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Η
καπιταλιστική κρίση που ξεκίνησε
το 2008 περιλαμβάνει επιπλέον
δοκιμασίες για αδύναμες καπιτα-

λιστικές οικονομίες όπως η Ελληνική
όπως και για υπερεθνικές ενώσεις όπως
η ΕΕ. Ο λόγος είναι ότι τα άνισα αποτε-
λέσματα του καπιταλιστικού ανταγωνι-
σμού σε περιβάλλον κρίσης δοκιμάζουν
την κοινωνική αντοχή των αδύναμων οι-
κονομίων αλλά και τη συνοχή υπερεθνι-
κών ενώσεων. Κάτω από αυτό το πρίσμα
η διευθέτηση του Ελληνικού χρέους στο
Eurogroup της 21ης Ιουνίου 2018 πρέπει
να ειδωθεί ως το πρώτο επεισόδιο επιβο-
λής μνημονίων διαρκείας και στενής επο-
πτείας στις περισσότερες οικονομίες της
ΕΕ. 

Είναι ο μόνος τρόπος χώρες όπως η
Ιταλία και η Ισπανία, να παραδώσουν τη
δημοσιονομική τους αυτονομία. Οι χώ-
ρες αυτές λόγω μεγέθους και δύναμης
της εγχώριας αστικής τάξης αρνούνται
να υπογράψουν διμερή μνημόνια όπως
έκαναν η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιρ-
λανδία, ενώ πιθανή έξοδός τους από την
ευρωζώνη ή την ΕΕ θα σημάνει το τελος
της Ένωσης. Ο μόνος τρόπος να πειθαρ-
χήσουν είναι να ακολουθήσουν κάποιον
δημοσιονομικό κανόνα που θα ισχύει για
όλους αλλά θα έχει ειδική εφαρμογή
στους ίδιους. Όπως λοιπόν η Ελλάδα,
που λόγω χρέους έχει αποδεχτεί πλεονά-
σματα μέχρι το 2060, κατά παρέκκλιση
της συνθήκης του Μάαστριχτ, έτσι και
αυτοί μπορεί να δεσμευτούν σε κάποια
αντίστοιχη, πολύ ελαφρότερη βέβαια,
μορφή δημοσιονομικής πειθαρχίας. Θα
είναι το πρώτο επεισόδιο προς μια ΕΕ
πολλών ταχυτήτων και αναμένεται να συ-
ζητηθεί στη σύνοδο κορυφής της 28ης
Ιουνίου.

Βέβαια η ελληνική κυβέρνηση προσπά-
θησε να εμφανίσει αυτη την εξέλιξη ως
έξοδο από τα μνημόνια και μάλιστα «κα-
θαρή έξοδο». Όμως τα γεγονότα είναι
πεισματάρικα, η ελληνική κυβέρνηση και
η ελληνική αστική τάξη κατ’ επέκταση εί-
χε απωλέσει οποιαδήποτε πιθανότητα
δημοσιονομικής αυτονομίας από τη στιγ-

μή που δεν κατόρθωσε να μαζέψει από
τις αγορές κεφαλαίου το ταμειακό υπό-
λοιπο των 25 δις ευρώ που χρειαζόταν
για να καλύψει τις ανάγκες εξυπηρέτη-
σης του χρέους μέχρι το 2020. Το ότι δεν
τα κατάφερε μια οικονομία που χρωστά
το 180% του ακαθάριστου εισοδήματος
φυσικά δεν προκαλεί έκπληξη. Το ότι δεν
τα κατάφερε μετά από 8 χρόνια λιτότη-
τας είναι απλά η απόδειξη της αποτυχίας
των μνημονίων να αποκαταστήσουν την
καπιταλιστική συσσώρευση. 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα

Με αυτή τη έννοια το αποτέλεσμα του
Eurogroup ήταν αναμενόμενο. Οι κυβερ-
νήσεις της ΕΕ θα βάλουν στην άκρη 24,1
δις από τα υπόλοιπα του 3ου μνημονίου
ώστε μαζί με τα 3 δις που μάζεψε ο Τσα-
καλώτος από τις αγορές να καλύψουν
την εξυπηρέτηση του χρέους για τους
επόμενους 22 μήνες. Το ΔΝΤ με βάση
αυτό το ποσό θα βεβαιώσει ότι το χρέος
είναι «προσωρινά βιώσιμο» (θα εισπράξει
και 3,3 δις ευρώ αποπληρωμη δικών του
δανείων ενώ δεν θα βάλει μια). 

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ με την υπογρα-
φή του ΔΝΤ θα πάρουν έγκριση από τα
κοινοβούλια για τα 24,1 δις τα οποία και
θα καταβάλλουν στον εαυτό τους και το
ΔΝΤ μέσα στα επάμενα 2 χρόνια. Όμως
αυτό θα γίνεται κατόπιν αξιολογήσεων
που θα διενεργούνται ανά τρίμηνο. Αντι-
κείμενο των αξιολογήσεων θα είναι ο
ελεγχος της εφαρμογής των δημοσιονο-
μικών μέτρων 5 δις του μεσοπρόθεσμου,
αρχής γενομένης από την περικοπή των
συντάξεων κατά 20% περίπου από
1/1/2019 αλλά και ο έλεγχος τήρησης
του πλεονάσματος 3.5%. Για να μην τσα-
κίσει το πρόγραμμα (γιατί περί μνημονια-
κού προγράμματος πρόκειται) αμέσως
μετά το 2020 έγινε επιμήκυνση 10 ετών
στα δάνεια του EFSF (100 δις περίπου),

ενώ μετά την αποληρωμή του ΔΝΤ το
επιτόκιο θα περιορισθεί στο 1%. Με αυτά
τα μέτρα το πλέονασμα πέφτει στο 2.2%
μετά το 2022. Έτσι τελειώνει κάθε έννοια
«επιτροφής στις αγορές» αφού το τρέ-
χον επιτόκιο του ελληνικού δεκαετούς
ομολόγου είναι 4,1%. Εάν για κάποιο λό-
γο οι δημοσιονομικοί στόχοι δεν πιάνον-
ται, ή το ελληνικό δημόσιο παρουσιάσει
επιπλέον ταμειακές ανάγκες, τότε η λύση
θα είναι η εκποίηση της περιουσίας του
που μπήκε ενέχυρο στο ΤΧΣ βάσει του
μεσοπρόθεσμου. Πρόκειται για ένα σκλη-
ρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα που μά-
λιστα έχει και επιπλέον «μεταρρυθμίσεις»
στους τομείς: «τη στελέχωση της ΑΑΔΕ,
τη μη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων
οφειλών, την ολοκλήρωση του ενιαίου
ΕΦΚΑ, τη δημιουργία 240 κέντρων πρω-
τοβάθμιας υγείας, την εφαρμογή του νέ-
ου συστήματος πιστοποίησης της αναπη-
ρίας, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσε-
ων για τα κόκκινα δάνεια, τη χαλάρωση
των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, την
αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά με
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, την
αδειοδότηση επιχειρήσεων, την ολοκλή-
ρωση του κτηματολογίου, την ολοκλήρω-
ση των μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό
τομέα (βλ. Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ), την
ολοκλήρωση του προγράμματος ιδιωτι-
κοποιήσεων, την τοποθέτηση στελεχών
καθώς και την εφαρμογή της κινητικότη-
τας και των αξιολογήσεων στη δημόσια
διοίκηση». Κοντολογίς, ένα σύνολο από
αντιδραστικές επί το πλείστον μεταρρυθ-
μίσεις που σερβίρονται ως μεγάλη εκ-
συγχρονιστική προσπάθεια από τα στε-
λέχη της κυβέρνησης.

Είναι προφανές ότι η καπιταλιστική
αγορά και μάλιστα στο περιβάλλον της
ΕΕ δεν έχει χώρο για όλους και η διευθέ-
τηση του προβλήματος του ελληνικού
καπιταλισμού θα αποτύχει όπως και τα
μνημόνια που προηγήθηκαν. Αντίστοιχα
θα αποτύχει και η σύγκλιση μέσω δημο-
σιονομικών κανόνων που θα επιδιώξει η
ΕΕ όπως απέτυχε και το Μάαστριχτ που
προηγήθηκε. Το ζήτημα είναι τι επιδιώκει
η κυβέρνηση, το πολιτικό σύστημα αλλά
και η εγχώρια αστική τάξη από αυτό το
σκληρό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα.
Γνώμη μου είναι ότι επιδιώκουν να παρα-
μείνουν στο σκληρό πυρήνα της ΕΕ με
την προοπτική να γίνουν περιφερειακή
δύναμη στα Βαλκάνια. Σε αυτό το πλαί-
σιο ο ΣΥΡΙΖΑ πλασάρεται τις τελευταίες
μέρες ως εκδοχή του εκσυγχρονιστικού
ΠΑΣΟΚ του Σημίτη επιδιώκοντας να
σπρώξει τη ΝΔ σε ακραίες εθνικιστικές
θέσεις. Στρατηγική τους επιδίωξη είναι η
συντηρητικοποίηση του κοσμού ώστε να
ανεχτεί το νέο σκληρό μνημόνιο διαρ-
κείας που συμφωνήθηκε στις 21 Ιουνίου.
Είναι καθήκον της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς να αποκαλύψει και να ανατρέ-
ψει αυτά τα σχέδια. 
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«Σ
αν φτηνή βιντεοταινία των 80's, έμοιαζε το σό-
ου του Ζαππείου, την Παρασκευή το βράδυ,
για την υπογραφή της συμφωνίας. Σαν εκεί-

νες που έβγαιναν με το σωρό στα βίντεο-κλαμπ και γυρί-
ζονταν μέσα σε μερικές μέρες. Βγάλε γραβάτα, βάλε
γραβάτα, δώσε βίντεο με τη γραβάτα από πριν στο Μα-
ξίμου, πολύς ενθουσιασμός, χαμόγελα και μία ζεστή και
μεγάλη αγκαλιά με τον Πάνο Καμμένο που, ειδικά αυτή
την εποχή, δεν είναι και ό,τι το καλύτερο σε επικοινωνια-
κό επίπεδο... Από την άλλη, τέτοια φτηνά σόου μόνο θυ-
μηδία προκαλούν και στο τέλος κάνουν περισσότερο κα-
κό από καλό. Ειδικά αν στραβώσουν τα πράγματα».

Aυτά έγραψε ο Δημήτρης Κανελλόπουλος στην φιλο-
κυβερνητική ΕφΣυν για την φιέστα των κοινοβουλευτι-
κών ομάδων ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στο Ζάππειο και τα αναπαρή-
γαγαν για προφανείς λόγους πολλά από τα δεξιά αντι-
πολιτευτικά ΜΜΕ. 

Η «αποκορύφωση» ήταν η ομιλία του Καμμένου:
«Όταν με κάλεσε ο Τσίπρας είχα πει αρχίζει η επιχείρη-
ση Γοργοπόταμος όπως τότε που ο Άρης και ο Ζέρβας
κατάφεραν να τινάξουν την γέφυρα. Αφού η επιχείρηση
Γοργοπόταμος τελείωσε αρχίζει το σχέδιο Μάρσαλ με
την βοήθεια των Ελλήνων». Με τον ίδιο σε ρόλο Ζέρβα
και τον Τσίπρα στο ρόλο του Άρη να υλοποιούν το «νέο
σχέδιο Μάρσαλ» θα μπορούσε να δώσει τροφή για ένα
νέο τηλεοπτικό κύκλο της «Ζίνα».

Με τα πρησμένα τους χάχανα στο Ζάππειο, ο Τσίπρας
και ο Καμμένος προσπάθησαν να κάνουν μια διπλή  ένε-
ση «αισιοδοξίας» προς την εργατική τάξη ότι όπου να
‘ναι «βγαίνουμε από τα μνημόνια» και προς τις «αγορές»
ότι φορέσαμε τις γραβάτες και σας περιμένουμε. 

Αλλά πέρα από την επικοινωνία υπάρχει η πολιτική ου-
σία. Η πιθανότητα να «στραβώσουν τα πράγματα» για
τις αγορές είναι στην ημερήσια διάταξη, όσες γραβάτες
και αν φορέσει ο Τσίπρας, όπως έδειξαν οι εξελίξεις των
τελευταίων μηνών, με το βάθεμα της κρίσης στην ΕΕ,
την αύξηση της τιμής του πετρελαίου, την άνοδο των
επιτοκίων.

Και βέβαια τα πράγματα μπορεί να «στραβώσουν από
μέσα». Όπως τόνισε ο Τσίπρας στην ομιλία του «τα μέτρα
ελάφρυνσης που συμφωνήσαμε εξασφαλίζουν την ομαλή
αναχρηματοδότηση του χρέους». Αν συμβολίζει κάτι η
γραβάτα είναι η μόνιμη θηλιά των μνημονίων που περνάει
στο λαιμό της εργατικής τάξης και αυτό είναι νέα μέτρα
λιτότητας. Και η εργατική τάξη ούτε σε κάποιο παράλλη-
λο «επικοινωνιακό» σύμπαν ζει ούτε τρώει κουτόχορτο.

Γ.Π.

Μια πολύ
μακριά γραβάτα

Το χρονικό ενός 
προαναγγελθέντος μνημονίου

Γράφει ο
Νίκος Στραβελάκης
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Να συγκρουστούμε με την ΕΕ 
των μνημονίων και του ρατσισμού

Φ
ρέσκος από τους πανηγυρισμούς στο
Ζάππειο, ο Αλέξης Τσίπρας πηγαίνει
στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ όπου κυ-

ριαρχεί το θέμα του κλεισίματος των συνό-
ρων για τους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες. Έτσι, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά
ότι μνημόνια και ρατσισμός πάνε χέρι-χέρι
στην Ευρώπη-Φρούριο.

Το κορυφαίο παράδειγμα αυτή τη στιγμή
είναι η Ιταλία. Εκεί, όταν σχηματιζόταν η συγ-
κυβέρνηση του Κινήματος των 5 Αστέρων με
την ακροδεξιά Λέγκα, τα επιτελεία της ΕΕ
έδειξαν χειροπιαστά τις προτεραιότητές
τους. 

Απέναντι στις υποσχέσεις της νέας ιταλι-
κής κυβέρνησης ότι θα παραβιάσει τη σκλη-
ρή λιτότητα που επιβάλουν οι κανονισμοί της
Ευρωζώνης, οι “θεσμοί” της ΕΕ έριξαν κε-
ραυνούς. Ενώ απέναντι στα ρατσιστικά μέτρα
αποκλεισμού των προσφύγων από τα ιταλικά
λιμάνια έτρεξαν να προσφέρουν πανευρω-
παϊκή πολιτική αποκλεισμού.

Πιέσεις

Συγκεκριμένα, το νέο ιταλικό κυβερνητικό
πρόγραμμα έλεγε ότι θα ξοδέψει 100 δις ευ-
ρώ μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια για δημό-
σιες επενδύσεις που θα δώσουν ώθηση στην
ανάπτυξη. Η απάντηση ήταν πανικός στις
αγορές, πιέσεις στον Πρόεδρο της Ιταλικής
Δημοκρατίας να απορρίψει τον αρμόδιο
υπουργό και δηλώσεις αξιωματούχων της ΕΕ
ότι οι Ιταλοί πρέπει να μάθουν να ψηφίζουν
σωστά.

Αντίθετα, τώρα που ο ηγέτης της Λέγκας

Σαλβίνι επιμένει να κρατάει κλειστά τα ιταλι-
κά λιμάνια για τους πρόσφυγες, η Σύνοδος
της ΕΕ μελετάει σχέδια και προτάσεις για να
“ελεγχθούν οι προσφυγικές ροές”.

Εδώ εντάσσεται και η ελληνική περίπτωση.
Περίσσεψαν οι ευρωπαϊκοί έπαινοι για την
απόφαση Τσίπρα-Τσακαλώτου να δεσμευτούν
σε ένα πρόγραμμα πληρωμών του χρέους
που διαιωνίζει τις αντεργατικές επιθέσεις με
περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις και θηριώδη
“πρωτογενή πλεονάσματα”. Και το αντάλλαγ-
μα ποιο είναι; Νέες απαιτήσεις για σφράγισμα
των συνόρων και επιτάχυνση των απελάσεων.

Ο Τσίπρας που καμάρωνε δίπλα στον Πάπα
στη Λέσβο για την ανθρωπιά του κόσμου που
αγκάλιασε τους πρόσφυγες, τώρα στέκεται
δίπλα στον Σαλβίνι που θέλει να απελάσει
ακόμη και τους Ρομά που γεννήθηκαν στο Μι-
λάνο ή στη Ρώμη. Ο Μητσοτάκης είναι αρχη-
γός σε ένα κόμμα που είναι γεμάτο από “Σαλ-
βίνι” και βέβαια δεν πρόκειται να αλλάξει ού-
τε κεραία από το πρόγραμμα που συμφώνη-
σε ο Τσακαλώτος με τους �θεσμούς της ΕΕ.

Είναι υπόθεση της Αριστεράς και του εργα-
τικού κινήματος να οργανώσουμε την απάν-
τηση σε αυτές τις προκλήσεις. Έχοντας σαν
αφετηρία ότι δεν δεσμευόμαστε από τις χυ-
δαίες αποφάσεις της ΕΕ των μνημονίων και
του ρατσισμού. Τις καταπατούμε και οργανώ-
νουμε την αντίσταση.

Στα 25.980 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης μετά
τη Γιορτή της εφημερίδας στην
Αθήνα το περασμένο Σάββατο.
Ευχαριστούμε όλες και όλους
που προμηθεύτηκαν προσκλήσεις
καθώς και τα σωματεία που ενί-
σχυσαν οικονομικά, ανάμεσά
τους τα σωματεία συνταξιούχων
ΟΑΣΑ και διοικητικών ΟΑΣΑ, το
Σωματείο Εργαζομένων νοσοκο-
μείου Αγία Όλγα και την Ομο-
σπονδία Ταχυδρομικών.  

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους που
γράφτηκαν συνδρομητές Απο-
στόλης Λ. Θανάσης Δ., Γιώργος
Ρ., Αγγελική Λ. καθώς και για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις:
Αναστασία Χ. 200 ευρώ, από 50
ευρώ Γιάννης Σ. και Κώστας Δ.,
από 20 ευρώ Ηλίας Π., Αγγελική
Κ., Μαρία Σ., Γιώργος Τ., Μάνος
Τ., από 10 ευρώ Μαρία Τ. και Μα-
νώλης Μ.

Συνεχίζουμε με τις Γιορτές της
Εργατικής Αλληλεγγύης στις άλ-
λες πόλεις αλλά και με τις εξορ-
μήσεις σε εργατικούς χώρους και
γειτονιές οργανώνοντας και κλι-
μακώνοντας την αντίσταση ενάν-
τια σε ρατσισμό, εθνικισμό και
μνημόνια!

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
τελευταία βδομάδα
πριν κυκλοφορήσει
το νέο τευχος

www.socialismfrombelow.gr

Τάσος Αναστασιάδης, 

Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

και από ΕΡΑ3 και ΕΥΑΘ

Ομιλητές: 

Στηρίξτε 
την Εργατική
Αλληλεγγύη

Περισσότερα στις σελίδες 10, 11

Καμπάνια “Φυλακή για τους φασίστες, 
Σύνορα ανοιχτά για τους πρόσφυγες”

Γυρίστε στις σελίδες 8, 9

18 Μάρτη, Διεθνής μέρα δράσης κατά του ρατσισμού



K
ατάληψη των γραφείων της διοίκησης του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου οργάνωναν οι
εργαζόμενοι των νοσοκομείων της Βορειοανατολικής Αττικής, την Τρίτη 26/6. Αφορμή
στάθηκε η απόφαση του Υπουργείου να μεταφέρει ιατρικό προσωπικό ΩΡΛ από το Παί-

δων Πεντέλης, στο Παίδων Αγ.Σοφία, κίνηση που θα έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο της ωτο-
ρινολαρυγγολογικής κλινικής του Παίδων Πεντέλης. Όπως λένε και οι εργαζόμενοι, το Υπουρ-
γείο, αντί να προσλάβει νέους μόνιμους εργαζόμενους, κλείνει μια τρύπα ανοίγοντας μια άλλη. 

Το πρωί της Δευτέρας 25/6 πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση και συνέλευση έξω από τα
εξωτερικά ιατρεία του Παίδων Πεντέλης, με τη συμμετοχή κι αλληλέγγυων εργαζόμενων
από τα νοσοκομεία Αμ.Φλέμινγκ, Σισμανόγλειο και την ΑΔΕΔΥ. Όλοι οι εργαζόμενοι ήταν
υπέρ των άμεσων κινητοποιήσεων κι αποφασίστηκε η κατάληψη της επόμενης ημέρας. 

"Πρέπει να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις με κλιμάκωσή τους και συντονισμό, όχι μόνο με
τα σωματεία των συνεργαζόμενων νοσοκομείων αλλά και με τους πολίτες, τους εργαζόμε-
νους στους τοπικούς δήμους, τους δασκάλους και τους καθηγητές των σχολείων της περιο-
χής” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Πάνος Λιαπόπουλος, αν.γραμματέας του Συλλό-
γου Εργαζομένων στο Παίδων Πεντέλης. “Ο αγώνας για σωτηρία του Νοσοκομείου μας δεν
είναι ξέχωρος από τον κοινό αγώνα που δίνουμε όλοι για Δημόσια Υγεία, Δημόσια Παιδεία,
ΟΤΑ λειτουργικούς με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού κι επαρκή χρηματοδότηση, για
αξιοπρεπείς μισθούς και ασφάλιση, για δουλειά με ασφαλή ωράρια και ανθρώπινες συνθή-
κες εργασίας" συμπλήρωσε. 

ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
Στάση εργασίας και παράσταση διαμαρτυρίας στη διοίκηση του νοσοκομείου πραγματο-

ποίησε την Τρίτη 26/6, ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου Αγ.Σάββας. Πριν την κινη-
τοποίηση της Τρίτης, είχε προηγηθεί ανάλογη διαμαρτυρία και την Τετάρτη 20/6, ενώ μαζική
ήταν η συμμετοχή των εργαζόμενων του Αγ.Σάββα και στην απεργιακή συγκέντρωση έξω
από το Υπουργείο Υγείας την Παρασκευή 22/6. 

Σύμφωνα με το σωματείο, σκοπός των στάσεων εργασίας είναι η ανάδειξη των τεράστιων
προβλημάτων που δημιουργούνται “με τις αυθαίρετες μετακινήσεις προσωπικού, όπου απο-
ψιλώνουν ολόκληρα τμήματα (στα εργαστήρια αυτή την φορά), την επιφόρτιση των συναδέλ-
φων στις γραμματείες των εργαστηρίων με δύο ή και τρία τμήματα ταυτόχρονα, την «απαξίω-
ση» της λειτουργίας της καθαριότητας με μετακινήσεις σε αλλότρια καθήκοντα, το αισχρό
μέτρο του παρουσιολογίου και φυσικά το μεγάλο θέμα που προέκυψε με την απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το επικουρικό προσωπικό (άνω των δυο χρόνων υπηρεσίας)”.
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Κάτω τα χέρια 
από τις 
συγκοινωνίες

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Σ
τάση εργασίας πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι
στα λεωφορεία της Αθήνας (Ο.ΣΥ) την Πέμπτη
21/6, ενάντια στο κλείσιμο του αμαξοστάσιου στο

Ελληνικό. Απεργιακή συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της Ο.ΣΥ στον Πειραιά. Το παρών έδωσαν
και μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. Όπως
καταγγέλουν εργαζόμενοι στην Εργατική Αλληλεγγύη,
το αμαξοστάσιο του Ελληνικού έχει αδειάσει από λεω-
φορεία και αυτό έγινε με μεθοδευμένο αλλά κι ενδεχο-
μένως παράτυπο τρόπο. 

“Υπηρεσιακά τζιπάκια με προϊσταμένους και σταθμάρ-
χες πήγαιναν σε λεωφορεία που έκαναν δρομολόγια και
κατέβαζαν τους οδηγούς για να πάρουν τα λεωφορεία
να τα πάνε σε αμαξοστάσια πέραν του Ελληνικού. Κι αυ-
τό είχε συνέπεια και στον κόσμο που καθόταν να περιμέ-
νει στις στάσεις” μας λέει ο Σταύρος, οδηγός της Ο.ΣΥ. 

