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Σύνταγμα - Εκλογικός Νόμος

Ο Τσίπρας σε αναζήτηση “πολιτικής σταθερότητας”
Με περισσότερες εξουσίες στον Πρόεδρο

Μ

προστά από ένα πανό με το σύνθημα “Νέο Σύνταγμα” - “Νέα Μεταπολίτευση” - “Νέα Ελλάδα”, ο Αλέξης
Τσίπρας ανακοίνωσε τις προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση,
την περασμένη Δευτέρα στο περιστύλιο της
Βουλής. Δυο ήταν τα μοτίβα που κυριάρχησαν σε όλη την ομιλία του προκειμένου να
αιτιολογήσει τις αναγκαίες αλλαγές του Συντάγματος: η απαλλαγή από τις “παθογένειες
της Μεταπολίτευσης” και η “αναβάθμιση των
δημοκρατικών διαδικασιών”.
Έτσι μάθαμε ότι, αρχικά, η Μεταπολίτευση ήταν καλή γιατί “ανέδειξε το λαϊκό παράγοντα”. Όμως, μετά χάλασε γιατί “οι κοινωνικοί αγώνες μετατράπηκαν σε αντιπαραθέσεις συντεχνιών για κεκτημένα”. Γι' αυτό, ο
πρωθυπουργός υποσχέθηκε κι αυτός να μας
απαλλάξει από τέτοιες “παθογένειες” (όπως
ο ΓΑΠ και ο Σαμαράς και αρκετοί άλλοι πριν
από αυτόν).
Στην πραγματικότητα, πίσω από τους τόνους “δημοκρατίας” με αναφορές στη “λαϊκή παρέμβαση”, στις “αμεσοδημοκρατικές
διαδικασίες” και στα συνθήματα των “πλατειών”, αυτό που παρουσίασε ο Τσίπρας ήταν
συντηρητικές αλλαγές που στόχο έχουν να
εξασφαλίσουν την επίτευξη της πολιτικής
σταθερότητας μέσα από την ενίσχυση κι όχι
την αποδυνάμωση κρατικών θεσμών και μηχανισμών, όπως αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΠτΔ).
Η πρώτη και σημαντικότερη αλλαγή αφορά το ρόλο και την εκλογή του ΠτΔ, του
οποίου θα υπάρξει “ λελογισμένη αύξηση
των αρμοδιοτήτων” έτσι ώστε “να έχει ρυθμιστικό και σταθεροποιητικό ρόλο… χωρίς
να διακόπτεται η θητεία της κυβέρνησης”. Ο
ΠτΔ θα έχει δικαίωμα “να συγκαλεί το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών, να παραπέμπει ζητήματα σε ειδικό όργανο δικαστών, να
απευθύνεται ανεξάρτητα στο κοινοβούλιο”.

Διαταραχές
Για να μην προκαλούνται διαταραχές στη
συνέχεια μιας κυβερνητικής θητείας (όπως
πχ με την αδυναμία της ΝΔ να εκλέξει “δικό
της” ΠτΔ το Δεκέμβρη του 2014 με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η χώρα στις εκλογές που
κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ), ο πρόεδρος θα εκλέγεται με δημοψήφισμα αν μετά από δυο ψηφοφορίες στη Βουλή δεν εξασφαλίσει τα 2/3
των ψήφων. Ας θυμηθούμε μόνο, ότι ανάλογες αρμοδιότητες του ΠτΔ που περιείχε το
σύνταγμα του 1975 του Κ. Καραμανλή, καταργήθηκαν το 1986 από τη συνταγματική
αναθεώρηση του ΠΑΣΟΚ ως αντιδημοκρατικές.
Τέτοιες, κάθε άλλο παρά ενισχυτικές για
τη δημοκρατία, αλλαγές του συντάγματος
δεν περιορίζονται μόνο στον πρόεδρο. Μια
από τις προτάσεις του Τσίπρα είναι η θεσμοθέτηση Εποικοδομητικής Πρότασης Δυσπιστίας προς μια κυβέρνηση. Σε τι διαφέρει
από τη “σκέτη” πρόταση δυσπιστίας που
υπάρχει σήμερα, θα αναρωτηθεί κανείς. Στο
ότι αυτοί που την κάνουν είναι υποχρεωμένοι να προτείνουν και κοινοβουλευτικά βιώ-

σιμη εναλλακτική κυβέρνηση και πρωθυπουργό.
Αν δεν έχουν, πχ γιατί η αντιπολίτευση είναι χωρισμένη σε πολλά κόμματα, απλά δεν
μπορούν να καταθέσουν πρόταση δυσπιστίας. Έτσι, μια κυβέρνηση έχοντας μια
πρώτη ψήφο εμπιστοσύνης στην αρχή της
θητείας της, θα μπορεί να βγάζει μια τετραετία. Αξίζει να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη πρόταση είναι αντιγραφή από το Σύνταγμα της Δυτικής Γερμανίας του 1949, το
οποίο αντικατέστησε το σύνταγμα της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης που θεωρήθηκε πολύ
δημοκρατικό και “δεν ευνοούσε την πολιτική
σταθερότητα”.

Περιτύλιγμα
Σε τέτοιες συντηρητικές αλλαγές ο Τσίπρας προσπάθησε να βάλει περιτύλιγμα
“προοδευτικότητας” και “άμεσης δημοκρατίας”. Όπως τα δημοψηφίσματα για κατάργηση ψηφισμένου από τη βουλή νόμου, που
όμως θα χρειάζονται 1.000.000 υπογραφές
για να γίνουν και μόνο υπό την προϋπόθεση
ότι “δεν θα αφορούν δημοσιονομικά ζητήματα”, δηλαδή ζητήματα λιτότητας. (Έτσι κι
αλλιώς, τι αξιοπιστία μπορεί να έχει κάποιος
που τσαλάκωσε το ΟΧΙ του 62% ενός λαού
μέσα σε ένα βράδυ).
Το ίδιο ισχύει με την πρόταση για συνταγματική κατοχύρωση... του δημόσιου έλεγχου
στο νερό και την ηλεκτρική ενέργεια, την
ώρα που η ΕΥΑΘ και ο ΑΔΜΗΕ πάνε για
πούλημα. Ή με το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας που βέβαια “είναι ένα δύσκολο θέμα
και χρειάζεται να αποφευχθούν οι συγκρούσεις…αναγνωρίζοντας την ορθοδοξία ως
κρατούσα θρησκεία”.
Το χρονοδιάγραμμα που έβαλε ο πρωθυπουργός περιέχει διαβουλεύσεις με φορείς,
περιφερειακές συνελεύσεις και θεματικές
συζητήσεις, μέχρι να ολοκληρωθεί προς το
τέλος του 2017 “σε κλίμα όσο το δυνατόν
μεγαλύτερης συναίνεσης”. Δεδομένων των
ακόμα σκληρότερων συνταγματικών αλλαγών που ζητά η ΝΔ, το Ποτάμι κλπ σε σχέση
με τις αρμοδιότητες του Προέδρου (και όχι
μόνο) δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα ψαξίματα του Τσίπρα για την εξασφάλιση “συναίνεσης” θα σημάνουν πρόσθετες δεξιές κωλοτούμπες.

Θυσιάζοντας την απλή αναλογική

“Α

πό εδώ και μπρος η Ελλάδα θα
προχωρήσει στον προοδευτικό δρόμο”, διαμήνυαν κυβερνητικά στελέχη λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση του νέου
εκλογικού νόμου την Πέμπτη 23/7. Η Κυριακάτικη Αυγή, τρεις μέρες αργότερα, τόνιζε πως
“η Ελλάδα αναδεικνύεται σε πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή” και πως η υιοθέτηση του
εκλογικού νόμου “αναμένεται να αποτελέσει
καταλύτη παρασκηνιακών διεργασιών, που
μπορεί να καταλήξουν σε τεκτονικές αλλαγές
στο πολιτικό σκηνικό”.
Τελικά, ποιος ήταν ο στόχος της κυβέρνησης με το νέο εκλογικό νόμο που ψηφίστηκε
(στο σύνολό του) από ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Ένωση Κεντρώων; Να φέρει ένα προοδευτικό σύστημα γνήσιας απλής αναλογικής ή ένα “καταλύτη παρασκηνιακών διεργασιών”; Είναι φανερό ότι ο Τσίπρας επέλεξε το δεύτερο.
Απλή αναλογική σίγουρα ΔΕΝ είναι ο νέος
νόμος. Το όριο 3% που παραμένει και που
πρέπει να εξασφαλίσει ένα κόμμα σε όλη την
επικράτεια για να μπει στη βουλή (με νόμο της
δεξιάς κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1990 για
“τους γνωστούς λόγους”, δηλαδή τον αποκλεισμό της μειονότητας στη Θράκη), συνεχίζει την απροκάλυπτη ληστεία σε βάρος των
πολιτικών σχηματισμών που δεν το ξεπερνούν.
Ο εκλογικός νόμος που μόλις ψηφίστηκε είναι
ακριβώς ίδιος με το σύστημα που άφησε έξω
από τη βουλή τον Συνασπισμό το 1993 με ποσοστό 2,94%! Η κατάργηση του μπόνους των
50 εδρών για το πρώτο κόμμα, απλά μοιράζει
το πλιάτσικο αυτής της ληστείας σε περισσότερα κόμματα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά δικαιολογία αυτή
τη φορά για το αν είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει μια γνήσια και άδολη απλή αναλογική –
που πάντα υποστήριζε και απαιτούσε η Αριστερά. Μαζί με τους βουλευτές του ΚΚΕ (που
δεν ψήφισε τη διατήρηση του όριου 3% και
κατέθεσε τροπολογία για κατάργησή του)
συγκέντρωνε μια άνετη πλειοψηφία 159 ψήφων στη βουλή. Αντί γι’ αυτό, όμως, ξεκίνησε
τα πολιτικά παιχνίδια για επίτευξη της πλειοψηφίας των 200.
Έχοντας χάσει σε μεγάλο βαθμό τη “συναίνεση” του κόσμου που αντιστέκεται στη μνημονιακή λιτότητα και τις ρατσιστικές συμφωνίες ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες, ξεκίνησε την αναζήτηση συναίνεσης και συμμαχιών

στα δεξιά του. Βάζοντας κεντρικό στόχο την
πλειοψηφία των 200 ψήφων στη Βουλή, προχώρησε σε ανοίγματα προς το “κέντρο” της
Φώφης, του Θεοδωράκη, του Λεβέντη, ίσως
και κάποιων μέσα από τη ΝΔ. Από την 1η Ιούλη που δόθηκε για διαβούλευση το ν/σ και
ολόκληρο το 20ήμερο μέχρι την ψήφισή του
παίχτηκαν όλων των ειδών τα παζάρια (που
μέσα σε αυτά προφανώς δεν χωρούσε καν η
κατάργηση του αντιδημοκρατικού όριου 3%,
αφού όλοι αυτοί ήταν κάθετα αντίθετοι και βέβαια ο συγκυβερνήτης Καμμένος ανατρίχιαζε
μόνο στο άκουσμά της).

Χαμηλά
Όταν βάζεις στόχο τους 200 και για να τον
πετύχεις χρειάζεσαι απαραίτητα και τις ψήφους των νεοναζί δολοφόνων της Χρυσής Αυγής, τότε πέφτεις τόσο χαμηλά όσο και ο Βούτσης με τις δηλώσεις του ότι “δεν υπάρχουν
ευπρόσδεκτες και μη ευπρόσδεκτες ψήφοι”
(δηλώσεις που ξεδιάντροπα επανέλαβε στη
διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή). Με αυτή
της τη στάση, όμως, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ το
μόνο που κατάφερε ήταν να ανοίξει την όρεξη
για περισσότερες διεκδικήσεις από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι κλπ και τελικά να μείνει μόνο με
τους ΑΝΕΛ και το Λεβέντη, ενώ ο Μητσοτάκης
ξεσπούσε σε έναν οχετό ύβρεων κατά της
απλής αναλογικής δείχνοντας το πόσο σε
εκτίμηση έχει τη δημοκρατική έκφραση του
απλού κόσμου.
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει λόγους να πανηγυρίζει ο Μητσοτάκης για τη “δεινή κυβερνητική ήττα”. Ο εκλογικός νόμος ψηφίστηκε (για
τις μεθεπόμενες εκλογές) και η κρίση που
εξακολουθεί να περνά η ΝΔ δεν του αφήνει
πολλά περιθώρια να εξαγγέλλει πως “θα μείνει στην ιστορία ως ο μοναδικός εκλογικός νόμος που δεν θα εφαρμοστεί ποτέ” (το μόνο
που κατάφερε ήταν να γελοιοποιηθεί στο πανελλήνιο διεκδικώντας μέσα στη βουλή τις
δάφνες “πολιτικού κρατούμενου” στη χούντα
σε ηλικία 6 μηνών!). Τα ίδια ισχύουν και για
την υπό εκκόλαψη “κεντροαριστερή” συνεύρεση ΠΑΣΟΚ, Ποταμιού και υπολειμμάτων ΔΗΜΑΡ.
Τελικά, όμως, οι 200 ψήφοι αποδείχτηκαν
μια φούσκα και ο Τσίπρας δεν μπόρεσε καν να
πετύχει την πολυπόθητη δεξιά συναίνεση που
αναζητούσε. Τι έμεινε από όλο αυτό το "μεγάλο πολιτικό παιγνίδι" εκτός από μια αποτυχία
και τα δημοσιεύματα ότι η Χρυσή Αυγή έκρινε
την ψηφοφορία;
Για τον κόσμο που παλεύει εδώ και τώρα
ενάντια στα μνημόνια, τα λουκέτα και τις απολύσεις, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις περικοπές,
αυτό που έμεινε είναι ακόμα μια μεγάλη κωλοτούμπα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Είχε την ευκαιρία να ψηφίσει ένα πάγιο αίτημα όλης της
Αριστεράς: την απλή και άδολη αναλογική.
Την πούλησε για χάρη των δεξιών κοινοβουλευτικών συνεργασιών με (άπιαστο) στόχο την
τωρινή και μελλοντική “σταθερότητα του πολιτικού σκηνικού” που απαιτεί η άρχουσα τάξη,
η ΕΕ και το ΔΝΤ.

Κώστας Πίττας
Τσίπρας και Παυλόπουλος στη δεξίωση για την επέτειο της κατάρρευσης της χούντας, 24 Ιουλίου

H άποψή μας
Κατάληψη ΕΡΤ - Πλατεία Ταξίμ, Ιούνης 2013.
Οι κοινοί αγώνες εμπνέουν τους εργάτες
σε Τουρκία και Ελλάδα.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3
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Φωνές
αντίστασης
από την Τουρκία
Ομιλία του
προέδρου του HDP,
Σ. Ντεμιρτάς
Επί 14 χρόνια, εσείς αναθρέψατε
τους πραξικοπηματίες. Αντί να απαλλαγείτε από το σύνταγμα του Εβρέν,
εσείς το χρησιμοποιείτε. Το Εθνικό
Συμβούλιο Ασφαλείας (MGK) ο
Εβρέν το έκανε. Εάν θέλετε να αγωνιστείτε ενάντια στο πραξικόπημα
καταργείστε το MGK. Εμείς θα είμαστε μαζί σας.

Ενάντια στους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ
Τ
ην ισχυροποίηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με «λελογισμένη αύξηση των
αρμοδιοτήτων» ανακοίνωσε ο Τσίπρας τη
Δευτέρα 25/7 στα πλαίσια των προτάσεών του
για τη συνταγματική αναθεώρηση. Στην πραγματικότητα, όπως μπορείτε να διαβάσετε στη
διπλανή σελίδα, επαναφέρει εξουσίες στον
ΠτΔ που το κίνημα της Μεταπολίτευσης πάλεψε στους δρόμους για να αναγκάσει το ΠΑΣΟΚ
να τις καταργήσει το 1986.

Η «αναθεώρηση» του συντάγματος προσθέτει ακόμα μια δεξιά κωλοτούμπα στο μακρύ κατάλογο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και
η εγκατάλειψη της άδολης απλής αναλογικής,
λίγες μέρες πριν, είναι κομμάτι των συμβιβασμών για χάρη της «πολιτικής σταθερότητας»
του ελληνικού καπιταλισμού.
Αυτοί οι συμβιβασμοί και τα ξεπουλήματα
δεν περιορίζονται μόνο στη λιτότητα και τη συνέχιση των μνημονίων. Απλώνονται σε όλα τα
μέτωπα. Την περασμένη βδομάδα στη συνάντησή του με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ,
Τζακ Λιου, ο Τσίπρας συμφώνησε δυο πράγματα: το πρώτο είναι η επίσπευση της εφαρμογής
όλων των μνημονιακών οικονομικών μέτρων, με
κεντρική επιλογή τη γρήγορη προώθηση των
ιδιωτικοποιήσεων.
Το αντάλλαγμα υποτίθεται ότι είναι η παρέμβαση των ΗΠΑ στο ΔΝΤ για την ελάφρυνση του
ελληνικού χρέους. Οι ελπίδες του Τσίπρα μάλλον θα αποδειχθούν πολύ απατηλές (η σύνοδος των G20 στην Ιαπωνία τις ίδιες μέρες προέβλεπε νέα επιδείνωση της παγκόσμιας οικονομίας ως συνέπεια του Brexit), αλλά αυτό δεν
τον εμπόδισε να συμφωνήσει με τον Λιου και σ’
ένα δεύτερο πράγμα: την ακόμα πιο ενεργή
συμμετοχή της Ελλάδας στη Μέση Ανατολή

«ως βασική δύναμη σταθερότητας» στην περιοχή. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, ιδιαίτερα
μετά την απόπειρα πραξικοπήματος στην
Τουρκία, ψάχνει αγωνιωδώς νησίδες σταθερότητας και ο Τσίπρας είναι πρόθυμος να γίνει το
«μακρύ του χέρι».
Είναι φανερό πως οι ΗΠΑ δεν πιστεύουν ότι
ο Ερντογάν, παρά την κατάσταση έκτακτης
ανάγκης που έχει προκηρύξει, μπορεί να ξαναγίνει σταθερή δύναμη και να αποκτήσει τον
έλεγχο. Από τη μια είναι πολύ δύσκολο να ξαναστήσει στα πόδια του ένα διαιρεμένο κρατικό
μηχανισμό, κι από την άλλη αυτό που τον δυσκολεύει ακόμα περισσότερο είναι ο κόσμος
που βγήκε στους δρόμους και σταμάτησε τους
πραξικοπηματίες. Μια μικρή δόση αυτής της
δύναμης του κόσμου είδαμε στις τεράστιες
συγκεντρώσεις που έγιναν στην Ιστανμπούλ και
που διεκδικούσαν πραγματική δημοκρατία
ενάντια στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης του
Ερντογάν και ειρήνη (βλέπε σελ. 16).

Προσβολή
Είναι προσβολή απέναντι στο λαό της Τουρκίας και πραγματική κατάντια να παζαρεύει η
ελληνική κυβέρνηση την παροχή ασύλου στους
8 Τούρκους πραξικοπηματίες αξιωματικούς –
και μάλιστα πάνω στην επέτειο της ανατροπής
της «δικής μας» δικτατορίας, τότε που δεκάδες
χιλιάδες διαδήλωναν καθημερινά στους δρόμους με σύνθημα «Δώστε τη χούντα στο λαό».
Οι πραξικοπηματίες καταδικάστηκαν σε… δυο
μήνες φυλακή με αναστολή, για «παράνομη είσοδο στη χώρα» και μεταφέρθηκαν από την
Καβάλα στην Αθήνα για φύλαξη (και προφύλαξη). Η διαδικασία για χορήγηση ασύλου σε
πρώτο βαθμό θα ξεκινούσε στις 27/7.

Όμως, ενώ ο Τσίπρας κλείνει το μάτι για
άσυλο στους 8 χουντικούς, χιλιάδες πρόσφυγες περιμένουν ακόμα κι ένα χρόνο για τη χορήγηση ασύλου από τις «αρμόδιες υπηρεσίες»
και στοιβάζονται σε άθλια στρατόπεδα συγκέντρωσης. Εκατοντάδες έχουν ήδη απελαθεί
στην «ασφαλή χώρα» Τουρκία, μετά την εμετική Συμφωνία με την ΕΕ. Το πού φτάνουν αυτοί
οι απαράδεκτοι συμβιβασμοί φαίνεται από τη
«συγνώμη» που ζήτησε ο Μουζάλας από τον
υπουργό του Ξένιου Δία και της συγκάλυψης
των νεοναζί της Χρυσής Αυγής, Δένδια.
Είναι καθήκον του εργατικού κινήματος και
της Αριστεράς να συγκρουστεί με όλα αυτά τα
ξεπουλήματα. Με το χτίσιμο της αλληλεγγύης
στους εργάτες κι εργάτριες του Μαρινόπουλου
που απεργούν και συντονίζονται από τα κάτω.
Με το ξανάνοιγμα των κινητοποιήσεων για να
μην περάσουν ή εφαρμοστούν οι ιδιωτικοποιήσεις στις συγκοινωνίες, στον ΑΔΜΗΕ, στα λιμάνια. Με την συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς που παίρνουν τη σκυτάλη των απεργιών
το Σεπτέμβρη.
Και ταυτόχρονα πρέπει να παλέψουμε ενάντια σε κάθε εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και επεμβάσεις
που σπέρνουν πολέμους και πείνα στη Μέση
Ανατολή. Για αλληλεγγύη στην εργατική τάξη
και τους λαούς της Τουρκίας. Για άσυλο, στέγη, εκπαίδευση και περίθαλψη στους πρόσφυγες –και όχι στους πραξικοπηματίες. Ενάντια
σε κάθε αντιδραστική «συνταγματική αναθεώρηση» που ενισχύει τους μηχανισμούς του κράτους.
Η δική μας λύση δεν βρίσκεται στην «πολιτική σταθερότητα» του ελληνικού καπιταλισμού.
Βρίσκεται στους αγώνες μας ενάντια σε μνημόνια, ρατσισμό, πόλεμο.

