομονωμένοι από
την υπόλοιπη κοινωνία. 

Όσο και αν ο Μουζάλας και τα κυβερνητικά
στελέχη μιλούν για κέντρα υποδοχής, η εμ-
πειρία δείχνει ότι πρόκειται για στρατόπεδα
συγκέντρωσης-κράτησης, όπου φρουρούνται
από στρατό και αστυνομία, που δεν διστά-
ζουν να χρησιμοποιήσουν καταστολή σε βά-
ρος των προσφύγων, στρώνοντας έτσι το
δρόμο σε μειοψηφίες ρατσιστών να σηκώ-
σουν κεφάλι.

Εξέγερση

Μετά την εξέγερση των προσφύγων στη
Λέρο την περασμένη Πέμπτη ήρθαν στο φως
καταγγελίες για βίαιη δράση ομάδων «αγανα-
κτισμένων κατοίκων», οι οποίοι έφτασαν να
σπέρνουν τον τρόμο στο νησί με μηχανοκίνη-
τες περιπολίες που είχαν στόχο τους πρό-
σφυγες και με προπηλακισμούς και απειλές
κατά εθελοντών και μελών ΜΚΟ, με την κάλυ-
ψη της Δημοτικής Αρχής. 

Οι πρόσφυγες που εξεγέρθηκαν διαμαρτυ-
ρόμενοι για την κράτησή τους, καθώς οι δια-
δικασίες ασύλου έχουν σταματήσει επειδή τα
μηχανήματα και ο εξοπλισμός καταγραφής

και υποβολής αιτήσεων ασύλου έχουν χαλά-
σει, δέχτηκαν επίθεση από την αστυνομία και
το λιμενικό και στη συνέχεια όταν επιχείρη-
σαν να φύγουν από το κέντρο κράτησης δέ-
χτηκαν επίθεση από ΜΑΤ  και από “αγανακτι-
σμένους πολίτες” που “περίπου 20-30 άτομα,
ορισμένοι, σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργά
μέλη της Χρυσής Αυγής και άλλοι γνωστοί
στους ντόπιους για τις φασιστικές τους από-
ψεις, [...] επιχείρησαν να παραστήσουν την
“πολιτοφυλακή”, αναφέρουν δημοσεύματα. 

Το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
που πέρσι τέτοιον καιρό έδινε τη μάχη για να
τους σώσει από τον πνιγμό και να τους φιλο-
ξενήσει στα νησιά και σε όλη την Ελλάδα,
χρειάζεται να παλέψει για να σταματήσει την
πολιτική του εγκλεισμού τους σε γκέτο. Σε κά-
θε πόλη που η κυβέρνηση πάει να ανοίξει ένα
στρατόπεδο το κίνημα χρειάζεται να απαιτεί
να ανοίξουν άμεσα και να λειτουργήσουν ως
χώροι φιλοξενίας κλειστά ξενοδοχεία, κτίρια
υπηρεσιών που δεν λειτουργούν, και άλλοι
διαθέσιμοι δημόσιοι χώροι. Μαζικές προσλή-
ψεις και διορισμούς, περίθαλψη από τα δημό-
σια νοσοκομεία σε όσους έχουν ανάγκη, να
δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής σε δημοτικά
και γυμνάσια ώστε να εγγραφούν και να φοι-
τήσουν τα ανάλογης ηλικίας παιδιά.

Όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης

Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο Ελληνικό
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Με μεγάλη επιτυχία πραγμα-
τοποιήθηκε η εκδήλωση – συ-
ναυλία που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ
στο Ηράκλειο Αττικής, την Πέμ-
πτη 14/7, με σύνθημα «Καλοδε-
χούμενοι οι πρόσφυγες στις γει-
τονιές μας – Στη φυλακή οι νεο-
ναζι». Εκατοντάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες, κάτοικοι της πε-
ριοχής, στην πλειοψηφία τους
νέοι και νέες, γέμισαν το θεα-
τράκι του ΗΣΑΠ στο Ηράκλειο
στέλνοντας για άλλη μια φορά
καθαρό μήνυμα ότι το Ηράκλειο
και οι γύρω περιοχές, πρέπει να
είναι πόλεις ανοιχτές στους πρό-
σφυγες, χωρίς φασίστες και ρα-
τσισμό.

Παρεμβάσεις πραγματοποί-
ησαν ο Τάσος Σπυρόπουλος, δη-
μοτικός σύμβουλος Αμαρουσίου
με την αντικαπιταλιστική δημοτι-
κή κίνηση «Εκτός των Τειχών», η
Αγάπη Δινέρη και ο Μιχάλης
Βερβέρης από την επιτροπή
αγώνα στα Carrefour-Μαρινό-
πουλος της Ν.Ιωνίας, ο Γιάννης
Παντελάκης εκ μέρους του σω-
ματείου εργαζομένων του Δήμου
Ηρακλείου, ο Δημήτρης Ταβου-
λάρης, δημ. σύμβουλος Ηρα-
κλείου, με την αντικαπιταλιστική
δημοτική κίνηση «Ρήξη και Ανα-
τροπή στο Ηράκλειο», ο Κώστας
Σκαρμέας, δικηγόρος της Πολιτι-
κής Αγωγής στη Δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, ο Βασίλης Πουλαρί-
κας, από την αντικαπιταλιστική
δημοτική κίνηση Ν.Ιωνίας «Εκτός
Σχεδίου», ο Σύριος πρόσφυγας
Μοχάμεντ Υ, η Αλεξάνδρα Μαρ-
τίνη κι ο Στέλιος Μιχαηλίδης από
τις ΚΕΕΡΦΑ της περιοχής, ενώ
την εκδήλωση χαιρέτισε και η
Επιτροπή για το Προσφυγικό
Ηρακλείου Αττικής “Αλληλεγγύη
στην Πράξη”.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν στις
διεκδικήσεις που γίνονται σε κά-
θε δήμο για αξιοπρεπή στέγαση
των προσφύγων με πλήρη δι-

καιώματα κι ελεύθερη πρόσβαση
σε Υγεία και Παιδεία κι έφεραν
εικόνες από τις μάχες που πρω-
τοστατούν, τον αγώνα ενάντια
στους φασίστες, τη μάχη για να
καταδικαστούν οι χρυσαυγίτες
δολοφόνοι αναδεικνύοντας τη
σημασία της δίκης της Χ.Α. 

Αρκετές αναφορές έγιναν και
στους αγώνες που δόθηκαν στο
Ηράκλειο στο πρόσφατο παρελ-
θόν για να κλείσουν τα γραφεία
της Χρυσής Αυγής, όπως κι έγι-
νε τελικά, με τους ομιλητές να
επισημαίνουν την ανάγκη αντί-
στοιχων κινητοποιήσεων με στό-
χο το κλείσιμο της ναζιστικής
γιάφκας και στο Μαρούσι.

Αιχμές

Δεν έλλειψαν οι αιχμές στις αι-
τίες που γεννούν την προσφυ-
γιά, τους πολέμους και τη φτώ-
χεια που επιβάλλουν οι καπιταλι-
στές, όπως επίσης και τα καυστι-
κά σχόλια για την πολιτική της
κυβέρνησης, τα κλειστά σύνορα,
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και τις απελάσεις που έχει φέρει
η συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας. 

Χαρακτηριστικές ήταν οι τοπο-
θετήσεις των εργατών του Μαρι-
νόπουλου που ενημέρωσαν για
την υπόθεσή τους και κάλεσαν
όλες και όλους να συμπαραστα-
θούν στον αγώνα τους, ενώ συγ-
κινητική ήταν η παρέμβαση του
Μοχάμεντ, πρόσφυγα από τη Συ-
ρία που ευχαρίστησε όλες και
όλους που αγωνίστηκαν για να
μπορεί αυτός και η οικογένειά
του να κατοικεί πλέον στο Ηρά-
κλειο Αττικής, κάνοντας μια νέα
αρχή στη ζωή τους μακριά από
τον πόλεμο. 

Καθ'όλη τη διάρκεια της βρα-
διάς αγωνιστές μουσικοί της χιπ
χοπ ξεσήκωναν τον κόσμο με τα
τραγούδια τους. Στη συναυλία
έπαιξαν οι Infinik, Axer, Loonatik,
Sonder, Renegade Instruments,
Βδέλυγμα, Tozi, Real Eyes, Cere-
bro κι ο Παράξενος.

“Ναι στο τζαμί στον Ελαιώνα, όχι στους φασίστες που
παριστάνουν τους αγαναχτισμένους κατοίκους”, αναφέ-
ρει ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, καταγγέλοντας την προ-
σπάθεια μιας χούφτας φασιστών να κάνουν υποτιθέμε-
νη κατάληψη στο χώρο ανέγερσης του τζαμιού στο Βο-
τανικό, χύνοντας ρατσιστικό δηλητήριο σε βάρος των
μουσουλμάνων μεταναστών και προσφύγων.  

“Τα ορφανά της Χρυσής Αυγής επιδίδονται σε ένα
όργιο ρατσιστικής χυδαιότητας παριστάνοντας τους
προστάτες των αναξιοπαθούντων και των φτωχών ενώ
αποτελούν φασιστικό τάγμα εφόδου που παλιότερα εί-
χε ορμητήριο την πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα”,
αναφέρει συγκεκριμένα η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ. “Οι
κραυγές κατά της «ισλαμοποίησης της Ευρώπης» ακού-
στηκαν ηχηρά από το νορβηγό Αντερς Μπρέιβικ, που
δολοφόνησε 69 νέους στη Νορβηγία. Η ρατσιστική πο-
λιτική της Ευρώπης-φρούριο, των φραχτών και των
στρατοπέδων συγκέντρωσης τους ανοίγει το δρόμο. Το
μίσος κατά των μουσουλμάνων είναι το προπέτασμα για
να στηριχτούν τα βρόμικα πολεμικά σχέδια στην Μ.Ανα-
τολή και την Ασία αλλά και για να δικαιολογηθούν οι πιο
άθλιες πολιτικές λιτότητας...

Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, τις αρι-
στερές και δημοκρατικές δημοτικές παρατάξεις, τα συν-

δικάτα, τις κινήσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες να
βάλουν φρένο στις φασιστικές προκλήσεις”.

Σκάνδαλο

Στην πραγματικότητα η ανέγερση του τζαμιού έχει
καταντήσει σκανδαλο. Ενώ ο νόμος για την ανέγερση
τζαμιού ψηφίστηκε το 2006 και ακολούθησε η επιλογή
των εγκαταστάσεων του Ναυτικού στον Βοτανικό, τελι-
κά το 2011 το μέγεθος του τεμένους μειώθηκε και τον
Νοέμβριο του ίδιου έτους η Γενική Γραμματεία Δημο-
σίων Εργων άρχισε να «τρέχει» το έργο. Ακολούθησε η
ανάληψη του υπουργείου Υποδομών από τον Μάκη Βο-
ρίδη, που πάλι κόλλησε, αφού εντωμεταξύ έγινε προ-
σφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) την οποία
κατέθεσαν ένας πανεπιστημιακός, δύο αξιωματικοί του
Πολεμικού Ναυτικού, ένας εξωραϊστικός σύλλογος και
ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ κατά της δημιουρ-
γίας του τεμένους. Επιπλέον στις Δημοτικές εκλογές
του 2014 ο υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων και πρώην
υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρης Σπηλιωτό-
πουλος, ζήτησε τη διενέργεια τοπικού δημοψηφίσματος
για το αν θα χωροθετηθεί το τέμενος εντός ή εκτός των
ορίων του Δήμου Αθηναίων. Από τότε έχουν φτιαχτεί
μονο οι μακέτες. 

Μία νέα εκστρατεία παραπληρο-
φόρησης, τρομοκρατίας και ρατσι-
σμού εξαπέλυσαν για άλλη μία φορά
τα ΜΜΕ για το No Border Camp που
γίνεται από τις 15 εώς τις 24 ιούλη
στη Θεσσαλονίκη. Ο Πρύτανης του
ΑΠΘ δήλωσε ότι «θα ήθελε πολύ να
αποτραπεί η διοργάνωση από την
αστυνομία» και έκλεισε προληπτικά
τις βιβλιοθήκες του, ενώ ο Μπουτά-
ρης ζήτησε την επέμβαση του κρά-
τους, από την Αστυνομία και το
Υπουργείο Εσωτερικών ως το
Υπουργείο Παιδείας.

“Η υποκρισία τους δεν έχει όρια”,
ανακοίνωσε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονί-
κης. “Το Πανεπιστήμιο δεν έχει τίπο-
τα να φοβηθεί από μια διεθνή διοργά-
νωση αλληλεγγύης προς τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες και μά-
λιστα από ανθρώπους που απέδειξαν
έμπρακτα την αλληλεγγύη τους,

όπως η No Border κουζίνα η οποία
μοίραζε καθημερινά επί μήνες χιλιά-
δες μερίδες φαγητό στους πρόσφυ-
γες στην Ειδομένη. Οι εκδηλώσεις, οι
συζητήσεις και οι συναυλίες αποτε-
λούν πάντα μέρος της ζωντάνιας του
Πανεπιστημίου και της σύνδεσής του
με την κοινωνία. Ο Δήμαρχος θα
έπρεπε πρώτα να απολογηθεί για το
ότι έχει κρατήσει την Κεντρική Βιβλιο-
θήκη κλειστή επί μήνες και ο Πρύτα-
νης για το ότι τα Πανεπιστήμια ρημά-
ζουν από την υποχρηματοδότηση.

Πρόκληση

Είναι πρόκληση να χάνονται αν-
θρώπινες ζωές στο Αιγαίο, όπως συ-
νέβη την Τετάρτη στα ανοιχτά της
Μυτιλήνης, και ο Πρύτανης, ο Δή-
μαρχος, οι δικαστικές και εισαγγελι-

κές αρχές, η Αστυνομία και η κυβέρ-
νηση να κινητοποιούνται για να κατα-
στείλουν κάποιους που αντιδρούν σ’
αυτό το έγκλημα. Αυτή η πολιτική εί-
ναι στοχευμένη: όλοι αυτοί θέλουν
να μετατρέψουν τους μετανάστες,
τους πρόσφυγες και τους αλληλέγ-
γυους σε αποδιοπομπαίους τράγους
για την κρίση που προκάλεσε το σύ-
στημα των τραπεζιτών, των εφοπλι-
στών και των βιομηχάνων. Στο πλευ-
ρό τους βρίσκονται και όλοι οι ρατσι-
στές, από τον Άνθιμο μέχρι τους νεο-
ναζί εγκληματίες της Χρυσής Αυγής. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης δηλώ-
νει την αλληλεγγύη της στην κατα-
σκήνωση No Border και καλεί όλους
τους εργαζόμενους και τη νεολαία
σε επαγρύπνηση απέναντι στο ενδε-
χόμενο καταστολής και σε αγώνα για
ανοιχτά σύνορα και ανοιχτές πόλεις
για τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες”.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ναι στο Τζαμί - Όχι στους φασίστες
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Κερατσίνι Νέο Ηράκλειο
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Ο
λοκληρώνονται αυτή την εβδομάδα, σε Ίλιον-
Πετρούπολη, Ελληνικό και Πειραιά, οι εκδη-
λώσεις του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-

τος με θέμα “Brexit, η μεγαλύτερη κρίση της ΕΕ”.
Πλούσια κουβέντα και μεγάλη συμμετοχή έχουν χα-
ρακτηρίσει τις μέχρι τώρα εκδηλώσεις σε όλες τις
γειτονιές της Αθήνας, δείχνοντας την ανάγκη που
υπάρχει στο κίνημα για συζήτηση πάνω σε όλες τις
πολιτικές εξελίξεις.

Το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην
Τουρκία προστέθηκε στις συζητήσεις που έγιναν τη
Δευτέρα 18 Ιούλη. “Όπως ήταν φυσικό, οι εξελίξεις
στην Τουρκία δε θα μπορούσαν να λείπουν από την
κουβέντα”, μας είπε η Λίλιαν για την εκδήλωση στο
Περιστέρι, “Τόσο η Μαρία Στύλλου από το ΣΕΚ όσο
και ο Μιχάλης Παπαμακάριος από την Πολιτική Επι-
τροπή του ΝΑΡ που άνοιξαν την εκδήλωση, τόνισαν
ότι η αποτυχία του πραξικοπήματος ήταν νίκη του
κόσμου που βγήκε στους δρόμους και το συνέδεσαν
με τη συνολικότερη κρίση που περνάει η ΕΕ και ολό-
κληρο το σύστημα, ιδιαίτερα μετά το Brexit. Ενώ επέ-
μειναν στις δυνατότητες που ανοίγονται για την αντι-
καπιταλιστική αριστερά να καθορίσει τις εξελίξεις.

Σαράντα περίπου άτομα, ανάμεσά τους πολλά μέ-
λη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κόσμος της γειτονιάς, παρα-
κολούθησαν τη συζήτηση. Μέλος της Αριστερής Κί-
νησης Περιστερίου στάθηκε στο ζήτημα αν από το
Βrexit βγαίνει κερδισμένη η ακροδεξιά, ενώ άλλοι
σύντροφοι και συντρόφισσες τόνισαν ότι ο καλύτε-
ρος τρόπος για να δείξουμε την αλληλεγγύη και το
διεθνισμό μας στους εργάτες παντού είναι η οργά-
νωση των μαχών ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και
όλες τις μνημονιακές επιθέσεις, ενάντια στο ρατσι-
σμό και στο πλευρό των προσφύγων, ενάντια στους
φασίστες και για την καταδίκη των νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής”.

Την ίδια μέρα στην Καλλιθέα, “η εισήγηση από τη
Θένια Ασλανίδη άνοιξε όλα τα ζητήματα τόσο για το
Brexit όσο και για την Τουρκία”, μας είπε η Ιλιρίντα,
“Τόνισε τις οικονομικές, πολιτικές και στρατιωτικές
επιπτώσεις του Brexit υπενθυμίζοντας το ρόλο της
ΕΕ από τη δημιουργία της μέχρι σήμερα, ενώ ανέλυ-
σε τις εξελίξεις στην Τουρκία, όχι ως φάρσα όπως
κάνουν το λάθος ακόμα και κομμάτια της αριστεράς
να πιστεύουν, αλλά ως κομμάτι της κρίσης της άρ-
χουσας τάξης διεθνώς αλλά και της δύναμης του κό-
σμου από τα κάτω. Η εισήγηση κέντρισε το ενδιαφέ-
ρον σε όλους όσοι ήμασταν εκεί -περίπου δέκα άτο-
μα- να πάρουμε το λόγο για ερωτήσεις και τοποθε-
τήσεις με κεντρικό ζήτημα πώς κλιμακώνονται οι
αγώνες”.

Συνέχεια στη σελ. 18

Το βράδυ της Τετάρτης,
στην πλατεία Γαρδένια

στου Ζωγράφου υποδεχθή-
καμε πάνω από 45 συντρόφισσες και σύντρο-
φους που συμμετείχαν στη συζήτηση του
ΣΕΚ για το Brexit. Tη συζήτηση άνοιξαν ο Τά-
σος Αναστασιάδης, υπεύθυνος του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια, η Αγλαΐα Κυρί-
τση, περιφερειακή σύμβουλος στο Β. Αιγαίο
και η Ράνια Νενεδάκη από τη δημοτική κίνηση
Κίνημα στην Πόλη.

Ο σ. Τάσος μίλησε για το βάθεμα της οικο-
νομικής και πολιτικής κρίσης μέσα στην ΕΕ
που δεν αφήνει καμία χώρα ανεπηρέαστη,
ό,τι κι αν λέει η κυβέρνηση Τσίπρα εδώ, προ-
σπαθώντας να δικαιολογήσει τους συμβιβα-
σμούς της με τους δανειστές και τις μνημο-
νιακές της επιθέσεις. Ανέλυσε την κρίση των
κομμάτων της κυρίαρχης τάξης στην ίδια τη
Βρετανία ενώ γύρισε στη δημιουργία της ΕΕ
ως το σπίτι όχι “των λαών” αλλά των καπιταλι-
στών, που για τα κέρδη των τελευταίων σκορ-
πάει μνημόνια, πόλεμο και ρατσισμό.

Η σ. Ράνια ανέδειξε τον κομβικό ρόλο της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς στη μάχη ενάν-
τια στην ΕΕ, μίλησε για τη σημασία της καμ-
πάνιας για την Αριστερή Έξοδο, του LEXIT,

στη Βρετανία και συνέχισε με
τη μάχη που έχουμε να δώ-
σουμε διεθνιστικά ενάντια

στην Ευρώπη Φρούριο. Η σ. Αγλαϊα στάθηκε
στην άποψη αν το Brexit συμφέρει το κίνημα
και την αριστερά στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι
το ζήτημα είναι το πώς θα συνεχίσουμε για το
ΟΧΙ μέχρι το τέλος, για να “σκίσουμε” στην
πραγματικότητα τα μνημόνια.

Και οι τρεις ομιλητές συμφώνησαν στην
ανάγκη της ενωτικής δράσης μέσα στους
αγώνες, σε όλα τα μέτωπα, από τις ιδιωτικο-
ποιήσεις μέχρι το προσφυγικό και τη μάχη
ενάντια στους φασίστες. Δεν πρέπει να παρα-
λείψουμε ότι ακολούθησε μια πολύ ζωντανή
κουβέντα. Η Φωτεινή από τα Ιλίσια έδωσε πα-
ραδείγματα γιατί το Βrexit δεν ήταν ρατσιστι-
κή ψήφος, ο Βασίλης από τον Ιλισό θύμισε
την πρόσφατη εκλογή του πακιστανικής κατα-
γωγής δημάρχου στο Λονδίνο, η Έλλη έδωσε
παραδείγματα γιατί η κρίση στην ΕΕ συνεχίζει
και βαθαίνει και γιατί χρειάζεται πραγματικά
να συνδέσουμε τον αγώνα μας στην Ελλάδα
με τη μάχη ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής, με συγκεκριμένο σταθμό για τις γειτο-
νιές μας στις 25/7 στο Εφετείο. 