“Το αμαξοστάσιο του Ελληνικού ήταν η βιτρίνα της
εταιρίας και το πουλήσαν στο Λάτση. Είναι βήμα για το
γενικότερο ξεπούλημα των συγκοινωνιών σε ιδιώτες.
Όταν θέλουν να ιδιωτικοποιήσουν μια δημόσια επιχείρη-
ση, πρώτα την απαξιώνουν. Όταν φορτώνουν όλα τα λε-
ωφορεία που είχε το Ελληνικό – το μεγαλύτερο αμαξο-
στάσιο – στα υπόλοιπα, καταλαβαίνεις ότι πέφτει και η
ποιότητα. Στο αμαξοστάσιο που με έστειλαν τώρα για
παράδειγμα δεν έχει τις τεχνικές υποδομές που είχε στο
Ελληνικό, πόσο μάλλον και για παραπάνω λεωφορεία”
τονίζει ο Σταύρος και καταλήγει: “Έχει ευθύνες και η
συνδικαλιστική ηγεσία. Δεν πας να σταματήσεις κάτι τέ-
τοιο την τελευταία στιγμή. Παρ'όλα αυτά η απογοήτευ-
ση – που έχει κάνει την εμφάνισή της - δεν πρέπει να
επικρατήσει. Η ελπίδα βρίσκεται στο συντονισμό των ερ-
γαζόμενων στα ΜΜΜ και την κοινή αντίσταση. Το σύνο-
λο των δημόσιων συγκοινωνιών της Αθήνας πάνε για
ιδιωτικοποίηση. Ο κοινός απεργιακός αγώνας των εργα-
ζόμενων στα λεωφορεία, το Μετρό, τα τρόλεϊ, τον ΗΣΑΠ
κλπ, μπορεί να μπλοκάρει τα ξεπουλήματα. Ο κλάδος
των ΜΜΜ είναι ένας γίγαντας που άμα αποφασίσει να
αντισταθεί, παραλύει όλη την πρωτεύουσα κι άρα ένα
μεγάλο κομμάτι του συστήματος και της παραγωγής”.

ΜΕΤΡΟ

Σ
τάση εργασίας πραγματοποίησε το Σωματείο Ηλε-
κτροδηγών του Μετρό, τη Δευτέρα 27/6, καταγγέ-
λοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό και βασικά υλι-

κά. 

“Η τραγική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις
ελλείψεις σε ανταλλακτικά συρμών και ηλεκτροδηγούς
έχει ως αποτέλεσμα να αγγίζουμε σήμερα το κατώτερο
όριο ασφάλειας και ποιότητας στη μετακίνηση των επι-
βατών” υπογραμμίζει το Σωματείο. “Δυσκολία παρατη-
ρείται σχεδόν σε καθημερινή βάση προκειμένου να αντι-
κατασταθεί ένας προβληματικός συρμός ή παρατηρείται
συχνά το φαινόμενο να εντάσσονται στην κυκλοφορία
συρμοί που παρουσιάζουν τις ίδιες βλάβες για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Εκ του αποτελέσματος οδηγούμαστε
στο συμπέρασμα ότι τα όσα έχουν λεχθεί και λέγονται
σχετικά με τις ελλείψεις ανταλλακτικών, έχουν βάση και
ουσία με ότι αυτό συνεπάγεται για την ασφάλεια και την
ποιοτική μετακίνηση επιβατών και εργαζομένων”. Ανάλο-
γες καταγγελίες είχε κάνει πριν λίγο καιρό και το ΣΕΛ-
ΜΑ.

Απεργία στο “Βοήθεια στο Σπίτι”

24
ωρη απεργία και πανελλαδικό
συλλαλητήριο στην Αθήνα θα
πραγματοποιήσουν οι εργαζό-

μενοι του Βοήθεια στο Σπίτι, την Τετάρτη
27 Ιούνη. Οι απεργοί προγραμματίζουν να
συγκεντρωθούν στις 10πμ στο Σύνταγμα.
Αφορμή για την απεργία είναι η απειλή
εκατοντάδων απολύσεων, οι οποίες κατά
τη συνήθη τακτική της κυβέρνησης, έρ-
χονται με το μανδύα των προσλήψεων. Τι
σημαίνει αυτό; Οι εργαζόμενοι στο Βοή-
θεια στο Σπίτι, εδώ και δεκαπέντε χρόνια
εργάζονται στη συγκεκριμένη δομή των
δήμων με μη μόνιμη σχέση εργασίας και
με ανανεώσεις συμβάσεων. Μετά από
πολλές κινητοποιήσεις ανάγκασαν το
Υπουργείο Εσωτερικών να υποσχεθεί μό-
νιμες προσλήψεις. Ωστόσο, αντί οι ήδη
εργαζόμενοι να μονιμοποιηθούν και να
προκηρυχθούν πρόσθετες θέσεις εργα-
σίας, η προκήρυξη μόνιμων θέσεων που
ανακοινώθηκε πετάει εκατοντάδες εργα-
ζόμενους εκτός δουλειάς. 

“Πίσω από τις υποσχέσεις για επιστρο-
φή στην κανονικότητα, για προσλήψεις με
αναλογία 1:1, ετοιμάζονται νέες απολύ-
σεις στους δήμους. Μετά την απόλυση χι-
λιάδων συμβασιούχων στην καθαριότητα
με την προκήρυξη 3Κ, τώρα ετοιμάζουν
το ίδιο για το ΒσΣ” σημειώνει η προκήρυ-
ξη του δικτύου εργαζομένων στους ΟΤΑ
“Η Σκουπιδιάρα”. “Οι προθέσεις της κυ-

βέρνησης είναι σαφείς: προκήρυξη για
ένα μικρό αριθμό, που θα πετάξει στο
δρόμο τη συντριπτική πλειοψηφία των συ-
ναδέλφων και συναδελφισσών, που εδώ
και δεκαπέντε χρόνια φτιάξαμε και κρατή-
σαμε, μια από τις καλύτερες υπηρεσίες
Υγείας και Πρόνοιας που εξυπηρετεί δε-
κάδες χιλιάδες ηλικιωμένους και ΑμεΑ”. 

Κοροϊδία

“Η προκήρυξη είναι μια κοροϊδία” δήλω-
σε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Νίκος
Χατζάρας, μέλος του Συλλόγου Εργαζο-
μένων Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης
και εργαζόμενος στο ΒσΣ. “Η κυβέρνηση
νομίζει ότι θα τσιμπήσουμε, ότι θα δε-
χτούμε την προκήρυξη και θα φαγωθούμε
μεταξύ μας για το ποιοί θα είναι οι ελάχι-

στοι τυχεροί που θα περάσουν. Έχουμε
την εμπειρία των συναδέλφων παρατασι-
ούχων και πώς η κυβέρνηση άφησε εκτός
δουλειάς την πλειοψηφία των εργαζόμε-
νων, διαφημίζοντας κιόλας ότι κάνει
προσλήψεις. Δεν θα τους περάσει όμως!
Η απάντηση των σωματείων, των εκατον-
τάδων συναδέλφων που συμμετείχαν στις
συνελεύσεις και του πανελλαδικού συντο-
νιστικού, ήταν ένα καθαρό ΟΧΙ στην προ-
κήρυξη. Διεκδικούμε νομοθετική ρύθμιση
που θα μετατρέπει τις συμβάσεις μας σε
αορίστου χρόνου. Ήρθε η ώρα να δώσου-
με το πιο δυνατό, το πιο μαζικό αγώνα
από ποτέ. Η μάχη ξεκινά την Τετάρτη στις
27 Ιούνη, με την πανελλαδική απεργία και
πορεία στην Αθήνα. Και θα συνεχιστεί μέ-
χρι τέλους”.

ΝΟKIA

Σ
τάση εργασίας πραγματοποί-
ησαν οι εργαζόμενοι της
NΟΚΙΑ την Πέμπτη 21/6, διεκ-

δικώντας την υπογραφή Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας και τη βελτίωση
των συνθηκών εργασίας αλλά και
ζωής των εργαζομένων, με αύξηση
του μισθού και χορήγηση επιδομά-
των. 

Όπως ξεκαθαρίζει το σωματείο “η
διοίκηση της ΝΟΚΙΑ δεν αποτελεί
εξαίρεση ανάμεσα στους εργοδό-
τες, καθώς έκανε σαφές ότι από τη
μία αρνείται να παραχωρήσει την
αποκλειστικότητα στο δικαίωμα να
αυξομειώνει μισθούς και συνθήκες
εργασίας κατά τα συμφέροντά της,
και από την άλλη ότι δε θέλει να πα-
ραχωρήσει κανένα ποσό ούτε για
την οικογενειακή ζωή των εργαζομέ-
νων, ούτε για ελάχιστο επίπεδο μι-
σθών. Δε μας κάνει καμία εντύπωση
η στάση της διοίκησης. Αυτά τα δι-
καιώματα διαχρονικά κερδίζονται με
τους αγώνες των εργαζομένων,
όταν γίνονται μαζικοί και με επιμο-
νή… Ξέρουμε ότι με κάθε κινητοποί-
ηση και με κάθε εργαζόμενο και ερ-
γαζόμενη που συμμετέχει στο σωμα-
τείο και τις κινητοποιήσεις, η πίεση
στη διοίκηση αυξάνεται” σχολιάζουν
οι εργαζόμενοι κι απαιτούν “από τη
διοίκηση να αφήσει την αδιάλλακτη
στάση της και να εκπληρώσει τα αι-
τήματά μας”.

ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

29/3, Απεργία εργαζόμενων στο “Βοήθεια στο Σπίτι”
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Α
κριβώς τις μέρες που συμπλη-
ρωνόταν ένας χρόνος από τον
μεγάλο αγώνα των εργαζόμε-

νων στους δήμους πέρυσι το καλο-
καίρι, το ελεγκτικό συνέδριο με τρό-
πο καρμπόν, επιχείρησε να απολύσει
χιλιάδες επικουρικούς εργαζόμενους
από τα δημόσια νοσοκομεία. Αλλά
δεν τα κατάφερε.

Στα μέσα της περασμένης βδομά-
δας ανακοινώθηκε ότι κρίνονται πα-
ράνομες οι παρατάσεις των συμβάσε-
ων που ξεπερνούν τους 24 μήνες ερ-
γασίας, οδηγώντας στην ανεργία σχε-
δόν 12.000 γιατρούς, νοσηλευτές, δι-
οικητικό προσωπικό κι εργαζόμενους
στα εργαστήρια και προκαλώντας
“ξαφνικό θάνατο” στην ήδη τσακισμέ-
νη από τις ελλείψεις, δημόσια Υγεία.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στα
νοσοκομεία. Τα μέλη του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων σάρωσαν τους χώ-
ρους που εργάζονται, κινητοποιώντας
τους συναδέλφους και τις συναδέλ-
φισσές τους. Η ΠΟΕΔΗΝ και η ΟΕΝ-
ΓΕ κάλεσαν στάση εργασίας και συγ-
κέντρωση στο Υπουργείο Υγείας την
Παρασκευή 22/6. 

“Έτσι κι απολυθούμε δεν θα στοι-
χήσει μόνο σε μας τις δουλειές μας,
αλλά θα καταρρεύσουν τα ίδια τα νο-
σοκομεία. Στο τμήμα μου είμαστε οι
μισοί εργαζόμενοι. Ουσιαστικά δεν θα
μπορεί να δουλέψει το τμήμα” μας
λέει επικουρικός γιατρός στην απερ-
γιακή συγκέντρωση. “Σε καμία περί-
πτωση δεν πρέπει να το αφήσουμε να
περάσει. Θα πρέπει να συνεχίσουμε
και μάλιστα όλοι μαζί. Άποψή μου εί-
ναι ότι χρειάζεται να είμαστε στο δρό-
μο όχι μόνο όταν καίγεται η γούνα
μας. Και να μην ήταν οι επικουρικοί
που βλάπτονται και να ήταν άλλη κα-
τηγορία, πάλι στο δρόμο θα πρεπε να
είμαστε. Μόνο έτσι ενωμένοι και με
συντονισμό μπορούμε να νικήσουμε”
συμπλήρωσε.

Πριν καλά καλά τελειώσει η στάση
εργασίας και μπροστά στον κίνδυνο
μεγαλύτερου απεργιακού ξεσπάσμα-
τος, το Υπουργείο ανακοίνωσε την
πρώτη του υποχώρηση. Ο αναπληρω-
τής υπουργός Πολάκης, αναγκάστη-
κε να υποσχεθεί σε αντιπροσωπεία
απεργών, ότι προς το παρόν δεν θα
γίνουν απολύσεις κι ότι υπάρχει τρό-
πος να δοθούν νέες παρατάσεις στις
συμβάσεις που θα φτάνουν μέχρι και
το Μάιο του 2019. 

“Η απεργιακή συγκέντρωση των
εργαζομένων στα νοσοκομεία στο
Υπουργείο Υγείας, ήταν μια πρώτη
δυναμική απάντηση που ανάγκασε
την ηγεσία του υπουργείου να αναδι-
πλωθεί, να δίνει διαβεβαιώσεις ότι
δεν θα απολυθεί κανείς και να δίνει
υποσχέσεις για παρατάσεις επικουρι-
κών εργαζόμενων, και προσλήψεις με

μοριοδότηση του επικουρικού προ-
σωπικού

Μόνο μετά την προκήρυξη της στά-
σης εργασίας από ΠΟΕΔΗΝ και ΟΕΝ-
ΓΕ και την οργή που πυροδότησε
στους εργαζόμενους η απόφαση του
κλιμακίου του ελεγκτικού συνεδρίου,
αλλά και ο πραγματικός κίνδυνος να
κλείσουν τα νοσοκομεία έβαλε τους
υπουργούς να στέλνουν εγκυκλίους
στις διοικήσεις ότι δεν απολύεται κα-
νείς” τονίζει σε ανακοίνωσή του το
Συντονιστικό των Νοσοκομείων κι
ενημερώνει σχετικά με τη συνάντηση
με τον Πολάκη: 

Συνάντηση

“Στη συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε με αντιπροσωπεία των συνδι-
κάτων και εργαζομένων ο αν. υπουρ-
γός έδωσε τις εξής δεσμεύσεις:

Θα καταθέσει τροπολογία την επό-
μενη εβδομάδα στην οποία νομοθε-
τείται η προκήρυξη έως τον Οκτώβρη
1000 θέσεων προσωπικού (πλην ια-
τρών). Θα δοθεί παράταση για το επι-
κουρικό προσωπικό μέχρι και
30/5/2019 όπου θα ολοκληρωθούν οι
προσλήψεις με υπόσχεση για αυξημέ-
νη μοριοδότησή του.

Για τους επικουρικούς γιατρούς
αναφέρθηκε σε πιλοτική προσφυγή
του Σπηλιοπούλειου νοσοκομείου,
χωρίς να υπάρχει εξασφάλιση για την
έκβαση αυτής της προσφυγής. 

Πρόκειται για μια πρώτη νίκη για το
νοσοκομειακό κίνημα. Η δύναμη των
απεργιών τρομάζει τους υπουργούς
όσους λεονταρισμούς και να κάνου-
νε”.

Ωστόσο όπως επισημαίνουν οι αγω-
νιστές και οι αγωνίστριες του Συντονι-
στικού, δεν χωράει κανένας εφησυχα-
σμός. Υπάρχει η εμπειρία από τη μά-
χη των εργαζόμενων στους δήμους,
όπου η κυβέρνηση αναγκάστηκε να
προκηρύξει μερικές χιλιάδες μόνιμες
προσλήψεις, αλλά ταυτόχρονα μέσω

της διαδικασίας που έγινε ο διαγωνι-
σμός, να εκδικηθεί τους απεργούς
παρατασιούχους, αφήνοντας τη συν-
τριπτική πλειοψηφία εκτός δουλειάς.

“Στα νοσοκομεία με την κλιμάκωση
των απεργιών μας και το συντονισμό
μπορούμε να μην εξελιχθεί το ίδιο σε-
νάριο, να επιβάλλουμε τη μονιμοποί-
ηση των συμβασιούχων και μαζικές
προσλήψεις” καταλήγει η ανακοίνωση
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων.

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στον
Αγ.Σάββα και μέλος του Συντονιστι-
κού συμμετείχε στην αντιπροσωπεία
που μίλησε με τον Πολάκη. Βγαίνον-
τας από το Υπουργείο είπε στους συ-
ναδέλφους του απεργούς: “Στη συ-
νάντηση με την ηγεσία του Υπουργεί-
ου Υγείας πήραμε την εικόνα ότι φο-
βούνται τον κόσμο στα νοσοκομεία
που εξεγείρεται. Οι συνάδελφοι και οι
συναδέλφισσες με την είδηση ότι θα
απολυθεί το επικουρικό προσωπικό
γέμισαν οργή και δήλωσαν διατεθει-
μένοι να βγουν στον αγώνα. Είναι
ώρα να κλιμακώσουμε. Μας παίρνει.
Φοβούνται τις απεργίες και γι'αυτό
απαιτούμε από την ΠΟΕΔΗΝ και την
ΟΕΝΓΕ να πάρουν πρωτοβουλίες
απεργιακής κλιμάκωσης. Μπορούμε
να τους αναγκάσουμε να μονιμοποι-
ήσουν όλους τους εργαζόμενους στα
νοσοκομεία κι όχι να τους κοροϊδέ-
ψουν με εξαγγελίες για προκηρύξεις
θέσεων. Τέτοιες προκηρύξεις προσ-
λήψεων έχουν κάνει πολλές. Δεν έχει
γίνει τίποτα. Από Σεπτέμβρη, τις πάνε
στο Μάιο και οι αναβολές συνεχίζον-
ται. Θέλουν να κρατάνε αυτόν τον κό-
σμο έκθετο. Να τον κρατάνε σε ομη-
ρία. Στο χέρι μας είναι να μείνουν
όλοι στη δουλειά, κλιμακώνοντας τις
κινητοποιήσεις”.

Κείμενα-ρεπορτάζ: 
Στέλιος Μιχαηλίδης

Ν
α κατέβουν ξανά σε απεργία αποφάσισαν οι εργαζόμενοι της
Cosco στο λιμάνι του Πειραιά αν μέχρι την Πέμπτη 28/6, η ερ-
γοδοσία δεν σταματήσει την προσπάθεια κωλυσιεργίας των

διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας. Οι εργαζόμενοι της Cosco μέσα από ένα σπουδαίο απεργιακό
αγώνα ανάγκασαν την εταιρία να διαπραγματευτεί την υπογραφή
ΣΣΕ - παρά την αρχική αμετακίνητη στάση της - και την κυβέρνηση
να τους εντάξει στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. 

Ξεκίνησαν συμμετέχοντας στην πανεργατική απεργία της 30ης
Μάη και συνέχισαν για τρεις μέρες με μαζικές συγκεντρώσεις και
περιφρουρήσεις στις προβλήτες 2 και 3 του Λιμανιού. Όλες αυτές
τις μέρες απέκρουσαν προσπάθειες απεργοσπασίας ακόμα κι από
χρυσαυγίτες, σύρθηκαν στα δικαστήρια, κέρδισαν τη συμπαράστα-
ση δεκάδων σωματείων κι απλών εργαζομένων και τελικά ανάγκα-
σαν αφεντικά και κυβέρνηση σε υποχώρηση. Αυτό όμως δεν σημαί-
νει ότι η απέναντι πλευρά θα παρατούσε την προσπάθεια να πισωγυ-
ρίσει την επιτυχία των εργαζομένων και του σωματείου τους. 

Την Τρίτη 19/6, είχε οριστεί η δεύτερη συνάντηση για τη διαπραγ-
μάτευση Συλλογικής Σύμβασης. 

Προσχήματα 

“Οι εκπρόσωποι της εργοδοσίας προσπαθούσαν να δυναμιτίσουν
τη διαπραγμάτευση” μας λέει ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του
σωματείου εργαζομένων (ΕΝΕΔΕΠ). “Προσχηματικά ζήταγαν να
αποβληθεί ο εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ από την αντιπροσωπεία μας.
Λες κι εμείς τους είπαμε ποιοί θα είναι οι εκπρόσωποι της εργοδο-
σίας. Την αντιπροσωπεία των εργαζομένων στη διαπραγμάτευση,
την καθορίζουν οι εργαζόμενοι όχι οι εργοδότες. Προφανώς θέλανε
να σπάσουν τον τσαμπουκά στο σωματείο. Δεν συναινέσαμε σε αυτή
την προσπάθεια. Σηκωθήκαμε, καταγγείλαμε την εξέλιξη και πριν
αποχωρήσουμε, δηλώσαμε ότι θα μεταφέρουμε τα δεδομένα στους
συναδέλφους κι αυτοί θα αποφασίσουν για τη συνέχεια. Πρόταση
του σωματείου είναι να στείλουμε το εξώδικο που θα λέει ότι η αντι-
προσωπεία είναι αυτή κι ότι έχετε αυτές τις 4 εργάσιμες ημέρες διο-
ρία για να απαντήσετε. Αν δεν πάρουμε γραπτή απάντηση θα ξεκινή-
σουμε ξανά τις απεργιακές μας κινητοποιήσεις. Ο κλάδος είναι απο-
φασισμένος. Δεν κάνει πίσω. Θα απευθύνουμε και πάλι κάλεσμα
συμπαράστασης στα σωματεία και θα συνεχίσουμε στο δρόμο που
έχουμε χαράξει”.

Πράγματι την Πέμπτη 21/6 σε δυο μαζικές γενικές συνελεύσεις
(μία σε κάθε βάρδια), ενέκριναν την απόφαση του Δ.Σ του σωματεί-
ου κι αποφάσισαν ομόφωνα να συνεχίσουν την απεργία τους την ερ-
χόμενη Πέμπτη, αν μέχρι τότε η εργοδοσία δεν απαντήσει επίσημα
στην πρόταση που έχει καταθέσει το σωματείο εδώ και πολύ καιρό.
Οι εργαζόμενοι διεκδικούν ΣΣΕ που θα προβλέπει μεταξύ άλλων
πλήρη απασχόληση, αύξηση των εργατών στα πόστα, μεγαλύτερο
διάλειμμα, αυξήσεις ανα ειδικότητα και μία μισθολογική κατηγορία
για όλους τους εργαζόμενους. Τα τελευταία 8 χρόνια, όπως καταγ-
γέλει το σωματείο, η δουλειά είναι “σε συνθήκες γαλέρας, χωρίς
συγκροτημένα εργατικά δικαιώματα, γεμάτα με εκβιασμούς και
απειλές προς τους εργαζόμενους και εργατικά ατυχήματα. Οχτώ
χρόνια ζούσαμε με το κινητό στο χέρι, με κόντρα βάρδιες και ατελεί-
ωτα ωράρια, με μισθούς να καθορίζονται από την 'καλή διάθεση' της
εργοδοσίας”.

Η αγανάκτηση τόσο για τις συνθήκες εργασίας, όσο και για τα
“παιχνίδια” της εργοδοσίας ήταν εμφανής στις συνελεύσεις της
Πέμπτης. Χαρακτηριστικό το ξέσπασμα ενός εργάτη στη συνέλευ-
ση: “Τρεις μέρες ήμουν εδώ στην απεργία, άυπνος, με 38 πυρετό.
Με ζήταγε το παιδί μου και του λεγα ότι ο μπαμπάς πρέπει να πάει
στην απεργία. Κι άμα χρειαστεί το ίδιο θα κάνω πάλι. Γιατί τόσα χρό-
νια έμπαινα μέσα για δουλειά και σκοτωνόμουν για 600 ευρώ”. 

“Εγώ δεν είμαι καν αριστερός” λέει ένας άλλος. “Αλλά με νοιάζει
αν θα πάρω αύξηση. Αν οι εργάτες είμαστε ενωμένοι θα νικήσουμε.
Όποιος δεν θέλει να απεργήσει, να υπογράψει χαρτί που να λέει ότι
δεν θα δεχτεί την αύξηση που θα κερδίσουμε με την απεργία μας”.

Τη συμπαράστασή τους δήλωσαν μέλη του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια και της Εργατικής Αλληλεγγύης που παρεβρέθηκαν
το μεσημέρι της Πέμπτης στο πλευρό των εργαζόμενων, όπως έκα-
ναν από την αρχή του αγώνα.