Οι επικεφαλής των τανκς και των
πυροβόλων που στείλατε στο Τζίζρε,
στο Σίρνακ, στο Σουρ αποδειχτήκαν
όλοι πραξικοπηματίες. Εσείς συλλαμβάνατε εμάς και αυτοί σας ετοίμαζαν πραξικόπημα...
Ας δημιουργήσουμε για το κουρδικό ένα περιβάλλον που θα μας οδηγήσει, χωρίς όπλα, στην ειρήνη.
Ελάτε να δώσουμε στους εργάτες,
στους εργαζόμενους αυτής της χώρας την ελευθερία τους.
Ελάτε να πούμε σε όλο τον κόσμο,
ότι σε αυτή τη χώρα δεν θα γίνονται
πραξικοπήματα.
Πρέπει να προχωρήσουμε χέρι με
χέρι με όλους όσοι θέλουν ελευθερία... στη Σμύρνη, στο Ντιγιάρμπακιρ, πρέπει να συνεχίσουμε να βγαίνουμε στους δρόμους, διεκδικώντας
τα δημοκρατικά μας δικαιώματα.

Ανακοίνωση του DSiP
Η ηρωική αντίσταση του λαού συνέτριψε την απόπειρα πραξικοπήματος της 15 Ιούλη. Σε όλη τη χώρα και
κυρίως στην Ιστανμπούλ και την Άγκυρα, δεκάδες χιλιάδες αψήφησαν
τις σφαίρες και τις οβίδες για να εμποδίσουν τους στρατιωτικούς να
ανατρέψουν την εκλεγμένη κυβέρνηση και να μετατρέψουν τη χώρα σε
ένα καταπιεστικό καθεστώς σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
Μόνο οι αγώνες για την ελευθερία
μπορούν να καταστρέψουν τα θεμέλια που στηρίχτηκαν οι πραξικοπηματίες.
Το αντίδοτο στην απόπειρα πραξικοπήματος δεν είναι η επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, αλλά η
δημιουργία χώρου ελευθερίας και
δημοκρατίας.
Οι πολιτικές του πολέμου που ενθαρρύνουν τους πραξικοπηματίες
στρατηγούς πρέπει να σταματήσουν
και να ξεκινήσει πάλι η διαδικασία
επίλυσης [του κουρδικού].
Ειρήνη, επίλυση, ελευθερία!
Η Κεντρική Επιτροπή του DSiP
(Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα), 21-7-2016
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Απεργία στο άνοιγμα
των σχολείων
Με 24ωρη απεργία την πρώτη εβδομάδα της νέας εκπαιδευτικής χρονιάς θα ανοίξουν τα σχολεία, όπως έχει αποφασίσει η
85η Γενική Συνέλευση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας. Επίσης,
ήδη έχει ανακοινωθεί ότι στις 31 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο υπουργείο Παιδείας.
Αμέσως μετά θα ξεκινήσει γύρος Γενικών Συνελεύσεων σε
όλους τους Διδασκαλικούς Συλλόγους με πρόταση για «πραγματοποίηση απεργιακών αγωνιστικών κινητοποιήσεων διάρκειας με επαναλαμβανόμενη μορφή (3ήμερες – 5ήμερες)». Αντίστοιχο πρόγραμμα αναμένεται να βγάλει και η ΟΛΜΕ.
Θυμίζουμε ότι με βάση την απόφαση της τελευταίας ΓΣ οι εκπαιδευτικοί παλεύουν για: «Άμεση απόσυρση της υπουργικής
απόφασης για το νέο σχολείο. Ενιαίο 12χρονο δημόσιο δωρεάν
υποχρεωτικό σχολείο και 2χρονη υποχρεωτική δωρεάν προσχολική αγωγή. Μαζικούς μόνιμους διορισμούς, τώρα. Καμιά απόλυση αναπληρωτή. Κανένας εκπαιδευτικός στην ανεργία. Στήριξη της Ειδικής Αγωγής. Απόδοση οργανικών θέσεων ειδικοτήτων, τώρα. Μείωση διδακτικής ύλης. Οργανικότητα στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία, 2 εκπαιδευτικοί προς 25 μαθητές».
Το ζήτημα που υπάρχει είναι ότι η ημερομηνία της 24ωρης
δεν έχει οριστεί ακόμα, κάτι που δημιουργεί πρακτικά προβλήματα στην οργάνωση της απεργίας. Ο καθορισμός της ημερομηνίας θα γίνει στα τέλη Αυγούστου όταν και θα διεξαχθεί η
πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΟΕ μετά το καλοκαίρι.
Οι εκπαιδευτικοί της «Τάξης μας», του δικτύου εκπαιδευτικών
που συμμετέχουν στις Παρεμβάσεις, τονίζουν ότι η ημερομηνία
της απεργίας πρέπει να οριστεί άμεσα για να οργανωθεί με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Σύσκεψη της «Τάξης μας» έχει οριστεί
για τις 29 Αυγούστου με βασικά θέματα την οργάνωση της
απεργιακής κινητοποίησης και τις εγγραφές των προσφυγόπουλων στα σχολεία σε όλη τη χώρα.

ATHENS LEDRA
Στην Κύπρο έχει ταξιδέψει αντιπροσωπεία εργαζόμενων του
Athens Ledra προκειμένου να στείλουν από κοντά μήνυμα στην
εργοδοσία Παρασκευαΐδη ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους
μέχρι να πληρωθούν τα δεδουλευμένα τους, δεν θα χαθεί καμιά
θέση εργασίας και να ξανανοίξει το ξενοδοχείο.
Όπως αναφέρει το σωματείο των εργαζόμενων σε ανακοίνωσή του: «Πενήντα ημέρες μετά την απόφαση της εταιρείας
ΑΣΤΥ ΑΕ, συμφερόντων της γνωστής οικογένειας Παρασκευαΐδη να προχωρήσει εντελώς αιφνιδιαστικά σε αναστολή λειτουργίας του ξενοδοχείου Athens Ledra, ιδιοκτησίας και εκμετάλλευσης της, οι εργαζόμενοι συνεχίζουμε τον αγώνα μας, τον
οποίο και δεν πρόκειται να διακόψουμε αν δεν ικανοποιηθούν
τα δίκαια αιτήματά μας… Στέλνουμε στους εργοδότες μας για
ακόμη μια φορά το μήνυμα: "Το ξενοδοχείο χωρίς εμάς δεν
πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει. Θα πάρουμε πίσω μέχρι και το
τελευταίο ευρώ που μας χρωστάτε. Δε θα απεμπολήσουμε κανένα μας δικαίωμα".
Δεν είμαστε μόνοι μας. Έχουμε την έμπρακτη στήριξη και την
αλληλεγγύη των ταξικών σωματείων, στην Ελλάδα, στην Κύπρο και
όπου αλλού διατηρεί η οικογένεια Παρασκευαΐδη επιχειρήσεις».
Την περασμένη εβδομάδα οι εργαζόμενοι συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους με συγκεντρώσεις στο υπουργείο Εργασίας,
στο υπουργείο Τουρισμού και το ΣΕΤΕ. H εργοδοσία Παρασκευαΐδη δεν δίνει καμιά απάντηση στους εργαζόμενους, αλλά
συνεχίζει να θησαυρίζει από τις άλλες εταιρίες στις οποίες κατέχει μετοχές.
Όπως έγινε γνωστό, το ξενοδοχείο Ιντερκοντινένταλ, όπου
έχει μετοχές και ο Παρασκευαΐδης και οι εργαζόμενοι είχαν
πραγματοποιήσει συγκέντρωση, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο. Αυτή η εξέλιξη είναι καθαρή πρόκληση από τη στιγμή που
οι εργαζόμενοι παραμένουν απλήρωτοι και χωρίς καμιά εγγύηση για το μέλλον τους.

Το απεργιακό κίνημα
ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ξεκινούν 48ωρες απεργίες

Σ

ε 48ωρες επαναλαμβανόμενες
απεργίες προχωρούν οι εργαζόμενοι στα Λιπάσματα στην Καβάλα από την Τρίτη 26 Ιούλη με την κάλυψη της Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Χημικής Βιομηχανίας (ΟΕΧΒΕ).
Η διοίκηση της ELFE-Ελληνικά Χημικά
και Λιπάσματα προχώρησε σε άλλες
έξι απολύσεις –παράνομες και καταχρηστικές χωρίς αποζημίωση-, ανεβάζοντας το σύνολο των απολυμένων
στους 51 μόνο για αυτό το μήνα. Μεταξύ αυτών είναι και τρία μέλη του ΔΣ
του επιχειρησιακού Σωματείου.
Η ΟΕΧΒΕ σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι όλοι πρέπει να πάρουν θέση «ή
με τον Λαυρεντιάδη ή με τους εργαζόμενους, ή με το θύτη ή με το θύμα». Προσθέτει ακόμα ότι η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει: “Χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν μέχρι σήμερα «πληρώσει» ακριβά τα παιχνίδια του εν λόγω κυρίου, χάνοντας τις θέσεις εργασίας τους. Εκατοντάδες αθώοι μικροεπενδυτές έχουν «ληστευθεί» από
την «επιχειρηματική» του δράση. Εκα-

Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στα
Λιπάσματα έξω από το υπ. Εργασίας, 12 Ιούλη

τομμύρια ευρώ χρέη έχουν φορτωθεί
στις πλάτες του ελληνικού λαού μέσω των τραπεζικών (θαλασσο)δανείων που απλόχερα τού χορηγούσαν
«χέρι-χέρι» τραπεζικό και πολιτικό σύστημα.
Τι άλλο χρειάζεται να δει επιτέλους
η ελληνική κυβέρνηση για να απομακρύνει τον κ. Λαυρεντιάδη; Τι άλλο
χρειάζεται να δουν τα κόμματα της αν-

τιπολίτευσης; Πότε θα σταματήσουν
τα μισόλογα και την πολιτική των «ίσων
αποστάσεων» και θα πάρουν ξεκάθαρη
θέση; Οι εργαζόμενοι, ενωμένοι, θα
αντισταθούν μέχρι τέλους στη βαρβαρότητα. Το συνδικαλιστικό κίνημα στέκεται δίπλα τους… Το σύνθημα του
αγώνα πλέον είναι ένα και μοναδικό:
να απολυθεί ο Λαυρεντιάδης από τα
Λιπάσματα της Καβάλας!”.

Συντονισμός ενάντια σε ιδιωτικοποιήσεις και κλεισίματα
Συνέλευση του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια
έγινε την Τρίτη 19 Ιούλη στο
Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Οι
αγωνιστές και τα σωματεία
που συσπειρώνονται στο
Συντονισμό συζήτησαν πως
θα στηρίξουν τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους του
Μαρινόπουλου (ήταν μπροστά η 24ωρη απεργία στις
22/7), καθώς και την οργάνωση του πανεργατικού
συλλαλητηρίου στη ΔΕΘ
στις 10 Σεπτέμβρη (6μμ στο
Άγαλμα Βενιζέλου).
Αποφασίστηκε ότι ο Συντονισμός ξεκινά άμεσα καμπάνια στήριξης στους εργαζόμενους του Μαρινόπουλου με απεύθυνση σε όλα
τα συνδικάτα (διαβάστε περισσότερα στη διπλανή σελίδα) και ότι, παρά τις καλοκαιρινές διακοπές, θα γίνουν άμεσα εξορμήσεις σε
χώρους δουλειάς για το
συλλαλητήριο στη ΔΕΘ.
Ο Συντονισμός βάζει στόχο να συνδέσει τη μάχη
ενάντια στα κλεισίματα και
τις απολύσεις (Μαρινόπουλος, Athens Ledra, Λιπάσματα Καβάλας κ.ά.) με τη μάχη
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις.
Αυτό το μέτωπο δεν έχει

βέρνηση έχει να αντιμετωπίσει αυτό το «αγκάθι» από το
Σεπτέμβρη.

Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων
σε ΟΣΕ-ΣΤΑΣΥ έξω από το ΤΑΙΠΕΔ, 6 Ιούλη

κλείσει παρόλο που η κυβέρνηση τα έχει δώσει όλα για
να κάμψει τις αντιστάσεις
και να προχωρήσει τα ξεπουλήματα. Ανοιχτή παραμένει η μάχη των Λιμανιών. Η
κυβέρνηση μπορεί να πέρασε το ξεπούλημα του ΟΛΠ
από τη Βουλή, αλλά οι εργαζόμενοι του Πειραιά έδωσαν
μεγάλο αγώνα με τον ένα
μήνα απεργίας. Μαζί τους
βρέθηκαν και οι εργαζόμενοι
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης που έχουν μπροστά
τους τη μάχη να μην ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΛΘ.
Τα ίδια ισχύουν για τη
ΔΕΗ. Μπορεί να ψηφίστηκε

η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ
από τον υπόλοιπο Όμιλο,
αλλά η ιδιωτικοποίηση δεν
έχει ολοκληρωθεί. Οι εργαζόμενοι έδειξαν ότι μπορούν
να αντισταθούν έστω και με
τα ανεμικά καλέσματα της
ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ.

Αγκάθι
Στον ΟΣΕ τα σωματεία
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (Μηχανοδηγοί και υπόλοιπο προσωπικό) έδωσαν μάχη με την
απεργία διαρκείας των έντεκα ημερών ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση, ενώ ο διαγωνισμός για την ΕΕΣΣΤΥ
κηρύχτηκε άγονος. Η κυ-

Επίσης, η κυβέρνηση δεν
έχει προχωρήσει στο βαθμό
που θα ήθελε όσον αφορά
την ιδιωτικοποίηση του νερού και των συγκοινωνιών.
Οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ
βρέθηκαν μαζί με τους εργαζόμενους του ΟΛΘ και
ήδη έχουν οργανώσει κοινές κινητοποιήσεις, ενώ οι
εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες στην Αθήνα τάχτηκαν
στο πλευρό των εργαζόμενων του ΟΣΕ. Θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο ενεργοί και αποτελεσματικοί αν
δεν υπήρχε αδράνεια από
τη μεριά των ηγεσιών στο
Συντονιστικό που έχουν δημιουργήσει.
Ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια θα δώσει
όλες του τις δυνάμεις έτσι
ώστε να φτιαχτεί ένα δυνατό ενιαίο μέτωπο όλων αυτών των χώρων. Οι εργαζόμενοι έχουν δείξει τη δύναμή τους, με συντονισμό και
απεργιακή κλιμάκωση μπορούν να σταματήσουν κλεισίματα και απολύσεις, μπορούν να ανατρέψουν τα σχέδια των ιδιωτικοποιήσεων.

Νεκ.Δ.

Το απεργιακό κίνημα
Να γίνει
“κοινωνικό
παντοπωλείο”
με εργατικό
έλεγχο
Σε νέα σύσκεψη προσανατολίζονται
οι Επιτροπές Αγώνα των εργαζόμενων του ομίλου Μαρινόπουλου για να
συζητήσουν τη συνέχεια του αγώνα
τους μετά την 24ωρη απεργία. Η ημερομηνία δεν είχε ανακοινωθεί μέχρι
την ώρα που γραφόταν το κείμενο.
Εν τω μεταξύ, αυξάνονται οι κινήσεις αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους. Ο Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια κυκλοφορεί ψήφισμα και
κείμενο υπογραφών σε όλους τους
εργατικούς χώρους για τη στήριξη
των αγωνιζόμενων εργαζόμενων.
Το κείμενο αναφέρει: “Ενώνουμε τη
φωνή μας με τους εργαζόμενους στο
Μαρινόπουλο και απαιτούμε από την
εργοδοσία: την άμεση αποπληρωμή
των δεδουλευμένων των εργαζόμενων. Να μην χαθεί ούτε μια θέση εργασίας. Να μην υπάρξει καμία βλαπτική μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις
των εργαζόμενων.

Να αναλάβει το κράτος
Η κυβέρνηση να πάψει να παίζει το
ρόλο του Πόντιου Πιλάτου. Απαιτούμε
να επιβάλλει ότι η εργοδοσία θα πληρώσει για την καταλήστευση της επιχείρησης, με όποιον τρόπο χρειαστεί,
ακόμη και με τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εργοδοτών.
Αν οι εργοδότες δεν μπορούν, να αναλάβει το κράτος να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και να κάνει τον Μαρινόπουλο «Κοινωνικό Παντοπωλείο»”.
Ανακοίνωση
συμπαράστασης
στους εργαζόμενους έχει κυκλοφορήσει και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι η καλύτερη λύση
για τους εργαζόμενους είναι η: “Λήψη
μέτρων για άμεση λειτουργία των καταστημάτων με δημόσιο – κοινωνικό
έλεγχο με ποιοτικά και φθηνά προϊόντα για το λαό. Εθνικοποίηση-κρατικοποίηση των επιχειρήσεων που τις εγκαταλείπουν οι καπιταλιστές, χωρίς
αποζημίωση και με εργατικό έλεγχο”.

Απεργιακή φρουρά στο κατάστημα του
Μαρινόπουλου στην Πέτρου Ράλλη, 22 Ιούλη

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 5
27 Ιούλη 2016, Νο 1233

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟ

“Την κρίση να πληρώσει η εργοδοσία”

Π

ετυχημένη ήταν η 24ωρη απεργία των
εργαζόμενων του Μαρινόπουλου την
Παρασκευή 22 Ιούλη. Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε απεργιακή συγκέντρωση στο
υπουργείο Εργασίας στη Σταδίου, ενώ συγκεντρώσεις-πορείες έγιναν και σε άλλες πόλεις,
όπως στη Θεσσαλονίκη (μαζί με τους απεργούς
στα σούπερ-μάρκετ Καρυπίδη).
Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 22/7 οι
εργαζόμενοι περιφρούρησαν την απεργία τους
με συγκεντρώσεις έξω από τα καταστήματα.
Απεργιακές φρουρές έγιναν στη Νέα Ιωνία, στο
Γέρακα, στο Μαρούσι, στην Πέτρου Ράλλη, στη
Σαλαμίνα, στη Λεωφόρο Αθηνών, στα Μέγαρα,
στη Θεσσαλονίκη, στο Βόλο, στην Καβάλα, στη
Λαμία, στην Αμμουδάρα (Ηράκλειο Κρήτης) κ.α.
Η Εργατική Αλληλεγγύη βρέθηκε στην περιφρούρηση στο κατάστημα Καρφούρ-Μαρινόπουλος στη Νέα Ιωνία. Από τις 6 το πρωί οι εργαζόμενοι ήταν στις πόρτες του μαγαζιού.
Έφτιαξαν επί τόπου πανό με τα αιτήματά τους,
ενώ δίπλα τους βρέθηκαν σύντροφοι από την
τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ, από τη Λαϊκή
Επιτροπή και από την αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση Εκτός Σχεδίου.
Ο Μάκης, εργαζόμενος για 10 χρόνια στο ψαράδικο του καταστήματος μας δήλωσε: «Εδώ
και ένα χρόνο άρχισε η κάθοδος, να μην έχουμε
πολλά εμπορεύματα, να φεύγουν πελάτες. Εδώ
και ένα τετράμηνο δεν πληρωνόμαστε σωστά
και στην ώρα μας. Αυτή τη στιγμή είναι ο δεύτερος μισθός που δεν έχουμε πάρει και πήραμε το
δώρο σε δόσεις. Από τον ένα μισθό από αυτούς
που εκκρεμούν πήραμε μόνο το 10%. Δεν έχουμε λεφτά να κινηθούμε, είναι θέμα επιβίωσης
πλέον. Τα μαγαζιά πεθαίνουνε, εμείς θέλουμε τα
μαγαζιά να έχουν πράγματα να δουλέψουν, θέλουμε δουλειά. Μας δημιουργεί ψυχολογικό
πρόβλημα αυτή η εικόνα, να είσαι μέσα σε ένα
μαγαζί, να θες να δουλέψεις και να μην μπορείς.
Ζητάμε καταβολή των μισθών και να μην υπάρξει καμία απόλυση σε καμία περίπτωση».
Ο Χ. συνέχισε λέγοντας μας ότι «από τον Ιούνη έχουν σταματήσει να μας πληρώνουν κανονικά. Μας έχουν βάλει τμηματικά το ποσό του
δώρου και μας χρωστάνε το 90% του μισθού
του Ιουνίου. Τελειώνει τώρα και ο Ιούλιος, οπότε μπαίνουμε στους δύο μήνες που είμαστε
σχεδόν απλήρωτοι. Από αυτό συνεπάγεται ότι
όλα πάνε πίσω για μας. Οι υποχρεώσεις μας, τα
δάνεια, ΔΕΗ, ΟΤΕ. Ούτε βενζίνες δεν μπορούμε
να βάλουμε για να έρθουμε εδώ. Η κατάσταση
μέσα στο μαγαζί είναι δύσκολη. Υπάρχει μεγάλη πίεση από πάνω προς τα κάτω, με έμμεσες
απειλές. Ότι θα χάσουμε τη δουλειά μας αν
απεργήσουμε, για να μην φωνάξουμε για τα δικαιώματά μας. Οι εργαζόμενοι αυτό που ζητάνε
είναι διασφάλιση της
εργασίας, ό,τι και να
γίνει αύριο αυτή να
συνεχίσει να υπάρχει
και οι μισθοί μας να
καταβληθούν όλοι για
να ανταποκριθούμε
στις υποχρεώσεις
μας».
Συνεργείο της ΕΡΤ
έφτασε για να καλύ-

Οι απεργοί του Μαρινόπουλου διαδηλώνουν στη Σταδίου, Παρασκευή 22 Ιούλη

ψει την κινητοποίηση. Ο Μιχάλης Βερβέρης
από την εκλεγμένη Συντονιστική Επιτροπή μίλησε στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή εξηγώντας τι ζητούν οι εργαζόμενοι.