Ράνια Κούτσικου

Την Τετάρτη 13 Ιούλη πραγματοποιήθηκε
στην κεντρική πλατεία Χαλανδρίου εκδή-

λωση με κεντρικό σύνθημα "BREXIT, η μεγα-
λύτερη κρίση της Ε.Ε", την οποία παρακολού-
θησαν περίπου 50 άτομα. Τη συζήτηση άνοι-
ξαν ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός
από τη ΝΟΠΕ και ο Πάνος Γκαργκάνας από
την Εργατική Αλληλεγγύη.

Ξεκινώντας ο σ. Νίκος επέμεινε περισσότε-
ρο στις συνέπειες που επέβαλλε το Brexit
στην οικονομία και ανέδειξε το πόσο μεγάλο
χαστούκι ήταν για τον βρετανικό καπιταλισμό
αλλά και για ολόκληρη την ευρωπαική άρχου-
σα τάξη η νίκη του Brexit. Ακόμη, τόνισε την
αναγκαιότητα της ανάδειξης του μεταβατικού
προγράμματος απ'τη μεριά της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς σαν απάντηση και διέξοδο
απ' τη μνημονιακή πραγματικότητα, στο εδώ
και τώρα.

Στη συνέχεια, από την μεριά του ΣΕΚ, ο Πά-
νος Γκαργκάνας επέμεινε στον πολιτικό αντί-
κτυπο του Brexit, βάζοντας στη συζήτηση το
κατά πόσο η ψήφος υπέρ του Brexit ήταν τα-
ξική και όχι ρατσιστική ή εθνικιστική, καθώς
επίσης τόνισε πως οι αγώνες που δίνουμε
εδώ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και τα ξε-
πουλήματα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ είναι
κομμάτι της πάλης ενάντια στην Ευρώπη των

μνημονίων και του ρατσισμού. Συνέχισε, ανα-
δεικνύοντας την αναγκαιότητα να ριχτεί όλη η
Αριστερά σε αυτή τη μάχη στηρίζοντας τους
αγώνες με ενιαιομετωπικά βήματα.

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων, πρώ-
τος πήρε τον λόγο ο Γρηγόρης Καλομοίρης
από την ΑΔΕΔΥ και εκ μέρους της Αντίστα-
σης με τους πολίτες Χαλανδρίου, ο οποίος
απηύθηνε χαιρετισμό στην εκδήλωση και τό-
νισε πως το Brexit ήταν ψήφος οργής και αγα-
νάκτησης ενάντια στη λιτότητα που επιβάλλει
η ΕΕ και οι μηχανισμοί της και δεν καθορίστη-
κε από τα ακροδεξιά κομμάτια που προσπά-
θησαν να το καπηλευτούν. Επεσήμανε και αυ-
τός με τη σειρά του την ανάγκη κοινού βημα-
τισμού στις μάχες που ανοίγονται και τοποθέ-
τησε σαν επόμενο σταθμό την απεργία στις
12 Σεπτέμβρη που γίνεται προσπάθεια να
βγει εκ μέρους της ΑΔΕΔΥ.

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με ερωτή-
σεις για το τι πραγματικά θα σημάνει η απο-
δέσμευση απ'την Ευρωπαική Ένωση, τοποθε-
τήσεις για την εργατική αντίσταση στην Ελλά-
δα και διεθνώς καθώς επίσης πραγματοποι-
ήθηκαν και καλέσματα για τις αντιφασιστικές
συγκεντρώσεις στο Εφετείο τις ημερομηνίες
που εκτυλίσσεται η δίκη της Χρυσής Αυγής.

Μαριλένα Κουντούρη

Πάνω από πενήντα άτομα
παρακολούθησαν την εκ-

δήλωση του ΣΕΚ για το Brexit
στην πλατεία Κυψέλης, ανάμε-
σά τους εκπαιδευτικοί, εργα-
ζόμενοι από τα νοσοκομεία και
τις συγκοινωνίες, φοιτητές,
κόσμος από όλο το φάσμα της
αριστεράς, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ.
Πολλοί περισσότεροι παρακο-
λούθησαν τη συζήτηση την
ώρα που η πλατεία έσφυζε
από κόσμο, το απόγευμα της
Τετάρτης 13 Ιούλη.

Την εκδήλωση άνοιξαν η
Μαρία Στύλου από το ΣΕΚ και
ο Θοδωρής Βουρεκάς από την
Πρωτοβουλία Αγώνα για την
αποδέσμευση από την ΕΕ-Δι-
ΕΕξοδος. 

Η σ. Μαρία στάθηκε στις οι-
κονομικές και πολιτικές επι-
πτώσεις που έχει το Brexit
παγκόσμια, στην μεγάλη κρίση
που δημιουργεί στο οικοδόμη-
μα της ΕΕ και στις άρχουσες
τάξεις της Ευρώπης αλλά και
στις δυνατότητες που δίνει
στην Αριστερά να το αξιοποι-
ήσει για το δυνάμωμα των
αγώνων της εργατικής τάξης
και της νεολαίας ενάντια στα
μνημόνια, το ρατσισμό και τον
πόλεμο διεθνώς.

Ο σ. Θοδωρής μίλησε επί-
σης για την μεγάλη ευκαιρία
που δίνει το Brexit να κλιμακω-
θεί η μάχη ενάντια στην ΕΕ και
τις βάρβαρες πολιτικές της.
Και ενημέρωσε για την Πρω-
τοβουλία Αγώνα για την απο-
δέσμευση από την ΕΕ-ΔιΕΕξο-
δος που μόλις δημιουργήθηκε
από αγωνιστές και αγωνί-
στριες διαφορετικών ρευμά-
των της Αριστεράς με στόχο
ακριβώς να ενισχύσει αυτή την
προσπάθεια μέσα στο κίνημα.
Στη συζήτηση που ακολούθη-
σε έγιναν ερωτήσεις και τοπο-
θετήσεις που έδειξαν πόσο
μεγάλο είναι το ενδιαφέρον
για πολιτική συζήτηση πάνω
στο Brexit ένα χρόνο μετά το
δικό μας ΟΧΙ στα μνημόνια τον
περσινό Ιούλη.

Σοφία Σισμάνη

Η πιο βαθιά
κρίση της ΕΕ

ΚΥΨΕΛΗ ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
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Παρουσία στην αντιφασιστική συγκέν-
τρωση έξω από τη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής στο Εφετείο Αθηνών και μέσα στην
αίθουσα μετά, είχε την Παρασκευή 15
Ιούλη ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων και
Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-74.

Ο Κώστας Μανταίος, πρόεδρος του
Συνδέσμου, δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη: “Σήμερα βρισκόμαστε εδώ για
να παρακαλουθήσουμε ορισμένα στιγ-
μιότυπα από τη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Είναι ντροπή σήμερα να μην έχει τελει-
ώσει αυτή η υπόθεση, με τις ατέρμονες
διαδικασίες, την κωλυσιεργία και τις γρα-
φειοκρατικές διατυπώσεις στο δικαστή-
ριο. Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε στην
οικογένεια του Παύλου Φύσσα, στις οι-
κογένειες των παιδιών που έχουν βασανι-
στεί, που έχουν υποφέρει τη βία, τις
απειλές και τους εξαναγκασμούς της
Χρυσής Αυγής. Θα είμαστε πάντοτε αντι-
μέτωποι με αυτό το φασιστικό μόρφωμα
γιατί αυτό προστάζει η συνείδησή μας
και η ιστορία μας σαν αντιστασιακοί που
παλέψαμε τη δικτατορία της χούντας.

Συγκινούμαι ιδιαίτερα γιατί εδώ ήμουν
ένα χρόνο φυλακή. Εδώ που είναι ο Άρει-
ος Πάγος και το Εφετείο ήταν οι περίφη-
μες φυλακές Αβέρωφ, όπου πολλοί κρα-
τούμενοι και στην περίοδο της δικτατο-
ρίας και στην περίοδο της αντίστασης
μπήκαν φυλακή από τους Γερμανούς και
μετά από τους συνεργάτες των Γερμα-
νών, τους δοσίλογους Έλληνες. Υπάρχει
εδώ η πλάκα που είναι αφιερωμένη σε
όλους όσους έχουν μπει και βασανιστεί,
που πάλεψαν για την ελευθερία, τη δη-
μοκρατία, τη λαϊκή κυριαρχία. Εμείς στε-
κόμαστε στο πλευρό κάθε καταπιεζόμε-
νου Έλληνα και, σύμφωνα με το κατα-
στατικό μας, θα παλέψουμε κάθε πράγ-
μα που επιβουλεύεται τα δικαιώματα και
τις ελευθερίες του ελληνικού λαού και
θα σταθούμε πρόμαχοι γιατί έχουμε μά-
θει να παλεύουμε και να αντιστεκόμαστε.

Συμμεριζόμαστε όλους τους ανθρώ-
πους που σε αυτή τη μεγάλη κρίση υπο-
φέρουν, συμπαριστάμεθα στους πρό-
σφυγες που ταλαιπωρούνται από τον
πόλεμο και σε όλους όσοι είναι αδικημέ-
νοι αυτή την περίοδο. Μετά τα εδώλια
που έκατσαν οι φασίστες της χούντας
και καταδικάστηκαν, τώρα κάθονται άλ-
λοι φασίστες. Και λέμε πόσο άθλια συ-
νεχίζεται η ζωή σε μια χώρα που γέννη-
σε την ελευθερία και τη δημοκρατία”. Συνεχίζονται οι προκλήσεις των φασιστών στην αίθουσα του δικαστηρίου με τις πλάτες

της αστυνομίας. Ο μάρτυρας Η. Κοντονικόλας κατήγγειλε ότι χρυσαυγίτες τον φωτογράφι-
ζαν με κινητό καθώς έβγαινε από την αίθουσα. Μέλη του αντιφασιστικού κοινού έχουν επα-
νειλημμένως καταγγείλει επίσης ότι η αστυνομία δεν κάνει την παραμικρή κίνηση να διώξει
άτομα που βρίζουν, προκαλούν και απειλούν καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Αποκο-
ρύφωμα του θράσους που καλλιεργεί αυτή η ανοχή ήταν η προσπάθεια χρυσαυγίτη να μπει
στο δικαστήριο με σουγιά με λάμα 5 εκατοστών (ημέρα 75η)!

Η Χρυσή Αυγή δε θέλει τη δίκη στο κέντρο της Αθήνας και προσπαθεί να προκαλέσει τις
“δυσχέρειες” για τις οποίες “προειδοποιούσε” το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ενώ η ανοχή δεί-
χνει την καλή σχέση της οργάνωσης με την αστυνομία, πράγμα άλλωστε που αποκαλύπτεται
σε κάθε σχεδόν κατάθεση.

Η
κατάθεση της Χρυσούλας Ρουπακιά,
αδερφής του δολοφόνου του Παύλου
Φύσσα, ήταν από πολλές απόψεις προ-

κλητική. Στην, πρωτάκουστη σε 74 ολόκληρες
συνεδριάσεις εκδοχή της, την οποία ξεκίνησε
στις 15/7 (75η μέρα της δίκης) και συνέχισε
στις 18/7 (76η μέρα της δίκης), ο Ρουπακιάς,
ένας “ήρεμος, συζητήσιμος, οικογενειάρχης”
που “δεν ήταν των εντάσεων, δεν τσακωνόταν,
δεν είχε διαφορές και νεύρα”, “αμύνθηκε”
στους 4-5 που τον “τράβηξαν έξω από το αμά-
ξι” και, παίρνοντας τρομοκρατημένος το “μα-
χαιράκι” που υπήρχε κάτω από το κασετόφω-
νο, κατάφερε “δύο γρατζουνιές” στον Παύλο
Φύσσα! O ίδιος στον τόπο της δολοφονίας
βρέθηκε μετά από κλήση στις 11:30 το βράδυ
που έλεγε “κάτι συμβαίνει με την τοπική” (της
Νίκαιας).

Αλλά οι προκλήσεις δεν σταματούν εκεί. Η Χ.
Ρουπακιά παρομοίασε τη δολοφονία με την ει-
κόνα ενός παιδιού που κλέβει γλυκό από το
ψυγείο κι εξαφανίζεται (!), για να δικαιολογήσει
ότι είπε στον αδελφό της “γιατί δεν έφυγες”.
Δήλωσε επίσης ότι δε γνωρίζει αν ο Ρουπακιάς
είναι μέλος της Χρυσής Αυγής, ενώ η ίδια
όπως είπε απλά την ψήφισε στις εκλογές του
'12. Ταυτόχρονα, προσπάθησε να καλύψει κά-
ποια μέλη του τάγματος της Νίκαιας για τα
οποία ρωτήθηκε: για το ότι βρέθηκαν τα προ-
σωπικά αντικείμενα του Καζαντζόγλου στο αυ-
τοκίνητο είπε ότι δε βρίσκει παράλογο να του
τα έδωσε για να μην του πέσουν στο μηχανάκι.
Για την παρουσία του Τσόρβα το βράδυ εκείνο
είπε ότι το χει ακούσει αλλά δεν επιβεβαιώθηκε
(από έρευνα …της ίδιας).

Προκειμένου να μην δώσει καμία πληροφο-
ρία για την εγκληματική οργάνωση, η Ρουπακιά
είπε στο δικαστήριο ότι δε γνωρίζει για τη δρά-
ση της στον Άγιο Παντελεήμονα, καθώς και ότι
δεν άκουσε τις ομιλίες στελεχών στο Μελιγαλά
και τις Θερμοπύλες γιατί “καθόταν μακριά” ή
γιατί “η εκδήλωση ήταν μεγάλη”. Δεν πρόσεξε
επεισόδια σε κάποια από τις εν λόγω εκδηλώ-
σεις, αλλά τα είδε αργότερα στην τηλεόραση
(!).

Φυσικά όλα αυτά κατέρρευσαν, με την απο-
δόμηση της κατάθεσης να ξεκινάει ήδη από
την Έδρα. Στις επίμονες ερωτήσεις της Προ-
έδρου για το τι συνέβη το βράδυ της δολοφο-
νίας, ερωτήσεις που αναδείκνυαν μια σειρά
από αντιφάσεις, απάντησε μόνο με το να παρα-
δεχτεί ότι μέσα σε 3 χρόνια δεν έχει καταφέρει
να μάθει τίποτα περισσότερο από αυτά που
έμαθε τις πρώτες 24 ώρες. Το καλύτερο βέ-

βαια ήταν ότι κλήθηκε να εξηγήσει το “διαμάν-
τι” που της ξέφυγε, ότι το πρώτο πράγμα που
έψαξε στο Google μόλις μίλησε με τον Ρουπα-
κιά και της είπε ότι κρατείται στο ΑΤ Κερατσινί-
ου για έναν “τσακωμό”, ήταν “επίθεση Αμφιάλη
17/9”! Η απάντησή της ήταν ότι “ασυναίσθητα”
αυτό έβαλε.

Δεν τα κατάφερε

Η μάρτυρας δεν κατάφερε να εξηγήσει στην
έδρα “πώς ένας φιλήσυχος άνθρωπος έχει
στην κατοχή του taser και γκλοπ”, γιατί “εφό-
σον βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα
που δέχτηκε επίθεση δεν έκλεισε τα τζάμια να
φύγει”, αν “τα κόμματα καλούν τους απλούς
ψηφοφόρους μες το βράδυ” και “γιατί ο αρχη-
γός της Χρυσής Αυγής να αναλάβει την πολιτι-
κή ευθύνη για την πράξη ενός απλού ψηφοφό-
ρου”.

Όταν ήρθε η σειρά της Πολιτικής Αγωγής,
επιδείχθηκαν στη μάρτυρα δεκάδες φωτογρα-
φίες στις οποίες αναγνώρισε το Ρουπακιά, τον
εαυτό της καθώς και τη νύφη, τα ανίψια και το
γιο της σε εκδηλώσεις της Χρυσής Αυγής, φο-
ρώντας μπλουζάκια της οργάνωσης. Τον Ρου-
πακιά αναγνώρισε σε φωτογραφίες μαζί με
στελέχη όπως ο Λαγός και ο Παναγιώταρος.
Για να καλύψει αυτά που έλεγε στην έδρα, η
Ρουπακιά είπε ότι δεν γνωρίζει τι σημαίνει η έν-
νοια μέλος για οποιαδήποτε οργάνωση, τι δου-

λειά κάνει ένας αναπληρωτής ταμίας (η θέση
του Ρουπακιά στην τοπική Νίκαιας), τι σημαίνει
πενταμελές κ.α. Στον ίδιο τόνο, “δεν γνωρίζει”
τι είναι η σβάστικα και πώς χαιρετούσε ο Χίτ-
λερ, διότι είχε 9 στην Ιστορία. Τέλος, δεν μπό-
ρεσε να εξηγήσει την ομοιομορφία της ενδυμα-
σίας σχεδόν 700 ατόμων στις εκδηλώσεις, αλ-
λά και σε όλες τις υπόλοιπες φωτογραφίες. Άλ-
λο “διαμάντι” που της ξέφυγε και η Πολιτική
Αγωγή της ζήτησε να εξηγήσει ήταν ότι, τη μο-
ναδική φορά που πήγε στα γραφεία της τοπι-
κής της Νίκαιας, φορούσε “πολιτικά” και ζήτη-
σε τον (απλό ψηφοφόρο) “Γιώργο”.

Για τη χρήση της λέξης “μαχαιράκι” και το
κατά πόσον ήταν απαραίτητο στο αυτοκίνητο,
επέμεινε προκλητικά ότι το χρειάζεται στη δου-
λειά και ότι είναι πράγματι μαχαιράκι, αφού
διαθέτει πολύ μεγαλύτερα. Η 76η συνεδρίαση
διακόπηκε μετά από ερώτηση της Πολιτικής
Αγωγής “δικό σας το αμάξι, δικό σας το μαχαί-
ρι, δικός σας ο αδερφός, επιμένετε ότι δεν έχε-
τε καμία σχέση με το φόνο;” που προκάλεσε
την έντονη αντίδραση της ίδιας και της υπερά-
σπισης, καθώς και όλου του χρυσαυγίτικου κοι-
νού. Η εξέτασή της συνεχίζεται την Πέμπτη
21/7.
• Η συνεδρίαση της 
77ης ημέρας στη σελίδα 18. 

Αφροδίτη Φράγκου

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα Σεπτεμβρί-
ου, με δύο συνεδριάσεις στον Κορυδαλλό
(6 και 8/9) και επτά στο Εφετείο (5, 9, 12,
13, 19, 23, 27/9). Η Πρόεδρος είπε επίσης
ότι υπάρχει ενδεχόμενο να προστεθούν μία
ή δύο ημερομηνίες στον Κορυδαλλό.

Όλες και όλοι στις δύο τελευταίες δικά-
σιμους του Ιούλη, 21 και 25/7, στο Εφετείο
8.30πμ, και συνεχίζουμε το Σεπτέμβρη, να
μην επιτρέψουμε στους φασίστες να τρο-
μοκρατούν, να τους καταδικάσουμε όλους!

Οι
αντιστασιακοί
του ΣΦΕΑ 
ήταν εκεί

Μάρτυρας ή συνεργός;

Φασιστικές προκλήσεις

Κ. Μανταίος, πρ. ΣΦΕΑ έξω από το Εφετείο
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Η αρχή του νέου αντικαπιταλισμού

Για το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα,
η στάση απέναντι στο νέο κίνημα ήταν
στρατηγικής σημασίας. Οπως γράφα-
με στην απόφαση της Συνδιάσκεψης
του Φλεβάρη του 2001, «η διαμόρφω-
ση, η εμφάνιση, η δράση και η πίεση
μιας αντικαπιταλιστικής μειοψηφίας
μέσα σε συνθήκες χάσματος των ταξι-
κών ανισοτήτων και αστάθειας του συ-
στήματος έχει πολιτικές και ιδεολογι-
κές επιπτώσεις». Πάνω σε αυτήν την
κατεύθυνση ξεκίνησε η Πρωτοβουλία
για την Πράγα και στη συνέχεια η
Πρωτοβουλία Γένοβα που συγκροτή-
θηκε τον Μάρτη του 2001.

Οι υπογραφές στήριξης κάλυπταν
ένα ευρύ φάσμα αγωνιστών, από συν-
δικάτα, κόμματα της αριστεράς, οικο-
λόγους, καλλιτέχνες, φοιτητές, πάνω
στην απλή συμφωνία ότι αντίπαλος
μας είναι το σύστημα που βάζει τα
κέρδη πάνω από τους ανθρώπους, ο
καπιταλισμός. Επιτροπές συγκροτή-
θηκαν σε δεκάδες σημεία και άρχισαν
να οργανώνουν εκδηλώσεις, βιντεο-
προβολές για το Σιάτλ και την Πράγα,
συναυλίες, εξορμήσεις σε νοσοκο-
μεία, μεγάλα συγκροτήματα ΜΜΕ,
εργοστάσια. Σιγά-σιγά οι εκατοντά-
δες που συμμετείχαν στην καμπάνια
έγιναν χιλιάδες. Κόσμος που δεν μπο-
ρούσε να έλθει στη Γένοβα δεν δί-
σταζε να ενισχύσει οικονομικά και να
βάλει το εισιτήριο σε άλλους που
μπορούσαν να πάνε.

