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Σ
τάση εργασίας από τις 12μεσ
και συγκέντρωση στη 1μμ
στην πλ.Κλαυθμώνος προκή-

ρυξε η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 14 Ιούνη.
Το ίδιο και μια σειρά άλλα σωματεία.
Το σωματείο του Μετρό καλεί σε
στάση εργασίας από την έναρξη της
βάρδιας μέχρι τις 9πμ και από τις
9μμ μέχρι τη λήξη. Το σωματείο των
εργαζόμενων στα λεωφορεία καλεί
σε στάση εργασίας 12μες-4μμ. 

Η κυβέρνηση έβαλε στην αρχή
της βδομάδας το Πολυνομοσχέδιο
στις Επιτροπές της Βουλής κι όπως
όλα δείχνουν το μεσημέρι της Πέμ-
πτης στέλνει προς ψήφιση τα προ-
απαιτούμενα μέτρα που συμφώνησε
με τους δανειστές, προκειμένου να
κλείσει την 4η αξιολόγηση. Τι κι αν
την ίδια στιγμή ο Τσίπρας προσπα-
θεί να πείσει ότι το φετινό καλοκαίρι
έρχεται η έξοδος από τα μνημόνια...
Προλαβαίνει να ψηφίσει ένα πακέτο
μνημονιακών επιθέσεων μακράς
διάρκειας.

Βασικός στόχος είναι μέχρι το
2022 να έχουν επιτευχθεί πρωτογενή
πλεονάσματα ύψους έως και 5,19%
του ΑΕΠ, πολύ πιο πάνω ακόμα κι
από το 3,5% που έχει συμφωνηθεί με
τους δανειστές. Πλεονάσματα βαμ-
μένα με αίμα, καθώς στο βωμό τους
θυσιάζονται συντάξεις, μισθοί, τα-
μεία, δημόσιες επιχειρήσεις.  

Στα 120 άρθρα του, το πολυνομο-
σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων πε-
ρικοπές στις συντάξεις έως και 18%
από τη νέα χρονιά, με ταυτόχρονη
κατάργηση επιδομάτων. Τουλάχι-
στον 1.300.000 συνταξιούχοι θα
δουν τη σύνταξή τους να πετσοκό-
βεται κι άλλο, “εξοικονομώντας” για
χάρη των δανειστών περισσότερα
από 2 δισεκατομμύρια. Άλλο τόσο
σχεδόν, θα αρπαχτεί από τις τσέπες
των φτωχών στις αρχές του 2020,
μέσω της μείωσης του αφορολόγη-
του στα 5.868 ευρώ από 8.636 ευρώ
που είναι σήμερα.

Μια ακόμα αντεργατική επίθεση
που υπάρχει στο Πολυνομοσχέδιο
και δεν έχει πάρει μεγάλη δημοσιό-
τητα είναι η μονιμοποίηση της αρπα-
γής των διαθέσιμων των δημόσιων
φορέων, κάτι που έχει γίνει τα προ-
ηγούμενα χρόνια οξύνοντας τα προ-
βλήματα υποχρηματοδότησης κοι-
νωνικών υπηρεσιών. Τώρα καθιερώ-
νεται ότι οι υπηρεσίες θα έχουν στη
διάθεσή τους μόνο τα απολύτως
απαραίτητα για τις ταμειακές ανάγ-
κες 15 ημερών! Τα υπόλοιπα διαθέ-
σιμα θα βρίσκονται σε λογαριασμό
στην Τράπεζα της Ελλάδος. Έστω κι
αν λείπουν τα απαραίτητα από τα
νοσοκομεία ή τα σχολεία, προτεραι-
ότητα παίρνουν οι πληρωμές προς
τους τραπεζίτες. 

Φυσικά... αφού γίνουν όλα αυτά τα
πετσοκόμματα, θα έρθουν τα “αντίμε-

τρα”. Γιατί τα μνημόνια πέρα από τις
περικοπές έχουν και “κοινωνικό” πρό-
σωπο. Από τα λεφτά που θα “εξοικο-
νομηθούν” το 2020 για παράδειγμα,
θα διατεθεί το 25% σε κοινωνικές δα-
πάνες. Αφού σου έχουν πάρει το καρ-
βέλι, θα σου επιστρέψουν ένα ξερο-
κόμματο. Αλλά κι αυτό ακόμα είναι
υπό προϋποθέσεις καθώς η ανάπτυξη
θα πρέπει να φτάσει το 2,3%. 

Στο σφυρί

Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τη νεοφι-
λελεύθερη λογική που έχει υιοθετή-
σει και ο ΣΥΡΙΖΑ, σημαίνει δύο
πράγματα. Το ένα είναι ότι οι φορο-
απαλλαγές πάνε στο κεφάλαιο και
τις επιχειρήσεις. Την πρώτη χρονιά
εκεί θα πάει το σύνολο του υπερπλε-
ονάσματος, για να φτάσει προοδευ-
τικά στο μισό μετά από δυο χρόνια.
Το δεύτερο είναι ότι βγαίνουν όλα
στο σφυρί. Στο πολυνομοσχέδιο
προβλέπεται εντατικοποίηση της
διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων από
τα λιμάνια, τα τραίνα και το Φυσικό
Αέριο, μέχρι τη ΔΕΗ, την Εγνατία, τα
ΕΛΠΕ, τις επιχειρήσεις νερού κλπ.
Με τέτοια δώρα στους “επενδυτές”
υπολογίζουν ότι ο ρυθμός ανάπτυ-
ξης θα ανεβεί και έτσι θα προκύ-
ψουν τα “υπερπλεονάσματα”. Με
άλλα λόγια όσα δεν πάνε στους τρα-
πεζίτες θα πάνε στους υπόλοιπους
καπιταλιστές.

Όσον αφορά τη μεγάλη μάχη που
είναι σε εξέλιξη για μαζικές προσλή-
ψεις στη δημόσια Υγεία, Παιδεία,
δήμους και συνολικά στις ρημαζόμε-
νες από τις ελλείψεις κοινωνικές
υπηρεσίες, θα συνεχιστεί. Το πολυ-
νομοσχέδιο προβλέπει τη συντήρη-
ση της σημερινής κατάστασης αντί
για τη μαζική είσοδο νέων εργαζόμε-
νων προκειμένου να αποκαταστα-
θούν τα κενά που δημιούργησε το
πάγωμα των προσλήψεων όλα αυτά

τα χρόνια. Γιατί μπορεί να λένε ότι
έρχεται το 1 προς 1 (μία πρόσληψη
για κάθε μία συνταξιοδότηση) αντί
του 1 προς 15 που ουσιαστικά ίσχυε
μέχρι τώρα, αλλά για να αντιστρα-
φούν οι συνέπειες χρειάζεται η ανα-
λογία να αναποδογυρίσει – να γίνον-
ται 15 προσλήψεις για κάθε συντα-
ξιοδότηση - αντί να ισοφαριστεί. Οτι-
δήποτε άλλο σημαίνει διατήρηση
των ελλείψεων.

Μαζί με τα παραπάνω πάει η νέα
προσπάθεια για αξιολόγηση στο δη-
μόσιο, παρά τις απανωτές αποτυχίες
που την έχει οδηγήσει η συνεχιζόμε-
νη αποχή των εργαζόμενων, όπως
και οι αλλαγές στη δημόσια εκπαί-
δευση που επιδεινώνουν τις συνέ-
πειες της υποχρηματοδότησης κι
ανοίγουν την πόρτα σε χορηγούς
και ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Γι'αυτά και αρκετά ακόμα που
προβλέπει το νέο Πολυνομοσχέδιο
και το “Μεσοπρόθεσμο”, η σύγκρου-
ση μαζί του είναι μονόδρομος. Μια
σύγκρουση που είναι ξεκινημένη.
Όλο το δεκαπενθήμερο που ακολού-

θησε μετά τη γενική απεργία της
30ης Μάη, είναι γεμάτο από αγώνες
που έχουν στο κέντρο τους την κόν-
τρα με κομμάτια του πακέτου με τα
προαπαιτούμενα. Από τους εργαζό-
μενους στα λεωφορεία που τράβη-
ξαν χειρόφρενο την επόμενη της πα-
νεργατικής ενάντια στο ξεπούλημα
του αμαξοστάσιου στο Ελληνικό, μέ-
χρι τους εργαζόμενους της Επιτρο-
πής Κεφαλαιαγοράς που βρίσκονται
σε καθημερινές απεργιακές κινητο-
ποιήσεις ενάντια στις περικοπές. Κι
από τους εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ
που παλεύουν ενάντια στις απολύ-
σεις που στρώνουν το δρόμο για την
ιδιωτικοποίηση, μέχρι τους συναδέλ-
φους τους στον ΟΣΕ που ακινητο-
ποίησαν τους συρμούς την περα-
σμένη Παρασκευή ενάντια στο ξε-
πούλημα της ΕΕΣΣΤΥ.

Γι' αυτό και η αντικαπιταλιστική
αριστερά έβαλε την προοπτική ότι η
σύγκρουση με ένα τέτοιο πακέτο
επιθέσεων δεν μπορεί να περιορι-
στεί σε ένα απογευματινό συλλαλη-
τήριο. Απαιτεί πανεργατική απεργια-
κή κλιμάκωση, προτείνοντας νέα Πα-

νεργατική Απεργία πριν από την ψή-
φιση του Πολυνομοσχέδιου.

“Ο αγώνας για να μην περάσουν
τα μνημονιακά προαπαιτούμενα και
η «αξιολόγηση» Γεροβασίλη – Γα-
βρόγλου, είναι συνέχεια της πανερ-
γατικής 30 Μάη και κομμάτι των
αγώνων που δίνουν οι εργαζόμενοι,
για προσλήψεις, σταμάτημα των πε-
ρικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων,
αυξήσεις στους μισθούς, συλλογι-
κές συμβάσεις” υπογραμμίζει η προ-
κήρυξη του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια που τις τελευταίες
δύο βδομάδες μοιράζεται σε εργατι-
κούς χώρους και γειτονιές. Και συ-
νεχίζει: “Θα χρειαστεί τα συνδικάτα
να πάρουν ξανά πάνω τους την σύγ-
κρουση και να δώσουν συνέχεια με
νέες απεργιακές κινητοποιήσεις.
Διεκδικούμε πανεργατική απεργία
στις 13 Ιούνη μπροστά στην ψήφιση
των μνημονιακών προαπαιτούμενων.
Ήδη μια σειρά σωματεία έχουν απο-
φασίσει απεργιακές κινητοποιήσεις
για εκείνη την μέρα. Κλιμακώνουμε
την αντίσταση για να μην περάσει
καμιά μνημονιακή επίθεση. 

Απέναντι στα ψέματα της κυβέρ-
νησης ότι δεν υπάρχει άλλη διέξο-
δος οι εργαζόμενοι προβάλουμε το
δικό μας δρόμο, τη διαγραφή του
χρέους. Να πάψουμε να πληρώνου-
με δις ευρώ κάθε χρόνο για να γεμί-
ζουν τα σεντούκια των τραπεζιτών
ντόπιων και Ευρωπαίων. Να συγ-
κρουστούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε.
Να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες και
οι μεγάλες επιχειρήσεις κάτω από
τον έλεγχο των εργαζόμενων”. 

Η ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ είναι μια μεγάλη
ομοσπονδία η οποία προχωράει σε
24ωρη απεργία την προηγούμενη
ημέρα. Ανάλογες προσπάθειες έγι-
ναν και σε μια σειρά σωματεία στην
Υγεία και αλλού.

Αυτού του είδους οι πιέσεις δού-
λεψαν στο να υπάρξει απεργιακή κι-
νητοποίηση την ίδια την ημέρα της
ψήφισης. Η αρχική ανακοίνωση των
συνδικάτων καλούσε σε απογευματι-
νό συλλαλητήριο χωρίς απεργία. Τε-
λικά η ΑΔΕΔΥ καλεί στάση εργασίας
και συλλαλητήριο το μεσημέρι 1μμ.

Η επιτυχία της απεργιακής κινητο-
ποίησης στις 14 Ιούνη έχει μεγάλη
σημασία. Τόσο γιατί θα παίξει ρόλο
αν η Βουλή θα ψηφίζει τα νέα μέτρα
περικυκλωμένη από συνδικάτα και
ομοσπονδίες, όσο και για τη συνέ-
χεια. Η Γενική Απεργία της 30 Μάη
έδωσε την ώθηση σε χιλιάδες εργα-
ζόμενους να βγουν σε απεργία τις
επόμενες ημέρες είτε δούλευαν ερ-
γολαβικοί στην Κόσκο, είτε σε ΔΕ-
ΚΟ. Η απεργιακή κινητοποίηση στις
14 Ιούνη μπορεί να δώσει νέα ώθηση
για τις μάχες που έρχονται.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ξεσηκωμός ενάντια στο Πολυνομοσχέδιο-σφαγείο

Θα τo
βρείτε 
στο

μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Πανεργατική απεργία, Αθήνα 30 Μάη
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Μ
ια κρίσιμη βδομάδα ξεκίνησε με δι-
πλές εξελίξεις. Η κυβέρνηση του
Αλέξη Τσίπρα προχωράει να περάσει

από τη Βουλή το Πολυνομοσχέδιο-σφαγείο
που κατοχυρώνει όλες τις μνημονιακές αν-
θρωποθυσίες σε βάθος χρόνων στο βωμό
του κέρδους. Και ταυτόχρονα προσπαθεί να
φορέσει τον μανδύα του ειρηνοποιού στα
Βαλκάνια την ώρα που υποχρεώνει τη γειτο-
νική Δημοκρατία της Μακεδονίας σε μια τα-
πεινωτική συμφωνία με τις πλάτες της ΕΕ και
του ΝΑΤΟ.

Οι εθνικιστικές κραυγές της δεξιάς και
ακροδεξιάς αντιπολίτευσης δεν πρέπει να
ξεγελούν κανέναν. Η συμφωνία που επικυρώ-

νουν τα τηλεφωνήματα Τσίπρα-Ζάεφ δεν εί-
ναι “εθνική υποχώρηση που ξεπουλάει το
όνομα της Μακεδονίας”. Είναι μια συμφωνία
που βάζει τη γειτονική χώρα κάτω από τις
φτερούγες του ελληνικού καπιταλισμού στο
δρόμο προς την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. 

Πορεία εκβιασμών

Με τη βοήθεια αυτών των ιμπεριαλιστικών
οργανισμών που έδωσαν στις ελληνικές κυ-
βερνήσεις το δικαίωμα του βέτο για την πο-
ρεία των γειτόνων, το δίδυμο Τσίπρα-Κοτζιά
ολοκληρώνει την πορεία των εκβιασμών που
ξεκίνησε πριν από 26 χρόνια ο Σαμαράς και
συνέχισε ο Παπούλιας και ο Καραμανλής.
Όσο και να διαμαρτύρεται ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης, ο Κοτζιάς δικαιολογημένα αυτο-
προβάλεται ως ο συνεχιστής της πολιτικής
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ για το Μακεδονικό.

Αφού οι έλληνες καπιταλιστές λεηλάτησαν
ό,τι ιδιωτικοποιήθηκε στα Σκόπια με τη βοή-
θεια του εμπάργκο που επέβαλε το 1995 το
ΠΑΣΟΚ και αφού ο Καραμανλής κατοχύρω-

σε το ελληνικό βέτο το 2008, έρχεται ο Τσί-
πρας να ολοκληρώσει τη δορυφοροποίηση
της Δημοκρατίας της Μακεδονίας με αλλαγή
ονόματος και συντάγματος.

Με τέτοια πολιτική, η Ελλάδα στα μάτια
των εργατών στα Βαλκάνια μετατρέπεται σε
τραμπούκο του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αντί για
την ειρήνη, οι ταπεινωτικοί εκβιασμοί καλ-
λιεργούν εθνικιστικές καχυποψίες μεταξύ
των λαών και ανοίγουν το δρόμο για μελλον-
τικές εμπλοκές σε ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις στα πλαίσια των ανταγωνισμών για τον
έλεγχο των δυτικών Βαλκανίων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η συμφω-
νία Τσίπρα-Ζάεφ δεν αποτελεί “προοδευτι-
κό” αντίβαρο για τα μνημονιακά αίσχη του
Πολυνομοσχέδιου, όπως θα ήθελε να την πα-
ρουσιάσει η κυβερνητική προπαγάνδα. Είναι
δυο όψεις της ίδιας προσπάθειας του ελληνι-
κού καπιταλισμού να φορτώσει τα βάρη της
κρίσης στους εργάτες μέσα και έξω από τα
σύνορα.

Γι' αυτό η στάση της Αριστεράς πρέπει να
είναι ξεκάθαρη: Ειρήνη με τους γείτονες, Πό-
λεμο με τα Μνημόνια. Στην καπιταλιστική δι-
πλωματία του Τσίπρα απαντάμε απεργώντας
και διαδηλώνοντας την ώρα που η Βουλή ψη-
φίζει το Πολυνομοσχέδιο. Και συνεχίζουμε
κλιμακώνοντας την πάλη ενάντια στους τρα-
πεζίτες και τους πολεμοκάπηλους, ντόπιους
και διεθνείς, που σπέρνουν τη φτώχεια και
εδώ και σε όλα τα Βαλκάνια.

Σ
τα 14.000 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμη-
σης της Εργατικής Αλληλεγ-

γύης με τα 6.800 ευρώ που συγκεν-
τρώθηκαν την περασμένη βδομάδα.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που συγκέντρω-
σαν 190 ευρώ από το Pride καθώς
και για τις προσωπικές σας ενισχύ-
σεις: Κατερίνα Κ. 50 ευρώ, από 40
ευρώ Βασίλης Μ., Θανάσης Σ. και
Μανώλης Φ., Γιάννης Π. 30 ευρώ,
από 20 ευρώ Ανθή Κ., Πωλίνα Γ., Πέ-
τρος Π., Στέλλα Θ. και Γιάννης Β.,
Γιάννης Σ. 15 και Κώστας Δ. 10 ευ-
ρώ.

Ευχαριστούμε επίσης τους Νίκο
Δ., Ντίνα Θ., Κώστα Κ., Δημήτρη Ζ.,
Φωτεινή Π., Δήμητρα Π., Μάνθο Α.,
Βασιλική Π. και Ντίνα Π. που γρά-
φτηκαν συνδρομητές καθώς και τα
σωματεία Εργατικό Κέντρο Ρεθύ-
μνου, Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας,
ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ, Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Ενέργειας, ΠΕΝΕΝ, ΟΤΟΕ Β. Ελ-
λάδας, και τους Συλλόγους Εργαζο-
μένων στην Αγροτική και στην τρά-
πεζα Αττικής που ανανέωσαν τη συν-
δρομή τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr Γυρίστε στις σελίδες 8, 9

Με τους γείτονες ΕΙΡHΝΗ, 
με τα Μνημόνια ΠΟΛΕΜΟ
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“Αξιολόγηση”
σημαίνει πειθαρχία 
στα μνημόνια

Μ
αζί με το πακέτο των επιθέσεων που πάνε να
ψηφίσουν την Πέμπτη στη Βουλή, επαναφέ-
ρουν και την προσπάθεια να εφαρμόσουν την

αξιολόγηση στο δημόσιο. Την επαναφέρουν και μάλι-
στα με χειρότερους όρους σε σχέση με πριν. Διατηρεί
όλα τα τιμωρητικά μέτρα που είχε η κατάπτυστη τρο-
πολογία της Γεροβασίλη κι εντείνει τις απεργοσπαστι-
κές πιέσεις. 

Όλες οι προηγούμενες προσπάθειες για εφαρμογή
της αξιολόγησης είχαν αποτύχει χάρη στη μαζική απο-
χή των εργαζομένων. Πέρυσι είχε φέρει μια τροπολο-
γία που “τιμωρούσε” κατηγορίες εργαζόμενων αν δεν
εφάρμοζαν την αξιολόγηση, κόβοντάς τους τη δυνατό-
τητα εργασιακής ανέλιξης. Παρ' όλα αυτά η αξιολόγη-
ση του 2016 και πάλι απέτυχε.

Τώρα το επικαιροποιεί βάζοντας στο πολυνομοσχέ-
διο ότι το ίδιο μέτρο θα ισχύει και για την αξιολόγηση
του 2017 – τη φετινή. Εκτός αυτού, προκειμένου να
σπάσει τη συλλογική αντίσταση, δίνει τη δυνατότητα
να κάνεις αξιολόγηση ηλεκτρονικά, ακόμα κι από το
σπίτι σου που λέει ο λόγος. Το μόνο που δείχνουν αυ-
τά είναι η δύναμη των εργαζόμενων που οδήγησαν τις
προηγούμενες προσπάθειες αξιολόγησης στο κενό και
η αδυναμία της κυβέρνησης να επιβάλει το μέτρο.

Πειθαρχία

Και γιατί είμαστε ενάντια; Πρώτον, με την αξιολόγη-
ση δεν τους ενδιαφέρει να βελτιώσουν το οτιδήποτε
στο δημόσιο. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να επι-
βάλλουν την πειθαρχία για να περάσουν τα μνημονια-
κά μέτρα. Π.χ ένας υγειονομικός που σε μια προηγού-
μενη φάση θα αρνιόταν να πάρει το 5ευρο και θα εξέ-
ταζε δωρεάν -ή οτιδήποτε αντίστοιχο- θα αξιολογείται
αρνητικά. Τι σημαίνει ότι αξιολογείσαι “καλός”; Ότι
εφαρμόζεις τις μνημονιακές επιλογές στο δημόσιο.

Δεύτερον με την αξιολόγηση φτιάχνουν λίστες και
ιστορικά εργαζομένων που μπορεί να αξιοποιηθούν σε
μια επόμενη φάση που θα θέλουν να κάνουν απολύ-
σεις, κινητικότητα, διαθεσιμότητες κλπ. Χαρακτηριστι-
κό για τους κινδύνους που κρύβει η συγκρότηση τέτοι-
ων καταλόγων με τα ανάλογα δεδομένα, είναι ότι το
σύστημα της αξιολόγησης την έχει αναλάβει εργολα-
βικά ιδιωτική εταιρία. Το σε ποιον θα είναι διαθέσιμα
και πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία είναι
ζήτημα που κρύβει μεγάλους κινδύνους. 

Τρίτον, είναι το γεγονός ότι προσπαθούν να “αξιολο-
γήσουν” τη δουλειά εργαζόμενων σε υπηρεσίες που
ρημάζουν από τις ελλείψεις και τις περικοπές. Έχουν
διαλύσει το δημόσιο και τις κοινωνικές υπηρεσίες και
με την αξιολόγηση πάνε να μετακυλήσουν την ευθύνη
στους εργαζόμενους.

Και τέταρτον είναι προφανές ότι για να περάσουν
και τα υπόλοιπα κατάπτυστα μέτρα θα πρέπει να σπά-
σουν τη δύναμη των σωματείων και τα επιτυχημένα
παραδείγματα συλλογικής αντίστασης των εργαζόμε-
νων, όπως είναι η αποχή από την αξιολόγηση. 

Γι' αυτό και για άλλη μια φορά οι προσπάθειές τους
θα αποτύχουν. Παρά τις πιέσεις. Ήδη μια σειρά χώροι
εργαζομένων του δημοσίου και σωματεία, στα υπουρ-
γεία, τα νοσοκομεία, τους δήμους κλπ, κάνουν συνε-
λεύσεις και βγάζουν αποφάσεις συνέχισης της απερ-
γίας – αποχής κι από αυτή τη διαδικασία αξιολόγησης
και δηλώνουν τη συμμετοχή τους στην απεργιακή κι-
νητοποίηση της Πέμπτης 14 Ιούνη.

Κώστας Πίττας
γ.γ Ομοσπονδίας Υπαλλήλων τ.Υπουργείου Ανάπτυξης 

NOΣΟΚΟΜΕΙΑ “Δεν την εφαρμόζουμε”

Σ
ε εξέλιξη είναι η μάχη
ενάντια στη νέα προ-
σπάθεια αξιολόγησης

στα νοσοκομεία. “Σε μια μαζι-
κή γενική συνέλευση πήραμε
απόφαση ότι δεν εφαρμόζου-
με την αξιολόγηση και ήδη μα-
ζεύουμε τις αρνήσεις συμμε-
τοχής των συναδέλφων, μέσα
σε πολύ καλό κι αγωνιστικό
κλίμα” δήλωσε στην Ε.Α ο Κώ-
στας Καταραχιάς, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων
στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας. 

“Υπάρχει οργή για το γεγο-
νός ότι η κυβέρνηση πάει να
επιβάλει το μέτρο με τους
όρους των δανειστών, που το
μόνο που κάνουν είναι εντεί-
νουν το πρόβλημα των ελλεί-
ψεων και της υποχρηματοδό-
τησης. Γι'αυτό και η ανυπακοή
μας στην εφαρμογή της αξιο-
λόγησης πάει χέρι χέρι με τη
συμμετοχή στην απεργιακή κι-
νητοποίηση της Πέμπτης 14
Ιούνη, ενάντια στο νέο πολυ-
νομοσχέδιο. Ήδη ενημερώ-
νουμε τους συναδέλφους κι

οργανώνουμε την παρουσία
μας για να είναι όσο πιο μαζι-
κή γίνεται” συνέχισε.

“Και στο δικό μας νοσοκο-
μείο η αντίσταση στην αξιολό-
γηση πάει καλά” μεταφέρει η
Μαρία Χαρχαρίδου από το
σωματείο εργαζομένων στο
ΓΝΑ Γεννηματάς. “Κάναμε συ-
νελεύσεις και την προηγούμε-
νη βδομάδα και χτες, και βγά-
λαμε αποφάσεις ότι όλοι συμ-
μετέχουμε στην απεργία –
αποχή. Έγινε μεγάλη συζήτη-
ση, ειπώθηκαν όλα τα επιχει-
ρήματα για ποιόν λόγο πρέπει
να συνεχίσουμε την απεργία –

αποχή κι όλοι συμφώνησαν ότι
δεν πρέπει να εφαρμόσουμε
το μέτρο ειδικά τη στιγμή που
μπαίνει εκβιαστικά με την τρο-
πολογία της Γεροβασίλη. Οι
αποφάσεις ήταν ομόφωνες.
Έχουμε ξεκινήσει και μα-
ζεύουμε δηλώσεις από τους
συναδέλφους και η συμμετο-
χή είναι μαζική, παρά τις πιέ-
σεις και τις προσπάθειες υπο-
νόμευσης που έρχονται από
τα δεξιά κι από στελέχη της
διοίκησης. Θα συμμετέχουμε
και στην κινητοποίηση της
Πέμπτης έχοντας πάρει από-
φαση για στάση εργασίας ήδη

πριν την προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ
για όλο το δημόσιο τομέα”. 

“Η συνέλευση που έγινε την
Τρίτη 12/6, στο Ιπποκράτειο
της Θεσσαλονίκης πήρε ομό-
φωνη απόφαση συνέχισης της
απεργίας – αποχής” τονίζει ο
Γιάννης Κούτρας, πρόσφατα
εκλεγμένος στο Δ.Σ του σω-
ματείου εργαζομένων στο νο-
σοκομείο. “Συνεχίζουμε στο
δρόμο που έχουμε βαδίσει με
επιτυχία μέχρι τώρα κι έχουμε
οδηγήσει όλες τις προηγούμε-
νες προσπάθειες αξιολόγησης
στα σκουπίδια. Από τη μεριά
μας στη συνέλευση βάλαμε
και την ανάγκη για μαζική
συμμετοχή στη στάση εργα-
σίας που έχει προκηρύξει η
ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη, για να πα-
λέψουμε από κοινού με όλους
τους συναδέλφους του δημο-
σίου – κι όχι μόνο – ενάντια
στο νέο πακέτο επιθέσεων
που φέρνουν κυβέρνηση και
δανειστές”.

Σ.Μ.

Σχολεία πρώτης και δεύτερης κατηγορίας

Η
ψήφιση του νομοσχεδίου «για την
αναδιοργάνωση των δομών υπο-
στήριξης της πρωτοβάθμιας και

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» στοχεύει
στο DNA της δημόσιας εκπαίδευσης. 

Με αυτό το νομοσχέδιο, ανταποκρινό-
μενοι στις κατευθύνσεις της έκθεσης του
ΟΟΣΑ (που έγινε κατά παραγγελία της
κυβέρνησης) επιχειρούν να διαμορφώ-
σουν συνθήκες εκπαιδευτικής αγοράς
όπου εκπαιδευτικοί και σχολεία θα αντα-
γωνίζονται για το ποιος θα προσφέρει το
καλύτερο εκπαιδευτικό προϊόν δουλεύον-
τας ακόμη πιο εντατικά για να πιάσουν
τους δείκτες που θα διαμορφώνει και θα
ελέγχει ένας κεντρικά ελεγχόμενος μηχα-
νισμός με κέντρο το υπουργείο. 

Οι άξονες που κινείται η κυβέρνηση εί-
ναι δύο. Ο πρώτος είναι η γενίκευση των
περικοπών και των συγχωνεύσεων. Η δη-
μιουργία των ΚΕΣΥ (Κέντρο Εκπαιδευτι-
κής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης) εν-
σωματώνει και συγχωνεύει ένα μεγάλο
τμήμα δομών που στήριζαν το εκπαιδευτι-
κό έργο παίζοντας ένα πολύ σημαντικό
ρόλο. Τέτοιοι είναι τα ΚΕΔΔΥ (Κέντρα Διά-
γνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαι-
δευτικών αναγκών), τα ΚΕΠΛΗΝΕΤ (κέν-
τρα πληροφορικής), τα ΕΚΦΕ (κέντρα φυ-
σικών επιστημών), τα ΚΠΕ (κέντρα περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης) κ.α. Η συγχώ-
νευσή τους θα κάνει την πρόσβαση στις
υπηρεσίες που προσέφεραν πολύ πιο δύ-
σκολη. Ειδικά στον ευαίσθητο τομέα της
ειδικής αγωγής θα επιμηκύνει το χρόνο
διάγνωσης των ειδικών μαθησιακών δυ-

σκολιών και ως εκ τούτου και τις προτά-
σεις αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών
αναγκών των παιδιών αυτών. Αυτό θα φέ-
ρει ιδιαίτερες δυσκολίες στα σχολεία γιατί
δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν χωρισμό
τμημάτων, παράλληλη στήριξη, ειδικές
μετασκευές των κτηριακών εγκαταστάσε-
ων κλπ. Σπρώχνει τους γονείς στην ιδιωτι-
κή πρωτοβουλία και στην πρόσληψη ιδιω-
τικών εκπαιδευτικών για παράλληλη στή-
ριξη μέσα στη σχολική τάξη. 