COSCO 

Ο αγώνας συνεχίζεται
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Οι επικουρικοί 
θα μείνουν στη δουλειά

22/6, Απεργιακή συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Υγείας



Κ
ατά την 256η δικάσιμο (22/6)
εξετάστηκε ο σκληρός δίσκος
του νο2 της Χρυσής Αυγής,

Χρήστου Παππά. Το υλικό που βρέ-
θηκε στο δίσκο του δείχνει πέρα
από κάθε αμφιβολία ότι ο ναζισμός
ήταν και είναι η ιδεολογία της ναζι-
στικής εγκληματικής οργάνωσης
που δικάζεται. Οι δεκάδες φωτογρα-
φίες που εικονίζεται να φοράει ναζι-
στικές στολές, να χαιρετάει ναζιστι-
κά και να δίνει ομιλίες σε αίθουσες
διακοσμημένες με λάβαρα και σύμ-
βολα του 3ου Ράιχ δεν είναι μόνο
της νεαρής του ηλικίας αλλά και
πρόσφατες. 

Προβλήθηκε και διαβάστηκε επι-
πλέον η χειρόγραφη επιστολή του
προς τον Λεόν Ντεγκρέλ, διαβόητου
Βέλγου συνεργάτη των Ναζί και επι-
κεφαλής της 28ης Ταξιαρχίας Pan-
zer των Ες Ες στη Βαλλόνη (περιοχή
του Βελγίου). Ο Ντεγκρέλ απάντησε
στην επιστολή και ο Παππάς διατη-
ρούσε μετάφρασή της στον δίσκο
του, η οποία διαβάστηκε επίσης.
«Θα ήθελα Αξιοσέβαστε Στρατηγέ,
να σας διαβεβαιώσω για την σταθε-
ρή, αληθινή και ακλόνητη πίστη
εμού και των συναγωνιστών μου

(που ανήκουν στο Ελληνικό Εθνικο-
σοσιαλιστικό Κίνημα – «Χρυσή Αυ-
γή») στην αιώνια μορφή του FUH-
RER ADOLF HITLER και στα ιδεώδη
που πηγάζουν από τον αγώνα σας
για μια ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΡΩΠΗ!»,
γράφει ο Παππάς. «Αγαπητέ και γεν-
ναίε συναγωνιστή», απαντάει ο
Ντεγκρέλ «…καλό κουράγιο επίσης
στον πολιτικό σας αγώνα! Να είστε
πιστοί σε αυτό που υπήρξε η πίστη
μας».

Καθώς ο γραμματέας του δικα-
στηρίου άνοιγε τα παραρτήματα του
δίσκου για να δείξει από κάθε φάκε-

λο τις φωτογραφίες που πρότεινε
(εντελώς ενδεικτικα για οικονομία
χρόνου) η πολιτική αγωγή, ο προτζέ-
κτορας έδειχνε σε μικρογραφίες
όλες τις φωτογραφίες της συλλογής
του Παππά, ένα φρικιαστικό μωσαϊ-
κό από εκατοντάδες, ίσως και χιλιά-
δες σβάστικες, λυκοπαγίδες, κέλτι-
κους σταυρούς, πορτραίτα του Χίτ-
λερ και άλλων ναζιστών.

Η πραγματική ανατριχίλα ήρθε
όταν επιδείχθηκε το υλικό που αφο-
ρά την κατήχηση μικρών παιδιών
στους ναζιστικούς συμβολισμούς.
Σε ένα βίντεο για γερά στομάχια, ο

Παππάς δείχνει πώς μετέτρεψε τον
γιο του σε σκυλάκι που, όταν άκου-
γε “Heil Hitler” σήκωνε αυτόματα το
χέρι του. Ταυτόχρονα, του μαθαίνει
να το λέει κι αυτός. Αρκετές φωτο-
γραφίες προβλήθηκαν με τα παιδιά
του, ηλικίας το πολύ 4 ετών το μεγά-
λο, να χαιρετάνε ναζιστικά, ενώ σε
μερικές φοράνε περιβραχιόνια με
σβάστικα. Ένα ακόμη γκροτέσκο
στοιχείο που προβλήθηκε είναι ένα

παιδικό γράμμα, που ανάμεσα σε
αγιοβασίληδες, ζωάκια και χρωματά-
κια, φιγουράρει μια μεγάλη σβάστι-
κα, ζωγραφισμένη από παιδικό χέρι,
που γράφει από κάτω “Χρυσή Αυγή”
και “Χάϊλ Χίτλερ” (φωτό δίπλα).

Όλα αυτά -και όχι μόνο αυτά-, από
τον δίσκο του βουλευτή της ΧΑ, που
είναι ηγετικό και ισόβιο στέλεχος και
στον οποίο ο Μιχαλολιάκος αφιερώ-
νει χρόνο στην ομιλία του στην ΤΟ
Νίκαιας. Σε βίντεο που είχε προβλη-
θεί λίγη ώρα νωρίτερα στο δικαστή-
ριο (δίσκος Πατέλη), ο αρχηγός ξε-
καθαρίζει τη σημασία του Παππά για
τη ναζιστική οργάνωση, επειδή κυ-
κλοφορούσαν ειδήσεις για ρήξη με-
ταξύ τους. «Οι φάλαγγες δεν δια-
σπώνται!», ωρύεται και καταλήγει:
«ο Χρήστος ο Παππάς, όταν κλείσα-
νε τα γραφεία μας πήρε τα έπιπλα
στο σπίτι του, πριν 30 χρόνια! Και
τώρα [τα ΜΜΕ] λένε ότι αυτός ο άν-
θρωπος, ο δικός μου, ο αδελφός
μου, είναι εναντίον μου […] η ζωή θα
τους διαψεύσει, οι χρυσαυγίτες είναι
ενωμένοι».

(Στη σελίδα 15 τα “sms” των ταγ-
μάτων εφόδου)

Ο
λοκληρώθηκε η επισκόπηση του υλι-
κού που βρέθηκε στον σκληρό δίσκο
του Πατέλη, πυρηνάρχη Νίκαιας και

κατηγορούμενο για την υπόθεση της δολοφο-
νίας του Παύλου Φύσσα. Τόνοι βίντεο, φωτο-
γραφιών και άλλου υλικού ενισχύουν την εικό-
να που έχει σχηματιστεί για την τοπική οργά-
νωση της Χρυσής Αυγής στη Νίκαια. Μέσα
στα γραφεία της τοπικής, τα στελέχη φρόντι-
ζαν να ενημερώνουν για αυτό που ονόμαζαν
“δράσεις”, δηλαδή τις επιθέσεις και την καλ-
λιέργεια του τρόμου. 

Βλέπουμε λοιπόν τον Αποστόλου να ομολο-
γεί το πογκρόμ σε βάρος μεταναστών στην
Πάτρα το 2012 και τον Πατέλη να ονομάζει
“τρομοκρατία στον Άγιο Νικόλαο” την χρυσαυ-
γίτικη μοτοπορεία στη γειτονιά, φράση καθό-
λου υπερβολική αν θυμηθούμε τις καταθέσεις
των μαρτύρων που αφορούσαν την Νίκαια. Η
λίστα με τις “δράσεις” δια στόματος Πατέλη
εξαπλώνεται και σε περιοχές εκτός Νίκαιας και
δεν έχει τέλος: μόλις έχουν ανοίξει τα “γρα-
φεία”-ορμητήρια και η Νίκαια μετατρέπεται σε
τοπική-πρότυπο. Ο Πατέλης ευχαριστεί και τα
μέλη χειροκροτούν τον βουλευτή Λαγό για τη
βοήθειά του στο στήσιμο αυτής της τοπικής.

Ο Τσακανίκας τονίζει με τη σειρά του ότι
βρέθηκαν “σε κάθε δράση ανά την επικρά-
τεια”. Ο Ρουπακιάς κάνει ομιλία στην τοπική
Σπάρτης και λέει “χρυσαυγίτης δεν γεννιέσαι
ούτε γίνεσαι, χρυσαυγίτης πεθαίνεις”. Ο
Μπούκουρας συγχαίρει την τοπική Νίκαιας για
την “πάρα μα πάρα πολύ καλή δουλειά” και,
σε πλήρη αντίθεση με την υπερασπιστική του
γραμμή “μπήκα σε ένα νόμιμο αντιμνημονιακό
ακροδεξιό κόμμα” λέει καθαρά “πολύ εύκολα
βγάζουμε τα κοστούμια για να φορέσουμε αυ-

τά που πρέπει να φορέσουμε, να πάρουμε στα
χέρια μας αυτά που πρέπει να πάρουμε και να
κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε”, ενώ
θυμίζει “τη μεγάλη μάχη στην Κόρινθο έξω
από το στρατόπεδο” (επίθεση σε βάρος μετα-
ναστών σε κέντρο κράτησης). Σε δεκάδες βίν-
τεο εξωτερικών χώρων απεικονίζεται η τοπική
με τη στολή της, τις μαύρες μπλούζες και τα
γκρι παραλλαγής, με σημαίες-στυλιάρια, να
παρατάσσονται και να βαράνε προσοχή μετά
από παράγγελμα, συνεχίζοντας με τον ύμνο
της ΧΑ ή τον εθνικό ύμνο. 

Ανάμεσα στα βίντεο του Πατέλη, βρίσκονται
και βίντεο που δείχνουν παρελάσεις και “δρά-
σεις” του τάγματος. Οι τίτλοι που έχει δώσει
στα βίντεο είναι χαρακτηριστικοί: “τρομοκρα-
τία στην Νίκαια”, “εμπρησμός ΤΕΙ Πάτρας” (το
βίντεο που τιτλοφορείται έτσι έχει και ευθεία
απειλή: “όπως κάηκαν οι 4 της Μαρφίν θα
καείτε και εσείς”). Σε ομιλία που απευθύνει
στη Νίκαια ο Μιχαλολιάκος λέει “[κατηγορήθη-
κα ότι] αποσκοπούσα στην ανατροπή του δη-
μοκρατικού πολιτεύματος. Ε, λοιπόν αυτόν τον
τίτλο τιμής δεν τον αρνούμαι!!”, ενώ παράλλη-

λα ένα από τα συνθήματα που φωνάζει το τάγ-
μα είναι: “λαός, στρατός, εθνικισμός”. Πολύ
επίκαιρη επιβεβαίωση ότι ο Μπαρμπαρούσης
διαγράφτηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα
της ΧΑ μόνο επειδή διώχθηκε και όχι για αυτά
που είπε. 

Η παρουσία Μιχαλολιάκου, Ζαρούλια, Πανα-
γιώταρου στην ίδια εκδήλωση συμπληρώνει
ακόμα πληρέστερα την εικόνα που υπήρχε
ήδη από την προηγούμενη δικάσιμο: το τάγμα
της Νίκαιας έχαιρε της επιβεβαίωσης και της
επιβράβευσης όλης της ηγεσίας της ΧΑ. Μαζί
με τα συγχαρητήρια και τα μπράβο της ηγε-
σίας, οι “δράσεις”, οι απειλές, η στρατιωτική
εκπαίδευση, η περιοδεία της τοπικής πανελλα-
δικά, είναι μερικά μόνο από τα αμέτρητα στοι-
χεία που δείχνουν ότι ο Μιχαλολιάκος ήθελε
τέτοιες τοπικές-στρατούς και τρομοκρατία
παντού. 
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ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΤΕΛΗ Οι δολοφονικές 
«δράσεις» του τάγματος Νίκαιας 

Επόμενες δικάσιμοι
Ιούνης: 28/6 στο Εφετείο. 
29/6 στον Κορυδαλλό.

Ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες Ιού-
λη: 2/7, 18/7 και 23/7 στο Εφετείο. 4/7,
9/7, 11/7, 16/7 και 19/7 στον Κορυδαλλό.

ΔΙΣΚΟΣ ΠΑΠΠΑ Ναζισμός και «διάπλαση των παίδων»

Ο χρυσαυγίτης πυρηνάρχης Νίκαιας, Πατέλης

Παππάς και Μιχαλολιάκος χαιρετούν ναζιστικά μπροστά από τη σβάστικα
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Μ
ια μεγάλη αντιφασιστική απάντηση
δόθηκε την Τρίτη 19/6 στο Περιστέρι.
Εκατοντάδες αντιφασίστες/στριες

έδωσαν ηχηρή απάντηση στις ρατσιστικές επι-
θέσεις που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα
στην περιοχή. Από νωρίς το απόγευμα η πλα-
τεία Μπουρναζίου είχε γεμίσει με τα αντιρατσι-
στικά πανό των φορέων και των συλλογικοτή-
των του Περιστεριού που οργάνωναν και συμ-
μετείχαν στην κινητοποίηση. 

Με πανό διαδήλωσε η ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστα-
νική Κοινότητα, ο Σύλλογος Δασκάλων “Αρι-
στοτέλης”, η ΚΕΕΡΦΑ Φοιτητών ΤΕΙ Αθήνας,
ο Συλλόγος Εργαζόμενων Βιβλίου-Χάρτου, η
Αριστερή Κίνηση Περιστερίου, το ΣΕΚ, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η Λαϊκή Συνέλευση Κολωνού-Σεπο-
λίων, η ΟΡΜΑ, ενώ δεκάδες οπαδοί του
Ατρόμητου από το κλαμπ των Fentagin έφτια-
ξαν το δικό τους μπλοκ στο τέλος της πορεί-
ας ξεκαθαρίζοντας πως “ούτε στο Περιστέρι,
ούτε πουθενά”, δεν θα αφήσουμε πιθαμή γης
για τις φασιστικές ομάδες.

“Πώς είναι δυνατόν τόσο καιρό μετά από
τις πρώτες επιθέσεις και ακόμα να μην έχει
συλληφθεί κανείς;”, αναρωτήθηκε ο Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότη-
τας σε μια συναισθηματικά φορτισμένη ομι-
λία στην αρχή της κινητοποίησης. “Μας λένε
πως δεν ξέρουν τι να κάνουν γιατί τις επιθέ-
σεις τις κάνουν 17χρονα και 19χρονα παιδιά.
Όμως είτε είναι παιδιά, είτε είναι μεγάλοι δεν
αλλάζει το ότι είναι ρατσιστές και έχουν φτιά-
ξει φασιστική συμμορία που χτυπάει Πακιστα-
νούς στο δρόμο. Είμαστε εδώ σήμερα δεκά-
δες Πακιστανοί που ζούμε στην περιοχή, για-
τί νιώθουμε φόβο πλέον να κυκλοφορούμε.
Το Περιστέρι είναι μια εργατογειτονιά που
πολλές δεκαετίες τώρα μένουν μετανάστες
χωρίς να δημιουργείται κανένα πρόβλημα. Οι
ρατσιστικές επιθέσεις απέναντι στους μετα-
νάστες πρέπει να σταματήσουν. Και ξέρουμε
πολύ καλά πως μόνο όλοι μαζί μπορούμε να
σταματήσουμε τις επιθέσεις. Ευχαριστούμε
όλους που έχετε έρθει σήμερα στην διαδή-
λωση αυτή γιατί στέλνει μεγάλο μήνυμα ότι
δεν είμαστε μόνοι μας και πως όλοι μαζί μπο-
ρούμε να σταματήσουμε τους ρατσιστές και
εδώ στο Περιστέρι”, ανέφερε στην ομιλία του
ο Τζ. Ασλάμ.

“Η μάχη για να τσακίσουμε την φασιστική
ομάδα που επιτίθεται σε μετανάστες στο Πε-
ριστέρι χρειάζεται την πλατιά ενότητα όλης

της εργατικής τάξης και της νεολαίας στη
γειτονιά μας, όμως οι ρατσιστικές επιθέσεις
στο Περιστέρι έρχονται να μας θυμίσουν πως
δεν έχουμε τελειώσει με τη φασιστική απειλή
συνολικότερα”, ανέφερε στην ομιλία της η Λί-
λιαν Μπουρίτη από την ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου.
“Χρειάζεται να δούμε την άνοδο της ακροδε-
ξιάς σε όλη την Ευρώπη και είναι αναγκαίο να
εντείνουμε τις προσπάθειές μας και στην Ελ-
λάδα ενάντια στην προσπάθεια των φασιστών
και της ακροδεξιάς να νομιμοποιηθούν μέσα
από την εθνικιστική υστερία για το όνομα της
γειτονικής Δημοπκρατίας της Μακεδονίας.

Η ναζιστική συμμορία Χρυσή Αυγή προ-
σπαθεί να εμφανιστεί ξανά σαν νόμιμο πολιτι-
κό κόμμα. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η δίκη
τους που έχει μπει στον 4ο χρόνο και που
όλα δείχνουν πως θα είναι ο τελευταίος. Από
τη μεριά του αντιφασιστικού και του αντιρα-
τσιστικού κινήματος χρειάζεται να εντείνουμε
τις δράσεις μας. Το Σεπτέμβρη που μας έρ-
χεται συμπληρώνονται 5 χρόνια από τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα και χρειάζεται να
μετατρέψουμε την οργή μας σε ένα μεγάλο
αντιφασιστικό ποτάμι που θα επιβάλει την κα-
ταδίκη όλης της ναζιστικής συμμορίας. Το
επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να εντεί-
νουμε την αντιφασιστική και αντιρατσιστική
μας δράση, όχι μόνο για να σβήσουμε τους
φασίστες από το Περιστέρι, αλλά και για να
οργανώσουμε έναν μεγάλο αντιφασιστικό Σε-
πτέμβρη σε όλη την Ελλάδα που θα επιβάλει
την καταδίκη της ναζιστικής συμμορίας, το
κλείσιμο των γραφείων τους και θα στείλει το
μήνυμα σε όλη την Ευρώπη ότι ο φασισμός
δεν περνάει”, τόνισε η Λίλιαν Μπουρίτη.

Λίγο αργότερα ξεκίνησε η διαδήλωση από
το Μπουρνάζι με το κεντρικό πανό των συλ-
λογικοτήτων, της Πακιστανικής Κοινότητας
και της ΚΕΕΡΦΑ μπροστά. Ακολουθώντας την
λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως η διαδήλωση
πέρασε από τη γέφυρα Ροσινιόλ και αφού ει-
σήλθε στο δήμο της Αθήνας διαδήλωσε μέσα
από τα Σεπόλια μέχρι την κεντρική πλατεία
της περιοχής μπροστά στο σταθμό του Με-
τρό. “Ούτε στα Σεπόλια, ούτε πουθενά”, ήταν
το σύνθημα που ολοκλήρωσε την μεγάλη πο-
ρεία αφού και η περιοχή των Σεπολίων έχει
γίνει κέντρο ρατσιστικών επιθέσεων τους τε-
λευταίους μήνες.

Κυριάκος Μπάνος

Τ
ην Κυριακή 24/6, στις 8μμ, ο Κοινωνι-
κός Αυτοδιαχειριζόμενος Χώρος του
ΠΙΚΠΑ στα Πετράλωνα δέχτηκε φασι-

στική επίθεση από μια συμμορία 30 νεοναζί
με πέτρες και μολότωφ την στιγμή που μέσα
στον κοινωνικό χώρο συνεδρίαζαν σύντροφοι
και συντρόφφισσες από την Λαϊκή Συνέλευση
Πετραλώνων. Μεγάλη αντιφασιστική κινητο-
ποίηση/συγκέντρωση με μικροφωνική θα
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29/6, στις
7μμ, στην πλατεία Μερκούρη.

Η επίθεση διήρκησε 7-10 λεπτά και οι φασί-
στες άφησαν πίσω τους έναν κάτοικο της πε-
ριοχής τραυματισμένο στο μάτι ο οποίος δια-
κομίστηκε στο Τζάνειο. Στη συνέχεια και μετά
από ειδοποιήσεις και μηνύματα που έστειλαν
οι εγκλωβισμένοι μέσα στο ΠΙΚΠΑ άρχισε να
καταφθάνει κόσμος από τη γειτονιά που απώ-
θησε τους φασίστες. Στη διαδρομή που ο
απλός κόσμος έδιωχνε τους φασίστες από
την γειτονιά, κάτοικοι της περιοχής έβγαιναν
στα μπαλκόνια και έριχναν γλάστρες στο τάγ-
μα εφόδου των φασιστών. 

Στην Τριών Ιεραρχών τρία στενά κάτω από
το ΠΙΚΠΑ οι ομάδες ΔΙΑΣ, αντί να συλλάβουν
τους φασίστες, συνέλαβαν 4 αντιφασίστες
ενώ λίγο αργότερα συνέλαβαν άλλους δυο
στα Κάτω Πετράλωνα. Οι διαμαρτυρίες του
κόσμου απέναντι στους μπάτσους που έκα-
ναν συλλήψεις αντιφασιστών αντί των φασι-
στών ήταν οργισμένες  αναγκάζοντας τους
μπάτσους να φύγουν γρήγορα από τη γειτο-
νιά. 

Λίγο αργότερα τριακόσια άτομα μαζεύτη-
καν έξω από το ΠΙΚΠΑ και στις 10.30 το βρά-
δυ πραγματοποίησαν μια οργισμένη διαδήλω-
ση στους δρόμους των Πετρα-
λώνων, φωνάζοντας “ούτε στα
Πετράλωνα, ούτε πουθενά”, θα
τσακίσουμε τους φασίστες παν-
τού.

Φτάνοντας στο σταθμό των
Κάτω Πετραλώνων οι φασίστες
έδωσαν το στίγμα τους φωνά-
ζοντας “έτσι γαμάει η Καλλιθέα”.
Είναι μια ευθεία σύνδεση με την
ομάδα που είχε επιτεθεί και
στους συντρόφους της ΚΕΕΡΦΑ
στην Καλλιθέα στην φετινή 25η
Μάρτη.

Αδιανόητη για άλλη μια φορά
ήταν η στάση της αστυνομίας
που όχι μόνο συνέλαβε 6 αντι-
φασίστες και κανέναν από τους
φασίστες που επιτέθηκαν, αλλά
όπως αποδείχτηκε αργότερα,
μηχανές ΔΙΑΣ ήταν από την αρ-
χή μπροστά στο περιστατικό
αφού παρακολουθούσαν το Τάγ-
μα Εφόδου των φασιστών ώρες
πριν.

Η ομάδα αυτή κυκλοφορούσε
για ώρες στο κέντρο της Αθήνας
μετά το αποτυχημένο εθνικιστικό
συλλαλητήριο για το Μακεδονι-
κό που προσπάθησαν να πραγ-
ματοποιήσουν ακροδεξιές οργα-

νώσεις την Κυριακή το πρωί στο Σύνταγμα. Οι
ΔΙΑΣ τους είχαν υπό διακριτική παρακολού-
θηση. Ήταν η ίδια η αστυνομία που άφησε
τους φασίστες να κατέβουν μέχρι το Θησείο
και μετά να κάνουν την επίθεσή τους ανενό-
χλητοι. Οι μπάτσοι αφού στην αρχή τους
άφησαν να επιτεθούν και δεν έκαναν τίποτα
για να τους σταματήσουν, μετά έτρεξαν και
συνέλαβαν τους 6 αντιφασίστες 

Στο τέλος της διαδήλωσης έφτασε η είδη-
ση πως απελευθερώθηκαν οι συλληφθέντες
και ο σύντροφος που είχε χτυπηθεί πήρε εξι-
τήριο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες
βοήθειες.

Την Δευτέρα 25/6 πραγματοποιήθηκε ανοι-
χτή συνέλευση του ΠΙΚΠΑ που αποφάσισε
πως την Παρασκευή το απόγευμα στις 7μμ
θα υπάρξει συγκέντρωση με μικροφωνική
στην πλατεία Μερκούρη. Το μήνυμα των δε-
κάδων κατοίκων που βρέθηκαν στο ΠΙΚΠΑ
στη συνέλευση της Δευτέρας ήταν μήνυμα
αγώνα και αλληλεγγύης. Ξεκαθαρίσαμε πως
οι φασίστες δεν μας φοβίζουν και πως χρει-
άζεται ακόμα μεγαλύτερος αντιφασιστικός
συντονισμός στη γειτονιά μας για να τσακί-
σουμε τις επιθέσεις των φασιστών. “Είναι
ώρα να κλιμακώσουμε την αντιφασιστική δρά-
ση για να στείλουμε τους ναζί δολοφόνους
στη φυλακή και στους υπονόμους, για να
τους πετάξουμε έξω από τις γειτονιές μας”,
αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η
ΚΕΕΡΦΑ. 