Κορυφαίος σταθμός της καμπάνιας
που συνδέθηκε με όλους τους εργατι-
κούς αγώνες που βρίσκονταν σε εξέλι-
ξη, ήταν η συμμετοχή του μπλοκ της
Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ 2001 στη με-
γαλειώδη πανεργατική απεργία τον
Απρίλη του 2001 ενάντια στο ασφαλι-
στικό του Γιαννίτση. Επίσης, το διήμε-
ρο που διοργάνωσαν οι Λιμενεργάτες
του Πειραιά με τίτλο “Πειραιάς -Γένοβα
τα λιμάνια της Αντίστασης” με εκδήλω-
ση στον ΟΛΠ, αλλά και στην πλατεία
Κοραή του Πειραιά. Εκδηλώσεις, συζη-

τήσεις, συναυλίες έγιναν σε δεκάδες
πλατείες σε όλη την Ελλάδα με τερά-
στια συμμετοχή, από την Ξάνθη και την
Ζάκυνθο μέχρι το Ξηροκάμπι, ένα μικρό
χωριό στη Λακωνία. Χιλιάδες συμμετεί-
χαν στη συναυλία αλληλεγγύης στους
διαδηλωτές του Γκέτεμποργκ που έγινε
στο Γκάζι στην Αθήνα.

Γιγαντώθηκε
Η επιρροή του κινήματος γιγαντώ-

θηκε στα πιο αγωνιστικά κομμάτια
της νεολαίας και της εργατικής τά-
ξης και στη συνέχεια σε ακόμα πλα-
τύτερα στρώματα της κοινωνίας, μια
επιρροή τόσο μαζική που στα γκάλοπ
της εποχής ένα 54% δήλωνε υπέρ
του νέου κινήματος.  

Αυτή η δυναμική τροφοδότησε τις
«Πρωτοβουλίες Γένοβα» που φτιάχτη-
καν μετά την ιστορική διαδήλωση σε
μια σειρά από εργασιακούς χώρους
και αρκετές από αυτές υπάρχουν μέ-
χρι σήμερα, όπως το «Νυστέρι» στα
νοσοκομεία, οι Financial Crimes στα
ΜΜΕ, η Πρωτοβουλία Γένοβα στην Ιν-
τρακόμ. Το ίδιο συνέβη και στις σχο-
λές, όπου η δημιουργία της Πρωτο-
βουλίας Γένοβα συνοδεύτηκε από επι-
τυχίες και έτσι κατάφερε το επόμενο
διάστημα να παίξει μαζί με τα ΕΑΑΚ
τον πιο μαχητικό ρόλο στις καταλή-
ψεις που γκρέμισαν τη Γιαννάκου το
2006-07. 

Η Πρωτοβουλία Γένοβα αποτέλεσε
την καρδιά του τεράστιου αντιπολεμι-
κού κινήματος που θέριεψε στην Ελ-
λάδα και σε όλο τον κόσμο ενάντια
στις επεμβάσεις στο Αφγανιστάν και
στο Ιράκ και βρέθηκε ξανά και ξανά
στο πλευρό της Παλαιστίνης.  Η ιστο-
ρική απόφαση για να γίνει η 15 Φλε-
βάρη μέρα παγκόσμιας διαδήλωσης
ενάντια στον πόλεμο ήταν απόφαση
του 1ου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φό-
ρουμ που έγινε στη Φλωρεντία το φθι-
νόπωρο του 2002 και κυοφορήθηκε
στη Γένοβα. 

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 15 χρόνια από τη ΓΕΝΟΒΑ

Τ
έλη Νοέμβρη του 1999 στο Σιατλ στις ΗΠΑ 60.000 διαδηλωτές
πολιόρκησαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και κόντρα
στην άγρια καταστολή πέτυχαν να διακόψουν τη Σύνοδό του. 

Η «Μάχη του Σιατλ» αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για χιλιάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά σε όλο τον κόσμο. Οδήγησε
στην πανευρωπαϊκή κινητοποίηση στη Σύνοδο του ΔΝΤ το Σεπτέμβρη
του 2000 στην Πράγα - «για να κάνουμε την Πράγα το νέο Σιατλ», όπως
χαρακτηριστικά ήταν το σλόγκαν της καμπάνιας που ξεκίνησε τέλη της
άνοιξης του 2000 και στην Ελλάδα. 
Τον Ιούνη του 2001 στην πολιορκία, στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, της

Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάνω από 30.000 διαδήλω-
σαν επί τρεις μέρες, αποκλείοντας τους ηγέτες της ΕΕ στον χώρο της Συ-
νόδου, την ίδια στιγμή που η σουηδική αστυνομία έβγαζε τα πιστόλια και
πυροβολούσε στο ψαχνό τους διαδηλωτές αφήνοντας τρεις τραυματισμέ-
νους, εκ των οποίων ο ένας σοβαρά. 
«Ολη η Ευρώπη συνταράσσεται από συζητήσεις για τα γεγονότα του Γκέτεμ-
ποργκ. Τι άραγε σημαίνουν; Αποτελούν απλώς έργο «περιφερόμενων συμμο-
ριών εγκληματιών», όπως ισχυρίζονται περισπούδαστα οι ηγέτες των «15» ή
σηματοδοτούν προμηνύματα ενός «νέου Μάη του '68», όπως εκτιμούν ρομαν-
τικά ορισμένοι άλλοι;» αναρωτιόταν η συντάκτρια της Καθημερινής. 

Η πρωτοβουλία

Οι φωτογραφίες του Aλέξη Τσίπρα στην μπουκαπόρτα του
πλοίου αντιμέτωπου με τους καραμπινιέρους στην Ανκόνα, στο
δρόμο για τη Γένοβα τον Ιούλη του 2001, αποτέλεσε μια από τις
αριστερές περγαμηνές όχι μόνο του ίδιου αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ. 

Η Γένοβα ήταν το έναυσμα για ένα νέο ριζοσπαστικό και αντι-
καπιταλιστικό κίνημα, όμως ήταν ταυτόχρονα και το έναυσμα
μιας πολιτικής αντιπαράθεσης μέσα σε αυτό, για το αν αυτό το
σύστημα διορθώνεται ή ανατρέπεται. Μιας αντίθεσης που το
2001 φάνταζε σε πολλούς αγωνιστές ολίγον θεωρητική ή μικρο-
κομματική αλλά σήμερα, 15 χρόνια μετά αποδεικνύεται καθορι-
στικής σημασίας.  

Κομβικό σημείο της αντιπαράθεσης ήταν αν το κίνημα πρέπει
να είναι αντι-νεοφιλελεύθερο, να θέτει δηλαδή σαν στόχο την
ανατροπή της νεοφιλελεύθερης διαχείρισης του συστήματος ή αν
θα πρέπει να είναι αντικαπιταλιστικό, να παλεύει δηλαδή ενάντια
στο σύστημα και όχι για μια άλλη διαχείριση του καπιταλισμού.
Αυτή η αντίθεση διαπέρασε το κίνημα σε όλες του τις φάσεις:
Από την ίδια τη Γένοβα, στα Ευρωπαϊκά Φόρουμ της Φλωρεντίας,
του Παρισιού, του Λονδίνου και της Αθήνας. Και από το αντιπολε-
μικό κίνημα της δεκαετίας του 2000 στο κίνημα ενάντια στα μνη-
μόνια μέσα στη δεκαετία που διανύουμε. 

Κομμάτια της σοσιαλδημοκρατίας και γενικότερα της ρεφορμι-
στικής αριστεράς είχαν σπεύσει να συμμετάσχουν σε αυτό το
νέο κίνημα. Αρχικά προσπαθώντας να καλύψουν κομμάτι της βά-
σης τους, εργαζομένων, νέων, συνδικαλιστών, που απογοητευμέ-
νο από τις διαχειρίσεις των Σρέντερ, Μπλερ, Ζοσπέν και Σημίτη-
δων αναζητούσε μια διέξοδο και στη συνέχεια βλέποντας ότι μέ-
σα από αυτό το κίνημα ανοίγονται πολιτικές ευκαιρίες.

Πίεση
Κάτω από την πίεση του κινήματος, ο Συνασπισμός που στην

αρχή έβλεπε το νέο κίνημα σαν μια συνέχεια των -πλήρως ελεγ-
χόμενων από τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία- «ευρω-πορειών»
άρχισε να στρίβει αριστερά.  Αντίστοιχα, στη Φλωρεντία το 2002,
ο Μπερτινότι, ηγέτης της ιταλικής Κομμουνιστικής Επανίδρυσης
που πρωτοστάτησε στη Γένοβα έβγαζε ο ίδιος πύρινες ομιλίες
μνημονεύοντας ακόμα και το Λένιν.

Όμως η αντίθεση «διορθώνεται ή ανατρέπεται» συνέχισε να
παραμένει για όλους ανεξαιρέτως  -ακόμα και για εκείνους που
αρνούνταν να τη δουν, όπως πολλοί από τους ακτιβιστές, που
απογοητευμένοι από την κρίση της αριστεράς και των κομμάτων
της  προηγούμενες δεκαετίες, στράφηκαν στην αυτονομία, δί-
νοντας σημασία στα άμεσα κινηματικά καθήκοντα και καταγγέλ-
λοντας γενικά τα κόμματα.    

Στην Ιταλία, πολύ γρήγορα η «άλλη» διαχείριση του συστήματος
που υποσχόταν ο Μπερτινότι κατέληξε στην κεντροαριστερή κυ-
βέρνηση του 2006-7 που επέβαλε λιτότητα και υποστήριξε τη συ-
νέχιση της συμμετοχής της Ιταλίας στον πόλεμο στο Αφγανιστάν.

Στην Ελλάδα, ο ΣΥΝ μαζί με τις οργανώσεις που συγκολλήθη-
καν μαζί του στην «Ελληνική Επιτροπή για τη Γένοβα», έδωσαν,
το 2006 στο ΕΚΦ της Αθήνας, σκληρή μάχη για να υπερισχύσει ο
αντι –νεοφιλελεύθερος του αντικαπιταλιστικού προσανατολι-
σμού, φτάνοντας μάλιστα και σε προσπάθεια επιβολής δια της
βίας της κυριαρχίας του (πρώτου πάνω στο δεύτερο μπλοκ) στην
μεγάλη πορεία του ΕΚΦ στο κέντρο της Αθήνας. Λίγους μήνες
αργότερα πάνω σε αυτήν την αντινεοφιλελεύθερη βάση έφτια-
ξαν το ΣΥΡΙΖΑ.

Σήμερα, με δέκα χρόνια καθυστέρηση από το Μπερτινότι, ο
Τσίπρας και η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε μέρα που περνά-
ει αποδεικνύουν τη χρεοκοπία του μοντέλου των «διορθώσεων»
της καπιταλιστικής διαχείρισης, εφαρμόζοντας την ίδια αποτυχη-
μένη νεοφιλελεύθερη ατζέντα λιτότητας, πολέμου και ρατσισμού
που εφάρμοσαν οι προκάτοχοί τους.

Για τις δυνάμεις του αντικαπιταλισμού που συγκρότησαν την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ δίνεται σήμερα η ευκαιρία δρώντας ενιαιομετωπικά
σε κάθε μικρή και μεγάλη μάχη να κερδίσουν στις γραμμές τους
όλους εκείνους και εκείνες που κρατάνε ζωντανή τη φλόγα της
ανατροπής που άναψε η Γένοβα πριν 15 χρόνια. 

Πολύτιμη 
παρακαταθήκη

Τ
ο Σιατλ ήρθε τελικά στην Ευ-
ρώπη τον Ιούλη του 2001 στις
διαδηλώσεις ενάντια στη Σύνο-

δο των G8 στη Γένοβα. Οι πυροβολι-
σμοί της Αστυνομίας στο Γκέτεμ-
ποργκ (οι πρώτοι μετά το 1931) εναν-
τίον διαδηλωτών ήταν ένα μήνυμα
πυγμής από τους ηγέτες της ΕΕ για
να σταματήσουν την εξάπλωση του
κινήματος. Ο επιχειρηματίας και δε-
ξιός πρωθυπουργός της Ιταλίας
Μπερλουσκόνι, είχε ένα παραπάνω
λόγο να κάνει ακόμα πιο τρομακτικό
αυτό το μήνυμα, καθώς μόλις είχε
συγκροτήσει τη δεύτερή του κυβέρ-
νηση σε συμμαχία με ακροδεξιούς
και πρώην φασίστες, όπως ο Φίνι.  

Η κυβέρνηση της Ιταλίας με τη
σύμφωνη γνώμη των 15 ηγετών της
ΕΕ, είχαν συμφωνήσει να ανασταλεί
προσωρινά η συνθήκη Σέγκεν και η
ελεύθερη μετακίνηση των διαδηλω-
τών από χώρες της ΕΕ. Στα τρένα, τα
λεωφορεία και τα πλοία, οι διεθνείς
αντιπροσωπείες ήρθαν αντιμέτωπες
με τους Καραμπινιέρους που έκαναν
οτιδήποτε δυνατό για να τους εμπο-
δίσουν να φτάσουν στη Γένοβα. Η
καρδιά της πόλης περιτοιχίστηκε
προκειμένου να δημιουργηθεί μια
οχυρωμένη «Κόκκινη Ζώνη» για τη
Σύνοδο, παρά το γεγονός ότι η σύνο-
δος των G8 θα γινόταν εν πλω, μέσα
σε κρουαζιερόπολοιο. 

Την πρώτη μέρα των κινητοποιήσε-
ων Πέμπτη 19 Ιούλη, 50.000 διαδήλω-
σαν ειρηνικά από τη μία άκρη της πό-
λης στην άλλη στο πλευρό των προ-
σφύγων και των μεταναστών έχοντας
στην κορυφή της πορείας ένα πανώ
που έγραφε: “ελευθερία στη μετακί-
νηση, χωρίς περιορισμούς”.

Τη δεύτερη μέρα, Παρασκευή 20
Ιουλίου, η εντολή προς τους 16.000
Καραμπινιέρους ήταν χτυπάτε ό, τι

κινείται. Επιτέθηκαν στις διαδηλώσεις
περικύκλωσης της Κόκκινης Ζώνης,
με δακρυγόνα και στη συνέχεια με
θωρακισμένα οχήματα, κλείνοντας
όλες τις εξόδους διαφυγής. Το από-
γευμα της ίδιας μέρας ο νεαρός γε-
νοβέζος Κάρλο Τζουλιάνι, έπεσε νε-
κρός σχεδόν εξ επαφής από τις σφαί-
ρες των Καραμπινιέρων που στη συ-
νέχεια πάτησαν το σώμα του με ένα
τζιπάκι. Μέσα στη νύχτα, οι καραμπι-
νιέροι εισέβαλαν στο Κέντρο Τύπου
του Κοινωνικού Φόρουμ της Γένοβα
σπάζοντας τα κεφάλια δεκάδων δη-
μοσιογράφων και ακτιβιστών, κατα-
στρέφοντας υπολογιστές και φωτο-
γραφικές μηχανές.

Αλλά αποτέλεσμα μηδέν. Η διαδή-

λωση του Σαββάτου 21 Ιούλη ενάντια
στη Σύνοδο των G8 ήταν 5 φορές με-
γαλύτερη από αυτή του Σιάτλ.
300.000 κόσμος κυρίως από την Ιτα-
λία αλλά και από άλλες χώρες της
Ευρώπης, πλημμύρισε την πόλη. Η
Corso Ιtalia, η παραλιακή λεωφόρος
της Γένοβα, έμοιαζε με ένα ατέλει-
ωτο ποτάμι, μία λαοθάλασσα με πο-
λύχρωμα πλακάτ, σημαίες, πανώ,
τύμπανα και τρομπέτες, φαντασία
που ξεχείλιζε όπου και αν γυρνούσες
το κεφάλι σου. Οι κάτοικοι που έβγαι-
ναν από τα μπαλκόνια και πετούσαν
νερό για να δροσιστούν οι διαδηλω-
τές από τον καυτό ήλιο ήταν η απάν-

τηση των γενοβέζων στις εκκλήσεις
του Μπερλουσκόνι για “ευπρεπή πα-
ρουσία της πόλης τις ημέρες της Συ-
νόδου”.

Στην κεφαλή της πορείας ήταν το
πανό του Κοινωνικού Φόρουμ της Γέ-
νοβα με το σύνθημα “είστε G8 είμα-
στε 6 δισεκατομμύρια”. 

Στην κορυφή

Η “Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ 2001”
που είχε καταφέρει να στείλει στη Γέ-
νοβα τη μεγαλύτερη αποστολή από
κάθε άλλη χώρα εκτός Ιταλίας, δια-
δήλωσε στην κορυφή μαζί με την
Πρωτοβουλία Globalize Resistance
της Βρετανίας και το ATTAC. Τα συν-

θήματα “Assassini” (Δολοφόνοι) και
“L' unica soluzione la rivoluzione” (μία
μόνο λύση επανάσταση) εναλλάσ-
σονταν με επαναστατικά τραγούδια
όπως το Μπαντιέρα Ρόσα και το Μπέ-
λα Τσάο.

Αλλά τον κύριο όγκο της κινητοποί-
ησης τον είχαν φέρει τα συνδικάτα
και η ιταλική αριστερά. Η FIOM, η
Ομοσπονδία των εργαζόμενων στο
μέταλλο είχε κινητοποιήσει δεκάδες
χιλιάδες μεταλλεργάτες, με μεγάλη
αντιπροσωπεία των εργαζόμενων της
FIAT. Η CGIL που πρόσκειταν στη σο-
σιαλδημοκρατία, δεν είχε καλέσει επί-
σημα στη διαδήλωση, όμως με πρω-
τοβουλίες αγωνιστών της βάσης, τμή-
ματα της CGIL από την Πάντοβα, την
Μπολόνια, την Μπριάνζα συμμετείχαν
με τα πανό και τις σημαίες τους. Άλλα
συνδικάτα όπως οι COBAS και η BAS
έκαναν εντυπωσιακή κινητοποίηση.
Εκεί βρίσκονταν το πανώ των εργαζό-
μενων της γαλλικής πολυεθνικής DA-
NONE που πριν λίγους μήνες είχαν
κάνει κατάληψη του εργοστασίου στο
Καλαί ενάντια στις απολύσεις. Τα
συνδικάτα βάδισαν μαζί με τα μπλοκ
της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, τα
μπλοκ των οικολογικών οργανώσεων
όπως τη WWF, τις οργανώσεις κατά
της παγκοσμιοποίησης, οργανώσεις
για την κατάργηση του χρέους του
Τρίτου Κόσμου με πλακάτ που έγρα-
φαν “Ακυρώστε το χρέος”.

Περίπου 3.500 διαδηλωτές συμμε-
τείχαν από την Ελλάδα, κάνοντας
όλα τα ΜΜΕ να μιλούν για τη μεγαλύ-
τερη διεθνή αντιπροσωπεία. Το
μπλοκ της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ
είχε επικεφαλής το πανό του σωμα-
τείου του εργοστασίου της MISKO-
BARILLA στην Πάτρα που έγραφε
“Αυτοί είναι G8 εμείς είμαστε 6 δις”,
των Εργατικών Κέντρων Θεσσαλονί-
κης και Πειραιά, της ΕΙΝΑΠ, με σύν-

θημα “οι άνθρωποι πάνω από τα κέρ-
δη, δημόσια και δωρεάν υγεία για
όλους, παγκοσμιοποιήστε την αντί-
σταση”. Επίσης συμμετείχε με πανό ο
Δήμος Ν. Ιωνίας, οι Οικολόγοι Πράσι-
νοι και το ΣΕΚ. Μεγάλη ήταν η συμ-
μετοχή και των φοιτητικών συλλόγων.
Με πρωτοβουλία των συντρόφων της
Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ αποφάσεις
συμμετοχής στη Γενοβα είχαν πάρει
δεκάδες Γενικές Συνελεύσεις. Κοινό
πανό με σύνθημα “Οι σχολές μας δεν
είναι για πούλημα” είχαν κατεβάσει οι
Σύλλογοι Ηλεκτρολόγων Μηχανολό-
γων, Τοπογράφων, Φιλολογικού, Ψυ-
χολογικού, Νομικής Θεσσαλονίκης.
Επίσης διαδήλωσαν αντιπροσωπείες
από το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ, την Ελληνι-
κή Επιτροπή για τη Γένοβα, την Αντι-
καπιταλιστική Επιτροπή Ενάντια
στους G8, ενώ μαζικά συμμετείχε και
ο αντιεξουσιαστικός χώρος.

Όπως έγραφε χαρακτηριστικά η
Κύρα Αδάμ στην ανταπόκρισή της
στην Ελευθεροτυπία στις 24 Ιούλη:
«Το ελληνικό καραβάνι που έφτασε
στη Γένοβα είχε πολλές τάσεις, εκ-
φράσεις και απόψεις, με πολυπληθέ-
στερο αυτό της Πρωτοβουλίας Γένο-
βα 2001. Το καραβάνι αυτό συγκέν-
τρωσε δυναμικούς νεολαίους, αν-
θρώπους της αντίστασης, της γενιάς
του 114, του Μάη του ’68, του Πολυ-
τεχνείου, της περιόδου των καταλή-
ψεων του �80, αλλά και απλούς αν-
θρώπους χωρίς εμπειρίες του παρελ-
θόντος, αλλά ανοιχτούς στις εμπει-
ρίες πραγματικά του μέλλοντος».

Για όλους όσους και όσες συμμε-
τείχαν στη διαδήλωση και την καμπά-
νια για τη Γένοβα, ήταν φανερό ότι
ένα νέο κίνημα είχε ήδη γεννηθεί και
οι εμπειρίες του μέλλοντος έφεραν
τη σφραγίδα του. 