“Όχι απολύσεις”
Κατά τις 9πμ οι απεργοί πήραν το πανό τους,
οργανωμένα έφτασαν στο σταθμό του ηλεκτρικού μέσα από τους κεντρικούς δρόμους της
γειτονιάς για να κάνουν γνωστή την απεργία
τους και κατευθύνθηκαν στην Ομόνοια όπου είχαν ορίσει την προσυγκέντρωση τους. Εκεί κατέφτασαν και άλλοι απεργοί. Στη συνέχεια όλοι
μαζί διαδήλωσαν με συνθήματα προς το υπουργείο Εργασίας. «Θέλουμε δουλειά κι όχι ανεργία, την κρίση να πληρώσει η εργοδοσία», «Θέλουμε δουλειά για όλο το λαό, όχι απολύσεις
στο Μαρινόπουλο», «Δεν υποχωρούμε, αν δεν
πληρωθούμε» ήταν μερικά από αυτά.
Στο υπουργείο Εργασίας είχαν καλέσει τη
συγκέντρωση τα τέσσερα κλαδικά σωματεία
που στηρίζουν τους εργαζόμενους (Σύλλογος
Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά, Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων Δυτικής Αττικής, Σωματείο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Λαυρεωτικής) και όλες οι Επιτροπές Αγώνα που έχουν δημιουργηθεί. Η ηγεσία
του επιχειρησιακού σωματείου του Μαρινόπουλου δεν κάλεσε στην απεργία, αφήνοντας ακάλυπτους τους εργαζόμενους, ενώ προσπαθεί
να δημιουργήσει κλίμα εφησυχασμού τη χειρότερη στιγμή.
Στο υπουργείο πανό είχαν ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, ο Συντονισμός ενάντια
στα Μνημόνια, η Ταξική Πορεία, η Λαϊκή Επιτροπή Καλλιθέας, ενώ δέσποζε το μεγάλο κοινό
πανό των Επιτροπών Αγώνα.
Πολλά ήταν τα μηνύματα στήριξης από σωματεία και συνδικαλιστές. Εκπρόσωπος από το
Athens Ledra χαιρέτισε τον αγώνα των εργαζόμενων του Μαρινόπουλου και είπε: «Πιστεύουμε
ότι μέσα από τις εξελίξεις στον όμιλο Μαρινόπουλο και στον όμιλο Παρασκευαΐδη βγαίνουν
χρήσιμα συμπεράσματα για τη συνέχεια του
αγώνα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο όμιλος που εργάζεστε δραστηριοποιείται και στο δικό μας
κλάδο. Και εκεί οι συνάδελφοί μας ζούνε την κα-

θημερινότητα των 500 ευρώ, των ατομικών συμβάσεων, των συμβάσεων ομηρίας. Σε αυτά τα
επίπεδα θέλουνε τους εργαζόμενους. Αυτά είναι
τα σχέδιά τους. Από την πείρα μας, από τους
αγώνες του κλάδου μας ξέρουμε πολύ καλά
πλέον ότι τις επιχειρήσεις δεν τις ανοίγουν ούτε
τις κλείνουν οι εργαζόμενοι. Τις επιχειρήσεις τις
δουλεύουν οι εργαζόμενοι και παράγουν όλο
τον πλούτο. Τα συμφέροντά μας δεν ταυτίζονται
με τα συμφέροντα του εργοδότη. Τις επιχειρήσεις είτε τις έχουν ανοιχτές είτε κλειστές, αυτό
που τους ενδιαφέρει είναι η κερδοφορία τους,
ανεξάρτητα τον κλάδο, ανεξάρτητα τη χώρα. Τα
μοναδικά μας όπλα είναι η αλληλεγγύη και η οργάνωση στα σωματεία μας, είναι οι μαζικές συλλογικές διεκδικήσεις».
Τη συμπαράσταση των εργαζόμενων του Αττικού μετέφερε και ο Μιχάλης Ρίζος, πρόεδρος
του σωματείου στο νοσοκομείο. Καταχειροκροτήθηκε ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος από τη διοίκηση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών όταν
ανέφερε ότι: «Θα είμαστε δίπλα σας σε όλους
τους αγώνες στα δίκαια αιτήματά σας. Αν δεν
μπορεί ο Μαρινόπουλος να κρατήσει τα μαγαζιά και να δουλέψετε, τότε το κράτος να πάρει
την περιουσία του που απομύζησε τόσα χρόνια
από εσάς και εμάς, και να κρατήσει τα μαγαζιά
ανοιχτά». Χαιρέτισαν ακόμα συνδικαλιστές από
τον Επισιτισμό, το Φάρμακο, το Πράκτικερ και
το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων Πειραιά.
Ψηφίσματα συμπαράστασης έστειλαν ακόμα
ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού ΕΚΠΑ, το
Σωματείο εργαζόμενων στο Μετρό (ΣΕΛΜΑ), το
Σωματείο εργαζόμενων στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ, ο Σύλλογος εργαζόμενων του Παίδων Πεντέλης.
Αντιπροσωπεία των εργαζόμενων ανέβηκε
στο υπουργείο όπου συνάντησε το Γενικό
Γραμματέα, Ανδρέα Νεφελούδη. Κάτω από την
πίεση των εργαζόμενων ο ΓΓ του υπουργείου
αναγκάστηκε να δηλώσει ότι θα παρέμβει για
να πληρωθούν τα δεδουλευμένα μέχρι την Παρασκευή 29 Ιούλη. Η αντιπροσωπεία ζήτησε να
παρθούν μέτρα στήριξης των απλήρωτων εργαζομένων και των οικογενειών τους, όπως δωρεάν μεταφορά στις αστικές συγκοινωνίες, εκπτώσεις και απαλλαγές από τους λογαριασμούς
των ΔΕΚΟ, έκτακτο επίδομα κ.ά.

Νεκτάριος Δαργάκης

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1233, 27 Ιούλη 2016

Ποιες είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις στη
δίκη της Χρυσής Αυγής μετά την επανέναρξή
της το Μάη;
Τους δύο τελευταίους μήνες επιβεβαιώνεται με πανηγυρικό τρόπο το κατηγορητήριο.
Ότι πράγματι συγκροτήθηκε τάγμα εφόδου
τριάντα ατόμων στα γραφεία της τοπικής της
Χρυσής Αυγής στη Νίκαια, ότι αυτό έγινε
11.30 το βράδυ, σε χρόνο δεκαλέπτου, με
ένα μήνυμα, μία εντολή μόνο. Εκεί εξοπλίστηκαν με τα κατάλληλα μέσα, ρόπαλα, κράνη,
για μία συγκεκριμένη επίθεση, ήξεραν πού
πήγαιναν, πήγαν όλοι μαζί, συνάντησαν
όσους ήταν ήδη στο Κοράλλι και όλοι μαζί σε
ελάχιστο χρόνο, δύο τριών λεπτών, επιτέθηκαν στην παρέα του Φύσσα.
Η τελευταία επιβεβαίωση ότι έτσι έγιναν τα
πράγματα ήρθε από την αδερφή του Ρουπακιά. Η Χρυσούλα Ρουπακιά είπε ότι πράγματι
ο αδερφός της πήγε στην τοπική οργάνωση
κι από εκεί ξεκινήσαν με μηχανάκια και το αυτοκίνητο όλοι μαζί και πήγαν στο Κερατσίνι.
Το τι έγινε εκεί, όταν ενώθηκε το τάγμα με
τους υπόλοιπους, επιβεβαιώνεται από όλους
τους μάρτυρες: αστυνομικούς, φίλους του
Φύσσα, αυτόπτες περαστικούς. Ποιοι έκαναν
την επίθεση; Τριάντα με σαράντα άτομα της
Χρυσής Αυγής, άντρες, γεροδεμένοι, οπλισμένοι με ρόπαλα, κράνη κλπ. Πότε; Δώδεκα
το βράδυ. Πώς; Ξαφνικά, αναίτια, χωρίς πρόκληση. Με τί τρόπο; Σε παράταξη, με ποδοβολητά, με απειλές και βρισιές, όπως κάνει ο
στρατός για να τρομοκρατήσει όταν επιτίθεται αιφνιδιαστικά.
Στοιχειοθετούν όλα αυτά την κατηγορία της
εγκληματικής οργάνωσης;
Η εντολή, η συγκρότηση, ο εξοπλισμός, ο
ρυθμικός και οργανωμένος τρόπος επίθεσης,
το ίδιο το χτύπημα με το στρίψιμο του μαχαιριού, επιβεβαιώνουν πόσο εκπαιδευμένοι
ήταν. Δεν το έκαναν τότε για πρώτη φορά,
ήταν προϊόν μακράς εκπαίδευσης. Παρουσιάστηκαν στοιχεία γι’ αυτό; Βέβαια, τα ντοκουμέντα από τις στρατιωτικές κατασκηνώσεις
πχ στη Νέδα αλλά και από τις εκπαιδεύσεις
στα γραφεία τους, με γάντια του μποξ, με πυροβόλα όπλα και στιλέτα, με ιδεολογική κατήχηση και μαθήματα τι είναι ναζισμός και
εθνικοσοσιαλισμός, με ιεροτελεστίες, όρκιση
νέων δοκίμων μελών κλπ, με παρουσία και
συνδρομή της ηγετικής ομάδας.
Από όλους τους μάρτυρες αποδείχτηκε
επίσης ότι το τάγμα εφόδου εμψύχωνε τους
επιτιθέμενους. Δε θα μπορούσε ο Ρουπακιάς
και ο κάθε Ρουπακιάς να πάει μόνος του και
να μαχαιρώσει κάποιον από μια παρέα επτά
ατόμων. Χρειαζόταν ο συσχετισμός δύναμης
να είναι συντριπτικός και ήταν, ήταν τριάντα
εναντίον επτά, χρειαζόταν την υποστήριξη
των υπόλοιπων. Άρα η κατηγορία είναι στοιχειοθετημένη γιατί είχαν εκπαιδευτεί. Η υλοποίηση των μαθημάτων αυτών έγινε στο Κερατσίνι.
Πόσο σημαντικό είναι ότι υπάρχουν ήδη καταδικαστικές αποφάσεις για μέλη της Χτυσής
Αυγής όπως για τη δολοφονία Λουκμάν και
την επίθεση στο στέκι Αντίπνοια, με την τελευταία να γίνεται μάλιστα πρόσφατα αμετάκλητη;
Η υπόθεση Λουκμάν ήταν πολύ σημαντική
γιατί δεν υπήρχε ακόμα τότε στον ορίζοντα η
κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Αντίθετα, η ΧΑ είχε ασυλία και το ακαταδίωκτο

Η δίκη της Χρυσής Αυγής

Η θηλιά για την εγκληματική οργάνωση
σφίγγει κάθε μέρα και πιο πολύ

Η αντιφασιστική συγκέντρωση την πρώτη μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο Αθηνών, 27 Ιούνη

Ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος
της Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χρυσής Αυγής,
μίλησε στη Λένα Βερδέ
που ξέρουμε, μάλιστα αυτή η επίθεση είχε
και τη δικαστική σφραγίδα ότι ήταν μια παρεξήγηση για προσπέραση. Χρειάστηκε τεράστια προσπάθεια από την ΚΕΕΡΦΑ και το αντιφασιστικό κίνημα για να κατοχυρωθεί πρώτα από όλα στην κοινωνία ότι ήταν ρατσιστικό
το έγκλημα, από ανθρώπους που ήταν στο
περιβάλλον της Χρυσής Αυγής, για να επιβεβαιωθεί στη συνέχεια δικαστικά.
Η επίθεση στο Αντίπνοια είχε επίσης ξεκινήσει, όχι ως απόπειρα ανθρωποκτονίας
όπως κατέληξε, αλλά ως επικίνδυνες σωματικές βλάβες, πλημμέλημα δηλαδή. Και χρειάστηκε η επιμονή των θυμάτων για να μετατραπεί η κατηγορία και να έχουμε πλέον μία
αμετάκλητη απόφαση πάρα πολύ σημαντική.
Γιατί λέει ότι οι δράστες δεν το έκαναν μόνοι
τους αλλά ως μέλη της Χρυσής Αυγής και
στα πλαίσια της δράσης της Χρυσής Αυγής.
Από τις πρώτες καταθέσεις φάνηκε ότι η
αστυνομία δεν έκανε τίποτα για να αποτρέψει
τη δολοφονία Φύσσα. Υπάρχουν εξελίξεις σε
αυτή την πλευρά της υπόθεσης;
Οι νέες καταθέσεις μετά την επανέναρξη
της δίκης το Μάη επιβεβαιώνουν ότι η αστυνομία εκείνο το βράδυ ήταν απλώς παρατηρήτρια. Από την αρχή ως το τέλος. Δεν έλεγξαν κανέναν, δεν σταμάτησαν έστω έναν που
θα υποχρεωνόταν στη συνέχεια να πει ποιοι
ήταν οι υπόλοιποι. Χαρακτηριστικά, όπως είπαν οι ίδιοι, το τάγμα πέρασε μπροστά τους
αγνοώντας τους, γιατί στην πραγματικότητα

και οι αστυνομικοί τους αγνόησαν.
Την αδράνειά της επιβεβαιώνουν τόσο ο
Χατζησταμάτης, ο ειδικός φρουρός που έπαιξε ένα διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στους
Χρυσαυγίτες και την παρέα Φύσσα και ο
οποίος ανήκει στα σώματα ασφαλείας με την
ευρύτερη έννοια, όσο και οι μάρτυρες φίλοι
του Φύσσα, Κοντονικόλας και Χατζηευστρατίου. Ο πρώτος μάλιστα λέει ότι την ώρα που ο
Ρουπακιάς μαχαιρώνει το Φύσσα οι αστυνομικοί είναι στο διάζωμα, πέντε μέτρα μακριά.
Έχουμε δηλαδή ένα έγκλημα στο οπτικό πεδίο της αστυνομίας και χωρίς αυτή να κάνει
κάτι. Όπως και σε πολλές άλλες περιπτώσεις,
η αίσθηση της αστυνομίας ότι η παρέα Φύσσα είναι αναρχικοί την καθόριζε στο να αφήσει τη Χρυσή Αυγή να κάνει τη δουλειά της.
Το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα της πολιτικής αγωγής για αυτοπρόσωπη παρουσία
του τάγματος εφόδου Νίκαιας όσο διαρκεί η
εξέταση της δολοφονίας Φύσσα. Πώς το σχολιάζεις;
Μέχρι εκείνη τη στιγμή είχαμε μια δίκη όχι
μόνο χωρίς κοινό αλλά και χωρίς κατηγορούμενους. Έχει τεράστια σημασία για το δικαστήριο και τους δικαστές να αποκτήσουν την
εικόνα των προσώπων τα οποία δικάζουν. Είναι τα καλά παιδιά που βοηθάγαν τις γιαγιάδες να πάνε στο ATM και δίναν τρόφιμα ή είναι αυτοί που, όπως λέει και το κατηγορητήριο, έχουν μια συγκεκριμένη σωματοδομή,
συγκρότηση ιδεολογική, τρόπο συμπεριφοράς; Αυτό θα επιδιώξουμε να συνεχιστεί και
στις υπόλοιπες υποθέσεις.
Βοήθησε η μεταφορά της δίκης από τις φυλακές Κορυδαλλού στο Εφετείο Αθηνών;
Το αποδεικτικό υλικό ήταν δεδομένο. Το
ζητούμενο ήταν να μπορέσει να παρουσιαστεί στη δίκη και ο τόπος αυτής έπαιζε από
την αρχή μεγάλο ρόλο. Η μεταφορά της, από
την απομόνωση των φυλακών Κορυδαλλού
στο κέντρο της Αθήνας ήταν αποτέλεσμα της
μεγάλης επιμονής του αντιφασιστικού κινήματος και των θυμάτων και ειδικά της οικογένειας Φύσσα όταν η Μάγδα Φύσσα εγκάλεσε
ακόμα και τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για το απαράδεκτο
γεγονός μία δίκη αυτής της τεράστιας κοινω-

νικής, πολιτικής, ιστορικής σημασίας να έχει
εξοριστεί στις παρυφές της πόλης, σε ένα
χώρο που για να μπει κανείς πρέπει να περάσει τα μύρια όσα, και να έχει και το φόβο ότι
στη διαδρομή θα πέσει θύμα φασιστικής επίθεσης. Είναι νίκη απέναντι στην κυβέρνηση
που μέχρι τότε δεν το συζήταγε αλλά και
απέναντι στη δικαστική γραφειοκρατία που
μέχρι τότε το αρνιόταν.
Το πόσο σημαντικό είναι φαίνεται και από
την άποψη της δημοσιότητας που πλέον είναι
ευρύτερη, και από την άποψη του κοινού καθώς η πρόσβαση είναι πολύ πιο εύκολη και η
παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος μέσα και έξω από το Εφετείο καθημερινή. Έτσι
το δικαστήριο έχει την εικόνα ότι δε συνεδριάζει σε άδεια έδρανα αλλά μπροστά σε
μια κοινωνία που παρακολουθεί. Βοήθησε
επίσης στην επιτάχυνση της διαδικασίας, αλλά και στην πιο σφιχτή και επικεντρωμένη
εξέταση των μαρτύρων.
Πώς αντιμετωπίζει αυτές τις εξελίξεις η Χρυσή Αυγή;
Η θηλιά για την εγκληματική οργάνωση
Χρυσή Αυγή σφίγγει, κάθε μέρα και πιο πολύ.
Κι αυτό το καταλαβαίνουν. Επειδή οι αποκαλύψεις είναι συντριπτικές, η ΧΑ δεν έχει άλλο
τρόπο να τις αντιμετωπίσει παρά με τρομοκρατία των μαρτύρων και των αντιφασιστών τελευταίο επεισόδιο ο χρυσαυγίτης που προσπάθησε να μπει στη δίκη με μαχαίρι- αλλά
και με διακοπές της διαδικασίας ώστε τα
ΜΜΕ να γράφουν μόνο για αντεγκλήσεις μεταξύ των δικηγόρων, ένταση στη δίκη κλπ.
Κεντρικά πολιτικά, όσο παραμένει υπόδικη
δεν μπορεί να πάρει καμία σημαντική πολιτική πρωτοβουλία, δεν μπορεί να έχει καν ανοιχτά ενεργά τάγματα εφόδου.
Τι περιμένουμε το Σεπτέμβρη;
Το Σεπτέμβρη θα ξεκινήσει η εξέταση της
απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά των Αιγύπτιων αλιεργατών και μετά κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ. Η πολιτική αγωγή είναι σημαντική σε αυτή τη δίκη αλλά, όπως χωρίς το
αντιφασιστικό κίνημα δεν θα υπήρχε αυτή η
δίωξη, αυτές οι κατηγορίες, αυτός ο αριθμός
των κατηγορουμένων που φτάνουν ως την
ηγεσία, έτσι και χωρίς το κίνημα δεν μπορεί
να υπάρξει καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Θέλουμε την παρουσία και δεκάδων μεταναστών
στο ακροατήριο το επόμενο διάστημα και
όλων των συνδικάτων γιατί η επίθεση στο ΠΑΜΕ συμβολίζει την ευθεία επίθεση στο εργατικό κίνημα. Κάθε μεγάλο και μικρό συνδικάτο
πρέπει να κανονίσει την παρουσία του. Η μάχη του ακροατηρίου είναι πολύ σημαντική.
Η μέχρι τώρα εμπειρία είναι πολύτιμη για τη
συνέχεια. Η ΚΕΕΡΦΑ υπήρξε υπόδειγμα για
το πώς στηρίζεις μια τέτοια δίκη, πώς την κάνεις πολιτική μάχη για όλη την κοινωνία. Οργανώνοντας την κινητοποίηση του κόσμου
πριν στον Κορυδαλλό και τώρα μέσα και έξω
από το Εφετείο, αλλά και σε κάθε γειτονιά με
εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις. Μόνο έτσι
ασκείς την κρίσιμη πολιτική πίεση και στην κυβέρνηση και στο δικαστήριο για να φτάσουμε
από την ποινική δίωξη στην ποινική καταδίκη.
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Η δίκη της Χρυσής Αυγής

“Δεν ρωτήσαμε τίποτα
Δεν ελέγξαμε τίποτα
Δεν καταλάβαμε τίποτα
Είμαστε αστυνομικοί”

«Κ

άναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε» ήταν η επωδός
του μάρτυρα Αναστάσιου
Τσολακίδη, επικεφαλής της μίας
από τις δύο ομάδες ΔΙΑΣ που ήταν
παρούσες στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Ο μάρτυρας, που ξεκίνησε την κατάθεσή του κατά την 79η
δικάσιμο (25/7), αδυνατούσε να εξηγήσει γιατί δε σταμάτησαν την επίθεση, και πολύ περισσότερο τη δολοφονία, ενώ η αστυνομία βρισκόταν εκεί από την αρχή. Δεν είχε καμία απάντηση στο γιατί μετά την επίθεση δεν έγινε ούτε μία προσαγωγή
χρυσαυγιτών. Και φυσικά, στο μήκος κύματος κι άλλων μαρτύρων
απρόθυμων να βοηθήσουν τη διαδικασία, «δε ρώτησε», «δεν έμαθε» και
«δε θυμάται» τίποτα από αυτά για τα
οποία ρωτήθηκε.
Σύμφωνα με το μάρτυρα η ομάδα
του έλαβε σήμα ένα ή δύο λεπτά
πριν τα μεσάνυχτα και κατευθύνθηκε
αμέσως στον τόπο που ανέφερε.
Φτάνοντας στην Κεφαλληνίας οι
αστυνομικοί είδαν τριάντα μαυροντυμένα άτομα με «μακρόστενα αντικείμενα στα χέρια» που παρουσίαζαν
«νευρικότητα και κινητικότητα». Ενημερώθηκαν από τον «διαμεσολαβητή» Χατζησταμάτη ότι «αναρχικοί μάλωσαν με χρυσαυγίτες» αλλά, όπως
είπε ο ίδιος, δεν κατάλαβαν ποια από
τις δύο ομάδες ήταν αυτή που είχαν
μπροστά τους, ούτε ρώτησαν. Δεν
είδαν καν άλλη ομάδα ατόμων.
Σε μια σπάνια στιγμή διαύγειας ο
μάρτυρας παραδέχτηκε ότι οι τριάντα αυτοί μαυροντυμένοι άρχισαν να
τρέχουν προς την Τσαλδάρη «σαν
να μην υπάρχουμε». Σε ερωτήσεις
της Προέδρου για το αν ως αστυνομικοί προσπάθησαν να κάνουν αι-

σθητή την παρουσία τους στο χώρο,
επανέλαβε: «Ανάψαμε το φάρο. Φωνάξαμε “αστυνομία! Σταματήστε,
πού πάτε”. Μας είχαν αντιληφθεί.
Μας αγνόησαν σα να μην υπήρχαμε». Ο μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι κυνήγησαν την ομάδα αυτή, αλλά «δεν
ήταν εφικτό να τους πιάσουμε ».
Τους ήταν αδύνατο να πιάσουν έστω
και έναν. Με αοριστίες και επανάληψη των ίδιων φράσεων απέφυγε να
απαντήσει τι σημαίνει «δεν ήταν εφικτό».
Στο σημείο της δολοφονίας η ομάδα ΔΙΑΣ του Τσολακίδη «κατευθύνθηκε» προς τον Παύλο Φύσσα, ο
οποίος είπε « όχι εμένα ρε παιδιά,
αυτόν, αυτόν που με μαχαίρωσε». Σε
ερώτηση «γιατί είπε ‘όχι εμένα’;», ο
μάρτυρας απάντησε «επειδή η Λεγάτου [συνοδηγός στη μηχανή του
Τσολακίδη] του έλεγε να ηρεμήσει,
επειδή ήταν έξαλλος»! Ερωτηθείς τι
σημαίνει «κατευθυνθήκαμε προς τον
Παύλο Φύσσα» απάντησε «προς το
σημείο που βρισκόταν ». Μέχρι τη
στιγμή εκείνη, ισχυρίζεται, δεν είχαν
δει το Ρουπακιά, έβλεπαν μόνο ένα
«μπουλούκι» 4-5 ατόμων σε συμπλοκή, δεν ήξεραν ποιοι ήταν ενάντια σε
ποιους, δεν είδαν μαχαίρωμα, δεν είχαν παρατηρήσει ότι το αυτοκίνητο
του Ρουπακιά μπήκε αντίθετα στο
ρεύμα της Τσαλδάρη. Ο ίδιος ο μάρτυρας ρώτησε το Ρουπακιά τι έκανε
κι αυτός απάντησε «τίποτα, περαστικός είμαι».
Η κατάθεση του μάρτυρα συνεχίστηκε με ανακρίβειες σχετικά με το
πώς έγινε η σύλληψη, ποιος ασχολήθηκε με το μαχαίρι και το αν γίνανε
προσαγωγές και αναζήτηση μαρτύρων. Στα δύο τελευταία ρωτήθηκε
αν έμαθε έστω εκ των υστέρων πώς

Ξανά μαζικά στο Εφετείο το Σεπτέμβρη
Η δίκη των νεοναζί διακόπηκε για το καλοκαίρι και
συνεχίζεται στις 5 Σεπτέμβρη. Οι δικάσιμες που έχουν
προγραμματιστεί για το Εφετείο είναι 5, 9, 12, 13, 19,
23, 27/9 και για τον Κορυδαλλό 6 και 8/9.
Οι νεοναζί έχουν το θράσος να «διαμαρτύρονται»
ότι οι αντιφασίστες «τους απειλούν» και ότι οι δημοσιογράφοι τους φωτογραφίζουν τη στιγμή που έχουν
την καθημερινή κάλυψη της αστυνομίας και οι ίδιοι
απειλούν διαρκώς. Η τελευταία δικάσιμος του καλοχειρίστηκε η αστυνομία την κατάσταση. Η απάντησή του ήταν «δεν
θυμάμαι αν βρέθηκαν μάρτυρες. Δε
γνωρίζω αν έγιναν έλεγχοι ή προσαγωγές. Δεν έμαθα τι έγινε, από πού
να μάθω;».