Αντιστάσεις

Ο δεύτερος άξονας είναι η επαναφορά
της αξιολόγησης. Της ίδιας αξιολόγησης
που καταλήγει σε κατηγοριοποίηση σχο-
λείων, χαρακτηρισμό εκπαιδευτικών ως
ανίκανων και, αν και δεν το λέει ακόμη,
απολύσεις. Αυτό που διαφέρει σε σχέση
με τις προηγούμενες απόπειρες εισαγω-
γής της αξιολόγησης είναι ο τρόπος που
επιχειρείται να εισαχθεί. Καθοριστικός
παράγοντας σε αυτό είναι οι έως τώρα
μεγάλες αντιστάσεις των εκπαιδευτικών
που οδήγησαν σε ακύρωση όλες τις προ-
ηγούμενες απόπειρες επιβολής της.

Το υπουργείο επιχειρεί να τις προσπε-
ράσει, προσπαθώντας να διαμορφώσει τη
λεγόμενη «κουλτούρα αξιολόγησης». Έτσι
ονομάζουν κατ’ ευφημισμό την αναγκαστι-
κή επιβολή της αξιολόγησης μέσω ενός
συνδυασμού πλήρους εξατομικοποίησης
των εκπαιδευτικών, τρομοκρατίας και απο-
δοχής της από ένα τμήμα του κλάδου. Οι
εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιολογήσουν
τις/τους διευθύντριες/ές, υποδιευθύν-

τριες/ές και προϊσταμένες/ους με ένα ανώ-
νυμο ερωτηματολόγιο, με βαθμολογική
κλίμακα από 0 έως το 100 και ποιοτικά από
το «ακατάλληλος» (έννοια που χρησιμοποι-
είται για πρώτη φορά) έως το «άριστος». 

Ταυτόχρονα επιχειρείται να καθιερωθεί
η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας
ανοίγοντας διαδικασίες αυτονόμησής της
και σπάζοντας τον ενιαίο χαρακτήρα της
εκπαίδευσης, βάζοντας τα σχολεία σε μια
κούρσα ανταγωνισμού. Τα ΠΕΚΕΣ (Περι-
φερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδια-
σμού) θα διαμορφώνουν, με βάση τις εκ-
θέσεις «προγραμματισμού και αποτίμησης
του εκπαιδευτικού έργου» που θα συντάσ-
σουν τα σχολεία μιας περιφέρειας, συγ-
κεντρωτικές εκθέσεις που θα έχουν τελικό
αποδέκτη το υπουργείο που θα αναλαμ-
βάνει σε πανελλαδικό επίπεδο την κατη-
γοριοποίηση των σχολικών μονάδων. 

Το αν η κυβέρνηση με αυτά τα μέτρα
κατορθώσει να διαμορφώσει το έδαφος
πάνω στο οποίο θα περάσουν οι πιο
σκληροί όροι της αξιολόγησης και της
αποκέντρωσης της εκπαίδευσης εξαρτά-
ται, για μια ακόμη φορά, από την αντίστα-
ση των εκπαιδευτικών. Η απεργία - αποχή
πρέπει να αγκαλιαστεί από το σύνολο των
εκπαιδευτικών. Πάνω απ’ όλα όμως το
επερχόμενο συνέδριο της ΔΟΕ πρέπει να
καταλήξει σε απεργιακές και αγωνιστικές
προτάσεις για το ερχόμενο φθινόπωρο
έτσι ώστε όλα αυτά τα μέτρα να ανατρα-
πούν στην πράξη.

Σεραφείμ Ρίζος
πρόεδρος ΣΕΠΕ Χανίων

Συνέλευση προϊσταμένων στο ΓΝΑ Γεννηματάς, 6/6
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ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Επιτυχία σημείωσε η αντικαπιταλιστική αριστερά στην πρώτη της

συμμετοχή στις εκλογές του σωματείου εργαζομένων στο Ιπποκρά-
τειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή εξέλεξε έναν αντιπρόσωπο στο νέο Δ.Σ του σωματείου. 

Πρώτος σε σταυρούς με την Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή ήρθε ο Γιάννης Κούτρας, μέλος του αντικαπιταλιστικού
δικτύου στην Υγεία “Νυστέρι”. Την Τρίτη 12/6 ήταν σε εξέλιξη και οι
εκλογές για την Ενωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης
(ΕΝΙΘ).

“Συνεχίζουμε να δίνουμε τη μάχη για δυνάμωμα της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς μέσα στα σωματεία, συμμετέχοντας και στις εκλο-
γές της ΕΝΙΘ με το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή.  Δίνουμε τη
μάχη για πιο αγωνιστική ΕΝΙΘ το επόμενο διάστημα και για να έχου-
με και περισσότερους αντιπροσώπους στην ΟΕΝΓΕ, ώστε και πα-
νελλαδικά να δυναμώσουμε το κίνημα των υγειονομικών”, δήλωσε ο
Γιάννης Κούτρας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
24ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι

της Υπηρεσίας Ασύλου την Πέμπτη 7/6. 

Σύμφωνα με το σωματείο τους, οι περίπου 130 συμβασιούχοι ορι-
σμένου χρόνου που προσλήφθηκαν τον Μάρτιο του 2018 εργάζονται
επί τρεις συνεχείς μήνες απλήρωτοι/ες, ενώ οι υπόλοιποι περίπου
250 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου αντιμετωπίζουν νέες καθυστε-
ρήσεις στην καταβολή της μισθοδοσίας τους. Την ίδια στιγμή, η Υπη-
ρεσία Ασύλου εξακολουθεί να οφείλει σε 110 εργαζόμενους/ες το μι-
σθό που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της επίσχεσης εργασίας
που είχαν πραγματοποιήσει μέσα στον Μάρτιο του 2018. 

ΠΕΝΕΝ
Απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 13/6 έως τις 16/6, εξήγγειλε η

ΠΕΝΕΝ, η πανελλήνια ένωση των ναυτεργατών, ενάντια στα εξοντω-
τικά ωράρια, την ελλειπή επάνδρωση των πλοίων, τις παραβιάσεις
της ΣΣΕ και τις άθλιες εργασιακές συνθήκες που διαμορφώνονται
σε διάφορες κατηγορίες πλοίων και δρομολογιακές γραμμές.

Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί 24ωρη απεργία στο πλοίο
«ΝΗΣΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ» στις 13/6 με προοπτική συνέχισης και ακο-
λουθούν απεργίες στις 14/6 στο πλοίο «ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ», στις
15/6 στο πλοίο «FIOR DI LEVANTE» και στις 16/6/2018  στο πλοίο
«MARE DI LEVANTE».

ΟΣΕ
24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το ΤΑΙΠΕΔ πραγματο-

ποίησαν την Παρασκευή 8/6, οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ. Την προηγού-
μενη ημέρα είχαν προχωρήσει σε τρίωρες στάσεις εργασίας. 

Βασική αιχμή των απεργών είναι η αντίσταση στο προωθούμενο
ξεπούλημα της ΕΕΣΣΤΥ, της εταιρίας συντήρησης των τραίνων. Τη
μέρα της απεργίας άνοιγε εκ νέου η διαδικασία κατάθεσης δεσμευ-
τικών προσφορών για την εξαγορά της. Η μοναδική που κατέθεσε
προσφορά είναι η ήδη ιδιωτικοποιημένη ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Όπως μας έλε-
γαν οι απεργοί την προηγούμενη ημέρα το Υπουργείο Μεταφορών
εξήγγειλε μετατάξεις των εργαζομένων της εταιρίας σε μια προσπά-
θεια να ετοιμαστεί το προς πώληση “πακέτο”, σύμφωνα με τα κριτή-
ρια των αγοραστών.

Ο
Ηλίας Τσιριμώκος, ένας από
τους 23 υδρονομείς μίλησε
στην Εργατική Αλληλεγγύη

για τη μάχη που δίνουν: 

“Παλεύουμε ενάντια στις απολύσεις
που μας ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.
Δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Από
το 2009 μας έχουν στον αέρα. 23 οικο-
γένειες είναι για 9 χρόνια στην αβεβαι-
ότητα χωρίς να ξέρουμε αν αύριο θα
έχουμε δουλειά, χωρίς να μπορούμε
να προγραμματίσουμε τη ζωή μας. 

Εμείς κανονικά προσληφθήκαμε μέ-
σω ΑΣΕΠ το 2009. Βγήκε η προκήρυ-
ξη, κάναμε τις αιτήσεις, δώσαμε εξε-
τάσεις, βγαίνουν οι οριστικοί πίνακες
των επιτυχόντων και τότε προκηρύσ-
σονται πρόωρες εκλογές και οι προσ-
λήψεις παγώνουν λόγων εκλογών. Με-
τά μπήκαμε στο ΔΝΤ, ήρθαν τα μνημό-
νια και το πάγωμα των προσλήψεών
μας συνεχίστηκε παρά το γεγονός ότι
είχαμε πετύχει στη διαδικασία του
ΑΣΕΠ. Αφού είδαμε ότι για 2-3 χρόνια
δεν προχώραγε τίποτα αποφασίσαμε
το 2012 να πάμε δικαστικά. 

Τελικά δουλειά πιάσαμε το Σεπτέμ-
βριο του 2016 -7 χρόνια μετά την
πρόσληψή μας- κι αφού είχαμε δικαιω-
θεί σε κάθε δικαστικό στάδιο. Παρ'όλα
αυτά η προσπάθεια να μας απολύσουν
δεν σταματάει από εκείνο το σημείο.
Συνήθως με γραφειοκρατικές προφά-
σεις που η διοίκηση πετάει το μπαλάκι
στον ΑΣΕΠ και το ανάποδο, συνέχιζαν
την προσπάθεια είτε να μας διώξουν
είτε να μας έχουν στην αβεβαιότητα.
Με κινητοποιήσεις δικές μας, σωματεί-
ων, συνδικαλιστών κλπ τους αναγκάζα-
με να μας κρατάνε στη δουλειά. Στην
αρχή μας ανέφεραν ως “προσωρι-
νούς” και με πετσοκομμένα δικαιώμα-
τα. Μας πήγανε και στην Ολομέλεια
του Αρείου Πάγου όπου εκεί μάλιστα
κερδίζουμε την απόφαση να γίνουμε
αορίστου χρόνου. Κι όλα αυτά μέχρι
την περασμένη Πέμπτη που μας έρχε-
ται στο σπίτι χαρτί του ΑΣΕΠ που λέει
ότι απολυόμαστε. Αποφασίσαμε να
προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις από
την επόμενη κιόλας μέρα”.

Οι απολύσεις των 23 υδρονομέων,
αν περάσουν, θα έχουν τραγικές συνέ-

πειες. Ο Η. Τσιριμώκος είναι σαφής:
“Το αντικείμενό μας έχει σχέση με την
υδροδότηση του δικτύου. Με λίγα λό-
για είμαστε υπεύθυνοι για να έχει νερό
ο κόσμος στην Αττική. Σε περίπτωση
που μας απολύσουν, κι επειδή τα τμή-
ματα έχουν ήδη ελλείψεις σε προσωπι-
κό, κινδυνεύει η υδροδότηση της Αθή-
νας. Αυτό το γράφουμε και στα πανό
μας αυτές τις μέρες των κινητοποιήσε-
ων. 

Κίνδυνοι

Στη Θεσσαλονίκη έμειναν 6 μέρες
χωρίς νερό. Είναι παράδειγμα για τους
κινδύνους. Κι εδώ μπορεί να μην είναι
6 μέρες, αλλά πολύ παραπάνω. Σκέ-
ψου τι σημαίνει αν από 3 υδρονομεία
στην Αττική αφαιρέσεις ξαφνικά 23
άτομα. Το σύνολο των εργαζόμενων
είναι γύρω στους 100. Σκέψου τι ση-
μαίνει να αφαιρέσεις σχεδόν το ένα τέ-
ταρτο από αυτούς. Θα είναι τεράστια
έλλειψη. Όταν πήγαμε το 2016 στη
δουλειά οι παλιότεροι συνάδελφοι
μπορεί να μην είχαν πάρει 60 – 70 ρε-

πό. Το τμήμα μπορεί να δούλευε, αλλά
σε τεντωμένο σκοινί, με απίστευτη
υπερεργασία των συναδέλφων. Που
καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει όρια”. 

Στο τέλος της συνομιλίας μας του
ζητήσαμε να σχολιάσει τη σχέση των
απολύσεων με την επιχειρούμενη ιδιω-
τικοποίηση του νερού. “Κάνουν αυτό
που έχουν κάνει και σε άλλους δημόσι-
ους οργανισμούς που ιδιωτικοποιούν-
ται. Προσπαθούν να τους απαξιώσουν
για να δημιουργήσουν ένα κλίμα τέ-
τοιο που θα φέρει τους ιδιώτες πιο εύ-
κολα. Έχουμε δει στο παρελθόν να
βαφτίζουν επικερδής επιχειρήσεις ως
ζημιογόνες προκειμένου να τις πουλή-
σουν. Αντίστοιχη είναι και η προσπά-
θεια με τις μειώσεις του προσωπικού,
τις περικοπές κλπ. Είναι ένα στάδιο
στο δρόμο για το ξεπούλημα του νε-
ρού. Κι αν περάσει αυτό και πουληθεί
το νερό θα είναι ένα έγκλημα. Θα πού-
με το νερό νεράκι. Έχει αποδειχτεί ότι
όπου πουλήθηκε το νερό σε ιδιώτες,
μετά δεν πινόταν. Πουθενά δεν έχει
λειτουργήσει θετικά”, ξεκαθάρισε.

Σε κινητοποίηση διαρ-
κείας μετατράπηκε η
48ωρη απεργία που
προκηρύξαμε οι εργαζόμενοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγο-
ράς για τις 6 & 7 Ιουνίου. Η 48ωρη απεργία πραγματοποι-
ήθηκε με πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και συνεχίστη-
κε την Παρασκευή με στάση εργασίας και συνέλευση στο
χώρο που συνεδρίαζε το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-
ράς ώστε να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας και να
ακουστούν και τα αιτήματά μας.

Αρχικά η απόφασή μας ήταν για 48ωρη απεργία και συγ-
κέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, όμως η άρ-
νηση του Υπουργείου να δει την αντιπροσωπεία του προ-
εδρείου του συλλόγου μας -παρότι υπήρχε προγραμματι-
σμένη συνάντηση- ξεσήκωσε την οργή των συναδέλφων.
Έτσι αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας
μέχρι να οριστεί κάποιος από το Υπουργείο που θα είναι το
πρόσωπο με το οποίο θα συνομιλεί το προεδρείο του Συλ-
λόγου. Το αίτημά μας είναι να περάσει νομοθετική ρύθμιση

με την οποία θα αντιμε-
τωπιστούν τα προβλήμα-
τα που έχουν προκύψει

λόγω του μνημονιακών περικοπών.
Ο λόγος για τον οποίο μας αρνήθηκαν τη συνάντηση είναι

ένας και μοναδικός: ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΙΛΑΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΜΑΣ, όπως προφανώς θα έλπιζαν στο Υπουργείο και όπως
μας δήλωσαν ξεκάθαρα. Οπότε όσοι ήμασταν έξω από το
Υπουργείο φύγαμε και πήγαμε στο Μαξίμου όπου παραδό-
θηκε το ψήφισμα με τα αιτήματά μας στη διευθύντρια του
γραφείου του Τσίπρα. Την Παρασκευή πραγματοποιήσαμε
στάση εργασίας και στη συνέλευσή μας διατρανώσαμε την
απόφασή μας να μην κάνουμε πίσω. Συνεχίζουμε αυτή τη
βδομάδα με καθημερινές στάσεις εργασίας μέχρι την Τε-
τάρτη και συνέχεια πάλι με Γενική Συνέλευση θα αποφασί-
σουμε την απεργιακή συνέχεια. Με έμπνευση, αποφασιστι-
κότητα και επιμονή συνεχίζουμε μέχρι τη νίκη.

Τιάνα Ανδρέου, Μαχητική Πρωτοβουλία 
Εργαζομένων Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σε κινητοποιήσεις βρίσκονται οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ από την Παρα-
σκευή 8/6 ενάντια στις απολύσεις 23 υδρονομέων.

Την Παρασκευή προχώρησαν σε στάσεις εργασίας κι από το πρωί της
Δευτέρας μαζί με συμπαραστάτες έκλεισαν τις πύλες των εγκαταστάσεων
της επιχείρησης στον Περισσό και στις 12 το μεσημέρι ακολούθησε συγ-
κέντρωση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Στάση εργασίας είχε
προκηρυχθεί από την ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ. Την Τρίτη οι εργαζόμενοι προχώρησαν
σε κατάληψη των εγκαταστάσεων της οδού Λαοδικείας και ακολούθησε
συγκέντρωση έξω από τον ΑΣΕΠ, όπου θα πραγματοποιούνταν συνάντηση
μεταξύ συνδικαλιστών, διοίκησης ΕΥΔΑΠ, ΑΣΕΠ κι εκπροσώπων των
υδρονομέων. Την Τετάρτη οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ κατεβαίνουν σε
24ωρη απεργία με απεργιακή συγκέντρωση στις 12μεσ στη Λαοδικείας. 

Παρά το γεγονός ότι μέχρι και η Ολόμέλεια του Άρειου Πάγου έχει απο-
φανθεί κατά των απολύσεων των 23 υδρονομέων, η διοίκηση της ΕΥΔΑΠ
προχώρησε αιφνιδιαστικά την Παρασκευή 8/6 στην απόλυσή τους. 

“Στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τον αγώνα των εργαζόμενων της
ΕΥΔΑΠ” δηλώνει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, μέλη του οποίου
ενισχύουν τις κινητοποιήσεις με την παρουσία τους.

ΕΣΠΗΤ
Σε ψήφο ανατροπής με δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστε-

ράς, καλεί η Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στις επερχό-
μενες εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στην Ένωση Συντακτών
Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ). Οι εκλογές θα γίνουν στα
γραφεία της Ένωσης στις 15 και 16 Ιούνη. 

Στο ψηφοδέλτιο της Αριστερής Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή
συμμετέχουν μεταξύ άλλων η δημοσιογράφος της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, Λένα Βερδέ, o Πάνος Κατσαχνιάς, εργαζόμενος σε ιστοσε-
λίδα και η Κατερίνα Θωίδου, εργαζόμενη στο γραφείο επικοινωνίας
του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΕΥΔΑΠ  Απεργία 
ενάντια στις απολύσεις



Πάνω από 300 άτομα βρήκαν καταφύγιο στο ΠΙΚΠΑ στις
25 Μάη μετά από τα εκτεταμένα επεισόδια που έγιναν στο
κολαστήριο της Μόρια. “Προσπαθήσαμε με όλες μας τις
δυνάμεις να διαχειριστούμε την τεράστια αυτή κρίση. Και μέσα σε λίγες
ώρες όλοι μαζί αλληλέγγυοι και πρόσφυγες καταφέραμε να ομαλοποι-
ήσουμε την κατάσταση και να βρεθούν όλοι σε ένα ασφαλές περιβάλ-
λον”, αναφέρει στην ΕΑ η Έφη Λατσούδη από την δομή του ΠΙΚΠΑ.

“ Το επεισόδιο ασφάλειας στη Μόρια έπρεπε να χτυπήσει καμπανά-
κι για το τι σημαίνει να συσσωρεύσεις χιλιάδες ανθρώπους χωρίς κα-
νένα περιθώριο βελτίωσης των συνθηκών ζωής τους. Με αφορμή τα
γεγονότα στη Μόρια πίστευα πως άνοιξε μια μεγάλη ευκαιρία για
αποσυμφόρηση του κολαστήριου εκεί. 

Μιλάμε για άθλια κατάσταση όσων ζουν εκεί. Είναι αδιανόητο να συνε-

χίσουν να ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Η Μόρια πρέπει
να αδειάσει, πρέπει να κλείσει. Και είναι αστείο να μιλά-
με για αποσυμφόρηση τον Σεπτέμβρη, όπως μας δήλω-

σε ο Βίτσας λίγες βδομάδες πριν όταν επισκέφτηκαν το νησί με τον Τσί-
πρα. Όσοι είμαστε εδώ και παρακολουθούμε χρόνια το προσφυγικό δεν
μπορούμε να μιλάμε για αποσυμφόρηση τον Σεπτέμβρη όταν τον Αύ-
γουστο είναι το απόγειο των προσφυγικών ροών.

Τα μηνύματα που παίρνουμε από ομάδες αλληλέγγυων αλλά και
πρόσφυγες που φεύγουν από δω είναι ότι οι χώροι που τους στέλνου-
νε, εκεί πού τους πάνε είναι εξίσου άθλιοι. Η ανθρωπιστική κατάσταση
είναι άσχημη. Πρέπει πλέον να κάνουμε αυτό που δεν έχουμε κάνει
μέχρι τώρα. Πρέπει να το δούμε το θέμα συνολικά πριν φτάσουμε σε
νέα κρίση”.
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ΟΙΝOΦΥΤΑ

KAI ΕΛΕΥΣIΝΑ

Ά
θλιες εικόνες από τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης προσφύγων στα Οι-
νόφυτα και στην Ελευσίνα βγήκαν

στην επιφάνεια μετά τις καταγγελίες της
ΚΕΕΡΦΑ. Πρόκειται για «καμπς» που άνοι-
ξαν τον τελευταίο καιρό για να στεγάσουν
πρόσφυγες που φεύγουν από τα νησιά.

“Στο κέντρο που άνοιξε κοντά στα παλιά
ναυπηγεία της Ελευσίνας 220 πρόσφυγες,
οικογένειες με 78 παιδιά ζουν πραγματικά
σε συνθήκες αδιανόητες. Βρέθηκαν εκεί
από τις αρχές Απριλίου σε ένα κτίριο κυ-
ριολεκτικά στη μέση του πουθενά, κάτω
από την Εθνική οδό, πάνω από τα διυλι-
στήρια, χωρίς σκιά στον περιβάλλοντα χώ-
ρο και πολύ μακριά από οποιονδήποτε
αστικό οικισμό”, ανέφερε στην ΕΑ η Χρύ-
σα Δουζένη αλληλέγγυα από την ομάδα. 

“Παρόλα αυτά, αμέσως στήθηκε ένα δί-
κτυο αλληλεγγύης που κάλυψε επιτυχώς
τις πρώτες ανάγκες τους. Ανάμεσα στα
άτομα υπάρχουν αρκετές έγκυες γυναίκες
και κάποιες ετοιμόγεννες. Απλά να πω ότι
υπήρξαν και δυο αποβολές μέσα σε διά-
στημα τεσσάρων ημερών. Το ασθενοφόρο
για να έρθει θέλει πάνω από δυο ώρες.
Ένας στρατιωτικός γιατρός που πηγαίνει
κάθε μέρα αφού δεν υπάρχει μόνιμος για-
τρός στον χώρο, δεν μπορεί προφανώς να
καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των προ-
σφύγων. Μέριμνα για τα φάρμακα που
χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι δεν έχει γί-
νει. Επίσης δεν υπάρχει γυναικολόγος να
εξετάζει τις ετοιμόγεννες και για κάθε πε-
ριστατικό αφού κρίνει ο εκάστοτε γιατρός
που είναι εκεί, δίνει παραπεμπτικό και
πρέπει να έρθει το ασθενοφόρο που αργεί
ώρες για να μεταφερθούν σε νοσοκο-
μείο”.

Τραγική

“Στα Οινόφυτα η κατάσταση είναι τραγι-
κή”, τονίζει στην ΕΑ η Μαρία Ντάσιου, αλ-
ληλεγγυα γιατρός, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ.
“Στην επίσκεψή μας εκεί πραγματικά μεί-
ναμε με το στόμα ανοιχτό. Πώς μπορούν
να ζουν άνθρωποι πεταμένοι έτσι στην Ελ-
λάδα του 2018. Μιλάμε για ένα χώρο με
ανοιχτό βόθρο που δεν βρωμάει μόνο, αλ-
λά είναι επικίνδυνος για την υγεία των αν-
θρώπων. Πενήντα άτομα ζουν σε κάθε δω-
μάτιο και 13 ανήλικα παιδιά σε μια γωνία.
Τρομερές εικόνες. Η διατροφή τους είναι
άθλια από ένα κέτερινγκ, μια φορά τη μέ-
ρα, μακαρόνια ρύζι κάθε μέρα φαί που
δεν τρώγεται. Υπάρχουν επτά έγκυες. Πά-
ρα πολλά παιδιά είναι άρρωστα με κάθε
είδους ιώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν
άρρωστοι, αρρωσταίνουν στις συνθήκες
που τους αναγκάζουν να ζουν. Πρόκειται
για εγκληματικές συνθήκες. Χρειάζονται
κεντρικά οργανωμένες δομές για αξιοπρε-
πή στέγαση, σίτιση, υγεία και παιδεία. Το
εργατικό, το αντιρατσιστικό κίνημα, το κί-
νημα αλληλεγγύης, όλοι μαζί πρέπει να
πιέσουμε και να απαιτήσουμε από την κυ-
βέρνηση τώρα. Δεν υπάρχει άλλος χρό-
νος”.

ΜΟΡΙΑ

Κλείστε τα ανθρώπινα κολαστήρια

Κ
ραυγή αγωνίας και αγανάκτησης ότι τα πράγματα χειροτε-
ρεύουν μέρα τη μέρα έρχεται από δεκάδες σημεία σε όλη την
Ελλάδα για τις συνθήκες ζωής χιλιάδων προσφύγων στα διάφο-

ρα «καμπς» αλλά και την αντιμετώπιση των προσφύγων και των μετα-
ναστών -ακόμα και ανήλικων, ή γυναικών με παιδιά- από την αστυνο-
μία και το υπουργείο μετανάστευσης λίγο-πολύ σαν «εγκληματίες»
που πρέπει να μαντρωθούν σε στρατόπεδα. Υπεύθυνη για αυτήν την
άθλια και ταυτόχρονα δραματική κατάσταση είναι η ρατσιστική πολιτι-
κή κυβέρνησης και  Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποτρόπαια πράξη χαρακτηρίζεται από πολλούς το άνοιγμα ξανά
της ΕΧΠΑ της Αμυγδαλέζας και μάλιστα για να φυλακιστούν ανήλικα
παιδιά που εκκενώθηκαν από τον πρόχειρο καταυλισμό στο Λιμάνι της
Πάτρας. Η ίδια η εκκένωση του καταυλισμού της Πάτρας με πρόσφυ-
γες με χειροπέδες να οδηγούνται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της
Κορίνθου και της Αμυγδαλέζας είναι ένα δείγμα ακόμα της απάνθρω-
πης κατρακύλας που έχει πάρει η κυβέρνηση του Τσίπρα και ο υπουρ-
γός μετανάστευσης Βίτσας. Άθλιες εικόνες έρχονται και από τα στρα-
τόπεδα στα  Οινόφυτα και την Ελευσίνα, χώροι που πριν δυο χρόνια
είχαν κριθεί ακατάλληλοι για να στεγάσουν ανθρώπους ακόμα και από

τους οργανισμούς της ΕΕ που πίεζε για «λύσεις».
Η υπουργία Βίτσα, μετά την αποπομπή του Μουζάλα τον Φλεβάρη

του 2017 χαρακτηρίζεται από ακόμα μεγαλύτερη χειροτέρευση των
συνθηκών ζωής των προσφύγων, ακόμα μεγαλύτερη καταστολή και
κυνηγητό, ακόμα περισσότερες απελάσεις και ασφυκτικά κλειστά σύ-
νορα.

«Δεν είναι δυνατόν να  συνεχίζεται η εφαρμογή της ρατσιστικής
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, με το κλείσιμο των συνόρων και η πρόβλεψη
για τους πρόσφυγες είναι να εξευτελίζονται σε κέντρα κράτησης ή
χώρους διαμονής στρατόπεδα-γκέτο έξω από τις πόλεις.  Ζητάμε ένα
μεταφερθούν άμεσα σε σπίτια, ξενοδοχεία η άλλες δομές στην Αθή-
να» αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. 

«Να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες και να δοθεί άσυλο και στέ-
γη στους πρόσφυγες, όχι εγκλεισμός σε απάνθρωπες και ανθυγιεινές
συνθήκες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και αποκλεισμός στα νήσια.
Λεφτά για υγεία και παιδεία, όχι για τον πόλεμο, για να μπορεί κάθε
ανασφάλιστος, μετανάστης και πρόσφυγας να έχει πρόσβαση στα δη-
μόσια νοσοκομεία, κάθε μεταναστόπουλο και προσφυγόπουλο να έχει
πρόσβαση στα σχολεία» .

Α
νεπίτρεπτη και απαράδεκτη εξέλιξη
στο πεδίο της κράτησης ασυνόδευτων
ανηλίκων αποτελεί η επαναλειτουργία

του Ειδικού Χώρου Παραμονής Αλλοδαπών
(ΕΧΠΑ), ως επιπλέον χώρος κράτησης ασυ-
νόδευτων ανηλίκων από τις 22 Μαΐου 2018”
τονίζεται σε Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η
ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ.

Παρόλο που στην Ελλάδα απαγορεύεται η
κράτηση ανηλίκων, Υπουργείο ΠΡΟ.ΠΟ. και
αστυνομία παρανομούν, με τη δικαιολογία
της “προστατευτικής φύλαξης” ξανάνοιξαν
το κολαστήριο της Αμυγδαλέζας φυλακίζον-
τας “για το καλό τους”, δεκάδες ασυνόδευτα
προσφυγόπουλα.