Γιάννης Μαραβελάκης, 
ΚΕΕΡΦΑ Πετραλώνων, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

Άμεση απάντηση 
στη φασιστική επίθεση

Πορεία Μπουρνάζι-Σεπόλια

24/6, Αντιφασιστική πορεία στα Πετράλωνα

19/6, Αντιφασιστική πορεία στο Περιστέρι
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Ηκατάσταση με τη Χρυσή Αυγή και το κάλεσμά της για
πραξικόπημα είναι προκλητική και επικίνδυνη. Είναι

απόδειξη ότι έχουμε φασίστες δολοφόνους μέσα στη Βου-
λή. Κι ενώ από τη μία καλούν σε κατάλυση της δημοκρα-
τίας, την ίδια στιγμή έχουν μια θέση μέσα εκεί. 

Αυτές είναι από μόνες τους μεγάλες αντιφάσεις της
εποχής μας που χρειάζονται απάντηση. Η κυβέρνηση δεν
το αντιλαμβάνεται αυτό. Είναι υποχρέωση του καθένα, είτε
καλλιτέχνη, είτε εργαζόμενου, είτε νεολαίου να αντισταθεί

φανερά, ηχηρά και με φαντασία. Προχτές έγινε φασιστική
επίθεση στα Πετράλωνα, μία ακόμα το τελευταίο διάστημα
σε στέκια και γειτονιές. Είναι σίγουρο ότι οι φασίστες δε
θα σταματήσουν την προσπάθειά τους να τσακίσουν όποι-
ον αντιστέκεται. Η κινητοποίηση όλων μας στους επόμε-
νους άμεσους σταθμούς του κινήματος με κορύφωση
έναν μεγάλο αντιφασιστικό Σεπτέμβρη είναι κρίσιμη.

Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνοθέτης

Μετά το κάλεσμα Μπαρμπαρούση για
πραξικόπημα, όλη η Χρυσή Αυγή στη φυλακή!

Ε
ίναι πρόκληση ότι η Χρυσή Αυγή μέσα στη Βουλή
προχώρησε σε ανοικτή απειλή για στρατιωτικό πρα-
ξικόπημα. Είναι μια ωμή φασιστική πρόκληση σε βά-

ρος των δημοκρατικών ελευθεριών όλων μας.

Είναι σκάνδαλο ότι το κάλεσμα για πραξικόπημα προέρ-
χεται από μια ναζιστική εγκληματική οργάνωση που είναι
υπόδικη για δολοφονίες και πλήθος επιθέσεων κατά μετα-
ναστών και αγωνιστών. Άλλωστε όπως έχουν δείξει πλή-
θος στοιχεία στην δίκη, οι νοσταλγοί του Χίτλερ είναι και
νοσταλγοί της χούντας.

Χρειάζεται να τους κλείσουμε το δρόμο πριν αποκτή-
σουν την δύναμη να προκαλέσουν πραγματικά ένα πραξι-
κόπημα. Είναι ώρα να τους απομονώσουμε παντού. Είναι
ώρα να βρεθούν στη φυλακή αμέσως οι χρυσαυγίτες δο-
λοφόνοι του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, να
μην έχουν κανένα περιθώριο να αποκτήσουν δύναμη για
να επιβάλουν μια φασιστική χούντα.

Υπογράφουν μέχρι στιγμής
Κώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ 1967-74, Προκόπης
Παπαστράτης, ομότιμος καθηγητής, Μάρω Δούκα, συγ-
γραφέας, Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός, πρό-
εδρος Συλλόγου Φοιτητών στο Παρίσι 1967-1974, Σταύ-
ρος Κασιμάτης, Δήμαρχος Κορυδαλλού, Ελένη Πορτάλι-
ου, πανεπιστημιακός, Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός Τέχνης,
Στέλλα Πρωτονοτάριου, δημοτική σύμβουλος Αθήνας με
την Ανοιχτή Πόλη, Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος της πο-
λιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Δημήτρης
Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στην δίκη του Σαχζάτ
Λουκμάν, Μαρία Κασκαρίκα, Πρωτοβουλία για το κλείσμο
των γραφείων της Χρυσής Αυγής, Λεωνίδας Κοντουδάκης,
αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπρά-
κη, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ-δημοτι-
κός σύμβουλος Αθήνας, Γρηγόρης Καλομοίρης, ΕΕ της
ΑΔΕΔΥ, Ευθυμίου Χρήστος, μέλος του ΓΣ της ΠΟΕ ΟΤΑ,
Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος, μέλος του ΓΣ της ΠΟ-
ΕΣΥ, Ανδριώτης Σπύρος, μέλος ΔΣ συλλ. εργαζόμενων
στο ΕΚΠΑ, Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Μι-
χάλης Λυμπεράτος, ιστορικός, Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός

σύμβουλος Χανίων-πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Π.Ε.Χανίων,
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαια-Ρέντη,
Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων, Αλι-
φιέρη Μαρία, ΔΣ συλλόγου εργ.Νοσοκ. «Αγλαΐα Κυρια-
κού», Αργύρης Χρήστος, Συντονιστικό Νοσοκομείων, Αρ-
γυρόπουλος Ηλίας, μέλος του ΔΣ της ΠΟΕΠΤΥΜ, Βοργιάς
Κώστας, μέλος ΔΣ σωματείου εργαζόμενων ΙΝΤΡΑΚΟΜ,
Γεροντίδης Μάκης, μέλος ΔΣ συλλόγου εφοριακών Ημα-
θίας-Πέλλας-Πιερίας, Θεοχάρης Γιάννης, μέλος ΔΣ σωμα-
τείου εργαζόμενων ΙΝΤΡΑΚΟΜ, μέλος ΔΣ ΠΟΕΜ, Καταρα-
χιάς Κώστας, πρόεδρος συλλόγου εργαζ.νοσοκ.«Αγ Σάβ-
βας», μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Πατρικίου Κατερίνα, δημοτική σύμ-
βουλος Πετρούπολη-γραμματέας ΔΣ συλλόγου εργαζ.νο-
σοκ.«Αγ Σάββας», Λιαπόπουλος Πάνος, μέλος ΔΣ συλλό-
γου εργαζόμενων νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, Ερωτο-
κρίτου Αργυρή, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων νοσοκο-
μείου Γεννηματά, Χαρχαρίδου Μαρία, μέλος ΔΣ συλλόγου
εργαζόμενων νοσοκομείου Γεννηματά, Ζαννέτα Λυσικά-
του, μέλος ΔΣ συλλόγου εργαζ. νοσοκ. «Αγ Σάββας», ΓΣ
ΟΕΝΓΕ, Λευθεριώτης Βασίλης, μέλος πενταμελής ΕΙΝΑΠ
νοσοκομείου Ερυθρού, Μπαλλή Χαρούλα, μέλος ΔΣ συλ-
λόγου εκπαιδευτικών ΠΕ Πέλλας, Μποτσίδης Γιώργος, μέ-
λος ΔΣ Εργατικό Κέντρο Έβρου, Πίττας Κώστας, γραμμα-
τέας Ομοσπονδίας Υπαλλήλων υπ. Ανάπτυξης, Πολύδω-
ρος Κώστας, μέλος ΔΣ Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Αθή-
νας, Σακελλαρίου Γιάννα, μέλος του ΔΣ της ΕΠΗΕΑ, Κο-
μιανού Δήμητρα, μέλος ΔΣ ΣΜΤ Μακεδονίας, Στάϊκος Σπύ-
ρος, μέλος ΔΣ Σωματείου Αττικού νοσοκομείου, Τσιρώνης
Γιώργος, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ, Φωτέλλη Ειρήνη, μέλος ΔΣ
ΠΟΣΠΕΡΤ, Τσινίκα Αννα, μέλος ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ, Χατζάρας
Νίκος, ΔΣ συλλόγου εργαζόμενων δήμου Αμπελοκήπων –
Μενεμένης, Μαρτζούκος Αλέξανδρος, μέλος ΔΣ ΣΕΗ, 13
σύνεδροι της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος: Άν-
να Kαπνουτζή – Κορυδαλλός, Χρήστος Γούκας – Τρίκαλα,
Μαρία Γκίλη – Γιαννιτσά, Γεώργιος Γαλκιάδης – Καστοριά,
Δημήτρης Λάμπρου – Καλλιθέα, Ευαγγελία Καρίνου – Πα-
πάγου, Αντώνης Κουρσάρης – Κέρκυρα, Θανάσης Κατσίμ-
πελης – Πύργος, Κωνσταντίνος Σακελλαρίου – Κιλκίς, Γε-
ωργία Αθανασοπούλου – Περιστέρι, Ανδρέας Μουτάκης –
Σητεία, Κατερίνα Δημοπούλου – Ν. Ηράκλειο, Βάσω Xρι-
στάκη – Αγρίνιο, Κούτρας Γιάννης, μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ, Μπάμ-
πης Κουρουνδής, μέλος ΔΣΘ.

Δεν πρόκειται για κάλεσμα
ρουτίνας, ούτε για υπερβο-

λική βιασύνη για τις εκδηλώσεις
του Σεπτέμβρη. Δεν είναι καν
επετειακό το ζήτημα. Η χρονιά
που πέρασε ήταν η πιο επικίν-
δυνη από τότε που άρχισε η δί-
κη της Χ.Α. με επικίνδυνες και
κλιμακούμενες επιθέσεις μέσα
και έξω από τα δικαστήρια. 

Θυμίζω ενδεικτικά την επί-
θεση ενάντια στην Ευγενία
Κουνιάκη απέναντι από το
Εφετείο, την παρά λίγο δολο-
φονία της Ελευθερίας Τσομ-
πατζόγλου στη «Φαβέλα»,
άπειρους τραμπουκισμούς σε
Μενίδι, Περιστέρι, Θεσσαλονί-
κη κ.α., την πολλαπλή επίδειξη
δύναμης στα εθνικιστικά συλ-
λαλητήρια και τα πολλά επει-
σόδια στη Βουλή, με αποκο-
ρύφωμα τις κάθε άλλο παρά
αυθόρμητες δηλώσεις (που
ήταν γραμμένες και μάλλον
όχι από τον ίδιο καθώς δυσκο-
λευόταν να τις διαβάσει)
Μπαρμπαρούση στα πλαίσια
προετοιμασίας οργανωμένης
εφόδου στη Βουλή την επόμε-
νη μέρα. Γιατί αν και η δίκη
προχωράει συντριπτικά εναν-
τίον τους, ενώ το ίδιο εξελίσ-
σεται και το κύμα αποχωρήσε-
ων από τις τάξεις τους, το αί-
σθημα ασυλίας και ατιμωρη-
σίας δείχνει να έχει επανέλθει.
Γιατί η υιοθέτηση της πολιτι-
κής τους ατζέντας, ιδίως από
τη ΝΔ, και η μετατόπιση όλου
του πολιτικού σκηνικού δεξιά
στα εθνικά ζητήματα, σε συν-
δυασμό με την όλη απογοη-
τευτική πολιτική ΣΥΡΙΖΑ και τη
ρατσιστική πολιτική της Ε.Ε.
για τους πρόσφυγες, με απο-
κορύφωμα την – πλήρως ανε-
κτή μέχρι τώρα στα όργανα
της Ε.Ε. - άρνηση της νέας
ιταλικής κυβέρνησης να δεχ-
θεί πλοία από την Αφρική, δια-
μορφώνει πεποίθηση πολιτι-
κής δικαίωσης. Και οι μόνιμα
ημιτελείς διώξεις, είτε γιατί οι
δράστες δεν βρίσκονται, είτε
γιατί δεν αντιμετωπίζονται με
το νομικό βάρος που αντιστοι-
χεί στις πράξεις τους διαμορ-
φώνει ξανά πεποίθηση ατιμω-
ρησίας. Ο χρόνος θα δείξει αν
πρόκειται για κύκνειο άσμα,
αλλά τα Τάγματα Εφόδου ξα-
ναβγαίνουν. Ενιαίο αντιφασισ-
στικό κίνημα είναι ανάγκη να
αναπτυχθεί παντού για να
τους σταματήσει.

Κώστας Παπαδάκης
Πολιτική Αγωγή στη δίκη 

της Χρυσής Αυγής

Οι δηλώσεις του
Μπαρμπαρούση στο

Κοινοβούλιο δεν είναι δη-
λώσεις κάποιου επιπόλαιου
ή τρελού στελέχους της
Χρυσής Αυγής. Είναι μύ-
χιες επιθυμίες όλης της
Χρυσής Αυγής, των μελών,
των ηγετών και των στελε-
χών της, να μας πισωγυρί-
σουν σε ένα φασιστικό κα-
θεστώς όπως αυτό από το
οποίο υπέφερε ο λαός μας
επί επτά χρόνια, από το
1967 έως το 1974. 

Επομένως χρειάζεται συ-
σπείρωση όλου του ελληνι-
κού λαού, ειδικά της νεο-
λαίας για να φράξουμε το
δρόμο στο φασισμό, που
είναι πια μια ζώσα δύναμη
στην ελληνική κοινωνία και
θέλει να τα ισοπεδώσει
όλα, όλους τους δημοκρα-
τικούς θεσμούς, όλα τα κι-
νήματα τα λαϊκά που έχουν
ξεσπάσει. Γιατί αντιμετωπί-
ζει προβλήματα ο ελληνι-
κός λαός και διεκδικεί βα-
σικά αιτήματά του και η
Χρυσή Αυγή θα σταθεί εμ-
πόδιο σε όλα αυτά. Επομέ-
νως είναι καιρός όλοι μας
να συσπειρωθούμε σε ένα
μέτωπο αντιφασιστικό προ-
κειμένου να τσακίσουμε τη
Χρυσή Αυγή και τους οπα-
δούς της. Είναι ντροπή για
την Ελλάδα και το λαό της
που έχει υποφέρει τόσα
πολλά, όταν η Χρυσή Αυγή
βγαίνει δημοσκοπικά τρίτο
κοινοβουλευτικό κόμμα.
Ντρέπομαι για όσα βλέπω
και ακούω. Η πάλη κατά
του φασισμού είναι πάλη
κατά της Χρυσής Αυγής
και όλων των νεοναζιστι-
κών οργανώσεων γιατί δεν
μόνο η Χρυσή Αυγή, είναι
πολλές οι διαδεδομένες
και κρυφοφασιστικές ορ-
γανώσεις. Χρειάζεται η δι-
κή μας παρέμβαση, του ελ-
ληνικού λαού, της κυβέρ-
νησης και των δημοκρατι-
κών κομμάτων. Μόνο έτσι,
αν συσπειρωθούμε και κι-
νήσουμε αυτό το νήμα, και
γίνει μια πολιτική ρήξης με
αυτό το χώρο, τότε θα
προχωρήσει η χώρα χωρίς
φραγμούς και συνέπειες
άλλες.

Κώστας Μανταίος
πρόεδρος Συλλόγου 

Φυλακισθέντων Εξορισθέντων
Εθνικής Αντίστασης 1967-74

Να μπει φυλακή επιτέλους η Χρυσή Αυγή 

Μπαρμπαρούσης Σαχζάτ Λουκμάν Μνημείο Παύλου Φύσσα, Κερατσίνι
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Σ
τη σκλήρυνση των ρατσιστι-
κών πολιτικών κατέληξε η
έκτακτη μίνι Σύνοδος Κορυ-

φής της ΕΕ για το προσφυγικό-με-
ταναστευτικό και την πολιτική ασύ-
λου, που πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη Κυριακή 24/6 στις Βρυξέ-
λες. Στη Σύνοδο συμμετείχαν δεκαέ-
ξι ηγέτες χωρών-μελών της ΕΕ, ανά-
μεσά τους και ο Αλέξης Τσίπρας.

Η Σύνοδος χαρακτηρίστηκε “άτυ-
πη” και έληξε χωρίς κοινό ανακοινω-
θέν. Οι συμμετέχοντες περιορίστη-
καν κατά κύριο σε “ανταλλαγή από-
ψεων”, αναβάλλοντας τις όποιες
αποφάσεις για την προγραμματισμέ-
νη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ την
Πέμπτη 28 και την Παρασκευή 29
Ιούνη και τη συζήτηση που θα γίνει
για τα θέματα αυτά εκεί. Ωστόσο, η
βασική κατεύθυνση ήταν σαφής: το
οριστικό κλείσιμο των συνόρων της
Ευρώπης για τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες. Οι διαφωνίες που
προέκυψαν πάνω στους τρόπους με
τους οποίους θα εξασφαλιστεί η νέα
ρατσιστική επίθεση και που εμπόδι-
σαν μια κοινή ανακοίνωση, δεν αμφι-
σβητούν αυτή την κοινή βάση. Όλοι
τους μίλησαν άλλωστε για μια συ-
νάντηση “προπαρασκευαστική” με
περισσότερες “συμφωνίες” από ότι
“συγκρούσεις”.

Τα μέτρα τα οποία έχουν πέσει
στο τραπέζι και συζητούν οι ηγέτες
της ΕΕ προκαλούν ανατριχίλα και
στα τρία θέματα που, όπως είπε η
Μέρκελ, απασχόλησαν τη συνάντη-
ση -τις σχέσεις της ΕΕ με τις τρίτες
χώρες προέλευσης, την προστασία
των συνόρων της ΕΕ, και την “εσω-
τερική διάσταση” αντιμετώπισης.
Όσον αφορά στην προστασία των
συνόρων της ΕΕ, όλοι αυτοί συμφω-
νούν στην ανάγκη αύξησης των δα-
πανών για την αποτελεσματικότερη
φύλαξή τους. Η ενίσχυση της FRON-
TEX και η μετατροπή της σε μια
πραγματική συνοριοφυλακή ήταν
ανάμεσα στις προτάσεις, με διάθεση
περισσότερων πόρων και εξοπλι-
σμού ώστε τα επόμενα χρόνια να
έχει συγκροτηθεί μια δύναμη τουλά-
χιστον 10.000 ανθρώπων.

Η δημιουργία νέων στρατοπέδων
συγκέντρωσης βρέθηκε επίσης στην
κορυφή της ατζέντας. Αυτά που
υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα, την Ιτα-
λία και άλλες χώρες “υποδοχής” δεν
είναι αρκετά για τους ηγέτες της ΕΕ
και άρα οι ιδέες που εξετάζουν είναι
δύο. Η πρώτη είναι η δημιουργία
στρατοπέδων υπό την ευθύνη της
ίδιας της ΕΕ και εντός των συνόρων
της. Η δεύτερη είναι η δημιουργία
στρατοπέδων σε χώρες εκτός ΕΕ
από την Ασία και Αφρική μέχρι τα...
Βαλκάνια. Ανάμεσα στις χώρες που
προτείνονται στη γειτονιά μας είναι
η Αλβανία, το Κόσοβο αλλά και η
Δημοκρατία της (Βόρειας) Μακεδο-
νίας! Είναι προφανές ότι η είσοδος
της τελευταίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ
περνάει πρώτα από την υλοποίηση
των ρατσιστικών πολιτικών της Ευ-
ρώπης Φρούριο. Μόνο έτσι θα απο-
δείξει ότι μπορεί να γίνει ένα “ισότι-
μο” μέλος.

Όσον αφορά στις σχέσεις της ΕΕ
με τις χώρες προέλευσης, ο προσα-

νατολισμός είναι η ακόμα πιο στενή
συνεργασία για αποτροπή των προ-
σφύγων με χώρες όπως η Αλγερία, η
Αίγυπτος, η Λιβύη, το Μαρόκο, ο Νί-
γηρας και η Τυνησία, ώστε να μει-
ωθούν περισσότερο οι αφίξεις στην
Ευρώπη. Με παράταση των κοινών
θαλάσσιων επιχειρήσεων στη Μεσό-
γειο, με συνέχιση της εκπαίδευσης
της ακτοφυλακής της Λιβύης, με αυ-
στηρούς περιορισμούς στην έκδοση
βίζας σε χώρες που αρνούνται να
δεχθούν πίσω πολίτες τους, η αίτηση
ασύλου των οποίων έχει απορριφθεί.

Προκλητικά μέτρα

Αντίστοιχα προκλητικά είναι τα
“εσωτερικά” μέτρα που εξετάζονται.
Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω
από την μεγαλύτερη καταπολέμηση
των “δευτερογενών μετακινήσεων”
των αιτούντων ασύλου σε άλλες χώ-
ρες της ΕΕ, με αυστηρότερους
ελέγχους σε σταθμούς λεωφορείων,
τρένων και αεροδρόμια, με χορήγη-
ση κοινωνικών επιδομάτων μόνον σε

αιτούντες ασύλου που παραμένουν
στην χώρα που χειρίζεται την υπόθε-
σή τους, με σύναψη διμερών συμ-
φωνιών για “επανεισδοχές και μετα-
φορές” και με νέες διαδικασίες που
θα διευκολύνουν την επιστροφή των
προσφύγων στις χώρες όπου υπέ-
βαλαν την αίτησή τους. Στο ίδιο μή-
κος κύματος ήταν και η ιδέα η Ευ-
ρωπαϊκή Υπηρεσία για το Άσυλο να
αναβαθμιστεί και να γίνει ένας πραγ-
ματικός ευρωπαϊκός οργανισμός
που θα αναλαμβάνει τις αιτήσεις για
το άσυλο στην ΕΕ.

Συνολικά, τα σχέδια που ετοιμά-
ζουν να οριστικοποιήσουν στη Σύνο-
δο Κορυφής αυτή τη βδομάδα απο-
τελούν ακόμα μεγαλύτερη προσαρ-
μογή στην ατζέντα της ακροδεξιάς.
Το ίδιο το κάλεσμα για την “άτυπη”
Σύνοδο της Κυριακής άλλωστε, μετά
την άρνηση της ιταλικής κυβέρνη-
σης την περασμένη εβδομάδα να
δεχτεί το πλοίο Ακουάριους με εκα-
τοντάδες πρόσφυγες σε ιταλικό λι-
μάνι, ήταν αποτέλεσμα τέτοιων πιέ-

σεων. Τυπικά τη συνάντηση κάλεσε
ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ, ωστόσο η πρωτοβουλία
ανήκε στη Μέρκελ ως απάντηση
στις απειλές της Χριστιανοκοινωνι-
κής Ένωσης, του κυβερνητικού της
εταίρου, ακόμα και με πτώση της κυ-
βέρνησης αν δεν σκληρύνουν τα ρα-
τσιστικά μέτρα.

Σε αυτό το έγκλημα συμμετέχει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Όπως δή-
λωσε ο Τσίπρας μετά την ολοκλήρω-
ση της συνάντησης «Εξέθεσα την
άποψη ότι πρέπει να δούμε εξίσου
σοβαρά την προστασία των συνό-
ρων ΕΕ και την εξωτερική διάσταση
της μεταναστευτικής κρίσης. Η ΕΕ
να προσανατολιστεί στον διαμοιρα-
σμό της ευθύνης και όχι το βάρος
να πέφτει στις χώρες υποδοχής... Το
μεγάλο δίλημμα που έχουμε μπρο-
στά μας είναι αν θα την αντιμετωπί-
σουμε ως ευρωπαϊκή συλλογική
πρόκληση ή ως πρόβλημα των χω-
ρών υποδοχής... Οι περισσότεροι
στη σημερινή συνάντηση συμφω-
νούν με την πρώτη άποψη». Το πρό-
βλημα για τον Τσίπρα δεν είναι οι
ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ και η
μετατροπή της Ευρώπης σε Φρού-
ριο για τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, αλλά το αν υπάρχει
συλλογική διαχείρισή τους.

Την ίδια στιγμή, πάνω από 200 με-
τανάστες πνίγηκαν στην Μεσόγειο
την περασμένη εβδομάδα μέσα σε
δύο ημέρες (19 και 20 Ιούνη), αυξά-
νοντας σε 1.000 και πλέον τον αριθ-
μό των ανθρώπων που έχασαν τη
ζωή τους στην περιοχή από τον Ια-
νουάριο μέχρι σήμερα. Ακόμα και η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες σε ανακοίνωσή της ανέ-
φερε ότι της προκάλεσαν «σοκ» οι
«μαζικοί πνιγμοί στη Λιβύη» κι απαί-
τησε να αναληφθεί «κατεπείγουσα
διεθνής δράση για να ενισχυθούν οι
προσπάθειες διάσωσης στη θάλασ-
σα». Η «απάντηση» στην έκκληση
ήταν νέα άρνηση της Ιταλίας και της
Μάλτας να δεχτούν τον ελλιμενισμό
δύο πλοίων με πάνω από 300 πρό-
σφυγες.