Γιώργος Πίττας
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Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για το νέο ΔΣ του Συλλό-
γου εργαζόμενων στο Δήμο Αγίας Παρασκευής. Την πρώ-
τη θέση κατέλαβε η νεοϊδρυθείσα παράταξη Αγωνιστική
Ενωτική Πρωτοβουλία (που στήριζε και η Εργατική Αλλη-
λεγγύη). 

Στις εκλογές υπήρξε μικρή άνοδος συμμετοχής αφού
ψήφισαν 166 εργαζόμενοι, ενώ την προηγούμενη φορά εί-
χαν ψηφίσει 153. Τα άκυρα και τα λευκά ήταν 11. Η Αγωνι-
στική Ενωτική Πρωτοβουλία πήρε 86 ψήφους και 4 έδρες,
ενώ η ΔΑΣ (πρόσκειται στο ΠΑΜΕ) πήρε 58 και 3 έδρες
(είχε 3). ‘Ενας μεμονωμένος υποψήφιος πήρε 11 ψήφους.   

Δίωξη σε βάρος του Γενικού της Γραμματέα, Νίκου Κρο-
κίδη καταγγέλλει η ΠΕΝΕΝ. Όπως σημειώνει σε ανακοίνω-
σή του το δραστήριο ναυτεργατικό σωματείο: «Σε μια
πρωτοφανή και αντιδημοκρατική ενέργεια προέβη το Κεν-
τρικό Λιμεναρχείο Πατρών/Α� Λιμενικό Τμήμα Ρίου ποινικο-
ποιώντας την νόμιμη συνδικαλιστική δράση της ΠΕΝΕΝ
και με τον τρόπο αυτό θέτει ευθέως σε αμφισβήτηση τα
δημοκρατικά δικαιώματα όπως είναι αυτό των συνδικαλι-
στικών ελευθεριών και της απρόσκοπτης συνδικαλιστικής
δράσης!

Αφορμή για την δίωξη και την κλήση σε απολογία του
Γ.Γ της ΠΕΝΕΝ, Νίκου Κροκίδη αποτέλεσε η απεργία που
είχε κηρύξει η ΠΝΟ στις 6-7/5/2016 και ο Γ.Γ της ΠΕΝΕΝ
επικεφαλής κλιμακίου της Ένωσης μετέβη από την Πάτρα
στην Πορθμειακή γραμμή Ρίου – Αντιρρίου με σκοπό να
συμβάλει στην επιτυχία αλλά και στην περιφρούρηση της
απεργίας».

Η ανακοίνωση κλείνει τονίζοντας ότι: «Η πάλη και οι
αγώνες της εργατικής τάξης και των συνδικάτων δεν είναι
παράνομοι, αντίθετα παράνομες είναι οι πολιτικές που κα-
τακρεουργούν τα κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα των
εργαζομένων και οδηγούν τον λαό στην φτώχεια και την
εξαθλίωση. Σημειώνουμε ότι ανάλογη δίωξη ασκήθηκε και
σε βάρος του τοπικού αντιπροσώπου της ΠΝΟ στην Πά-
τρα».

Σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι ερ-
γαζόμενοι του ΟΑΣΘ ως μέτρο πίεσης για
να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους. Οι
στάσεις εργασίας ξεκίνησαν την Δευτέρα
και την Τρίτη 18 και 19 Ιούλη, ενώ την Πέμ-
πτη 21 Ιούλη η στάση είναι προγραμματι-
σμένη από τις 9πμ έως τις 9μμ. 

To συνδικάτο εργαζόμενων των αστικών
συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης σε ανακοίνω-
σή του «ενημερώνει το επιβατικό κοινό της
πόλης μας για την έναρξη απεργιακών κι-
νητοποιήσεων, διαμαρτυρόμενοι προς τον
ΟΑΣΘ για την μη καταβολή των νόμιμων
αποδοχών του συνόλου των εργαζομένων.
Παράλληλα καταγγέλλουμε την αδιαφορία
της κυβέρνησης για μη τήρηση συμβατι-
κών υποχρεώσεών της προς τον ΟΑΣΘ,
και κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου
διαβλέποντας την επερχόμενη διάλυση της
συγκοινωνίας στην πόλη και νόμο Θεσσα-
λονίκης, αιτία της οποίας αποτελεί η αδια-
φορία των συναρμόδιων Υπουργείων να
ανταποκριθούν στην επίλυση των προβλη-
μάτων που ταλανίζουν τον ΟΑΣΘ καθώς
φέρουν διά νόμου την κύρια ευθύνη. 

Για μεγάλο χρονικό διάστημα καταβάλ-
λουμε επανειλημμένες προσπάθειες απευ-
θυνόμενοι στον αρμόδιο Υπουργό Μετα-
φορών και Δικτύων να τον ενημερώσουμε
για τα αδιέξοδα που έχει περιέλθει ο Ορ-
γανισμός, επιζητώντας λύσεις για την άρ-
ση του οικονομικού αδιεξόδου και συνέχι-
ση της ύπαρξης της συγκοινωνίας στην
πόλη και Νομό Θεσσαλονίκης. Το μόνο
που εισπράττουμε είναι η αδιαφορία. Δεν
αποδέχεται ούτε καν συνάντηση με εκπρο-
σώπους των εργαζομένων. Φτάνει πια η
κοροϊδία».

Συνέλευση πραγματοποίησε την Πέμπτη 14
Ιούλη η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, με στόχο
να ενημερωθούν τα μέλη της για τις πρόσφα-
τες εξελίξεις μετά την απεργία των 26 ημε-
ρών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ. 

Την εισήγηση ενημέρωση έκανε ο πρό-
εδρος της Ένωσης Νίκος Γεωργίου, ο οποίος
προσπάθησε να δώσει εξηγήσεις για την ανα-
στολή των πρόσφατων απεργιακών κινητο-
ποιήσεων. Τόνισε ότι η ανατροπή της ιδιωτι-
κοποίησης ήταν μία δύσκολη υπόθεση και ότι
οι Λιμενεργάτες δεν μπορούσαν να σηκώ-
σουν αυτό το βάρος, υποστηρίζοντας ότι η
απεργία πέτυχε να διασφαλιστούν τα εργα-
σιακά δικαιώματα των εργαζομένων. Πρώτον
γιατί διασφαλίστηκε ότι ο Γενικός Κανονι-
σμός Προσωπικού θα μπορεί να αλλάζει κα-
τόπιν διαβούλευσης και δεύτερον γιατί προ-
βλέπεται η δυνατότητα μετάταξης των εργα-
ζόμενων. 

Το λόγο στη συνέλευση πήρε ο Γιάννης
Τσαλίμογλου, μέλος του ΔΣ ο οποίος θύμισε
ότι η απεργία είχε εντυπωσιακή συμμετοχή
που άγγιξε το 99,5%, και τόνισε ότι θα έπρε-
πε να είχε συνεχιστεί μαζί με την ΟΜΥΛΕ και
με τη δημιουργία απεργιακού ταμείου. 

Ενημέρωση έκανε ο νομικός σύμβουλος
του σωματείου ο οποίος είπε ότι όσο οι εργα-
ζόμενοι της Cosco εργάζονται με χειρότερες
συνθήκες (μισθούς, βάρδιες, ωράρια) τόσο
θα μεγαλώνει η πίεση απέναντι στους εργα-
ζόμενους του ΟΛΠ για διάλυση των εργασια-
κών σχέσεων το επόμενο διάστημα. Αυτό
ήταν κοινός τόπος για όλους τους εργαζόμε-
νους που συμμετείχαν στη συνέλευση και για
αυτό εξουσιοδότησαν από τη Γενική Συνέ-
λευση το ΔΣ για προκήρυξη νέων απεργια-
κών κινητοποιήσεων στο μέλλον. 

Την κατασκευή ενός τε-
ράστιου Μall 55.000 τμ, 800
μόλις μέτρα από το πάρκο
της Ακαδημίας Πλάτωνα
στα όρια των Δήμων Αθή-
νας και Περιστερίου προ-
ωθεί η κυβέρνηση. Πρόκει-
ται για άλλη μία τεράστια
κωλοτούμπα σε σχέση με
τις υποσχέσεις του παρελ-
θόντος, κάτω από τις πιέ-
σεις που βάζουν τα τερά-
στια ιδιωτικά συμφέροντα
που θέλουν να αρπάξουν
κάθε ελεύθερο ζωτικό χώρο
στις γειτονιές της Αθήνας.

Καταγγελίες είχαν εκδώ-
σει οι τοπικές του ΣΥΡΙΖΑ
στην περιοχή μόλις το 2014
ονομάζοντας την επένδυση
καταστροφική για το περι-
βάλλον. Η κυβέρνηση έρχε-
ται να επιβάλει με διαδικα-
σίες fast track την τροποποί-
ηση χρήσης και οικοδόμη-
σης της περιοχής προς
όφελος  της πολυεθνικής
Artume-BlackRock.

Σε επιστολή που εξέδωσε
ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαι-
ολόγων (ΣΕΑ) μεταξύ άλλων
τονίζεται πως «οι αρχαιότη-
τες που έχουν αποκαλυφθεί
σε αυτόν, σε αρμονική συ-
νύπαρξη και άμεσα συνδε-
δεμένες με τους ελεύθε-
ρους χώρους πρασίνου που
τις περιβάλλουν, (...) είναι οι
λόγοι που τα όρια δόμησης
είναι αναγκαίο να παραμεί-
νουν χαμηλά στη γύρω πε-
ριοχή, όπως έχει γνωμοδο-
τήσει το Συμβούλιο Επικρα-
τείας (στην 77/19-3-2013
συνεδρία του), η αρμόδια
Εφορεία Αρχαιοτήτων, και
το ζητούν και οι κάτοικοι
της περιοχής”.

Ταυτόχρονα οι Αρχαιολό-
γοι εξηγούν πως: “δημιουρ-
γία ενός ακόμη τεράστιου
Μall στον περιβάλλοντα χώ-
ρο της Ακαδημίας Πλάτω-
νος, με την όχληση και τις
χρήσεις του, μόνο υποβάθ-
μιση θα φέρει στην περιοχή
του αρχαιολογικού χώρου.
Όπως και η «εμπορική χρή-
ση» του ονόματος της Ακα-
δημίας στον τίτλο ενός πο-
λυκαταστήματος (Academy
Gardens)».

Κοινή ανακοίνωση εξέδω-
σαν και οι τοπικές της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στο Περιστέρι και
στο 4ο Διαμέρισμα της Αθή-
νας.

Ν
έα κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Εργασίας τη Δευτέρα 18
Ιούλη πραγματοποίησαν οι

εργαζόμενοι του ξενοδοχείου Ath-
ens Ledra που έκλεισε πριν 1,5 μήνα
μετά από απόφαση της ιδιοκτησίας
Παρασκευαΐδη. 

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν σταμα-
τήσει να παλεύουν για τις κατακτή-
σεις τους. Ο Σεραφείμ Σεραφειμί-
δης, σερβιτόρος στο ξενοδοχείο
κοντά στα 30 χρόνια μας μίλησε για
τον αγώνα τους. 

«Από τότε που έκλεισε το ξενοδο-
χείο διεκδικούμε τις αποζημιώσεις
μας, μαζί και τα δεδουλευμένα μας.
Είναι γύρω στους τέσσερις μισθούς,
από τα μέσα Μαρτίου δεν έχουμε
πάρει φράγκο από τον ιδιοκτήτη.
Προσπαθούμε να ζήσουμε με ένα
επίδομα που μας έδωσαν τον τελευ-
ταίο μήνα. Προσπαθούμε καθημερι-
νά να εμφανιζόμαστε, να δείχνουμε
στον κόσμο ότι είμαστε εδώ για να
διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας.
Δεν έχουμε άλλο όπλο παρά τον

αγώνα μας. Οι κινητοποιήσεις μας
είναι καθημερινές, με πορείες, στά-
σεις εργασίας, παραστάσεις δια-
μαρτυρίας στο υπουργείο για άλλο
βοήθημα που μας έχουν υποσχεθεί,
αλλά δεν μας έχουν δώσει ακόμα. Ο
ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του
υπουργείου μας το υποσχέθηκε.
Πιέζουμε προς κάθε κατεύθυνση.
Πήγαμε και στη Βουλή όταν έγινε
ερώτηση για μας. Έχουμε πάει και
σε διάφορες επιχειρήσεις του ίδιου
ομίλου. Και στον Άβαξ, και στο Ιν-
τερκοντινένταλ όπου ο Παρασκευαΐ-
δης είναι μεγαλομέτοχος και σχεδιά-
ζουμε να πάμε και στη βάση της
εταιρίας στην Κύπρο. Ο ίδιος ο επι-
χειρηματίας υπόσχεται και υπόσχε-
ται, αλλά δεν μας έχει δώσει τίποτα
ακόμα». 

Ο Τάσος Τσώκος, εργαζόμενος
στις δεξιώσεις του ξενοδοχείου για
τριάντα χρόνια, τόνισε ότι έχουν
βρει μεγάλη συμπαράσταση από την
υπόλοιπη εργατική τάξη. 

«Eίμαστε στο δρόμο με πολλούς

άλλους ακόμα. Είδαμε και άλλους
εργάτες να είναι μαζί μας, εδώ θα εί-
μαστε μέχρι να πάρουν τα πράγματα
άλλη ρότα. Η ρότα η σωστή δεν εί-
ναι των αριθμών που ευημερούν
πάντα και οι άνθρωποι υποφέρουν.
Είναι μια διαδικασία που θα είναι συ-
νεχόμενη. Όλο αυτό διάστημα που

είμαστε σε επίσχεση είδαμε πραγμα-
τικά πολλούς εργάτες που ήρθαν
κοντά μας να μας στηρίξουν και αυ-
τό είναι καλό, δείχνει τη συνέχεια.
Σχεδιάζουν να περάσουν το ξενοδο-
χείο σε άλλα χέρια χωρίς τους εργα-
ζόμενους. Το τελευταίο όμως δε θα
γίνει, θα τους το χαλάσουμε». 

Οι εργαζόμενοι του Ledra επιμένουνΑΚΑΔΗΜΙΑ

ΠΛΑΤΩΝΑ

ΟΛΠ ΟΑΣΘ ΠΕΝΕΝ

ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Δευτέρα 18 Ιούλη, Υπ. Εργασίας
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Ο
Αλέξης Τσίπρας έχει ανακοι-
νώσει ότι θα παρουσιάσει
στις 24 Ιούλη την πρότασή

του για την αναθεώρηση του Συν-
τάγματος, ώστε να ξεκινήσει «ένας
διάλογος δημοκρατίας» για «ριζο-
σπαστικές και ριζικές αλλαγές». Με-
τά το Γιώργο Παπανδρέου και το
Σαμαρά, είναι η σειρά της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να υποσχεθεί ότι
θα μας απαλλάξει από τις «παθογέ-
νειες της Μεταπολίτευσης». Από
κοντά και η μνημονιακή αντιπολίτευ-
ση δηλώνει έτοιμη να συμβάλει στο
διάλογο για τις «αναγκαίες αλλα-
γές». Για να αξιολογήσουμε τις προ-
τάσεις τους αξίζει να θυμηθούμε
πρώτα πώς διαμορφώθηκε το Σύν-
ταγμα του 1975.

Το Σύνταγμα του 1975: ένα
Σύνταγμα συμβιβασμού

Η μετάβαση από τη δικτατορία
στη δημοκρατία εξετάζεται συνήθως
με άξονα τις πρωτοβουλίες του Κ.
Καραμανλή, ο οποίος θεωρείται ότι
επέστρεψε στην Ελλάδα το 1974
έχοντας εγκαταλείψει τον αυταρχικό
προδικτατορικό εαυτό του. Αυτές οι
αναλύσεις όμως κρύβουν το σημαν-
τικό ρόλο που έπαιξε η έκρηξη της
εργατικής τάξης και της νεολαίας
μετά την κατάρρευση της δικτατο-
ρίας, που απαιτούσε την ολόπλευρη
κατοχύρωση της δημοκρατίας και
όχι «μια απ’ τα ίδια». 

Μετά την επικράτηση του Καρα-
μανλή στις εκλογές της 17ης Νοεμ-
βρίου 1974 με 54% και το δημοψήφι-
σμα που με 69% κλείδωσε οριστικά
τον Κ. Γλύξμπουργκ στο χρονοντού-
λαπο της Ιστορίας, ο Κ. Καραμανλής
κίνησε τη διαδικασία διαμόρφωσης
νέου Συντάγματος. Τυπικά, η Βουλή
ήταν «Αναθεωρητική», επειδή ο Κα-
ραμανλής δεν ήθελε να απαρνηθεί
την κληρονομιά της μετεμφυλιακής
περιόδου. Άλλωστε, ο «Εθνάρχης»
είχε προτείνει από το 1963 την ανα-
θεώρηση του Συντάγματος του
1952, που έμεινε γνωστή στην Ιστο-
ρία ως «βαθιά τομή». Εκείνη η πρό-
ταση θωράκιζε την καταστολή του
«εσωτερικού εχθρού» και ενίσχυε
την εκτελεστική εξουσία, αλλά δεν
υλοποιήθηκε ποτέ αφού η κυβέρνη-
ση Καραμανλή έπεσε μετά τη δολο-
φονία του Λαμπράκη. Δώδεκα χρό-
νια μετά, ο Καραμανλής απέδιδε την
επιβολή της δικτατορίας στην «πολ-
λή» δημοκρατία και στην κατάχρηση
των θεμελιωδών ελευθεριών από
τους πολίτες. Δεν είναι τυχαίο λοι-
πόν ότι το σχέδιο Συντάγματος που
κατέθεσε είχε τον ίδιο προσανατολι-
σμό με τη «βαθιά τομή» αλλά και με
τα «Συντάγματα» της δικτατορίας:
διατηρούσε σε ισχύ το παρασύνταγ-
μα, δηλαδή την έκτακτη νομοθεσία

που είχε εκπονηθεί μετά την Απελευ-
θέρωση και κυρίως κατά τη διάρκεια
του εμφυλίου πολέμου και είχε σα-
φώς αντικομμουνιστικό προσανατο-
λισμό. Επίσης, έθετε ασφυκτικούς
περιορισμούς στην άσκηση των ατο-
μικών και πολιτικών ελευθεριών και
ενίσχυε σημαντικά την εκτελεστική
εξουσία. 

Διαφορετικό

Ωστόσο, το Σύνταγμα που τελικά
ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 1975 ήταν
αρκετά διαφορετικό. Οι πιο χαρα-
κτηριστικές αλλαγές ήταν ότι καταρ-
γήθηκε το «παρασύνταγμα», αφαιρέ-
θηκε η διάταξη για τη θέση κομμά-
των εκτός νόμου και η ποινικοποί-
ηση της καταχρηστικής άσκησης δι-
καιώματος. Η διαφορά ανάμεσα στο
αρχικό σχέδιο και το Σύνταγμα του
1975 οφείλεται στη λαϊκή κινητοποί-
ηση που κατάφερε να εμποδίσει τη
διαιώνιση της μετεμφυλιακής «καχε-
κτικής δημοκρατίας». 

Έτσι, ενώ ο Καραμανλής στις 8 Ια-
νουαρίου 1975 διακήρυξε με αλαζο-
νεία ότι «Ο Λαός μου ενεπιστεύθη
την εξουσίαν. Δεν είπε πώς θα την
ασκήσω», στις 28 Μαρτίου αναγκά-
στηκε να κάνει ιδιαίτερη αναφορά
στο κύμα απεργιών και διαδηλώσε-
ων που συγκλόνιζε τη χώρα. Το κυ-
βερνητικό επιτελείο αντιλήφθηκε
πως εάν αγνοούσε τη ριζοσπαστικο-
ποίηση του λαού θα έθετε σε κίνδυ-
νο τη νομιμοποίηση του νέου Συν-
τάγματος. Όπως είπε ο ίδιος ο Κ.
Καραμανλής, «έκανα το Σύνταγμά
μου ύστερα από μια δικτατορία, που
ήταν φυσικό ο ελληνικός λαός να ζη-
τεί περισσότερες ελευθερίες». Η

πίεση του κινήματος καθόρισε ότι
και η κατοχύρωση του θεσμού της
εκτόπισης (εξορίας), που εντάχθηκε
στο Σύνταγμα παρά τις αντιδράσεις,
δεν εφαρμόστηκε ποτέ μέχρι την κα-
τάργησή του το 2001. Με άλλα λό-
για, για να μην αμφισβητηθεί ο ίδιος
ο καπιταλισμός από μια επαναστατι-
κή διαδικασία όπως εκείνη που εκτυ-
λισσόταν εκείνη την εποχή στην
Πορτογαλία, η κυρίαρχη τάξη αναγ-
κάστηκε να κάνει παραχωρήσεις. 

Από την άλλη πλευρά, η ΝΔ προ-
σπάθησε να θωρακίσει το σύστημα
με τις περίφημες «υπερεξουσίες»
του Προέδρου της Δημοκρατίας,
αφού η αποδυνάμωση του στρατού
ως πόλου εξουσίας και η κατάργηση
του βασιλικού θεσμού άφηναν εκτε-
θειμένη την κυρίαρχη τάξη σε περί-
πτωση κυβερνητικής εναλλαγής. Αυ-
τή η λογική εκφράστηκε κυρίως με
τη θεσμοθέτηση σειράς αρμοδιοτή-
των τις οποίες ο ΠτΔ μπορούσε να
ασκήσει μόνος του, όπως να παύει
τον πρωθυπουργό ακόμα κι αν δια-
θέτει την εμπιστοσύνη της Βουλής,
να διαλύει τη Βουλή, να συγκαλεί
υπό την προεδρία του το υπουργικό
συμβούλιο σε έκτακτες περιστάσεις
και να προκηρύσσει δημοψήφισμα
για κρίσιμα εθνικά θέματα. Οι υπε-
ρεξουσίες του ΠτΔ καταργήθηκαν
με τη συνταγματική αναθεώρηση
του 1986 από την κυβέρνηση του

ΠΑΣΟΚ.