Όπως υπενθυμίζεται στο δελτίο τύπου “ο
ως άνω χώρος κράτησης ανηλίκων αποτέλεσε
μια μελανή σελίδα που έκλεισε οριστικά το
Δεκέμβριο του 2016. Δυστυχώς, από τις 22
Μαΐου 2018 μέχρι και σήμερα αυξημένος
αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων κρατείται στο
ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας και το «πρώην κλει-
στό» ΕΧΠΑ, που πλέον επαναλειτουργεί ως
χώρος κράτησης ανηλίκων. Η επαναλειτουρ-
γία του ΕΧΠΑ συνδέθηκε με την «επιχείρηση»
εκκένωσης, του καταυλισμού στην Πάτρα,
στο πλαίσιο της οποίας εντοπίστηκε ένας ση-
μαντικός αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων, οι
οποίοι οδηγήθηκαν αρχικά στο ΠΡΟ.ΚΕΚΑ
Κορίνθου, όπου παρέμειναν για διάστημα δέ-
κα περίπου ημερών, στη συνέχεια αντί να πα-
ραπεμφθούν σε κατάλληλες δομές φιλοξε-
νίας, οδηγήθηκαν – και σύμφωνα με μαρτυ-

ρίες των παιδιών με χειροπέδες- στην Αμυ-
γδαλέζα”. 

Το δελτίο τύπου της ΑΡΣΙΣ  περιγράφει τις
πλήρως ακατάλληλες για την υγεία τους συν-
θήκες διαβίωσης και κράτησης των ανηλίκων.
Σε χώρους που δεν υπάρχουν παράθυρα και
ως εκ τούτου, φυσικός αερισμός και φως και
που απουσιάζουν πλήρως  συνεργεία καθαρι-
σμού. Χωρίς κρεβάτια, με τους ανήλικους να
κοιμούνται στο τσιμέντο μόνο με μάλλινες
άπλυτες κουβέρτες. Με τρομερά προβλήματα
στους χώρους υγειινής (χαλασμένες ντουζιέ-
ρες και τουαλέτες κλπ), χωρίς πρόσβαση σε
τουαλέτες  τις βραδινές ώρες και χωρίς προ-
αυλισμό. Αυτή είναι μια πραγματική φυλακή
για τους ανήλικους που βρίσκονται εκεί χωρίς
διερμηνεία, χωρίς να ενημερώνονται για τα δι-

καιώματά τους, χωρίς το αναγκαίο υγειονομι-
κό και παιδαγωγικό προσωπικό.

“Κατ' αρχήν η κράτηση των ανηλίκων είναι
παράνομη. Κυβέρνηση και αστυνομία, με τη
δικαιολογία της προστασίας και της φύλα-
ξης, αυτή τη στιγμή παρανομούν και αργά ή
γρήγορα κάποιοι πρέπει να λογοδοτήσουν γι'
αυτό. Ωστόσο το ζήτημα είναι ακόμα πιο σο-
βαρό αν αναλογιστεί κανείς αυτά τα παιδιά.
Ασυνόδευτοι ανήλικοι που βρίσκονται φυλα-
κισμένοι. Γιατί; Γιατί είναι ανήλικοι. Θα χαρα-
κτηρίζαμε υποκρισία τη στάση της κυβέρνη-
σης και της αστυνομίας, αν δεν ήταν επικίν-
δυνη και απάνθρωπη” αναφέρουν νομικές πη-
γές που ασχολούνται με τα ζητήματα των
προσφύγων.

Κυριάκος Μπάνος

ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑ

Κινητοποίηση έξω από την Αμυγδαλέζα το 2015



Ρατσιστικοί τραμπουκισμοί μίσους κατά των μελών του
συλλόγου γονέων του 144 δημοτικού σχολείου που φιλοξενεί
το σχολείο της Πακιστανικής Κοινότητας πραγματοποιήθηκαν
το Σάββατο 9/6. Σε μεγάλη αντιρατσιστική γιορτή καλεί το
σχολείο της Πακιστανικής Κοινότητας στο 144 την Κυριακή
17 Ιούνη στις 7μμ, στην οδο Μετοχίτη στα Σεπόλια.

Το Σάββατο 9/6, κατά τη διάρκεια της αποχαιρετιστήριας
σχολικής γιορτής του συλλόγου γονέων του 144ου Δημοτικού
σχολείου, δύο ρατσιστές γονείς, οι Αργύρης Μάλαμας και
Γιάννης Χουχουλής επιτέθηκαν και γρονθοκόπησαν δύο μέλη
του ΔΣ του Συλλόγου, τον Θύμιο Χριστοδούλου και τον Θανά-
ση Νασιόπουλο και μάλιστα μπροστά
στα παιδιά τους και τα υπόλοιπα παι-
διά.

Στο χώρο του συγκεκριμένου σχο-
λείου έχει μεταφερθεί από πέρσι το
Νοέμβρη το σχολείο της Πακιστανικής
Κοινότητας ύστερα κι από απόφαση
του Δήμου Αθηναίων να το παραχωρή-
σει. Κάθε Κυριακή με μεγάλη συμμε-
τοχή από παιδιά και μητέρες της κοι-
νότητας γίνονται μαθήματα γλώσσας
και δημιουργικό παιχνίδι.

“Δεν ξεχνάμε πως στην έναρξη των
μαθημάτων οργανώθηκε μαζική εκδή-
λωση καλωσόρισμα της Πακιστανικής
Κοινότητας με τη συμμετοχή συλλό-
γων γονέων και εκπαιδευτικών, εργατι-
κών σωματείων και την ΚΕΕΡΦΑ. Ήταν
η απάντηση στην προσπάθεια μελών
της Χρυσής Αυγής να τρομοκρατή-
σουν τους μαθητές και τους γονείς
της κοινότητας, αλλά και τους εκπαι-
δευτικούς του σχολείου διότι έδωσαν
την αυτονόητη στήριξή τους στο αίτη-

μα για τη διάθεση του σχολείου.
Οι ρατσιστές και οι φασίστες δεν έχουν θέση ούτε στα σχο-

λεία, ούτε στις γειτονιές. Ήδη τα μέλη του ΔΣ του συλλόγου
γονέων κατέθεσαν μήνυση για την ανοιχτά ρατσιστική επίθε-
ση που δέχτηκαν. Ζητάμε την παραδειγματική καταδίκη των
ρατσιστών. Τα παιδιά των μεταναστών και των προσφύγων
καλοδεχούμενα στα σχολεία. Έξω οι φασίστες από τα σχο-
λεία και τις γειτονιές μας”, τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέ-
δωσε η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας καλώντας σε μα-
ζική συμμετοχή στην γιορτή του Πακιστανικού σχολείου την
Κυριακή 17 Ιούνη.
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Α
ντιφασιστική συγκέντρωση και παρουσία στο ακροατήριο
της δίκης οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ την Πέμπτη 14 Ιούνη στις
8.30πμ στο Εφετείο ( Λουκάρεως και Αλεξάνδρας) την

ημέρα που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό οι δολοφόνοι του Σαχ-
ζάτ Λουκμάν.

Η πρωτόδικη απόφαση 398/2014 του Μικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου Αθηνών καταδίκασε τους δολοφόνους Στεργιόπουλο
και Λιακόπουλο σε ποινή ισόβιας κάθειρξης και αναγνώρισε ξε-
κάθαρα το ρατσιστικό κίνητρο της δολοφονικής επίθεσης που
δέχθηκε ο εργάτης από το Πακιστάν τα χαράματα της Πέμπτης
17/1/13 στο δρόμο για την δουλειά του στη λαϊκή των Πετραλώ-
νων στην οδό Τριών Ιεραρχών. 

Σε προηγούμενη συνεδρίαση το δευτεροβάθμιο δικαστήριο
προχώρησε στον ορισμό της ομάδας των ενόρκων και όρισε ως
δικάσιμους τις ημερομηνίες 14, 19 και 26 Ιούνη. Οι κινητοποι-
ήσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις μέρες της δίκης.

“Θυμόμαστε πως ο Σαχζάτ πήγαινε τα ξημερώματα στη δου-
λειά του με ένα κίτρινο ποδήλατο. Τον σταμάτησαν δύο με ένα
μηχανάκι, τον πέταξαν κάτω από το ποδήλατο και με δυο στιλέ-
τα πεταλούδα τον μαχαίρωσαν επτά φορές και έμεινε η ρόδα
του ποδηλάτου να γυρνάει με τον Σαχζάτ δίπλα νεκρό. Συνελή-
φθησαν χάρη στο θάρρος μαρτύρων από την γειτονιά που κα-
τήγγειλαν αμέσως το περιστατικό. Στα σπίτια τους βρέθηκε όλο
το οπλοστάσιο των ταγμάτων εφόδου: ρόπαλα, μαχαίρια, στιλέ-
τα, σιδηρογροθιές. Είχαν επίσης 117 φυλλάδια των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής” ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο Δημήτρης Ζώτος
δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη του Λουκμάν.

“Χρειάστηκε να κινητοποιηθεί η ΚΕΕΡΦΑ από την πρώτη μέρα
του φόνου μέχρι και το τέλος της δίκης τον Απρίλιο του 2014.
Και ενώ την πρώτη μέρα της δίκης ακόμα και όταν όλο το ακρο-
ατήριο και η πολιτική αγωγή έβαζε την αναγκαιότητα να αναγνω-
ριστεί το ρατσιστικό κίνητρο, η εισαγγελέας έλεγε ότι ήταν
υπερβολή, στο τέλος της δίκης ήταν αυτή που πρότεινε το ρα-
τσιστικό κίνητρο, αλλάζοντας το κατηγορητήριο και καταλήγον-
τας σε αυτή την ιστορική και γενναία απόφαση του δικαστηρίου. 

Ρατσιστικό κίνητρο

Ήταν η πρώτη φορά από ένα Μικτό Ορκωτό δικαστήριο που
αναγνωρίστηκε το ρατσιστικό κίνητρο. Και ήταν μια εξαιρετικά
σημαντική απόφαση. Το ρατσιστικό κίνητρο στην ουσία είναι αυ-
τό που κρίνεται και στη δεύτερη δίκη του Εφετείου αφού ούτε οι
αμετανόητοι δολοφόνοι, ούτε οι συνήγοροί τους δεν σταμάτησαν
ποτέ να προβάλουν τον ισχυρισμό για “προσπέρασμα και τσακω-
μό”. Ασελγόντας πάνω στη μνήμη του θύματος ισχυρίζονται πως
αυτός τους έβρισε και τους επιτέθηκε πρώτος.  Άρα είναι πολύ
σημαντικό στο Εφετείο να παραμείνει το ρατσιστικό κίνητρο και
βέβαια να μείνουν και τα ισόβια για τα οποία έχουν δικαστεί.

Το δεύτερο ενδιαφέρον είναι ότι σήμερα οι δυο δολοφόνοι
του Σαχζάτ Λουκμάν είναι κατηγορούμενοι και στη μεγάλη δίκη
της ΧΑ με την κατηγορία της ένταξης στην εγκληματική οργά-
νωση. Η καταδίκη τους στο δικαστήριο με αυτά τα χαρακτηρι-
στικά σημαίνει ότι ενισχύεται η πιθανότητα να καταδικαστούν
και στην άλλη δίκη. 

Η υπόθεση της δολοφονίας του Σαχζάτ Λουκμάν έγινε εμβλη-
ματική γιατί την πήρε πάνω του το αντιφασιστικό κίνημα. Έγι-
ναν δεκάδες εκδηλώσεις στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα,
όταν η Σούκραμ Μπίμπι και ο Χαντίμ Χουσείν, οι γονείς του
Λουκμάν, ήρθαν στην Ελλάδα για να πειστούν δεκάδες χιλιάδες
άνθρωποι ότι είναι ρατσιστικό έγκλημα και να φτάσει μετά και
το δικαστήριο να το αναγνωρίσει. Χωρίς αυτή την κινητοποίηση
μέσα και έξω από το δικαστήριο, όλες τις μέρες που κράτησε η
δίκη, κάθε μέρα μέσα στην αίθουσα, δεν θα είχαμε αυτό το
αποτέλεσμα. Άρα ήταν ένας οδηγός, μια δίκη πρότυπο για το
πώς παρεμβαίνει το κίνημα και κερδίζει και μέσα στα δικαστή-
ρια τις δίκες τις οποίες υπερασπίζεται. Στην ουσία άνοιξε τον
δρόμο στην πολιτική αγωγή της δίκης της ΧΑ”, υπογραμμίζει ο
Δημήτρης Ζώτος.

Όλοι στο Εφετείο 
για τη Β’ δίκη του 
Σαχζάτ Λουκμάν

Μεγάλη αντιφασιστική συγκέντρωση
και διαδήλωση οργανώνεται την Τρίτη
19 Ιούνη στις 7μμ στην πλατεία Μπουρ-
ναζίου στο Περιστέρι. Η διαδήλωση
που θα φτάσει μέχρι και τα Σεπόλια εί-
ναι η αντιφασιστική απάντηση στις ρα-
τσιστικές επιθέσεις που γίνονται τις τε-
λευταίες εβδομάδες στις περιοχές του
Περιστερίου και των Σεπολίων. 

“Η χειρότερη από αυτές τις επιθέσεις
πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13
Μάη όταν ο Μοχάμεντ Γκούμπαζ, ενώ
βάδιζε προς το σπίτι του στην γωνία
της οδού Σολωμού και Λευκωσίας στο
Μπουρνάζι δέχτηκε επίθεση από περί-
που δέκα άτομα. Οι δράστες της ρατσι-
στικής επίθεσης δεν έχουν συλληφθεί
παρότι έχει γίνει μήνυση στο Τμήμα Ρα-
τσιστικής Βίας και παρότι υπάρχει βίν-
τεο που έχει καταγραφεί από κάμερα
ασφαλείας, το οποίο έχει κυκλοφορή-
σει εδώ και μέρες στα κανάλια και στο
διαδίκτυο”, αναφέρει μιλώντας στην ΕΑ
ο Παντελής Γαβριηλίδης από την
ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου.

Η κινητοποίηση αποκτάει επιπλέον
βαρύτητα αφού μετά την ανακοίνωση
της διαδήλωσης έγινε νέα προκλητική
επίθεση φασιστών την Πέμπτη 7 Ιούνη,
αυτή τη φορά στο τζαμί των Πακιστα-
νών στην ίδια περιοχή και ενώ αυτοί
ετοίμαζαν την προσευχή τους για το
Ραμαζάνι, την μεγάλη μουσουλμανική
γιορτή. 

Ομάδα

“Ομάδα ακροδεξιών άρχισε να πετάει
πέτρες στους Πακιστανούς που προ-
σέρχονταν για προσευχή. Διαλύθηκαν
μόνο όταν, πολύ ώρα μετά από τα επί-
μονα καλέσματα των Πακιστανών, έκα-
νε την εμφάνισή της μια μηχανή της
ομάδας ΔΙΑΣ με δυο αστυνομικούς. Οι
αστυνομικοί αντί να κυνηγήσουν την
ομάδα των φασιστών προσήγαγαν τελι-
κά τον πρόεδρο της Πακιστανικής Κοι-
νότητας Τζαβέντ Ασλάμ. Οι μπάτσοι
χρησιμοποίησαν για άλλη μια φορά το
διεθνές ένταλμα σύλληψης που έχει εκ-
δώσει η Πακιστανική Πρεσβεία σε βά-

ρος του Τζαβέντ Ασλάμ και που ο ίδιος
ο Άρειος Πάγος έχει κηρύξει ως άκυρο
εδώ και πολλά χρόνια.

Αντιφασίστες, ακτιβιστές, συνδικαλι-
στές πολύς κόσμος και παρά το προχω-
ρημένο της ώρας συγκεντρώθηκε έξω
από το ΑΤ Περιστερίου και διεκδικήσα-
με να αφεθεί ελεύθερος ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ. Μετά από δυο ώρες και κατόπιν
σήματος που ήρθε ότι το ένταλμα είναι
άκυρο καταφέραμε να απελευθερώ-
σουμε τον Τζαβέντ”, τονίζει ο Π. Γα-
βριηλίδης.

“Φαίνεται ότι μέσα στο υπουργείο
Δημόσιας Τάξης θέλουν να κάνουν άλ-
λο ένα δώρο στην ακροδεξιά επιβάλ-
λοντας την σιωπή στον πρόεδρο της
Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος η
«Ενότητα» Τζαβέντ Ασλάμ. Δεν θα τους
περάσει”, ανέφερε σε δήλωσή του ο
Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος με
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας. 

Κ.Μ.

Ανοιχτή εκδήλωση οργανώνει η Ενωτική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σαλα-
μίνας την Δευτέρα 18 Ιούνη, στις 7.30μμ στο Δημαρχείο Σαλαμίνας με ομιλη-
τές τον  Κώστα Παπαδάκη, Πολιτική Αγωγή στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, τον
Ουαλίντ Ταλέμπ, Αιγύπτιο μετανάστη και θύμα ρατσιστικής εργοδοτικής επί-
θεσης, τον Τάσο Καραντή, δημοσιογράφο και την Μάνια Μπαρσέφσκι, πολιτι-
κή ακτιβίστρια.        

«Το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα στις γειτονιές του Πειραιά έχει
δώσει μεγάλες μάχες. Από την υποδοχή των προσφυγόπουλων στα σχολεία
των γειτονιών μας, μέχρι τις κινητοποιήσεις που απαιτούν να κλείσουν τα γρα-
φεία -ορμητήρια στο Κέντρο του Πειραιά, την απάντηση στην πρόσφατη επί-
θεση στον κοινωνικό χώρο Φαβέλα και σε κάθε ρατσιστική και φασιστική επί-
θεση από τη Νίκαια, μέχρι τον Πειραιά και το Πέραμα. Καλούμε φορείς, σω-
ματεία και συλλόγους της Σαλαμίνας και της ευρύτερης περιοχής του Πει-
ραιά, να δώσουν το παρόν στην πρώτη ανοιχτή εκδήλωση της Ενωτικής Πρω-
τοβουλίας Αντιφασιστών Σαλαμίνας για να συντονίσουμε τη δράση μας για να
απομονώσουμε τη Χρυσή Αυγή και στη Σαλαμίνα, να κλείσουμε τα γραφεία
τους και να στείλουμε τους ναζί στους υπονόμους της ιστορίας όπου και ανή-
κουν» αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η ΚΕΕΡΦΑ σε ανακοίνωσή της.

Κάτω τα χέρια από το Σχολείο για τα παιδιά
της Πακιστανικης Κοινότητας

ΣΑΛΑΜΙΝΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αντιφασιστική πορεία
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Σ
τις 21 Μαρτίου 2011, λίγο πριν από την έναρξη του Δημοτικού
Συμβουλίου της Αθήνας, συμβασιούχοι έργου όλων των ειδι-
κοτήτων εισβάλλουμε στην αίθουσα του δημαρχείου της Αθή-

νας και πραγματοποιούμε κατάληψη. Ο λόγος, οι επικείμενες απο-
λύσεις μας. 

Διότι παρόλο που ήδη εργαζόμασταν πλέον της οκταετίας, βάσει
του νόμου Ραγκούση το 2009 απαγορεύονταν οι ανανεώσεις των
συμβάσεών μας. Και ενώ ήδη είχαμε προσφύγει δικαστικά, ο Δήμος
ετοίμαζε την αντικατάστασή μας με νέα στρατιά ομήρων, αυτή τη
φορά με χειρότερους όρους, αυτούς των οχτάμηνων συμβάσεων.

Αφού έχουμε ήδη εισέλθει στην αίθουσα και ενώ προσπαθούν με
φαιδρότητες τύπου "το κτίριο αντιμετωπίζει πρόβλημα στατικότη-
τας και πρέπει να αποχωρήσετε", γνωρίζοντας από την άλλη ότι εί-
ναι η μοναδική μας ευκαιρία να διεκδικήσουμε το αναφαίρετο δι-
καίωμά μας στην εργασία, πραγματοποιούμε κατάληψη για είκοσι
έξι συνεχείς ημέρες! Αναγκάζουμε τον κ. Καμίνη και το επιτελείο να
αλλάζει συνεχώς τόπο για τα εβδομαδιαία Δημοτικά Συμβούλια τις

επόμενες μέρες, ως άλ-
λος περιφερόμενος θία-
σος. Πραγματοποιών-
τας παράλληλα και εν
μέσω κατάληψης διά-
φορες δράσεις, όπως
μηχανοκίνητες πορείες,
παραστάσεις διαμαρτυ-
ρίας έξω από τους τό-
πους πραγματοποίησης
των Δ.Σ και με μια δη-
μοτική αρχή να απαντά-
ει με ΜΑΤ και κατασταλ-
τικούς μηχανισμούς
εναντίον μας. Και παρά
την καθημερινή απειλή
της εισβολής των ΜΑΤ
στο κτίριο, αντέχουμε! 

Αντέχουμε εικοσιέξι
δύσκολα μερόνυχτα, με

βάρδιες περιφρουρούμε την κατάληψη, κάνουμε επιτροπές βάσης,
πραγματοποιούμε συνελεύσεις, κάνουμε ομάδες καθαριότητας, συ-
ναυλίες έξω από το κτίριο στην Αθηνάς με την αρωγή διαφόρων
καλλιτεχνών, προβολή ταινιών στην αίθουσα του Δ.Σ. Κοιμόμαστε
όπου βρούμε, στις σκάλες πάνω σε μαξιλάρια, στις καρέκλες, σε
sleeping bags, δεχόμαστε βροχή ψηφισμάτων συμπαράστασης από
διάφορες συλλογικότητες και παράλληλα πόλεμο, φανερό και κρυ-
φό από τα προεδρεία των σωματείων που βλέπουν ότι σιγά σιγά η
κατάσταση ξεφεύγει του ελέγχου τους. 

Αρωγούς και συμπαραστάτες στην όλη προσπάθεια είχαμε δυνά-
μεις της Αριστεράς, και η Εργατική Αλληλεγγύη έδινε καθημερινό
παρών είτε με ανταποκρίσεις του αγώνα μας στις σελίδες της, είτε
συνεισφέροντας στον αγώνα με αφίσες και προκηρύξεις συμπαρά-
στασης. Μετά από εικοσιέξι δύσκολες μέρες σκληρού αγώνα, που
πραγματοποιήθηκε στην πλειονότητα από ανθρώπους που ουδέπο-
τε είχαν λάβει μέρος σε κατάληψη, ανθρώπων που άρχισαν σιγά σι-
γά να αλλάζουν συνειδήσεις, η κατάληψη έληξε με αφορμή την
απόφαση του Αρείου Πάγου για μια υπόθεση που αφορούσε εργα-
ζομένες καθαρίστριες που είχαν συνάψει συμβάσεις με δημόσιο
φορέα το 2001.

Παρόλα αυτά αποτέλεσε πρόδρομο για καταλήψεις στο Δημόσιο
ακόμα και την ίδια χρονιά σε χωματερές, το 2012 με τους διαθέσι-
μους κοκ. Ακόμα και η ΠΟΕ- ΟΤΑ  αναγκάστηκε στις κινητοποιήσεις
που ακολούθησαν να μιλήσει για καταλήψεις δημόσιων κτιρίων. Πα-
ρόλο που κάποιοι εκ των συναδέλφων σήμερα έχουν γίνει πλέον αο-
ρίστου δεν πρέπει να εφησυχάζουν! Πρέπει να είναι έτοιμοι να αντι-
μετωπίσουν νέες προκλήσεις και να μπουν σε νέους αγώνες τα επό-
μενα χρόνια!

Α.Δ. 
μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης 

του Δημαρχείου Αθήνας το 2011

Μεγάλες κινητοποιήσεις σημάδεψαν τη
διετία 2006 – 2007, με αφορμή την επί-

θεση στη δημόσια εκπαίδευση από την κυ-
βέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και τη σα-
στισμένη, αλλά συμπλέουσα, “αξιωματική”
αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ. Αιχμή αποτέλεσε
η προκλητική δήλωση / βούληση των δύο αυ-
τών κομμάτων εξουσίας να αλλάξουν το άρ-
θρο 16 του Συντάγματος, ώστε να επιτραπεί
η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών Πανεπι-
στημίων!

Σε όλα τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαί-
δευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) οι φοιτητές με τις μαζικές
Γενικές Συνελεύσεις, τα ογκώδη συλλαλητή-
ρια και τις πρωτοφανείς λαϊκές συγκεντρώ-
σεις στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας,
σε συντονισμό με την ομοσπονδία των καθη-
γητών (ΠΟΣΔΕΠ), πέτυχαν τον πολύ σημαν-
τικό στόχο: Να μην αναθεωρηθεί το Σύνταγ-
μα!  

Οι τραυματισμοί από τις επιθέσεις των
ΜΑΤ, οι τόνοι χημικών που άδειαζαν σε κάθε
διαδήλωση οι δυνάμεις καταστολής πάνω
στους διαδηλωτές, δεν πτόησαν τη συνεχή
μαχητική παρουσία του φοιτητικού κυρίως
κινήματος, με την ενεργό λαϊκή στήριξη.

Σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις, το πιο
ζωντανό τμήμα του ξεσηκωμένου φοιτητικού
κινήματος ήταν οι νέοι του ΣΕΚ, που λίγο με-
τά εντάχτηκαν στη φοιτητική παράταξη των
ΕΑΑΚ.  Κάθε βδομάδα στους δρόμους, με
την Εργατική Αλληλεγγύη στο χέρι, με έντο-
νη παρουσία, μετέδιδαν αισιόδοξα μηνύματα
με τα κοινά συνθήματα, τα φωτεινά πρόσω-
πα και χρώματα, χωρίς εντάσεις στη διαφο-
ρετική πολιτική ένταξη. Αντίθετα, συνέβαλ-
λαν ενεργά στην κοινή πορεία, σαν ένα σώ-
μα με όλους τους διαδηλωτές, τους φοιτη-
τές και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους,
έδιναν το βροντερό παρών.

Σήμερα δικαιούνται να πιστώνονται το μέ-
ρος που αναλογεί σε κάθε αγωνιστή εκείνης
της εποχής και η Εργατική Αλληλεγύη που
στήριξε και πρόβαλε αυτόν τον αγώνα με
όλες τις δυνάμεις της εύχομαι να συνεχίζει
πάντα στην πρώτη γραμμή.

Γιάννης Μαϊστρος, πανεπιστημιακός,
πρώην αντιπρόεδρος ΠΟΣΔΕΠ

Πάντα μαζί στους αγώνες 

Την Εργατική Αλληλεγγύη τη γνώρισα το Σεπτέμβριο του 2006, κατά τη
διάρκεια της μεγάλης απεργίας των δασκάλων που συντάραξε την Ελλά-

δα για 6 εβδομάδες.
Επρόκειτο για μια από τις μεγαλύτερες και μαζικότερες απεργίες του κλά-

δου μας με αιτήματα όπως η αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5%
του ΑΕΠ ή στο 15% του προϋπολογισμού, ενιαία 12χρονη δημόσια και δωρε-
άν εκπαίδευση, ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αναλυτικά προ-
γράμματα που να εξυπηρετούν τις μορφωτικές ανάγκες των μαθητών και την
κριτική τους σκέψη, παιδαγωγική ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία,
πραγματική αύξηση των αποδοχών τους, ούτως ώστε να ζούνε αξιοπρεπώς.  

Η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν η εφημερίδα που στάθηκε όσο καμία άλλη
δίπλα στον αγώνα μας. Με υλικά, αφίσες και προκηρύξεις, η ΕΑ αναδείχθηκε
πολύτιμο όπλο όλων εμάς που επιζητούσαμε τη συνέχιση του δίκαιου αγώνα
μας, έναντι όλων των φωνών που πίεζαν να σταματήσουμε. Κάθε βδομάδα
ανελλιπώς μοιραζόταν στο χώρο των συνελεύσεων και εμψύχωνε τους απερ-
γούς με τα άρθρα της.

Χάρη στην Εργατική Αλληλεγγύη και το αγωνιστικό πνεύμα της έγινα μέ-
λος του ΣΕΚ. Είναι η εφημερίδα, άλλωστε, που στηρίζει πάντα όλους τους
μεγάλους αγώνες και τις απεργίες.

Βάσυ Μαλανδράκη, δασκάλα Χανιά 

30 Μάρτη 2011

21 Φλεβάρη 2007
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ΑΘΗΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23 IOYNH, 7.30μμ
Κήπος Σεράφειου Κολυμβητήριου, Πειραιώς 121

Ομιλήτριες / τες:
Μαρία Αλιφιέρη, ΔΣ Συλλόγου Εργαζ. Νοσ. Αγλαΐα Κυρια-
κού
Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη
Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τάκης Ζώτος, Δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη Δίκη της ΧΑ
Λίλιαν Μπουρίτη, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα
Εκπρόσωπος Σωματειου Συνταξιούχων ΟΑΣΑ

Θα ακολουθήσει ζωντανή μουσική με τους:
Penny Dreadful, Venial Sin

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 IOYΛH, 7.30μμ
Πάρκο Εργατικού Κέντρου
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 IOYNH, 7.30μμ
Πλατεία πίσω από το Βενιζέλειο Ωδείο
Δασκαλογιάννη και Νικηφόρου Επισκόπου

Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

13 Ιούνη 2018, Νο 132832 χρόνια Εργατική Αλληλεγγύη εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

Ησυμπλήρωση 32 χρόνων έκ-
δοσης της Εργατικής Αλλη-

λεγγύης είναι ένα σημαντικό επί-
τευγμα. 