Ευαισθησία
Αυτή τη φορά η υπεράσπιση, που
από άλλους αυτόπτες μάρτυρες
απαιτούσε ακρίβεια εκατοστού και
μνήμη ελέφαντα, παρενέβη αρκετές
φορές δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία στο δικαίωμα του μάρτυρα
να μη θυμάται, να μην μπορεί να
υπολογίσει και να μην ξέρει.
Η έδρα επισήμανε επίσης διάφορες αντιφάσεις του μάρτυρα σε σχέση με τις προηγούμενες καταθέσεις
του, στις οποίες ήταν κάπως σαφέστερος. Στην κατάθεσή του στο δι-

καιριού ξεκίνησε με την προσπάθειά τους να στοχοποιήσουν έναν αντιφασίστα προκειμένου να κρατηθεί,
άκαρπη τελικά μετά την παρέμβαση της Μάγδας Φύσσα, της Πολιτικής Αγωγής και άλλων αντιφασιστών.
Οι φασίστες προσπαθούν με νύχια και δόντια να
υπάρχει μονίμως ένταση στο δικαστήριο, για να
αποθαρρύνονται οι αντιφασίστες ή/και να γυρίσει η
δίκη στην απομόνωση του Κορυδαλλού. Δε θα τους
περάσει.

καστήριο δεν είπε ούτε μία φορά τις
λέξεις ανθρωποκτονία, δολοφονία,
θύμα ή χρυσαυγίτες (μία φορά του
ξέφυγε και το διόρθωσε), ενώ είπε
33 φορές τη λέξη «συμπλοκή» (σε
ερωτήσεις της εισαγγελέως για άλλα περιστατικά, χρησιμοποίησε την
ίδια λέξη για την παραλίγο δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους
αλιεργάτες).
Η Πρόεδρος του δικαστηρίου ρώτησε επίμονα το μάρτυρα αν πιστεύει ότι η αστυνομία έδρασε εκείνο το βράδυ όπως έπρεπε. Στον
ισχυρισμό του «κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε», η ίδια ξαναρώτησε: «για να λέτε ‘καλύτερο’, πάει να
πει ότι υπάρχει κάτι καλό. Πού είναι
το καλό; Στη σύλληψη Ρουπακιά που
ούτε καν έφυγε από το χώρο;» και
κατέληξε: «αν κάποιος σας δει σε

ένα ανάλογο περιστατικό, θα νιώσει
ασφαλής; Για ποιο λόγο;».
Η Πολιτική Αγωγή ανέδειξε το γεγονός ότι η αστυνομία θα μπορούσε
να παρέμβει πολύ νωρίτερα, αφού
είχε δει ότι το τάγμα εφόδου ουσιαστικά οπλοφορούσε: ο μάρτυρας είπε πως η κατοχή σιδηρογροθιάς είναι παράνομη. Σε ερώτησή της γιατί
δεν κλήθηκαν ενισχύσεις από την
αρχή (με παρόντα 30 άτομα μερικά
εκ των οποίων οπλοφορούν), ο Τσολακίδης απάντησε «δεν είχαμε ακόμα καταλάβει τι γίνεται». Στο γιατί
δεν κυνήγησαν τους χρυσαυγίτες με
τις μηχανές, ότι « θα καθυστερούσαν»! Τέλος, για το αν εκτιμά επικίνδυνο για τον κόσμο ένα τέτοιο πλήθος, απάντησε «όχι».

Αφροδίτη Φράγκου

Να εξηγήσει ο Δένδιας γιατί ανεχόταν τη δράση των ταγμάτων εφόδου
Η Χρυσούλα Ρουπακιά ολοκλήρωσε την
κατάθεσή της κατά την 78η ημέρα της δίκης
(21/7), επιμένοντας στους ισχυρισμούς της
περί «απλών ψηφοφόρων» της Χρυσής Αυγής, για την ίδια και τον αδελφό της.
Της ξέφυγαν βέβαια κι άλλες φράσεις που
έδειχναν την οικειότητα και των δύο με την
οργάνωση (γνώριζε το παρατσούκλι του Καζαντζόγλου στην τοπική Νίκαιας, ήξερε τη
δήλωση του Ρουπακιά «χρυσαυγίτης πεθαίνεις» κλπ). Η γραμμή της υπεράσπισης για τη

φρασεολογία της Ρουπακιά ήταν ότι συγκεκριμένες λέξεις της είχαν υποβληθεί στην
ανάκριση. Η Πρόεδρος ωστόσο απάντησε ότι
«είναι ενήλικας και έξυπνη, αν πίστευε ότι παραπλανήθηκε στην ανάκριση θα το είχε πει».
Την ίδια μέρα κατέθεσε ο μάρτυρας Χρήστος Χρηστίδης, που διατηρεί ζαχαροπλαστείο δίπλα από το σημείο της δολοφονίας.
Δε γνώριζε απολύτως τίποτα για την υπόθεση, και πάνω σε αυτό η πολιτική αγωγή σχολίασε «η επιλογή των μαρτύρων δεν είναι ορ-

θή». Η Πολιτική Αγωγή έχει αιτηθεί να καταθέσουν οι μάρτυρες Αχιλλέας Νικολάου (αυτόπτης μάρτυρας, είδε όλη την επίθεση από
το μπαλκόνι του) και Βασίλης Χανδρινός (μέλος της Χρυσής Αυγής για μικρό διάστημα
στο παρελθόν, μπορεί να δώσει πολύτιμες
πληροφορίες για το θέμα της εγκληματικής
οργάνωσης).
Ωστόσο ο Χρηστίδης δήλωσε ότι την επόμενη μέρα πέρασε από το κατάστημα ο τότε
υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ν. Δέν-

διας για να ελέγξει αν υπάρχουν κάμερες
που να κατέγραψαν την επίθεση. Η υπεράσπιση ζήτησε την παρουσία του πρώην
υπουργού στο δικαστήριο, προσπαθώντας να
δείξει ότι η δίωξη της νεοναζιστικής συμμορίας είναι πολιτική. Η απάντηση του Κώστα
Παπαδάκη από την πολιτική αγωγή ήταν:
«Δεν είναι απαραίτητη η κλήση του, αλλά αν
έρθει, να έρθει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο το υπουργείο του ανεχόταν τόσα χρόνια
τη δράση των ταγμάτων εφόδου».
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Ιούλης 1974

Το πραξικόπημα στην Κύπρο και
η επιστράτευση της “σαγιονάρας”

Τ

ο μήνυμα ότι “η Ελλάδα δεν αποδέχεται
τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής”,
έστειλε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς, με αφορμή την 42η επέτειο από την
τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στο ίδιο μήκος
κύματος κινήθηκαν για άλλη μία χρονιά οι επίσημοι πολιτικοί, συμπλέοντας στην προσπάθεια καλλιέργειας του μύθου ότι το “Κυπριακό”
ξεκίνησε όταν η Τουρκία αποφάσισε να εισβάλει στο νησί.
Και όμως τα πράγματα δεν έγιναν ακριβώς
έτσι. Πριν από τη εισβολή της Τουρκίας είχε
μεσολαβήσει το πραξικόπημα στην Κύπρο με
πρωτεργάτη την ελληνική χούντα των συνταγματαρχών. Η εισβολή στην Κύπρο ήταν αποτέλεσμα ενός παρατεταμένου ελληνοτουρκικού
«ψυχρού πόλεμου», ανάμεσα σε δύο άρχουσες
τάξεις που φιλοδοξούσαν να αναδειχτούν σε
κυρίαρχους υποϊμπεριαλισμούς της περιοχής.
Συνήθως οι αναφορές στο πραξικόπημα
στην Κύπρο, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, είναι
μόνο μια σύντομη εισαγωγή για την εξιστόρηση της τουρκικής εισβολής που το ακολούθησε. Το πραξικόπημα υποτίθεται ότι ήταν μέρος
μιας συνωμοσίας «αφρόνων αξιωματικών» για
τη διχοτόμηση της Κύπρου. Όμως, οι πραξικοπηματίες μόνο «άφρονες» δεν ήταν. Ήταν οι
χασάπηδες του Πολυτεχνείου που βούτηξαν
την Κύπρο στο αίμα για να σώσουν τα τομάρια
τους και να εξασφαλίσουν τα συμφέροντα του
ελληνικού καπιταλισμού.
Στις 15 Ιούλη του 1974 η χούντα του Ιωαννίδη που κυβερνούσε στην Αθήνα έδωσε την εντολή για την εφαρμογή του σχεδίου της ανατροπής –και δολοφονίας– του προέδρου Μακάριου στη Λευκωσία της Κύπρου. Για την
εκτέλεση του πραξικοπήματος κινήθηκαν οι
μονάδες της ελληνοκυπριακής Εθνικής Φρουράς, που τη διοικούσαν Ελλαδίτες αξιωματικοί,
με την ΕΛΔΥΚ και την παραστρατιωτική ΕΟΚΑ
Β’ σε ρόλο υποστήριξης. Στόχο είχαν να στήσουν ένα καθεστώς «μαριονέτα» της ελληνικής
Χούντας. “Πρόεδρο” διόρισαν τον Νίκο Σαμψών, έναν ακροδεξιό βετεράνο της ΕΟΚΑ με
βρόμικο παρελθόν εγκλημάτων ενάντια στους
Τουρκοκύπριους. Ο Σαμψών ήταν γνωστός και
ως “χασάπης της Ομορφίτας”, από τη συμμετοχή του στην εκκαθάριση του τουρκοκυπριακού χωριού Ομορφίτα και τη μαζική σφαγή
αμάχων τα Χριστούγεννα του 1963. Πέντε ημέ-
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ρες μετά το πραξικόπημα, ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στην Κύπρο.
Το ελληνικό κράτος, ήδη από τη δεκαετία
του ’50, επιδίωκε να εξασφαλίσει πως με το τέλος της βρετανικής αποικιοκρατίας το νησί θα
πέρναγε στο δικό του έλεγχο -και σίγουρα όχι
στον έλεγχο της Αριστεράς. Η οργάνωση ΕΟΚΑ του “ελλαδίτη” φασίστα Γρίβα έβαζε στο
στόχαστρό της περισσότερο ελληνοκύπριους
και τουρκοκύπριους συνδικαλιστές, αριστερούς και προοδευτικούς ανθρώπους, παρά
βρετανούς στρατιωτικούς. Οι ακροδεξιοί φονιάδες της ΕΟΚΑ Β’ (που συγκροτήθηκε το
1971 όταν ο Γρίβας ξανακατέβηκε στην Κύπρο
με εντολές της χούντας) δεν ήταν κάποιοι τυχαίοι. Είχαν βγει από τα σπλάχνα του κρατικού
μηχανισμού που είχε στηθεί όταν η Κύπρος
έγινε ανεξάρτητο κράτος με πρόεδρο τον Μακάριο μετά τις Συμφωνίες της Ζυρίχης-Λονδίνου το 1960.

Το βομβαρδισμένο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία

Φιάσκο
Όμως ήταν η παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα στις εξελίξεις που οδήγησε και τότε
τους δικτάτορες να χάσουν τον έλεγχο. Οι δυνάμεις της ΕΛΔΥΚ, της Εθνοφρουράς και της
ΕΟΚΑ Β' δεν κατάφεραν να επιβάλουν τον
έλεγχό τους. 91 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 250
τραυματίστηκαν, αλλά μέσα σε λίγες ώρες το
πραξικόπημα είχε καταλήξει σε φιάσκο. Ο Μακάριος απηύθυνε μήνυμα μέσω ενός αυτοσχέδιου ραδιοσταθμού της Πάφου στο λαό καλώντας τον να βγει στους δρόμους και να υπερασπιστεί τη δημοκρατικά εκλεγμενη κυβέρνηση.

Προέκταση
Το πρόβλημα της χούντας με τον Μακάριο
δεν ήταν ιδεολογικό. Ο Μακάριος ήταν συντηρητικός, εθνικιστής και αντικομμουνιστής. Η
Κύπρος «φιλοξενούσε» (συνεχίζει και σήμερα)
τη μεγαλύτερη βρετανική στρατιωτική βάση
έξω από τη Βρετανία και ήταν διάσπαρτη με
αμερικάνικα ραντάρ. Η χούντα ήθελε την Λευκωσία προέκταση της Αθήνας, με απώτερο
σκοπό την «ένωση» με την «μητέρα πατρίδα».
Ο Μακάριος ήθελε την Λευκωσία ένα ανεξάρτητο σημείο στους ανταγωνισμούς στην Ανατολική Μεσόγειο ανάμεσα στην Αθήνα και την
Άγκυρα.
Η απάντηση της χούντας ήταν το πραξικόπημα. Το πρωί της 15ης Ιουλίου τα ελληνικά τεθωρακισμένα άρχισαν να βομβαρδίζουν το

Η

πιο συνηθισμένη εξήγηση που δίνεται στο ερώτημα γιατί ο Σαμψών και η χούντα του Ιωαννίδη
προχώρησαν στο πραξικόπημα στην Κύπρο το
1973 είναι ότι τους έβαλαν οι Αμερικάνοι για να μπορέσει
να επέμβει η Τουρκία. Όμως οι θεωρίες συνωμοσίας για
την εξήγηση των πραξικοπημάτων και γενικότερα των
ιστορικών γεγονότων, που συναντάται και στις μέρες
μας, δεν μπορεί να προσφέρει πειστικές εξηγήσεις.
Ούτε η ελληνική χούντα ξεκίνησε τον πόλεμο του ’74
για να χάσει, ούτε οι Αμερικάνοι ξεκίνησαν ευνοώντας
την τουρκική πλευρά. Ο πόλεμος του 1974 στην Κύπρο
ήταν ένα ακόμα κεφάλαιο στη μακρόχρονη ιστορία των
ανταγωνισμών ανάμεσα στον τουρκικό και τον ελληνικό
καπιταλισμό για τον έλεγχο του Αιγαίου και συνολικότερα της Ανατολικής Μεσογείου. Ένα κεφάλαιο που γράφτηκε μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που τότε ξεκινούσε, αλλά και μέσα στο πλαίσιο ενός
αγώνα δρόμου για το ποιος καπιταλισμός θα μπορέσει
να παίξει το ρόλο του μαντρόσκυλου των ΗΠΑ στην περιοχή –εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τα μεγαλύτερα οφέλη για τον ίδιο.
Σε αυτήν την κούρσα η ελληνική πλευρά το 1974 ένιω-

σει στρατιωτικό νόμο.
Τα πράγματα όμως δεν ήρθαν όπως τα είχαν
υπολογίσει. Αυτό που συνάντησαν οι πραξικοπηματίες ήταν η άμεση αντίσταση των εργαζόμενων και της νεολαίας της Κύπρου. Και τότε,
όπως και με το πραξικόπημα που έγινε πριν
από λίγες μέρες στην Τουρκία, η ταχύτητα με
την οποία εξελίχθηκαν τα γεγονότα έδωσε
τροφή για “θεωρίες συνωμοσίας”.

Προεδρικό Μέγαρο. Μια μοίρα καταδρομών
κατέλαβε όλα τα επίκαιρα σημεία και τα δημόσια κτίρια. Ο Μακάριος διέφυγε, αλλά το κρα-

τικό ραδιόφωνο ανακοίνωσε ότι ήταν νεκρός,
θαμμένος μέσα στα χαλάσματα. Λίγη ώρα μετά, ο Σαμψών ορκίζεται “πρόεδρος” και κηρύσ-

Ανταγωνισμοί υποϊμπεριαλισμών
θε ότι είχε το πάνω χέρι –και όχι άδικα. Στην κρίση του
1963-64, όταν οι ελληνοκυπριακές ένοπλες ομάδες εγκλώβισαν τον τουρκοκυπριακό πληθυσμό (14% του πληθυσμού) σε μικρούς θύλακες-γκέτο (4% του εδάφους) οι
ΗΠΑ είχαν απευθύνει τελεσίγραφο στην Τουρκία να μην
επέμβει στην Κύπρο. Μετά το 1967, η ελληνική δικτατορία γίνεται το αγαπημένο παιδί των ΗΠΑ στην περιοχή –
σε σύγκριση με τις τουρκικές κυβερνήσεις της εποχής: ο
τότε τούρκος πρωθυπουργός, ο σοσιαλδημοκράτης
Ετζεβίτ, διάβαζε άπληστα βιβλία που αφορούσαν την
ανατροπή του Αλιέντε γιατί ανέμενε πραξικόπημα των
ΗΠΑ στην Τουρκία. Ήταν αυτή η αυτοπεποίθηση που
ώθησε τον Ιωαννίδη να εξαπολύσει το πραξικόπημα.
Ένας προφανής πολιτικός του στόχος ήταν να μπορέσει η χούντα να σπάσει το αδιέξοδο και την απομόνωση
στην οποία είχε περιέλθει μετά την καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ένα πετυχημένο πραξικόπημα στην Κύπρο θα λειτουργούσε σαν τονωτική ένεση για
το καθεστώς της Αθήνας. Όμως δεν ήταν ο μοναδικός

στόχος. Η χούντα εξυπηρετούσε τις γενικότερες βλέψεις
του ελληνικού καπιταλισμού, ενταγμένες σε μια γενικότερη στρατηγική συμμαχιών με τις ΗΠΑ.