Ο μεταπολιτευτικός συμβιβασμός,
όπως αποτυπώθηκε στο Σύνταγμα,
διαιώνιζε την ταξική κυριαρχία των
καπιταλιστών αφήνοντας ανεκπλή-
ρωτες τις ελπίδες του εργατικού κι-
νήματος για μια ριζική κοινωνική αλ-

λαγή, σήμανε όμως ταυτόχρονα
πρωτοφανείς κατακτήσεις για την
εργατική τάξη στο επίπεδο των δι-
καιωμάτων και της δημοκρατίας. Αυ-
τές οι κατακτήσεις είναι ακριβώς
εκείνες που μπαίνουν στο στόχα-
στρο της επιχειρούμενης συνταγμα-
τικής αναθεώρησης. Με πιο ξεκάθα-
ρο τρόπο αυτή η εκ δεξιών αμφισβή-
τηση του μεταπολιτευτικού συμβιβα-
σμού εκφράστηκε από το σχέδιο
που κυκλοφόρησε με τίτλο «Ένα
καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλά-
δα» και αντανακλά ουσιαστικά τη θε-
σμική ιδεολογία των «Μένουμε Ευ-
ρώπη». 

Κατάργηση δικαιωμάτων

Αυτό το σχέδιο προβλέπει την κα-
τάργηση των κοινωνικών δικαιωμά-
των επειδή «την πραγμάτωσή τους
το Κράτος δεν μπορούσε κατ’ ου-
σίαν ποτέ και ειδικά σήμερα δεν
μπορεί να εγγυηθεί», την ίδια στιγμή
που κατοχυρώνει το δικαίωμα των
εργοδοτών στο λοκ-αουτ, προστα-
τεύει περισσότερο την ιδιοκτησία
και αναγνωρίζει το δικαίωμα ίδρυ-
σης ιδιωτικών Πανεπιστημίων. 

Επιπλέον, προτείνει την ακόμα με-
γαλύτερη ενίσχυση της εκτελεστικής
εξουσίας, τόσο μέσα από την ανα-
βάθμιση του Προέδρου της Δημο-
κρατίας που θα μπορεί ακόμα και να
διαλύει τη Βουλή, όσο και με τη με-
τατόπιση του κέντρου βάρους της
νομοθέτησης από τη Βουλή στην κυ-
βέρνηση. Ακόμα, δεν παραλείπει να
κατοχυρώσει την «κανονικοποίηση
των πράξεων νομοθετικού περιεχο-
μένου που σημειώθηκε τα τελευταία
χρόνια», αλλά και τον «χρυσό κανό-

να» των ισοσκελισμένων προϋπολο-
γισμών, ικανοποιώντας ένα διακαή
πόθο του Σόιμπλε. Πρόκειται για ένα
σχέδιο κομμένο και ραμμένο στα μέ-
τρα των καπιταλιστών: τα προνόμιά
τους χρειάζονται πλήρη και ρητή κα-
τοχύρωση, ενώ εκείνα των εργαζό-
μενων και των φτωχών είναι περιττά
και ανέφικτα να εφαρμοστούν… Η
συναίνεση μεταξύ των κομμάτων
ανάγεται σε υπέρτατης σημασίας
αγαθό, πιο σημαντικό και από την
ίδια τη δημοκρατία, αφού ευνοούν-
ται κυβερνήσεις ανοχής ή/και μει-
οψηφίας φτάνει να μην ταράζεται η
πολιτική σταθερότητα. Οι διακαείς
πόθοι των υποστηρικτών του ΝΑΙ στο
δημοψήφισμα θα είχαν βέβαια μικρή
σημασία, αν η κυβέρνηση δεν τις θε-
ωρούσε ως βάση για συζήτηση. 

Όπως όμως δήλωσε ο Γ. Κα-
τρούγκαλος, η ενίσχυση των εξου-
σιών του ΠτΔ βρίσκονται μέσα στην
ατζέντα της. Όσο κι αν ντυθεί με ρι-
ζοσπαστική φρασεολογία η ενίσχυ-
ση των εξουσιών (ή ακόμα περισσό-
τερο η άμεση εκλογή) του ΠτΔ από
το λαό, κάθε άλλο παρά προοδευτι-
κή είναι. Το παράδειγμα της Γαλ-
λίας, όπου οι εξουσίες του ΠτΔ ενι-
σχύθηκαν από τον Ντε Γκωλ το 1958
και το 1962 είναι ενδεικτικό, ιδιαίτε-
ρα αυτές τις μέρες που ο Πρόεδρος
Ολάντ περνάει το νόμο για τη διάλυ-
ση των εργασιακών σχέσεων χρησι-
μοποιώντας ακριβώς το τεκμήριο
νομοθέτησης από την εκτελεστική
εξουσία σε βάρος της Βουλής. 

Συνολικά, μια συνταγματική ανα-
θεώρηση με τις παραπάνω κατευ-
θύνσεις προσπαθεί να θωρακίσει το
κράτος απέναντι στις λαϊκές πιέσεις
και να εξασφαλίσει τη συνεργασία
των κομμάτων μεταξύ τους. Κινείται
δηλαδή στην ακριβώς αντίθετη κα-
τεύθυνση από εκείνη την οποία ανα-
ζητεί ο κόσμος που διεκδικεί πραγ-
ματική δημοκρατία και κοινωνική δι-
καιοσύνη. Γι’ αυτό και αυτά τα σχέ-
δια, όσο εφικτά κι αν φαίνονται με
βάση τον κοινοβουλευτικό συσχετι-
σμό δύναμης, έχουν πήλινα πόδια. 

Το κίνημα που αχρήστευσε την
αναθεώρηση του 2008, με αιχμή τη
μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του
άρθρου 16 που επέτρεπε την ίδρυση
μη κρατικών Πανεπιστημίων, παρά
την επί της ουσίας συμφωνία ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ, μπορεί να κάνει το ίδιο και
τώρα. Να ανατρέψει κάθε προσπά-
θεια για αναθεώρηση του Συντάγμα-
τος σε αντιδημοκρατική και νεοφιλε-
λεύθερη κατεύθυνση και να ανοίξει
αυτή τη φορά το δρόμο για επανα-
στατικές αλλαγές που θα διευρύ-
νουν τη δημοκρατία σε κάθε επίπε-
δο, πέρα από τα ασφυκτικά όρια του
αστικού κοινοβουλευτισμού. 

Μπάμπης Κουρουνδής 

Πίσω στον “Εθνάρχη” Πρόεδρο;

Ένα χρόνο μετά τη μετατροπή του ΟΧΙ σε ΝΑΙ ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προσαρμόσει το Σύνταγμα στα μέτρα των δυνάμεων του ΝΑΙ.
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Συνέχεια από τη σελ.3

“Έχουμε ένα μήνυμά για την Τερέζα Μέι”, συμπλήρωσε ο Σαμ
Φέρμπερν από την οργάνωση Peoples Assembly (που είχε συνδιορ-
γανώσει μαζί με την Stand up against Racism τη διαδήλωση). “Θα
πρέπει να συνηθίσει στο θέαμα χιλιάδων ανθρώπων να διαδηλώ-
νουν εναντίον της. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να φύγει”.

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος έχει αποδιοργανώσει και
την άρχουσα τάξη της Βρετανίας και το κόμμα της. Αυτό φάνηκε
κατ' αρχήν από τα ίδια τα μαγειρέματα, τα παζάρια, τη λάσπη και
τους εκβιασμούς για την επιλογή της νέας αρχηγού. Ο Μπόρις
Τζόνσον, ο πρώην δήμαρχος του Λονδίνου και ηγέτης της ευρω-
σκεπτικιστικής πτέρυγας -που όλοι θεωρούσαν ότι, μετά την επιτυ-
χία του Brexit θα ήταν ο βέβαιος διάδοχος του Κάμερον- παραιτή-
θηκε από την διεκδίκηση της αρχηγίας ύστερα από μια “πισώπλατη
μαχαιριά” του μέχρι τότε πιστού του συμμάχου Μάικλ Γκόουβ. 

Οι εσωτερικές διαδικασίες μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα,
που ακολούθησαν, ανέδειξαν τελικά δυο υποψήφιες -την Τερέζα
Μέι (ήταν υπέρ της παραμονής) και την Αντρέα Λίντσομ (ήταν υπέρ
της αποχώρησης). Φυσιολογικά η τελική επιλογή θα έπρεπε να γίνει
με εκλογές “από τη βάση”. Έτσι είχε εκλεγεί ο Κάμερον το 2005. 

Με το κόμμα, όμως, τόσο βαθιά διαιρεμένο η προσφυγή στη βά-
ση θεωρήθηκε - καθόλου άδικα- ωρολογιακή βόμβα από την ηγε-
σία. Την τελευταία στιγμή η Λίντσομ παραιτήθηκε. Τι μεσολάβησε
αυτό δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ. Τώρα, όμως, κάθεται (όπως και
ο Τζόνσον και ο Λάιαμ Φοξ, ένας ακόμα από τους πέντε υποψηφί-
ους αρχηγούς) στο νέο υπουργικό συμβούλιο της Τερέζα Μέι.

Αποστάσεις

Η κρίση του Συντηρητικού Κόμματος, όμως, φαίνεται και από τις
ίδιες της δηλώσεις της νέας πρωθυπουργού, που προσπαθεί τώρα
να πάρει αποστάσεις από την σκληρή πολιτική του Κάμερον -την πο-
λιτική της αποξένωσης και της περιθωριοποίησης των φτωχών που
είναι υπεύθυνη, σε μεγάλο βαθμό, για το αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος. Το ίδιο το παρελθόν της Τερέζα Μέι, όμως, δεν αφήνει
κανένα περιθώριο για αυταπάτες. “Οι υποσχέσεις... στα σκαλιά της
Ντάουνινγκ Στριτ (η πρωθυπουργική κατοικία)”, γράφει η εφημερίδα
Guardian, προσπαθούν να “συσκοτίσουν το πολύ ισχυρότερο πα-
ρελθόν μιας σκληρής, παραδοσιακής υπουργού Εσωτερικών”.

Πριν από τις τελευταίες εκλογές, γράφει η Guardian, η Μέι είχε
καταρτίσει έναν δικό της κατάλογο “επιθυμιών”. Τι περιλάμβανε;
Λογοκρισία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (με το πρόσχημα φυσι-
κά της τρομοκρατίας) με τα κανάλια και τους ραδιοφωνικούς σταθ-
μούς να μπορούν να προβάλουν κάποια εκπομπή μόνο κατόπιν έγ-
κρισης του αντίστοιχου ΕΣΡ. Παρακολούθηση από τις μυστικές
υπηρεσίες σε μαζική κλίμακα του ίντερνετ -όχι του ίδιου του περιε-
χομένου (αυτό γίνεται ήδη), αλλά της “πλοήγησης” των χρηστών
(ποιες σελίδες επισκέπτονται, τι βλέπουν κλπ). Δημιουργία ενός
“εχθρικού περιβάλλοντος” για τους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες -με αποκορύφωμα την διαίρεση τουλάχιστον 33000 οικογενει-
ών (με την απέλαση κάποιων από τα μέλη τους με οικονομικά κριτή-
ρια). Απόσυρση της Βρετανίας από τις συνθήκες για την προστασία
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων -παρόλο που είναι γνωστό ότι δεν
προστατεύουν στην πραγματικότητα κανέναν: ακόμα και η ύπαρξή
τους ήταν “πρόκληση” για την Τερέζα Μέι. Οι περισσότερες από
αυτές τις μεταρρυθμίσεις θεωρήθηκαν ακόμα και από τους βουλευ-
τές της δεξιάς “ακραίες” και δεν προχώρησαν.

Το ιστορικό της στη Βουλή είναι εξίσου μαύρο. Η Μέι υπερψήφι-
σε την αύξηση του ΦΠΑ, που χτυπάει (όπως όλοι οι έμμεσοι φόροι)
δυσανάλογα τους φτωχούς. Αντιτάχθηκε στην απαγόρευση των το-
κογλύφων -των ιδιότυπων “δανείων μέχρι την ημέρα καταβολής του
μισθού” που χρεώνουν αστρονομικά επιτόκια (πάνω από 20% το
μήνα) για να “βοηθάνε” τα νοικοκυριά που ξεμένουν από λεφτά στη
μέση του μήνα. Και ήταν αντίθετη ακόμα και στην ιδέα μείωσης της
τιμής της ενέργειας για τους φτωχούς.

“Ο Βρετανικός καπιταλισμός έχει χάσει την τροχιά του και παρα-
παίει”, γράφει στην εφημερίδα Socialist Worker αυτής της εβδομά-
δας ο Άλεξ Καλλίνικος. “Η Μέι πρέπει να χαράξει μια νέα πορεία
επικεφαλής ενός κόμματος διαιρεμένου και με μια απειροελάχιστη
κοινοβουλευτική πλειοψηφία -και ίσως μέσα σε συνθήκες μιας νέας
οικονομικής ύφεσης. Όσο και αν προσπαθεί να προβάλει την εικόνα
της σταθερότητας, η διακυβέρνησή της θα είναι θυελλώδης”. 

ΛΟΝΔΙΝΟ

«Π
ρόκειται για μια έκθεση της
Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελ-
λάδας, των εργαζόμενων

μαχόμενων φωτορεπόρτερ, όχι ατομικά
αλλά ως κλάδος και όχι κάτω από την
σφραγίδα οποιουδήποτε οργανισμού ή
μη κυβερνητικής οργάνωσης αλλά κά-
τω από την σφραγίδα του συνδικάτου. 

Είμαι περήφανος για τον κλάδο που
εκπροσωπώ για δυο λόγους. Πρώτον
γιατί αντιμετώπισαν, φωτογράφισαν
και παρουσίασαν το προσφυγικό με
τρομερή ανθρωπιά και με θυσία και
αυτό φαίνεται από τη δουλειά των συ-
ναδέλφων. Και δεύτερον γιατί, σε ένα
ποσοστό, οι φωτογραφίες αυτές βοή-
θησαν στην ανεπανάληπτη αλληλεγ-
γύη του ελληνικού λαού απέναντι
στους πρόσφυγες. Για μένα προσωπι-
κά το προσφυγικό είναι μια χαρακιά
μέσα μου. Η Ειδομένη, η Μυτιλήνη εί-
ναι χαρακιές μέσα μου. Τα υποτιθέμε-
να κέντρα φιλοξενίας είναι χαρακιές
μέσα στην κοινωνία μας. 

Ο θεατής που θα τη δει, θα καταλά-
βει μέσα από ματιές πολλών φωτορε-
πόρτερ το προσφυγικό. Θα αποκτήσει
πλήρη εικόνα του τι έγινε στα διάφο-
ρα σημεία, στην Μυτιλήνη, στην Ειδο-
μένη, στο Πειραιά ή στα διάφορα
“κέντρα φιλοξενίας”. Θα καταλάβει
μόνος του αν η διαχείριση του προ-
σφυγικού ήταν σωστή ή όχι. Και πού
ήταν λάθος. 

Δεν νιώθω καθόλου περήφανος για
το ρόλο της ΕΕ και για τους τρόπους
που αποφάσισε να διαχειριστεί ένα ζή-
τημα σαν και αυτό, με τον τρόπο που
φέρθηκε και συνεχίζει να φέρεται
στους πρόσφυγες. Στις χιλιάδες αυ-
τές ανθρώπινες ζωές. Απεναντίας
ντρέπομαι για όλα αυτά που έχουν γί-
νει. Το προσφυγικό ζήτημα για άλλη
μια φορά αποδεικνύει την ταξικότητά
του, αυτοί που δεν είχαν χρήματα, η

εργατική τάξη είτε είναι Σύριοι, Αφγα-
νοί, Ιρακινοί, έχουν εγκλωβιστεί εδώ. 

Το επόμενο βήμα που καλούμαστε
να φωτογραφίσουμε είναι τα αποτελέ-
σματα της συμφωνίας. Και μέσα από
τις φωτογραφίες κάποιος μπορεί να
κρίνει τα αποτελέσματά της. Για τους
πρόσφυγες που μένουν σε αυτή τη
χώρα, πώς εντάσσονται στη χώρα; Η
προσωπική μου διαπίστωση είναι πως
αυτοί οι άνθρωποι είναι πεταμένοι σε
κέντρα δήθεν φιλοξενίας, όχι μέσα
στον ιστό των πόλεων αλλά μακριά
από τις πόλεις. Είναι λογική στρατοπέ-
δου, που υπογράφεις για να μπεις
υπογράφεις για να βγεις. Με αβίωτες
συνθήκες ζωής. Δεν κατάλαβα γιατί τα
μαθήματα τον Σεπτέμβρη πρέπει να
γίνονται μέσα στα καμπ και όχι τα παι-
διά να πάνε στα σχολεία.

Απαγορεύσεις

Επίσης σαν φωτορεπόρτερ έχουμε
και απαγορεύσεις. Στα καμπ στα
οποία είναι πεταμένα στο θεό δεν μας
δίνουν την άδεια να πάμε να φωτο-
γραφήσουμε. Στα δήθεν καλά καμπ,
στον Ελαιώνα και στο Σκαραμαγκά
μας δίνουν άδεια, στο Κουτσόχερο
που βαράει ο ήλιος, έχει ένα δέντρο
και τους τρώνε τα φίδια δεν μας αφή-
νουν να πάμε να φωτογραφήσουμε. 

Αυτή τη στιγμή στους πρόσφυγες το
ελληνικό κράτος -σε αντίθεση με τον
κόσμο- δεν τους έχει δείξει πως είναι
καλοδεχούμενοι. Σε αντίθεση με την
τρομερή αλληλεγγύη του απλού κό-
σμου - με τις απίστευτες πρωτοβουλίες
κάθε είδους, τις καταλήψεις - το κρά-
τος και οι κρατικές δομές κάνουν τα
αδύνατα δυνατά για να μετατρέψουν
τη ζωή των προσφύγων σε κόλαση.

Πρέπει από τη δική μας μεριά να
πούμε ξεκάθαρα πως στη χώρα μας οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι. Θέ-
λουμε να στείλουμε το μήνυμα πως
τουλάχιστον οι 60.000 πρόσφυγες που
ζουν εδώ μπορούν να ζήσουν, να εν-
ταχθούν εδώ στην Ελλάδα. Έχει δυνα-
τότητα η χώρα να προσφέρει στέγα-
ση, τροφή, δουλειά, υγεία και παιδεία
για τα προσφυγόπουλα.

Και αυτή είναι μια μάχη που θα μας
δώσει αέρα και απέναντι στους νεονα-
ζί της Χ.Α. Απέναντι στη ρητορεία του
μίσους και του ρατσισμού η μάχη στο
πλευρό των προσφύγων θα ξαναβάλει
τα χρυσαύγουλα στις τρύπες τους.
Όσο υπάρχουν γκέτο, χωρίς ένταξη,
τότε δίνεις χώρο στους φασίστες δο-
λοφόνους. Όσο δίνονται λύσεις τους
στέλνεις στις τρύπες τους. 

Καταπληκτική δουλειά έχει κάνει η
πρώην γραμματέας της ΕΦΕ και μέ-
λος του ΔΣ Χριστίνα Ζαχοπούλου που
ως επιμελήτρια κατάφερε, μέσα από
έναν τόσο μεγάλο αριθμό φωτορεπόρ-
τερ και φωτογραφιών, να πει μια ολο-
κληρωμένη ιστορία. 

Σκοπός και στόχος από την μεριά
της ΕΦΕ είναι αυτή η έκθεση να μπει
στα σχολεία. Να μπορέσουν τα παιδιά
στα σχολεία να νιώσουν τα προσφυ-
γάκια σαν τα παιδιά της διπλανής πόρ-
τας. Θέλουμε να βάλουμε ένα λιθαρά-
κι ώστε τα παιδιά των προσφύγων να
πάνε σε κανονικά σχολεία και όχι σε
σχολεία μέσα στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης. Καλούμε όλο τον κόσμο
να επισκεφτεί την έκθεση και να την
χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς που
έχει γίνει, δηλαδή ενάντια στο ρατσι-
σμό και για να δείξει την αναγκαιότητα
για συνύπαρξη και για αλληλεγγύη».

Έκθεση της Ένωσης Φωτορεπόρτερ
Στον εκθεσιακό χώρο του Ιδρύματος της Βουλής (Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας

14, τηλέφωνο 2103735109) ξεκινάει τη Δευτέρα 18 Ιουλίου η έκθεση της Ένωσης

Φωτορεπόρτερ Ελλάδας «Δρόμοι επιβίωσης» με φωτογραφικές καταγραφές

πολλών έμπειρων και καταξιωμένων φωτορεπόρτερ με θέμα το προσφυγικό. Η

έκθεση θα διαρκέσει έως τις 13 Νοεμβρίου 2016. Ο Μάριος Λώλος πρόεδρος της

Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας μίλησε στον Κυριάκο Μπάνο. 