Το γεγονός ότι μια εφημερίδα
της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς εκδίδεται συνεχώς επί τρεις
δεκαετίες δείχνει και την ανάγκη
του κόσμου να ακούσει μια αντι-
καπιταλιστική φωνή, αλλά και τις
δυνατότητες που υπάρχουν για
διείσδυση των αντικαπιταλιστι-
κών ιδεών σε ευρύτερα λαϊκά
στρώματα. Ιδίως στην εποχή με-
γάλων κινηματικών εξάρσεων,
που σφράγισαν την πολιτική συγ-
κυρία, αλλά και την ιστορία,
όπως οι φοιτητικές κινητοποι-
ήσεις 2006-2007, ο Δεκέμβρης
του 2008, οι μεγάλες αντιμνημο-
νιακές κινητοποιήσεις 2010-
2012, η Εργατική Αλληλεγγύη,
όπως και οι άλλες εφημερίδες
της αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς, έπαιξαν αντικειμενικά το ρό-
λο ενός συλλογικού οργανωτή
όχι μόνο για τις πολιτικές οργα-
νώσεις που τις εκδίδουν και την
αντικαπιταλιστική αριστερά στο
σύνολό της, αλλά ευρύτερα για
το κίνημα. Ακόμα πιο άμεσο ρό-
λο φυσικά διαδραμάτισαν στις
προσπάθειες συγκρότησης ενός
αντικαπιταλιστικού πόλου στην
Ελλάδα, αρχικά με την ΕΝΑΝΤΙΑ
και στη συνέχεια με την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Αν και σήμερα οι διαφορετι-
κές εκτιμήσεις για τα καθήκοντα
και τις δυνατότητες της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς -και ιδίως
για την ανάγκη να συμβάλλουν οι
δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στην οικοδόμηση
ενός μετώπου στη βάση των
αξόνων του μεταβατικού προ-
γράμματος-  μας έχουν οδηγήσει
σε διαφορετικά πολιτικά μετερί-
ζια, ξέρετε καλά συντρόφισσες
και σύντροφοι του ΣΕΚ, ότι μας
ενώνουν βαθιοί κινηματικοί δε-
σμοί και η αγωνία και ο πόθος
για μια αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά ενωτική και μετωπική. Σ’ αυ-
τές τις μάχες, απ’ όπου κι αν τις
δίνουμε, η Εργατική Αλληλεγγύη
θα είναι πάντα ένα χρήσιμο ερ-
γαλείο που ευελπιστούμε να
ανοίγει το διάλογο και να οικοδο-
μεί την κοινή δράση.

Δημήτρης Σαραφιανός
μέλος ΠΓ Αριστερής 

Αντικαπισταλιστικής  Συσπείρωσης

Ηαπεργία των εκπαιδευτικών της
πρωτοβάθμιας το 2006 ήταν μια

απεργία που συγκλόνισε τότε όλη
την κοινωνία. Όχι μόνο για την καθο-
λική συμμετοχή, τα τεράστια πανελ-
λαδικά συλλαλητήρια και τις μαζικές
συνελεύσεις, αλλά γιατί είχε στην
προμετωπίδα των διεκδικήσεων ένα
“επιθετικό” αίτημα απέναντι στη μι-
σητή κυβέρνηση του Καραμανλή
απαιτώντας 1400 ευρώ για όλο το
λαό, απαιτώντας μισθούς πάνω από
το όριο φτώχειας. Κρίσιμο για την
εξέλιξη της απεργίας και την τύχη
του δημόσιου σχολείου ήταν το
στοίχημα να σπάσει η απομόνωση
των απεργών και να “τραβήξουν” και
άλλα κομμάτια της εκπαίδευσης σε
κινητοποιήσεις διαρκείας.

Από την πρώτη στιγμή η Εργατική
Αλληλεγγύη βρέθηκε στο πλευρό
των δασκάλων για να κερδίσουν τη
συμπαράσταση του κόσμου «απαν-
τώντας» τα μαύρα επιχειρήματα της
Γιαννάκου για τους εκπαιδευτικούς
που δουλεύουν λίγο αλλά και προ-
σπαθώντας να υπάρχει πανεκπαι-
δευτικός συντονισμός. Με αφίσες,
πικέτες και προκηρύξεις με κεντρικό
σύνθημα «απεργίες και καταλήψεις
μέχρι τη νίκη», οι σύντροφοι της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης έκαναν περιο-
δείες σε γυμνάσια, λύκεια αλλά και
σε συνελεύσεις καθηγητών καθώς
και οργάνωσαν εκδηλώσεις στις
σχολές μιλώντας για το κοινό μέτω-
πο που έπρεπε να χτιστεί. Πραγματι-
κά μετά από λίγο ξέσπασε ξανά ένα
τεράστιο φοιτητικό κίνημα που στα-
μάτησε την αναθεώρηση του άρ-
θρου 16 και την ιδιωτικοποίηση των
πανεπιστημίων. Τώρα περισσότερο
από ποτέ υπάρχει ανάγκη για τη
σύνδεση των αγώνων για να πάρου-
με πίσω ό,τι μας έχουν κλέψει τόσα
χρόνια με τα μνημόνια και να αντιπα-
λέψουμε την αξιολόγηση και το σχο-
λείο της αγοράς που προωθεί και η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ διεκδικών-
τας δημόσιο δωρεάν σχολείο για
όλα τα παιδιά. Η Εργατική Αλληλεγ-
γύη θα είναι πάλι μαζί μας.

Χριστίνα Λαδά
μέλος του Δ.Σ του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών ΠΕ Μεσσηνίας

ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30 IOYNH, 8.00μμ
καφέ Γέφυρες, οδό Πατρέως 86

Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 IOYNH, 8.00μμ
Θόλος (πανεπιστήμιο)

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28 IOYNH, 7.00μμ
Πλατεία Καλούτσιανη (Τζαμί)

Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Γιορτάζουμε

Έ
κλεισαν πέντε χρόνια από τις 11 Ιούνη του
2013 και την έναρξη της μεγαλύτερης εργατι-
κής μάχης των τελευταίων χρόνων, της μάχης

ενάντια στο “μαύρο” στην ΕΡΤ από την τότε κυβέρνη-
ση Σαμαρά. 

Ο μακρύς, δίχρονος αγώνας που δώσαμε οι εργαζό-
μενοι της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ενάντια στο
κλείσιμο και τις απολύσεις εξακολουθεί σήμερα να
αποτελεί έμπνευση για κάθε αγωνιστή και αγωνίστρια.
Όχι «μόνο» γιατί η κατάληψη του Ραδιομεγάρου και η
επιβολή του εργατικού ελέγχου στην ενημέρωση έδει-
ξε τη δύναμη που έχουμε και τη δυνατότητα να γίνου-
με η φωνή της κοινωνίας κερδίζοντας τους πάντες στο
πλευρό μας. Αλλά και γιατί το άνοιγμα της ΕΡΤ και η
επιστροφή μας στη δουλειά, δύο χρόνια μετά, είναι πα-
ράδειγμα ότι αυτές οι πολιτικές, οι μνημονιακές, μπο-
ρούν να ανατραπούν. Η νίκη μας ήταν ρήγμα στα μνη-
μόνια και αποτέλεσμα αποκλειστικά της επιμονής της

δικής μας και των συμπαραστατών μας. Η Εργατική
Αλληλεγγύη δεν ήταν απλά στο πλευρό μας, ήταν από
τους οργανωτές της μάχης και της αλληλεγγύης.

Τους στόχους που βάλαμε τότε στην ημερήσια διάτα-
ξη, για μια ΕΡΤ στα χέρια των εργαζόμενων και ανοιχτή
στην κοινωνία, τους έχουμε ακόμα. Δεν σταματάμε να
διεκδικούμε και να επιδιώκουμε την ανατροπή όλων των
κυβερνητικών επιλογών που ακυρώνουν τις κατακτή-
σεις εκείνων των ημερών. Δε σταματάμε να παλεύουμε
μαζί με όλο το εργατικό κίνημα για να τσακίσουμε τα
μνημόνια και όλες τις επιθέσεις. Το πρώτο ραντεβού
μας είναι αυτή την Πέμπτη 14 Ιούνη στο συλλαλητήριο
κατά του νέου μνημονιακού πολυνομοσχέδιου με τα
προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης. Το επόμενο εί-
ναι στις 23 Ιούνη στη γιορτή της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης. Θα είμαστε εκεί για να δώσουμε το παρών, για να
ενισχύσουμε την εφημερίδα που μας ενισχύει.

Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ραδιομέγαρο ΕΡΤ, 11 Ιούνη 2013

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 IOYNH, 7.00μμ
Παλιά λαχαναγορά (παραλιακή)

Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης4 Οκτώβρη 2006



Σ
τις 20 Σεπτεμβρίου του 2017 ο τυφώνας
Μαρία χτύπησε στη νοτιοανατολική
ακτή του Πουέρτο Ρίκο αφού πρώτα κα-

τέστρεψε τις Μικρές Αντίλλες.

Κατατάχθηκε ως τυφώνας κατηγορίας 4 και
ήταν ο δεύτερος καταγραμμένος ισχυρότερος
τυφώνας που έχει πλήξει το νησί δημιουργών-
τας μια αδιανόητη φυσική και υλική καταστρο-
φή: δέντρα ξεριζώθηκαν, αυτοκίνητα γυρίστη-
καν ανάποδα, χιλιάδες σπίτια καταστράφηκαν,
παραλίες διαβρώθηκαν, αγάλματα έπεσαν στο
έδαφος και το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας
κατέρρευσε στο σύνολό του. Η καταστροφή
εκτιμήθηκε σε 85 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αλλά ο τυφώνας Μαρία θα μείνει στη μνήμη
επίσης γιατί επιτάχυνε την κατάρρευση της
αποικιακής διακυβέρνησης στο Πουέρτο Ρίκο.

Κατά την επίσκεψή μου στο Πουέρτο Ρίκο,
τον Μάρτιο του 2018 -ακριβώς έξι μήνες μετά
τον τυφώνα που έπληξε το νησί- παρατήρησα
την τεράστια καταστροφή: τα νεκρά δέντρα
και τα συντρίμμια παρέμειναν διάσπαρτα στο
έδαφος τόσο στις πόλεις όσο και στην εξοχή.
Οι βίαιες αλλαγές στην τοπογραφία ήταν ακό-
μα εμφανείς επειδή έξι μήνες μετά το συμβάν,
τα δέντρα εξακολουθούσαν να αγωνίζονται να
κερδίσουν πίσω το άλλοτε πλούσιο τροπικό
φύλλωμά τους. Οι επιστημονικές μελέτες εκτι-
μούν έναν τεράστιο αριθμό 31 εκατομμυρίων
δέντρων που επλήγησαν από τον τυφώνα.

Η καθημερινή ζωή όπως ήταν γνωστή το
2017 δεν ήταν πλέον η ίδια. Μια συναλλαγή τό-
σο απλή όσο πληρωμή για ένα γεύμα με πιστω-
τική κάρτα δεν ήταν πλέον δυνατή σε κάποια
εστιατόρια. Η ψηφιακή υποδομή που απαιτείται
για την επεξεργασία τέτοιου είδους συναλλα-
γών ήταν διαθέσιμη αλλά το "σύστημα" ήταν εί-
τε υπερφορτωμένο είτε πολύ ασταθές για να
λειτουργήσει. Ο ηλεκτρισμός είχε επιστρέψει
στις μεγάλες πόλεις αλλά δεν συνέβαινε το ίδιο
σε μεγάλες περιοχές της υπαίθρου.

Αποικία

Μετά τον τυφώνα, η κυβέρνηση του Πουέρ-
το Ρίκο ήταν ανίκανη να χειριστεί την κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης, επειδή οι τηλεπικοινω-
νιακές υποδομές είχαν καταρρεύσει, οι παρά-
κτιες πόλεις πλημμύρισαν, τα ποτάμια ξεχείλι-
σαν, οι λάσπες απειλούσαν να καταστρέψουν
τις κοινότητες στις αγροτικές περιοχές και οι
γέφυρες είχαν καταστραφεί από τις ισχυρές
πλημμύρες. Σε ένα μικρό νησί 9.104 km2, οι
κοινότητες απομονώθηκαν. Ο τυφώνας Mar�a
πυροδότησε ένα χάος που αποκάλυψε πόσο
εύθραυστη είναι η αποικιακή κυβέρνηση του
Πουέρτο Ρίκο. Η αποικιοκρατική εξουσία στις
Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα πήγε καλύτερα:
χρειάστηκαν μέρες για να προσφέρει η αμερι-
κανική κυβέρνηση συγκεκριμένη βοήθεια.

Η κοινή λογική λέει ότι το χειρότερο μέρος
ενός τυφώνα είναι τα επακόλουθά του, οι
ασθένειες, οι καταστροφές, το χάος που αφή-
νει πίσω του. Παρά την άνευ προηγουμένου
καταστροφή, η κυβέρνηση υποστήριξε ότι μό-
νο 16 θάνατοι σχετίζονταν με τον τυφώνα,
ανεβάζοντας τον τελικό αριθμό σε 34. 

Αλλά αυτοί οι αριθμοί δεν αντιστοιχούν στα
χίλια πτώματα που αποτεφρώθηκαν για να

αποφευχθεί η κατάρρευση των νεκροτομιών
τις εβδομάδες που ακολούθησαν τον τυφώνα.
Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσίευσε το
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, ο πραγματικός
αριθμός θανάτων αποτιμάται σε 4.564 νε-
κρούς. Η διαφορά μεταξύ των επίσημων αριθ-
μών και αυτών που εμφανίζονται στο Πανεπι-
στήμιο του Χάρβαρντ έγκειται στο γεγονός ότι
η κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο αρνείται να
μετρήσει τις απώλειες που οφείλονται στην
έλλειψη πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας.
Στην πραγματικότητα, οι πραγματικοί αριθμοί
μπορεί να είναι υψηλότεροι επειδή ούτε η κυ-
βέρνηση ούτε η μελέτη του Χάρβαρντ αντικα-
τοπτρίζουν την αύξηση των αυτοκτονιών κατά
29% καθώς και το πρωτοφανές ρεκόρ των
135.000 ανθρώπων που εγκατέλειψαν το νησί
από τότε που το έπληξε ο τυφώνας.

Ο τυφώνας Μαρία επιτάχυνε την κατάρρευ-
ση της αποικιακής διακυβέρνησης αλλά αυτή
η κατάρρευση ήταν ήδη σε εξέλιξη. Οι ρίζες
του σημερινού χάους σχετίζονται με το τερά-
στιο χρέος. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το χρέος;
Θα μπορούσε να είναι κάπου ανάμεσα σε 72
και 120 δισεκατομμύρια δολάρια καθώς στο
σημείο αυτό η κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο
δεν μπορεί να προσδιορίσει πόσο ακριβώς εί-
ναι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το Πουέρτο Ρί-
κο δεν μπορεί να πληρώσει. Πώς φτάσαμε
όμως σε αυτό το σημείο;

Όταν η αμερικανική κυβέρνηση ανέλαβε τον
έλεγχο της τοπικής οικονομίας το 1898, παρα-
χώρησε τεράστια εκτάσεις σε αμερικανικές
εταιρείες. Τρεις δεκαετίες αργότερα, την δε-
καετία του 1930, οι αμερικανικές εταιρείες ζά-
χαρης και καφέ που εγκαταστάθηκαν στη χώ-
ρα ευημερούσαν ενώ οι Πορτορικανοί πνίγον-
ταν στη φτώχεια: η ντόπια μπουρζουαζία κα-
ταστράφηκε ενώ οι εργαζόμενοι καταδικάστη-
καν στους χειρότερους καιρούς που πυροδό-
τησαν το πρώτο κύμα μετανάστευσης στις
Ηνωμένες Πολιτείες.

Δύο ακόμη δεκαετίες φτώχειας οδήγησαν
στην άνοδο του «Εθνικιστικού Κόμματος του

Πουέρτο Ρίκο» (υπέρ της ανεξαρτησίας) και
στον ένοπλο αγώνα του εναντίον των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών. Καθώς το Πουέρτο Ρίκο βυθι-
ζόταν στη φτώχεια, την καταστροφή και την
ένοπλη σύγκρουση, η Κουβανική επανάσταση
βρισκόταν στο δρόμο της νίκης που στη συνέ-
χεια οδήγησε τις ΗΠΑ να επαναπροσδιορί-
σουν τη σχέση τους με τις χώρες της Λατινι-
κής Αμερικής, συμπεριλαμβανομένου και του
Πουέρτο Ρίκο.

Απειλή

Αισθανόμενη την απειλή από την εμφάνιση
μιας σοσιαλιστικής κυβέρνησης στην Καραϊβι-
κή, η αμερικανική κυβέρνηση ήθελε να απο-
φύγει την «μόλυνση» όλης της ευρύτερης πε-
ριοχής αλλά και πιο συγκεκριμένα τη «μόλυν-
ση» της γεωστρατηγικά σημαντικής αποικίας
της. Οι ΗΠΑ ενίσχυσαν την εύθραυστη οικονο-
μία του Πουέρτο Ρίκο με τεράστιες ροές χρη-
μάτων ενώ διαπραγματεύτηκαν και προχώρη-
σαν σε ένα νέο πολιτικό στάτους για το καθε-
στώς, αυτό του "ελεύθερα συνδεδεμένου κρά-
τους" ή πιο απλά της "Κοινοπολιτείας". 

Με την παροχή χρημάτων και τον επανα-
προσδιορισμό της πολιτικής σχέσης, οι ΗΠΑ
επιχείρησαν να αντιστρέψουν την άνοδο του
Εθνικιστικού Κόμματος του Πουέρτο Ρίκο,
αποφεύγοντας παράλληλα με αυτόν τον τρό-
πο την εποπτεία της επιτροπής από-αποικιο-
ποίησης του ΟΗΕ. Επίσης με το «τμήμα 936»
του φορολογικού κώδικα των ΗΠΑ παρείχαν
τεράστια φορολογικά προνόμια στις αμερικα-
νικές εταιρείες, υπό την προϋπόθεση, ότι μέ-
ρος των δραστηριοτήτων τους θα έδρευε στο
Πουέρτο Ρίκο. 

Με το καινούργιο αυτό οικονομικό και πολι-
τικό σύστημα, η κοινωνία του Πουέρτο Ρίκο
μετατράπηκε από αγροτική σε βιομηχανική. Η
οικονομία ενισχύθηκε καθώς οι Πορτορικανοί
έβρισκαν δουλειά στις αμερικανικές εταιρείες
που με αυτόν τον τρόπο απέκτησαν φθηνό ερ-
γατικό δυναμικό και οικονομικό φορολογικό

πλεονέκτημα. Το Πουέρτο Ρίκο εξελίχθηκε πο-
λύ γρήγορα από ένα αγροτικό μοντέλο σε ένα
βιομηχανικό, έχοντας στην πρώτη γραμμή τα
εργοστάσια παραγωγής βελόνων και στη συ-
νέχεια τις φαρμακευτικές εταιρείες. 

Εν τω μεταξύ, το Εθνικιστικό Κόμμα του
Πουέρτο Ρίκο και όλες οι οργανώσεις υπέρ
της ανεξαρτησίας άρχισαν να παρακολου-
θούνται στενά, να παρενοχλούνται και να ποι-
νικοποιούνται, τόσο από τις ΗΠΑ (Μακαρθι-
σμός) όσο και από την κυβέρνηση του Πουέρ-
το Ρίκο (νόμος «Gag» δηλαδή ασφυξία). Αυτή
η τριπλή στρατηγική, δηλαδή η ροή χρημά-
των, η νέα πολιτική κατάσταση και η σιωπηρή
δίωξη της αριστεράς, δημιούργησαν τις προ-
ϋποθέσεις για τη δημιουργία ενός ειρηνικού
περιβάλλοντος αυξανόμενου πλούτου και αυ-
ξανόμενης εξάρτησης από την αμερικανική
εξουσία.

Όταν στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η
ΕΣΣΔ κατέρρευσε, η Κούβα έχασε έναν ση-
μαντικό σύμμαχο. Αυτό είχε σαν άμεσο αντί-
κτυπο μια νέα στροφή στις σχέσεις ΗΠΑ-
Πουέρτο Ρϊκο καθώς το τελευταίο έχανε πλέον
τη γεωστρατηγική του αξία. Οι Ηνωμένες Πολι-
τείες και το Πουέρτο Ρίκο έκαναν μια σειρά
αποτυχημένων διαπραγματεύσεων για να επα-
ναπροσδιορίσουν τη σχέση τους. Δύο δημοψη-
φίσματα οργανώθηκαν στα τέλη της δεκαετίας
του ‘80 και στις αρχές της δεκαετίας του ‘90
από τις αποικιακές κυβερνήσεις αλλά χωρίς να
ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις στις ΗΠΑ. 

Το 1992 ένας νεαρός χειρούργος, ο Pedro
Rossell, κέρδισε τις εκλογές και δεσμεύτηκε
να δώσει κρατική υπόσταση στο Πουέρτο Ρίκο
απαιτώντας το τέλος του «τμήματος 936» κα-
θώς πίστευε ότι αποτελούσε εμπόδιο σε αυτόν
του τον στόχο. Στη συνέχεια προχώρησε σε
μια σειρά από βεβιασμένες αποφάσεις που
αποδείχτηκαν καταστροφικές, καθώς εφάρμο-
σε την υπερ-νεοφιλελεύθερη πίστη των και-
ρών: στη διάρκεια των δύο θητειών του στην
εξουσία, ιδιωτικοποίησε μια σειρά από περιου-
σιακά στοιχεία που παρείχαν όφελος στην κυ-

βέρνηση του Πουέρτο Ρίκο και εξασφάλιζαν
εργασία στους Πορτορικανούς -προκαλώντας
μια σειρά από βίαιες απεργίες εργαζομένων. 

Παρά τις διαμαρτυρίες, έγιναν τότε πολλές
ιδιωτικοποιήσεις, ανάμεσα σε αυτές του Ξενο-
δοχείου Caribe Hilton, της Τηλεφωνικής εται-
ρείας του Πουέρτο Ρίκο, της βιομηχανίας
Επεξεργασίας Ανανά Lotus, της Εταιρίας εμ-
πορικών πλοίων, της Εταιρίας Ζάχαρης καθώς
και της Εταιρίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης.
Επίσης οι πωλήσεις 7 περιφερειακών νοσοκο-
μείων και 78 διαγνωστικών κλινικών ξεκίνησε
την διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
παρότι τα έσοδα από αυτές χρησιμοποιήθη-
καν για τη δημιουργία ενός καθολικού συστή-
ματος ασφάλισης υγείας γνωστού ως "μεταρ-
ρύθμιση της υγείας", που αργότερα αποδείχ-
θηκε αδύναμο και μη λειτουργικό.

Δάνεια

Παράλληλα με αυτές τις ιδιωτικοποιήσεις, η
κυβέρνηση ξεκίνησε την κατασκευή αθλητικών
εγκαταστάσεων για να υποστηρίξει την υπο-
ψηφιότητα του Πουέρτο Ρίκο για τους Ολυμ-
πιακούς Αγώνες του 2004. Οι τεράστιες επεν-
δύσεις που χρηματοδοτήθηκαν με δάνεια πε-
ριλάμβαναν το Στάδιο του Πουέρτο Ρίκο, το
Συνεδριακό Κέντρο του Πουέρτο Ρίκο και την
Γραμμή 1 του Μετρό. Περιττό να πούμε ότι η
υποψηφιότητα του Πουέρτο Ρίκο για τους
Ολυμπιακούς αγώνες δεν επικράτησε και τα
αναμενόμενα κέρδη ουδέποτε υπήρξαν.

Επιπλέον, το τέλος του «τμήματος 936» και
των κερδοφόρων φορολογικών απαλλαγών, σή-
μανε ότι τα εργοστάσια και οι φαρμακευτικές
εταιρείες δεν είδαν κανένα λόγο να παραμεί-
νουν στη χώρα. Η ανεργία άρχισε να αυξάνεται
και η φτώχεια και η δυστυχία επέστρεψαν. 

Οι κεντρώες και δεξιές κυβερνήσεις συνέχι-
σαν να βγαίνουν στις αγορές και να παίρνουν
δάνεια, καθώς τα ομόλογα του Πουέρτο Ρίκο
ήταν ακόμη ιδιαίτερα επιθυμητά λόγω της τρι-
πλής απαλλαγής τους (δηλ. των δημοτικών,

κρατικών και ομοσπονδιακών απαλλαγών)  στην
αγορά των ΗΠΑ. Ο δανεισμός έγινε ο νέος τρό-
πος εξισορρόπησης των ετήσιων προϋπολογι-
σμών και χωρίς την συνεχή επένδυση ξένων
εταιρειών, η εθνική οικονομία άρχισε να επιβρα-
δύνεται, στη συνέχεια παρέμεινε στάσιμη και
τελικά το Πουέρτο Ρίκο βυθίστηκε στην ύφεση. 

Για να χειροτερέψουν ακόμη περισσότερο
τα πράγματα, το 2009 κέρδισε τις εκλογές ο
Luis Fortuno, ο οποίος διαποτισμένος επίσης
με το δόγμα του νεοφιλελευθερισμού απέλυ-
σε 37.000 δημόσιους υπαλλήλους. Η οικονο-
μία συνέχισε να συρρικνώνεται ενώ με 16 δι-
σεκατομμύρια δολάρια σε δάνεια σε μόλις
τέσσερα χρόνια, η κυβέρνηση Fortuno συνέ-
βαλε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στο
κολοσσιαίο χρέος που συσσωρεύτηκε τα τε-
λευταία 20 χρόνια. Αυτοί που σήκωσαν και ση-
κώνουν στην πλάτη τους το βάρος της πληρω-
μής για αυτό το αστρονομικό χρέος ήταν οι
Πορτορικανοί.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα στο οποίο
οδηγούσε αναπόφευκτα ο αποικιακός χαρα-
κτήρας του Πορτορικανικού κράτους. Στην
πραγματικότητα, ο «νόμος Jones» του 1920
υπήρξε ένας σημαντικός παράγοντας για την
εξαθλίωση και το χρέος του Πουέρτο Ρίκο. Ο
«νόμος Jones» του 1920 ψηφίστηκε στις ΗΠΑ
σαν συνέπεια της ανόδου της ναυτικής βιομη-
χανίας πολέμου μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο. Έχει σχεδιαστεί για λόγους ασφαλείας αλ-
λά και ως μέρος μιας προστατευτικής ατζέν-
τας. Ο νόμος Jones ορίζει ότι όλα τα εμπο-
ρεύματα που μεταφέρονται δια θαλάσσης με-
ταξύ των αμερικανικών λιμένων πρέπει να με-
ταφέρονται σε πλοίο κατασκευασμένο στις
ΗΠΑ, το οποίο ανήκει σε Αμερικανούς πολίτες
και φέρει τη σημαία των ΗΠΑ. Το Πουέρτο Ρί-
κο, ως αποικιακή κατοχή, υπόκειται στον νόμο
Jones με τον οποίο, οι Αμερικανοί νομοθέτες
διασφάλισαν ότι η αγορά του Πουέρτο Ρίκο
θα προοριζόταν αποκλειστικά για Αμερικα-
νούς επενδυτές. Ο νόμος Jones νομιμοποίησε
ένα μονοπώλιο που εξυπηρετεί την αμερικανι-

κή οικονομία.
Σύμφωνα με το νόμο, κάθε εμπορικό πλοίο

ξένου μητρώου που εισέρχεται στο Πουέρτο
Ρίκο, πρέπει να καταβάλλει τέλη και φόρους
που με τη σειρά τους μεταβιβάζονται στον κα-
ταναλωτή του Πουέρτο Ρίκο. Όπως υποστηρί-
ζει ο δημοσιογράφος και δικηγόρος Nelson
Antonio Denis, ο νόμος Jones αύξησε το κό-
στος ζωής στο Πουέρτο Ρίκο κατά 13% σε
σύγκριση με 325 αστικές περιοχές σε άλλες
περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι κεντρώες και δεξιές κυβερνήσεις του
Πουέρτο Ρίκο έχουν ζητήσει την απαλλαγή
από αυτόν το νόμο, εδώ και χρόνια αλλά χω-
ρίς επιτυχία. Το αμερικάνικο Γενικό Λογιστή-
ριο (GAO) εξέτασε το θέμα το 2013 και διαπί-
στωσε ότι ο χωρίς περιορισμούς ανταγωνι-
σμός από σκάφη με ξένη σημαία θα μπορού-
σε να οδηγήσει στην εξαφάνιση των περισσό-
τερων σκαφών με σημαία των ΗΠΑ σε αυτό το
εμπόριο, με αρνητικό αντίκτυπο στην αμερικά-
νικη εμπορική ναυτιλία και τα ναυπηγεία της –
και γι’ αυτό δεν χρειάζεται τροποποίηση… 

Όταν η κυβέρνηση του Πουέρτο Ρίκο χρεο-
κόπησε (την άνοιξη του 2017) αδυνατώντας
να πληρώσει τα χρέη προς τα αρπακτικά της
αγοράς δημιούργησε μια νέα αναταραχή στις
πολιτικές σχέσεις ΗΠΑ-Πουέρτο Ρίκο. Σε μια
προσπάθεια να μαλακώσει τους «επενδυτές»,
που απείλησαν αμέσως να μηνύσουν την κυ-
βέρνηση του Πουέρτο Ρίκο, ο Μπαράκ Ομπά-
μα δημιούργησε ένα συμβούλιο εποπτείας
που τοποθετήθηκε ακριβώς πάνω από την κυ-
βέρνηση του Πουέρτο Ρίκο. Κατά ειρωνικό
τρόπο, το συμβούλιο ονομάστηκε "PROMESA"
(δηλ. «Υπόσχεση» από τα αρχικά του Puerto
Rico Oversight, Management, and Economic
Stability Act). Οι Πορτορικανοί το αποκαλούν
απλά "la Junta", δηλαδή η χούντα.