Λένα Βερδέ

Α
νοιχτή σύσκεψη για την οργάνωση καμπά-
νιας του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού
κινήματος με κορύφωση τις κινητοποιήσεις

του Σεπτέμβρη για τα πέντε χρόνια από τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα, καλεί η Κίνηση Ενωμέ-
νοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή
(ΚΕΕΡΦΑ) την Τετάρτη 27 Ιούνη, στις 7μμ, στην
Αίθουσα του Ραδιοσταθμού 9.84, στην Τεχνόπολη
στο Γκάζι (Πειραιώς 100).

Η πρόταση της ΚΕΕΡΦΑ για τον αντιφασιστικό
Σεπτέμβρη έχει δύο σταθμούς. Μια μεγάλη αντι-
φασιστική διαδήλωση και συναυλία στο Σύνταγμα
στις 15 Σεπτέμβρη ώστε να ακουστεί δυνατά έξω
από τη Βουλή το αίτημα “στη φυλακή οι δολοφό-

νοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής”. Και μια δυνατή
συνέχεια με διαδήλωση και συναυλία στο Κερα-
τσίνι στις 18 Σεπτέμβρη, στη γειτονιά του Παύλου
Φύσσα, στην επέτειο της δολοφονίας του.

Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να αναδείξει με
τον πιο ηχηρό τρόπο τα κεντρικά μέτωπα της πε-
ριόδου. Τόσο τη μάχη για να μπουν στη φυλακή οι
χρυσαυγίτες δολοφόνοι μετά και το κάλεσμά τους
μέσα στη Βουλή για πραξικόπημα. Όσο και τη μά-
χη για να ανοίξουν τα σύνορα για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες ενάντια στις ρατσιστικές πολι-
τικές της Ευρώπης Φρούριο που οι ηγέτες της ΕΕ
αποφασίζουν αυτές τις μέρες να ενισχύσουν στρώ-
νοντας το δρόμο στους φασίστες.

Το παρών στη σύσκεψη αναμένεται να δώσουν
εκπρόσωποι συνδικάτων, φοιτητικών συλλόγων,
δημοτικών κινήσεων, κοινοτήτων μεταναστών, κι-
νήσεων υπεράσπισης των δημοκρατικών ελευθε-
ριών, άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών,
πολλοί από τους οποίους έχουν ήδη υπογράψει
το κείμενο που απαιτεί “όλη η Χρυσή Αυγή στη
φυλακή”. Ενώ οι τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ
ξεκινούν την προετοιμασία των κινητοποιήσεων
του Σεπτέμβρη με ανοιχτές εκδηλώσεις σε όλες
τις γειτονιές μέσα στον Ιούλη με στόχο την μεγα-
λύτερη επιτυχία τους.

• Οι τοπικές εκδηλώσεις στη σελ. 12

Ρατσιστική κλιμάκωση από ΕΕ

Πρωτοβουλία από την ΚΕΕΡΦΑΦΥΛΑΚΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΦΑΣΙΣΤΕΣ
ΣΥΝΟΡΑ 
ΑΝΟΙΧΤΑ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

17 Μάρτη, Διεθνής μέρα κατά του ρατσισμού
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M
ε πολύ κόσμο, συζήτηση, αγωνι-
στική διάθεση και αισιοδοξία για
τα επόμενα βήματα έγινε με επιτυ-

χία το περασμένο Σάββατο η γιορτή για τα
32 χρόνια της Εργατικής Αλληλεγγύης
στον χώρο του Σεράφειου Κολυμβητηρίου
στην οδό Πειραιώς.

Ο χώρος ήταν στολισμένος με κόκκινες
σημαίες, πανό, αλλά και μια έκθεση με
πρωτοσέλιδα και φωτογραφίες του αρχεί-
ου της Εργατικής Αλληλεγγύης από το
1986 μέχρι σήμερα. Την συζήτηση -που ξε-
κίνησε στον κήπο και συνεχίστηκε στο
εσωτερικό του γυμναστηρίου λόγω της
δυνατής καταιγίδας- άνοιξαν: Η Μαρία
Αλιφιέρη, από το ΔΣ του Συλλόγου Εργα-
ζομένων στο Αγλαΐα Κυριακού, ο Τάκης
Ζώτος, δικηγόρος της πολιτικής αγωγής
στη δίκη της Χ.Α, ο Πάνος Γκαργκάνας εκ
μέρους της Εργατικής Αλληλεγγύης, ο
Θανάσης Διαβολάκης από την ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η Λίλιαν Μπουρίτη από το
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. 

Στη συνέχεια το λόγο πήραν εργαζόμε-
νοι στα σχολεία, τα νοσοκομεία, την ΕΡΤ
και άλλους χώρους (τα βασικά σημεία των
παρεμβάσεων παρουσιάζουμε σε αυτό το
δισέλιδο) ενώ στη συνέχεια ακολούθησε
πάρτι (δυστυχώς η καταιγίδα έκανε αδύνα-
τη τη συναυλία) με φαγητό, πολλή μουσι-
κή και χορό!

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι επιστρέφουμε στην κανονικότητα
αλλά αυτό δεν ισχύει. Οι πολιτικές εξελίξεις είναι άστατες και ο κό-

σμος από τα κάτω σε αναβρασμό. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια εφημερίδα
που βδομάδα τη βδομάδα να μπορεί να απαντάει στη θέση της κυβέρνη-
σης, ότι η «διπλή επιτυχία» για το χρέος και τα Βαλκάνια είναι μια διπλή
επιτυχία για την άρχουσα τάξη στην Ελλάδα και όχι την εργατική τάξη. 

Τις μέρες των πρόσφατων εθνικιστικών συλλαλητηρίων οι Γεωργιάδη-
δες ήταν στα κανάλια αλλά εμείς ήμασταν στους δρόμους να μιλάμε με
τον κόσμο συναντώντας τεράστια ανταπόκριση. Μας ζητούσε τη συνέ-
χεια στη δράση, τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε τα πράγμα-
τα. Τη συνέχεια του πως χρειάζεται να κλείσουμε τους Μπαρμπαρούση-
δες στη φυλακή, μέσα στη συνεχιζόμενη δίκη της Χ.Α αλλά και οργανώ-
νοντας την καμπάνια με κέντρο ένα αντιφασιστικό Σεπτέμβρη.

Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ΣΕΚ βόρεια 

Θέλω να θυμίσω τη μεγάλη προσφορά της Εργατικής Αλληλεγγύης
στο δίχρονο αγώνα των εργαζομένων της ΕΡΤ. Μας κρατούσε ενή-

μερους βήμα προς βήμα. Η εφημερίδα αυτή ήρθε και με βρήκε πριν από
κάποια χρόνια στο χώρο της δουλειάς μου και εκείνο που με τράβηξε
ήταν μόνο τα ιστορικά στοιχεία. 

Μέσα στα δύο χρόνια του αγώνα όμως, εκείνο που με δίψα αναζητού-
σα ήταν οι κινητοποιήσεις των υπόλοιπων εργαζομένων σε άλλους χώ-
ρους. Γιατί αν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ γύρισαν στη δουλειά τους, το
οφείλουν στο ότι συσπειρώθηκαν με άλλους εργαζόμενους, και κάναμε
και το Συντονισμό τότε. Η εφημερίδα ήταν ο συνδετικός κρίκος, η ανάσα
μας για να ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο που μας στήριζε και
έπρεπε να στηρίξουμε, τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες, τους
εκπαιδευτικούς και όλους τους άλλους. Θέλω να πω ευχαριστώ, θέλω
να πω χρόνια πολλά, να είναι πάντα αγωνιστική και να στηρίζει κάθε ερ-
γαζόμενο που προσπαθεί να βρει το δίκιο του.

Άννα Τσινίκα, εργαζόμενη στην ΕΡΤ

Όταν το 1986 ξεκινήσαμε την μηνιάτικη Εργατική Αλληλεγγύη οι πε-
ρισσότερες εφημερίδες της επαναστατικής αριστεράς ακολουθού-

σαν την αντίστροφη πορεία. «Μα που πάτε» έλεγαν πολλοί, θεωρώντας
ότι δεν έχει νόημα να απευθύνεται κανείς πλατιά στην εργατική τάξη
που ακολουθούσε το ΠΑΣΟΚ. Λίγο αργότερα και η ΚΝΕ και το ΚΚΕ στα-
μάτησαν να πουλάνε στο δρόμο τον Οδηγητή και τον Ριζοσπάστη καθώς
άρχισαν να μιλάνε για το «σοσιαλισμό της αγοράς». 

Η Εργατική Αλληλεγγύη έγινε δεκαπενθήμερη και στη συνέχεια βδο-
μαδιάτικη. Ήρθε η περίοδος του «εκσυγχρονισμού» της φούσκας των
δανείων και της διαφήμισης και οι εφημερίδες μοιράζονταν τσάμπα
στους σταθμούς με βιβλία και περιοδικά και αργότερα ήρθε και το ίν-
τερνετ. «Που πάτε», το ίδιο τροπάρι. Και έπειτα ήρθε η κρίση, τα μνημό-
νια και οι αγώνες και έκλειναν οι εφημερίδες της αστικής τάξης που δεν
μπορούσαν να πουλήσουν μια, που δεν στηρίζονταν στον απλό εργάτη
και νεολαίο που κατέβαινε στις συγκεντρώσεις. Η δύναμη της εφημερί-
δας μας είναι οι απόψεις της, η επαναστατική της πρόταση, είναι οι μο-
ναδικές πληροφορίες που μεταφέρει, είναι ότι είναι μια εφημερίδα που
λογοδοτεί -και είναι δύναμη- για την εργατική τάξη και τους αγώνες της.

Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος, Εργατική Αλληλεγγύη

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 Πλατεία Βενιζέλειο Ωδείο 
(Δασκαλογιάννη & Νικηφόρου Επισκόπου) 7.30μμ
Ομιλητές/τριες:
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Κώστας Βλασόπουλος, παν/κος
Σοφία Θεοδωράκη, ΕΡΑ Χανίων
Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος ΔΣ Συλλόγου Δασκάλων Χανίων

Θα χαιρετήσουν:
Μανώλης Ψαράκης, ΔΣ Συλλόγου Νοσοκομείου Χανίων
Afrim Avdiaj, Αλβανική Κοινότητα Χανίων
Γιάννης Τσουκάτος, Στέκι Μεταναστών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7 
πάρκο Εργατικού Κέντρου 7.30μμ
Ομιλητές/τριες: 

Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια, Γιάννης Κούτρας, ΔΣ ΕΝΙΘ και Σωματείου ΓΝΘ Ιππο-
κράτειου, Φανή Γουργούρη, ΔΣ ΟΜΥΛΕ-ΟΛΘ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/6 πλατεία
Καλούτσιανη (τζαμί) 7μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6 Θόλος
(πανεπιστήμιο) 8μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6 
παλιά λαχαναγορά 
(παραλιακή) 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΠΑΤΡΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 καφέ Γέφυρα 8μμ
Ομιλητές: 
Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Άρης Καζάνης, ΕΛΜΕ

Στηριζόμαστε στη μεγάλη επαναστατική και διεθνιστική πα-
ράδοση του ΣΕΚΕ, που πριν ένα αιώνα σε συνθήκες πολέ-

μου έκανε καθαρό, από τις πρώτες φράσεις της διακήρυξής
του, ότι ο στρατηγικός στόχος είναι ο θρίαμβος του διεθνούς
σοσιαλισμού και η ανατροπή του διεθνούς καπιταλισμού. 

Τα τελευταία 30, από αυτά τα εκατό χρόνια, έχουμε δημι-
ουργήσει και τη δική μας παράδοση. Ξεκινώντας από την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου είμαστε κομμάτι μιας ολόκληρης
αναγέννησης της επαναστατικής αριστεράς, που δημιούργη-
σε αυτό το παράδειγμα και φωτίζει όλα τα χρόνια από τη με-
ταπολίτευση μέχρι τώρα την εργατική τάξη και τη νεολαία,
στις καταλήψεις, τις απεργίες διαρκείας, τις εξεγέρσεις της.

Σε αυτήν την μεγάλη εικόνα εντάσσεται η Εργατική Αλλη-
λεγγύη και έτσι καταφέραμε να είμαστε στήριγμα για κάθε
τέτοια έξαρση, αλλά και βοήθεια για την Αριστερά να προχω-
ρήσει μπροστά κάθε φορά που υψώνονταν οι φωνές της ητ-
τοπάθειας ότι ο ρεαλιστικός δρόμος είναι να πάμε κάποια βή-
ματα πίσω.

Το κάναμε το 1989 όταν κυριαρχούσαν οι φωνές ότι η Αρι-
στερά πρέπει να εγκαταλείψει την εργατική τάξη και να βρει
νέες «μήτρες» και έτσι μπορέσαμε να αντισταθούμε στη νεο-
φιλελεύθερη επίθεση του γέρου Μητσοτάκη. Το κάναμε την
δεκαετία του 2000 όταν παίξαμε ρόλο στη δημιουργία ενός
διεθνούς κύματος πολιτικοποίησης πηγαίνοντας στη Γένοβα,
με το 53% του κόσμου στην Ελλάδα να μας στηρίζει, για να
διαδηλώσουμε ενάντια στους G8.

Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά στο εξής παράδοξο: Η προ-
σαρμογή του ΣΥΡΙΖΑ στις απαιτήσεις της άρχουσας τάξης
ολοκληρώνεται και με τη συμφωνία του Γιουρογκρουπ και με
τη συμφωνία για το Μακεδονικό. Και από την άλλη, ενώ τους
προσφέρει στο πιάτο όλα αυτά, βλέπουμε να δέχεται μια
λυσσαλέα επίθεση από δεξιά και ακροδεξιά, που δεν έχουμε
δει εδώ και πολλά χρόνια.

Αν αύριο η ΝΔ κάνει κυβέρνηση, με εκατό χέρια θα υλοποι-
ήσει τις συμφωνίες. Ο στόχος δεν είναι να ανατρέψουν την
κυβερνητική πολιτική, είναι να πισωγυρίσουν την αριστερή
πολιτικοποίηση, τον κόσμο που εξακολουθεί να παλεύει σαν
αριστερή αντιπολίτευση στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Κάλεσαν συλλαλητήρια και βγήκαν με τα πιο χυδαία συνθή-
ματα. «Τσίπρα παραιτήσου, σε στηρίζουν μόνο οι πούστη-
δες». Η απάντηση της Εργατικής Αλληλεγγύης είναι ξεκάθα-
ρη: Το pride είναι γιορτή για τους «πούστηδες» και είχε πε-
ρισσότερο κόσμο απ’ όσο είχαν τα εθνικιστικά συλλαλητήρια!
Αυτή είναι η εργατική τάξη και η νεολαία στην Ελλάδα, είναι
ενάντια στα μνημόνια, τη λιτότητα, το ρατσισμό, τους φασί-
στες και τον σεξισμό. 

Αλλά δεν μπορούμε να τις δώσουμε αυτές τις μάχες, στη-
ρίζοντας τις επιλογές της κυβέρνησης, που προσπαθεί να
αξιοποιήσει την σκοταδιστική επίθεση που δέχεται από τα δε-
ξιά, για να πει «συσπειρωθείτε», «η αριστερή αντιπολίτευση
δεν έχει κανένα νόημα», «πρέπει να είμαστε υπέρ των συμφω-
νιών γιατί δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση».

Υπάρχει άλλος δρόμος και αυτός είναι να λέμε την αλήθεια.
Ο Τσίπρας και ο Κοτζιάς λένε θα ανοίξουμε το δρόμο στους
Μακεδόνες να μπούνε στην ΕΕ για να γίνουν και αυτοί «πολιτι-
σμένοι». Λένε ψέματα και έρχεται η απάντηση ήδη από τις
Βρυξέλλες: Η καινούργια ρατσιστική πολιτική της ΕΕ είναι να
φτιάξει στρατόπεδα για τους πρόσφυγες έξω από τα σύνορά
της και πρώτη στον κατάλογο είναι η Βόρεια Μακεδονία! 

Το μήνυμα που έχουμε να δώσουμε είναι ότι το εργατικό κί-
νημα, εμείς από τα κάτω, πρέπει να πάρουμε πάνω μας το κα-
θήκον να σταματήσουμε όλες αυτές τις επιθέσεις, δείχνοντας
ότι υπάρχει άλλος δρόμος, αυτός της ανατροπής του καπιτα-
λισμού. Ο σοσιαλισμός είναι πιο επίκαιρος σήμερα απ’ ό,τι
ήταν το 1917 και με αυτήν την επιλογή που αντιπροσωπεύει η
Εργατική Αλληλεγγύη, μπαίνουμε στις μεγάλες μάχες που
έρχονται. 

Πάνος Γκαργκάνας, 
διευθυντής εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη

Για τους συντρόφους του ΣΕΚ η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη είναι το σήμα κατατεθέν μας. Είναι

το εργαλείο με το οποίο δίνουμε τις μάχες
στους εργατικούς χώρους και τις γειτονιές. Γιατί
κάνουμε αυτήν την επιλογή, γιατί κάθε βδομάδα
με την Εργατική Αλληλεγγύη, γιατί με αυτόν τον
τρόπο;

Πρόκειται για ένα τρόπο που πατάει στις πιο
καλές επαναστατικές παραδόσεις της Αριστε-
ράς, των μπολσεβίκων και του Λένιν που υπο-
στήριζε ότι η επαναστατική εφημερίδα δεν είναι
μόνο για να ενημερώνει και να προπαγανδίζει, εί-
ναι βασικά ένας συλλογικός οργανωτής, η σκα-
λωσιά γύρω από την οποία χτίζεται ένα επανα-
στατικό κόμμα. Το έκανε πράξη με την Πράβντα,
καταφέρνοντας να συνδεθεί με την ριζοσπαστι-
κοποίηση που γεννούσαν οι αγώνες της εργατι-
κής τάξης χρόνια πριν από την επανάσταση, κά-
νοντάς την, την εφημερίδα των εργατών.

Ταυτόχρονα όμως ήταν η εφημερίδα που προ-
σπαθούσε να απαντάει και να διαμορφώνει τη δι-
κή της πρόταση σε όλες τις μεγάλες διχάλες
που άνοιξαν ανάμεσα στο 1912 και στο 1917, με
βασικό στόχο να μπορέσει να συνδέσει την επα-
ναστατική πρωτοπορία με την πλειοψηφία της
εργατικής τάξης ώστε αυτή να μπορέσει να πά-
ρει την εξουσία .

Σε αυτήν την παράδοση του Λένιν και της
Πράβντα, του Γκράμσι και της Όρντινε Νουόβο,
χρησιμοποιούμε σε όλες τις μεγάλες καμπές την
Εργατική Αλληλεγγύη. Όταν το 1992 βγήκαμε
στις πλατείες με το βιβλίο μας για το μακεδονικό
και την εφημερίδα μας ενάντια στα εθνικιστικά
συλλαλητήρια, δεχτήκαμε διώξεις και απειλές
για φυλακές, αλλά πετύχαμε να μπολιάσουμε το
εργατικό κίνημα με το διεθνισμό ξεκινώντας από
εκείνη την περίοδο. Όταν το 2001 έγινε η επίθε-
ση στους Δίδυμους Πύργους, το πρωτοσέλιδό
μας έλεγε ξεκάθαρα: «Ένοχος είναι ο αμερικάνι-
κος ιμπεριαλισμός.

Λίλιαν Μπουρίτη, Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

ΗΕργατική Αλληλεγγύη είναι μια εφημε-
ρίδα που έχει παίξει σημαντικό ρόλο

σε όλους τους αγώνες αυτού του διαστή-
ματος- έχουμε πίσω μας μια τοιχογραφία
αγώνων των τελευταίων 32 χρόνων. 

Άρχισα να μελετάω συστηματικά την Εργα-
τική Αλληλεγγύη πριν από περίπου δέκα χρό-
νια, όταν κάναμε την προσπάθεια να χτίσουμε
την ΕΝΑΝΤΙΑ και συνεχίσαμε δημιουργώντας
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η συμβολή της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης στη δημιουργία τους και στο
άπλωμα του μηνύματος που φέρνει η αντικα-
πιταλιστική αριστερά και το μέτωπό της ήταν
πραγματικά πολύ σημαντική και αναντικατά-
στατη. 

Όπως είναι και αναντικατάστατη η ίδια η
παρουσία της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
στη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στις δύο κρίσιμες στιγμές που έχει
ζήσει στην δεκάχρονη πορεία της, είναι η
δύναμη που τόλμησε να πει στον κόσμο αυ-
τό που έπρεπε να πει από την πλευρά των
εργατικών συμφερόντων. Στο ξέσπασμα της

καπιταλιστικής κρίσης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι η
δύναμη που έβαλε το αντικαπιταλιστικό με-
ταβατικό πρόγραμμα. Μια πρόταση για διέ-
ξοδο από την κρίση από την πλευρά των ερ-
γατικών συμφερόντων, για να ανατραπούν
τα μνημόνια αλλά και για να ανοίξει ο δρό-
μος για την αντικαπιταλιστική προοπτική. 

Η δεύτερη σημαντική καμπή είναι στις
μέρες μας και αφορά την εκρηκτική κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
δείχνει χωρίς να φοβάται και τον ρόλο των
ιμπεριαλιστών αλλά και την επιθετική στρα-
τηγική της ελληνικής άρχουσας τάξης στον
ανταγωνισμό της με την Τουρκία, στην προ-
σπάθειά της να παίξει κυρίαρχο ρόλο στα
Βαλκάνια κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ. Ο αντικαπιταλισμός, ο αντιεθνι-
κισμός και το αντιπολεμικό κίνημα δεν είναι
για τους «λίγους» και κάποιους «μυημέ-
νους» - και η Εργατική Αλληλεγγύη το έδει-
ξε αυτό με τον τρόπο που προπαγανδίζει
όλα αυτά τα μηνύματα. 

Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Γιορτές Εργατικής Αλληλεγγύης

Mέσα στα νοσοκομεία μειώνεται το προσωπικό, τα μέσα που έχουμε λιγοστεύουν
ενώ οι ασθενείς που έρχονται αυξάνονται. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να αντα-

πεξέλθουν και γι’ αυτό γίνονται κινητοποιήσεις. Η Εργατική Αλληλεγγύη, για εμάς
τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία ήταν πάντα δίπλα μας. Εκτός από το ότι μεταφέ-
ρει την πληροφορία του τι συμβαίνει, είναι πάντα ένα ανοιχτό βήμα για εμάς, για να
πούμε τη γνώμη μας. 

Εκτός από αυτά όμως, η Εργατική Αλληλεγγύη παρουσιάζει μια πραγματικότητα
που θέλουν να μας την κρύψουν. Μου έλεγε μια φίλη μου πριν από λίγες μέρες: είναι
δυνατόν να έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία, για τους λόγους που έπεσε, και να το
έχουν περάσει όλοι στα ψιλά; Η Εργατική Αλληλεγγύη δεν το πέρασε στα ψιλά. Πή-
γαμε στο σωματείο της Cosco να τους πάμε ψηφίσματα συμπαράστασης από τα σω-
ματεία μας και μιλήσαμε μαζί τους, και μας ρωτήσανε: Είμαστε στην τρίτη μέρα
απεργίας, δεν κινείται τίποτε στο λιμάνι, είναι δυνατόν να μην έχει αναφέρει κανείς τί-
ποτε γι’ αυτό; Η Εργατική Αλληλεγγύη κάλυπτε και συνεχίζει να καλύπτει τον αγώνα
τους. Η Εργατική Αλληλεγγύη παρουσιάζει τη δική μας πραγματικότητα, την πραγμα-
τικότητα των εργαζομένων.

Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Γεννηματά

Είμαι μέλος της δημοτικής
παράταξης Μαχητική Ανα-

τροπή Σαλαμίνας και στο νησί
έχουμε όλα τα προβλήματα που
έχει και η υπόλοιπη Ελλάδα. Αλ-
λά έχουμε και ένα ιδιαίτερο πρό-
βλημα όσον αφορά στη Χρυσή
Αυγή, διότι τα γραφεία της απο-
τελούν το τελευταίο συγκοινω-
νούν δοχείο Πειραιάς-Νίκαια-Πέ-
ραμα-Σαλαμίνα. Ο Λαγός με την
κάλυψη της δημοτικής παράτα-
ξης είναι σε κάθε επίσημη εκδή-
λωση δίπλα στη δήμαρχο με
πρόσκλησή της και αυτό αποτε-
λεί μια ντροπή για το νησί και το
δημοκρατικό κόσμο του. 