“Δρόμοι 
Επιβίωσης”

Φωτό: Λευτέρης Πιταράκης



«Αντίο αγαπημένε», όπως και ο τίτλος ενός από τα πιο ωραία τραγούδια του,
την δεκαετία του ’80 είπαμε στις 17 Ιουλίου στον Boruch Alan Bermowitz, τον κα-
τά κόσμον Αlan Vega. Τραγουδιστής και εικαστικός καλλιτέχνης, παιδί του
Μπρούκλιν και της Νέας Υόρκης, πέθανε σε ηλικία 78 χρονών στον ύπνο του
στις 17 Ιουλίου.

Ο Vega σπούδασε Φυσική και Καλές Τέχνες και ο ίδιος και η τέχνη του ήταν κομμάτι
της ριζοσπαστικοποίησης που γέννησε η δεκαετία του ’60.  Το 1969 συμμετείχε στο
«Συνασπισμό Εργατών Τέχνης» μια ομάδα που οργάνωνε κινητοποιήσεις, ζητώντας
μουσεία και εκθεσιακοί χώροι να ανοίξουν στις γυναίκες, στους μαύρους και μετανά-
στες καλλιτέχνες, να ανοιχτούν σε ζητήματα όπως ο πόλεμος στο Βιετνάμ, να έχουν
μέρα για δωρεάν είσοδο κ.α.  

Την ίδια περίοδο μαζί με τον μουσικό Μartin Rev, λιμοκτονώντας, παίζοντας (και
ενίοτε διαμένοντας) σε πειραματικές σκηνές και γκαλερί διαμόρφωσαν αρχικά μαζί με
άλλους μουσικούς το μουσικό σχήμα Suicide, για να καταλήξουν ντουέτο. Ο Vega
τραγουδούσε, απήγγειλε και κραύ-
γαζε τους στίχους του σαν ένας El-
vis βγαλμένος από την κόλαση. Μια
θεατρική ερμηνεία που ο Rev έντυ-
νε μουσικά με ένα πρωτοποριακό
ηλεκτρονικό καταιγισμό από beats
και μελωδίες - που παρήγαγε χρη-
σιμοποιώντας, από ανάγκη, αρχικά
φθηνά αρμόνια και στη συνέχεια
πρωτόγονα synth, drum machine.
«O κόσμος ερχόταν να διασκεδά-
σει, να ξεφύγει από τα προβλήματά
του και εμείς του πετάγαμε το δρό-
μο ξανά στο πρόσωπο… «Αυτό που
κάναμε ήταν πολιτικό, ήταν θυμω-
μένο και επιπλέον πεινάγαμε» έλεγε
σε μια συνέντευξη ο Vega το 2008.

Μισό περίπου αιώνα μετά, ο
ήχος τους θα ονομαζόταν βιομη-
χανικός, industrial. Όμως, οι μουσι-
κοκριτικοί της δεκαετίας του ‘70,
μην ξέροντας τι να τους κάνουν,
ενέταξαν τον πρώτο τους δίσκο
(το 1977) στο punk. Ένα χαρακτη-
ρισμό, που και ο ίδιος ο Vega έδινε
στη δουλειά τους, αλλά με τον
οποίο το κοινό στις punk συναυ-
λίες που συμμετείχαν δεν έδειχνε
να συμφωνεί (και το έδειχνε έμ-
πρακτα). 

Δεν είναι μόνο ο ήχος των Sui-
cide που ακούγεται τόσο σύγχρο-
νος σήμερα. Είναι και αυτά που
κραύγαζαν, τόσο απλά και με τό-
σο βάθος, όπως στο “FrankieTe-
ardrop”. Όσοι δεν το έχετε κάνει
ήδη, ακούστε το μια φορά, μέχρι
το τέλος, και αφήστε το να σας
ξεσκίσει την ψυχή.

Γ.Π.
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Goodbye Darling

Η θεατρική παράσταση με αυτό τον προκλητικό
τίτλο (“ευλογημένα στήθη”) είναι ένα ευπρόσδεκτο
εγχείρημα που αναδεικνύει το ζήτημα του γυναι-
κείου στήθους όχι μόνο σαν μορφή μετατροπής του
γυναικείου σώματος σε αντικείμενο, αλλά και σαν
πεδίο συζήτησης της σεξουαλικότητας και της θέ-
σης της γυναίκας στην εξέλιξη της ιστορίας. 

Παρακολουθήσαμε την παράσταση στο πλαίσιο
του 8ου φεστιβάλ Off –off. Η ομάδα Arigato, στην
οποία συμμετέχουν και συντρόφισσες από την αντι-
καπιταλιστική αριστερά, περιγράφει τη δουλειά της
σαν ένα «work in progress» (έργο σε εξέλιξη) και εί-
ναι βασισμένο στο βιβλίο της Μέριλιν Γιάλομ «Η
ιστορία του γυναικείου στήθους». 

Με σπονδυλωτή μορφή παρουσιάζονται διάφορα
περιστατικά που σχετίζονται με τα γυναικεία στήθη
και τον συμβολισμό τους. Τα χυδαία καλαμπούρια
στα «ανδρικά» (και όχι μόνο) περιοδικά που λοιδο-
ρούν τις γυναίκες και το σώμα τους δεν υπήρχαν
πάντοτε. Ένας μυσταγωγικός χορός μιας γυμνόστη-
θης κοπέλας παραπέμπει σε ιστορικές περιόδους
(ενδεικτικά στο Μινωικό βασίλειο), όταν η θέα του
γυμνού στήθους δεν αποτελούσε ταμπού. Έγινε
ταμπού σε συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας και
κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές και κοινωνικές
σκοπιμότητες. Λίγο αργότερα παρακολουθούμε την
εκκλησία μέσω ενός ιερέα (ίσως υπερβολικά καρικα-
τούρα) σε κηρύγματα μίσους και σεμνοτυφίας, ακο-
λουθεί μια «εκ βαθέων» αφήγηση της Παναγίας και
η μαρτυρία μιας γυναίκας που υπέστη μαστεκτομή
για λόγους υγείας την εποχή του Ναπολέοντα. 

Τελευταίο (και ελπιδοφόρο) επεισόδιο οι φωτογρα-

φίες από τους αγώνες για τη γυναικεία χειραφέτηση
(πρώτο και δεύτερο κύμα φεμινιστικού κινήματος),
που ξαναέβαλαν στην ατζέντα το ζήτημα του γυναι-
κείου σώματος και της καταπίεσης. Στην ανάγκη ανά-
δειξης του ζητήματος πιστεύουμε ότι ανταποκρίνεται
το εγχείρημα των δημιουργών, οι οποίες υποσχέθη-
καν να το «δουλέψουν» περισσότερο και να επανέλ-
θουν το φθινόπωρο με νέες παραστάσεις. Η προσπά-
θειά τους αξίζει μπράβο, υπάρχουν περιθώρια μεγα-
λύτερης εμβάθυνσης και εξέλιξης, τόσο γιατί η ομά-
δα έδειξε μεγάλες δυνατότητες όσο και γιατί το θέμα
κουβαλάει πίσω του μια μακρυά υπόθεση που συνο-
δεύει την «ιστορική ήττα» του γυναικείου φύλου.

Δήμητρα Κυρίλλου

Ομάδα Arigato: Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Φωτεινή
Τσαρδούνη, Δραματουργική Επεξεργασία-Κείμενα:
Φωτεινή Τσαρδούνη, Μαριάννα Χρονοπούλου, Μου-
σική: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Σκηνογραφία: Ελί-
ζα Κρικώνη, Ενδυματολογία: Ιωάννα Παπακωνσταν-
τίνου, Χαρίκλεια Πετράκη, Φωτισμοί: Τάσος Σκλα-
βούνος, Βίντεο: Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Νίκος
Τσαούσης, Ηθοποιοί: Χαρίκλεια Πετράκη, Δέσποινα
Σολκίδου, Ειρήνη Τσώλη, Αριάννα Χατζηγαλανού

Blessed Breasts

Τ
ο 1971 η Ντελφίν έρχεται
στο Παρίσι από τη Γαλλική
επαρχία όπου έχει γεννηθεί

και μεγαλώσει, αναζητώντας τον
έρωτα και την ελευθερία από την
ασφυκτικά κλειστή αγροτική κοι-
νωνία. Θα τα βρει και τα δυο στο
πρόσωπο της καθηγήτριας Κα-
ρόλ, μέλους μιας φεμινιστικής ορ-
γάνωσης. Στον απόηχο του Μάη
του ’68, κινήματα και οργανώσεις
κάθε απόχρωσης βρίσκονται ακό-
μη σε αναβρασμό αλλά και σε
επανεκτίμηση της συγκυρίας που
διαμορφώνεται με την ύφεση του
επαναστατικού κύματος του Μάη. 

Οι «Ξαναμμένες» (Les Excites), η
ομάδα της Καρόλ μάχονται για το
δικαίωμα στις αμβλώσεις, υπερα-
σπίζονται την ομοφυλόφιλη επιθυ-
μία και τους γκέι, παλεύουν τον
καθημερινό σεξισμό, συχνά με
«ανορθόδοξο τρόπο» (π.χ. χου-
φτώνοντας άντρες στο δρόμο για
να τους δείξουν πόσο άσχημο εί-
ναι γι’αυτόν-ήν που το παθαίνει
(!)). Είναι σαν ένα φιλμ που ξετυλί-
χτηκε χρονικά και περιγράφει πώς
κερδήθηκαν τα περισσότερα δι-

καιώματα που σήμερα θεωρούνται
κατακτημένα σε πολλές χώρες.
Εκείνο το κίνημα έχασε το μεγάλο
στοίχημα του Μάη, βρήκε όμως
την αυτοπεποίθηση να βγει στους
δρόμους και να αλλάξει πολλά
πράγματα σε σχέση με τις ατομι-
κές ελευθερίες και τη ζωή του. Αυ-
τή η διάθεση τροφοδότησε και την
δύναμη μιας επαρχιώτισσας εργά-
τριας όπως η Ντελφίν να «κερδί-
σει» ερωτικά μια διανοούμενη
ακτιβίστρια όπως η Καρόλ. 

Η πραγματική ζωή όμως δεν εί-

ναι ρόδινη, η σχέση των δυο γυ-
ναικών σοκάρει ακόμη και το αρι-
στερό περιβάλλον της Καρόλ και
ασφαλώς πρέπει να παραμείνει
μυστική από τον ευρύτερο κόσμο.  

Η κατάσταση δυσκολεύει όταν η
Ντελφίν επιστρέφει στο χωριό της
μετά από σοβαρή ασθένεια του
πατέρα της, προκειμένου να βοη-
θήσει την οικογένεια στις αγροτι-
κές δουλειές. Η Καρόλ την ακο-
λουθεί και την διεκδικεί, αλλά στον
στενό κοινωνικό κύκλο της επαρ-
χίας, που επιβάλλεται όχι μόνο λό-
γω νοοτροπίας αλλά και από την
σκληρή προσπάθεια κάθε αγροτι-
κής οικογένειας για την βιοπορι-
στική επιβίωση, η μάχη είναι άνιση.  

Τρία χρόνια μετά την εμβληματι-
κή «Ζωή της Αντέλ», το αντεστραμ-
μένο είδωλό της μας πηγαίνει στις
ρίζες της σύγχρονης ριζοσπαστικο-
ποίησης και θυμίζει ότι τα δικαιώ-
ματά μας (αρκετά από τα οποία θέ-
λουν να μας τα πάρουν πίσω) δεν
μας τα χάρισε καμιά κυβέρνηση,
αλλά κερδήθηκαν από τους αγώνες
χιλιάδων γυναικών και ανδρών, εί-
ναι υπόθεση πολιτική και είναι υπό-
θεση που μετριέται από το τι κάνει
(ή δεν κάνει) ο καθένας και η καθε-
μιά μας καθημερινά.

Η ομορφότερη εποχή

Frankie teardrop, είκοσι χρονών, 

Είναι παντρεμένος, έχει παιδί

Και δουλεύει σε εργοστάσιο

Δουλεύει από τις 7 ως τις 5

Προσπαθεί να επιβιώσει

Ας το ακούσουμε από τον Φράνκι

Λοιπόν ο Φράνκι 
δεν τα βγάζει πέρα

Τα πράγματα είναι 
απλά πολύ δύσκολα

Ο Φράνκι δεν μπορεί 
να βγάλει αρκετά λεφτά

Δεν μπορεί να αγοράσει 
αρκετό φαγητό

Και του έκαναν έξωση

Ας το ακούσουμε από τον Φράνκι

Ο Φράνκι είναι τόσο απελπισμένος

Θα σκοτώσει γυναίκα και παιδί 

Θα σκοτώσει το παιδί του

Ο Φράνκι πήρε το όπλο

Σημάδεψε το έξι μηνών 
μωρό στην κούνια

Κοίταξε τη γυναίκα του

Την πυροβόλησε

«Τι έκανα»;

Ας το ακούσουμε από τον Φράνκι

Ο Φράνκι έβαλε 
το όπλο στο κεφάλι του

Ο Φράνκι είναι νεκρός

Ο Φράνκι είναι στην κόλαση

Είμαστε όλοι Φράνκι

Είμαστε όλοι στην κόλαση

ΣΙΝΕΜΑ

ΘΕΑΤΡΟ

της Κατρίν Κορσινί

Alan Vega (αριστερά) και Martin Rev έξω από το ιστορικό CBGB’s το 1979
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ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 πλ. Μερκούρη 8μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 πλ. Μερκούρη 7μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στον φασισμό
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελαβόντας

ΚΥΨΕΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλήτρια: Πάνος Γκαργκάνας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλευθερισμού
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 White Rabbit 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 White Rabbit 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Χρήστος Κορναράκης

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ιουλιανά ‘65

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ

Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 9/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης 

• ΠΕΜΠΤΗ 4/8 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Οι πρόσφυγες της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 στέκι Αριστερής Κίνη-
σης 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 στοά Σάρκα 
(Α’ κτήριο, Β’ ορ.) 8μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Ποέτα 7μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Ποέτα 7μμ
Π.Πουλιόπουλος: Δημοκρατική ή σοσια-
λιστική επανάσταση στην Ελλάδα;
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΤΟΥΜΠΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Γιώτης 8μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Γιώτης 8μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευ-
θερισμού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 καφέ Καλαμαριά 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Καλαμαριά 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευ-
θερισμού
Ομιλητής: Μάνος Μανουσαρίδης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7 καφέ Δολίχη 8μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ- ΙΛΙΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/7 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλατεία Άνοιξη) 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλατεία Άνοιξη) 7.30μμ
Θεωρία της σχετικότητας και τα βαρυ-
τικά κύματα
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλατεία Άνοιξη) 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλευθε-
ρισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

• ΠΕΜΠΤΗ 28/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7 καφέ Mr.Coffee 7μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στον φασισμό
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/7 καφέ Όαση 7μμ

Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Όαση 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/7 καφέ Εμιγκρέ 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

• ΠΕΜΠΤΗ 28/7 καφέ Εμιγκρέ 7.30μμ
Φασιστικές δολοφονίες και κρατική
εξουσία
ομιλητής: Βαγγέλης Καραμπινάκης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/7 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

• ΠΕΜΠΤΗ 28/7 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/7 καφέ Φιλοίστρο 7.30μμ
Αλληλεγγύη στους εργάτες της Τουρ-
κίας που σταμάτησαν το πραξικόπημα
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ

Ισπανία ‘36, επανάσταση ενάντια στο
φασισμό

Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΙΚΑΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 Δημαρχείο 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις εξελίξεις
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

• ΠΕΜΠΤΗ 3/8 Δημαρχείο 7.30μμ
Η Γαλλία βγήκε στους δρόμους
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

• ΠΕΜΠΤΗ 10/8 Δημαρχείο 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ 1968 (στοά Θη-
σέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ 1968 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στον φασισμό
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/7 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις εξελίξεις
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/7 καφέ Quiz 7.30μμ
Θεωρία της σχετικότητας και τα βαρυ-
τικά κύματα
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/7 καφέ Munchies 7.30μμ
Οι πρόσφυγες της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
Αριστερά
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 28/7 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Αντίσταση και εμφύλιος στην Ελλάδα
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

• ΠΕΜΠΤΗ 4/8 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευ-
θερισμού
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

• ΠΕΜΠΤΗ 11/8 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στον φασισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση 
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

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 20/7

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7 

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 7μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου και Γαλατσίου 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μαρτίου και Παπαναστασίου 6.30μμ

ΚΕΝΤΡΟ Αγ.Λαμπράκη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/7

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Μετρό 6.30μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 6.30μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 7μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 7μμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής

Αντίστασης 7μμ 

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ

ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 6.30μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ

ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ

ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς

6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/7

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 7μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12μ

ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 11.30πμ
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ΕΛΛΗΝΙΚΟ

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

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

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

ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

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

ΧΑΝΙΑ

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

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/7 Θόλος 8μμ 
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

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



Έ
ρχονται στιγμές που η συνηθισμένη
ροή των πραγμάτων, αυτή που θέλει
τον απλό κόσμο να κινείται με βάση

τις πρωτοβουλίες των ισχυρών, καταρρέει. Η
αποτυχία του στρατιωτικού πραξικοπήματος
στην Τουρκία την περασμένη Παρασκευή, με-
τά την ηρωική αντίσταση χιλιάδων ανθρώπων
που βγήκαν στους δρόμους κόντρα στα τανκς
και ματαίωσαν τα σχέδια των πραξικοπημα-
τιών, ήταν μια τέτοια στιγμή.

Το γεγονός ότι συνέβη ακριβώς στην επέ-
τειο των “δικών μας” Ιουλιανών του 1965, δεν
είναι μόνο συμβολικό. Δείχνει ότι αν αξίζει να
θυμόμαστε εκείνες τις 70 μέρες και νύχτες της
εργατικής και νεολαιίστικης αντίστασης στο
κοινοβουλευτικό τότε πραξικόπημα του Παλα-
τιού και της Δεξιάς, είναι γιατί, πενήντα ένα
χρόνια μετά, το “πεζοδρόμιο” εξακολουθεί να
είναι η δύναμη που μπορεί να καθορίζει τις
εξελίξεις.

Η έκρηξη του κινήματος ξεκίνησε στις 15
του Ιούλη. Εκείνο το βράδυ, ο φρέσκος στο
θρόνο, 25χρονος τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος
Γλύξμπουργκ απέπεμψε από τη θέση του πρω-
θυπουργού τον Γεώργιο Παπανδρέου της
Ένωσης Κέντρου που είχε κερδίσει τις εκλο-
γές μόλις ένα χρόνο πριν με 53%. Και με τη
συμφωνία του στρατού και της ΕΡΕ (της σημε-
ρινής ΝΔ), διόρισε μια κυβέρνηση “αποστα-
τών”, που μέσα σε μια νύχτα μεταπήδησαν
από το κόμμα του Παπανδρέου στην καμαρίλα
του Παλατιού.

Κανείς δεν περίμενε ότι οι μικρές διαδηλώ-
σεις που ξεκίνησαν το ίδιο βράδυ και που χτυ-
πήθηκαν από την αστυνομία, θα ήταν η αρχή
για ένα κίνημα με τέτοια διάρκεια και ένταση.
Κι όμως, έγιναν το ξεκίνημα μιας από τις μεγα-
λύτερες εκρήξεις της εργατικής τάξης και της
νεολαίας με καθημερινές διαδηλώσεις, συγ-
κρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής και
απεργίες. Για δύο ολόκληρους μήνες η άρχου-
σα τάξη δεν μπορούσε να αποκτήσει μια “ισχυ-
ρή κυβέρνηση” κάτω από το σφυροκόπημα του
πεζοδρομίου που έφτασε στο σημείο να βάλει
στο στόχαστρό του την ίδια τη Μοναρχία.

Στις 16 του μήνα το Σύνταγμα έχει γεμίσει
νεολαία. Το ημερολόγιο του ιστορικού του ερ-
γατικού κινήματος και ενεργού στα γεγονότα,
Δημήτρη Λιβιεράτου, που γράφτηκε τον Οκτώ-
βρη του 1965 και περιλαμβάνεται στην συλλο-
γική έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
“Ιουλιανά 1965”, καταγράφει: “Αργά το βράδυ
η αστυνομία επιτίθεται βάρβαρα στο Σύνταγμα
για να διαλύσει τη νεολαία. Γίνεται μάχη. Τα
νιάτα αντιστέκονται στις επιθέσεις, στήνουν
πρόχειρα οδοφράγματα, ανάβουν φωτιές. 114
τραυματίες και 84 συλλήψεις είναι ο απολογι-
σμός της Παρασκευής”.

Αποφασιστικότητα

Την επόμενη η ΓΣΕΕ καλεί συγκέντρωση
στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Είναι η μέρα
που “το προλεταριάτο μπαίνει με αποφασιστι-
κότητα στην πάλη”. Μόλις οι οικοδόμοι βγαί-
νουν στην Ομόνοια “η διαδήλωση θεριεύει,
πλημμυράει στους δρόμους, από την Πατη-
σίων και Αλεξάνδρας προς το γήπεδο, γίνεται
λαοθάλασσα, γίνεται θριαμβευτική πορεία, μέ-
σα σε συνεχείς κραυγές και χειροκροτήματα.
Πίσω ακολουθούν άλλες κολώνες και για πρώ-
τη φορά ακούγεται το σύνθημα Δημοψήφι-
σμα�”, συνεχίζει ο ίδιος.

Η άλλη πλευρά σκληραίνει τη στάση της.
Στις 21 του Ιούλη, η ΕΦΕΕ καλεί συγκέντρωση

φοιτητών στα Προπύλαια. Την ώρα που η πο-
ρεία ανεβαίνει τη Σταδίου, η αστυνομία κάνει
επίθεση και πέφτει νεκρός ο φοιτητής Σωτή-
ρης Πέτρουλας. Την άλλη μέρα, εκατοντάδες
χιλιάδες λαού μετατρέπουν την κηδεία του σε
συλλαλητήριο οργής.