Η "Junta" επέβαλε μέτρα λιτότητας που πε-
ριλαμβάνουν: τεράστιες περικοπές στις συντά-
ξεις, ιδιωτικοποίηση της εταιρείας ηλεκτρικής
ενέργειας του Πουέρτο Ρίκο, αλλαγές στο δη-
μόσιο πανεπιστημιακό σύστημα (δραστική αύ-
ξηση των διδάκτρων), έγκριση ενός εργατικού
νόμου για τη μείωση των μισθών και τη μείωση
των επιδομάτων, περιορισμό των ημερών δια-
κοπών από 18 σε 7, εξάλειψη της απαίτησης
να αιτιολογούνται οι λόγοι απόλυσης ενός ερ-
γαζομένου -καθώς και ιδιωτικοποίηση φυλα-
κών με την αποστολή φυλακισμένων από το
Πουέρτο Ρίκο στις αμερικανικές φυλακές.

Η εξέλιξη αυτής της πρώτης αντιπαράθεσης
είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Ωστόσο, για
δεύτερη φορά στην ιστορία, οι Πορτορικανοί
διαδήλωσαν μαζικά την φετινή Πρωτομαγιά.
Οργανώσεις από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα
δεσμεύτηκαν «να μην αγοράσουν τίποτα», «να
μην εργαστούν», «να μην πληρώσουν πρόστι-
μα» εκείνη την ημέρα και ζήτησαν από όσους
δεν θέλουν να διαδηλώσουν να «μείνουν σπίτι». 

Η Πρωτομαγιά ήταν μεγάλη επιτυχία παρά
τις απειλές της κυβέρνησης για πιθανή βία. Σε
σύγκρουση με τη συνήθη παθητικότητα και το
φόβο προς την κυβέρνηση, υπάρχει πλέον η
ελπίδα ότι μια αλλαγή στις συνειδήσεις έχει
αρχίσει να συμβαίνει. Παραδόξως, μοιάζει ότι
τα μέτρα λιτότητας μπορεί τελικά να οδηγή-
σουν σε ένα πιο μαχητικό Πουέρτο Ρίκο.
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ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ - Μια “Ελλάδα” μέσα στην ΑμερικήΘ
αλάσσιος εμπορικός κόμβος, σε μια
ιστορικά κρίσιμη γεωστρατηγική θέση,
διένυσε τον Ψυχρό Πόλεμο με κυνήγι

της αριστεράς αλλά και αμερικάνικη χρηματοδό-
τηση. Τουριστικός προορισμός, φημισμένη για
τις ακτές της, υποψήφια για να αναλάβει τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, θύμα δανεισμού
των «αρπακτικών της αγοράς». Σήμερα με τερά-
στιο εξωτερικό χρέος, υπό μνημονιακό καθε-
στώς εποπτείας και επιτήρησης, καθώς και κύμα
μετανάστευσης τω ν νέων και δυναμικές απερ-
γίες. Ποια χώρα είναι;

Το «Πουέρτο Ρίκο, η Ελλάδα της Καραϊβικής»,
υποστηρίζει στο ομότιτλο άρθρο (μέρος του
οποίου παρουσιάζουμε μεταφρασμένο από τα αγ-
γλικά σε αυτό το φύλλο - oλόκληρο το άρθρο στα
αγγλικά μπορειτε να διαβάσετε στο SEKonline.gr)
ο Jose Hernandez*.  Αυτό το «Πλούσιο λιμάνι»
της Καραϊβικής, το οποίο αφού μετά από πολλές
συγκρούσεις έγινε κομμάτι της Ισπανικής Αυτο-
κρατορίας, το 1898 κατέληξε αποικία των ΗΠΑ
και από την δεκαετία του ’50 και μετά, μια «ελεύ-
θερα συνδεδεμένη πολιτεία» με τις ΗΠΑ. 

Το φθινόπωρο του 2017 ο τυφώνας «Μαρία»
κατάφερε ένα τεράστιο πλήγμα στους περίπου
4,5 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας ενώ λί-
γους μήνες νωρίτερα, την άνοιξη του 2017 είχε
προηγηθεί ένα ακόμη μεγαλύτερο, η χρεοκοπία
του Πουέρτο Ρίκο που δήλωσε ότι δεν μπορεί να
εξυπηρετήσει τους δανειστές. Μια χρεοκοπία
που έχει την αιτία της από τη μια στην υπερεκμε-
τάλλευση της χώρας από τις ΗΠΑ και τις ειδικές
οικονομικές και πολιτικές σχέσεις που έχει επι-
βάλει σε αυτό και από την άλλη στην νεοφιλε-
λεύθερη πολιτική εκείνων των δεξιών και κεν-
τρώων κυβερνήσεων που αναζήτησαν την εναλ-
λακτική στις συνταγές των ιδιωτικοποιήσεων,
της λιτότητας και των χρηματοδοτικών funds.

Απέναντι στην λιτότητα και παρά την κατα-
στροφή, όλη την τελευταία χρονιά ένα πρωτό-
γνωρο κύμα αντίστασης έχει αρχίσει να εκδηλώ-
νεται όλο και πιο δυναμικά στη χώρα. Aνάμεσα
στον Απρίλιο και τον Ιούνη του 2017, οι φοιτητές
προχώρησαν σε αποχή διαρκείας από τα μαθή-
ματα και διαδηλώσεις ενάντια στα μέτρα λιτότη-
τας. Και φέτος, μέσα στην άνοιξη, οι εκπαιδευτι-
κοί προχώρησαν σε ένα μπαράζ απεργιών ενώ η
Πρωτομαγιά εξελίχθηκε σε μια πετυχημένη
απεργία που παρέλυσε μεγάλο μέρος της χώ-
ρας. Χιλιάδες εργαζόμενοι που κατέβηκαν στους
δρόμους για να διαδηλώσουν ενάντια στη λιτό-
τητα βρέθηκαν αντιμέτωποι με την σκληρή αστυ-
νομική καταστολή.

To Πουέρτο Ρίκο είναι ακόμη μια απόδειξη ότι
το πρόβλημα παγκοσμίως δεν είναι οι «τεμπέλη-
δες» του λεγόμενου «νότου», είτε του ευρωπαϊ-
κού είτε του αμερικάνικου. Είναι ο καπιταλισμός,
η εκμετάλλευση, το κυνήγι του κέρδους και ο αν-
ταγωνισμός, οι πολυεθνικές, τα προνόμιά τους
και τα κράτη που τις στηρίζουν -και μετά η κρίση
του συστήματος και η απόλυτη αδυναμία των
«συνταγών» τους να καλύψουν τις απλές ανάγ-
κες των ανθρώπων. Πόσο μάλλον, να αντιμετωπί-
σουν και να ανακάμψουν από μια μεγάλη, αλλά
αναμενόμενη, φυσική καταστροφή, όπως ένας
τυφώνας στην Καραϊβική χθες, ή ένας σεισμός
στην Ελλάδα αύριο.

*Ο Jose Hernandez σπούδασε στη Σορβόννη,
είναι γλωσσολόγος με ειδικότητα την μελέτη του
πολιτικού λόγου και στο παρελθόν ήταν αναπλη-
ρωτής καθηγητής στο τμήμα Διεθνών Σπουδών

του Πανεπιστημίου του Πουέρτο Ρίκο.

Πρωτομαγιά 2018 Το πεσμένο άγαλμα του
Χριστόφορου Κολόμβου.
Φωτό Ιάννης Δελατόλας
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Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Τα πάντα για 
τον Μελισσανίδη

Η
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την κί-
νηση συγκεκριμένων φερόμενων οπαδών της
ΑΕΚ να καταλάβουν τον χώρο στάθμευσης

των απορριμματοφόρων του δήμου στο όνομα της
παρεμπόδισης των εργασιών του γηπέδου του Με-
λισσανίδη και της ΔΙΚΕΦΑΛΟΣ ΑΕ, εντάσσεται, κατά
τη γνώμη μας, στα πλαίσια μιας ακόμα επιθετικής κί-
νησης των επιχειρηματικών συμφερόντων να δημι-
ουργήσουν νέα δεδομένα σε βάρος της πόλης και
των κατοίκων της. Επιπλέον, η κίνηση αυτή στρέφε-
ται ενάντια στους εργαζόμενους (που δέχτηκαν
ύβρεις, απειλές και προπηλακισμούς, μόνο και μόνο
γιατί βρίσκονταν στο χώρο εργασίας τους). Διευκο-
λύνει τα επιχειρηματικά συμφέροντα στα σχέδιά
τους να αλώσουν ολοκληρωτικά την πόλη, σηματο-
δοτώντας μια νέα κατάσταση όπου κάθε επιχειρημα-
τίας μπορεί μέσω «στρατών» να επιβάλει τα συμφέ-
ροντά του σε ελεύθερους χώρους, κοινωφελείς υπη-
ρεσίες (πχ. διαχείριση απορριμμάτων), συνθήκες ερ-
γασίας. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ υπερασπίζεται μέχρι
τέλους το δικαίωμα στις επενδύσεις, κρατώντας μά-
λιστα, αλώβητο τον Ν. 4277/14 για το Ρυθμιστικό
Σχέδιο Αθήνας-Αττικής. Τα δικαιώματα των κατοίκων
για ελεύθερους καλά συντηρημένους και ασφαλείς
χώρους με πρόσβαση σε όλους, για αναψυχή και
άθληση, ποδοπατούνται για την προώθηση της εκμε-
τάλλευσης των χώρων. Παράλληλα η Περιφέρεια Ατ-
τικής με την Ρένα Δούρου, διευκολύνει αν όχι παρο-
τρύνει κάθε μεγαλόσχημο επιχειρηματία προκειμέ-
νου να «επενδύσει», έχοντας εγγράψει στον προϋπο-
λογισμό της πακτωλό εκατομμυρίων ευρώ για φαρα-
ωνικά έργα ιδιωτικών αθλητικών εγκαταστάσεων σε
μια περίοδο σκληρής λιτότητας για το λαό μας. Η
δημοτική αρχή ενώ δήλωνε πως θα υπερασπιστεί
τους δημόσιους ελεύθερους χώρους και το άλσος
της πόλης, στην πράξη δεν έκανε κάποια ουσιαστική
προσπάθεια να ενημερώσει και κυρίως να κινητοποι-
ήσει τους κατοίκους προκειμένου και η ίδια να μην
είναι διαρκώς σε μια κατάσταση ιδιότυπης ομηρίας. 

Η παρεμπόδιση της κίνησης των απορριμματοφό-
ρων έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην καθαριότητα και
τη δημόσια υγιεινή της πόλης μας που μάλιστα σε
συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας εγκυμονούν σο-
βαρούς κινδύνους. Οι πρακτικές αυτές θυμίζουν τις
απαράδεκτες επιθέσεις σε όποιον είχε διαφορετική
γνώμη για το θέμα του γηπέδου από όψιμους υπερα-
σπιστές του άλσους και της «νομιμότητας». Οι συγ-
κεκριμένοι οπαδοί της ΑΕΚ πρέπει να σκεφτούν ότι
τέτοιες ενέργειες δυσφημούν την ομάδα και την
ιστορία της και να τερματίσουν την κατάληψη. Σε κά-
θε περίπτωση η χτεσινή απόφαση της Αποκεντρωμέ-
νης Διοίκησης βάζει τα πράγματα στη θέση
τους. Εξουσιοδοτεί μια ιδιωτική εταιρεία, να κατεδα-
φίσει τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Φανταζόμαστε
ότι αυτή η απόφαση εντελώς «τυχαία», βγήκε αμέ-
σως μετά την συγκεκριμένη κίνηση των οπαδών.

Από την ανακοίνωση της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ν.Ιωνίας – Ν.Φιλαδέλφειας – Ν.Χαλκηδόνας – 

Μεταμόρφωσης
• Ολόκληρη την ανακοίνωση 
μπορείτε να τη διαβάσετε στο:
antarsyaif.wordpress.com/2018/06/08/antarsya-if-
garaz/

ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ

Θλιβερά θερμοκήπια
για τους φασίστες
Γ

ια πλατείες που θα «κατακλυστούν
από τους πολίτες» μιλούσαν οι
διοργανωτές των μακεδονικών συλ-

λαλητηρίων παραμονές των νέων εθνικι-
στικών συγκεντρώσεων που είχαν καλέσει
για τις 6 Ιούνη ταυτόχρονα σε πολλές πό-
λεις της χώρας. Στο ίδιο μοτίβο τα ΜΜΕ
που τους στήριζαν προέβλεπαν έναν νέο
«ξεσηκωμό των Ελλήνων» μετά τα συλλα-
λητήρια στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα
τον περασμένο Γενάρη και Φλεβάρη αντί-
στοιχα. Οι τυμπανοκρουσίες δεν κράτη-
σαν πολύ.

Τα συλλαλητήρια «για το όνομα της Μα-
κεδονίας» όντως έγιναν. Μάλιστα στον αρ-
χικό κατάλογο των πόλεων της Βόρειας
Ελλάδας που είχαν προγραμματιστεί συγ-
κεντρώσεις, στη συνέχεια προστέθηκαν
και άλλες σε μια σειρά σημεία της χώρας.
Μόνο που αντί για μαζικές λαοσυνάξεις,
το αποτέλεσμα ήταν να αποκαλυφτεί ακό-
μα πιο καθαρά ποιο ήταν εξαρχής το
μπλοκ που μπήκε μπροστά στον εθνικιστι-
κό οχετό “για το όνομα της Μακεδονίας”.

Απόστρατοι αξιωματικοί, παλιά και νέα
στελέχη της ακροδεξιάς, σκληροπυρηνι-
κοί πατριώτες κάθε είδους από “μακεδο-
νικούς” συλλόγους-σφραγίδες ήταν αυτοί
που παρέλασαν στις εξέδρες. Έτσι κι αλ-
λιώς, η ίδια η «Επιτροπή Αγώνα για την
Ελληνικότητα της Μακεδονίας» που κα-
λούσε τα συλλαλητήρια και είχε προκύψει
ως συγχώνευση των δυο πρωτοβουλιών
που είχαν οργανώσει τις συγκεντρώσεις
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν ήταν πα-
ρά ένα συνονθύλευμα όλων αυτών με ολί-
γο από Πατούλη.

Μητροπολίτες, δεσποτάδες, παπάδες
είχαν επίσης την τιμητική τους μπροστά
στις εξέδρες. Μπορεί ο Ιερώνυμος να εί-
πε ότι «αυτά τα θέματα δεν αντιμετωπί-

ζονται με συλλαλητήρια, με φωνές, υπεύ-
θυνη είναι η Βουλή, αυτοί θα αποφασί-
σουν, αυτοί θα αναλάβουν την ευθύνη»
αλλά ταυτόχρονα επανέλαβε την επίσημη
θέση της εκκλησίας ότι «το όνομα Μακε-
δονία δεν είναι εύκολο εμείς να το δανεί-
σουμε, να το δώσουμε». Το ίδιο ισχύει για
τις τοπικές της Νέας Δημοκρατίας, έστω
και αν όχι παντού επίσημα. Η παρουσία
στελεχών, δημάρχων και τοπικών παρα-
γόντων της δεξιάς ήταν μεγάλη παντού.

Αναβάθμιση

Και βέβαια από τα συλλαλητήρια δε θα
μπορούσαν να λείπουν ξανά οι νεοναζί
χρυσαυγίτες δολοφόνοι. Οι σέλφι του Κα-
σιδιάρη και οι φωτογραφίες ταγμάτων
εφόδου με τις μπλούζες της Χρυσής Αυ-
γής δεν άφησαν καμία αμφιβολία για το
ποιοι τρέχουν να αναβαθμιστούν μέσα
από τις εθνικιστικές πρωτοβουλίες. Οι δη-
λώσεις μελών της «Επιτροπής» ότι τα
συλλαλητήρια θα ήταν ακομμάτιστα ήταν
απλά γελοίες.

Σε αυτό το στενό, «οικογενειακό», κύ-
κλο ακροδεξιάς, δεξιάς, εκκλησίας και
φασιστών έγιναν τα συλλαλητήρια. Η επι-
λογή να σπάσουν σε κομμάτια τις λαοσυ-
νάξεις με την ελπίδα να δώσουν πανελλα-
δικό χαρακτήρα στην εθνικιστική υστερία,
το μόνο που πέτυχε είναι να συγκεντρώ-
σει μερικές χιλιάδες κόσμο, τον πολύ κον-
τικό περίγυρό τους. Και αυτές μόνο με τη
βοήθεια του μηχανισμού των δεκάδων
πούλμαν που είχε ενεργοποιηθεί στις αρ-
χές της χρονιάς και κινητοποιήθηκε ξανά
τώρα για να μεταφέρει κόσμο από τις γύ-
ρω πόλεις και χωριά στις κεντρικές συγ-
κεντρώσεις. 

Τόσο τα ρεπορτάζ στα κανάλια όσο και
οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλο-

φόρησαν έδειχναν παντού μισοάδειες
πλατείες. Οι εκατοντάδες ελληνικές ση-
μαίες κάθε μεγέθους δεν μπορούσαν, φυ-
σικά, να γεμίσουν τα κενά. Στα Γιάννενα,
φωτογραφία τραβηγμένη από ψηλά δεί-
χνει μερικές εκατοντάδες κόσμο, τόσο λί-
γο και αραιό που κανένα πλάνο, όση φι-
λότιμη είναι η αλήθεια προσπάθεια και αν
έκαναν διάφορα κανάλια, δεν μπορούσε
να καλύψει. Το ρεζιλίκι κορυφώθηκε όταν
κάμερα του Σκάι, σε ζωντανή σύνδεση με
τη Θήβα, γύρισε για να δείξει τις «οικογέ-
νειες με μικρά παιδιά» που υποτίθεται
συμμετείχαν στην εκεί συγκέντρωση για
να αποκαλύψει μια άδεια πλατεία. Τότε ο
ανταποκριτής του καναλιού για να μετριά-
σει το φιάσκο πετάει την ατάκα «ο κό-
σμος είναι πολύς, είναι πολύς και αθέα-
τος, κρυμμένος στα γύρω καφέ και περι-
μένει τους ομιλητές»…

Όσο για την αντιμετώπιση που είχαν
από τον κόσμο, το πιο χαρακτηριστικό
δείγμα ήρθε από το Βόλο. Εκεί, μία και
μόνη περαστική Βολιώτισσα ξεφτιλίζει το
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής που εί-
χε κατέβει στο δρόμο φωνάζοντας “Είσα-
στε φασίστες! Ντροπή σας! Είσαστε φα-
σίστες!”. Το βίντεο του περιστατικού
(https://www.youtube.com/watch?v=-
ps2ihChYMM) δείχνει ότι τα ειρωνικά
βλέμματα των χρυσαυγιτών προς τη με-
ριά της δεν μπορούν να κρύψουν την
αμηχανία τους. Το μόνο που κάνουν σαν
απάντηση είναι να φωνάζουν στο υπερπέ-
ραν –συγκεκριμένα προς τις κλούβες των
ΜΑΤ που τους προστάτευαν- «πουτάνας
γιοι αναρχικοί».

Η αποτυχία των νέων συλλαλητηρίων
είναι ένας λόγος παραπάνω για να συνε-
χιστεί η καμπάνια ενάντια στον εθνικισμό
που αποτελεί θερμοκήπιο για την ακροδε-
ξιά και τους νεοναζί. Αυτή τη μάχη η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να τη δώσει.
Η συμφωνία για την οποία πανηγυρίζει ότι
είναι έτοιμη να κλείσει επισφραγίζει τους
εκβιασμούς όλων των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων προς τη Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας με στόχο να εξασφαλιστούν τα
συμφέροντα της ελληνικής άρχουσας τά-
ξης. Είναι μια συμφωνία σε βάρος της ερ-
γατικής τάξης και της νεολαίας τόσο εδώ
όσο και στη γειτονική χώρα. Αυτή η πολι-
τική δε φράζει, ανοίγει το δρόμο στην
ακροδεξιά και τους φασίστες.

Η πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά έχει
καθήκον να πρωτοστατήσει ξανά ενάντια
στην εθνικιστική υστερία. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και το ΣΕΚ έχουν ήδη παίξει πολύτιμο ρό-
λο σε αυτή την προσπάθεια και θα συνε-
χίσουν με κεντρικό σύνθημα ότι “οι εργά-
τες των Βαλκανίων είναι αδέρφια μας”.

Λ.Β.

Από το “κεντρικό” συλλαλητήριο
για τη Μακεδονία στην Πέλλα, 6/6



Δ
εκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν το Σάββα-
το 9 Ιούνη ενάντια στην ομοφοβία, το
σεξισμό και την καταπίεση, σε ένα από

τα μεγαλύτερα Athens Pride των τελευταίων
ετών. Η μαζικότητα και η μαχητική διάθεση
διεκδίκησης ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά
της διοργάνωσης, που ξεκίνησε από νωρίς το
πρωί στην πλατεία Συντάγματος, συνεχίστηκε
με την Πορεία Υπερηφάνειας το απόγευμα και
ολοκληρώθηκε με συναυλία αργά το βράδυ.

Παρά τον καυτό ήλιο, η πλατεία Συντάγμα-
τος δε σταμάτησε όλη μέρα να είναι γεμάτη
από κόσμο όλων των ηλικιών που δήλωνε “Πα-
ρούσα” στον αγώνα για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώ-
ματα, στη μάχη για την απελευθέρωση. Το
αγωνιστικό κλίμα εκφραζόταν σε έντονη πολι-
τική συζήτηση για όλες τις μάχες που είναι
ανοιχτές, ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες, ενάντια στην κα-
ταπίεση. Οι συνδέσεις ανάμεσα σε όλα τα μέ-
τωπα πάλης ήταν άμεσες από την συντριπτική
πλειοψηφία του κόσμου.

Στην ίδια την Πορεία Υπερηφάνειας το από-
γευμα, οι δρόμοι του κέντρου της Αθήνας πλημ-
μύρισαν από σημαίες, αυτοσχέδια πλακάτ και
πανό που πρόβαλαν όλα τα αιτήματα του κινή-

ματος. Τα κρουστά των Batala και των Quilombo
που συνόδεψαν τη διαδήλωση ξεσήκωσαν τους
πάντες και έδιναν ρυθμό. Μαζικό ήταν το μπλοκ
της Ομάδας LGBTQΙ+ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ
και της ΚΕΕΡΦΑ, στην κεφαλή του οποίου βάδι-
ζαν εργαζόμενες και εργαζόμενοι από τα νοσο-
κομεία με τα πανό του Συλλόγου Εργαζόμενων
στον Άγιο Σάββα και της ΕΙΝΑΠ. 

Ενθουσιασμός

Η συμμετοχή των συνδικάτων της υγείας
έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από όλες και
όλους. Το ίδιο και τα συνθήματα για δημόσια
και δωρεάν υγεία και παιδεία, ενάντια στην κα-
ταπίεση και τον καπιταλισμό, ενάντια στο ρα-
τσισμό και τους φασίστες. Η πικέτα του ΣΕΚ
“Παλεύουμε ενάντια στην καταπίεση και τον
καπιταλισμό” βρισκόταν σε όλα τα μπλοκ της
διαδήλωσης.

“Αποφασίσαμε τη συμμετοχή μας σήμερα
στη συνέλευση του Συλλόγου αυτή την εβδο-
μάδα”, μας είπε ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζόμενων στον Άγιο
Σάββα, “Η συνέλευση ήταν για τη μάχη ενάντια
στη νέα αξιολόγηση της κυβέρνησης και συνο-
λικά για τις κινητοποιήσεις που οργανώνουμε

ενάντια στο νέο μνημονιακό πακέτο μέτρων.
Εκεί θέσαμε το ψήφισμα για συμμετοχή σήμε-
ρα. Τα συνδικάτα και το εργατικό κίνημα πα-
λεύουν ήδη το σεξισμό και την καταπίεση. Εί-
μαστε κομμάτι και αυτού του κινήματος όπως
του αντιρατσιστικού-αντιφασιστικού. Η απόφα-
ση πέρασε στον Άγιο Σάββα και μετά και στο
ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. Πιστεύουμε ότι είναι ζήτημα
ενότητας της εργατικής τάξης. Παλεύουμε για
να υπάρχει πρόσβαση των LGBTQΙ+ ατόμων
στην υγεία, ελεύθερη, χωρίς ταμπού, να υπάρ-
χει δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Η
απόφαση της συνέλευσης ήταν ομόφωνη, ενώ
και σε εξόρμησή μας στο νοσοκομείο αμέσως
μετά, η ανταπόκριση ήταν πολύ μεγάλη”.

“Διαδηλώνουμε σήμερα γιατί είμαστε κατά
της ομοφοβίας και κατά του σεξισμού”, μας εί-
πε η Ρόζα Καρούτσου από τη Φιλοσοφική που
διαδήλωνε μαζί με συμφοιτητές και συμφοιτή-
τριές της από τη ΦΛΣ και τα ΤΕΙ Αθήνας, “Προ-
σπαθούμε τόσο στο ΣΕΚ όσο και ανένταχτοι
αγωνιστές και αγωνίστριες όπως εγώ να δώ-
σουμε ένα πολιτικό περιεχόμενο στην ημέρα,
δείχνοντας ότι ο σεξισμός δεν οφείλεται στην
πατριαρχία αλλά στον καπιταλισμό. Οπότε πα-
λεύουμε κατά της καταπίεσης και κατά του κα-
πιταλιστικού συστήματος στο οποίο ζούμε”.

“Σα στρέητ, λευκή και ντόπια διαδηλώνω για
όλες και όλους τους ανθρώπους που δεν
έχουν φωνή, για να είμαστε όλοι μαζί”, μας εί-
πε η Χρύσα Δουζένη, άνεργη που διαδήλωνε
στο μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ, “Είμαι στα κοινωνικά
κινήματα, κοντά στους πρόσφυγες, αλληλέγ-
γυα. Πρέπει να παλέψουμε ενάντια στο σεξι-
σμό, ενάντια στο ρατσισμό. Γι' αυτό βγήκαμε
σήμερα να φωνάξουμε”.

Ο κόσμος που συμμετείχε στο Athens Pride
το μετέτρεψε ξανά σε ημέρα αγώνα ενάντια
στην καταπίεση. Οι χορηγοί και το “απολιτίκ”
χρώμα που προσπαθούν να δώσουν τα τελευ-
ταία χρόνια οι επίσημοι διοργανωτές δεν βρί-
σκουν απήχηση στον κόσμο που βιώνει τις
ομοφοβικές επιθέσεις από τους Αμβρόσιους
και όλη τη συντηρητική αντίδραση. Για άλλη
μια χρονιά, το Athens Pride έγινε σταθμός στην
πάλη για την απελευθέρωση.

Λένα Βερδέ
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Αντικαπιταλιστικές
απαντήσεις

Τ
ο σύστημα που παράγει σεξισμό
και καταπίεση και τη μάχη για
την ανατροπή του έβαλε στο

κέντρο του Athens Pride η παρέμβαση
της Ομάδας LGBTQΙ+ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Τόσο με αφίσα, προκήρυξη και
πανό που τόνιζαν ότι η εργατική τάξη
είναι “παρούσα” ενάντια στην εκμε-
τάλλευση και την καταπίεση, όσο και
με την εκδήλωση που οργάνωσε με
θέμα “Οι αγώνες του γυναικείου και
ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος σήμερα και η πά-
λη για την απελευθέρωση” πρόβαλε
την προοπτική της αντικαπιταλιστικής
ανατροπής.

Την εκδήλωση άνοιξε η Αφροδίτη
Φράγκου από την Ομάδα LGBTQΙ+
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θυμίζοντας τις μάχες
του κινήματος ενάντια στην καταπίεση
από τις ΗΠΑ με το #metoo και την Ιρ-
λανδία με το αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος υπέρ των εκτρώσεων μέχρι
την Ιαπωνία με τις διαδηλώσεις των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ ενάντια στις
σεξουαλικές παρενοχλήσεις από τα
αφεντικά. Στη συνέχεια τόνισε ότι
όλες οι μέχρι κατακτήσεις των
LGBTQI+ ατόμων κερδίθηκαν με αγώ-
νες στους οποίους μεγάλο ρόλο
έχουν παίξει και τα Pride με τη μαζικό-
τητα και το δυναμισμό τους, ενώ μίλη-
σε και για τη ρίζα της καταπίεσης:
“Μόνο με την ανατροπή του συστήμα-
τος που παράγει την καταπίεση θα
απαλλαγούμε οριστικά από το σεξισμό
και τις διακρίσεις”, έκλεισε.

Συνδικάτα

Το λόγο στη συνέχεια πήρε η Αργυ-
ρή Ερωτοκρίτου από το Σωματείο Ερ-
γαζόμενων στο Νοσοκομείο Γεννημα-
τάς, αποδομώντας τα επιχειρήματα
της κυβέρνησης ότι στέκεται δίπλα
στα αιτήματα του γυναικείου και
LGBTQI+ κινήματος την ίδια ώρα που
συνεχίζει και κλιμακώνει όλες τις μνη-
μονιακές επιθέσεις σε βάρος όλων.
Τόνισε ότι η καταπίεση και οι σεξιστι-
κές επιθέσεις εξασφαλίζουν κέρδη για
τα αφεντικά και έφερε παραδείγματα
από τις μάχες στα συνδικάτα και
στους χώρους δουλειάς, που συνδέ-
ουν την πάλη ενάντια στα μνημόνια με
αυτή ενάντια στην ομοφοβία, το ρα-
τσισμό και τους φασίστες. 

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με
εμπειρίες από τις διακρίσεις που δέ-
χονται τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σε όλες τις
πλευρές της ζωής τους, τη σημασία
που έχει το οργανωμένο εργατικό κί-
νημα σαν ασπίδα προστασίας αλλά
και με ερωτηματικά για τα αίτια της
καταπίεσης και τον αποτελεσματικότε-
ρο τρόπο πάλης εναντίον της. Έγινε
καθαρό ότι η συζήτηση για τις ρίζες
της καταπίεσης και πώς παλεύεται
έχει ανοίξει πλατιά μέσα στο κίνημα
και οι αντικαπιταλιστικές απαντήσεις
είναι δύναμη για τον κοινό αγώνα.