Έτσι αποφασίσαμε ότι έπρεπε
να υπάρξει ένα αντίπαλο δέος, να
φτιαχτεί μια κίνηση, ένα πλατύ
μέτωπο κόντρα στα γραφεία της
Χ.Α που λειτουργούν ως ορμητή-
ριο και επιτίθενται στοχευμένα σε
πολίτες που είναι αριστεροί, δη-
μοκράτες ή αντίθετοί τους. Κατα-
φέραμε με τη συνεργασία της
ΚΕΕΡΦΑ, της Ανταρσίας στην
Κοκκινιά και της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης να οργανώσουμε μια εκ-
δήλωση μέσα στο δημαρχείο, μια
ιδρυτική κίνηση της Πρωτοβου-
λίας Αντιφασιστών Σαλαμίνας
ανοιχτή σε όλο τον κόσμο που
θέλει να παλέψει ενάντια στον
φασισμό. Την επόμενη βδομάδα
θα έχουμε συνάντηση για να δού-
με τη δράση μας, για να κλείσει
και αυτό το ορμητήριο της Χ.Α. 

Τάσος Καραντής, 
Ενωτική Πρωτοβουλία 

Αντιφασιστών Σαλαμίνας

Όταν δίναμε τη μάχη του δημοψηφίσματος στο τραπε-
ζάκι της Εργατικής Αλληλεγγύης στην πλατεία της

Ξάνθης γινόταν λαϊκό προσκύνημα. Ο κόσμος αναζητούσε
απαντήσεις απέναντι στην προπαγάνδα της κυρίαρχης τά-
ξης και ήμασταν εμείς που τις δίναμε. Όταν άνοιξε η συζή-
τηση για το Μακεδονικό και βγήκαν τα καλέσματα στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια, εμείς βγήκαμε ξανά στην πλα-
τεία της Ξάνθης και δώσαμε σε λίγη ώρα 15 φύλλα της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης, μιλώντας με πολύ κόσμο που έψα-
χνε είτε να ενημερωθεί, είτε να αποκτήσει επιχειρήματα
απέναντι στις κυρίαρχες προπαγάνδες. 

Τις ίδιες απαντήσεις αναζητούν οι εργαζόμενοι και μέσα
στους χώρους εργασίας ενάντια στα ψέματα της κυβέρνη-
σης για την «αξιολόγηση», ξεσηκώνοντας τον κόσμο ενάν-
τια στην αδράνεια της συνδικαλιστικής ηγεσίας και όχι μό-
νο. Στην Ξάνθη δίνουμε τη μάχη ενάντια στον εθνικισμό και
την κερδίζουμε, ενάντια στις απόπειρες παρεμπόδισης της
εκμάθησης των μητρικών γλωσσών στα νηπιαγωγεία.

Tζεμαλί Μηλιαζήμ, 
δάσκαλος, αντιπρόσωπος στο συνέδριο της ΔΟΕ

23/6, Γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης στην Αθήνα

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας

Οκτώ χρόνια μετά από το πρώ-
το μνημόνιο οι εργαζόμενοι

ξέρουν πολύ καλά ότι οι απεργίες
μας έπαιξαν ρόλο να σταματή-
σουν ή να καθυστερήσουν επιθέ-
σεις, να γκρεμίσουν κόμματα της
κυρίαρχης τάξης. Χωρίς τους με-
γάλους απεργιακούς αγώνες των
τελευταίων χρόνων στο χώρο της
Υγείας θα είχαμε περισσότερα
κλειστά νοσοκομεία, απολυμέ-
νους συναδέλφους, ακόμα λιγότε-
ρες δαπάνες για την δημόσια
Υγεία. 

Το υγειονομικό κίνημα με μπρο-
στάρη το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων έχει δώσει και συνεχίζει
να δίνει πολλούς αγώνες ανατρέ-
ποντας στην πράξη επιθέσεις.
Έτσι δεν απολύθηκε κανένας
υγειονομικός, δόθηκε παράταση
στους επικουρικούς και στους ερ-
γαζόμενους από τον ΟΑΕΔ. Ακό-
μα και το γεγονός ότι όλοι οι ανα-
σφάλιστοι εξετάζονται δωρεάν
στο ΕΣΥ και έχουν ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη που νομοθέτη-
σε αυτή η κυβέρνηση το είχε επι-
βάλει μήνες πιο πριν το υγειονομι-
κό κίνημα. Για δύο συνεχόμενα
χρόνια η μαζική συμμετοχή στην
απεργία- αποχή έστειλε την αξιο-
λόγηση στα σκουπίδια και όπως
φαίνεται από την εικόνα που έρχε-
ται παρόλη την προσπάθεια που
γίνεται να σπάσει την οργανωμέ-
νη συλλογική μας αντίσταση μέσα
από τους συλλόγους και τα σωμα-
τεία και αυτή η αξιολόγηση θα
μείνει στα χαρτιά.

Στο χώρο των νοσοκομείων η
Εργατική Αλληλεγγύη έχει γίνει
σύμβολο των αγώνων και έχει
κερδίσει την εμπιστοσύνη των ερ-
γαζομένων. Δεν είναι λίγα τα πα-
ραδείγματα που συνάδελφοι και-
νούργιοι πριν μάθουν ακόμα το
όνομά μας, μας πλησιάζουν μόνο
επειδή μας βλέπουν να κρατάμε
την εφημερίδα. Ξέρουν ότι θα εί-
μαστε δίπλα τους. 

Mαρία Αλιφιέρη, ΔΣ Σωματείου
Εργαζομένων Αγλαΐα Κυριακού

Από τις αρχές της δεκαετίας του
’90 η Εργατική Αλληλεγγύη ήταν

η εφημερίδα που ανέδειξε την φασι-
στική απειλή την οποία αποτελεί η
Χρυσή Αυγή. Μέσα από σκληρές μά-
χες, εκείνη η δεκαετία έληξε με νίκη
του αντιφασιστικού κινήματος. Αυτές
αποτυπώθηκαν και στα δικαστήρια
με σημαντικούς τότε υπαρχηγούς
της να είναι καταδικασμένοι για επι-
θέσεις ενάντια στους συντρόφους
που διακινούσαν την Εργατική Αλλη-
λεγγύη.

Σήμερα, ο στόχος για το αντιφασι-
στικό κίνημα είναι πολύ καθαρός και
είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος της προ-
ηγούμενης Εργατικής Αλληλεγγύης:
«Κλείστε τους επιτέλους φυλακή», με
την έμφαση στο επιτέλους. Η δύναμη
που μπορεί να το πετύχει αυτό, είναι
η οικοδόμηση ενός μαζικού αντιφασι-
στικού κινήματος, όπως το έκανε το
2013, οπότε η τότε κυβέρνηση αναγ-
κάστηκε να ασκήσει δίωξη και να
προφυλακίσει την ηγεσία της Χ.Α. 

Τα όρια του συνταγματικού αντι-
φασισμού φάνηκαν από το γεγονός
ότι μέσα στη Βουλή, οι φασίστες
εξήγγειλαν πραξικόπημα. Τα δικα-
στήρια έδειξαν τα όριά τους. Όποιος
έχει κάνει κακούργημα και είναι ύπο-
πτος φυγής προφυλακίζεται, χωρίς
δεύτερη κουβέντα ιδιαίτερα όταν
έχουμε τη γνώση ότι το έχει ξανακά-
νει. Ήταν ο Μπαρμπαρούσης ύπο-
πτος φυγής; Το απέδειξε σπάζοντας
όλους τους φραγμούς της αστυνο-
μίας. Μόνο από αυτό, έπρεπε να εί-
ναι φυλακή, οποιοσδήποτε «κοινός
θνητός» στη θέση του θα ήταν φυλα-
κή. 

Η επόμενη γιορτή της Εργατικής
Αλληλεγγύης πρέπει να τους βρει
όλους στην φυλακή. Διανύουμε τα
τελευταία χιλιόμετρα του μαραθώνι-
ου της δίκης της Χ.Α και το αποτέλε-
σμα θα το σφραγίσετε μόνο εσείς,
το αντιφασιστικό κίνημα, η τεράστια
αντιφασιστική πλειοψηφία.

Τάκης Ζώτος, πολιτική αγωγή του
αντιφασιστικού κινήματος
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Υποκρισίες και εφιάλτης 
με τα σκουπίδια

Γ
εμάτοι σκουπίδια ήταν οι δρόμοι της Αθή-
νας την περασμένη βδομάδα καθώς η
αποκομιδή των απορριμάτων είχε μπλοκα-

ριστεί λόγω ρήγματος που δημιουργήθηκε στο
ΧΥΤΑ της Φυλής. Οι σωροί των σκουπιδιών απο-
κάλυψαν και την υποκρισία όλων όσων πέρυσι
τέτοια εποχή συκοφαντούσαν τους απεργούς
των δήμων, που παρά το γεγονός ότι βρίσκον-
ταν αντιμέτωποι με την απόλυση – και οι δημο-
τικές υπηρεσίες καθαριότητας με την κατάρ-
ρευση - “τόλμαγαν” να απεργούν και να αφή-
νουν αμάζευτα τα σκουπίδια μέσα στο κατακα-
λόκαιρο. Τώρα που για τους ξεχειλισμένους κά-
δους δεν ευθύνονταν οι εργαζόμενοι, κανείς
από όλους αυτούς δεν βγήκε να παραπονεθεί
για τους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και για
“την εικόνα που βλάπτει τον τουρισμό”.

Εκτός αυτού, το κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής τις
τελευταίες μέρες, επαναφέρει στο προσκήνιο
και την τραγικότητα των επιλογών των κυβερνή-
σεων και της Περιφέρειας Αττικής. Ο ΧΥΤΑ γι-
γαντώνεται, δύο νέα κύτταρα ανοίγουν, σε συν-
θήκες αμφίβολες για την δημόσια Υγεία αλλά
και την προστασία των εργαζομένων. Οι υπο-
σχέσεις της Δούρου για αλλαγή του περιφερει-
ακού σχεδιασμου απορριμάτων έχουν από και-
ρό θαφτεί. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου ούτε

η ανακύκλωση ούτε η διαλογή στην πηγή, με
αποτέλεσμα να αυξάνεται αντί να μειώνεται ο
όγκος των σκουπιδιών που θάβονται στην Φυλή
και να καταλήγουμε σε φαινόμενα όπως το τε-
λευταίο με το ρήγμα ή τις ανεξέλεγκτες φωτιές
τα προηγούμενα χρόνια. Ταυτόχρονα συνεχί-
ζουν τα φαραωνικά έργα που λυμαίνονται οι
ιδιώτες για να θησαυρίζουν. Αφήνουν την κατά-
σταση να φτάνει στο απροχώρητο για να επιβά-
λουν την Φυλή (και το Γραμματικό) ως τις μονα-
δικές επιλογές για να μην πνίγεται το Λεκανοπέ-
διο στο σκουπίδι. 

Όλοι εμείς, φορείς και κάτοικοι των Δυτικών
περιοχών συνεχίζουμε να είμαστε στον αγώνα
και ιδιαίτερα τους τελευταίους δύο μήνες έχου-
με κάνει μια σειρά κινητοποιήσεων με αίτημα το
οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ αλλά και την εφαρ-
μογή μιας οριστικής, βιώσιμης αλλά και κοινωνι-
κά αποδέκτης λύσης. Σε αυτό το πλαίσιο ήταν
και η κινητοποίηση που έγινε την προηγούμενη
Πέμπτη στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί με τους κατοί-
κους του Γραμματικού και του Μαραθώνα για
την ανατροπή των εφιαλτικων σχεδιασμών
τους!

Κατερίνα Πατρικίου 
δημ. σύμβουλος Πετρούπολης

Φτώχεια και φυματίωση

Σ
υζήτηση με τους εργαζόμενους στις μο-
νάδες που εμπλέκονται στην διάγνωση
και θεραπεία της φυματίωσης πραγματο-

ποίησε το σωματείο του νοσοκομείου Σωτηρία,
ετοιμάζοντας κινητοποιήσεις το αμέσως προσε-
χές διάστημα. 

“Το νοσοκομείο Σωτηρία είναι το κατ’ εξοχήν
νοσοκομείο που ασχολείται με την φυματίωση
και είναι κέντρο αναφοράς στη χώρα” τονίζει η
Μαρία Ντάσιου, πνευμονολόγος που συμμετεί-
χε στη συζήτηση του σωματείου. “Η φυματίωση
ευδοκιμεί σε περιοχές φτωχές, σε συνθήκες συ-
νωστισμού και εξαθλίωσης και τα τελευταία
χρόνια είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα
της δημόσιας Υγείας. Παγκοσμίως καταγράφε-
ται σαν η πρώτη αιτία θανάτου από λοιμώδη αί-
τια. Στην χώρα μας, τα επίσημα στοιχεία δεί-
χνουν μικρό αριθμό περιστατικών σε ετήσια βά-
ση, γεγονός όμως που δεν θα πρέπει να μας
καθησυχάζει, γιατί αφ’ ενός πιθανά να μη δηλώ-
νονται όλα τα περιστατικά λόγω αδυναμίας συ-
νεργασίας των διάφορων Υγειονομικών Δομών,
αφετέρου επειδή η φτωχοποίηση μεγάλης μερί-
δας του πληθυσμού καθιστά δύσκολη την πρό-
σβαση των ασθενών σε εξειδικευμένες δημό-
σιες δομές Υγείας.

Αυτό λοιπόν το, τόσο νευραλγικό για τη δη-
μόσια Υγεία, κομμάτι του νοσοκομείου λειτουρ-
γεί με εργαστήριο υποστελεχωμένο, χωρίς
γραμματεία, χωρίς σύστημα πληροφορικής, με
υποχρηματοδότηση (γεγονός που οδηγεί στην
έλλειψη σημαντικών υλικών). Δεν αναβαθμίζεται
το υλικό, ούτε αντικαθίσταται το υλικό που χα-
λάει. Οι κλινικές που ασχολούνται λειτουργούν
με ελλείψεις στο προσωπικό και με εργαζόμε-

νους που δεν είναι μόνιμοι και είτε είναι με συμ-
βάσεις που λήγουν σε ελάχιστο χρονικό διάστη-
μα είτε είναι περιορισμένου ωραρίου. Το πρό-
βλημα απαιτεί μια πιο σοβαρή κρατική κεντρική
αντιμετώπιση. Απαιτεί την άμεση δημιουργία δι-
κτύου ιατρείων, δικτύου εργαστηρίων, δικτύου
κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης των ασθε-
νών αλλά και του περιβάλλοντος τους. 

Ως εκ τούτου απαιτείται η άμεση πρόσληψη
εξειδικευμένου προσωπικού στο νοσοκομείο.
Πολλοί νέοι συνάδελφοι που έχουν όρεξη και
γνώση για να ασχοληθούν με το αντικείμενο
έχουν, δυστυχώς, αναγκαστεί να εγκαταλεί-
ψουν τη χώρα. Απαιτείται η ενδυνάμωση και η
στελέχωση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης με
εξειδικευμένο προσωπικό που θα είναι η γέφυ-
ρα ανάμεσα στον ασθενή και την Δευτεροβάθ-
μια περίθαλψη και θα αποσυμφορίσει τον ήδη
επιβαρυμένο φόρτο εργασίας της Δευτεροβάθ-
μιας. Άμεση ανάληψη της φροντίδας των ειδι-
κών πληθυσμών (στρατόπεδα συγκέντρωσης,
φυλακών, μεταγωγών), από την Α’ βάθμια περί-
θαλψη με άκρως εξειδικευμένο και μόνιμο προ-
σωπικό. Συνεργασία της Α’ βάθμιας και Β’ βάθ-
μιας περίθαλψης με το κέντρο των ειδικών λοι-
μώξεων στην εκπόνηση κεντρικού κρατικού
σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος.

Απαιτείται η στελέχωση σοβαρής κοινωνικής
υπηρεσίας που θα αναλαμβάνει να διερευνά τις
συνθήκες ζωής των ασθενών, όσο και την παρα-
κολούθηση της φαρμακευτικής τους αγωγής,
την ενημέρωση του περιβάλλοντος τους και την
διαπίστωση νέων κρουσμάτων μέσα σε αυτό”.

Αντιρατσιστικά Φεστιβάλ

Α
υτό το σαββατοκύριακο γίνονται φέ-
τος ταυτόχρονα τα Αντιρατσιστικά
Φεστιβάλ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Στην Αθήνα το 21ο Αντιρατσιστικό Φεστι-
βάλ θα γίνει στις 29-30 Ιούνη και 1η Ιούλη
στο Πάρκο Γουδή. Την Παρασκευή 29 Ιού-
νη το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συζή-
τηση με θέμα «Η Δίκη της ΧΑ, η ναζιστική
απειλή και το αντιφασιστικό κίνημα» με ομι-
λητές/τριες: Ελευθερία Κουμάντου (δημο-
σιογράφος, Golden Dawn Watch), Ελευθε-
ρία Τομπάτζογλου (συνήγορος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της ΧΑ,  «Φαβέλα»), Αγγε-
λική Βαλσαμάκη (Αντιφασιστικός Συντονι-
σμός), Πέτρος Κωνσταντίνου (συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ) και τη συζήτηση θα συντονίσει η
Αναστασία Ματσούκα (Στέκι Μεταναστών). 

Το απόγευμα του Σαββάτου 30 Ιούνη στη
συζήτηση με θέμα «Η Μεσόγειος, Νεκρά
Θάλασσα: Εξωτερικά και Εσωτερικά Σύνο-
ρα ΕΕ και η πολιτική του Απαρτχάιντ», ομι-
λητές/τρίες θα είναι οι: Sandro Mezzandra
(Εuronomade, Πανεπιστήμιο Μπολόνια),Αλί
(Χώρος Στέγασης Προσφύγων City Plaza),
Θανάσης Βουλγαράκης (Αλληλεγγύη Λέ-
σβος), Ερμιόνη Φρεζούλη (Χιακή Συμπολι-
τεία) ενώ τη συζήτηση θα συντονίσει ο Να-
σίμ Λομανί (Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης
Προσφύγων και Μεταναστών) και θα ακο-
λουθήσουν παρεμβάσεις από την Κίνηση
Απελάστε το Ρατσισμό, την ΚΕΕΡΦΑ και
τον Σύλλογο Ενωμένων Αφγανών. (Το πλή-
ρες πρόγραμμα του φεστιβάλ στην Αθήνα
εδώ: (http://antiracistfestival.gr/) 

Στην Θεσσαλονίκη, στο 21ο Αντιρατσιστι-
κό Φεστιβάλ Κοινωνικής Αλληλεγγύης που
θα γίνει στις 29/20 Ιουνίου και 1 Ιουλίου

στον Κήπο των Εποχών, στη Νέα Παραλία
συμμετέχει και καλεί η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-
κης. Το Σάββατο 30 Ιούνη στις 7μμ στα
πλαίσια του φεστιβάλ οργανώνει συζήτηση
με θέμα «Τσακίζουμε τους νεοναζί-γκρεμί-
ζουμε την Ευρώπη-Φρούριο» με ομιλητές
τον Στέλιο Νικητόπουλο, δημοσιογράφο,
την Αλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτική επιστή-
μονα και τον Κώστα Τορπουζίδη, δικηγόρο,
μέλος της ΚΕΕΡΦΑ (όλο το πρόγραμμα της
Θεσσαλονίκης εδώ:
http://antiratsistiki.gr/image/view/780/_origi-
nal). 

Τοπικές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΑΠΗ(Δεκελείας 154) 7μμ 
Ομιλητές: Λάμπης Κατσιάπης, Κοινωνικό Ια-
τρείο Ν.Φιλαδέλφειας, Παναγιώτης Ζαρίδας,
μελος Δ.Σ. εργαζόμενων Σιβιτανιδείου, Αλεξάν-
δρα Μαρτίνη, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7

ΠΕΙΡΑΙΑΣ πλατεία Κοραή 7.30μμ
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος, Παμπειραϊκή
Πρωτοβουλία, Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7.30μμ
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Πευκώνας 7μμ 

ΤΡΙΤΗ 10/7

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ πλατεία Μερκούρη 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλατεία Δημαρχείου (Θεατράκι) 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πλατεία Σουρμένων 7.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ πλατεία Αυδή 7.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ θεατράκι ΗΣΑΠ 7μμ 
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χ.Α., Τζαβεντ Ασλάμ, πρόεδρος
Πακιστανικής κοινότητας, Γιάννης Μπασκάκης,
δημοσιογράφος Εφ.Συν., Μάκης Αβακουμίδης,

ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, Γιώργος
Ράγκος, ΚΕΕΡΦΑ
Συναυλία με τους BANDALLUSIA
ΝΙΚΑΙΑ πολυχώρος Μάνος Λοΐζος 7.30μμ 
Ομιλητές: Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, Γιώργος Μακρυνός, Συμβούλιο Ένταξης
Μεταναστών Δήμου Κορυδαλλού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 7.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7μμ 
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χ.Α., Άννα Τσινίκα, ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ,
Πένυ Κορασίδου, μέλος Πρωτοβουλίας Πολιτών
Χαλανδρίου, Ορέστης Ηλίας, ΚΕΕΡΦΑ

ΤΡΙΤΗ 17/7

ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7

ΚΥΨΕΛΗ πλατεία 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7

ΚΟΥΚΑΚΙ παρκάκι Συγγρού & Γεωργίου Ολυμ-
πίου 7.30μμ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ πλατεία 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Στέκι των Δασκάλων (Ρήγα Φεραίου
20) 7μμ
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Σ
την αφαίρεση της «Διαταραχής Ταυτό-
τητας Φύλου» από την 11η έκδοση της
Διεθνούς Ταξινόμησης Νοσημάτων

(ICD-11) προχώρησε ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας. Τη θέση αυτής της καταχώρι-
σης (που επιπλέον βρισκόταν στην κατηγορία
των ψυχικών ασθενειών), πήρε η «ασυμφωνία
φύλου», κάτω από την κατηγορία της σεξουα-
λικής υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Οργα-
νισμό, πρόκειται για ένα βήμα στην προσπά-
θεια αφαίρεσης του στίγματος της τρανς κα-
τάστασης: δεν θεωρείται πια ψυχική νόσος,
αλλά μια κατάσταση που χρήζει ιατρικής
φροντίδας. Αντίστοιχα η 5η έκδοση του αμε-
ρικάνικου ψυχιατρικού εγχειρίδιου έχει αντι-
καταστήσει τη «διαταραχή ταυτότητας φύ-
λου» με τη «δυσφορία φύλου» από το 2013.

Η έρευνα και η ιατρική φροντίδα για τη φυ-
λομετάβαση ξεκίνησε στο πρώτο μισό του
20ού αιώνα. Άρα η ύπαρξη ακόμη και αυτής
της συμβιβαστικής καταχώρησης που έχου-
με πλέον, αντικειμενικά δεν αποτέλεσε προ-
ϋπόθεση για να βρουν θέση στο σύστημα
υγείας τα τρανς άτομα. Η αναγνώριση ότι εί-
ναι απαραίτητη η ψυχολογική, ενδοκρινολο-
γική, χειρουργική και άλλων ειδών υποστήρι-

ξη για να αντιμετωπιστεί η δυσφορία/ασυμ-
φωνία φύλου και η κάλυψη από το κράτος
πρόνοιας είναι θέμα πολιτικής θέσης και όχι
διάγνωσης, ακόμη κι αν αυτή γίνεται πια με
πρόσημο «αποστιγματοποίησης». Η εξαφάνι-
ση κάθε στίγματος περνάει μέσα από το τσά-
κισμα της καταπίεσης και του συστήματος
που τη γεννά.

Η δεκαετία του 2010 έχει συνοδευτεί με μια
νέα διεθνή έκρηξη του γυναικείου και ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος, στα οποία πρωτοστάτησαν
τρανς γυναίκες και τρανς άνδρες. Για πολλά
χρόνια οι τρανς άνδρες είχαν ελάχιστη ορα-
τότητα, καθώς θεωρούνταν «γυναίκες που θέ-
λουν να γίνουν άντρες» και το αφήγημα ήταν
«και ποια γυναίκα δε θέλει να γίνει άντρας».
Αντίστοιχα οι τρανς γυναίκες, λόγω της μεγα-
λύτερης ορατότητας που είχαν (μην ξεχνάμε
ότι ήταν οι πρωτοπόρες στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα
που ξετυλίχθηκε τη δεκαετία του ’70), αντιμε-
τώπιζαν ακραίες συνθήκες ανοιχτής τραν-
σφοβίας, επιθέσεις, διακρίσεις στην εργασία
και τη στέγαση, και το βασικότερο, άρνηση
της πραγματικότητας ότι είναι γυναίκες. Η

άρνηση της ταυτότητας φύλου τους σε τρανς
άνδρες και γυναίκες, από διαφορετικές αφε-
τηρίες, είχε τη ρίζα του και στον σεξισμό απέ-
ναντι στο γυναικείο φύλο. 