Αναταραχή
Το 1974, η Μέση Ανατολή βρισκόταν πάλι σε αναταραχή μετά τον αραβοϊσραηλινό πόλεμο, ένα χρόνο πριν. Το
πετρελαϊκό εμπάργκο από τα αραβικά κράτη είχε εκτινάξει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μια συνέπεια ήταν
η όξυνση του ελληνο-τουρκικού ανταγωνισμού με κέντρο
τα πετρέλαια και τη μοιρασιά του Αιγαίου. Τον Φλεβάρη
και τον Μάρτη του 1974 έγιναν οι πρώτες γεωτρήσεις που
εντόπισαν κοιτάσματα στον Πρίνο και αμέσως είχαν εγερθεί ζητήματα υφαλοκρηπίδας. Σήμερα, τα κοιτάσματα
στο Αιγαίο δεν σημαίνουν και πολλά. Όμως, τότε, έμοιαζαν σαν το νέο ελντοράντο –όπως μοιάζουν σήμερα τα
κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην ανατολική Μεσόγειο.
Το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12
μίλια είχε ήδη από τον Ιούνη του ’74 δημιουργήσει σκηνι-

Στις 20 Ιούλη ξεκίνησε η τουρκική απόβαση.
Η επιχείρηση δεν ήταν πρότυπο σχεδιασμού
και εκτέλεσης, κάθε άλλο. Όμως, η απέναντι
πλευρά ήταν σε χειρότερα χάλια. Στην Κύπρο
επικρατούσε χάος, παρόλο που στις 23 Ιούλη
ο Σαμψών είχε αποχωρήσει και καθήκοντα είχε
αναλάβει ο Κληρίδης, τότε πρόεδρος της βουλής. Οι «λεβέντες» της ΕΟΚΑ Β’ προτιμούσαν
να σκοτώνουν, να λεηλατούν και να βιάζουν
εξαφανίζοντας ολόκληρα χωριά τουρκοκυπρίων από τον χάρτη –για παράδειγμα, ανάμεσα στην πρώτη (20 Ιούλη) και τη δεύτερη (14
Αυγούστου) φάση της εισβολής, εκτέλεσαν 84
άοπλους τουρκοκύπριους από το χωριό Τόχνη,
στο νότο της Κύπρου, και τους έθαψαν σε ομα-

κό έντασης, με την Τουρκία να δηλώνει πως η επέκταση
από πλευράς της Ελλάδας θα αποτελούσε αφορμή πολέμου. Αυτή η επέκταση σήμαινε πως το Αιγαίο θα γινόταν
μια κλειστή ελληνική θάλασσα και τα διεθνή ύδατα θα
περιορίζονταν από 49% σε 19,7%. Το Αιγαίο, όπως και
σήμερα, ήταν το ένα επίκεντρο του ανταγωνισμού.
Το δεύτερο ήταν η ίδια η Κύπρος. Το πρώην αβύθιστο
αεροπλανοφόρο των αποχωρούντων Βρετανών αποικιοκρατών, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ‘50 είχε γίνει το μήλο της έριδος ανάμεσα στις άρχουσες τάξεις
της Τουρκίας και της Ελλάδας που το διεκδικούσαν η καθεμιά για λογαριασμό δικό της και βέβαια των ΗΠΑ. Για
την ελληνική πλευρά το πραξικόπημα του Σαμψών αποτελούσε την «προσφορά» της «μητέρας πατρίδας» στον τάχα ενδόμυχο και διακαή πόθο των Ελληνοκύπριων για
«Ένωση» με την Ελλάδα. Από την άλλη, ο Ντενίζ Μπαϊκάλ, υπουργός οικονομικών της τούρκικης κυβέρνησης,
στην εισήγησή του στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας της
Τουρκίας το βράδυ της 15ης Ιούλη του ’74 έλεγε: «Δεν
μας απασχολεί αν έγινε πραξικόπημα και αν ανατράπηκε
ο Μακάριος ή όχι. Το σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα επίσημα θα μας κυκλώσει από το Νότο. Θα είναι σε θέση να

δικούς τάφους. Τα «στελέχη» του πραξικοπήματος που ήταν τόσο γενναίοι απέναντι σε
άμαχους και αντιστασιακούς γίνονταν καπνός
με τις οικογένειές τους.
Το χάος έφτασε και στην Αθήνα. Η χούντα
κήρυξε γενική επιστράτευση. Για ποιο σκοπό
όμως; Πόλεμο με την Τουρκία; Και ποιος εγγυόταν ότι θα νικήσει στον Έβρο αφού δεν κατάφερνε καλά-καλά να ελέγξει την Λευκωσία;
Οι στρατηγοί, οι πτέραρχοι και οι ναύαρχοι
βρίσκονταν σε αδιέξοδο.
Υπήρχε κι ένας άλλος παράγοντας. Κανείς
δεν μπορούσε να εγγυηθεί ότι οι επιστρατευμένοι θα δέχονταν να πολεμήσουν με επικεφαλής τους χασάπηδες του Πολυτεχνείου. Η
«επιστράτευση της σαγιονάρας», όπως ονομάστηκε, εξελίχθηκε σε έναν φοβερό φιάσκο. Ο
απλός κόσμος διαισθανόταν πως ο εχθρός
ήταν μέσα στην ίδια του τη χώρα και δεν ήταν
διατεθειμένος να συμμετάσχει σε έναν γενικευμένο πόλεμο για τα συμφέροντα της μισητής
χούντας. Οι δικτάτορες γνωρίζοντας το κλίμα
ανταρσίας που υπήρχε μέσα στους επιστρατευμένους φοβήθηκε να τους μοιράσει όπλα.
Η επιστράτευση έγινε «της σαγιονάρας» όχι
γιατί η χούντα δεν είχε να δώσει όπλα, αλλά
γιατί φοβόταν να τα δώσει.
Αυτό ήταν και το τέλος της. Οι στρατιωτικοί
έσπευσαν να παραδώσουν την εξουσία στους
«πολιτικούς», δηλαδή τον Καραμανλή. Όλοι έλπιζαν ότι αυτό θα ήταν μια ομαλή διαδικασία.
Θα διαψεύδονταν και σε αυτό.
Δεκάδες χιλιάδες Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, εξαναγκάστηκαν στην προσφυγιά.
Εκατοντάδες νεκροί, αγνοούμενοι, εγκλήματα,
βιασμοί και ομαδικοί τάφοι υπήρξαν και από
τις δυο μεριές. Ο απλός κόσμος στην Κύπρο
πλήρωνε με αίμα, βάσανα και δυστυχία τις
επεμβάσεις των «μητέρων-πατρίδων».

ελέγξει την κεντρώα και ανατολική Μικρασία και να δεσπόσει στην Ανατολική Μεσόγειο».
Η τρίτη κορυφή του τριγώνου έκανε τα πράγματα πιο
περίπλοκα: οι Ελληνοκύπριοι καπιταλιστές, που εκπροσωπούσε ο Μακάριος, θέλανε όλο το νησί δικό τους και
το «εθνικό κέντρο» σε ρόλο υποστηρικτή. Η ελληνοκυπριακή άρχουσα τάξη από το 1964 μέχρι το 1974 είχε
γνωρίσει μια τεράστια οικονομική ανάπτυξη ως ένα ανεξάρτητο κράτος χαρακτηρισμένο ως «σημαία ευκαιρίας».
Ο κυπριακός καπιταλισμός ξεδίπλωνε τη δική του δυναμική και δεν είχε καμιά πρόθεση να χαρίσει οποιοδήποτε
τμήμα της κερδοφορίας του στην ελληνική άρχουσα τάξη. Ο Μακάριος, που ήδη είχε προβεί σε επίδειξη ανεξαρτησίας από το «εθνικό κέντρο» με ανοίγματα προς
την ΕΣΣΔ και την Μέση Ανατολή, αντιμετώπισε την όξυνση της ελληνοτουρκικής διαμάχης στο Αιγαίο το ‘73-’74
σαν ευκαιρία να απαλλαγεί από τις πιέσεις της χούντας.
Στις 12 Ιούλη του 1974 με επιστολή του ζήτησε την απομάκρυνση των αξιωματικών της εθνοφρουράς. Η απάντηση του Ιωαννίδη ήταν το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου.
Το τίμημα το πλήρωσαν για ακόμα μια φορά οι απλοί
άνθρωποι και στις τρεις γωνίες του τριγώνου.

Το κίνημα που σφράγισε
τη Μεταπολίτευση

Μ

ε την ίδια ευκολία που σήμερα λογήςλογής εκ του μακρόθεν σχολιαστές
αγνοούν τους απλούς ανθρώπους
που άοπλοι στάθηκαν απέναντι στα τανκς στη
γέφυρα του Βοσπόρου ενάντια στους Τούρκους πραξικοπηματίες και ανακηρύσσουν
«παντοδύναμο» τον Ερντογάν, τον Ιούλιο του
1974 στην Ελλάδα παντοδύναμος ανακηρυσσόταν ο Καραμανλής. «Ο Καραμανλής εδραίωσε τη δημοκρατία» λέει η κυρίαρχη διήγηση
την οποία ασπάστηκε και ο Αλέξης Τσίπρας
δηλώνοντας πριν ακόμα καν γίνει πρωθυπουργός ότι «ο Κωνσταντίνος Καραμανλής μετά τη
Χούντα διαδραμάτισε σημαίνοντα ρόλο στην
εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών». Πρόκειται για δύο μύθους.
Ξεκινώντας από τον δεύτερο, ο Καραμανλής
πήγαινε για συμβιβασμό με τους πραξικοπηματίες. Της πρόσκλησης και επιστροφής του
στην Αθήνα είχε προηγηθεί σύσκεψη (συμμετείχαν οι χουντικοί Γκιζίκης, Γαρουφαλιάς,
Μαρκεζίνης και οι δεξιοί-κεντρώοι πολιτικοί
Κανελλόπουλος, Αβέρωφ, Μαύρος, Νόβας,
Ζολώτας) στην οποία οι πραξικοπηματίες έθεταν σαν όρο την αμνηστία. Έτσι, ο Καραμανλής ορκίστηκε πρωθυπουργός υπό το βλέμμα
του Γκιζίκη, του “προέδρου της Δημοκρατίας”
της Χούντας, ο οποίος παρέμεινε στη θέση
του ως το τέλος της χρονιάς και ποτέ δεν πήγε μια μέρα φυλακή. Ο Παπαδόπουλος (που
επιδίωκε να φτιάξει κόμμα και να κατέβει στις
εκλογές!) και άλλοι πραξικοπηματίες συνελήφθησαν μόλις τον Οκτώβρη του 1974 για να
μεταφερθούν όχι σε καμιά φυλακή αλλά στη
Τζια.
Το ίδιο διάστημα ο κόσμος διαδήλωνε καθημερινά στους δρόμους μέσα σε ένα μεθύσι
χαράς για την πτώση της χούντας αλλά και
οργής για τα δεινά που προκάλεσε. Όπως διαβάζουμε στον Ιό της Ελευθεροτυπίας
(29/09/2002): “ Το 1974 τα συνθήματα που
συγκινούσαν περισσότερο τις λαϊκές διαδηλώσεις ήταν εκείνα που ζητούσαν αυστηρή τιμωρία των ενόχων: «Οι προδότες στο Γουδί»,
«Δώστε τη χούντα στο λαό» και «Φόλα στο
σκύλο της ΕΣΑ». Η καταδίκη σε θάνατο των
πρωταίτιων του πραξικοπήματος ήταν το ελάχιστο μέτρο για την ικανοποίηση του δημόσιου αισθήματος. Ετσι, η βιασύνη του Καραμανλή να μετατρέψει αυθημερόν τον Αύγουστο
του 1975 τις θανατικές ποινές της χουντικής
τρόικας σε ισόβια, ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών από ολόκληρη την αντιπολίτευση. Ο
Γεώργιος Μαύρος, αρχηγός της Ενωσης Κέντρου, ζήτησε έκτακτη σύγκληση της Βουλής,
ο Αντρέας Παπανδρέου ζήτησε διάλυση της
Βουλής και εκλογές, καταγγέλλοντας συμπαιγνία Καραμανλή-χούντας, η αριστερά διαμαρτυρήθηκε για την αδικαιολόγητη σπουδή να
παραχωρηθεί χάρη”.
Οι δίκες των χουντικών ήρθαν σαν αποτέλεσμα αυτής της τεράστιας πίεσης. Αρχικά η μεθόδευση (για επτά χρόνια εγκλημάτων που
διέπραξαν οι δικτάτορες) ήταν να κατηγορηθούν μόλις λίγες δεκάδες «πρωταίτιοι» για το
«στιγμιαίο αδίκημα» της ανατροπής του πολιτεύματος το 1967. Πριν καν βγει η απόφαση, ο

Καραμανλής είχε σπεύσει να τους δώσει χάρη
μετατρέποντας την ποινή τους σε ισόβια. Στη
δίκη του Πολυτεχνείου, που ξεκίνησε με πρωτοβουλία πολιτών, ο Ιωαννίδης δεν δίσταζε να
καταθέτει το παράπονό του ότι « είχα μίαν
πρότασιν–εντολήν… εκ μέρους του κ. Αβέρωφ
και του κ. Καραμανλή, να φυγαδευθώ εις το
εξωτερικόν».
Αν σήμερα η Ελλάδα διανύει τη μεγαλύτερη
περίοδο χωρίς κάποια απόπειρα πραξικοπήματος που έχει γνωρίσει στην ιστορία της, αυτό
το οφείλουμε σε αυτό το κίνημα, που αν δεν
υπήρχε να κραυγάζει «στο Γουδί», ούτε καν οι
πρωταίτιοι δεν θα είχαν πάει φυλακή και η μεταπολίτευση στην Ελλάδα θα είχε εξελιχθεί
όπως αυτή της Χιλής του Πινοσέτ, με τον τελευταίο να απολαμβάνει το άσυλο που του
προσέφερε η Βρετανία μέχρι τα βαθιά γεράματα.

Ρήση
Όσον αφορά την παντοδυναμία του Καραμανλή με το 54% που πήρε στις εκλογές του
Νοέμβρη του 1974. Ήταν ένα ποσοστό που
πατούσε στην αυταπάτη ενός μέρους του κόσμου που πίστευε ότι αυτός ήταν ο τρόπος
για να μην ξαναγυρίσει η χούντα. Μια αυταπάτη, μάλιστα που καλλιεργούσαν τα κόμματα
της ρεφορμιστικής αριστεράς, το ΚΚΕ και το
ΚΚΕεσωτερικού, για να στηριχθεί η «εθνική
ενότητα» που συμπυκνωνόνταν στην ιστορική
ρήση του Μίκη Θεοδωράκη: «Ή Καραμανλής
ή τανκς».
Ήταν μια “παντοδυναμία” πλαστή. Την ίδια
στιγμή η ριζοσπαστικοποίηση του κόσμου δεν
είχε σταματημό. Ένα μήνα μετά, στο δημοψήφισμα, μόνο 36% ψήφισε υπέρ βασιλευόμενης
δημοκρατίας. Ούτε η αποπομπή του βασιλιά,
ούτε το ξεκίνημα των δικών των χουντικών,
ούτε η προσωρινή έξοδος από το στρατιωτικό
σκέλος του ΝΑΤΟ, μπόρεσε να τον συγκρατήσει. Οι απλοί άνθρωποι, εργάτες και εργάτριες, προχώρησαν παρά πέρα, έκαναν ένα μικρό “Πολυτεχνείο” μέσα σε κάθε εργοστάσιο.
Η πρώτη απεργία της Μεταπολίτευσης οργανώθηκε στη Νάσιοναλ Καν, στην Ελευσίνα. Αυτό που ακολούθησε την επόμενη τριετία ήταν
η μεγαλύτερη εργατική έκρηξη. Πάνω από
1000 απεργίες το χρόνο σε κάθε χώρο δουλειάς –το 10% απεργίες διαρκείας. Καταλήψεις
εργοστασίων, μαζικές διαδηλώσεις συμπαράστασης, πορείες αγροτών με τα τρακτέρ τους,
καταλήψεις δημόσιων χώρων από οικογένειες
άστεγων, μάχες με την αστυνομία και οδοφράγματα.
Την πρώτη επέτειο της Μεταπολίτευσης
στις 23 Ιούλη 1975, η φιέστα-δεξίωση που οργάνωσε ο Καραμανλής στο Προεδρικό Μέγαρο, κουρελιάστηκε από την εξέγερση των οικοδόμων που συγκρούονταν με την αστυνομία
μέχρι αργά το βράδυ. Ήταν μόνο η αρχή της
Μεταπολίτευσης που όχι μόνο οδήγησε σε παραίτηση τον Καραμανλή από την πρωθυπουργία το 1980, αλλά κατάφερε να βάλει τη σφραγίδα της στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων 40 ετών.

σελ. 10 εργατικη αλληλεγγυη
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Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι

Κατάληψη προσφύγων στο Γενικό Πατησίων

Μ

ια καινούρια κατάληψη στέγης προσφύγων άνοιξε στον
χώρο του κλειστού -μετά τις
συγχωνεύσεις του Άδωνη το 2014Γενικού Νοσοκομείου Πατησίων την
Πέμπτη 21/7. Πάνω από 160 άτομα,
15 οικογένειες, με 40 παιδιά δεν άντεξαν τις συνθήκες ζωής στην γέφυρα πίσω από την πύλη Ε1 στο λιμάνι
του Πειραιά στη Δραπετσώνα και
αποφάσισαν να μετεγκατασταθούν
στο κέντρο της Αθήνας.
Στον Πειραιά εγκλωβισμένοι παραμένουν ακόμα ζώντας σε αδιανόητες
συνθήκες πάνω από 700 πρόσφυγες,
οι περισσότεροι από αυτούς Σύριοι
και Αφγανοί που δεν θέλουν να μετακινηθούν εκτός ορίων του αστικού
ιστού. Παρά τις απειλές της αστυνομίας για βίαιη εκκένωση παραμένουν
στο ίδιο σημείο.
Οι πρόσφυγες που έφτασαν στα
Πατήσια αφού μπήκαν στο άδειο
κτήριο που παλιά στέγαζε κλινικές
και διοικητικές υπηρεσίες, μέσα σε
μία μόλις μέρα, δουλεύοντας όλοι
μαζί, κατάφεραν να επαναφέρουν το
κτήριο σε λειτουργική κατάσταση.
Παρόλο που το κτήριο είναι εντελώς
άδειο οι Σύριοι, Ιρακινοί και Παλαιστίνιοι μαζί με λίγους Αφγανούς
πρόσφυγες έδωσαν ζωή στο χώρο
δημιουργώντας αποθήκες τροφίμων
και μαγειρία, αποθήκες με ρούχα,
σεντόνια και κουβέρτες, φαρμακείο
και υποτυπώδες ιατρείο, και ένα μικρό παιδικό σταθμό για να κρατάνε
τα παιδιά τους.

Συνέλευση προσφύγων και αλληλέγγυων στο Γενικό Πατησίων, Δευτέρα 25 Ιουλίου

Την ίδια κιόλας μέρα αλληλέγγυοι
από τη γειτονιά, μέλη της ΚΕΕΡΦΑ,
του κοινωνικού φαρμακείου, αναρχικοί από κοντινά στέκια, μέλη της
ΛΑΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και ανένταχτοι κατέφθασαν για να στηρίξουν
το νέο αυτό εγχείρημα στην περιοχή
των Πατησίων.
Αμέσως μετά έφθασε το υγειονομικό και η αστυνομία. Ασφαλίτες και
αστυνομικοί προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τους πρόσφυγες απειλώντας τους με εκκένωση ακόμα και με
συλλήψεις ενώ δυο μέρες μετά αστυνομικοί επιτέθηκαν σε τρεις πρόσφυγες χτυπώντας τους και μεταφέροντάς
τους με τη βία σε άλλα στρατόπεδα.

Δεκάδες είναι τα προσφυγόπουλα
που έχουν βρει στέγη στο εγκαταλελειμμένο παλιό νοσοκομείο.

Ολοσχερώς
Μιλώντας στην ΕΑ ο Αχμετ εξήγησε πως για να φτάσει από τη Συρία
μέχρι εδώ έχει ήδη ενάμιση χρόνο
ταξίδι. “ Είμαι κουρασμένος, αλλά
έχω 4 παιδιά. Το μεγαλύτερο, η κόρη μου, είναι 13 χρονών. Ο μικρότερος είναι 4 και είναι άρρωστος, χρειάζεται γιατρό. Έχουμε πάει στο νοσοκομείο πολλές φορές αλλά μετά
ξαναγυρνάμε στις σκηνές. Δεν γίνεται κάτω από αυτές τις συνθήκες να
μπορέσει να έχει σωστή παρακολού-

θηση. Τα υπόλοιπα παιδιά μου πήγαιναν σχολείο. Η πόλη μας η Χομς
καταστράφηκε ολοσχερώς. Δεν
μπορούμε να πάμε πίσω. Θέλουμε
να ζήσουμε κανονικά όπως οι άλλοι
άνθρωποι. Θέλω δουλειά για μένα.
Σχολεία και γιατρούς για τα παιδιά
μου. Και εδώ συνεχώς μας κοροϊδεύουν. Κάθε φορά μας λένε άλλα
πράγματα. Μας είπαν να πάμε στο
Σχιστό. Εκεί οι συνθήκες είναι το
ίδιο άσχημες με τον Πειραιά. Να μας
πουν οι υπεύθυνοι αν μπορούν να
ζήσουν αυτοί σε εκείνες τις συνθήκες που μας στέλνουν να πάμε να
ζήσουμε εμείς”.
“Την στιγμή που δήμοι και κράτος

αδιαφορούν για τις χιλιάδες ζωές
που βρίσκονται παραπεταμένες δεξιά και αριστερά, οι ίδιοι οι πρόσφυγες δεν μένουν με σταυρωμένα τα
χέρια. Στηρίζουμε την προσπάθειά
τους να διεκδικήσουν ανθρώπινες
συνθήκες ζωής και αντιμετώπισης”,
τόνισε η Νίκη Αργύρη από το Κεντρικό Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ κατά την διάρκεια της συνέλευσης που
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 25/7
με την παρουσία δεκάδων αλληλέγγυων από Ελλάδα και εξωτερικό.
“Ειδικά αν μιλάμε για το κτήριο
του ΓΝ Πατησίων, που έγινε σύμβολο αγώνα ενάντια στα κλεισίματα και
την διάλυση της δημόσιας υγείας
που προωθούσε ο Άδωνης επί κυβερνήσεως Σαμαροβενιζέλων, είναι
η καλύτερη λύση να δωθεί για προσφυγική εστία. Διεκδικούμε τα προσφυγόπουλα να γραφτούν στα σχολεία της Γκράβας και των Πατησίων.
Θέλουμε περίθαλψη από τα τοπικά
νοσοκομεία όπως το Αγ. Όλγα”.
Μεταξύ των συγκεντρωμένων στη
συνέλευση ήταν και εκπρόσωποι της
Εργατικής Λέσχης Πατησίων, από
την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης του
Πειραιά, από τους Χωρίς Μεσάζοντες, εκπαιδευτικοί της περιοχής και
μέλη οργανώσεων και φορέων. Συζητήθηκαν και οι μεγάλες ελλείψεις
που έχουν οι πρόσφυγες σε ρουχισμό, φαγητό και φάρμακα και έγινε
κάλεσμα ώστε τις επόμενες μέρες
να γίνει προσπάθεια να καλυφθούν
οι ανάγκες τους.