Μαζική απάντηση
στις ομοφοβικές επιθέσεις

Αθήνα, 9/6

Αθήνα, 9/6
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Συμπεράσματα από τη μάχη της COSCO

Η
απεργία στην Cosco ήταν
από τις πιο σημαντικές απερ-
γιακές κινητοποιήσεις του

τελευταίου διαστήματος και χρειάζε-
ται να βγάλουμε τα αναγκαία συμπε-
ράσματα από αυτόν τον αγώνα. 

Ήταν από τις πιο σημαντικές
απεργίες, γιατί κατ’ αρχάς κράτησε
για τέσσερις μέρες κλειστό ένα από
τα μεγαλύτερα λιμάνια της Ευρώ-
πης, και μάλιστα απέναντι στον πο-
λυεθνικό γίγαντα που λέγεται Co-
sco. Τρομοκράτησαν τους «διεθνείς
επενδυτές», μια που όπως μας ενη-
μέρωσε η Καθημερινή στις 1 Ιούνη,
ο κινέζος πρέσβης έκανε διάβημα
στο Μαξίμου για να παραπονεθεί για
το ότι «κινδυνεύουν οι κινέζικες
επενδύσεις στην Ελλάδα». 

Η απεργία των λιμενεργατών της
Cosco έδειξε σε όλους ότι η ανά-
πτυξη που υπόσχεται η κυβέρνηση
είναι περισσότερα κέρδη για τα
αφεντικά και για τους εργάτες ση-
μαίνει τσακισμένα δικαιώματα, χαμη-
λούς μισθούς. Έκανε θρύψαλα τις
θεωρίες κυβέρνησης και αντιπολί-
τευσης ότι οι Ιδιωτικοποιήσεις εκτός
από αναγκαίες είναι και επωφελείς
για τους εργαζόμενους, αναδει-
κνύοντας τα «κάτεργα» που προσπα-
θούν να χτίσουν τα αφεντικά στις
ιδιωτικοποιημένες επιχειρήσεις. 

Ξεσήκωσε ένα πολύ μεγάλο κύμα
εργατικής αλληλεγγύης. Μέσα σε
δύο τρεις μέρες εκατοντάδες ψηφί-
σματα αλληλεγγύης από σωματεία
από όλη την Ελλάδα αλλά και εκτός,
έφτασαν στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, και
εκατοντάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν
από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το
βράδυ στην περιφρούρηση της
απεργίας στο Ικόνιο. 

Ήταν μια απεργία διαρκείας που
την έδωσαν «οι επισφαλώς» εργαζό-
μενοι, οι εργολαβικοί. Εργαζόμενοι
που αναγκάζονται να ζούνε με ένα
τηλέφωνο στο χέρι γιατί αν τους πά-
ρει ο εργολάβος, πρέπει σε μισή
ώρα να είναι στη δουλειά. Που ενώ
κάνουν μια από τις σκληρότερες
δουλειές δεν παίρνουν βαρέα και
ανθυγιεινά. Που δεν έχουν συλλογι-
κή σύμβαση. Ήταν μια απεργία που
επιβεβαίωσε ότι η εργατική τάξη, με
όλα της τα κομμάτια, από τις δυνα-
τές ταξιαρχίες μέχρι τον κόσμο της
ασυνδικάλιστης επισφάλειας, έχει
τεράστια δύναμη στα χέρια της και
μπορεί να νικήσει απέναντι σε κάθε
αφεντικό, απέναντι σε κάθε μνημό-
νιο. 

Η απεργία ξεκίνησε στις 30 Μάη
την ημέρα της πανεργατικής. Οι ερ-
γαζόμενοι της Cosco, αξιοποίησαν
την πανεργατική, την οργάνωσαν με
Γενική Συνέλευση, αποφάσισαν και
υλοποίησαν την περιφρούρησή της.
Η εργοδοσία θεώρησε ότι θα ήταν
εύκολο να σπάσει την απεργία. Από

νωρίς άρχισαν οι εκβιασμοί από τους
εργολάβους. Όταν δεν κατάφεραν
με τις πιέσεις και τους εκβιασμούς,
προσπάθησαν με λάντζα να μεταφέ-
ρουν απεργοσπάστες από το Π Φά-
ληρο, στις εγκαταστάσεις του Ικόνι-
ου. Οι εργαζόμενοι το απέτρεψαν. 

Πανικός

Η εργοδοσία βρέθηκε σε πανικό
και προσπάθησε να αξιοποιήσει τον
απεργοσπαστικό μηχανισμό των δι-
καστηρίων. Έβαλε τα δικαστήρια και
έβγαλαν παράνομη την απεργία του
σωματείου (ΕΝΕΔΕΠ). Όταν κάλυψε
την απεργία το Εργατικό Κέντρο
Πειραιά, έβγαλε και την απεργία του
ΕΚΠ παράνομη. 

Στην πραγματικότητα τα δικαστή-
ρια ήταν το μοναδικό αποκούμπι των
αφεντικών της Cosco για να πιέσουν
να σταματήσει η απεργία. Και ταυτό-
χρονα εμφανίστηκαν πρόθυμοι για
διάλογο. Κυβέρνηση και εργοδότες
στην τριμερή συνάντηση που έγινε
την Τετάρτη 6 Ιούνη, υποσχέθηκαν
ότι άμεσα θα γίνει η ένταξη στα ΒΑΕ
για όλους τους λιμενεργάτες, και
στις 12 Ιούνη θα ξεκινήσουν οι δια-
πραγματεύσεις για την συλλογική
σύμβαση. Έτσι η προσωρινή ανα-
στολή των απεργιών που αποφασί-
στηκε την Παρασκευή 1 Ιούνη, πρα-
κτικά σήμανε το τέλος της απεργίας
και μπροστά μας είναι η μάχη ώστε
οι υποσχέσεις να μην μείνουν για
μια ακόμη φορά στα χαρτιά. 

Το κεντρικό επιχείρημα για την
αναστολή ήταν ότι αν συνεχίσει η
απεργία, τότε θα κινδυνέψει να δια-
λυθεί το σωματείο που με χίλιους
κόπους έχει καταφέρει να σταθεί
στα ποδάρια του μετά την απεργια-
κή κινητοποίηση το καλοκαίρι του
2014, όταν ιδρύθηκε. Θα απολυθούν
οι μαχητικοί συνδικαλιστές και οι

πρωτοπόροι εργάτες, και έτσι ό,τι
χτίστηκε θα διαλυθεί. Άρα χρειάζε-
ται ένα βήμα πίσω, ανασύνταξη των
δυνάμεων για να συνεχίσουμε και να
δυναμώσουμε. 

Αυτά τα επιχειρήματα αγκαλιάστη-
καν και αναπαράγονταν από τους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Τόσο η
ηγεσία του Εργατικού Κέντρου του
Πειραιά όσο και δεκάδες συνδικαλι-
στές του ΠΑΜΕ από μια σειρά από
σωματεία στην περιοχή, βρέθηκαν
από την πρώτη στιγμή στην απεργία
στην Cosco. Η στήριξή τους στην
απεργία ήταν σημαντική, αλλά την
κρίσιμη στιγμή προτίμησαν την ανα-
στολή αντί για την συνέχιση της
απεργίας.

Αν θέλουμε να διδαχτούμε για το
πώς αντιμετωπίζεις τέτοιες προκλή-
σεις από τους εργοδότες, όπως αυ-
τή που αντιμετώπισαν οι απεργοί
της Cosco, χρειάζεται να γυρίσουμε
πίσω στην περίοδο της μεταπολίτευ-
σης. Τότε που σχεδόν όλες οι απερ-
γίες ήταν παράνομες μια που δεν
υπήρχαν έτσι και αλλιώς συνδικάτα
για να τις προκηρύξουν. Οι εργάτες
αποφάσιζαν απεργία, οι εργοδότες
απειλούσαν ότι η απεργία είναι πα-
ράνομη και θα απολυθούν όλοι αν
συμμετέχουν, οι εργάτες συνέχιζαν
την απεργία και οι εργοδότες στο
τέλος απλά έχαναν. Έτσι κύλησε
στα εργοστάσια, όλη η πρώτη διετία
της μεταπολίτευσης και εργοστάσιο
το εργοστάσιο με αυτόν τον τρόπο
κέρδισε αυξήσεις 30% και 40%, κέρ-
δισε κατακτήσεις, και έχτισε το σω-
ματείο του. Σε κανέναν αγώνα εκεί-
νη την περίοδο δεν κέρδισαν οι ερ-
γάτες ούτε τα δικαιώματά τους ούτε
το σωματείο τους, υποχωρώντας
στους εκβιασμούς και τις τρικλοπο-
διές της εργοδοσίας. Αντίθετα κέρ-
δισαν και δυνάμωσαν όταν πόλωσαν

τα πράγματα. 

Η ίδια δυνατότητα υπήρχε και
στην απεργία στην Cosco. Η αποφα-
σιστικότητα των εργατών ήταν δεδο-
μένη, και ορατή. Σε κάθε συνέλευση
που αποφάσιζε την συνέχιση της
απεργίας, οι απεργοί ξεσπούσαν σε
χειροκροτήματα και υψωμένες γρο-
θιές. Κάθε μέρα συνέχισης της
απεργίας έβαζε τεράστια πίεση στην
COSCO. Όταν οι εργαζόμενοι ξεκί-
νησαν να δουλεύουν στις προβλήτες
ΙΙ και ΙΙΙ διακινούσαν εκατό χιλιάδες
κοντέινερ τον χρόνο. Σήμερα έχουν
φτάσει στα τρία εκατομμύρια. Αν η
εργοδοσία απέλυε εργαζόμενους,
θα σήμανε την επιλογή να χάσει τε-
ράστια κέρδη, μια που το να αντικα-
ταστήσεις έμπειρους εξειδικευμέ-
νους εργάτες δεν είναι ζήτημα μιας
και δύο βδομάδων αλλά μηνών. Πό-
σο μάλλον αν μπροστά της έβρισκε
ενωμένους και αποφασισμένους
τους εργάτες της Cosco. 

Παμπειραϊκή απεργία

Αυτό που χρειάζονταν ήταν η ακό-
μη μεγαλύτερη στήριξη σε αυτούς
τους μαχητικούς εργάτες. Το Εργα-
τικό Κέντρο Πειραιά θα έπρεπε να
καλέσει από την πρώτη μέρα παμ-
πειραϊκή απεργία. 

Να ξεσηκώσει όλη την πόλη του
Πειραιά στο πλευρό των λιμενεργα-
τών. Αντίστοιχα και οι Ενώσεις των
Λιμενεργατών, και η ΟΜΥΛΕ, έπρεπε
να κινηθούν στην ίδια κατεύθυνση.
Όχι μονάχα για να τονώσουν την μα-
χητική διάθεση των εργατών στο Λι-
μάνι, αλλά πολύ περισσότερο για να
καταλάβουν κυβέρνηση και αφεντι-
κά ότι δεν συγκρούονται με τους
1300 εργάτες στην Cosco, αλλά
τους δεκάδες και εκατοντάδες χιλιά-
δες εργάτες της περιοχής. 

Τώρα, μπροστά μας είναι η μάχη
να μην αφήσουμε τις υποσχέσεις
των υπουργών και της εργοδοσίας
να μείνουν «λόγια του αέρα» αλλά
να γίνουν πράξη. Υποσχέσεις οι ερ-
γοδότες και η κυβέρνηση έχουν δώ-
σει πολλές στο παρελθόν, από την
πρώτη μέρα που φτιάχτηκε το σω-
ματείο το καλοκαίρι του 2014, αλλά
δεν έχουν κάνει τίποτε για να λυ-
θούν τα προβλήματα. 

Η σκληρή στάση της εργοδοσίας
τις ημέρες της απεργίας, με τα δικα-
στήρια και τους μεταφερόμενους
απεργοσπάστες, δείχνει ότι στην
πραγματικότητα θέλουν να τσακί-
σουν τον συνδικαλισμό στην Cosco
γιατί τους είναι εμπόδιο. Άρα η υπε-
ράσπιση του σωματείου και το δυνά-
μωμά του είναι βασικό για κάθε ερ-
γαζόμενο. Να γραφτούν όλοι μέλη,
για να δυναμώσει ο συνδικαλισμός
ακόμη περισσότερο. Να μην αφή-
σουμε να πειράξουν ούτε έναν από
τους μαχητικούς εργάτες που πρω-
τοστάτησαν στην οργάνωση της
απεργίας. 

Όμως επειδή η μάχη δεν τελειώνει
εδώ, είναι εξίσου κρίσιμο η βάση
των εργαζόμενων που κράτησε αυ-
τήν την απεργία να μπορεί να είναι
πιο δυνατή και οργανωμένη. Χρει-
άζεται το μαχητικό κομμάτι των ερ-
γαζόμενων να συγκροτηθεί σε επι-
τροπή αγώνα. Να μιλάει καθημερινά
και να οργανώνει τους συνάδελφους
γύρω από το σωματείο και τις δρά-
σεις του. Αλλά και για να μπορεί η
βάση των εργαζόμενων να δίνει τις
απαντήσεις σε μελλοντικές πιέσεις
και προκλήσεις που θα βάζει η εργο-
δοσία. Για να απαντάει σε τρικλοπο-
διές που θα θελήσουν να βάλουν ξα-
νά στον αγώνα. 

Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

Απεργιακή περιφρούρηση των
εργαζόμενων της COSCO, 1/6
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Οι ομοφυλόφιλοι
δεν είναι «τέρατα»

Η
συζήτηση μέσα στην Αριστερά για τον σεξι-
σμό και τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα είναι ανοι-
χτή και είναι επιτακτικό να βαθύνει άμεσα. Η

παρέμβαση του Ε. Μπιτσάκη στην παρουσίαση του
βιβλίου «Το εθνικό ζήτημα στην εποχή μας, η κρίση
του ευρωατλαντισμού και η Ελλάδα» του Π. Παπα-
κωνσταντίνου, είναι το πιο πρόσφατο κρούσμα
ακραίας ομοφοβικής και τρανσφοβικής τοποθέτη-
σης στον χώρο της Αριστεράς. 

Η αφορμή μάλιστα βρέθηκε κάνοντας τη σύνδεση
έθνους και φύλου, με κοινό παρονομαστή ότι στην
πραγματικότητα και τα δύο είναι αποτέλεσμα διερ-
γασίας χιλιάδων χρόνων το πρώτο, εκατομμυρίων το
δεύτερο. «Τα γεννητικά όργανα, η ορμονική σύστα-
ση, ο σκελετός, ένα σωρό πράγματα είναι διαφορε-
τικά στον άνδρα και στη γυναίκα. Μια γυναίκα, ό, τι
και να κάνει δε θα γίνει άντρας. Κι ένας άντρας ό, τι
κι αν κόψει και να ράψει δε θα γίνει γυναίκα», ήταν η
τρανσφοβική αρχή του σχολίου ενώ το ίσης έντασης
ομοφοβικό τέλος για την παιδοθεσία: «[Είναι] ελεει-
νές αντιλήψεις… να μπορούνε δύο άντρες να υιοθε-
τήσουν ένα παιδάκι. Τι θα βγει από δύο άντρες σε
ένα δήθεν σπίτι, σε μια δήθεν οικογένεια; Που θα
λείπει η μάνα, η στοργή της μάνας, η τρυφερότητα
της μάνας, το φαϊ, το πιάτο το καθημερινό. Τι θα
βγει; Θα βγει ένα τέρας. Και είναι τέρας η συμβίωση
δύο αντρών και είναι έγκλημα… να επιτραπεί η υιο-
θεσία [σε] ομοφυλόφιλους, είτε άντρες είτε γυναί-
κες».

Ξεκάθαρα

Μέσα σε μια περίοδο τρομακτικής προσπάθειας
των από πάνω να στρίψουν τον κόσμο προς την
ακροδεξιά, με εθνικιστικά συλλαλητήρια, ανοχή των
υπόδικων νεοναζί, όλο και πιο σκληρή καταστολή
των προσφύγων, πάρε-δώσε με τους Αμβρόσιους
κλπ, την εικόνα του τέρατος τη δίνει μια Αριστερά
που δεν στέκεται ξεκάθαρα με τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώ-
ματα. 

Έγκλημα είναι η τόνωση των επιχειρημάτων της
ακροδεξιάς και των κυρίαρχων ιδεών, ότι φύλο είναι
μόνο τα γονίδια και τίποτε άλλο, ότι οικογένεια είναι
μόνο πυρηνική, ότι οι ρόλοι των φύλων είναι στεγα-
νοί, αμετάβλητοι και όπως προβλέπουν τα κλισέ.
Έγκλημα είναι και να διακινδυνεύεται να αφεθούν
χωρίς προοπτική οι αγώνες δεκάδων χιλιάδων αν-
θρώπων ενάντια στο σεξισμό. Το αποτέλεσμα μπο-
ρεί να είναι από το να ανοίγει χώρος να κερδηθούν
«προοδευτικοί πόντοι» από Νέες Δημοκρατίες, ΠΑ-
ΣΟΚ, νεοφιλελεύθερους, πρεσβείες, πολυεθνικές
κλπ, μέχρι τον κίνδυνο να χαθούν αυτοί οι αγώνες.

Βέβαια η πρώτη αποστομωτική απάντηση σε κάτι
τέτοιες κατρακύλες δίνεται από την ίδια την πραγ-
ματικότητα και το κίνημα. Μέσα σε ένα δεκαήμερο
που σημαδεύτηκε από πανεργατική απεργία, με συ-
νέχεια μια σκληρή τριήμερη απεργία στην Cosco,
οργάνωση και αγώνα στα σωματεία και στα συνδικά-
τα ενάντια στην «αξιολόγηση», αντιφασιστικές δρά-
σεις και την επερχόμενη πανελλαδική κινητοποίηση
ενάντια στα προαπαιτούμενα, το Pride δεν είναι ένα
ευχάριστο, ουδέτερο διάλειμμα, αλλά μια έντονα
πολιτική διαδήλωση, μια ακόμη μάχη του εργατικού
κινήματος στη πάλη για έναν καλύτερο κόσμο. Το
φετινό Pride της Αθήνας είχε τη μεγαλύτερη συμμε-
τοχή της LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και εργατικών σωμα-
τείων από ποτέ και αυτή τη νίκη χρειάζεται η Αριστε-
ρά να την πάει ακόμα πιο πέρα, ξεκαθαρίζοντας τις
ιδέες της.

Αφροδίτη Φράγκου

Ο ΑΔΙΚΟΣ ΧΑΜΟΣ ΤΗΣ 13ΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ 

Π
αραδόθηκε ο οπλισμένος ρατσι-
στής που η αστυνομία αναζητούσε
επί μία ολόκληρη εβδομάδα για τη

δολοφονία της 13χρονης Γιαννούλας Κα-
ραχάλιου. Είχε μπει με το αυτοκίνητο
οπλισμένος στον καταυλισμό των Ρομά
στην Άμφισσα και πυροβόλησε όταν αυτοί
του έκαναν παρατήρηση για την ταχύτητά
του, καθώς γύρω έπαιζαν παιδιά. Χτύπησε
έναν 35χρονο τσιγγάνο στο πόδι και τη μι-
κρή στο κεφάλι, σκοτώνοντάς τη. 

Τα ΜΜΕ βιάστηκαν τις πρώτες ημέρες
να δώσουν εξηγήσεις που να περιλαμβά-
νουν κάποιου είδους αυτοάμυνα, λέγον-
τας ότι ο δράστης καταδίωξε ληστές που
μπήκαν στο σπίτι του. Ακόμα πιο νωρίς εί-
χαν τολμήσει να γράψουν ότι οι πυροβολι-
σμοί έπεσαν στον καταυλισμό μεταξύ των
τσιγγάνων, εκδοχή που εγκαταλείφθηκε
γρήγορα. Το τρομερό ρατσιστικό έγκλημα
αποκαλύπτει ότι ΜΜΕ και αστυνομία αντι-
μετωπίζουν κυριολεκτικά με δυο μέτρα και
δυο σταθμά την ζοφερή πραγματικότητα
που ζουν οι τσιγγάνοι, καθώς και την ίδια
την αξία της ζωής τους. 

Πέρσι, όταν ο 10χρονος Μάριος έχασε
τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα από το
όπλο ενός Ρομά στο Μενίδι, ακολούθησε
πογκρόμ με εμπρησμούς και λιθοβολι-
σμούς τσιγγάνικων σπιτιών, στη ναζιστική
λογική της «συλλογικής ευθύνης». Αυτές
τις επιθέσεις που κράτησαν ημέρες, τα
ΜΜΕ έσπευσαν να τις ονομάσουν «διαδη-
λώσεις αγανακτισμένων πολιτών» ενώ ήταν
γνωστό ότι ραχοκοκαλιά τους ήταν η Χρυ-
σή Αυγή και όλες οι οργανώσεις-συγκοινω-
νούντα δοχεία (Απέλλα, Combat 18, ΑΜΕ).
Συλλήψεις δεν έγιναν παρά μήνες μετά,
όταν βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες εκρη-
κτικών στα σπίτια μελών της Combat 18.
Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
των Ρομά την επόμενη της δολοφονίας της
13χρονης καθώς και την ημέρα της κηδεί-
ας, ονομάστηκαν «απειλητικές» και τιτλο-
φορήθηκαν «θα κάψουν την πόλη οι Ρομά».
Αστυνομική δύναμη κινητοποιήθηκε τόσο
στον καταυλισμό, όσο και στην κηδεία.

Για τη σύλληψη του δράστη στην περί-
πτωση του 10χρονου Μάριου κινητοποιήθη-
καν ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ και ΜΑΤ, συνολική δύναμη
250 αντρών. Έγιναν 22 έρευνες σε σπίτια
και 34 προσαγωγές. Ερευνήθηκαν καταγγε-
λίες για διατάραξη κοινής ησυχίας, γιατί
από την ιατροδικαστική έρευνα φάνηκε ότι η
σφαίρα ήταν αδέσποτη και εκτιμήθηκε ότι ο
πυροβολισμός είχε πέσει σε γλέντι. Μέρος
των ερευνών και των προσαγωγών λοιπόν
έγινε με αυτό το συντριπτικό «κριτήριο». 

Σύλληψη

Αντίθετα, μετά τη δολοφονία της 13χρο-
νης, και ενώ υπήρχαν αυτόπτες μάρτυρες,
η αστυνομία χρειάστηκε να «ερευνήσει»
την Άμφισσα για σχεδόν μια βδομάδα. Την
επόμενη κιόλας μέρα εντοπίστηκε ο συνο-

δηγός του, που ήταν υπάλληλός του στο
κρεοπωλείο, ενώ αργότερα αστυνομικοί
ήρθαν σε επικοινωνία με τον δικηγόρο
του. Μάρτυρες, υπάλληλος και δικηγόρος
δεν έφταναν για τη σύλληψή του, αλλά
χρειάστηκαν κι άλλες μέρες για να τον
πείσουν τελικά να παραδοθεί στις 11 Ιού-
νη.

Για μια ακόμη φορά δεν έλειψε η κινδυ-
νολογία περί εγκληματικότητας, φορτώ-
νοντας συλλήβδην το βάρος στους τσιγ-
γάνους και σε «επιλογές τους». Ακόμη κι
όταν οι Ρομά είναι τα θύματα, η φαρέτρα
της τρομολαγνείας είναι η ίδια: «δημιουρ-
γούν εγκληματικότητα στην περιοχή,
οπλοφορούν, ο κόσμος νιώθει απροστά-
τευτος και καταφεύγει στην αυτοδικία,
στο κάτω-κάτω είναι ευθύνη τους αυτή η
κατάσταση γιατί δεν θέλουν να στείλουν
τα παιδιά τους στα σχολεία και αρνούνται
να ενταχθούν στην κοινωνία». Οι θεσμικές
διακρίσεις, η φτώχεια, οι καταστροφές
των καταυλισμών, αίτια που οδηγούν τα
παιδιά μακριά από τα σχολεία είναι τα θέ-
ματα κάτω από μια επιφάνεια που κανείς
δεν ξύνει. Τα φασιστικά πογκρόμ και οι
προτροπές Κασιδιάρη σε αυτά δεν αντιμε-
τωπίζονται στα πλαίσια ενός συνολικού
ρατσιστικού φαινομένου αλλά ντύνονται
τον μανδύα της «αγανάκτησης». Η αδια-

φορία της πολιτείας για τα πολλά νεκρά
παιδιά τσιγγάνων (η Γιαννούλα Καραχάλιου
κάθε άλλο παρά εξαιρετική περίπτωση
ήταν) βγάζει μάτι. 

Θύματα μεγάλης, συστημικής, οργανω-
μένης εγκληματικότητας είναι οι Ρομά. Η
απολογία του δράστη εκκρεμεί και είναι
σχεδόν βέβαιο ότι θα ισχυριστεί κάτι από
τη γνωστή φαρέτρα. Όμως το έγκλημά του
έχει ξεκάθαρα ρατσιστικό κίνητρο. Και δεν
πρέπει να ιδωθεί ως τίποτα λιγότερο από
ένας ακόμη κρίκος σε μια σφιχτή αλυσίδα
του ρατσισμού και του μίσους -που θρέ-
φουν η αδιαφορία του κράτους, οι πολιτι-
κές λιτότητας, η αστυνομική καταστολή και
η ατιμωρησία των φασιστών- και που κρα-
τάει δέσμιους ολόκληρους δήμους.

Σ
τις 15, 16 και 17 Ιουνίου θα γίνει το φετινό φεστιβάλ «Αναιρέ-
σεις» στη Γεωπονική σχολή. Με σύνθημα «Τραγουδάμε σε
όλες τις γλώσσες του κόσμου για ειρήνη, φιλία και ελευθερία

των λαών», το φεστιβάλ θα φιλοξενήσει συζητήσεις, εκθέσεις, προ-
βολές και ένα πλούσιο συναυλιακό πρόγραμμα. 

Την Παρασκευή 15 Ιούνη το φεστιβάλ ανοίγει με τη συζήτηση
«1818-2018, 200 χρόνια Μαρξ. Μήπως είχε δίκιο;» με ομιλητές: Θα-
νάσης Γκιούρας, καθηγητής πολιτικής θεωρίας στο Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Αλέξανδρος Χρύσης, καθηγητής του τμήματος Κοινωνιο-
λογίας στο Πάντειο, Διονύσης Τζαρέλλας, διδάκτωρ Πολιτικής Φι-
λοσοφίας και συντάκτης στα Τετράδια Μαρξισμού και Κώστας Δα-
μανάκης, μέλος της Ιδεολογικής Επιτροπής του Κ.Σ. της νΚΑ.

Το Σάββατο 16 Ιούνη η κεντρική εκδήλωση έχει θέμα «Ο κοινός

μας αγώνας θα σιγήσει τα πολυβόλα τους!» και ομιλητές: Νικόλα
Ιγκνατόφσκι, μέλος της Κ.Ε του Levica (Αριστερά – Δημοκρατία της
Μακεδονίας), Μουσταφά Γιαλτσινέρ, μέλος του ΕΜΕΡ (Κόμμα Ερ-
γασίας – Τουρκία), Μοχαμέντ Χατίμπ, μέλος του PLFP (Λαϊκό Μέ-
τωπο Παλαιστίνης) και Γιάννης Ελαφρός, μέλος της Π.Ε του ΝΑΡ.

Την Κυριακή 17 Ιούνη η εκδήλωση «Διεθνής αγώνας για την Παι-
δεία των αναγκών μας» θα έχει ομιλήτριες/τές τις/τους: Ελένη Μι-
χαλοπούλου, μέλος Εθνικής Εκτελεστικής Επιτροπής Ομοσπονδίας
Πανεπιστημίων και Κολλεγίων ΗΒ, Ελσά Μαρσέλ, μέλος νεολαίας
ΝΡΑ και συντάκτρια στην εφημερίδα Revolution Permanente (Διαρ-
κής Επανάσταση) και Ευθύμης Φλέγκας, μέλος του Κ.Σ. της νΚΑ.

Info: Οι συζητήσεις κάθε ημέρας ξεκινούν 7:30μμ 
και οι συναυλίες 9:30μμ. 