Γυναικείο κίνημα

Το γυναικείο κίνημα που βγήκε σε όλες τις
χώρες να διεκδικήσει τα γυναικεία δικαιώμα-
τα, την πραγματική ισότητα και τον τερματι-
σμό των σεξουαλικών επιθέσεων, αγκάλιασε
σε μεγάλο βαθμό τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.
Με αγώνες και ζυμώσεις με τις υπόλοιπες
μάχες που εξελίχθηκαν όλη αυτή τη δεκαε-
τία, όλες οι ταυτότητες φύλου που αμφισβη-
τούν τα κυρίαρχα πρότυπα βρήκαν περισσό-
τερο χώρο τόσο στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα όσο
και σε όλη την κοινωνία συνολικά.

Οι δηλώσεις του ΠΟΥ επικεντρώνονται στο
ότι μπόρεσαν να συλλεχθούν στοιχεία, να
επικαιροποιηθεί η γνώση για την ταυτότητα
φύλου και να τεκμηριωθεί έτσι ότι δεν είναι
ψυχική νόσος. Πράγματι, η ορατότητα βοη-
θάει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως είναι
η μισή αλήθεια. Η «διαταραχή ταυτότητας

φύλου» μπήκε στην 3η έκδοση του αμερικά-
νικου ψυχιατρικού εγχειριδίου, το 1980, λίγα
χρόνια μετά την αφαίρεση της ομοφυλοφι-
λίας στην αμέσως προηγούμενη έκδοσή του
το 1974! Και φυσικά, στην αρχή της δεκαε-
τίας που σήμανε το πισωγύρισμα του τότε
ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος και την ανάδειξη αντι-
δραστικών κυβερνήσεων που θέλησαν να ξη-
λώσουν τα κεκτημένα διεθνώς. Η ίδια η εκδι-
κητική επινόηση της «διαταραχής» ταυτότη-
τας φύλου ήταν μέρος του πισωγυρίσματος. 

Είναι σαφές ότι το κίνημα είναι αυτό που
κέρδισε την ορατότητα (και προώθησε τη
συλλογή επιστημονικών στοιχείων που ο
ΠΟΥ λέει ότι χρειαζόταν) και έβαλε τις πιέ-
σεις στην επιστημονική κοινότητα να αποκα-
ταστήσει την αλήθεια. Αλλά ακόμα πιο ηχηρό
είναι ότι την πιο σύντομη διαδρομή γι' αυτή
την αλήθεια το κίνημα την είχε υποδείξει 50
χρόνια πριν, όταν οι τρανς γυναίκες είπαν
«φτάνει πια» και ξεκίνησαν την εξέγερση του
Stonewall. 

Α.Φ.

Π
άνω από δέκα χιλιάδες συμ-
μετείχαν στη φετινή Παρέλα-
ση Υπερηφάνειας το Σάββα-

το 23/6, που αποτέλεσε την κορύ-
φωση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο
του 7ου Thessaloniki Pride με τίτλο
«Άκρως Οικογενειακόν», γεμίζοντας
τους δρόμους της με χρώμα, μουσι-
κή και αγωνιστική διάθεση.

Από το πρωί η προσέλευση του
κόσμου στα τραπεζάκια που είχαν
στηθεί από οργανώσεις του ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κινήματος στο Λευκό Πύργο
ήταν μεγάλη. Ανάμεσά τους και το
τραπεζάκι της ΚΕΕΡΦΑ, που συγ-
κέντρωσε το ενδιαφέρον, συνδέον-
τας τις μάχες ενάντια στην καταπίε-
ση, το σεξισμό και την ομοφοβία, με
τη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες. Δεκάδες υπέγραψαν
το κείμενο της ΚΕΕΡΦΑ για την ορ-
γάνωση των αντιφασιστικών συλλα-
λητηρίων για τα 5 χρόνια από τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα, ενι-
σχύοντας παράλληλα και οικονομι-
κά την καμπάνια. Η Δήμητρα Κομια-
νού χαιρέτησε από πλευράς της
ΚΕΕΡΦΑ, δίνοντας παράλληλα και
την εικόνα από όλες αυτές τις μά-
χες διεθνώς.

Δυναμικό ήταν και το μπλοκ που
συγκρότησε η ΚΕΕΡΦΑ, δίνοντας
τον τόνο του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος που είναι
παρών ενάντια στις προσπάθειες
του συστήματος που γεννά τη φτώ-
χεια, το ρατσισμό και τον πόλεμο,

να διασπάσει όσους αγωνίζονται. Το
ίδιο και το μπλοκ που συγκρότησαν
οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες
του ΣΕΚ, με τα συνθήματα και την
πικέτα “παλεύουμε ενάντια στην κα-
ταπίεση και τον καπιταλισμό”, που
συνέδεαν τη μάχη ενάντια στα μνη-
μόνια με τη μάχη για την αντικαπιτα-
λιστική ανατροπή και τη συνολική
απελευθέρωση.

Στην πορεία συμμετείχαν ακόμη
με πανό αγωνιστές της ΛΟΑΤΚΙ+
κοινότητας από τη Βουλγαρία, οι
συλ λογικότητες και οι
αγωνίστριες/ες που οργανώνουν το
Radical Pride, η Λαϊκή Ενότητα, η νε-
ολαία του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και αναρχι-
κοί/ες με συγκροτημένο μπλοκ. Στο

τέλος της πορείας ακολούθησε συ-
ναυλία στο Λευκό Πύργο.

Η Παρέλαση Υπερηφάνειας ήταν
για μία ακόμη χρονιά ένα μεγάλο κι-
νηματικό γεγονός της πόλης, με αιχ-
μές το δικαίωμα παιδοθεσίας για
όλα τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα και την πλή-
ρη αναγνώριση της ταυτότητας φύ-
λου των έγγαμων τρανς ατόμων. Οι
χιλιάδες που διαδήλωσαν συνεχί-
ζουν τη μάχη για να μη μείνουν οι
πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις
στα μισά του δρόμου· για να κατα-
κτήσουν εκτός από την ορατότητα,
και την πλήρη αποδοχή, τη νομική
και ουσιαστική ισότητα.

Ταυτόχρονα απέδειξε στην πράξη
ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη

αντιφασιστική, ανοικτή και ανεκτική,
και όχι μια πόλη του Άνθιμου, των
εθνικιστικών συλλαλητηρίων για το
Μακεδονικό και των φασιστικών επι-
θέσεων. Εκτός από τους χιλιάδες
που διαδήλωσαν, εκατοντάδες πολί-
τες της πόλης βρέθηκαν στο δρόμο
για να παρακολουθήσουν το πολύ-
χρωμο ποτάμι. Είναι άλλωστε ενδει-
κτικό ότι η Θεσσαλονίκη θα φιλοξε-
νήσει το EuroPride το 2020.

Η παρέμβαση της αριστεράς, η
συμμετοχή του αντιρατσιστικού και
του αντιφασιστικού κινήματος,
έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο
για να συνεχιστούν όλες αυτές οι
μάχες, και να μην αφήσει σπιθαμή
χώρου στους φασίστες. Αυτή την
ανάγκη υπενθυμίζει και η θρασύδει-
λη φασιστική επίθεση τριών τραμ-
πούκων σε δύο άτομα του ΛΟΑΤΚΙ+
κινήματος που σημειώθηκε στο πε-
ριθώριο των εκδηλώσεων του Σαβ-
βάτου. Γι' αυτό χρειάζεται όλοι και
όλες να μπούνε μπροστά για την
οργάνωση ενός μεγάλου αντιφασι-
στικού Σεπτέμβρη με μεγάλη διαδή-
λωση προς τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής στα 5 χρόνια από τη δολοφο-
νία του Π. Φύσσα.

Ευκλείδης Μακρόγλου

• Με το φεστιβάλ Περηφάνιας της
Κρήτης, 6 και 7 Ιούλη, στο πάρκο
Γεωργιάδη στο Ηράκλειο, κλείνει ο
φετινός μήνας Pride.

PRIDE ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Γέμισαν οι δρόμοι
Μεγάλο ενδιαφέρον είχε η

εκδήλωση που οργάνωσε την
Τετάρτη 20/6 ενόψει των εκδη-
λώσεων του 7ου Thessaloniki
Pride το ΣΕΚ στη Θεσσαλονίκη,
με τίτλο «Για έναν κόσμο χωρίς
εκμετάλλευση και καταπίεση -
οι αγώνες του ΛΟΑΤΚΙ+ και του
γυναικείου κινήματος».

Τη συζήτηση άνοιξε ο Μάρ-
κος, φοιτητής, που μίλησε για
τις μάχες των τρανς ατόμων, τα
θεσμικά εμπόδια και τον κοινω-
νικό αποκλεισμό που αντιμετω-
πίζουν, βάζοντας ταυτόχρονα
την ταξική διάσταση αυτών των
ζητημάτων, από τη διαδικασία
αναγνώρισης της ταυτότητας
φύλου μέχρι τη φυλομετάβαση.
Στη συνέχεια η Εύη θύμισε
τους αγώνες των γυναικών στη
χώρα και διεθνώς, από το Μάη
του 68' έως και σήμερα, από το
κίνημα #metoo μέχρι τις απερ-
γίες για ίσο μισθό με τους άν-
τρες. Τέλος, ο Κώστας έκανε
την ιστορική αναδρομή του ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κινήματος, από το Στό-
ουνγουολ μέχρι σήμερα, μένον-
τας στην σημασία που έχει η
πολιτική παρέμβαση της Αρι-
στεράς και η συνέχιση του δια-
λόγου ανάμεσα στις διαφορετι-
κές προσεγγίσεις που υπάρ-
χουν μέσα στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνη-
μα.

Πλούσια ήταν και η συζήτηση
που ακολούθησε, στην οποία
μπήκε η σύνδεση αυτών των
μαχών με τη μάχη ενάντια στα
μνημόνια, για προσλήψεις σε
σχολεία και νοσοκομεία, αλλά
και τις μάχες ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό.

Π.Ο.Υ Τέρμα η «Διαταραχή ταυτότητας φύλου»

23/6, Thessaloniki Pride
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Όχι στην 
εκκένωση της 
Κοινωνικής 
Πολυκατοικίας

Άλλο ένα τελεσίγραφο έστειλε ο Καμίνης στους άστεγους που φιλοξενούνται στην
Κοινωνικής Πολυκατοικίας στην Μπουμπουλίνας 36, το τρίτο στη σειρά, με την απάν-
θρωπη απαίτηση να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματα της δομής, δεδομένου
ότι στις 30/6/2018 θα γίνει οριστική διακοπή της παροχής της ηλεκτροδότησης. 

Όπως υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμ-
βουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, το Δημοτικό Συμβούλιο στην συ-
νεδρίασή του την Πέμπτη 28 Ιούνη πρέπει να απορρίψει το απάνθρωπο αίτημα εκκέ-
νωσης της Κοινωνικής Πολυκατοικίας που στεγάζει φτωχές οικογένειες με 12 παιδιά.

«Καλούμε το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας, τις δημοτικές κινήσεις, τα συνδικά-
τα, τις κινήσεις αλληλεγγύης των γειτονιών της Αθήνας να μην επιτρέψουμε να προ-
στεθούν και άλλοι άνθρωποι στα παγκάκια και στις τρύπες του Λόφου του Στρέφη ως
άστεγοι», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σ
ημαντικό τεκμήριο της δράσης της Χ.Α
και του τρόπου που συγκροτεί τα τάγμα-
τα εφόδου για τις «δράσεις» ήταν τα

sms των στελεχών που διαβάστηκαν κατά την
257η δικάσιμο. Τα sms στη συντριπτική πλει-
οψηφία τους επιβεβαιώνουν τρεις σημαντικές
διαστάσεις των ταγμάτων εφόδου: την αφετη-
ρία της «δράσης» στα εκάστοτε γραφεία, την
ομοιόμορφη εμφάνιση (για να πετυχαίνουν τη
δήλωση ταυτότητας στα θύματα και στις γει-
τονιές) και την αυστηρή πειθαρχία. Στέλνονται
είτε μαζικά από τα γραφεία, είτε από τα στελέ-
χη προς τα μέλη και συνήθως περιέχουν οδη-
γίες διαβάθμισης (ποιοι να ενημερωθούν και
ποιοι όχι).

Ενδεικτικά, στο κινητό του Κορκοβίλη βρέ-
θηκαν ανάμεσα σε άλλα τα εξής μηνύματα με
αποστολέα καταχωρημένο ως «Τ.Ο Νίκαιας»:
«Αύριο Τρίτη ώρα 17:30 όλοι στα γραφεία θα
γίνει προβολή με της δράσης της Νίκαιας και
νυχτερινή δράση παρακαλώ αυστηρά το μήνυ-
μα δεν διαρρέει πουθενά», «Αύριο 5/3/2013
ώρα 20:00 ιδεολογικό σε όσους βλέπετε το
μήνυμα, παρουσία απαραίτητη», «Έκτακτο
όλοι η ασφάλεια στα γραφεία στις 2 το μεση-
μέρι παρουσία επιβάλλεται», «ΣΟΣ 6 άτομα για
αύριο. Εντολή Λαγού. Παρακαλώ όποιος μπο-
ρεί να με ενημερώσει άμεσα σήμερα», «Άμεση

κινητοποίηση τώρα στα γραφεία», «Έκτακτο
για Κόρινθο όλοι στις 3 στα γραφεία μόνο η
ασφάλεια δεν μιλάτε αλλού», «Η ασφάλεια σή-
μερα όλοι με παραλλαγής πόλης και μπλούζες
μαύρες ή μπουφάν μαύρα γενικά ομοιομορ-
φία», «Παρακαλώ ή την Κυριακή ή τη Δευτέρα
ή την Τρίτη θέλει ο Λαγός 10 άτομα από την
ασφάλεια να πάνε για καφέ στη Δηληγιάννη
εγώ προτήνω Κυριακή ενημερώστε με». Θυμί-
ζουμε εδώ ότι «πάμε για καφέ» στη γλώσσα
των χρυσαυγιτών είναι συνθηματικό για το κυ-
νήγι των μεταναστών, όπως έχει αποκαλύψει
ένας από τους προστατευόμενους μάρτυρες
που ήταν μέλος της Χ.Α για χρόνια.

Ένα ακόμη στοιχείο που δείχνει ότι ο Ρου-
πακιάς δεν ήταν απλός υποστηρικτής της Χ.Α
ή περαστικός, ήρθε να προστεθεί στα ήδη δε-
κάδες, μέσα από τη διαδικασία ανάγνωσης
των sms: «14:00 το μεσημέρι άντρες γυναίκες
και νεολαία στα γραφεία. Σημαντικό. Παρακα-
λώ ενημερώστε τον Ρουπακιά άμεσα για το
ποιος θα πάει (επείγον)», λέει ένα μήνυμα με
αποστολέα τα γραφεία της Νίκαιας τον Ιούλη
του 2013. «Επιφυλακή ετοιμότητας» λέει ένα
άλλο μήνυμα, πάλι από τα γραφεία, στις 12 Σε-
πτέμβρη του 2013, δυο μέρες πριν την επίθε-
ση σε βάρος συνδικαλιστών στο Πέραμα. Λί-
γες ώρες πριν την επίθεση (13/9/13), στα πλαί-
σια της προετοιμασίας της, επιβεβαιώνει την

τακτική που περιγράφει ο Πατέλης στο «ό,τι
κινείται σφάζεται». Το τάγμα περιμένει μήνυμα
από ανώτερους για να συγκροτηθεί και ότι η
επίθεση ξεκινάει από τα γραφεία: «Όλοι από
το μεσημέρι σε ετοιμότητα σε περίπτωση μη-
νύματος θα πάτε στην τοπική του Περάματος
θα μαζευτείτε στη Νίκαια και θα πάτε Πέραμα.
Εντολή Λαγού».

Όλα κατόπιν έγκρισης

Διαβάστηκαν μηνύματα του ίδιου του περι-
φερειάρχη Λαγού, όπου πλέον η εικόνα που
έχουν περιγράψει τόσοι μάρτυρες, ότι τίποτα
δε γίνεται χωρίς εντολή και έγκριση από την
ηγεσία, πήρε σάρκα και οστά: «Καλημέρα
Γιάννη, αναφέρω παρόντες από Πέραμα 10
άτομα. Συναντιόμαστε τώρα όλες οι τοπικές
στην Σαλαμίνα και ξεκινάμε άμεσα», «Γιάννη
τέλος η δράση. Πάμε καραβάκια για πίσω.
Όταν φύγουμε κάπο γραφεία Πειραιά θα σου
ξαναστείλω» (29/6/13). «Γιάννη καλημέρα έχω
την άδειά σου να κάνω με την υπεύθηνη στα
Καμίνια στην ΔΕΗ διακανονισμό για το γρα-
φείο ? Σε πειράζει να της το πω» (από «Τ.Ο Νί-
καιας»), «Καλησπέρα Γιάννη, αύριο το πρωί θα
βγάλουμε δράση στη λαϊκή στο Πέραμα. Λέω
να πάρω και λίγους συναγωνιστές από Νίκαια
και Πειραιά όπως είπαμε. Εγκρίνεις ;» (από
«Περικλής»), «Πειράζει να φορέσω καμιά βερ-

μούδα για ξεκάρφωμα;» (από «Μπαμπάνης»),
«Τα γραφεία στο Πέραμα το απόγευμα θα τα
ανοίξω κανονικά , καλώς ;» (από «Περικλής»).

Τέλος, διαβάστηκαν και επιβεβαιώθηκαν τα
παλιότερα σχετικά δημοσιεύματα που αφο-
ρούν τη συμμετοχή του Λαγού στην επίθεση
στο συνεργείο:

«-Πλακα πλακα τ συνεργειο στην ηλιουπολη
ειχε δουλεια 50 μηχανακια:-Dχα Λαγός: Χαχα-
χα.καλο - Δλδ τους αλαξατε λαδια κ τους γρα-
σαρατε?:-P Λαγός: Ναι μωρε.ενα ρεκτιφιε».

«Νικόλ: Ο αντρακλας μου δερνει.λα λα λα
λα.γουστααααρω Λαγός: Γιατι; τωρα το ειδες
Νικόλ: Οχι.εξιταρομαι καθε φορα που το κα-
νεις.ειχες απο απριλη ;-) Λαγός: Ξεχασες τη
διανομη τροφιμων.τα ματ Νικόλ: Για αναρχια
λεω λατρεια.τα ματ ειναι τακτικοτερα
νομιζω.μαρεσε που πηγατε επιτηδες.επικεφα-
λης τους ο λαγος λενε μεσα.χαχα.ετσι κατα τα
αλλα λενε πως εισαι κοτα τα ζωα».

Στα κινητά δυο κατηγορούμενων (Καζαντζό-
γλου –υπεύθυνος του τάγματος-, Κορκοβίλης
–μέλος του τάγματος-), βρέθηκε τέλος το
sms-σύνθημα για την έναρξη της δολοφονικής
επίθεσης σε βάρος του Παύλου Φύσσα: «Όλοι
τώρα στην τοπική. Όσοι είστε κοντά. Δε θα πε-
ριμένουμε μακρινούς».

Α.Φ.

Α
ναβολή για τις 26 Νοέμ-
βρη πήρε η εκδίκαση σε
δεύτερο βαθμό της υπό-

θεσης της δολοφονίας του
27χρονου Πακιστανού εργάτη
Σαχζάτ Λουκμάν τον Γενάρη
του 2013 από τους χρυσαυγίτες
δολοφόνους Στεργιόπουλο και
Λιακόπουλο. 

Αντιφασιστική συγκέντρωση
με την παρουσία της ΚΕΕΡΦΑ,
αλλά και αγωνιστών από το Στέ-
κι Αντίπνοια στα Πετράλωνα
πραγματοποιήθηκε, παρά τη
βροχή, έξω από το Εφετείο της
Αθήνας, ενώ και μέσα στην αί-
θουσα το ακροατήριο ήταν αμι-
γώς αντιφασιστικό.

Στην έναρξη της συνεδρίασης
του Μικτού Ορκωτού Εφετείου
την Τρίτη 26/6, επιβεβαιώθηκε
ότι οι δυο βασικοί αυτόπτες
μάρτυρες έλειπαν από τη δίκη.
Με επιστολή τους που διαβά-
στηκε στο δικαστήριο το ζευγά-
ρι των δυο μαρτύρων, που είδαν
την δολοφονία από το μπαλκόνι
τους και την κατήγγειλαν στην
αστυνομία, εξηγούσαν πως λεί-
πουν στο εξωτερικό για δουλειά
και πως θα επιστρέψουν μετά το
Σεπτέμβρη. Παρά τις αντιρρή-
σεις της υπεράσπισης των χρυ-

σαυγιτών η εισαγγελέας τόνισε
πως δεν γίνεται να προχωρήσει
η δίκη χωρίς την παρουσία των
πιο σημαντικών μαρτύρων και
πρότεινε την αναβολή της, κάτι
που έγινε δεκτό από τον πρό-
εδρο, που έστειλε τους δυο να-
ζιστές δολοφόνους ξανά πίσω
στη φυλακή.

Να θυμίσουμε πως πρωτόδι-
κα οι δυο ναζί δολοφόνοι Στερ-
γιόπουλος και Λιακόπουλος εί-

χαν καταδικαστεί σε ποινή ισό-
βιας κάθειρξης, ενώ το δικαστή-
ριο με μια σημαντική απόφαση
αναγνώρισε ξεκάθαρα, για πρώ-
τη φορά στα ελληνικά δικαστικά
χρονικά, το ρατσιστικό κίνητρο
της δολοφονικής επίθεσης που
δέχθηκε ο Λουκμάν τα χαράμα-
τα της Πέμπτης 17/1/13 στην
οδό Τριών Ιεραρχών στο δρόμο
για την δουλειά του στη λαϊκή
των Πετραλώνων.

ΔΙΚΗ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ ΤΟΥ ΛΟΥΚΜΑΝ

Αναβολή για τις 26 Νοέμβρη 

ΔΙΚΗ Χ.Α  Με sms δίνονταν οι διαταγές

Διαδήλωση στα Πετράλωνα στα πέντε χρόνια
από τη δολοφονία του Σ. Λουκμάν

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ-

ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7.30μμ
Ανοιχτή εκδήλωση: 
Μνημόνια – πόλεμοι – ρατσισμός 
Η αντικαπιταλιστικής απάντηση 
Εργατικοί αγώνες – διεθνισμός
Ομιλητές: Γ.Ράγκος, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, 
Θ. Ανδρίτσος, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συντονίζει ο Μανώλης Αθανασίου, 
πρ. σωματείου Ασπρόφως

Τ.Ε. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7  πάρκο Μίκη Θεοδωράκη (Βριλήσσια) 7μμ
Ανοιχτή εκδήλωση: 
Μνημόνια διαρκείας και πολεμικοί ανταγωνισμοί
Να πάρουμε τη διέξοδο στα χέρια μας
Ομιλητές: Σ. Κοντομάρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Α. Μπαχτή, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Γ.Ράγκος, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 αίθ. συλλόγου εργαζομένων 
δήμου Ζωγράφου (αμαξοστάσιο) 6.30μμ
συνέλευση
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Η
87η συνέλευση ΔΟΕ που διεξήχθη στις 23 με
25 Ιουνίου στο Νοβοτέλ κατέγραψε άλλη μια
χαμένη ευκαιρία για τον κλάδο των εκπαιδευτι-

κών, να ανοίξει με απεργιακούς όρους μια αποφασιστι-
κή σύγκρουση με την συνολική αντιεκπαιδευτική επίθε-
ση που έχει προχωρήσει ο Γαβρόγλου σε όλες τις
βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, από το πανεπι-
στήμιο μέχρι το νηπιαγωγείο. 

Μέσα από τις τοποθετήσεις των αντιπροσώπων
όλων των παρατάξεων έβγαινε ξεκάθαρα πως το δη-
μόσιο σχολείο κινδυνεύει. Πως κυβέρνηση, ΟΟΣΑ και
τρόικα υπονομεύουν βήμα βήμα τις μορφωτικές ανάγ-
κες των μαθητών, καταπατούν τα εργασιακά δικαιώμα-
τα των εκπαιδευτικών, βάζουν σε αμφισβήτηση το δη-
μόσιο σχολείο. 