Μουζάλας: “Συγγνώμη” στον υπουργό του Ξένιου Δία

«Ζ

ητώ συγγνώμη από τον κ. Δένδια
διότι κάποτε διαδήλωνα εναντίον
του για τις συνθήκες στα προαναχωρησιακά κέντρα και χρειάσθηκε να γίνω
υπουργός για να μάθω ότι υπήρχε εμπλοκή με
το Ελεγκτικό Συνέδριο και με τα οικονομικά
και δεν έφταιγε ο κ. Δένδιας, δεν υπήρχαν λεφτά για να καλυτερέψουν οι συνθήκες εκεί”,
τόνισε ο Μουζάλας μιλώντας στο ραδιοσταθμό του ΔΟΛ στο Βήμα fm την Παρασκευή 22/7
σχετικά με το ζήτημα των συνθηκών ζωής των
προσφύγων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
που έχουν φτιαχτεί σε όλη την Ελλάδα.
Μάλιστα για να μην υπάρξει καμιά παρεξήγηση επί των δηλώσεών του, ο Μουζάλας επανέλαβε τα ίδια την επόμενη μέρα στην πρωινή
ενημέρωση της ΕΡΤ1 δηλώνοντας ταυτόχρονα
πως βρίσκονται στα σκαριά και θα “εγκαινιαστούν” άμεσα άλλα 4 νέα στρατόπεδα -από
τα 7 που είναι προγραμματισμένα μέχρι τον
Σεπτέμβρη.
Πρόκειται για πραγματικό κατάντημα του
υπουργού της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ. Αντί
να ζητάει συγνώμη από τους δεκάδες χιλιάδες
πρόσφυγες που ζουν σε άθλιες συνθήκες διάσπαρτοι σε δεκάδες στρατόπεδα συγκέντρωσης σε όλη την Ελλάδα και στους χιλιάδες αλληλέγγυους που δίνουν την ίδια τη ζωή τους

και την καθημερινότητά τους για να αποδείξουν πως υπάρχει ανθρώπινη αντιμετώπιση
των προσφύγων, τολμάει να αθωώνει τον
ανεκδιήγητο Δένδια, το σύμβολο της αντιμεταναστευτικής, αντιπροσφυγικής πολιτικής, τον
υπουργό Προ.Πο. της πιο δεξιάς κυβέρνησης
των τελευταίων δεκαετιών.

Αντιδράσεις
Δεν χρειάστηκαν παρά μονάχα λίγες ώρες
ώστε να έρθουν στην επιφάνεια οι πρώτες αντιδράσεις από την ξεδιάντροπη προσπάθειά
του Μουζάλα να παίξει το χαρτί της ρατσιστικής ρητορείας.
Σε ανακοίνωσή της η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ τόνιζε
πως: "Ο Νίκος Δένδιας έχει συνυφανθεί με μία
από τις μελανότερες πτυχές της τριετούς διακυβέρνησης Σαμαρά: με το όργιο καταστολής
και αυταρχισμού. Η υπουργεία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τον «Ξένιο Δία», τις επιχειρήσεις «σκούπα» μεταναστών και προσφύγων
από το κέντρο της Αθήνας μέχρι τον Έβρο, με
τους βασανισμούς των 15 αντιφασιστών συλληφθέντων στη ΓΑΔΑ, με τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης της Αμυγδαλέζας και άλλων κέντρων κράτησης, με το δόγμα της «μηδενικής
ανοχής» απέναντι σε όποιον –φοιτητή ή εργαζόμενο, άνεργο ή μετανάστη– τολμούσε να

διεκδικήσει, να αντισταθεί, να σηκώσει κεφάλι.
Ως νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, μας είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρούμε οποιονδήποτε λόγο για να ζητήσουμε συγγνώμη από τον προαναφερθέντα".
Προφανώς και ο Μουζάλας δεν έχει ξεχάσει
ούτε ποιος είναι ο Δένδιας, ούτε ποιους εκφράζει, ούτε ποιες ήταν οι πολιτικές του κατά
την διάρκεια της παρουσίας του στο πόστο
του Υπουργού. Ο Δένδιας είναι ο πολιτικός
υπεύθυνος για τα εκατοντάδες περιστατικά
βασανισμών μεταναστών στα αστυνομικά τμήματα, για τις απίστευτες συνθήκες κράτησης
στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας, της Κορίνθου και αλλού. Υπεύθυνος για
την δολοφονική ασυλία που λάμβαναν τα τάγματα εφόδου των ναζί της ΧΑ τα χρόνια στα
οποία υπήρξε υπουργός, ενώ ταυτόχρονα
έστελνε τα ΜΑΤ και τους ΔΙΑΣ να ξυλοφορτώνουν διαδηλωτές σε κάθε ευκαιρία.
Όχι, ο Μουζάλας δεν τα ξεχνάει όλα αυτά.
Αντιθέτως τα θυμάται πολύ καλά και ακολουθώντας το δρόμο του προκατόχου του προσπαθεί με τον ίδιο και απαράλαχτο τρόπο, με
τη στοχοποίηση των προσφύγων, να εξηγήσει
το γιατί αντί να εστιάζει στην αξιοπρεπή διαβίωση ανθρώπων κατατρεγμένων από τις χώρες τους λόγω πολέμου και φτώχειας, τους
κλείνει σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ακο-

λουθώντας τις ρατσιστικές πολιτικές της Ευρώπης-φρούριο.

Νέοι πρόσφυγες στη Λέσβο
Ίδιες είναι και οι καταγγελίες για την τύχη
των προσφύγων που έχουν περάσει στην Ελλάδα από την Τουρκία τις μέρες μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα στην γειτονική χώρα.
Από τις 15 Ιούλη πάνω από 650 πρόσφυγες
έχουν φθάσει με βάρκες στα παράλια της Λέσβου και της Χίου.
Ωστόσο με την άφιξή του στην Ελλάδα αντί να
αντιμετωπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα που
τους αναλογούν, εισπράτουν φυλακές και στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως αυτό της Μόρια.
Η ανακοίνωση του Μουζάλα πως τις επόμενες μέρες θα ανοίξουν 4 καινούρια στρατόπεδα (Οινόφυτα, Θήβα, Λιβαδειά, Στυλίδα) και
άλλα 3 (Τρίκαλα, Τρίπολη και Μεσσήνη) στις
αρχές του Σεπτέμβρη στα οποία θα εγκλειστούν οι πρόσφυγες που βρίσκονται αυτή τη
στιγμή στον Πειραιά και στο Ελληνικό δείχνει
ποια είναι τα πραγματικά σχέδια του Υπουργού Μετανάστευσης: απομάκρυνση από τον
ιστό των πόλεων και αποθάρυνση μετακίνησης, εγκλεισμός και γκετοποίηση, καταστολή
και τρομοκράτηση.

Κυριάκος Μπάνος

Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι
15-16 ΟΚΤΩΒΡΗ

Διεθνής Συνάντηση κατά του
ρατσισμού και του φασισμού

Σ

τις 15 και 16 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί η Διεθνής Συνάντηση κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού και η Πανελλαδικη Συνέλευση που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ στην
Αθήνας στις εγκαταστάσεις του κλειστού γηπέδου μπάσκετ στο Ρουφ.
Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα πανευρωπαϊκά αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά
γεγονότα που έχει ως σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων και φυσικά την προσπάθεια κοινού συντονισμού και δράσης των κινημάτων σε όλη την Ευρώπη. Στην συνάντηση
έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή και θα βρεθούν
εκπρόσωποι κινημάτων από Βρετανία, Σκωτία,
Ιρλανδία, Γερμανία, Γαλλία, Αυστρία, Ολλανδία,
Πολωνία, Κύπρο, Τουρκία, Καταλωνία.
Η Πρωτοβουλία αυτή έρχεται σαν αποτέλεσμα και σαν συνέχεια των πολιτικών εξελίξεων
και των μαχών όλης της προηγούμενης χρονιάς. Η δολοφονία της βουλευτίνας του Εργατικού Κόμματος, Τζο Κοξ από νεοναζιστή ήταν
γέννημα της εκστρατείας μίσους κατά των μεταναστών που κλιμακώθηκε κατακόρυφα πριν
από το δημοψήφισμα στη Βρετανία.
Όμως εδώ και ένα χρόνιο, εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη με τη δράση τους
ταρακούνησαν τα θεμέλια της ρατσιστικής πολιτικής της Ευρώπης-φρούριο, των κλειστών
συνόρων, των φραχτών, των στρατοπέδων
συγκέντρωσης. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
απάντησαν με την εφαρμογή της ρατσιστικής
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Οι συνέπειες της είναι οι πνιγμοί χιλιάδων προσφύγων που προσπαθούν να περάσουν στην Ευρώπη.

Ισλαμοφοβία
Oι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις παίζουν το χαρτί του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας για να αποπροσανατολίσουν
από τις πολιτικές λιτότητας και τις πολεμικές τους επεμβάσεις στη Μ. Ανατολή, την Αφρική και την Ασία. Καταπατούν το δικαίωμα στο άσυλο για τους πρόσφυγες, στρατιωτικοποιούν την φύλαξη των συνόρων με το ΝΑΤΟ και
την FRONTEX. Aυτές οι πολιτικές δίνουν ώθηση στα νεοναζιστικά, ξενοφοβικά και ακροδεξιά κόμματα, από τη
Χρυσή Αυγή μέχρι το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν στη Γαλλία, το UKIP στη Βρετανία, την Εναλλακτική για την Γερμανία, την ακροδεξιά στην Αυστρία. Είναι επείγουσα η ανάγκη πανευρωπαϊκού συντονισμένου αγώνα ενάντια στην
απόπειρα των δυνάμεων του φασισμού να καθορίσουν τις
εξελίξεις στην Ευρώπη, να σπείρουν το φόβο και να κερδίσουν από την απογοήτευση και την κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων.
Οι διεθνείς κινητοποιήσεις στις 21 Μάρτη έχουν αποκτήσει δυναμική και δείχνουν το δρόμο για την κοινή δράση.
Η πρωτοβουλία που πήρε η ΚΕΕΡΦΑ για κινητοποίηση
ενάντια στους φράχτες από τον Έβρο μέχρι το Καλαί στις
23-24 Γενάρη 2016 είχε μεγάλη απήχηση. Ο ξεσηκωμός
ενάντια στους φασίστες απλώνεται σε αρκετές χώρες.
Ήδη πριν την από την Διεθνή Συνάντηση της Αθήνας
στις 3 Σεπτέβρη στο Βερολίνο θα έχει πραγματοποιηθεί η
μεγάλη πανεθνική διαδήλωση της νεοϊδρυθείσας κίνησης
“Ξεσηκωθείτε ενάντια στο ρατσισμό” με πρόσκληση προς
την ΚΕΕΡΦΑ αλλά και την ελληνική κοινότητα της χώρας.
Στις 8-9 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθεί η κοινή ιδρυτική
συνδιάσκεψη της Πρωτοβουλίας “Stand up against ra-
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Σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ για την επέτειο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
Τη Δευτέρα 22 Αυγούστου στις 7μμ στην ΕΣΗΕΑ θα πραγματοποιηθεί η παναττική σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ με θέμα την οργάνωση των κινητοποιήσεων για τα τρία χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στην Αμφιάλη.
Ήδη η οικογένεια και οι φίλοι του Παύλου έχουν ανακοινώσει πως
στις 18 Σεπτέμβρη, ανήμερα της επετείου της δολοφονίας του Παύλου
από τους αμετανόητους φασίστες των ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής συμμορίας, θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο hip-hop φεστιβάλ Rap
Monsters στον Πειραιά. Ενώ στις 19 Σεπτέμβρη ακολουθεί η δίκη της
Χ.Α. με κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ για μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση
έξω από τα δικαστήρια στο Εφετείο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Από
την μεριά της ΚΕΕΡΦΑ προτείνεται η διοργάνωση μεγάλης συγκέντρωσης και διαδήλωσης στις 17 Σεπτέμβρη στο σημείο δολοφονίας του
Παύλου στο Κερατσίνι ώστε να μετατρέψουμε τις 17-18-19 Σεπτέμβρη
σε τριήμερο αντιφασιστικής δράσης και αγώνα στη μνήμη του Παύλου
και ενάντια στους ναζί της Χ.Α.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Φασιστική πρόκληση
Με τις πλάτες του κράτους και της αστυνομίας καμιά 70αριά φασίστες από διάφορες παρακρατικές ομάδες από όλη την Θράκη και την
κεντρική Μακεδονία προσπάθησαν να προκαλέσουν επεισόδια την Κυριακή 24 Ιούλη στην Κομοτηνή κατά την διάρκεια της “Πορείας Διεκδίκησης Δικαιωμάτων” που οργανώθηκε για πρώτη φορά κατά την ημέρα της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης της μειονότητας στην Θράκη στη μνήμη του ιδρυτή του Κόμματος Ισότητας Ειρήνης και Φιλίας
(DEBP) Αχμέτ Σαδίκ.

cism” σε Βρετανία και Γαλλία.
Και στην Ελλάδα απέναντι στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΑΝΕΛ, που προωθεί τα νέα μνημόνια πλάι στα παλιά, με το
ασφαλιστικό-σφαγείο, τις ιδιωτικοποιήσεις και την στήριξη
της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ με τον Ερντογάν, ο μόνος
δρόμος είναι η κοινή πάλη όλων των κινημάτων ενάντια
πολιτικές της φτώχειας και του ρατσισμού οι οποίες αφήνουν τα περιθώρια δημαγωγίας στους φασίστες.
“Καλούμε τα συνδικάτα, όλες τις κινήσεις αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, τις αντιφασιστικές συλλογικότητες, τις
δημοτικές κινήσεις, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις κινήσεις LGTBQ, των αναπήρων, των Ρομά, τους ανθρώπους
τω γραμμάτων και των τεχνών να πάρουν μέρος και να
ενώσουν τη δύναμή τους με τα κινήματα σε όλη την Ευρώπη στην Διεθνή Συνάντηση και την Πανελλαδική Συνέλευση κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού στις 15-16
Οκτώβρη στην Αθήνα”, τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με την αρχική πρόταση για διεθνή μέρα δράσης κατά της Ευρώπης των φραχτών και του
νεοναζισμού στις 18 Μάρτη 2016.
Το πρόγραμμα της μεγάλης αυτής συνάντησης θα περιλαμβάνει δυο συζητήσεις το Σάββατο 15/10 από τις 3μμ
μέχρι τις 9μμ, με θέματα “Το κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες. Ανοιχτά σύνορα-ανοιχτές πόλεις” και “Η αντίσταση στο νεοναζισμό στην Ευρώπη και η καμπάνια για τη
δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής” και την κεντρική συζήτηση της Κυριακής 16/10 από τις 11πμ μέχρι τις 3μμ με θέμα “Η 18 Μάρτη και το διεθνές κίνημα ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό”.

Κ.Μ.

“Από τις προηγούμενες μέρες σε διάφορα εθνικιστικά και ακροδεξιά
σάιτ και έντυπα προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν κλίμα έντασης. Έλεγαν πως οι Τούρκοι θα κατεβάσουν την ελληνική σημαία και θα ανεβάσουν την τουρκική και άλλα τέτοια. Προφανώς τίποτα από όλα αυτά δεν
συνέβη. Αυτό που συνέβη είναι ότι καμιά 70αρια ακροδεξιοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν επεισόδια, αλλά ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν
συντριπτικά εναντίον τους. Πάνω από 1.500 άτομα από τη μειονότητα
απέναντι σε 70 που είχαν κουβαληθεί από αλλού”, τόνισε μιλώντας στην
ΕΑ ο Μουσταφά Τσολάκ, δημοσιογράφος από την Κομοτηνή.
“Η Χρυσή Αυγή δεν καλούσε επισήμως, ωστόσο είχαν ρίξει τρικάκια
παντού στην περιοχή, ενώ ανάμεσα στους ακροδεξιούς συγκεντρωμένους μπορούσες να δεις διάφορα μέλη ακροδεξιών ομάδων της περιοχής ακόμα και μέλη της ΝΔ. Παρόλο που την συγκέντρωση και την πορεία την καλούσε το DEBP, σε αυτήν πήραν μέρος και κόσμος που
ανήκει σε άλλα κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ. Ανάμεσα στα αιτήματα της
πορείας ήταν και η κατάγηση του 3% για την είσοδο στο ελληνικό κοινοβούλιο, ενώ υπήρχε αναφορά και στο αποτυχημένο πραξικόπημα
της Τουρκίας μιλώντας για σεβασμό της δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης της Τουρκίας”.

Έφυγε από τη ζωή ο
σύντροφος Δημήτρης
Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας
σύντροφος Δημήτρης Δενεδιός. Αγωνιστής μέχρι την τελευταία του στιγμή, πάλεψε για έναν καλύτερο κόσμο χωρίς
φτώχεια, πόλεμο και ρατσισμό.
Σε κάθε μικρό ή μεγάλο αγώνα ο Δημήτρης έδινε το παρών πάρα την αναπηρία του που τον ταλαιπωρούσε για πολλά χρόνια. Οργανωμένος στην αντικαπιταλιστική αριστερά, μαχητής για τα δικαιώματα των ΑμεΑ, αντιρατσιστής και
αντιφασίστας αγωνίστηκε μέσα από της γραμμές της ΚΕΕΡΦΑ υπέρ
των μεταναστών και των προσφύγων και κατά του φασισμού.
Θα τον θυμόμαστε πάντα. Ο αγώνας συνεχίζεται…
Η κηδεία του θα γίνει την Τετάρτη 27 Ιούλη, στις 4.30μμ, στο Νεκροταφείο Περιστερίου.

Το Κεντρικό Συντονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ
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Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΚΟΥΚΑΚΙΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 πλ. Μερκούρη (Άνω Πετράλωνα) 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΚΥΨΕΛΗ-ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Κοσμικόν (πλατεία Κυψέλης) 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 White Rabbit 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Χρήστος Κορναράκης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 White Rabbit 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Ανουσάκη
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 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ιουλιανά ‘65
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
•ΤΡΙΤΗ 9/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση του Τρότσκι
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
•ΠΕΜΠΤΗ 18/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλευθερισμού
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
ΠΑΓΚΡΑΤΙ – ΒΥΡΩΝΑΣ

•ΠΕΜΠΤΗ 28/7
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
•ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
•ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Ποέτα 7μμ
Π. Πουλιόπουλος: Δημοκρατική ή σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλάδα;
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ –ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7
καφέ Γιώτης(Χαριλάου) 7.30μμ
H αναθεώρηση του Συντάγματος. Πίσω
στον Εθνάρχη Πρόεδρο;
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Καλαμαριά 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Μάνος Μανουσαρίδης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία
και η αριστερά
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία
και η αριστερά
Ομιλητής: Θένια Ασλανίδη
•ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Τριώτα 7.30μμ
Γαλλία – Η οργή βγήκε στους δρόμους
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Τριώτα 7.30μμ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλατεία Άνοιξη) 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 24/8 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλατεία Άνοιξη) 7.30μμ
Βάση και εποικοδόμημα
Ομιλήτρια: Λάρα Ουνούκ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

•ΠΕΜΠΤΗ 18/8
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου
•ΠΕΜΠΤΗ 25/8
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/7 καφέ Quiz 7.30μμ
Η μάχη στην Τουρκία συνεχίζεται
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/7 Sweet Home 7.30μμ
Οι πρόσφυγες της Αραβικής Άνοιξης
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ Νότος 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις εξελίξεις
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
•ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στο φασισμό
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης
•ΤΕΤΑΡΤΗ 17/8 καφέ Νότος 7.30μμ
Η Γαλλία βγήκε στους δρόμους
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

•ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7 καφέ 1968
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το πραξικόπημα στην Τουρκία και η
αριστερά
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 καφέ 1968
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η μάχη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Ραφαηλ Καστρίτσης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

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

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

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

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

•ΠΕΜΠΤΗ 28/7 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά
στις εξελίξεις
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
•ΤΕΤΑΡΤΗ 3/8 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Η πολλαπλή αποτυχία
του νεοφιλελευθερισμού
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
•ΤΕΤΑΡΤΗ 10/8 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7.30μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Μήτσι Μπαμπάκου
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 νεοφιλελευθερισμού
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
•ΠΕΜΠΤΗ 11/8
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Ισπανία 1936 – Η επανάσταση ενάντια
στον φασισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/7

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 28/7

ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος Νέγρη 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 8μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα 7μμ
ΤΟΥΜΠΑ Άγιος Θεράποντας 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7

ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 7.30μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου) 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Εθν. Αντίστασης 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ πλατεία Ελευθερίας 7μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 7μμ
HΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ οδός Παύλου Φύσσα 11πμ

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

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

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

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

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

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

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

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

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
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Νέα από τους χώρους
Πλειστηριασμοί
με ΜΑΤ
Κινητοποίηση ενάντια στους πλειστηριασμούς έγινε την Πέμπτη 21 Ιούλη στη Θεσσαλονίκη. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία, τα ΜΑΤ εισέβαλλαν στην αίθουσα,
έδιωξαν τον κόσμο που διαμαρτυρόταν με
τη βία και απέκλεισαν το χώρο.
Η περιγραφή του Στέλιου Νικητόπουλου,
δημοσιογράφου της ΕΡΤ3 είναι χαρακτηριστική: «Επέμβαση των ΜΑΤ πριν από λίγο
στο ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης με εντολή
της προέδρου του Συμβολαιογραφικού
Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης, Ιωάννας Μπιλίση – Χρουσαλά που προήδρευε.
Τα ΜΑΤ έβγαλαν με τη βία μέλη του κινήματος κατά των πλειστηριασμών που διαμαρτύρονταν, κοινώς «μας πήραν καροτσάκι» και σημειώθηκαν τραυματισμοί, ευτυχώς ελαφροί.
Κατάφερα να ξαναμπώ αφού έδειξα τη

δημοσιογραφική μου ταυτότητα. H διαδικασία, ενώ πρέπει να είναι ανοιχτή, συνεχίστηκε με την πόρτα κλειστή και τα ΜΑΤ παραταγμένα μπροστά σε αυτήν αλλά και μέσα στην αίθουσα.
Η πρόεδρος ολοκλήρωσε τους πλειστηριασμούς μετά την παρέλευση του ωραρίου, στις 17:07. Ο αδερφός ενός οφειλέτη
αντέδρασε και επιχείρησε να βγάλει φωτογραφίες επικαλούμενος την παρέλευση
του ωραρίου, τα ΜΑΤ τον έριξαν κάτω και
στο τέλος τον οδήγησαν στο αστυνομικό
τμήμα της Δωδεκανήσου».
Αργότερα, έγινε γνωστό ότι ο άνθρωπος
που συνέλαβαν τα ΜΑΤ αφέθηκε ελεύθερος, αλλά κατηγορείται για αντίσταση κατά
της αρχής και παράνομη βιντεοληψία, ενώ
θα οριστεί τακτική δικάσιμος.
Η πρόεδρος όχι μόνο ολοκλήρωσε τον
πλειστηριασμό με διαδικασία-εξπρές πέρα
από το ωράριο, αλλά «χάρισε» ακίνητη περιουσία οφειλετών στα αρπακτικά της Τράπεζας Πειραιώς.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Κάτω τα χέρια από τους συνδικαλιστές
Πληθαίνουν τα ψηφίσματα αλληλεγγύης στα διωκόμενα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου εργαζόμενων στο
Δήμο Καλλιθέας. Θυμίζουμε ότι οι συνδικαλιστές
διώκονται μετά από μήνυση
του αντιδημάρχου επειδή
κρέμασαν πανό στο Δημαρχείο για την επέτειο του
Πολυτεχνείου.
Όπως αναφέρουν τα ψηφίσματα: “Στις 13 Νοέμβρη
του 2014 τo Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Καλλιθέας βάζει πανό στο Δημαρχείο για την επέτειο
του Πολυτεχνείου. Εκείνη
την ώρα κάνει την εμφάνιση του ο αντιδήμαρχος και
απαιτεί «να κατέβει το πανό
γιατί χαλάει την αισθητική
του Δημαρχείου». Η απάντηση που παίρνει είναι ότι

είμαστε στις μέρες της εξέγερσης του Πολυτεχνείου,
είναι καθήκον μας σαν εργαζόμενοι, ενεργοί πολίτες,
να τιμούμε όσους αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή
τους για «Ψωμί, Παιδεία,
Ελευθερία» και το πανό
έμεινε εκεί. Ο αντιδήμαρχος χάνει τη ψυχραιμία του
και επιτίθεται με υβριστικούς χαρακτηρισμούς
προς τα μέλη του ΔΣ αποκαλώντας τους: «τεμπέληδες δημόσιοι υπάλληλοι,
αργόσχολοι, χαραμοφάηδες, λουφαδόροι, κομματόσκυλα» αποκαλύπτοντας
την ιδεολογική και πολιτική
του αντίληψη για τους εργαζόμενους”.
Ακολούθησε παρέμβαση
του Σωματείου στο Δημοτικό Συμβούλιο όπου κατήγγειλαν την παρεμπόδιση

της συνδικαλιστικής και πολιτικής δράσης και την αντιδημοκρατική συμπεριφορά του αντιδημάρχου.
«Ο δήμαρχος κ. Κάρναβος ζητούσε να τελειώσει
το θέμα εκεί, αλλά δεν καταδίκασε και την συμπεριφορά του συνεργάτη του.
Αποτέλεσμα της στάσης
του Δημάρχου, ήταν να
προχωρήσει ο αντιδήμαρχος σε μήνυση ενάντια σε
όλα τα μέλη του τότε διοικητικού συμβουλίου για την
ανακοίνωση – καταγγελία
που έβγαλε το Σωματείο»,
αναφέρουν οι εργαζόμενοι.
Ψηφίσματα συμπαράστασης έχουν εκδόσει η
ΟΛΜΕ, η ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφειρίου και Φυλής,
ο Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου και Χάρτου, η Εργατική Λέσχη Καλλιθέας κ.ά.