Είσοδος 5 ευρώ. Είσοδος τριημέρου 12 ευρώ.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΝΑΙΡΕΣΕΙΣ

Ρατσιστική δολοφονία 
με την ανοχή του κράτους



ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Ρεφορμισμός – Τι φταίει για την κατάντια
του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 στέκι Αριστερής Κίνησης
7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Κρίκος 7μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Πικαπ 7μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Αυλή του Πέτρου (Πλα-
ταιών 31) 7μμ
Τα διδάγματα της Βαϊμάρης
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση, Stonewall, Pride -
Πώς μπορούμε να φτάσουμε στην απελευ-
θέρωση των ομοφυλόφιλων;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Μικρές Γεύσεις 
(πλ. Τερψιθέας) 6.30μμ
Η μάχη για τις προσλήψεις
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Σαρδανάπαλος  7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Άμπι Γουορεντεμελάκ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Πουρναρούσα 7μμ
Ποιος μπορούσε να σταματήσει τον Χίτλερ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Goody’s 8μμ
Τα πολύτιμα διδάγματα της Βαϊμάρης 
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Βενέτης 8μμ
Ο εθνικισμός δεν είναι «αυθόρμητο λαϊκό
ρεύμα»
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ήταν ο Μαρξ οικολόγος;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Θόλος 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’
ορ. 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στον
ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Κήπος 7μμ
Ο ρόλος του επαναστατικού κόμματος
στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Ποέτα 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/69 καφέ Καμπόης 7μμ
Το κίνημα για προσλήψεις
Μανώλης Μανουσαρίδης

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Καφέ Άνεμος 6μμ
Στίβεν Χόκινγκ
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 γραφεία δημοτικού σχήμα-
τος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή
επανάσταση
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Wake & Bake 7μμ
Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7μμ
Η Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Από το κυνήγι των μαγισσών στο #metoo
Η πάλη ενάντια στην γυναικεία καταπίεση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ 18 γραμμάρια 8μμ
Ρεφορμισμός, τι φταίει για την κατάντια
του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη 

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 εστίες ΦΕΠΑ 8μμ
200 χρόνια Μαρξ, ένας επαναστάτης για
το σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Η μικρή Πλατεία 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Ελλη Πανταζοπούλου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Pure 8μμ
Η μάχη για τις προσλήψεις
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 δημαρχείο 7μμ
Η μάχη για τις προσλήψεις
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάντια
του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Λα Ροζέ 6μμ
Το κίνημα των προσλήψεων
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ ιντερνέτ Αγ.Γλυκερίας
7.30μμ
Το κίνημα των προσλήψεων
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Πνευματικό Κέντρο Δήμου
(Κισσάβου 11) 7μμ
Πώς απαντάμε στους εμπορικούς πολέ-
μους
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 14/6 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στον
ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΕΜΠΤΗ 20/6 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Οι αγώνες του γυναικείου και ΛΟΑΤΚΙ+ κι-
νήματος σήμερα και η πάλη για την απε-
λευθέρωση 
Ομιλήτρια: Ελίνα Φειδοπιάστη 

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Λέσχη Αλληλεγγύης Νέου
Κόσμου (Μαστραχά 11 και Ηλ.Ηλίου) 8μμ
Οι θέσεις της Λυών
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6  καφέ 1968 (στοά Βενιζέ-
λου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στον
ρεφορμισμό
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η πάλη ενάντια στο σεξισμό: κοινός αγώ-
νας ενάντια στο σύστημα
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η πάλη για την lgbtq απελευθέρωση
Ομιλητής: Νεκτάριος Χάινταρ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Πως απαντάμε στους εμπορικούς πολέ-
μους
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Τρίλιζα (Ισαύρων 5)
7μμ
Στίβεν Χόκινγκ
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
Οι ρίζες του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Βίκυ Γκαδατσίου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Πως ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στον
ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη 
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ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6μμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρί-
σης 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης και πλατεία Κανάρη
11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
(Public) 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλα-
τεία 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντα 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 10.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαική Μινώος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Οι αγώνες του ΛΟΑΤΚΙ+ και 
γυναικείου κινήματος για ένα
κόσμο χωρίς εκμετάλλευση και
καταπίεση

Τετάρτη 20/6 
ΕΔΟΘ (προξένου Κορομηλά)
7.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Τορπουζίδης,
δικηγόρος, 
Μάρκος Σαρρής, φοιτητής ΑΠΘ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6
Σύνταγμα Μετρό 7.30 πμ
Καλλιθέα Σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ
Ευαγγελισμός Μετρό 7.30 πμ
Αττική Σταθμός ΗΣΑΠ 7.30 πμ
Προπύλαια Μετρό  7.30 πμ
Δουκίσης Πλακεντίας Μετρό 7.30 πμ
Ν. Ιωνία σταθμός ΗΣΑΠ 7.30 πμ
Άγιος Αντώνης Μετρό 7.30 πμ
Πειραιάς σταθμός ΗΣΑΠ 7πμ



Σ
τις 9 του Ιούνη του 1923 ένα αιματηρό
πραξικόπημα ανέτρεψε την εκλεγμένη
κυβέρνηση της Βουλγαρίας. Το πραξικό-

πημα το είχαν οργανώσει οι στρατηγοί, με την
συνεργασία των δεξιών πολιτικών κομμάτων,
της Εκκλησίας και όλου του «καλού κόσμου».
Ο πρωθυπουργός Αλεξάντερ Σταμπολίσκι,
ηγέτης της Εθνικής Αγροτικής Ένωσης, συνε-
λήφθη και εκτελέστηκε μετά από φρικτά βασα-
νιστήρια. 

Το πραξικόπημα ήταν κι ένα τεστ για το
ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας.
Ήταν το μαζικότερο των Βαλκανίων εκείνη τη
περίοδο και μεγάλη πολιτική δύναμη στην ίδια
τη Βουλγαρία. Απέτυχε στο τεστ δραματικά. Η
ηγεσία του αρνήθηκε να το κινητοποιήσει
ενάντια στο πραξικόπημα. Η συνέχεια ήταν η
συντριβή του. 

Πόλεμος

Η αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησαν
στο πραξικόπημα είχε τις ρίζες της στον Πρώ-
το Παγκόσμιο Πόλεμο και την κοινωνική και
πολιτική κρίση που βύθισε την βουλγαρική κοι-
νωνία. Ο βασιλιάς (τσάρος) Φερδινάνδος Α’ εί-
χε βάλει τη Βουλγαρία στον πόλεμο τον Οκτώ-
βρη του 1915, στο πλευρό των «Κεντρικών Δυ-
νάμεων», της Γερμανίας της Αυστροουγγρικής
Αυτοκρατορίας και της Οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. 

Όμως, ο πόλεμος δεν προκάλεσε ρίγη εν-
θουσιασμού. Οι εργάτες και οι αγρότες είχαν
πληρώσει ακριβά τους βαλκανικούς πολέμους
και δεν είχαν καμιά όρεξη να επωμισθούν τις
νέες θυσίες στο όνομα των «εθνικών πόθων».
Το καλοκαίρι του 1917 οι φαντάροι στο ανατο-
λικό μέτωπο άρχισαν να συμφιλιώνονται με
τους Ρώσους συναδέλφους τους και να φτιά-
χνουν τα δικά τους σοβιέτ. Τον Μάη του 1918
οι γυναίκες βγήκαν μπροστά σε μια σειρά δια-
δηλώσεων που έμειναν γνωστές ως ο «ξεση-
κωμός των γυναικών». 

Τον Σεπτέμβρη του 1918 ο σέρβικος στρα-
τός με τη συνδρομή γαλλικών μονάδων εξαπέ-
λυσε την επίθεσή του στο δυτικό μέτωπο, στη
σημερινή Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η ήττα
της Βουλγαρίας στη «Μάχη του Ντόμπρο Πό-
λε» έφερε τη τελική κρίση. Ο στρατός κατέρ-
ρεε, η κυβέρνηση παραιτήθηκε και η καινούρ-
για άρχισε εναγωνίως τις επαφές με την Αν-
τάντ. 

Εντωμεταξύ, οι φαντάροι κράτησαν τα όπλα
τους αλλά τα έστρεψαν ενάντια στους αξιωμα-
τικούς και το παλιό καθεστώς. Στο Ράντομιρ,
μια μικρή πόλη κοντά στα σύνορα με την Σερ-
βία, εξεγερμένες μονάδες ανακήρυξαν την
αβασίλευτη Δημοκρατία και ξεκίνησαν να βαδί-
ζουν προς τη Σόφια, με κόκκινες σημαίες να
κυματίζουν πάνω από τα κεφάλια τους. Σαν
ηγέτες τους είχαν εκλέξει μέλη της Αγροτικής
Ένωσης. 

Ο Σταμπολίσκι, ο ηγέτης της ήταν στη φυλα-
κή επειδή είχε ταχτεί ενάντια στον πόλεμο. Η
νέα κυβέρνηση τον αποφυλάκισε. Η εξέγερση
σταμάτησε, κι ο Σταμπολίσκι έβαλε πλώρη για
τις εκλογές. 

Τον Αύγουστο του 1919, η Αγροτική Ένωση
ήρθε πρώτο κόμμα με 31% και σχημάτισε κυ-
βέρνηση με το μικρό Δημοκρατικό Κόμμα που
είχε πάρει 10%. Δεύτερο κόμμα είχε έρθει το
Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας, με 18%. 

Η Αγροτική Ένωση διακήρυσσε ότι ήταν
κόμμα «όλων των Βουλγάρων», μιας και το
70% τουλάχιστον του πληθυσμού ζούσε στην

ύπαιθρο. Το νεφελώδες πρόγραμμά της είχε
σαν κεντρική ιδέα ότι κανένας/μια δεν έπρεπε
να είναι ούτε πολύ πλούσιος ούτε πολύ φτω-
χός. 

Το Κομμουνιστικό Κόμμα σωστά είχε αρνη-
θεί να γίνει κυβερνητικός εταίρος της. Παρά
τη ριζοσπαστική της φρασεολογία, ήταν ένα
κόμμα των πλούσιων αγροτών και η κυβέρνη-
σή της μια αστική κυβέρνηση. Τον Δεκέμβρη
του 1919 για παράδειγμα έστειλε την αστυνο-
μία, ότι είχε απομείνει από τον στρατό και τις
παραστρατιωτικές της ομάδες να τσακίσουν
μια γενική απεργία που είχε αγκαλιάσει τη Σό-
φια κι όλες τις μεγάλες πόλεις της Βουλγα-
ρίας. 

Όμως, αυτό δεν σήμαινε ότι η άρχουσα τά-
ξη τη θεωρούσε δική της κυβέρνηση. Για πολ-
λούς και διαφορετικούς λόγους. Η Εκκλησία
γιατί είχε βάλει χέρι στην μοναστηριακή περι-
ουσία με την αγροτική μεταρρύθμιση που είχε
ξεκινήσει. Οι αποστρατευμένοι αξιωματικοί
(μετά την συνθήκη ειρήνης η Βουλγαρία αναγ-
κάστηκε να έχει ένα μικροσκοπικό στρατό)
γιατί είχαν χάσει τα προνόμιά τους. Όλη η άρ-
χουσα τάξη μαζί γιατί φοβότανε τη ριζοσπα-
στική διάθεση που κυριαρχούσε στους «από
κάτω». 

Το «Συνταγματικό Μπλοκ», ο εκλογικός συ-
νασπισμός των παλιών κομμάτων, γνώριζε τη
μια ήττα μετά την άλλη στις εκλογικές αναμε-
τρήσεις. Η «Εθνική Συμμαχία», μια πιο σφιχτο-
δεμένη οργάνωση στρατιωτικών και αστών πο-
λιτικών, προσπάθησε να μιμηθεί το παράδειγ-
μα της «πορείας στη Ρώμη» των Ιταλών φασι-
στών στα τέλη του 1922. Απέτυχε οικτρά. 

Έτσι οι «επαγγελματίες», οι στρατιωτικοί,
έβαλαν μπροστά το σχέδιο για ένα πραξικόπη-
μα. Συμμάχησαν και με το κομμάτι των εθνικι-
στών Μακεδόνων που μισούσαν τον Σταμπολί-
σκι επειδή είχε υπογράψει ένα σύμφωνο συ-
νεργασίας με την Γιουγκοσλαβική κυβέρνηση.
Ενημέρωσαν το Παλάτι, τον βασιλιά Μπόρις

Γ’, και πήραν την έγκρισή του. 
Το πραξικόπημα εκδηλώθηκε στις πρώτες

πρωινές ώρες της 9 Ιούνη. Οι περισσότεροι
υπουργοί συνελήφθησαν. Οι πραξικοπηματίες
διόρισαν πρωθυπουργό τον Α. Τσανκόφ, έναν
ακαδημαϊκό. Σε διάφορα σημεία της χώρας οι
τοπικές οργανώσεις της Αγροτικής Ένωσης
προσπάθησαν, ασυντόνιστα, να αντιτάξουν αν-
τίσταση. 

«Ουδετερότητα»

Η στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος θα
έκρινε την έκβαση. Ήταν ένα μαζικό κόμμα, με
40 χιλιάδες περίπου μέλη (σε ένα πληθυσμό 5
εκατομμυρίων) που έλεγχε τα συνδικάτα και
ερχόταν σταθερά δεύτερο σε όλες τις εκλο-
γές. Το κόμμα διέθετε επίσης μια μεγάλη
«στρατιωτική οργάνωση» με μέλη της εκατον-
τάδες φαντάρους, αξιωματικούς και υπαξιω-
ματικούς, με πρόσβαση σε οπλισμό. 

Είχε επίσης μεγάλο κύρος και ιστορία. Το
κόμμα που το 1919 πήρε την ονομασία «κομ-
μουνιστικό» είχε ιδρυθεί το 1903. Ήταν οι
«στενοί» («τεσνιάκοι») σοσιαλδημοκράτες, που
σε αντίθεση με τους «φαρδιούς» απέρριπταν
κάθε συνεργασία με αστικά, φιλελεύθερα κόμ-
ματα. Είχαν αντιταχθεί στους Βαλκανικούς Πο-
λέμους και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο
και το είχαν πληρώσει με διώξεις. 

Όμως, την κρίσιμη στιγμή η ηγεσία αυτού
του κόμματος επέλεξε την παθητική αποχή.
Στις 11 Ιούνη η Κεντρική Επιτροπή έβγαλε την
εξής ανακοίνωση:

«Η ένοπλη σύγκρουση ανάμεσα στους υπο-
στηρικτές της ανατραπείσας κυβέρνησης και
εκείνους της νέας δεν έχει τελειώσει ακόμα.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα και οι εκατοντάδες
χιλιάδες εργάτες και αγρότες που είναι ενωμέ-
νοι κάτω από το λάβαρό του, δεν παίρνουν μέ-
ρος σε αυτή την αναμέτρηση… Είναι μια σύγ-
κρουση για την εξουσία ανάμεσα στους
αστούς της πόλης και τους αστούς της υπαί-

θρου, δηλαδή μια σύγκρουση ανάμεσα σε δυο
πτέρυγες της τάξης των καπιταλιστών». 

Η ηγεσία επέβαλε πειθαρχικές ποινές σε το-
πικές οργανώσεις και μέλη που είχαν συμμετέ-
χει στην πάλη ενάντια στους πραξικοπηματίες. 

Τον Αύγουστο του 1917 οι μπολσεβίκοι εί-
χαν αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο δίλημμα στην
Ρωσία, όταν ο στρατηγός Κορνίλοφ με την
στήριξη ουσιαστικά όλης της άρχουσας τάξης
έκανε μια απόπειρα πραξικοπήματος για να
ανατρέψει την Προσωρινή Κυβέρνηση του Κε-
ρένσκι. 

Αυτή η κυβέρνηση είχε στείλει τους μπολσε-
βίκους στις φυλακές και επιτίθονταν συστημα-
τικά στις κατακτήσεις της επανάστασης.
Όμως, οι μπολσεβίκοι δεν επέλεξαν την απο-
χή, αντίθετα μπήκαν επικεφαλής στην πάλη
ενάντια στο πραξικόπημα. Σε κάθε συνδικάτο,
σοβιέτ, επιτροπή, μαζική οργάνωση ήταν οι
πιο ενεργητικοί οργανωτές της κοινής πάλης
για να ηττηθούν οι πραξικοπηματίες, χωρίς να
δίνουν τη παραμικρή πολιτική στήριξη στην
κυβέρνηση. 

Το πραξικόπημα ηττήθηκε αλλά αυτός που
βγήκε κερδισμένος δεν ήταν ο Κερένσκι. Ήταν
οι μπολσεβίκοι. Απέδειξαν στην πράξη ότι ο
μόνος δρόμος για να ηττηθούν οι αντεπανα-
στατικές απόπειρες ήταν να πάρουν όλη την
εξουσία τα σοβιέτ, τα εργατικά συμβούλια. Η
νίκη του «Κόκκινου Οκτώβρη» δεν θα ήταν γι-
νόταν δυνατή χωρίς το «ενιαίο μέτωπο» του
Αυγούστου. 

Υπήρχε μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα
στους «τεσνιάκους», που έγιναν Κομμουνιστι-
κό Κόμμα, και στους μπολσεβίκους. Οι δεύτε-
ροι ήταν ένα κόμμα που είχε ζήσει όλους τους
μικρούς και μεγάλους αγώνες της εργατικής
τάξης, είχε διαμορφωθεί και διδαχτεί από την
παρέμβαση στις οικονομικές και πολιτικές μά-
χες ενάντια στον τσαρισμό και τους καπιταλι-
στές. Οι «τεσνιάκοι» ήταν ένα κόμμα αφηρημέ-
νης προπαγάνδας και εκλογικών αναμετρήσε-
ων. 

Αργότερα, ο Τρότσκι που γνώριζε από πρώ-
το χέρι την Αριστερά των Βαλκανίων, θα έγρα-
φε ότι ένα τέτοιο κόμμα παρήγαγε ηγεσίες εί-
τε «δογματικών χωρίς ζωντάνια» είτε «επαγ-
γελματιών γραφειοκρατών». 

Η ηγεσία του κόμματος επέμεινε στην επιλο-
γή της μέχρι το καλοκαίρι, παρά την κριτική
της Κομιντέρν. Όμως, δεν μπορούσε να απο-
φύγει την πραγματικότητα. Το καθεστώς του
Τσάνκοφ αφού ξεμπέρδεψε με τους Αγροτι-
στές, στράφηκε με μανία ενάντια στα συνδικά-
τα και το Κομμουνιστικό Κόμμα. 

Η ηγεσία άρχισε να μιλάει για την ανάγκη
αγώνα ενάντια στο νέο καθεστώς. Όμως, δεν
περιορίστηκε σε αυτή την προσπάθεια. Έχον-
τας χάσει την ευκαιρία να παίξει αυτό το ρόλο
τον Ιούνη, αποφάσισε να οργανώσει μια ένο-
πλη εξέγερση το φθινόπωρο. Ήταν μια κατα-
στροφική επιλογή. Οι εργάτες και οι αγρότες
ήταν ηττημένοι και απογοητευμένοι. 

Η εξέγερση ορίστηκε αρχικά για τον Οκτώ-
βρη και επισπεύστηκε για τις 22 Σεπτέμβρη.
Ήταν έτσι κι αλλιώς κακά οργανωμένη και το
καθεστώς είχε πληροφορίες για τις προετοι-
μασίες της. Όταν ξέσπασε, με τη μορφή ασυν-
τόνιστων ξεσηκωμών στις 19 με 22 Σεπτέμβρη,
πνίγηκε στο αίμα και χιλιάδες κατέληξαν στις
φυλακές ή έφυγαν από τη χώρα σαν πολιτικοί
πρόσφυγες. Το καθεστώς του Τσανκόφ έγινε
συνώνυμο της «λευκής τρομοκρατίας». 

Λέανδρος Μπόλαρης
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1923

Μια χαμένη ευκαιρία

Βούλγαροι στρατιώτες στο τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πόλεμου.



Νέα από τους χώρους

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση που συνδιοργά-
νωσαν στη Θεσσαλονίκη για το Μάη του 68 το Δίκτυο για τα κοι-
νωνικά και πολιτικά δικαιώματα, η ΟΝΡΑ και η ΑΡΚ. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Παντελής Απότσος από την ΟΝΡΑ, που
περιέγραψε τα γεγονότα του γαλλικού Μάη. Μετά μίλησε ο
Μπάμπης Κουρουνδής από το ΣΕΚ, ο οποίος τόνισε τη σύνδεση
του φοιτητικού με το εργατικό κίνημα, τη γέννηση μιας νέας
επαναστατικής αριστεράς μέσα από το κίνημα και την επικαιρό-

τητα του Μάη στους αγώνες του σήμερα. Τρίτος ήταν ο Δημο-
σθένης Παπαδάτος, που στάθηκε στην κεντρικότητα της εργατι-
κής τάξης, στη διεθνή διάσταση του Μάη, αλλά και στις προσπά-
θειες συκοφαντίας και διαστρέβλωσής του από το μεταμοντερ-
νισμό. Ακολούθησε πλούσια συζήτηση, με τοποθετήσεις και
ερωτήσεις για το γυναικείο κίνημα, τα κινήματα στο ανατολικό
μπλοκ και τον «ελληνικό Μάη» της μεταπολίτευσης.

Νίκος Παπαθανασίου

Νο 1328, 13 Ιούνη 2018
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Η
απόφαση του Αρείου Πάγου για την έκδοση
του 45χρονου αριστερού αγωνιστή Τουργκούτ
Καγιά στην Τουρκία αποτελεί πρόκληση. Ο

Καγιά είχε συλληφθεί τον περασμένο Φεβρουάριο και
είναι γνωστός για την πολιτική δράση του στο πλευρό
των Κούρδων, καθώς και συνολικά για τη στράτευσή
του στο κομμουνιστικό κίνημα. Αφορμή για τη σύλλη-
ψή του στάθηκε η καταδίκη του από τουρκικό δικα-
στήριο για συμμετοχή σε «παράνομη οργάνωση». 

Είναι βέβαια γνωστό ότι ο Ερντογάν διώκει συστη-
ματικά την Αριστερά στην Τουρκία, αφού αυτή τη
στιγμή βρίσκεται στη φυλακή ακόμα και ο ηγέτης του
κοινοβουλευτικού κόμματος της αριστεράς (HDP)
στη γειτονική χώρα, Σαλαχαντίν Ντεμιρτάς. «Παράνο-
μες οργανώσεις» για τον Ερντογάν είναι εκείνες που
παλεύουν ενάντια στον πόλεμο και τον καπιταλισμό,
ενώ οι φασίστες των Γκρίζων Λύκων είναι νόμιμοι κυ-
βερνητικοί εταίροι. 

Πέρα από τον αυταρχισμό του Ερντογάν όμως, η
περίπτωση του Καγιά είναι χαρακτηριστική για το μέ-
γεθος της υποκρισίας των ελληνικών αρχών. Ο Άρει-
ος Πάγος είχε απορρίψει την έκδοση των οκτώ τούρ-
κων αξιωματικών που κατέφυγαν στην Ελλάδα μετά
από τη συμμετοχή τους στο αποτυχημένο πραξικόπη-
μα κατά του Ερντογάν το καλοκαίρι του 2016. Η αιτιο-
λογία του δικαστηρίου ήταν ότι στην Τουρκία δεν
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει μια δίκαιη δί-
κη των αξιωματικών, αλλά αντίθετα η έκδοσή του θα
έθετε σε κίνδυνο τα βασικά τους ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. 

Προηγούμενο;

Η κρίση του Αρείου Πάγου είχε γίνει δεκτή από τα
ελληνικά ΜΜΕ με διθυραμβικούς ύμνους για τη δικα-
στική ανεξαρτησία, ενώ ακόμα και αριστερές φωνές
διέβλεπαν στην απόφαση εκείνη ένα προηγούμενο
που θα προστάτευε στο μέλλον κυνηγημένους αγωνι-
στές από τη γειτονική χώρα ή και πρόσφυγες που ζη-
τούν πολιτικό άσυλο. 

Ωστόσο, η εκ διαμέτρου αντίθετη απόφαση του
Αρείου Πάγου στην περίπτωση του κομμουνιστή Κα-
γιά αποδεικνύει ότι το βαθύτερο σκεπτικό της δικα-
στικής εξουσίας ήταν μάλλον προσανατολισμένο πε-
ρισσότερο στο παζάρι των ελληνοτουρκικών ανταγω-
νισμών, παρά στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορεί
αλλιώς να εξηγηθεί το πώς η Τουρκία δεν ήταν κρά-
τος δικαίου κατάλληλο να δικάσει τους 8 αξιωματι-
κούς αλλά είναι κατάλληλο να δικάσει τον Τουργκούτ
Καγιά, ο οποίος μάλιστα έχει υποστεί βασανιστήρια
και διώξεις από το τουρκικό κράτος ήδη από τη δε-
καετία του 1990. Αντίστοιχα, οι ευαισθησίες των
τουρκοφάγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλα
καρτ και πλήρως ενταγμένες στους ελληνοτουρκι-
κούς ανταγωνισμούς. 

Η Αριστερά δεν έχει κανένα λόγο να ενώνει τη φω-
νή της με τους εθνικιστές. Έχει όμως κάθε λόγο να
σταθεί ακόμα πιο επίμονα στο πλευρό του Τουργκούτ
Καγιά, που έχει ξεκινήσει απεργία πείνας. Πλέον, η
απόφαση για την τύχη του βρίσκεται στα χέρια του
υπουργού Δικαιοσύνης. Το κίνημα θα πρέπει να ασκή-
σει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση ώστε να αναγκαστεί
ο Σ. Κοντονής να αποφασίσει τη μη έκδοσή του στις
τουρκικές αρχές. Θα είναι μια σημαντική νίκη για τον
κόσμο που παλεύει για την ειρήνη και το σοσιαλισμό
και στις δύο πλευρές του Αιγαίου.

Μπάμπης Κουρουνδής 

Υποκρισίες 
της Δικαιοσύνης

ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝ

«Χαρτιά, μεροκάματο, στέγη»

Π
άνω από 200 εργάτες γης από το
Μπαγκλαντές και το Πακιστάν εί-
δαν το πρωί της Πέμτης 7 Ιούνη

τα πράγματά τους, τα λεφτά τους, τα
χαρτιά τους να γίνονται στάχτη μέσα
στην φωτιά που μέσα σε λίγα λεπτά εξα-
φάνισε τις παράγκες που ζούσαν. Κλιμά-
κιο της ΚΕΕΡΦΑ μαζί με τον πρόεδρο της
Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ
αλλά και τον Αρίφ Ραχμάν από την Μπαγ-
κλαντεσιανή κοινότητα επισκέφτηκαν την
Παρασκευή 8 Ιούνη την Μανωλάδα.

Μιλώντας στην ΕΑ, ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημο-
τικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας τόνισε πως η επί-
σκεψη του κοινού κλιμακίου της ΚΕΕΡΦΑ
με τους εκπροσώπους των μεταναστευτι-
κών κοινοτήτων από το Πακιστάν και το
Μπαγκλαντές είχε ιδιαίτερη σημασία
αφού έδωσε δύναμη στους εργάτες γης
να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, αλ-
λά έβαλε και πίεση προς τις τοπικές αρ-
χές να δώσουν λύσεις στα άμεσα προ-
βλήματα των εργατών γης.

«Επειδή βρισκόμαστε στο τέλος της
σαιζόν για τις φράουλες, έχουν μπει πιέ-
σεις ώστε να βρεθούν λύσεις που θα πε-
τάνε του μετανάστες εργάτες γης έξω
από το χωριό. Ο συγκεκριμένος καταυλι-
σμός ήταν μέσα στο χωριό. Η φωτιά ξεκί-
νησε πράγματι από το σημείο που χρησι-
μοποιούσαν σαν υποτυπώδη κουζίνα. Μι-
λάμε για άθλιες συνθήκες ζωής και δια-
βίωσης. Θερμοκήπια που χρησιμοποιούν-
ται σαν σπίτια, με 35-40 βαθμούς κελσίου
υπό σκιά. Και πολύ επικίνδυνοι. Αυτές οι
αδιανόητες συνθήκες οδήγησαν και σε
αυτή την καταστροφή. Και δεν φτάνει
που καταστράφηκαν και πολλοί από αυ-
τούς έχασαν τα χαρτιά τους και τις απο-
ταμιεύσεις μιας ολόκληρης σαιζόν, τώρα
τους ζητάνε να φύγουν έξω από τη Μα-
νωλάδα και να φτιάξουν καταλύματα δυο
και τρία χιλιόμετρα μακριά από το χωριό
στη μέση του πουθενά. 

Από τη μεριά μας πήραμε μέρος στη
συνέλευση και στη συγκέντρωση που
πραγματοποίησανοι εργάτες γης και
ακούσαμε τις διεκδικήσεις τους. Τρία
πράγματα διεκδικούν ξεκάθαρα οι εργά-
τες γης στη Μανωλάδα: Χαρτιά και στέ-
γαση για να μπορούν να μένουν με ασφά-
λεια, κανονικά μεροκάματα και ανθρώπι-
νες συνθήκες ζωής.

Αμέσως μετά επισκεφτήκαμε και κάνα-
με παρέμβαση στο Δήμαρχο. Ο Δήμαρ-
χος έλεγε πως ψάχνουν αλλά δεν βρί-
σκουν δημοτικό χώρο για να τους στεγά-
σουν. Πως έχουν ζητήσει από τους εργο-
δότες να επιληφθούν τους θέματος. Από
τη μεριά μας εξηγήσαμε πως πρέπει άμε-
σα να στηθεί ένας καταυλισμός για να
μπορέσουν να στεγαστούν οι μετανάστες
εργάτες γης που χάσανε το βιος τους. Η
πίεση τόσο από τη μεριά της ΚΕΕΡΦΑ και
των μεταναστευτικών κοινοτήτων, όσο
κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους ερ-
γάτες γης, ανάγκασε την δημοτική αρχή
να βρει χώρο για να στηθούν σκηνές σε
ένα πρώτο καταυλισμό έκτακτης ανάγ-
κης, για να ζήσει αυτός ο κόσμος μέχρι
να λυθούν τα προβλήματά του. Ωστόσο
παραμένει το αίτημα για μόνιμη εγκατά-
στασή τους και για να βγουν άμεσα τα
χαρτιά τους.

Βιομηχανία Φράουλας

Μιλάμε για μια περιοχή που η ανάπτυξη
της παραγωγής φράουλας είναι τόσο με-
γάλη που μέσα στα τελευταία χρόνια έχει
διπλασιαστεί ο αριθμός των εργατών γης.
Αν το 2013 με τις μεγάλες κινητοποιήσεις
στη Μανωλάδα είχαμε περίπου 5.000 ερ-
γάτες γης, αυτή τη στιγμή ο αριθμός ξε-
περνάει τις 10.000. Οι Πακιστανοί ξεπερ-
νάνε τις 3.000, όταν το 2013 ήταν μόλις
300, ενώ οι Μπαγκλαντεσιανοί που εργά-
ζονται στη Μανωλάδα φτάνουν τους
7.000. Τεράστια κέρδη στη βιομηχανία
φράουλας τα τελευταία χρόνια, αλλά ειδι-
κά φέτος που θεωρείται από τις πιο κερ-

δοφόρες χρονιές.
Και γι' αυτό και οι ευθύνες του υπουρ-

γείου εργασίας είναι τεράστιες. Ποιος
ελέγχει τις συνθήκες εργασίας της των
εργατών γης στην περιοχή. Υπάρχουν χι-
λιάδες εργάτες χωρίς χαρτιά και με μαύ-
ρη εργασία. Η Αχτσιόγλου δεν τα βλέπει
αυτά; Αν έχει χαρτιά ένας κόσμος ή δου-
λεύει παράνομα είναι και δική της ευθύ-
νη. Και επίσης αυτή είναι υπεύθυνη να
απαντήσει αν είναι ή δεν είναι ευθύνη των
εργοδοτών να παρέχουν στέγη και αξιο-
πρεπείς συνθήκες ζωής σε όσους εργά-
ζονται στην βιομηχανία φράουλας; Το
επιχείρημα ότι αυτός ο κόσμος είναι προ-
σωρινός και εποχιακός δεν ισχύει. Χωρίς
τους υπόλοιπους μήνες δεν φτάνεις
στους τρεις μήνες να μαζέψεις τη σοδιά
μιας χρονιάς ολόκληρης. Άρα κομμάτι
της παραγωγής είναι πώς φιλοξενείται
όλος αυτός ο κόσμος που εργάζεται στην
βιομηχανία της φράουλας. 