Μέσα στο κίνημα, ο ίδιος ο κόσμος άλλαζε.
Στην αρχή το βασικό σύνθημα ήταν να ξαναγί-
νει πρωθυπουργός ο Παπανδρέου, στην πορεία
όμως στράφηκε ανοιχτά ενάντια στη μοναρχία,
διεκδικώντας να φύγει ο βασιλιάς. Ενώ αντιστά-
θηκε και στις “πυροσβεστικές” πιέσεις της ηγε-
σίας της ΕΔΑ (του νόμιμου κόμματος της Αρι-
στεράς με πολιτικό και οργανωτικό κέντρο το
παράνομο ΚΚΕ) που όχι μόνο αρνούνταν να θέ-
σει πολιτειακό ζήτημα θεωρώντας αυτά τα συν-
θήματα ακραία αλλά και ενεργούσε στην κατεύ-
θυνση της αποκλιμάκωσης του κινήματος. 

Η κορύφωση ήρθε την Τρίτη 27 Ιούλη με την
οργάνωση γενικής πολιτικής απεργίας. Ο Λιβιε-
ράτος καταγράφει τα εντυπωσιακά χαρακτηρι-
στικά της: “Το εγχείρημα είναι δύσκολο και επι-
κίνδυνο. Από το 1946 έχει να γίνει πανεργατική
πολιτική απεργία. Η προετοιμασία δεν είναι
επαρκής. Οι απεργιακές επιτροπές δεν έχουν
συγκροτηθεί παντού και σε όλη την κλίμακα.
Απεργιακές φρουρές δεν υπάρχουν. Και όμως,
αυθόρμητα μέσα στα εργοστάσια, στα μαγα-
ζιά, στις γειτονιές, έγινε μια τεράστια προετοι-
μασία. Ο ένας μετά τον άλλον, αυτοσχέδιες
επιτροπές σχηματίζονται, απεργιακές φρουρές
της στιγμής δημιουργούνται από αυτούς που
βαδίζουν στους δρόμους, από άγνωστους με-
ταξύ τους εργάτες και η απεργία παίρνει σάρ-
κα και οστά. Η συγκοινωνία έχει σχεδόν σταμα-
τήσει, αλλά χιλιάδες, πολλές χιλιάδες εργάτες
κατεβαίνουν με τα πόδια στην πλατεία της Δη-
μαρχίας όπου θα γίνει η συγκέντρωση...

Όταν τελειώνει η συγκέντρωση με το διάβα-
σμα του ψηφίσματος, ακούγονται τα συνηθι-
σμένα: ‘διαλυθείτε ησύχως’, ‘Δημοκράτες να
πάτε στα σπίτια σας’ και το πιο γελοίο: ‘Να φα-
νούμε πολιτισμένοι’. Με ποιόν; Τον κύριο Τούμ-
πα που σκότωσε τον Σωτήρη και ματοκύλησε

την Αθήνα; Οι εργάτες προχωράνε προς την
Ομόνοια και από κει στην οδό Πανεπιστημίου,
αδιαφορώντας για τις συνεχείς σειρές των
�εφόρων� [στελεχών της ΕΔΑ] που τους εκλιπα-
ρούν να γυρίσουν πίσω. Αυτοί ήρθαν για να
διαδηλώσουν τη θέλησή τους και όχι να μπα-
φιάσουν από λόγια στην πλατεία Δημοκρατίας.
Μια τεράστια εργατοθάλασσα ανεβαίνει ορμη-
τικά προς το Σύνταγμα με συνθήματα «Δημο-
ψήφισμα», ‘Ο στρατός με τον λαό’, ‘Ο Σωτήρης
Ζει», «1-1-4’, ‘Η Αυλή να μαντρωθεί’. Τα μαγα-
ζιά κλείνουν, τα τελευταία μέσα συγκοινωνίας
σταματάνε, τα ταξιά εξαφανίζονται, η απεργία
επιβάλλεται. Η τεράστια διαδήλωση γίνεται η
μεγαλύτερη και μαχητικότερη απεργιακή
φρουρά που έχει δει μέχρι σήμερα η Ελλάδα”.

Κατάρρευση

Στις 5 Αυγούστου, η πρώτη κυβέρνηση των
“αποστατών” Νόβα-Μητσοτάκη καταρρέει μη
μπορώντας να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης στη
Βουλή. “Δε θα μπορούσε κανείς να εξηγήσει
το πώς έγινε αυτό, αν χάσει από τα μάτια του
τις τεράστιες διαδηλώσεις, τις απεργίες, το
ποτάμι του κόσμου που επί είκοσι μέρες πλημ-
μύριζε από το πρωί μέχρι το βράδυ την Αθήνα,
πολιορκώντας κάθε μέρα το Παλάτι, τη Βουλή
και όλα τα γραφεία όσων ετοιμάζονταν να
αποστατήσουν”, γράφει στην ίδια έκδοση η
Μαρία Στύλλου.

Στις 20 Αυγούστου, η δεύτερη κυβέρνηση
του Παλατιού με πρωθυπουργό τον Τσιριμώκο
επιχειρεί να χτυπήσει με την αστυνομία μια
διαδήλωση που καλούσε η Ομοσπονδία Τύ-
που. “Η αστυνομία επιτίθεται μέχρι τις 10 το
βράδυ στην οδό Σταδίου, στο ύψος της πλα-
τείας Κλαυθμώνος”, περιγράφει ο Λιβιεράτος.
“Επί πέντε ώρες η Αθήνα θα γίνει πεδίο μάχης.
Τα μηχανοκίνητα της αστυνομίας διατρέχουν
τους δρόμους της πολιτείας ρίχνοντας συνέ-
χεια δακρυγόνες βόμβες, για να διαλύσουν
τους διαδηλωτές. Η επιμονή όμως είναι τρομε-
ρή. Οι συγκρούσεις πολλαπλασιάζονται μέχρι
τις δυο μετά τα μεσάνυχτα. Οι διαδηλωτές αρ-

χίζουν να στήνουν οδοφράγματα σε ολόκληρο
το κέντρο της Αθήνας... Το βράδυ της 28 προς
29 Αυγούστου γκρεμοτσακίζεται και η δεύτερη
αυλική κυβέρνηση του Τσιριμώκου”. Χρειάστη-
κε να περάσουν πολλές ακόμα βδομάδες πριν
καταφέρει η τρίτη κυβέρνηση του Παλατιού με
το Στεφανόπουλο επικεφαλής να πάρει ψήφο
εμπιστοσύνης στη Βουλή.

Η έκρηξη των Ιουλιανών δεν ήταν κεραυνός
εν αιθρία, αλλά το αποτέλεσμα μιας διπλής
εξέλιξης από τα προηγούμενα χρόνια.

“Εκατομμύρια αγρότες γίνονταν το νέο προ-
λεταριάτο, είτε στα εργοστάσια γύρω από τις
μεγάλες πόλεις είτε στις υπηρεσίες. Η δεκαε-
τία του ‘60 είναι η εποχή που οι γυναίκες μπαί-
νουν μαζικά στην παραγωγή, στα εργοστάσια,
στα μαγαζιά, σε κάθε είδους μισθωτή θέση. Η
οικονομική άνθηση του συστήματος σπρώχνει
στο άπλωμα του εκπαιδευτικού συστήματος,
στην είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων νέων αν-
θρώπων από οικογένειες εργαζόμενων, υπαλ-
λήλων, αγροτών στα πανεπιστήμια, κάτι που
πριν λίγα χρόνια ήταν προνόμιο των παιδιών
της άρχουσας τάξης ή των πιο ευκατάστατων
μεσαίων στρωμάτων”, εξηγεί ο Λέανδρος
Μπόλαρης στην ίδια έκδοση.

Αυτή η διαδικασία ήταν το εφαλτήριο για
πολλές μάχες. Στην εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ
το 1958 που την έφερε στη θέση της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, στις μαχητικές απεργίες
των οικοδόμων με κορυφαία αυτή της 1ης Δε-
κέμβρη του 1960, στις φοιτητικές διαδηλώσεις
για “15% για την Παιδεία”, στο κίνημα για τις
δημοκρατικές ελευθερίες (με αναφορά στο
114- το τελευταίο άρθρο του Συντάγματος)
μετά τις εκλογές της “βίας και νοθείας” του
Καραμανλή το 1961, στη δημιουργία με πρω-
τοβουλία πολλών πρωτοβάθμιων και δευτερο-
βάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων της κί-
νησης των “115 σωματείων” το 1962 ενάντια
στους διορισμένους από την Ασφάλεια ηγέτες
των συνδικάτων, στο ξεσηκωμό μετά τη δολο-
φονία του βουλευτή της ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμ-
πράκη το 1963, βρίσκονταν οι ρίζες της έκρη-
ξης των Ιουλιανών.

Αυτό που έλειπε δεν ήταν οι εμπειρίες και τα
πολιτικά προχωρήματα της εργατικής τάξης
και της νεολαίας αλλά μια ξεκάθαρη επανα-
σταστική αριστερά που θα μπορούσε να τα
αξιοποιήσει.

Λένα Βερδέ
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Ιουλιανά 1965
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Διαβάστε επίσης
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Το αίσθημα της επιβίωσης,
άγχος και κρίση πανικού προ-
κάλεσε στο μάρτυρα Νικόλαο
Χατζηευστρατίου, φίλο του
Παύλου Φύσσα και αυτόπτη
μάρτυρα, η δολοφονική χρυ-
σαυγίτικη επίθεση και η μετέ-
πειτα συμπεριφορά που δέχτη-
κε στο τμήμα από την αστυνο-
μία, σύμφωνα με την κατάθεσή
του στο δικαστήριο (77η μέρα,
18/7). 

Ο μάρτυρας περιέγραψε
τους πρώτους τρεις χρυσαυγί-
τες που βρέθηκαν το βράδυ
εκείνο στο Κοράλλι να προ-
ετοιμάζονται: ο ένας πήρε του-
λάχιστον 10 τηλέφωνα μέσα σε
2 λεπτά. Δύο άλλοι στέκονταν
πίσω από το σταθμευμένο
τους αυτοκίνητο με ανοιχτό το
πορτ-παγκάζ παίρνοντας από
αυτό γάντια και ένα ξύλο, σα
ρόπαλο.

Όπως και οι προηγούμενοι
μάρτυρες, έτσι και ο Ν. Χατζη-

ευστρατίου ανέφερε την πα-
ρουσία των ομάδων ΔΙΑΣ πριν
ξεκινήσει η επίθεση, το αυτοκί-
νητο του Ρουπακιά (με συνεπι-
βάτες, όπως είδε, έναν άντρα
μπροστά και μια ξανθιά γυναί-
κα πίσω) ακολουθούμενο από
έναν μεγάλο αριθμό δικάβα-
λων μηχανών που έστριψαν
στο στενό της καφετέριας και
την έναρξη της απρόκλητης
επίθεσης όταν πια η παρέα του
Φύσσα είχε αρχίσει να τρέχει
προς τα πάνω. 

Ο μάρτυρας συνεχίζει, επει-
δή ήταν από αυτούς που κρύ-
φτηκαν στην πυλωτή, με το
πώς τους αντιμετώπισε η
αστυνομία, κάνοντας εξακρί-
βωση στοιχείων και στη συνέ-
χεια περνώντας τους χειροπέ-
δες, οδηγώντας τους στο τμή-
μα, και αφήνοντάς τους σε μια
αίθουσα για περίπου μισή ώρα

με έναν Ρουπακιά, όπως χαρα-
κτηριστικά τον περιέγραψε,
“άνετο”, να παριστάνει τον πε-
ραστικό. Όταν έμαθε ότι ο φί-
λος του ήταν νεκρός, έπαθε
κρίση πανικού και νοσηλεύτηκε
στο νοσοκομείο. Τέλος, οδηγή-
θηκε για κατάθεση. 

Απαντώντας στην πολιτική
αγωγή για τους στόχους των
επιθέσεων, ο μάρτυρας ανα-
φέρθηκε σε ένα περιστατικό
επίθεσης σε μετανάστες μι-
κροπωλητές σε λούνα παρκ
στην Κυπαρισσία που έχει δει
ο ίδιος και γενικότερα είπε
πως η Χρυσή Αυγή επιτίθεται
σε μετανάστες, ομοφυλόφι-
λους, αριστερούς. Οι ερωτή-
σεις της υπεράσπισης ήταν τό-
σο προκλητικές που ο μάρτυ-
ρας αλλά και η Πρόεδρος εί-
παν τουλάχιστον τρεις φορές
“δε δικάζεται ο Παύλος”.

Δίκη ΧΑ - 77η μέρα

Συνέχεια από τη σελ. 8

Στην εκδήλωση στο Κουκάκι την περασμένη
Πέμπτη 14/7, “ομιλητές ήταν ο Κώστας Πίττας
από το ΣΕΚ και η Φλώρα Νικολιδάκη, περιφε-
ρειακή σύμβουλος Αττικής”, μας είπε ο Δημή-
τρης, “Τις εισηγήσεις των ομιλητών που στάθη-
καν στον αντίκτυπο του Brexit και στα καθήκον-
τα της Αριστεράς, ακολούθησε μεγάλη συζήτη-
ση για το αν το Brexit ήταν ρατσιστικό ή όχι, για
το πώς επηρρεάζει τη Βρετανία και κατ’ επέ-
κταση την Ελλάδα, για το πώς χρειάζεται να
αξιοποιήσει αυτή τηn κρίση το κίνημα”.

Την ίδια μέρα, “με επιτυχία έγινε η εκδήλωση
στους Αμπελόκηπους, στο στέκι της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ”, μας είπε ο Βασίλης, “Συμμετείχε κόσμος
της γειτονιάς που είδε την αφίσα μας και ήρθε,
αλλά και από εξορμήσεις που είχαμε κάνει ορ-
γανώνοντάς την, και βέβαια σύντροφοι και συν-
τρόφισσες από τους αγώνες που έχουμε δώσει
μαζί. Ομιλητές ήταν ο Πάνος Γκαργκάνας από
το ΣΕΚ και ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος της Πολι-

τικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής.
Στη συζήτηση έγιναν ερωτήσεις αν το Brexit

είχε τη στήριξη και κομματιού της άρχουσας
τάξης της Βρετανίας, για τα αποτελέσματα στη
Σκοτία και την Ιρλανδία, για το αν τελικά θα
εφαρμοστεί ή θα καταφέρουν το πάρουν πίσω.
Συντρόφισσα από τη Βρετανία που συμμετείχε
στην καμπάνια της Αριστερής Εξόδου-LEXIT
επιχειρηματολόγησε γιατί η πλειοψηφία του κό-
σμου ψήφισε με βάση το ότι σιχαίνεται την ΕΕ
και τις πολιτικές της και όχι ρατσιστικά θυμίζον-
τας τις αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές μά-
χες που έχουν δοθεί στη χώρα, ενώ όλοι όσοι
πήραν το λόγο μίλησαν για τη δυναμική που
ανοίγουν αυτές οι εξελίξεις για το εργατικό κί-
νημα εδώ και διεθνώς”.

Εκδηλώσεις έγιναν επίσης την περασμένη
εβδομάδα στα Εξάρχεια με ομιλητή τον Παντε-
λή Παναγιωτακόπουλο, στο Αιγάλεω με ομιλητή
το Γιάννη Αγγελόπουλο, τη Νέα Σμύρνη με ομι-
λητές τον Πάνο Γκαργκάνα και το Νίκο Στραβε-
λάκη.

Eκδηλώσεις για το Brexit

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

Τα βιβλία είναι όπλα

Από την εκδήλωση στο Περιστέρι
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Νότια Σινική Θάλασσα - η πιο θερμή

Ο
ι εντονότατοι ανταγωνισμοί
στις θάλασσες της Κίνας ήρ-
θαν ξανά στο προσκήνιο χά-

ρη στην πρόσφατη απόφαση του
Διαρκούς Διαιτητικού Δικαστηρίου
(ΔΔΔ) που έχει έδρα τη Χάγη. Οι Φι-
λιππίνες είχαν προσφύγει στο δικα-
στήριο ενάντια στις κινέζικες δρα-
στηριότητες στη Νότια Σινική θά-
λασσα, κομμάτια της οποίας διεκδι-
κούν και οι δυο χώρες. Το δικαστή-
ριο (απουσία της Κίνας που δεν απο-
δεχόταν τη διαδικασία) αποφάσισε
ότι η Κίνα δεν έχει ιστορικά δικαιώ-
ματα στην περιοχή που να της επι-
τρέπουν εκμετάλλευση των πόρων,
αλλά και ότι οι βραχονησίδες Σπράτ-
λι στο επίμαχο πέλαγος δεν μπο-
ρούν να θεωρηθούν νησιά και άρα
δεν δίνουν δικαίωμα για ανακήρυξη
Αυτόνομης Οικονομικής Ζώνης
(ΑΟΖ).

Δεν πρόκειται απλώς για γραφει-
οκρατικές διαφορές. Ενδεικτικό της
έντασης ήταν ότι ακυρώθηκε η συ-
νέντευξη τύπου που θα έδιναν από
κοινού ο κινέζος πρωθυπουργός με
τον Ντόναλντ Τουσκ του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου, όταν ο δεύτερος
που έκανε επίσημη επίσκεψη στην
Κίνα έκανε δημόσιο σχόλιο για την
απόφαση του δικαστηρίου. Και τα
πράγματα είναι πιο σοβαρά από μια
συνέντευξη τύπου. Στην νότια σινική
θάλασσα συγκεντρώνονται ένα σω-
ρό ανταγωνισμοί και μαζί πηγαίνουν
αεροπλανοφόρα, πύραυλοι, μαχητι-
κά αεροσκάφη και πολεμικά πλοία.
Κίνα, Ταϊβάν, Μαλαισία, Φιλιππίνες
και Βιετνάμ παρουσιάζουν διαφορε-
τικούς χάρτες για το σε ποιον ανήκει
τι. Και όλα αυτά είναι ένα μόνο κομ-
μάτι των ανταγωνισμών που απλώ-
νονται βόρεια για τις βραχονησίδες
που διεκδικεί η Ιαπωνία και η Κίνα.

Πίσω από όλες αυτές τις επιμέ-
ρους διαμάχες, κινητήρια δύναμη εί-
ναι η αλλαγή ισορροπίας στην πε-
ριοχή και η εντυπωσιακή ενίσχυση
της Κίνας τις τελευταίες δεκαετίες.
Οι ΗΠΑ μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, τις βόμβες σε Χιροσίμα - Ναγκα-
σάκι και τον πόλεμο της Κορέας με-
τέτρεψαν τον Ειρηνικό Ωκεανό σε
πίσω αυλή τους και εξασφάλισαν ότι
ήταν οι απόλυτοι κυρίαρχοι σε ό,τι
κινείται στην περιοχή. Το κατάφεραν
αφοπλίζοντας την Ιαπωνία, απλώ-
νοντας ένα δίκτυο αμερικάνικων βά-
σεων από την Οκινάουα ως τη Χα-
βάη και με το στόλο των αεροπλανο-
φόρων τους. Όμως, από τότε τα
πράγματα έχουν αλλάξει στην πε-
ριοχή. Η Κίνα έβγαινε από τον πόλε-
μο ως τριτοκοσμική, αγροτική χώρα.
Σήμερα είναι η πρώτη βιομηχανική
δύναμη του πλανήτη, η δεύτερη με-
γαλύτερη οικονομία. Από τη νότια
σινική θάλασσα περνάει κάθε μέρα

ένα τεράστιο μέρος του παγκόσμιου
όγκου εμπορίου, πάνω από 5 τρισε-
κατομμύρια ευρώ το χρόνο. Από
εκεί τροφοδοτείται η Κίνα με καύσι-
μα και πρώτες ύλες, από εκεί περνά-
νε και τα εμπορεύματα που καταλή-
γουν στις αγορές όλου του πλανήτη.
Είναι λογικό η Κίνα να μη θέλει να
βρίσκεται στο έλεος του αμερικάνου
χωροφύλακα.

Ιμπεριαλισμός

Πρόκειται για την κλασική συντα-
γή που γέννησε ιστορικά τους μεγά-
λους πολέμους, η διαδικασία που οι
επαναστάτες του περασμένου αιώνα
ονόμασαν ιμπεριαλισμό. Η ανάπτυξη
του καπιταλισμού είναι ανισόμετρη,
γίνεται δηλαδή με διαφορετικούς
ρυθμούς σε διαφορετικά σημεία και
περιστάσεις. Όμως η μοιρασιά του
πλανήτη είναι μια “παγωμένη” έκ-
φραση μιας παλιάς ισορροπίας,
στην περίπτωση του Ειρηνικού είναι
σταθερή εξήντα χρόνια. Φτάνει η
στιγμή που οι αλλαγές στην οικονο-
μία προκαλούν γεωπολιτικούς τριγ-
μούς.