Όχι στην Ισλαμοφοβία
συνέχεια από τη σελ.16
Αυτή η «παράλειψη» δηλώνει μια γενικότερη στάση για το
σήμερα: η αντιμετώπιση των φτωχών και των εργατών ως
ενός άξεστου όχλου, μιας εύπλαστης ύλης στα χέρια κάθε
ακροδεξιού δημαγωγού, που δεν έχουν δικά τους συμφέροντα, δικά τους όνειρα, μνήμη και αγώνες.
Δεν έχει περάσει καλά-καλά ένας μήνας από το δημοψήφισμα στην Βρετανία. Μια διαδεδομένη ερμηνεία για την επικράτηση του «μπρέξιτ» ήταν ότι οι «μάζες» της «λευκής» εργατικής τάξης σύρθηκαν πίσω από τα ρατσιστικά κηρύγματα
των «ευρωσκεπτικιστών» συντηρητικών όπως ο Φάρατζ και ο
Τζόνσον. Το ταξικό «όχι» στην ΕΕ χαρίζεται με αυτόν τον τρόπο στην δεξιά και την ακροδεξιά που τόσο ανησυχεί τον Κ.
Δοξιάδη.

Όχι στην φίμωση της ΕRΤopen

Κ

ρεσέντο αντιδεοντολογικής και εν τέλει αντιδημοκρατικής στοχοποίησης της ERTopen, του ραδιοσταθμού της ΠΟΣΠΕΡΤ, του
συνδικάτου των εργαζόμενων
της ΕΡΤ, έχει εξαπολύσει η διοίκηση της ΕΡΤ τον τελευταίο
καιρό με σκοπό να απομονώσει και να φιμώσει μια από τις
πλέον ελεύθερες και κινηματικές ραδιοφωνικές συχνότητες
στα ερτζιανά της Αττικής.
Με αφορμή την συναυλία
που διοργάνωνε ο Δήμος Πετρούπολης με τον Κώστα Μακεδόνα, αλλά και πλειάδα άλλων καλλιτεχνών, όπως οι Πίτσα Παπαδοπούλου, Μελίνα
Ασλανίδου, Δημήτρης Σταρόβας, Ζωή Παπαδοπούλου,
Καρτερός Κατσούλης, Γιώργος Θεοφάνους, Βασιλική Στεφάνου, Σουζάνα Τρυφιάτη κ.α.
το τμήμα δημοσίων σχέσεων
της ΕΡΤ απαίτησε από το πολιτιστικό τμήμα του Δήμου και
τελικά κατάφερε να πετύχει
την αφαίρεση χιλιάδων αφισών
και διαφημιστικού υλικού που
είχαν τυπωθεί και κολληθεί σε
ολόκληρη την Αττική γιατί χορηγός επικοινωνίας μαζί με τα
δεκάδες άλλα μέσα, ραδιοσταθμοί, περιοδικά, σάιτ, κλπ,
ήταν και η ΕRΤopen.
Πιο συγκεκριμένα η Ιωάννα
Καβαλιέρου εκπροσωπώντας
την ΕΡΤ από το γραφείο δημοσίων σχέσεων και χορηγιών
απείλησε το πολιτιστικό τμήμα

του Δήμου Πετρούπολης ότι
δεν θα ξαναμεταδοθούν ειδήσεις και διαφημίσεις του Δήμου Πετρούπολης από τη δημόσια ραδιοτηλεόραση απαιτώντας να κατέβουν όλες οι
αφίσες και τα χαρτόνια, όπως
και έγινε. Η ίδια μάλιστα, μέλος της ΝΕΡΙΤ στο παρελθόν,
αποκάλεσε τον ραδιοσταθμό
της ΠΟΣΠΕΡΤ παράνομο και
τα μέλη του καταληψίες, ενώ
τόνισε πως αργά ή γρήγορα,
μόλις ολοκληρωθεί το ζήτημα
με τις άδειες, η ERTopen θα
κλείσει. Τέλος απαίτησε με τον
πιο εκβιαστικό τρόπο να μην
ξαναδωθούν ποτέ χορηγίες
επικοινωνίας στην ERTopen.
Προφανώς η Ι. Καβαλιέρου
δεν εκφράζει απλά τα συντηρητικά, αντιδραστικά της αντανακλαστικά αλλά ολόκληρη την
διοίκηση της ΕΡΤ. Όπως επίσης γίνεται αντιληπτό πως δεν
πρόκειται για ένα μεμονωμένο
περιστατικό αλλά για μια γενικευμένη προσπάθεια φίμωσης
και απομόνωσης της ERTopen.
Τσακνήδες, Ταγματάρχες, κλπ,
δεν μπορούν να δεχτούν την
ύπαρξη του ραδιοσταθμού της
ΠΟΣΠΕΡΤ, ενός ραδιοσταθμού
που συνεχίζει να δίνει βήμα
επικοινωνίας στα κινήματα και
να παραμένει η φωνή της αντιπολιτευόμενης στα μνημόνια
κοινωνίας και προσπαθούν με
μηνύσεις (όπως έκαναν στο
παρελθόν απέναντι στη διοίκηση της ΠΟΣΠΕΡΤ) αλλά πλέον
και με ανοιχτούς εκβιασμούς

και απειλές, να τον κλείσουν.
Θα πρέπει φυσικά να θυμίσουμε σε όλους αυτούς πως
το ραδιοφωνικό κομμάτι της
ERTopen δημιουργήθηκε όταν
οι Σαμαροβενιζέλοι έριξαν μαύρο στην ΕΡΤ και άρχισαν σταδιακά να ρίχνουν μία μία τις κεραίες, ενώ λίγο αργότερα, με
την επίθεση των ΜΑΤ στο ραδιομέγαρο στις 11 Νοέμβρη
του 2013 η παρουσία της ERTopen ενισχύθηκε και με την
αναγκαία τηλεοπτική κάλυψη.
H ERTopen έπαιξε ένα πρωτοπόρο ρόλο, όχι μόνο σαν ο
ραδιοσταθμός ενός αγωνιζόμενου συνδικάτου αλλά κυρίως σαν πομπός έκφρασης
όλων των αγωνιζόμενων κομματιών της κοινωνίας για μια
ολόκληρη διετία. Η στοχοποίησή της έχει προφανώς την
έγκριση της διοίκησης της ΕΡΤ
και εντάσσεται στην γενικότερη προσπάθεια ελέγχου της
ενημέρωσης, φίμωσης της
οποιασδήποτε αντιπολιτευτικής έκφρασης και χτυπήματος
στα κινήματα που μέσα από
την ERTopen έχουν βρει μια
φιλόξενη συχνότητα. Πρόκειται για μια προσπάθεια που όχι
μόνο δεν σέβεται την ιστορική
μνήμη των αγώνων των τελευταίων ετών αλλά πάνω από
όλα είναι προσπάθεια φίμωσης
μιας ραδιοφωνικής φωνής και
τελικά χτύπημα στο δικαίωμα
της ελευθεροτυπίας.

K.M.

ΟΑΣΘ Κινητοποίηση για δεδουλευμένα
Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι εργαζόμενοι των λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη. Στάση
εργασίας πραγματοποίησαν την Τρίτη 26 Ιούλη,
ενώ Τετάρτη 27/7 και Παρασκευή 29/7 θα πραγματοποιήσουν 24ωρες απεργίες.
Στάσεις εργασίας είχαν κάνει και το τριήμε-

Το ίδιο προβληματική είναι η εκτίμηση ότι στη Μέση Ανατολή όλα τα σκεπάζει το σκοτάδι του «ισλαμικού εξτρεμισμού».
Παρεμπιπτόντως, η Αριστερά πρέπει να είναι πολύ προσεχτική όταν χρησιμοποιεί τη λέξη «εξτρεμισμός» σε αυτό το πλαίσιο: για τις ΗΠΑ και τη Δύση, κάθε κίνημα αντίστασης στην Μ.
Ανατολή είναι «εξτρεμιστικό».

Θερμοκήπιο
Η ανάπτυξη του Ισλαμικού Κράτους έγινε δυνατή χάρη στο
θερμοκήπιο που δημιούργησαν πρώτα οι προσπάθειες των
ΗΠΑ να διαιρέσουν την αντίσταση στην κατοχή του Ιράκ, και
πρόσφατα στις αντεπαναστατικές προσπάθειες μεγάλων και
μικρότερων δυνάμεων να πνίξουν το επαναστατικό κύμα της
Αραβικής Άνοιξης. Όμως, οι αραβικές «μάζες» απέδειξαν ότι
μπορούν να είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, και θα το
αποδείξουν ξανά.
Είναι θανάσιμος κίνδυνος να υποκύπτει η Αριστερά σε τέτοιες -ταξικές σε τελευταία ανάλυση- προκαταλήψεις. Ιδιαίτε-

ρο 18, 19 και 21 Ιούλη αφού διεκδικούν να πληρωθούν όλα τα δεδουλευμένα τους και συνολικά να πληρώνονται στην ώρα τους. Καταγγέλλουν ακόμα ότι δεν υπάρχει καμιά επίσημη
απάντηση από τη μεριά του υπουργείου Μεταφορών.

ρα αν αυτές συνδυάζονται με την αποθέωση των ευρωπαϊκών
«αξιών» που μάλιστα εξασφαλίζουν τη «συναίνεση» και τη
«συνοχή» των «δυτικών κοινωνιών». Χρειάζεται να θυμηθούμε
ότι οι «ευρωπαϊκές αξίες» δεν εμπόδισαν την Ευρώπη να κυλήσει στη φρίκη του Ολοκαυτώματος, όπως οι αξίες του Διαφωτισμού δεν εμπόδισαν την γαλλική αποικιοκρατία να επιβάλλει την «εκπολιτιστική αποστολή» της με τη φωτιά και το
σίδερο στους «καθυστερημένους» Άραβες, Αφρικανούς και
Ασιάτες.
Κι αν θέλει κάποιος/α να βρει τις αιτίες που τροφοδοτούν
την ακροδεξιά και τους φασίστες στην Ευρώπη, δεν χρειάζεται να ψάξει σε «υφέρπουσες» συγγένειες, αλλά στην ίδια την
πολιτική της ΕΕ και των κυβερνήσεών της: τον ισλαμοφοβικό
ρατσισμό, τους φράχτες, το ΝΑΤΟ και τις ρατσιστικές συμφωνίες για τους πρόσφυγες και μετανάστες.
Η Αριστερά χρειάζεται πράγματι την «αισιοδοξία της βούλησης»: για να παλέψει, όμως, ενάντια σε όλα αυτά, όχι για
να συμβιβαστεί στο όνομα του «εξτρεμιστικού» κινδύνου.
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Πολιτισμός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“Η γιορτή της Μπαμπέτ”

Σ

ε επανέκδοση παίζεται ήδη
στα σινεμά η «Γιορτή της
Μπαμπέτ» που βραβεύτηκε
το 1988 με Όσκαρ ξενόγλωσσης
ταινίας.

Του Γκαμπριέλ Αξελ

Σε μια μικρή κοινότητα της Βόρειας Δανίας τον 19ο αιώνα ζει
ένας προτεστάντης ιεροκήρυκας
με τις δυο κόρες του. Όλη τους η
ζωή είναι δομημένη γύρω από τα
ασκητικά προτάγματα του προτεσταντισμού, την πίστη και την φιλανθρωπία που κηρύσσει στην
θρησκευτική σέκτα που έχει ιδρύσει και λειτουργεί. Αυτή η προσήλωση οδηγεί τις κόρες του Φιλίππα και Μαρτίνα στο να αρνηθούν
τις επίγειες απολαύσεις, ακόμα και
τον έρωτα και την οικογένεια όταν
βρέθηκαν μπροστά στο δίλημμα,
με έναν αξιωματικό η μια και με
έναν Γάλλο τενόρο η άλλη, προκειμένου να μείνουν μαζί του.

Κομμούνα Παρισιού
Χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο
του 1871 η μονότονη καθημερινότητά τους διακόπτεται από τον ερχομό στο χωριό της Μπαμπέτ, φυγάδας από τις σφαγές που ακολούθησαν την Kομμούνα του Παρισιού. Την περιθάλπτουν και τη δέχονται σαν οικονόμο του φτωχικού
σπιτιού τους.
Και ενώ οι σχέσεις ανάμεσα στα
μέλη της σέκτας μετά το θάνατο
του πατέρα – ιεροκήρυκα έχουν
μπει σε ανοιχτή κρίση, που οι δυο
αδελφές προσπαθούν μάταια να
αποσωβήσουν, η παρουσία της
Μπαμπέτ κάνει μια διαφορετική αίσθηση, όχι στη θρησκευτική τελεολογία, αλλά στην απλή καθημερινότητα: Στο μαγείρεμα της φτωχικής σούπας, στο παζάρι με τον
ψαρά και τον μπακάλη, στο πλύσιμο και το σερβίρισμα, η Μπαμπέτ
αφήνει ένα άλλο στίγμα.
Όταν έρχονται τα νέα ότι η
Μπαμπέτ έχει κερδίσει 10.000

φράγκα σε ένα Γαλλικό λαχείο, αν
και περιμένουν ότι θα επιστρέψει
στο Παρίσι, τους προτείνει να ετοιμάσει ένα πλήρες Γαλλικό δείπνο
προς τιμήν του θανόντα πατέρα
τους. Οι αδελφές αισθάνονται νευρικά σε σχέση με το πολυτελές
δείπνο που βρίσκεται σε αντίφαση
με την ιδεολογία λιτότητας που
διέπει τη ζωή τους και προτρέπουν τους καλεσμένους να μην μιλήσουν καθόλου για αυτό. Κάτι τέτοιο όμως είναι αδύνατο.
Η Μπαμπέτ μαγειρεύει ένα εκπληκτικό δείπνο, στο οποίο εκτός
από τα φίνα υλικά, κρασιά, σκεύη
που έχει προμηθευτεί, δίνει τον
καλύτερο εαυτό της, με αποτέλεσμα οι πουριτανοί συνδαιτημόνες
όχι μόνο ευχαριστούνται γευστικά,
αλλά σκανδαλίζονται από την τέρψη των επίγειων απολαύσεων και
αρχίζουν να αντιμετωπίζουν ο
ένας τον άλλο με θετικό πνεύμα
και κατανόηση. Στο τέλος η Μπαμπέτ αποκαλύπτει στις δυο αδελφές ότι η ίδια υπήρξε σεφ στο διά-

σημο «καφέ ανγκλέ» του Παρισιού.
Για να τους το ετοιμάσει ξόδεψε
όλα τα χρήματά της, αλλά δεν
σκοπεύει να επιστρέψει στη Γαλλία, αλλά να μείνει μαζί τους για
πάντα.

Απολαύσεις
Η ταινία ενθουσίασε για τις γαστριμαργικές απολαύσεις που παρελαύνουν στην οθόνη, από τη χελωνόσουπα και το χαβιάρι μέχρι
τα ορτύκια και τους μπαμπάδες με
ρούμι, ενώ πολλοί αναφέρθηκαν
στην θρησκευτικότητά της.
Όμως η κινητήρια δύναμη της
ταινίας κατά τη γνώμη μας είναι η
αντίθεση ανάμεσα στον ασκητισμό
που προτάσσει η θρησκεία και την
επίγεια απόλαυση –εδώ του φαγητού- που εισάγει η Μπαμπέτ με πολύ προκλητικό τρόπο, καταφέρνοντας μάλιστα να «σπάσει» την
εγκράτεια των πουριτανών, να
τους αγγίξει και να τους μεταμορφώσει, έστω και για λίγο. Για τις

“Ποιός κλέβει
ποιόν”
Η ισπανική αστυνομική περιπέτεια
«Ποιός κλέβει ποιόν» ξεχωρίζει από τις
ταινίες που βγαίνουν τις επόμενες μέρες για τις σαφείς και ωραία δοσμένες πολιτικοκοινωνικές της προεκτάσεις. Η υπόθεση αφορά τη ληστεία μια
τράπεζας στη Βαλένθια από μια συμμορία δυσλειτουργικών με αρχηγό τον
«Ουρουγουανό».
Το σχέδιο προβλέπει να ανοίξουν τις
θυρίδες όσο κρατούν το προσωπικό και τον κόσμο όμηρους και να διαφύγουν από ένα υπό-

γειο τούνελ, ενώ η αστυνομία περικυκλώνει το
κτήριο. Όμως η συνεχής βροχόπτωση ακυρώνει

θρησκευόμενες κυρίες, το σώμα
είναι εργαλείο για να υπηρετούν
τον κύριο, αλλά η Μπαμπέτ υπήρξε επαναστάτρια, είχε λάβει μέρος
στην Κομμούνα και γνωρίζει ότι
«νηστικό αρκούδι δε χορεύει», ότι
υπάρχει διαλεκτική ανάμεσα στην
ύλη και και το πνεύμα. Αυτή η αντίληψη ταιριάζει και με το όλο ύφος
της πρωτοποριακής Κάρεν Μπλίξεν, σε ένα διήγημα της οποίας
βασίστηκε το σενάριο.
Όλο το στήσιμο της ταινίας υπηρετεί την αφήγηση και οι ερμηνείες είναι εξαιρετικές, από την γνωστή από τις ταινίες του Κλοντ Σαμπρόλ, Στεφάν Οντράν στο ρόλο
της Μπαμπέτ, μέχρι τη Μπίμπι Άντερσον και τους ηλικιωμένους κυρίους που τους υποδύονται ηθοποιοί από ταινίες του Καρλ Ντράγιερ, «πατέρα» του Δανέζικου και
γενικά του υπερβατικού κινηματογράφου, φόρο τιμής στον οποίο
αποτίει η «Γιορτή της Μπαμπέτ».

Δήμητρα Κυρίλλου

την υπόγεια διαφυγή, ενώ γίνεται φανερό ότι ο «Ουρουγουανός» έστησε
όλη τη ληστεία για μια και μοναδική
θυρίδα που κρύβει τα σκάνδαλα ενός
πολιτικού παράγοντα που βρίσκεται
σε κώμα. Το νέο μαθαίνεται και στο
κόμμα του παράγοντα (φωτογραφίζεται το δεξιό Λαϊκό κόμμα) και η ληστεία μετατρέπεται σε πολιτικό θρίλερ
στη σκιά της οικονομικής κρίσης που
χτυπάει την Ισπανία. Πολύ καλές ερμηνείες από όλους, με προεξέχοντες
τον Λουίς Τόσα (Ακόμα και η βροχή)
και Ροντρίγκο ντε λα Σέρνα (Ημερολόγια μοτοσυκλέτας).
• Από τις επανεκδόσεις αξίζει ένα
από τα πρώτα έργα του Βιμ Βέντερς, «Ο φόβος
του τερματοφύλακα πριν απ’τα πέναλτι».