Και ποιος είναι υπεύθυνος γι' αυτό αν
δεν είναι το υπουργείο Εργασίας; Δυστυ-
χώς υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο στην
διαχείριση της όλης υπόθεσης, αφού ο
ειδικός γραμματέας της Επιθεώρησης
Εργασίας (ΣΕΠΕ), ο Πάνος Κορφιάτης εί-
ναι από την Μανωλάδα από φραουλοπα-
ραγωγική οικογένεια. Πώς είναι δυνατόν
ο καθ' ύλη υπεύθυνος για τον έλεγχο των
συνθηκών εργασίας και ζωής των εργαζό-
μενων σε όλη τη χώρα να μην έχει αντιλη-
φθεί τις αθλιότητες που συμβαίνουν στο
ίδιο του το χωριό;» ανέφερε ο Π. Κων-
σταντίνου. 

Κ.Μ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Για τον Μάη ‘68

Μανωλάδα, Παρασκευή 8 Ιούνη
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Ο Ιρανός σοσιαλιστής Peyman Jafari μίλησε στην εφημερίδα

Socialist Worker (αδερφή εφημερίδα της Εργατικής 

Αλληλεγγύης στη Βρετανία) για τις μαχητικές απεργίες 

που συνταράσσουν το ιρανικό κράτος.

Τι γίνεται στο Ιράν 

αυτό το διάστημα;

Ένα διογκούμενο κύμα απεργών
έχει χτυπήσει τη χώρα τους τελευ-
ταίους μήνες. Οι δάσκαλοι απερ-
γούν διεκδικώντας καλύτερους μι-
σθούς. Οι εργαζόμενοι σε μια σειρά
κωμοπόλεις απεργούν ενάντια στη
μη καταβολή των δεδουλευμένων.
Οι 900 περίπου εργαζόμενοι της
Hepco, μιας μεγάλης κατασκευα-
στικής εταιρείας, απεργούν για τον
ίδιο λόγο. Έφτασαν μάλιστα στο
σημείο να κλείσουν με οδοφράγμα-
τα τις σιδηροδρομικές ράγες.

Η πιο πρόσφατη κινητοποίηση εί-
ναι η απεργία των φορτηγατζήδων -
και είναι τεράστια. Άρχισε σε μια
επαρχία στις 22 Μάη και από εκεί
απλώθηκε σε όλο το Ιράν. Είναι μια
πολύ δυνατή απεργία που έχει
μπλοκάρει τις διανομές καυσίμων
με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελλεί-
ψεις σε πολλές πόλεις.

Οι απεργοί είχαν την συμπαρά-
σταση πολλών άλλων εργαζομένων.
Οι φορτηγατζήδες μπλόκαραν κεν-
τρικούς δρόμους με τη σύμπραξη
ταξιτζήδων και οδηγών μικρών λεω-
φορείων. Η πλειοψηφία των οδη-
γών είναι ιδιοκτήτες των φορτηγών
αλλά στο τέλος δουλεύουν απλά
για το δημόσιο. Τα αιτήματά τους
συνδέονται με τις αμοιβές, τα τέλη
και τους φόρους αφού οι τιμές
έχουν ανέβει ενώ οι μισθοί όχι. 

Το γεγονός ότι είναι ιδιοκτήτες
των φορτηγών έκανε, παράδοξα,
την απεργία πιο αποτελεσματική
αφού τους είναι έτσι πιο εύκολο να
την ελέγξουν. Αν ήταν μια εταιρεία
ή μερικές εταιρείες θα ήταν πιο εύ-
κολη η κρατική καταστολή. Αλλά
επειδή είναι οδηγοί-ιδιοκτήτες είναι
πιο δύσκολο να στείλουν την αστυ-
νομία - αν και έχουν αρχίσει να το
κάνουν. 

Πως αντέδρασε το κράτος;

Το κράτος έκανε κάποιες παρα-
χωρήσεις στους φορτηγατζήδες,
μείωσε τις τιμές των καυσίμων και
τα τέλη. Το κόστος μειώθηκε κατά
20%. Είχαμε μια μερική νίκη.

Ταυτόχρονα, όμως, προσπάθησε
να σπάσει την απεργία προστα-

τεύοντας τους απεργοσπάστες και
παρέχοντας κρατικά βυτία για τη
διανομή των καυσίμων. Την τελευ-
ταία εβδομάδα έστειλαν περισσότε-
ρους αστυνομικούς ενάντια στους
απεργούς. Πολλοί εργάτες από την
απεργία της Hepco και την απεργία
των δασκάλων έχουν συλληφθεί,
έχουν παραπεμφθεί στα δικαστήρια
και έχουν φυλακιστεί. Παρόλα αυτά
η απεργία κρατάει και αυτό είναι
πολύ σημαντικό.

Σε ποιο φόντο γίνονται 

αυτές οι απεργίες;

Οι απεργίες είναι αποτέλεσμα
του προγράμματος ιδιωτικοποιήσε-
ων και μεταρρυθμίσεων της αγοράς
που έχει υιοθετήσει η άρχουσα τά-
ξη. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει
ένα κύμα ιδιωτικοποιήσεων με τις
επιχειρήσεις να "αγοράζονται" από
τους αξιωματούχους του κράτους.
Η κυβέρνηση άλλαξε το σύνταγμα
για να διευκολύνει αυτές τις ιδιωτι-
κοποιήσεις.

Οι αλλαγές που επέφερε η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση
του Μαχμούντ Αχμαντινετζάμπ έδω-
σαν τη δυνατότητα στις επιχειρή-
σεις να επενδύουν με μεγαλύτερη
ευκολία στον δημόσιο τομέα. Το
αποτέλεσμα είναι να εξατμίζεται κά-
θε προστασία για τους εργαζόμε-
νους. Άλλαξαν επίσης και το νόμο,
έτσι ώστε να μην εφαρμόζονται (τα
όποια προστατευτικά μέτρα) ούτε
στις μικρότερες επιχειρήσεις. Η οι-
κονομία του Ιράν κυριαρχείται από
μικρά εργαστήρια και εργοστάσια
που απασχολούν καμιά δεκαριά ερ-
γάτες το καθένα.

Η κυριότερη συνέπεια αυτών των
αλλαγών ήταν η ελαστικοποίηση
της αγοράς εργασίας. Ένας τερά-
στιος αριθμός εργατών δουλεύει
σήμερα με προσωρινές συμβάσεις.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η
άνοδος των προσωρινών συμβάσε-
ων είναι τεράστια.

Η παρούσα κυβέρνηση του Χα-
σάν Ρουχανί είναι πιο ευαίσθητη
απέναντι στις κοινωνικές μεταρ-
ρυθμίσεις και αφήνει κάποια μεγα-
λύτερα περιθώρια ελευθερίας. Αλ-
λά η πολιτική της είναι πολύ νεοφι-
λελεύθερη όσον αφορά στις ιδιωτι-

κοποιήσεις, τις τιμές και τις προ-
σωρινές συμβάσεις. Έχει αρχίσει
τις ιδιωτικοποιήσεις ακόμα και
στην υγεία και την παιδεία.

Οι απεργίες στις Hepco είναι η
πιο πρόσφατη απάντηση απέναντι
σε αυτή τη διαδικασία. Η Hepco
ιδιωτικοποιήθηκε το 2007. Από τότε
χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν απολυ-
θεί και οι συνθήκες εργασίας έχουν
επιδεινωθεί. Οι απεργοί ζητούν την
επανακρατικοποίηση της επιχείρη-
σης και έχουν την συμπαράσταση
των εργατών από πολλά άλλα ιδιω-
τικοποιημένα εργοστάσια.

Τι επίδραση έχουν 

οι κυρώσεις της Δύσης;

Η ζωή έχει γίνει πιο δύσκολη στο
Ιράν. Οι τιμές έχουν ανέβει λόγω
των κυρώσεων και αυτό χτυπάει την
εργατική τάξη. Και τα πράγματα θα
χειροτερέψουν τους επόμενους μή-
νες όταν τεθούν σε ισχύ οι νέες κυ-
ρώσεις που έχει αναγγείλει ο Ντό-
νατνλτ Τραμπ. Αλλά η επίδρασή
τους μπορεί να μην είναι τόσο ση-
μαντική όσο ήταν δυο χρόνια πριν,
λόγω της διεθνούς διάστασης.

Το ιρανικό ζήτημα δείχνει ότι η
πολιτική των Μεγάλων Δυνάμεων
δεν ανήκει στο παρελθόν. Το ρήγμα
ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη
ήδη βαθαίνει. Χωρίς να υπερβάλ-
λουμε, οι τριβές οξύνονται λόγω
της διαφορετικής στάσης που
έχουν απέναντι στο Ιράν. Ο Τραμπ
έχει δυσκολία να επιβάλει γενικευ-
μένες κυρώσεις αφού κάποιες
Ασιατικές χώρες δηλώνουν ότι δεν
πρόκειται να συμμετάσχουν - η Ιν-
δία δήλωσε ότι θα συνεχίσει να
αγοράζει πετρέλαιο από το Ιράν. Η
Ευρώπη βρίσκεται σε διαπραγμα-
τεύσεις με στόχο την διατήρηση
της συμφωνίας για τα πυρηνικά.

Οι κυρώσεις θα έχουν σίγουρα
συνέπειες αλλά δεν πιστεύω ότι θα
είναι στο ίδιο επίπεδο που ήταν
πριν από μερικά χρόνια. Θα είναι
σημαντικό για τους εργάτες στο
Ιράν να αντιταχθούν στις κυρώσεις.

Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να
αντισταθούν και στη διαφθορά, τις
ιδιωτικοποιήσεις, στο γεγονός ότι
το πλουσιότερο 10% του ιρανικού
πληθυσμού δεν πληρώνει σχεδόν

καθόλου φόρους. Αυτά είναι τα ζη-
τήματα που πρέπει να αναδειχθούν
έτσι ώστε να συνδυαστεί συγκεκρι-
μένα ο αντι-ιμπεριαλισμός με τον
αντι-καπιταλισμό. 

Υπάρχει κάποια σύνδεση ανάμεσα

στους σημερινούς αγώνες και τις

διαδηλώσεις του Δεκέμβρη και του

Γενάρη;

Ασφαλώς και υπάρχει. Ο συνδετι-
κός κρίκος είναι η φτώχεια. Ο κό-
σμος έχει βαρεθεί και έχει κουρα-
στεί να παλεύει συνεχώς για συμ-
βάσεις και μισθούς. Η ανεργία συ-
νεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλά
επίπεδα.

Οι διαδηλώσεις του Δεκέμβρη,
όμως, εξανεμίστηκαν πολύ γρήγο-
ρα. Ο κορμός τους ήταν οι άνεργοι
πράγμα που σημαίνει ότι ήταν πιο
δύσκολο να μείνουν ενωμένοι. Τώ-
ρα έχουμε κινητοποιήσεις των χώ-
ρων δουλειάς που μπορούν να κρα-
τήσουν περισσότερο και να δημι-
ουργήσουν νέες οργανώσεις γύρω
τους. Στις αρχές του μήνα είχαμε
μεγάλες διαδηλώσεις στο Καζε-
ρούν ενάντια στα σχέδια του κρά-
τους να διαιρέσουν και πάλι την
επαρχία.

Αυτό που αναδεικνύουν αυτές οι
κινητοποιήσεις είναι μια γενική δυ-
σφορία μεγάλων τμημάτων του
πληθυσμού -και πως μικρά ζητήμα-
τα μπορούν να πυροδοτήσουν την
οργή, να κατεβάσουν τον κόσμο
στους δρόμους και να καταλήξουν
σε συγκρούσεις με την αστυνομία.
Η απάντηση των διαδηλωτών στην
αστυνομική βία ήταν η πυρπόληση
των αστυνομικών τμημάτων. Στη
συνέχεια η αστυνομία άνοιξε πυρ
σε βάρος των διαδηλωτών σκοτώ-
νοντας κάποιους. Αυτό δείχνει πό-
σο εκρηκτική έχει γίνει η κατάστα-
ση στις μικρές πόλεις.

Ένα τελευταίο σημείο. Στις αρ-
χές του μήνα έγινε η ετήσια εκδή-
λωση που οργανώνει ο αρχηγός
του κράτους, ο Αλί Χαμενεΐ. Ένας
ανεξάρτητος φοιτητής άσκησε στην
ομιλία του ανοιχτά κριτική στην κα-
ταστολή και τις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές - και ταυτόχρονα στις
επεμβάσεις της Δύσης και τις κυ-
ρώσεις. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό

γιατί δείχνει ότι η αντίσταση ενάν-
τια στον νεοφιλελευθερισμό και τις
μεταρρυθμίσεις της αγοράς δεν θα
πρέπει να είναι διαχωρισμένη από
την αντίσταση στον ιμπεριαλισμό.
Από τότε που ο Τραμπ ανέβηκε
στην εξουσία κάποιες φιλο-ιμπερια-
λιστικές δυνάμεις προσπαθούν, κά-
τω από την καθοδήγηση των ΗΠΑ,
να πετύχουν μια "αλλαγή καθεστώ-
τος" στο Ιράν. Για αυτό ο φοιτητής
που μίλησε δέχεται τώρα τα πυρά
και των δυο πλευρών. Και φυσικά
των οπαδών του Χαμενεΐ. 

Τι προβλέπεις ότι θα γίνει στο 

μέλλον με τους αγώνες στο Ιράν;

Τα συνδικάτα είναι πολύ αδύναμα
στο Ιράν και η καταστολή είναι πο-
λύ σκληρή, για αυτό θα πρέπει να
είμαστε προσεκτικοί, να μην είμα-
στε υπεραισιόδοξοι. Όμως, οι
απεργίες αυτές δείχνουν ότι η ερ-
γατική τάξη μπορεί να μπει μπρο-
στά στο Ιράν και να επιβάλλει ση-
μαντικά πλήγματα στο κράτος. Και
ταυτόχρονα διαλύουν τις εικόνες
που καλλιεργούν τα ΜΜΕ στη Δύση
για την ιρανική κοινωνία.

Οι γυναίκες αντιστέκονται στην
υποχρεωτική επιβολή της μαντήλας -
μια ακόμα σημαντική εξέλιξη αυτή τη
στιγμή. Ακόμα και οι γυναίκες που
θέλουν να φορούν μαντήλα λένε ότι
οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν το δι-
καίωμα να επιλέξουν οι ίδιες. Σαν
αριστερά θα πρέπει να υποστηρίξου-
με τις γυναίκες που παλεύουν και να
μην αφήσουμε το ζήτημα στα χέρια
της φιλοδυτικής δεξιάς.

Το ζήτημα έχει αναδειχθεί από τα
ΜΜΕ στη Δύση γιατί "ταιριάζει"
στην ισλαμοφοβική τους αναπαρά-
σταση του Ιράν -και αυτό είναι πρό-
βλημα. Το ζήτημα έχει "απαχθεί"
από την ισλαμοφοβία των ΜΜΕ στη
Δύση.

Την ίδια ώρα οι δράσεις των ερ-
γατών έχουν ελάχιστη κάλυψη γιατί
τροφοδοτούν αυτό το κομμάτι της
ιρανικής κοινωνίας που είναι σε θέ-
ση να αλλάξει τη ζωή του -προς το
καλύτερο. Παρόλα αυτά οι απερ-
γίες δείχνουν ότι υπάρχει ελπίδα
στο Ιράν. Και αυτή έρχεται από τα
κάτω -όχι αλληθωρίζοντας προς τη
Δύση.

AΠΕΡΓΙΕΣ ΣΤΟ ΙΡΑΝ

«Η ελπίδα έρχεται από 
κάτω, όχι από τη Δύση»



Η
Τουρκία πηγαίνει προς τις εκλογές
της 24 Ιούνη με όλα τα μέτωπα ανοι-
χτά: σχέσεις με ΗΠΑ, Ρωσία, Ευρω-

παϊκή Ένωση, Ισραήλ, τρεις τουλάχιστον
στρατιωτικές επιχειρήσεις σε εξέλιξη σε Συ-
ρία, Ιράκ και την ίδια την Τουρκία, την οικονο-
μία που βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού και
πολλά ακόμη.

Την περασμένη βδομάδα συναντήθηκε στην
Ουάσινγκτον ο Υπουργός Εξωτερικών του
Ερντογάν, Τσαβούσογλου, με τον ομόλογό
του από πλευράς Τραμπ, τον Πομπέο. Η συ-
νάντηση είχε στόχο να ξεμπλοκάρει τις σχέ-
σεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη Συρία. Αυτό
που κατάφεραν ήταν να υπογράψουν έναν
οδικό χάρτη για το επόμενο εξάμηνο, τον
οποίο η κάθε πλευρά τον ερμηνεύει διαφορε-
τικά. Το σίγουρο όμως είναι ότι σε κάθε περί-
πτωση αυτοί που αντιμετωπίζονται σαν πιόνια
που θα θυσιαστούν είναι οι Κούρδοι.

Οι ΗΠΑ χρηματοδότησαν και εξόπλισαν το
κουρδικό κίνημα στη Συρία, ιδιαίτερα όταν
αποδείχθηκε η μόνη αξιόπιστη δύναμη που
μπορούσε να περιορίσει την ανάπτυξη του Ισ-
λαμικού Κράτους. Τώρα, με το Ισλαμικό Κρά-
τος περιθωριοποιημένο, οι Κούρδοι είναι περιτ-
τοί. Από το Γενάρη η Τουρκία έχει εισβάλει στο
Αφρίν με την περιβόητη επιχείρηση “Κλάδος
Ελαίας”. Ο οδικός χάρτης που υπογράφηκε με
τον Πομπέο ερμηνεύεται από τον Τσαβούσο-
γλου ως υπόσχεση από πλευράς ΗΠΑ ότι θα
αφοπλίσουν τους Κούρδους και θα τους εκδιώ-
ξουν από το Μανμπίτζ (ακόμη ανατολικότερα).
Οι ΗΠΑ λένε ότι αυτό θα γίνει, βλέποντας και
κάνοντας, ανάλογα με το πώς πάνε τα πράγμα-
τα με το Ισλαμικό Κράτος. Η Τουρκία ζητάει να
εκδιωχθούν όλες οι κουρδικές πολιτοφυλακές
που βρίσκονται δυτικά του Ευφράτη.

Αυταπάτη

Η αυταπάτη ότι ο δρόμος για την ενδυνά-
μωση του κουρδικού κινήματος περνάει μέσα
από τις συμμαχίες με τους ιμπεριαλιστές και
ότι καλά είναι τα όπλα από όπου κι αν προέρ-
χονται, αποδεικνύεται πολύ κοντόθωρος. 

Οι ηγέτες της κουρδικής αντίστασης δηλώ-
νουν αισιόδοξοι ότι οι ΗΠΑ δεν θα εφαρμό-
σουν έτσι σαρωτικά τη συμφωνία γιατί ακόμη
τους χρειάζονται. Το ίδιο δήλωναν μέχρι πρό-
σφατα και τη συμμαχία τους με τη Ρωσία που
τους άφησε εντελώς αβοήθητους όταν ο
τουρκικός στρατός εισέβαλε στη Συρία. Για
τις ΗΠΑ η απώλεια ενός αξιόπιστου συμμάχου
δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά η απώλεια
της σχέσης με την Τουρκία, το μέλος του ΝΑ-
ΤΟ με το μεγαλύτερο αριθμητικά στρατό, εί-
ναι ασύγκριτα σημαντικότερη υπόθεση.

Μετά τη συνάντηση με τον Πομπέο, ο τουρ-
κικός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει τα βου-
νά του Καντίλ στο ιρακινό Κουρδιστάν. Θέλει
να “καθαρίσει το βάλτο”, λέει ο Ερντογάν,

αποκαλώντας έτσι την ηγεσία του κουρδικού
PKK. Μία από τις ερμηνείες του οδικού χάρτη
που προτιμούν οι τουρκικές εφημερίδες είναι
ότι ακόμη κι αν μείνει ένα κομμάτι του κουρδι-
κού αντάρτικου ανέπαφο στη Συρία, θα τους
κοπεί κάθε επαφή με την ηγεσία σε Ιράκ και
Τουρκία. Για να επιβιώσουν θα πρέπει να γί-
νουν νέτα σκέτα μαριονέτες των ΗΠΑ.

“Θα σου δώσω Κούρδους, θα μου δώσεις
S-400”, ήταν λίγο πολύ η αμερικάνικη γραμμή
στη συνάντηση. S-400 είναι το πυραυλικό σύ-
στημα που έχει δεσμευτεί η Τουρκία να αγο-
ράσει από τη Ρωσία. Οι ΗΠΑ θεωρούν πρό-
κληση η χώρα του Ιντζιρλίκ, μιας βάσης με χι-
λιάδες αμερικάνους πιλότους και με αμερικά-
νικα πυρηνικά να προστατεύεται με ρώσικους
πυραύλους. “Οι ΗΠΑ είναι ο στρατηγικός μας
εταίρος. Και γι’ αυτό δεν θα έπρεπε να μας
στέλνει να χτυπάμε ξένες πόρτες”, λέει ο Ερν-

τογάν. “Η Τουρκία πρέπει να ξέρει τους κινδύ-
νους που ενέχει η στρατηγική της προσέγγιση
με τη Μόσχα. Το επιχείρημα του Τσαβούσο-
γλου ήταν ότι οι S-400 είναι απαραίτητη προ-
στασία απέναντι στο Ιράν. Η οικοδόμηση μιας
όλο και σκληρής αντιιρανικής συμμαχίας με
κέντρο το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία με-
τατρέπεται έτσι σε άλλο ένα χαρτί κατά των
Κούρδων.

Τα παζάρια κάθε άλλο παρά έχουν τελει-
ώσει. Στις 21 Ιούνη, τρεις μέρες πριν από τις
εκλογές είναι η αναμενόμενη παράδοση των
αμερικάνικων μαχητικών F-35 στην Τουρκία.
Ενώ και οι πιέσεις για απομάκρυνση υλικού
από το Ιντζιρλίκ συνεχίζονται. 

Το δεύτερο μέτωπο, στο οποίο έσπασε τα
μούτρα του ο Ερντογάν την τελευταία βδομά-
δα, ήταν το οικονομικό. Παρά τις δεσμεύσεις
του Ερντογάν ότι δεν θα ανέβαιναν τα επιτό-

κια και τις θεωρίες ότι τα ψηλά επιτόκια είναι
η μεγαλύτερη οικονομική κατάρα, η τουρκική
κεντρική τράπεζα ανέβασε κι άλλο τα επιτόκια
στο 17,75%. Πριν από τρεις βδομάδες τα είχε
ανεβάσει άλλες μονάδες, από το 13% στο
16%. Με αυτό τον τρόπο κατάφερε να φρενά-
ρει την κατάρρευση της λίρας και να ρίξει το
κόστος για τα ομόλογα. 

Η κατάσταση υποτίθεται ότι πέρασε υπό
έλεγχο, όμως διαλύεται η βάση όλου του επι-
χειρήματος του Ερντογάν. Πηγαίνει στις εκλο-
γές θυμίζοντας διαρκώς πού είχε βρεθεί η οι-
κονομία το 2001, με τη χώρα στα νύχια του
ΔΝΤ, πριν αναλάβει αυτός την εξουσία. Κοι-
τάξτε που είμαστε σήμερα, λέει, ακόμη και μέ-
σα σε τέτοια κρίση η Τουρκία αναπτύχθηκε
7,5% στο πρώτο τρίμηνο του 2018. 

Φρενάρισμα

Όμως, όλα αυτά είχαν στο κέντρο τους τα
χαμηλά επιτόκια και το πάμφθηνο χρήμα που
έκανε το γύρο του κόσμου. Η άνοδος των επι-
τοκίων θα σημάνει αναγκαστικά μεγάλο φρε-
νάρισμα στο άμεσο μέλλον. 

Αυτός ήταν εξάλλου και ένας από τους λό-
γους που ο Ερντογάν αναγκάστηκε να πάει σε
πρόωρες εκλογές, πριν του σκάσει μια οικονο-
μική βόμβα στα χέρια. Τώρα το γεγονός ότι η
λίρα κατρακυλάει και έχει χάσει 15% της
αξίας της μέσα στο 2018 ο Ερντογάν το ρίχνει
στους διεθνείς συνωμότες και τους εχθρούς
της Τουρκίας.

Σε κάθε ένα από τα μέτωπα, η ισορροπία
είναι οριακή. Συνωμοσίες, παζάρια, πόλεμος,
μυστικές και φανερές συνομιλίες. Η ελπίδα
του Ερντογάν είναι ότι θα φτάσει στις εκλο-
γές όρθιος, θα κερδίσει την κοινοβουλευτική
πλειοψηφία και μετά θα έχει το χρόνο να κά-
νει πιο αποφασιστικές κινήσεις. Αν θα το πε-
τύχει δεν το ξέρουμε. Πάντως αν τα καταφέ-
ρει θα πρέπει να ευχαριστήσει από καρδιάς
τον Πάνο Καμμένο και την ελληνική κυβέρνη-
ση που του έχει δώσει όλη τη δυνατότητα να
πουλάει τα επιχειρήματά του. Ο Καμμένος
ήταν αυτός που πρώτος έκανε τους οχτώ
πραξικοπηματίες κομμάτι των διεθνών εκβια-
σμών. Παράλληλα, η επιθετικότητα της ελλη-
νικής πλευράς σε συνεργασία με το Ισραήλ
και την Αίγυπτο για να αφήσουν την Τουρκία
εκτός φυσικού αερίου, το παιχνίδι με τις ΗΠΑ
και οι πανηγυρισμοί για την αναβάθμιση της
βάσης της Σούδας δίνουν όλο το χώρο στον
Ερντογάν να παρουσιάζεται ότι κάνει αντί-
σταση στις διεθνείς ιμπεριαλιστικές συνομω-
σίες.

Νίκος Λούντος

ΤΟΥΡΚΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Εκλογές με ανοιχτά όλα τα μέτωπα

E
λεύθερος αφέθηκε μετά από 6 μήνες κράτησης στις τουρκικές φυλακές και μια
πλατιά διεθνή καμπάνια για την απελευθέρωσή του, ο σύντροφος Εμίν Σακίρ, μέλος
του DSIP, αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην Τουρκία. Ο Σακίρ κρατήθηκε όλο αυ-

τό το διάστημα χωρίς κανένα απολύτως λόγο, απλώς και μόνο επειδή είχε δημιουργήσει
ένα αρχειακό μπλογκ για την αριστερά στην Τουρκία.

Η απελευθέρωσή του είναι μια μικρή νίκη, ένα ακόμη βήμα για όλους εκείνους και εκεί-
νες στην Τουρκία και στο εξωτερικό που ζητάνε να σταματήσουν οι διώξεις του τουρκικού
κράτους ενάντια στην Αριστερά, τους Κούρδους, το εργατικό κίνημα. 

T
ο τρίτο μέτωπο του Ερντογάν αφορά την ΕΕ
και την ανακοίνωση του Ερντογάν γιατο πάγω-
μα της διμερούς συμφωνίας με την Ελλάδα για

την “προώθηση” μεταναστών. Τα ελληνικά ΜΜΕ επέ-
λεξαν να παρουσιάσουν το ζήτημα σαν μια από τις “ανθελληνικές προκλήσεις” του Ερντογάν.
Στην πραγματικότητα έχει να κάνει με τα χαρτιά που προσπαθεί να χρησιμοποιήσει ο Ερντο-
γάν απέναντι στις κινήσεις της ΕΕ.

Η διμερής συμφωνία είναι η συμφωνία με την οποία το ελληνικό κράτος στέλνει μετανά-
στες (που έχουν περάσει στην ηπειρωτική χώρα και δεν βρίσκονται πλέον στα νησιά, ενώ
υποτίθεται ότι δεν πρόκειται για πρόσφυγες) πίσω στον Ερντογάν. Το πάγωμα αυτής της
συμφωνίας είναι ένα μήνυμα ότι μπορεί να διακόψει και τη μεγαλύτερη συμφωνία με την ίδια

την ΕΕ που έχει να κάνει με τους πρόσφυγες, αν η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση δεν ρίξει τους τόνους. 

Ο Ερντογάν ξέρει ότι μέχρι τις εκλογές, αλλά ακόμη
περισσότερο μετά, αν τις κερδίσει, θα χρειαστεί να κλι-

μακώσει την επίθεση απέναντι στο κουρδικό και το εργατικό κίνημα. Δεν έχει χρόνο για τα ευ-
ρωπαϊκά παράπονα και τις απαιτήσεις να αλλάξει η “αντιτρομοκρατική” νομοθεσία. Με τον
ίδιο τρόπο που στη Συρία, οι Κούρδοι γίνονται το αναλώσιμο υλικό, με το οποίο λύνονται οι
διαφορές με τις ΗΠΑ, η ΕΕ το δικό της παζάρι το κάνει με τις ζωές των προσφύγων. Και όχι
μόνο των προσφύγων: η ΕΕ παζαρεύει και με τα δικαιώματα των Τούρκων μεταναστών στις
ευρωπαϊκές χώρες, μπλοκάροντας τις βίζες. Ενώ εκκρεμεί και το τελευταίο δισεκατομμύριο
ευρώ που θα δινόταν στην Τουρκία στα πλαίσια της συμφωνίας για τους πρόσφυγες.

Παζάρια με την ΕΕ

Eλεύθερος ο Εμίν Σακίρ
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