Οι εντάσεις συσσωρεύονται αργά
αλλά σταθερά. Στα τέλη του ‘13 με
αφορμή τη διαμάχη με την Ιαπωνία
στα ανατολικά η Κίνα διακήρυξε ότι
τα αεροσκάφη της θα καταρρίπτουν
ό,τι περνάει από την περιοχή. Λίγο
αργότερα οι ΗΠΑ έστειλαν δυο αε-
ροσκάφη δοκιμάζοντας τα όρια των
απειλών. Ακολούθησαν παραλίγο
ναυτικές συγκρούσεις, ενώ η Κίνα
ναυπηγούσε το πρώτο της αεροπλα-
νοφόρο. Από το ‘14 και έπειτα η Κί-
να προχωράει σε κατασκευή τεχνη-
τών νησιών και σε μετακίνηση πλω-
τών πετρελαιοπηγών, οι διαμάχες με
αλιευτικά άλλων χωρών που μπαί-
νουν σε διεκδικούμενα ύδατα μετα-

τρέπονται σε πολιτικά γεγονότα. Κα-
νένα από τα περιστατικά δεν είναι
αρκετά μεγάλο για να προκαλέσει
άμεση σύγκρουση, και για τις ΗΠΑ
δεν είναι εύκολο να ρισκάρουν κάτι
τέτοιο. Όμως από την πλευρά τους
ενισχύουν τους γείτονες της Κίνας
στις διεκδικήσεις τους, ο Ομπάμα
επισκέπτεται την περιοχή δίνοντας
στήριξη στις κυβερνήσεις που τα
βάζουν με την Κίνα, ενώ εξελίσσεται
και η “στροφή προς τον Ειρηνικό”.
Πρόκειται για την πολιτική απόφαση
της κυβέρνησης Ομπάμα να απαγκι-
στρωθεί όσο το δυνατόν από τη Μέ-
ση Ανατολή, στέλνοντας όλο και πε-
ρισσότερα στρατεύματα στην Άπω
Ανατολή. Από το 2013 και μετά, δεν
υπάρχει στιγμή που στη νότια σινική
θάλασσα να μην πλέουν ταυτόχρονα
δύο αμερικάνικα αντιτορπιλικά. Δί-
πλα στην στρατιωτική στήριξη έχει
έρθει και η προσπάθεια για την υπο-
γραφή του TPP (σύμφωνο συνεργα-
σίας των δύο πλευρών του Ειρηνι-
κού), μεταξύ των ΗΠΑ και των γειτό-
νων της Κίνας. Σύμφωνα με τον

Υπουργό “Άμυνας” των ΗΠΑ, το TPP
“αξίζει όσο ένα ακόμη αεροπλανο-
φόρο”.

Από τη μια μεριά η Κίνα εμφανίζε-
ται ως επιτιθέμενη στις διαμάχες με
τους γείτονές της, από την άλλη οι
ΗΠΑ παρουσιάζουν ως “νομιμότητα”
και προστασία του “ελεύθερου εμ-
πορίου” το γεγονός ότι ο αμερικάνι-
κος στόλος μπορεί να περιφέρεται
στη σινική θάλασσα και να κάνει
ασκήσεις με πραγματικά πυρά. Μία
από τις ειρωνίες είναι ότι οι ΗΠΑ τώ-
ρα επιχαίρουν για την απόφαση του
ΔΔΔ, αλλά οι ίδιες δεν έχουν επικυ-
ρώσει τη σύμβαση για το διεθνές δί-
καιο της θάλασσας.

Η απόφαση του ΔΔΔ παρουσιάζε-
ται από πολλά ΜΜΕ ως η “διεθνής
νομιμότητα” που πλέον μπορεί να
λύσει το πρόβλημα. Στην πραγματι-
κότητα η απόφαση του ΔΔΔ επιτα-
χύνει τη δυναμική της έντασης. Από
τη μια μεριά όσοι αποδέχονται την
απόφαση, δηλώνουν πιο έτοιμοι να
ανοίξουν πυρ μιας και πλέον υπάρ-
χει “νομιμοποίηση”. Και δεν μιλάμε

για κάποιες περιθωριακές φωνές. Ο
αμερικάνος πρέσβης στην Κίνα το
λέει με τον τρόπο του “Ανοίγει και-
νούργιο κεφάλαιο. Το παλιό ήταν
συζήτηση για τη συζήτηση, συμφω-
νούσαμε πως διαφωνούσαμε. Τώρα
αυτά πέρασαν. Το καινούργιο κεφά-
λαιο είναι πράξεις”. Ο ναύαρχος
Ντένις Μπλερ, πρώην επικεφαλής
της Διοίκησης Ειρηνικού Ωκεανού
των ΗΠΑ δηλώνει ανοιχτά ότι πρέπει
να προετοιμαστεί στρατιωτική δρά-
ση στον ύφαλο Σκάρμπορο (που
διεκδικούν Κίνα, Ταϊβάν και Φιλιππί-
νες). Ακόμη και αν τα πράγματα δεν
φτάσουν ως εκεί, οι Φαϊνάνσιαλ
Τάιμς σχολιάζουν πως μια πρώτη κί-
νηση των ΗΠΑ θα είναι να προσκα-
λέσουν άλλες δυνάμεις της περιο-
χής (Ιαπωνία, Αυστραλία) να αρχί-
σουν κι αυτές να κάνουν ασκήσεις
στα διεθνή ύδατα για να προκαλέ-
σουν μεγαλύτερη ασφυξία στην Κί-
να. “Η απόφαση δίνει αέρα στα πα-
νιά των ΗΠΑ για ό,τι κάνουν εδώ και
καιρό”, λέει ο Τίμοθι Χιθ, ειδικός σε
ζητήματα Κίνας από το αμερικάνικο
ίδρυμα Ραντ.

Από την πλευρά της η Κίνα, βλέπει
την απόφαση του δικαστηρίου ως
πίεση να επιταχύνει τις “κατα-
σκευές” της και να δημιουργήσει πε-
ρισσότερα τετελεσμένα γεγονότα.
Λίγες μέρες πριν την απόφαση, εξε-
λίχθηκαν οι πιο πρόσφατες αερομα-
χίες μεταξύ κινέζικων και ιαπωνικών
αεροσκαφών. Το 1990 ο εξοπλιστι-
κός προϋπολογισμός της Κίνας δεν
έφτανε τα 10 δις δολάρια και σήμε-
ρα πλησιάζει τα 150 δις. Την ανιού-
σα έχουν πάρει οι εξοπλισμοί στις
περισσότερες χώρες της περιοχής.
Η Ιαπωνία ενθαρρύνεται από τις
ΗΠΑ να βάλει τέλος στους περιορι-
σμούς (που οι ίδιες οι ΗΠΑ επέβα-
λαν μετά τον πόλεμο) και να αρχίσει
να κινείται πιο δυναμικά.

Μια πιθανή σύγκρουση στον Ειρη-
νικό μπορεί να έχει ανυπολόγιστα
αποτελέσματα. Στην περιοχή εμπλέ-
κονται τουλάχιστον τρεις πυρηνικές
δυνάμεις. Δίπλα στο άμεσο κόστος
σε ανθρώπινες ζωές, ένα πάγωμα
του εμπορίου από τη νότια σινική
θάλασσα θα προκαλούσε αναταρά-
ξεις στην παγκόσμια οικονομία που
είναι έτσι κι αλλιώς εύθραυστη. Θα
έλεγε κανείς ότι με αυτό το σκεπτι-
κό, κανείς από τους εμπλεκόμενους
δεν έχει λογικά συμφέρον από έναν
πόλεμο, και έτσι είναι. Όμως οι ιμπε-
ριαλιστικές αντιθέσεις ποτέ δεν κινή-
θηκαν με βάση τη λογική και γι’ αυτό
ούτε τα διεθνή δικαστήρια, ούτε η
καλή θέληση των μεγάλων δυνάμε-
ων δεν είναι εγγύηση για την ειρήνη.
Εγγύηση είναι η οργάνωση της μά-
χης ενάντιά τους.

Νίκος Λούντος

Τα αμερικάνικα
αεροπλανοφόρα
μονοπωλούσαν

μέχρι τώρα 
τον Ειρηνικό. 

Στην ένθετη φωτό 
οι κινεζικές

διεκδικήσεις 
στη Νότια 

Σινική Θάλασσα
έρχονται σε

συγκρουση με όλες
τις γειτονικές

χώρες.
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Ο Ερόλ Οντέρογλου, εκπρόσω-
πος των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύ-
νορα, που διώκεται από την κυβέρ-
νηση Ερντογάν για «τρομοκρατική
προπαγάνδα» αφού συμπαραστάθη-
κε σε μια φιλο-κουρδική εφημερίδα,
δήλωσε στην εφημερίδα Γκάρντιαν:
«Η αντίσταση στην απόπειρα πραξι-
κοπήματος χτες βράδυ ήταν ιδιαιτέ-
ρως ετερογενής. Το πιο χρήσιμο
αποτέλεσμα των χτεσινοβραδινών
γεγονότων είναι ότι πολλοί άνθρω-
ποι που δεν υποστηρίζουν το ΑΚΡ
υπεράσπισαν τις δημοκρατικές
αξίες παρά την πρόσφατη [κυβερνη-
τική] καταστολή». 

Ένας ακαδημαϊκός δήλωσε στην
ίδια εφημερίδα: «Αυτοί οι άνθρωποι
δεν υποστηρίζουν τον Ερντογάν αλ-
λά είναι αντίθετοι στην ιδέα ενός
στρατιωτικού πραξικοπήματος. Η
Τουρκία έχει μια ιστορία πολύ επώ-
δυνων, τραυματικών στρατιωτικών
παρεμβάσεων, οπότε δεν εξεπλάγην
όταν είδα τέτοια ενωμένη αντίθεση
σ’ αυτή την απόπειρα».

Πραξικοπήματα

Οι «επώδυνες και τραυματικές»
εμπειρίες από τα στρατιωτικά πραξι-
κοπήματα στην Τουρκία δεν είναι
σχήμα λόγου. Είναι μια βρόμικη και
αιματοβαμμένη πρόσφατη ιστορία.
Όταν η «κοσμική» αντιπολίτευση ορ-
γάνωσε διαδηλώσεις πριν τρία χρό-
νια στην πλατεία Ταξίμ, το σύνθημα
που κυριαρχούσε ήταν «ο στρατός
να κάνει το καθήκον» του. 

Την πρώτη φορά που έκανε το
«καθήκον» του ο στρατός ήταν τον
Μάη του 1960 όταν ανέτρεψε την κυ-
βέρνηση Μεντερές του Δημοκρατι-
κού Κόμματος. Οι αξιωματικοί θεώ-
ρησαν ότι τα θεμέλια του «κεμαλι-
κού» κράτους απειλούνται και ότι ο
Μεντερές (που εκτελέστηκε μετά
από μια δίκη παρωδία) έκανε κάποια
ανοίγματα προς την ΕΣΣΔ. Οργανω-
τής της χούντας των «νεαρών», «κα-
τώτερων» αξιωματικών ήταν ο συν-
ταγματάρχης Αλπαρσλάν Τουρκές,
που λίγα χρόνια μετά θα ίδρυε το
φασιστικό ΜΗΡ, που οι ομάδες κρού-
σης του, οι Γκρίζοι Λύκοι, θα χτυπού-
σαν και θα δολοφονούσαν χιλιάδες
εργάτες, φοιτητές, αριστερούς. 

Το επόμενο πραξικόπημα έγινε
τον Μάρτη του 1970. Αυτή τη φορά
τα τανκς δεν βγήκαν στους δρό-
μους. Ο αρχηγός του τούρκικου ΓΕΣ
έστειλε ένα «υπόμνημα» στον πρω-
θυπουργό Ντεμιρέλ που του έδινε
διορία να συγκροτήσει «σταθερή κυ-
βέρνηση» αλλιώς ο στρατός «θα
πράξει το συνταγματικό καθήκον
του» να αναλάβει την εξουσία, όπως
κι έγινε. Η συνέχεια ήταν ένα μαζικό
κύμα συλλήψεων, βασανισμών, φυ-

λακίσεων, αγωνιστών της Αριστεράς
και του εργατικού κινήματος. 

Αυτοί οι διωγμοί ωχριούν μπρο-
στά σε αυτά που έγιναν τον Σεπτέμ-
βρη του 1980 όταν η χούντα με επι-
κεφαλής τον στρατηγό Εβρέν έκανε
ακόμα ένα πραξικόπημα, για να εξα-
σφαλίσει και αυτή την «σταθερότη-
τα και συνέχεια». 

Περίπου 650 χιλιάδες άνθρωποι
συνελήφθησαν, εκατοντάδες χιλιά-
δες δικάστηκαν και καταδικάστηκαν
σε βαριές ποινές και σε θάνατο, πε-
ρίπου 1,5 εκατομμύριο μπήκαν στη
«μαύρη λίστα», εκατοντάδες χιλιά-
δες στερήθηκαν τα διαβατήριά
τους. Χιλιάδες ήταν οι δολοφονημέ-
νοι και «αγνοούμενοι». 

Μια ολόκληρη γενιά της Αριστε-
ράς και των μαζικών κινημάτων οδη-
γήθηκε στο σφαγείο ή αναγκάστηκε
να εγκαταλείψει τη χώρα. Η κατα-
στολή ήταν ακόμα πιο άγρια στα νο-
τιοανατολικά της χώρας, σε βάρος
των Κούρδων. Η φυλακή του Ντι-
γιάρμπακιρ έγινε συνώνυμο του
τρόμου. Εκεί βρίσκονται οι ρίζες του
αντάρτικου του ΡΚΚ που μαζικοποι-
ήθηκε τα επόμενα χρόνια. 

Η τελευταία φορά που ο στρατός
έριξε κυβέρνηση με «υπόμνημα»
ήταν τον Φλεβάρη 1997 και η κυβέρ-
νηση είχε πρωθυπουργό τον Ερμπα-
κάν του ισλαμικού Κόμματος της
Ευημερίας (από κει προήλθε το κόμ-
μα του Ερντογάν). 

Το πρώτο σημάδι ήρθε στις αρχές
εκείνου του μήνα όταν τα τανκς
βγήκαν στους δρόμους του Σινκάν,
ενός δήμου στην Άγκυρα, επειδή
εκεί είχε γίνει εκδήλωση με τη συμ-

μετοχή κυβερνητικών αξιωματού-
χων, ενάντια στα εγκλήματα του Ισ-
ραήλ και όπου αναρτήθηκαν σημαί-
ες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ.
Αυτό πήγαινε πολύ για τους στρατη-
γούς που έκαναν «μια κίνηση εξι-
σορρόπησης της δημοκρατίας»
όπως είπε ένας από αυτούς. 

Στα τέλη του μήνα έστειλαν το
«υπόμνημα» στον Ερμπακάν, με το
οποίο απαιτούσαν «περιφρούρηση
του κοσμικού χαρακτήρα του κρά-
τους». Ο Ερμπακάν το υπέγραψε,
και μαζί με αυτό υπέγραψε το πολιτι-
κό του θάνατο. Τρεις μήνες μετά πα-
ραιτήθηκε. 

Ξανά στο «παιχνίδι»

Το κόμμα του Ερντογάν κέρδισε
τις εκλογές το 2002 και τα επόμενα
χρόνια κέρδισε διαδοχικά άλλες
τρεις εκλογικές αναμετρήσεις με
όλο και μεγαλύτερες πλειοψηφίες.
Είναι ένα συντηρητικό κόμμα με νε-
οφιλελεύθερη πολιτική και ραχοκο-
καλιά καπιταλιστές που ντύνουν τα
συμφέροντά τους με «ευσεβή» θρη-
σκευτική γλώσσα. Όμως, το ψήφι-
ζαν και το ψηφίζουν τα εκατομμύρια
των εργατών και των φτωχών στις
μεγάλες τουρκικές πόλεις. 

Ο λόγος ήταν απλός. Το ΑΚΡ ήταν
το κόμμα που μισούσαν οι στρατιω-
τικοί, και ο κόσμος που είχε υποφέ-
ρει από δεκαετίες καταπίεσης το
ψήφιζε μαζικά. Όταν ο Ερντογάν
διέκοπτε τις σχέσεις με το Ισραήλ
μετά τις δολοφονίες στο πλοίο αλ-
ληλεγγύης στη Γάζα, το Μαβί Μαρ-
μαρά, η δημοτικότητά του μεγάλωνε
παρόλο που οι στρατηγοί ήταν οι

παραδοσιακοί σύμμαχοι του Ισραήλ. 
Κι όταν ξεκίνησε την «ειρηνευτική

διαδικασία» με το ΡΚΚ και το κουρ-
δικό κίνημα το 2011 μπορεί οι στρα-
τηγοί που είχαν ματοκυλίσει τις
κουρδικές περιοχές να άφριζαν, αλ-
λά τα εκατομμύρια θέλανε ειρήνη
και ο στρατός έμοιαζε να έχει πάει
οριστικά στους στρατώνες. Μαζί με
την οικονομία που έμοιαζε να καλ-
πάζει και την αστική τάξη ευχαρι-
στημένη, όλα έμοιαζαν να πηγαί-
νουν καλά για τον Ερντογάν. 

Όμως, η παγκόσμια κρίση άρχισε
να ξεφουσκώνει το οικονομικό θαύ-
μα και η Μέση Ανατολή άρχισε να
φλέγεται: η Αραβική Άνοιξη, οι ελπί-
δες που γέννησε και η αντεπανά-
σταση που τη διαδέχτηκε δημιούρ-
γησαν ένα εκρηκτικό μείγμα. 

Τις συνθήκες για την επανεμφάνι-
σή των στρατηγών στο «παιχνίδι» τις
εξασφάλισε ο ίδιος ο Ερντογάν με
τις προσπάθειές του να κολυμπήσει
σε αυτά τα ταραγμένα νερά. Οι επι-
θέσεις των κυβερνήσεών του και οι
συνεργασίες του με τον στρατό
ενάντια στο κίνημα του πάρκου Γκε-
ζί το 2013, ενάντια στους απεργούς
και πάνω απ’ όλα για να ξαναρχίσει
τον πόλεμο ενάντια στους Κούρ-
δους, είναι αυτές που άνοιξαν την
πόρτα για τους πραξικοπηματίες. 

Η εφημερίδα Φαινάνσιαλ Τάιμς
επισημαίνει εύστοχα:

«Ως πρωθυπουργός ο Ρεζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν είχε ξεδοντιάσει τις
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, μόνο
και μόνο για να τις ενδυναμώσει αφ’
ότου έγινε πρόεδρος δυο χρόνια
πριν…Υπεύθυνος για την επανεμφά-

νιση του στρατού σαν παίκτη στα
κέντρα εξουσίας. 

Αυτό που επανάφερε τους στρα-
τηγούς στους κύκλους ισχύος ήταν
η απόφαση του προέδρου να παίξει
το εθνικιστικό χαρτί και να εξαπολύ-
σει ξανά ολοκληρωτικό πόλεμο
ενάντια στο ΡΚΚ δίνοντάς τους τον
έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους
των περιοχών στα νοτιοανατολικά
που πλειοψηφούν οι Κούρδοι. Επί-
σης, ο στρατός άρχισε να επιβάλλει
ξανά την επιρροή του όταν η πολιτι-
κή του κ. Ερντογάν στην Συρία άρχι-
σε να καταρρέει». 

Το άρθρο αφού περιγράφει τις
προσπάθειες του Ερντογάν να επι-
βάλλει ακόμα πιο σκληρό έλεγχο,
καταλήγει με την διαπίστωση και
προειδοποίηση: «Παρόλα αυτά οι
στρατηγοί έχουν μπει ξανά στην πο-
λιτική εξίσωση, και ένας πρόεδρος
που επέζησε επειδή τον υποστήρι-
ξαν καλά θα κάνει να μην παραπά-
ρει θάρρος». 

Αριστερά

Ο Ερντογάν δεν είναι φίλος των
εργατών και των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων. Όμως η Αριστερά, αν
δεν έχει ανοιχτό και ασυμβίβαστο
μέτωπο ενάντια στα πραξικοπήματα
των στρατηγών δεν θα μπορέσει πο-
τέ να βρει το δρόμο προς τις μάζες
που δεν θέλουν χούντες όπως του
στρατηγού Σίσι στην Αίγυπτο.

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισ-
σες του DSiP (του αδελφού κόμμα-
τος του ΣΕΚ στην Τουρκία) κάλεσαν
από την πρώτη στιγμή σε μαχητική
αντίσταση στο πραξικόπημα στους
δρόμους. Ταυτόχρονα δήλωναν:
«Την ώρα που παλεύουμε ενάντια
στο πραξικόπημα, πρέπει, ταυτό-
χρονα, να παλέψουμε ενάντια στις
συνθήκες που έδωσαν στους στρα-
τιωτικούς το έδαφος γι' αυτή την
προσπάθεια: Οι αντιδημοκρατικές
συνθήκες, οι συνθήκες του πολέ-
μου». Δείχνουν το δρόμο για όλη
την Αριστερά και στην Τουρκία και
για μας εδώ στην Ελλάδα. Όπως
καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΕΚ:

«Αυτό είναι ένα πολύτιμο δίδαγμα
και για το εργατικό κίνημα και την
Αριστερά εδώ. Καμιά σύμπλευση με
τα σχέδια του ΝΑΤΟ και της ΕΕ για
πολεμικές επιχειρήσεις στο όνομα
της καταπολέμησης της «ισλαμικής
απειλής». Όχι άσυλο για τους πραξι-
κοπηματίες στην Ελλάδα την ώρα
που κυβέρνηση και ΕΕ αρνούνται το
άσυλο σε χιλιάδες πρόσφυγες. Αλ-
ληλεγγύη στην εργατική τάξη της
Τουρκίας με τις πολλές εθνικότητες
και τις πολλές θρησκείες μέχρι να
ολοκληρώσει τη νίκη ενάντια σε κά-
θε χούντα και τις συνθήκες που τις
γεννούν».

Λέανδρος Μπόλαρης

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Ιστορία αντίστασης στις ΧούντεςΤΟΥΡΚΙΑ

Οι διαδηλωτές σταμάτησαν τα τανκς!