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

ΓΑΛΛΙΑ Μίσος για την κυβέρνηση του ρατσισμού,

της καταστολής και του πολέμου

Γ

ια τέταρτη φορα επεκτείνει
την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Φρανσουά Ολάντ στη
Γαλλία, πατώντας πάνω στην επίθεση με φορτηγό της 14ης Ιούλη. Η
“έκτακτη ανάγκη” είχε κηρυχθεί μετά τις αιματηρές επιθέσεις του περασμένου Νοέμβρη και κάθε φορά
που έφτανε στη λήξη της έπαιρνε
παράταση από τον Ολάντ.
Η τελευταία φορά θα έληγε με το
τέλος των αγώνων του Euro και τώρα θα κρατήσει για τρεις ή έξι ακόμη μήνες. Το γαλλικό πολιτικό σύστημα, και πρώτος απ’ όλους ο
Ολάντ, πέφτουν οι ίδιοι θύματα της
αυταρχικής στροφής που έχουν επιλέξει. Παραδέχονται πλέον και οι ίδιοι ότι η “κατάσταση έκτακτης ανάγκης” δεν μπορεί να σταματήσει τυφλά εγκλήματα όπως αυτό της Νίκαιας. Όμως, η μόνη πρόταση που
έχουν να καταθέσουν είναι ακόμη
περισσότερη αστυνομία, ακόμη περισσότερος ρατσισμός και ακόμη
περισσότερος πόλεμος.
Η Νίκαια ήταν και είναι μία από τις
πιο “καλά φυλασσόμενες” πόλεις, με
έναν προϋπολογισμό ρεκόρ για ζητήματα “αντι-τρομοκρατίας”. Βρίσκονται στημένες 1257 κάμερες παρακολούθησης, 17 ανά τετραγωνικό
χιλιόμετρο. Το φορτηγό που σκότωσε τον κόσμο δεν επιτρεπόταν να
βρίσκεται στο συγκεκριμένο δρόμο,
ενώ στις 14 Ιούλη, λόγω εθνικής
γιορτής δεν επιτρεπόταν συνολικά
να κινείται. Στο μεταξύ, η “έκτακτη
ανάγκη” δίνει τη δυνατότητα στην
αστυνομία να εισβάλει σε σπίτια, να
παρακολουθεί και να σέρνει κόσμο
λόγω υποψιών. Τίποτα από όλα αυτά
δεν έσωσε τον κόσμο στη Νίκαια.
Η απάντηση της Δεξιάς είναι ότι ο
Ολάντ δεν έχει κάνει αρκετά. Άλλοι
προτείνουν να κηρυχθεί η χώρα σε
κατάσταση πολιορκίας, άλλοι να
αναπτυχθεί ο στρατός ακόμη και με
πυραύλους στο δρόμο, άλλοι να αυξηθούν οι απελάσεις, κι άλλοι να φυλακίζονται προληπτικά και οι ύποπτοι. Οι φασίστες της Λεπέν, όπως

χλάλ, με προφανή στόχο να αναδειχθεί σε αναφορά για τους νέους που
ψάχνουν τρόπους για να εκφράσουν
αυτή τους την οργή. Όποιος συνεχίζει να βολεύεται με την άποψη ότι οι
λόγοι αυτής της οργής είναι “θρησκευτικοί”, ας δει ότι ανάμεσα
στους 84 νεκρούς της Νίκαιας, 30,
δηλαδή πάνω από ένας στους τρεις,
ήταν μουσουλμάνοι.

Θύματα
Μέσα στο κλίμα της ισλαμοφοβίας
που καλλιεργεί η κυβέρνηση, οι μουσουλμανικές ενώσεις της Νίκαιας
καταγγέλλουν ότι δεν μπορούν ούτε
τους νεκρούς τους να θάψουν με
αξιοπρέπεια. Την ώρα που θρηνούν
θύματα, πρέπει να ζητάνε συγγνώμη
για τις πράξεις του Μπουχλάλ και
του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

“Δικαιοσύνη για τον Adama” απαιτούν οι διαδηλωτές σε προάστιο του Παρισιού την Παρασκευή 22 Ιούλη
μετά το θάνατο του 24χρονου μαύρου μουσουλμάνου Adama Traore μέσα σε αστυνομικό τμήμα

είναι αναμενόμενο, πλειοδοτούν σε
τέτοια υστερία.

Αλληλομαχαιρώματα
Με τις εκλογές να βρίσκονται ενόψει, οι επιδείξεις εθνικής ενότητας
που σάρωναν επί “Σαρλί Εμπντό”
τώρα έχουν μετατραπεί σε αλληλομαχαιρώματα. Ο πρωθυπουργός
Βαλς γιουχαρίστηκε στην εκδήλωση
μνήμης για τα θύματα, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτή
αντιπαράθεση μεταξύ τοπικών αρχών της Νίκαιας και της κυβέρνησης
για το ποιος έπρεπε να έχει πάρει
επιπλέον μέτρα. Αποτέλεσμα όλου
αυτού του φαύλου κύκλου είναι ακόμη ένας γύρος καταστολής και
“έκτακτης ανάγκης”.
Ο δολοφόνος της Νίκαιας, Μοχάμεντ Λαχουέιτζ Μπουχλάλ, ακόμη
και σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν

Ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία θολώνουν
το μυαλό αλλά και την ειδησεογραφία. Ο Αλί
Νταβίντ Σονμπολί σκότωσε εννιά ανθρώπους
στο Μόναχο της Γερμανίας την περασμένη
βδομάδα, και τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα όλα τα μέσα ενημέρωσης έψαχναν τις
συνδέσεις με το “Ισλαμικό Κράτος”.
Σιγά σιγά ηρθε στο φως ότι ο Σονμπολί
ήταν ένας θαυμαστής του Νορβηγού νεοναζι
Μπρέιβικ που δολοφόνησε 77 ανθρώπους το
2011 και ότι πριν αρχίσει το μακελειό φώναξε
“Είμαι Γερμανός”, “γαμημένοι Τούρκοι”.
Έκτοτε τα ΜΜΕ αποφάνθηκαν ότι το έγκλημα

φαίνεται να έχει δεσμούς με το “Ισλαμικό Κράτος”. Ένα άτομο με προσωπικά προβλήματα και με παρελθόν επανειλημμένης βίας κατά της
γυναίκας του, που έτρωγε χοιρινό,
κατανάλωνε αλκοόλ και άλλες ουσίες, περνούσε ατέλειωτες ώρες
στο γυμναστήριο και έκανε μαθήματα σάλσα, δεν ταιριάζει με το προφίλ του φανατικού μουσουλμάνου
που στήνουν οι μυστικές υπηρεσίες
και η αστυνομία. Δεν είχε καμία σχέση με τη Συρία και το Ιράκ, αλλά ο
Ολάντ μία μέρα μετά το έγκλημα,
ανακοίνωσε νέους βομβαρδισμούς
και στις δύο χώρες ως μέτρο κατά
της τρομοκρατίας.
Τώρα το κράτος και οι “ειδικοί”
κάνουν λόγο για τα φαινόμενα της
“ταχείας ριζοσπαστικοποίησης” και
της “αυτο-ριζοσπαστικοποίησης”.
Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτές τις δύσκολες λέξεις, σηκώνουν

τα χέρια ψηλά όχι μόνο μπροστά σε
γεγονότα όπως το τελευταίο, αλλά
συνολικά στο γιατί υπάρχουν τόσοι
Γάλλοι πολίτες που μισούν το γαλλικό κράτος και μια μικρή μειοψηφία
φτάνει να εντάσσεται στο “Ισλαμικό
Κράτος”.
Αν δεν είναι φανατικοί ιμάμηδες
που τους ξεσηκώνουν, αν δεν είναι
πράκτορες από τη Συρία που τους
δελεάζουν με χρήμα, τότε τι είναι;
Φυσικά δεν τους περνάει από το
μυαλό ότι το να γεννιέσαι και να μεγαλώνεις στη Γαλλία, έχοντας λίγο
πιο σκούρο δέρμα, έχοντας αραβικό
ονοματεπώνυμο, όντας μουσουλμάνος ή ακόμη χειρότερα, αν είσαι
μουσουλμάνα και φοράς μαντίλα,
σου δίνει όλους τους δυνατούς λόγους να μισείς την αστυνομία, τη σημαία και ό,τι συμβολίζει τη Γαλλία.
Το Ισλαμικό Κράτος έσπευσε να
υιοθετήσει την ενέργεια του Μπου-

Το γαλλικό κατεστημένο πάει για
προεδρικές εκλογές τον Απρίλη και
το Μάη του 2017, έτοιμο να κατασπαραχτεί για το ποιος είναι περισσότερο ρατσιστής, ισλαμόφοβος και
φίλος της αστυνομίας. Αυτό που
τους έχει κόψει τη φόρα τους τελευταίους μήνες είναι το κίνημα ενάντια
στους ανεργατικούς νόμους ΒαλςΟλάντ, οι απεργίες και οι διαδηλώσεις. Ήδη τους έχει αναγκάσει να
βάλουν πολύ νερό στο κρασί τους,
ώστε οι δεξιές εφημερίδες και οι
ενώσεις των αφεντικών ήδη να παραπονιούνται ότι ακόμη κι αν περάσει ο νόμος δε θα λύσει τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας της γαλλικής οικονομίας. Και στις 15 Σεπτέμβρη, τα συνδικάτα έχουν ήδη δώσει
το επόμενο ραντεβού μετά το καλοκαίρι, για μια μέρα δράσης με απεργίες, η 13η στη σειρά από τον περασμένο Μάη. Μπορεί ο Ολάντ να είχε
αυτό στο μυαλό του όταν ανακοίνωνε την παράταση της “έκτακτης
ανάγκης”. Όμως με περισσότερα αίσχη της αστυνομίας είναι σίγουρο
ότι δεν σώζεται.

Νίκος Λούντος

ΜΟΝΑΧΟ Φασιστικό “αμόκ” αλά Μπρέιβικ
δεν είχε πολιτικά κίνητρα, δεν υπάρχει καμιά
σύνδεση με την τρομοκρατία, και πως όλα
έχουν να κάνουν με την ψυχική ασθένεια του
δολοφόνου.
Ο 18χρονος Σονμπολί προετοίμαζε σχεδόν
ένα χρόνο το έγκλημά του, φτάνοντας τελικά
να καλέσει χρησιμοποιώντας έναν ψεύτικο
λογαριασμό με τουρκικό όνομα παιδιά κυρίως τουρκικής, αραβικής και αλβανικής καταγωγής στην παγίδα που τους έστησε. Η

ψυχική ασθένεια που επικαλούνται τα μέσα
είναι μια πλευρά της αλήθειας, αλλά η λατρεία στον Μπρέιβικ, το μίσος για τους μετανάστες και η ισλαμοφοβία είναι προϊόντα
ενός πολύ συγκεκριμένου κλίματος.

Δημοσιότητα
Όσο για τα ελληνικά ΜΜΕ, έτρεξαν αρχικά να μεγεθύνουν το θέμα όταν έγινε γνωστό ότι ανάμεσα στα θύματα υπάρχει και

ένας 19χρονος Έλληνας πολίτης. Όμως
όταν ξεκαθαρίστηκε ότι επρόκειτο για τον
Χουσεΐν Νταγιτζίκ, με καταγωγή από τη
Θράκη, τα φώτα της δημοσιότητας χαμήλωσαν και το ενδιαφέρον μειώθηκε. Η τουρκική
μειονότητα της Θράκης είναι με το ζόρι ελληνική σύμφωνα με το ελληνικό κράτος, αλλά κάποιοι Έλληνες πολίτες μπορεί να είναι
ή να μην είναι Έλληνες, σίγουρα είναι λιγότερο πολίτες.

εργατικη αλληλεγγυη

ΤΟΥΡΚΙΑ

“Σταματήσαμε τα τανκς - Δημοκρατία και ειρήνη τώρα!
Όχι κατάσταση έκτακτης ανάγκης”
Ισλαμοφοβία
Τ
με μανδύα

α ΜΜΕ και οι κυβερνήσεις
της Δύσης στρέφουν όλη
την προσοχή τους στην κήρυξη της Τουρκίας σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης από τον Ερντογάν και την αναστολή της ισχύος
της ευρωπαϊκής συνθήκης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ενδιαφέρον τους είναι υποκριτικό και
υστερόβουλο.
Όταν ο τουρκικός στρατός
ισοπέδωνε την κουρδική πόλη
Cizre πέρσι, το Συμβούλιο της
Ευρώπης έβγαλε απλά μερικούς
ψίθυρους για τη «δυσανάλογη
χρήση δύναμης». Όταν η ΕΕ
υπέγραφε με τον Ερντογάν την
κατάπτυστη ρατσιστική συμφωνία για τους πρόσφυγες, τα ανθρώπινα δικαιώματα (και συνθήκες) πήγαιναν περίπατο. Τώρα
πίσω από τις κραυγές για τα δικαιώματα κρύβονται οι συμπάθειές τους για τους χουντικούς –
τη «συνέχεια και την σταθερότητα» όπως είχε πει ο υπουργός
Εξωτερικών των ΗΠΑ Κέρι– και η
πρόθεση για κυνικά παζάρια με
τον Ερντογάν.
Το Σαββατοκύριακο γίνανε δυο
μαζικές συγκεντρώσεις στην Κωσταντινούπολη. Η πρώτη, το Σάββατο από το HDP το κόμμα των
Κούρδων και της Αριστεράς που
εκπροσωπείται στο κοινοβούλιο.
Η δεύτερη από το CHP –το κεμαλικό κόμμα που παριστάνει το
“κεντροαριστερό”– με την στήριξη του ΑΚΡ. Και οι δυο συγκεντρώσεις είχαν σύνθημα «Όχι στο
πραξικόπημα, ναι στη δημοκρατία». Όμως, η πάλη για τη δημοκρατία σημαίνει πολύ συγκεκριμένα πράγματα.

Δημόσια συνάντηση
Σε μια δημόσια συνάντηση που
έγινε το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη με πρωτοβουλία των συντρόφων του DSiP (του αδελφού
κόμματος του ΣΕΚ στην Τουρκία),
πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες και
αγωνιστές από άλλα πολιτικά ρεύματα της Αριστεράς, υπογράμμισαν ποια πρέπει να είναι η συνέχεια μετά την απόκρουση της απόπειρας πραξικοπήματος.
Ο Σενόλ Καρακάς, εκ μέρους
του DSiP είπε ότι «η αντίσταση
του λαού που βγήκε στο δρόμο
σταμάτησε το πραξικόπημα. Ως
κομμάτι αυτού του κόσμου, οργανώσαμε αυτή τη συνέντευξη τύπου για να πούμε ότι για να αποτρέψουμε την πιθανότητα νέων
πραξικοπημάτων πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την αντίσταση σε

“Διαφωτισμού”

Ζούμε σε μια εποχή μαζικής στροφής
προς τα δεξιά, την αντίδραση και τον
σκοταδισμό; Κι αν ναι, ποια είναι η απάντηση; Για μεγάλα τμήματα της Αριστεράς η απάντηση στο πρώτο ερώτημα είναι καταφατική. Ο πανεπιστημιακός
Κύρκος Δοξιάδης στο άρθρο του «Η
Αριστερά μπροστά στον ισλαμικό εξτρεμισμό» (Εφ Συν, 19/7) εκτιμάει ότι:

πάλη για τη δημοκρατία... Παρόλα αυτά εχτές κηρύχτηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Γι’ αυτό πρέπει να επιμείνουμε στα αιτήματά μας. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης δεν είναι λύση».
Η κοινή ανακοίνωση, εξηγεί ότι
η πολιτική του Ερντογάν άνοιξε
την όρεξη στους χουντικούς:
«Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι
πραξικοπηματίες ενθαρρύνθηκαν
από την επιστροφή στην πολιτική
του πολέμου στο πάντα ανοιχτό
κουρδικό ζήτημα. Αυτό έδωσε τη
βάση για την οργάνωση του πραξικοπήματος. Όταν βομβαρδιζόταν το κοινοβούλιο στην Άγκυρα,
όταν αεροπλάνα τρομοκρατούσαν την Ιστανμπούλ καταλάβαμε
καλύτερα τι σήμαιναν οι βομβαρδισμοί στο Cizre.
Γι’ αυτό εμείς που υπογράφουμε αυτή τη δήλωση, πιστεύουμε
ότι από την στιγμή που η απόπειρα πραξικοπήματος αποκρούστηκε από τις μάζες, έχει έρθει η
ώρα για επιστροφή στην ειρηνευτική διαδικασία.
Σταματήσαμε το πραξικόπημα!
Μπορούμε να επιβάλλουμε την ειρήνη! Σταματήσαμε το πραξικόπημα! Μπορούμε να διευρύνουμε
τα δικαιώματά μας!
Σταματήσαμε το πραξικόπημα!
Τώρα ας ξεφορτωθούμε το ρατσισμό και το μιλιταρισμό, το εύφορο έδαφος που παράγει πραξικοπήματα. Ας γκρεμίσουμε τα εμπόδια στην πολιτική δημοκρατία
και την ελευθερία της σκέψης και
έκφρασης, στο δικαίωμα να οργανωνόμαστε και να διαμαρτυρόμαστε.
Όσοι σταθήκαμε δίπλα-δίπλα
ενάντια στο πραξικόπημα, πρέπει
να παλέψουμε πάλι μαζί απαιτών-

Μαζική η συγκέντρωση του HDP στην Ιστανμπούλ το Σάββατο 23 Ιούλη.
Κάτω, συντρόφισσες του Επαναστατικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος
(DSiP), σε εξόρμηση με την εφημερίδα τους, καλούν τον κόσμο που τσάκισε
το πραξικόπημα να ξεσηκωθεί ενάντια στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

τας ειρήνη, δημοκρατία, δικαιοσύνη για όλους».

Σημάδι αστάθειας
Τα ΜΜΕ ζωγραφίζουν την εικόνα ενός πανίσχυρου Ερντογάν
που επιβάλλει μια ισλαμική δικτατορία στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα, η κήρυξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης είναι
σημάδι της αστάθειας και της κρίσης που αντιμετωπίζει ο Ερντογάν και η κυβέρνησή του.
Όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν στην απόπειρα του πραξικοπήματος είναι ακόμα ενεργοί.
Ο τουρκικός καπιταλισμός από
επίδοξος «σταθεροποιητής» της
περιοχής έχει αποσταθεροποιηθεί ο ίδιος. Ο Ερντογάν δεν είναι
ο παντοδύναμος Σουλτάνος, αλλά ένας φοβισμένος Βοναπάρτης
που έχει χάσει την μπάλα. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης είναι
το μέσο για να δυναμώσει τις
εξουσίες του με στόχο να ξεκινήσει νέα παζάρια με τη Δύση και
τους στρατηγούς.
Η αντίσταση στην απόπειρα
πραξικοπήματος δίνει τη δυνατότητα στην Αριστερά της Τουρκίας
να πρωτοστατήσει στους αγώνες

για δημοκρατία, εργατικά δικαιώματα, ενάντια στον πόλεμο και τις
επεμβάσεις. Για να πρωτοστατήσει πρέπει να κερδίσει στο πλευρό της μαζικά τμήματα των εργατών και των φτωχών που μπορεί
να θεωρούν ακόμα τον Ερντογάν
«δικό μας άνθρωπο» -όπως οι Σύριοι πρόσφυγες στην Τουρκια
που βγήκαν κι αυτοί στους δρόμους ενάντια στο πραξικόπημααλλά δεν θέλουν λιγότερα δικαιώματα, περισσότερη φτώχεια και
περισσότερο πόλεμο.
Το καθήκον της δικής μας Αριστεράς είναι να ξεσκεπάζει την
υποκρισία της κυβέρνησης Τσίπρα που συμπλέει με την ΕΕ στο
ρόλο του υπερασπιστή της δημοκρατίας στη γειτονική χώρα, ενώ
την ίδια στιγμή είναι χωμένη μέχρι το λαιμό στη συνεργασία με
το Ισραήλ που δολοφονεί στην
Γάζα, την «κοσμική» χούντα του
Σίσι στην Αίγυπτο και σε όλες τις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην
περιοχή. Που, την ίδια στιγμή που
παζαρεύει την τύχη των οχτώ
χουντικών αξιωματικών, κρατάει
ερμητικά κλειστά τα σύνορα για
τους πρόσφυγες.

Λέανδρος Μπόλαρης

«Ζούμε σε μια ‘παγκόσμια Δημοκρατία της Βαϊμάρης’, όπου η ορμή της λαϊκής απόγνωσης ενάντια στο κατάφωρα
άδικο πολιτικο-οικονομικό καθεστώς δεν
υφαρπάζεται από έναν πόλο, όπως στη
μεσοπολεμική Γερμανία, αλλά από δύο:
από τη ‘γηγενή αντίδραση’ εναντίον του
ευρωπαϊκού Διαφωτισμού και από το
θρησκευτικό μένος εκείνων που έμελλε
να αναλάβουν τα ηνία του αντιδυτικού
αγώνα. Μόνη μας και μόνιμη παρηγοριά, τα λόγια του Γκράμσι: Απαισιοδοξία
της νόησης, αισιοδοξία της βούλησης».
Μπροστά μας ξεδιπλώνεται, σύμφωνα
με τον αρθρογράφο, μια «υφέρπουσα
ιδεολογική σύμπλευση» μεταξύ του ισλαμικού εξτρεμισμού και της ευρωπαϊκής Ακροδεξιάς. Ο στόχος του πρώτου
είναι «η υπονόμευση της (όποιας) συνοχής των δυτικών κοινωνιών», των αξιών
που εκφράζουν «το συνεκτικό υλικό της
γαλλικής κοινωνίας και των πολυπολιτιστικών κοινωνιών γενικότερα».

Βούληση
Το συμπέρασμα είναι ότι η Αριστερά
δεν πρέπει να συμμαχήσει ούτε με τους
«ευρωσκεπτικιστές» ούτε με τους τζιχαντιστές. Η «μόνη μας παρηγοριά» καταλήγει το άρθρο είναι η γνωστή φράση
του Γκράμσι: απαισιοδοξία της νόησης
αισιοδοξία της βούλησης. Βούλησης για
ποιο στόχο, μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος.
Όμως, το πρόβλημα ξεκινάει από την
ανάλυση. Είναι λάθος ότι στο μεσοπόλεμο, (εξ ου η αναφορά στη Δημοκρατία
της Βαϊμάρης) η «λαϊκή απόγνωση»
υφαρπάχθηκε από ένα «πόλο» δηλαδή
το φασισμό. Φέτος συμπληρώνονται 80
χρόνια από το «παγκόσμιο 1936», την
Ισπανική Επανάσταση, την γενική απεργία και τις καταλήψεις στην Γαλλία, τις
«μέρες Μαγιού» στην Ελλάδα. Αν ο φασισμός έκφραζε την αντεπαναστατική
απελπισία, η άνοδος της Αριστεράς και
το κύμα των επαναστάσεων και αγώνων
ήταν η άλλη όψη της κρίσης του συστήματος τότε, η επαναστατική ελπίδα.

συνέχεια στη σελ. 13