Μια σειρά αντιπρόσωποι αναπληρωτές έφεραν μέσα
από την δική τους εμπειρία πόσο κάλπικα είναι τα πα-
νηγύρια για την έξοδο από τα μνημόνια και οι υποσχέ-
σεις για μαζικούς διορισμούς, την ώρα που μαζί με άλ-
λους 24.000 συναδέλφους τους απολύονται μαζικά.
Και πόσο δίκιο είχαν οι χιλιάδες εκπαιδευτικοί που
βρέθηκαν στο δρόμο, στις μεγάλες πανεκπαιδευτικές
κινητοποιήσεις όλου του προηγούμενου διαστήματος,
στις καταλήψεις και στις Συνελεύσεις Αγώνα, στις δε-
κάδες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις της χώρας

Όμως η συνέλευση δεν πήρε καμία απόφαση για
απεργία. Η ΔΑΚΕ και η ΔΗΣΥ σίγουρα δεν θέλανε. Αλ-
λά δυστυχώς και από τα αριστερά καμία παράταξη δεν
έβαλε πρόταση να βγει απόφαση για απεργία από την
συνέλευση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και η απεργία-αποχή
από την αξιολόγηση, τον προγραμματισμό και την
αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου, δεν βγήκε ως
απόφαση και παραπέμφθηκε στο επόμενο ΔΣ της ΔΟΕ
για να αποφασίσει. 

Η μόνη διαφοροποίηση υπήρξε από το δίκτυο “Η
Τάξη μας”, που κατέθεσε πρόταση για να αποφασίσει
το συνέδριο 48ωρη απεργία για τις 26-27 Σεπτέμβρη
με γύρο συνελεύσεων για συνέχεια και κλιμάκωση. 

Η ΔΑΚΕ αναλώθηκε σε πατριδοκάπηλες κορώνες και
σε εθνικιστικές καταγγελίες καταθέτοντας ψήφισμα
για το Μακεδονικό, όπως και η ΔΗΣΥ, που όμως δεν
πέρασαν. Πάνω από 25 αντιπρόσωποι κατάθεσαν αντι-
φασιστικό ψήφισμα που καλούσε να μπούνε στην φυ-
λακή οι νεοναζί, με αφορμή την προσπάθεια της Χρυ-
σής Αυγής να καλέσει σε πραξικόπημα. Το ψήφισμα
όπως και όλα τα άλλα παραπέμφθηκε στο ΔΣ της
ΔΟΕ.

Η 87η συνέλευση του κλάδου αποδείχτηκε κατώτε-
ρη των περιστάσεων, χρειάζεται η μεγάλη αγωνιστική
πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να πάρει στα χέρια της
την μάχη για να βγει ο κλάδος σε απεργία, μετά το
άνοιγμα των σχολείων το Σεπτέμβρη. Είναι σίγουρο ότι
μαζί μας σε έναν τέτοιο αγώνα για την σωτηρία του
δημόσιου σχολείου θα έχουμε την πλειοψηφία των ερ-
γαζομένων και της νεολαίας. 

Σεραφείμ Ρίζος, 
πρόεδρος ΣΕΠΕ Χανίων, 

αντιπρόσωπος στην 87η συνέλευση της ΔΟΕ

ΚΑΤΩΤΕΡΗ 

ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

87η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΟΕ 

Να πάρει 
η βάση τη μάχη
στα χέρια της

Γ
ια τρίτη φορά, 13 χρόνια μετά το
θάνατό του, ξανανοίγει ο φάκελος
της υπόθεσης Τσαλικίδη, του

πρώην στελέχους της Vodafone που
βρέθηκε απαγχονισμένος στο διαμέρι-
σμά του στον Κολωνό τον Μάρτιο του
2005 λίγο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο
των υποκλοπών. Tο νέο πόρισμα της ει-
σαγγελίας εφετών κρίνει ότι συντρέχουν
λόγοι ανάσυρσης της υπόθεσης από το
αρχείο.

Σύμφωνα με το πόρισμα διαπιστώνον-
ται σωρεία παραλήψεων κατά την ποινι-
κή προδικασία, εκτιμώντας ότι αυτές
έχουν σοβαρό αντίκτυπο στις αποδεικτι-
κές απαιτήσεις της υπόθεσης. Όπως το-
νίζεται στο πόρισμα, παρόλο που ο θά-
νατος Τσαλικίδη συνδέεται με την υπό-
θεση των παρακολουθήσεων ωστόσο
ποτέ δεν διατάχθηκε αναπαράσταση του
σκηνικού θανάτου ή/και εγκληματολογι-
κή έρευνα στο διαμέρισμα Τσαλικίδη.

Επιπλέον στο πόρισμα παρουσιάζονται
νέα στοιχεία που αμφισβητούν ανοιχτά
την υπόθεση της αυτοκτονίας. Ο 39χρο-
νος είχε βρεθεί κρεμασμένος στο μπάνιο
του σπιτιού του με σκοινί εννέα χιλιο-
στών δεμένο με ναυτικό κόμπο γύρω
από τον λαιμό του. Ωστόσο η έλλειψη εν-
δείξεων τραυματισμού που συνήθως
υπάρχουν σε περιπτώσεις αυτοκτονιών
με θηλιά, η έλλειψη σημαδιών από το
σκοινί στον λαιμό του κρεμασμένου και
οι εντυπωσιακές διαφορές μεταξύ των
συμπερασμάτων της αρχικής και της
συμπληρωματικής εγκληματολογικής έκ-
θεσης δεν συντείνουν τελικά στην υπό-
θεση αυτοκτονίας του Τσαλικίδη. 

Να σημειωθεί ότι η οικογένεια είχε επι-
δείξει εντυπωσιακή επιμονή στο μεσο-
διάστημα, υποβάλλοντας περί τις 17 αι-
τήσεις εκταφής της σορού του Κώστα
Τσαλικίδη, πεπεισμένη ότι επρόκειτο για
σκηνοθετημένη αυτοχειρία, ενώ επέμει-
ναν επίσης πως ο Τσαλικίδης δεν είχε
την αναγκαία ειδική γνώση να δέσει τον
ναυτικό κόμπο γύρω από το λαιμό του.

Πολύ μεγάλη σημασία έχει και το γε-
γονός ότι στο πόρισμά του ο εισαγγελέ-
ας που παράγγειλε τη νέα δίωξη έδωσε
το πράσινο φως για την εκμετάλλευση
του όποιου υλικού από τον φάκελο των
υποκλοπών. Είναι η πρώτη φορά που οι
δυο δικογραφίες (των υποκλοπών και
της δολοφονίας) εμφανίζονται σαν δεμέ-
νες και συμπληρωματικές μεταξύ τους.

Οι τηλεφωνικές υποκλοπές γίνονταν
την περίοδο 2004-2005 από καρτοκινητά
τηλέφωνα-σκιές, μέσω ειδικού λογισμι-
κού που είχε εγκατασταθεί στην εταιρία
Vodafone, σε βάρος 100 τηλεφωνικών
αριθμών. Συνήθως τα ΜΜΕ εστιάζουν
στην παρακολούθηση των κινητών του
τότε πρωθυπουργού Καραμανλή και άλ-
λων υπουργών, προκειμένου να «θυμα-
τοποιήσουν» την τότε κυβέρνηση. 

Όμως η κυβέρνηση Καραμανλή γνώρι-
ζε το γεγονός ήδη 11 μήνες πριν τη δη-

μοσιοποίησή του τον Φεβρουάριο του
2006, από το Μάρτιο του 2005, όταν ο
διευθύνων σύμβουλος της Vodafone τον
είχε ενημερώσει προσωπικά για τις υπο-
κλοπές. Μία ημέρα πριν από αυτήν την
ενημέρωση, ο υπεύθυνος Λογισμικού
της Vodafone Κώστας Τσαλικίδης είχε
βρεθεί κρεμασμένος στο σπίτι του, με
την επίσημη εκδοχή των αρχών να είναι
η “αυτοκτονία”.

Παρακολουθήσεις

Στην πραγματικότητα οι παρακολου-
θήσεις στόχευαν σε όσους η CIA θεω-
ρούσε πιθανή «απειλή» (η λίστα περιλάμ-
βανε  ονόματα Σύριων και Ιρακινών μετα-
ναστών, ονόματα «συνήθως υπόπτων
όπως η Κατερίνα Ιατροπούλου αλλά  και
το όνομα του Γιάννη Σηφακάκη, τότε
συντονιστή της Συμμαχίας Σταματήστε
τον Πόλεμο που οργάνωνε τα μεγάλα
αντιπολεμικά συλλαλητήρια) αλλά ευκαι-
ρίας δοθείσης, περιέλαβε και την κυβέρ-
νηση. Η Συμμαχία βρέθηκε στο μάτι της
CIA, της αμερικανικής πρεσβείας και των
άλλων μυστικών υπηρεσιών ακριβώς για-
τί το επίμαχο διάστημα, το καλοκαίρι του
2004, όταν ξεκίναγαν οι παρακολουθή-
σεις, διαδήλωνε ενάντια στα “μέτρα
ασφαλείας” που έστηναν οι αμερικανοί
πράκτορες που αλώνιζαν εκείνο το διά-
στημα την Αθήνα για να μας “προστα-
τεύσουν” από τους κινδύνους της τρο-
μοκρατίας εν όψει Ολυμπιάδας. Τον Αύ-
γουστο, η Συμμαχία είχε καλέσει σε δια-
δήλωση στο κέντρο της Αθήνας με την
επίσκεψη στην Ελλάδα.του τότε υπουρ-
γού Εξωτερικών των ΗΠΑ Κόλιν Πάουελ
τελικά να ακυρώνεται. 

Με σκανδαλώδη τρόπο τον Αύγουστο
του 2008, η υπόθεση των υποκλοπών
μπήκε στο αρχείο - για να ανοίξει όμως
ξανά το 2010. Το 2015 προέκυψαν νέα
ευρήματα από το αρχείο Σνόουντεν που
ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι όλα ξεκίνη-

σαν τις παραμονές των Ολυμπιακών
Αγώνων της Αθήνας, με τη στενή συνερ-
γασία των ελληνικών και των αμερικανι-
κών μυστικών υπηρεσιών (ΕΥΠ και NSA-
CIA).

“Πλέον αποκαλύπτεται ότι είχαμε δί-
κιο. Δυστυχώς η ελληνική δικαιοσύνη
προσπάθησε να κουκουλώσει, τότε που
ήταν πρόσφατο, το τεράστιο αυτό σκάν-
δαλο κρυμμένη πίσω από πραγματογνω-
μοσύνες της Vodafone που έβγαζαν ότι
δεν έχουν καμιά ευθύνη τα στελέχη της
εταιρίας”, ανέφερε στην ΕΑ ο Γιάννης
Σηφακάκης, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, “Στις δίκες όμως που ακολούθησαν
η μεγάλη πλειοψηφία των θυμάτων δι-
καιώθηκε. Το θέμα ήταν να βρεθεί και
ποιος ήταν ο δράστης που έκανε τις
υποκλοπές. Η έρευνα προχώρησε και
βρέθηκε το σημείο αγοράς του τηλεφώ-
νου από το οποίο εγκαταστάθηκε το λο-
γισμικό και συνδέθηκαν τα 100 τηλέφω-
να-σκιές. Αυτός που αγόρασε το κινητό
που εγκαταστάθηκε το λογισμικό παρα-
κολούθησης ήταν ένας αμερικάνος
πρώην πράκτορας που ήταν εκτός Ελλά-
δος και από εκεί και πέρα χάθηκαν τα
ίχνη του. Η υπόθεση από εκεί και πέρα
κόλλησε.

Σήμερα με το άνοιγμα της υπόθεση
Τσαλικίδη επιβεβαιώνεται ότι αυτό που
υποστηρίζαμε σαν Συμμαχία Σταματήστε
τον Πόλεμο και σαν αντιπολεμικό κίνημα
εκείνης της περιόδου, ότι δηλαδή η υπό-
θεση Τσαλικίδη δεν ήταν αυτοκτονία αλ-
λά δολοφονία από αυτούς που είχαν
συμφέρον για να εξαφανίσουν τα ίχνη
από το σκάνδαλο των υποκλοπών. Τις
υποκλοπές πλέον ξέρουμε πως τις έκανε
η Vodafone σε συνεργασία με το διεθνές
παρακράτος, τις μυστικές υπηρεσίες και
την κάλυψη της ελληνικής κυβέρνησης.
Εκεί πρέπει να ψάξουν και για τους δο-
λοφόνους του Τσαλικίδη”. 

Κ.Μ.

ΞΑΝΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΣΑΛΙΚΙΔΗ

Δολοφονία δείχνει το νέο πόρισμα

Από την “απαγορευμένη” διαδήλωση ενάντια στην επίσκεψη του Πάουελ 
τον Αύγουστο του 2004 στην Αθήνα
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ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα
6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 6μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός) 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική
πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπό-
λεως 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου
6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέ-
λου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λα-
ρίσης 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 12μεσ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
(Public) 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου
11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12 μεσ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 12 μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12 μεσ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
10.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 10.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρ-
τίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Οι εξελίξεις στο μακεδονικό
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημονια 
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκυ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ «Μικρή Πλατεία» 7μμ
Χρέος: μόνη λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Αντώνης Αντύπας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Κρίκος 7μμ
Κρίση στην καρδιά της Ε.Ε.: οι εξελίξεις
στη Γερμανία
Ομιλήτρια: Αναστασία Χατζηλουκά

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Πικάπ 7μμ
Χρέος: μόνη λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στο
ρεφορμισμό
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Σύλλογος Δασκάλων
7.30μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημόνια
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Ποέτα 8μμ

Στήβεν Χόκινγκ – σπάζοντας τα όρια
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Τρίλιζα 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση και οι εκλο-
γές στην Τουρκία
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Άνεμος 6.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση και οι εκλο-
γές στην Τουρκία
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Γιώτης 8μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση και οι εκλο-
γές στην Τουρκία
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Χρύσα Μπαλατσούρα

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στον
ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Η εργατική τάξη παρούσα στη μάχη για τα
ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 28/6 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Ρεφορμισμός-τί φταίει για την κατάντια του
ΣΥΡΙΖΑ 
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημόνια 
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 Βενέτης 8μμ
Το πολύχρονο σκάνδαλο του χρέους: μόνη
λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ο ιστορικός νεκροθάφτης τότε και σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Κρίση στην καρδιά της Ε.Ε.: οι εξελίξεις
στη Γερμανία
Ομιλήτρια: Αναστασία Χατζηλουκά

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Τζέγκα 7μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάντια
του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Χρέος: μόνη λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Μωυσής Αλοντάτ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Χρέος: μόνη λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Αντέμ Χουσέϊνκο

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Wake & Bake (μετρό
Ελληνικό) 7μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Ζωή 7.30μμ

Η νέα ελληνοτουρκική κρίση και οι εκλο-
γές στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφά Καμπόης 7μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση και οι εκλο-
γές στην Τουρκία
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Pure 7.30μμ
Το πολύχρονο σκάνδαλο του χρέους: μόνη
λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 δημαρχείο 7.30μμ
Το πολύχρονο σκάνδαλο του χρέους: μόνη
λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Μάνος Καρτέρης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερ-
ψιθέας) 6.30μμ
Στήβεν Χόκινγκ – σπάζοντας τα όρια
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε τους
εμπρηστές του πολέμου
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Λα Ροζέ 6μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε τους
εμπρηστές του πολέμου
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η Γ’ Διεθνής
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάντια
του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη
αλληλεγγυη
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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 δημι-
ουρ 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 δι-
καιο 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 πο-
λι 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 κό-
σμο 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,
ρατσι 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 με-
τα 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 παρεμ 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



Τ
ο αγαπημένο σύνθημα των ακροδεξιών
και φασιστικών συμμοριών έξω από τη
Βουλή την περασμένη βδομάδα ενάντια

στη συμφωνία για το Μακεδονικό ήταν το
«αλήτες προδότες πολιτικοί» παράλληλα με
τις επιδοκιμασίες στο ναζί Μπαρμπαρούση
που καλούσε για πραξικόπημα από το βήμα. 

Το ανάλογο του «αλήτες προδότες πολιτι-
κοί» ήταν και το σύνθημα των ακροδεξιών ορ-
δών που προσπάθησαν να εισβάλλουν στο
γαλλικό κοινοβούλιο τη νύχτα της 6ης Φλεβά-
ρη 1934. Δεν είχαν στόχο να ανατρέψουν
απλά την κυβέρνηση, αλλά κάθε μορφής δη-
μοκρατία. Ένα χρόνο μετά την άνοδο των ναζί
του Χίτλερ στην εξουσία, η φασιστική απειλή
χτυπούσε την πόρτα της Γαλλίας, που υποτί-
θεται είχε «ανοσία» σε τέτοια φαινόμενα λόγω
των δημοκρατικών θεσμών, με τον πιο θεαμα-
τικό τρόπο. 

Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε αρχίσει
να πλήττει σοβαρά τον γαλλικό καπιταλισμό
από τις αρχές του 1932. Εκείνη τη χρονιά επέ-
στρεψε στην κυβέρνηση αυτό που στη Γαλλία
ονομαζόταν «καρτέλ (συνασπισμός) της αρι-
στεράς». Για την ακρίβεια στην κυβέρνηση
επέστρεψε το Ριζοσπαστικό Κόμμα, που υπο-
τίθεται ενσάρκωνε τις αξίες της Δημοκρατίας
απέναντι στους νοσταλγούς της μοναρχίας
και την Καθολική Εκκλησία. Το Σοσιαλιστικό
Κόμμα έδινε ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρ-
νηση στη βουλή. 

Η ανεργία μεγάλωνε, θα έφτανε το 1 εκα-
τομμύριο. Ο αριθμός μπορεί να έμοιαζε μι-
κρός σε σχέση με το τι είχε γίνει στην Γερμα-
νία ή στις ΗΠΑ, αλλά δεν περιλάμβανε την
κρυμμένη ανεργία: το 40% των βιομηχανικών
εργατών δούλευαν με μειωμένα ωράρια και μι-
σθούς. Η κυβέρνηση επέμενε στην πολιτική
των «ισορροπημένων προϋπολογισμών» και
των περικοπών. Οι ανασχηματισμοί διαδέχον-
ταν ο ένας τον άλλον, αλλά η πολυπόθητη
σταθερότητα δεν ερχόταν. 

Η Δεξιά (δυο χαλαροί εκλογικοί συνασπι-
σμοί εκείνη την εποχή) είχε ξεκινήσει μια λυσ-
σασμένη εκστρατεία ενάντια στην κυβέρνηση
των «ανίκανων» και των «διεφθαρμένων». 

Όμως, αυτοί που κέρδιζαν πραγματικά έδα-
φος ήταν οι φασίστες. Στη Γαλλία δεν υπήρχε
ένα μεγάλο φασιστικό κόμμα με παρουσία στη
βουλή και στους δρόμους σαν κι αυτά που είχαν
στήσει ο Μουσολίνι στην Ιταλία κι ο Χίτλερ στην
Γερμανία. Όμως, υπήρχε ένα συνονθύλευμα μι-
κρότερων και μεγαλύτερων οργανώσεων που
θέλανε να μιμηθούν το παράδειγμά τους. 

Κάποιες είχαν μεγάλο παρελθόν όπως η Γαλ-
λική Δράση (Action Francaise�). Η Γαλλική Αλλη-
λεγγύη (Solidarite� Francaise) ήταν υμνητές του
Χίτλερ και διακρινόταν από τα μέλη της που
έκαναν παρελάσεις με στολές, αρβύλες και ρό-
παλα φωνάζοντας «η Γαλλία στους Γάλλους».
Για τα μέλη των Νέων Πατριωτών (Jeunesses
Patriotes) το πρότυπο ήταν ο Μουσολίνι.

Αυτό που ένωνε όλες αυτές τις συμμορίες
ήταν το μίσος για την Αριστερά και τη Δημο-
κρατία, η βία των ταγμάτων εφόδου τους και
οι σχέσεις τους με τις δεξιές οργανώσεις πα-
λαιών πολεμιστών και αποστράτων. Η μεγαλύ-
τερη «ένωση» το 1934 ήταν για παράδειγμα η
Croix de Feu, που ο αρχικός της πυρήνας
αποτελούνταν από παρασημοφορημένους βε-
τεράνους. Τον Μάρτη του 1933, λίγες βδομά-
δες μόνο μετά τον εμπρησμό του Ράιχσταγκ
από τους ναζί, η εφημερίδα της Εθνικής Ένω-
σης Αποστράτων κυκλοφορούσε με ένα σκί-
τσο όπου οι βουλευτές ήταν κρεμασμένοι
μπροστά από το φλεγόμενο κοινοβούλιο. 

«Σκάνδαλο Σταβίσκι»

Το πλαίσιο για την έφοδο των φασιστών το
πρόσφερε το «σκάνδαλο Σταβίσκι». Ο Αλε-
ξάντρ Σταβίσκι ήταν ένας κερδοσκόπος χρη-
ματιστής που πούλησε πλαστά ομόλογα στη
δημοτική τράπεζα της Μπαγιόν. Στο σκάνδαλο
αναμίχθηκαν υπουργοί και άλλα ανώτερα στε-
λέχη των Ριζοσπαστών. Τα «σκάνδαλα της δια-
πλοκής» δεν ήταν καθόλου ασυνήθιστα. Επί
κυβερνήσεων της δεξιάς τα προηγούμενα
χρόνια είχαν αποκαλυφθεί κάμποσα «ζουμε-
ρά». Όμως, σε συνθήκες κρίσης και με τη
συμμαχία Ριζοσπαστών-Σοσιαλιστών στην κυ-
βέρνηση, οι φασίστες έβρισκαν ένα προφανή
στόχο. 

Υπήρχε κι ένα άλλο σημείο σύγκλισης: ο

Σταβίσκι ήταν Εβραϊκής καταγωγής από την
Ουκρανία. Οι φασίστες (στην πραγματικότητα
όλη η Δεξιά) ήταν αντισημίτες και έκαναν καμ-
πάνιες ενάντια στους «ξένους». Έτσι δίπλα
στο σύνθημα «κάτω η δημοκρατία των συν-
τρόφων» προστέθηκαν και ένα σωρό εμετικά
για την «εβραιομασονική συνωμοσία». 

Η κυβέρνηση Σοτέμπ παραιτήθηκε και πρω-
θυπουργός ορκίστηκε ο Εντουάρ Νταλαντιέ
των Ριζοσπαστών. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης
εν μέσω βίαιων διαδηλώσεων των φασιστών
στο κέντρο του Παρισιού. Στις 4 Φλεβάρη ο
Νταλαντιέ αποφάσισε να μετακινήσει από τη
θέση του τον Ζαν Κιαπ, Διοικητή της Αστυνο-
μίας της περιφέρειας του Παρισιού, μια νευ-
ραλγική θέση. Ο Κιαπ ήταν διαβόητος για τον
αντικομουνισμό του και την προστασία που
έδινε στους φασίστες. Οι ακροδεξιές ενώσεις
κάλεσαν σε συλλαλητήριο στις 6 Φλεβάρη. 

Η επίθεση στο κοινοβούλιο ήταν οργανωμέ-
νη και επίμονη. Φάλαγγες από διαφορετικά
σημεία του Παρισιού συνέκλιναν στη γέφυρα
του Σηκουάνα που οδηγούσε στο κτίριο του
κοινοβουλίου, σπάζοντας αστυνομικούς κλοι-
ούς. Κρατούσαν ρόπαλα, σφεντόνες, περί-
στροφα. Αποκρούστηκαν όταν η αστυνομία
αναγκάστηκε να ανοίξει πυρ με αποτέλεσμα
15 νεκρούς. 

Η έφοδος απέτυχε, αλλά οι φασίστες είχαν
μια πολιτική επιτυχία. Την επόμενη μέρα ο
Νταλαντιέ κάλεσε σύσκεψη για την αντιμετώ-
πιση της κατάστασης. Ο ένας μετά τον άλλο
οι «θεσμικοί παράγοντες» δήλωσαν ότι τίποτα
δεν μπορεί να γίνει με τους φασίστες γιατί θα
παραβιαζόταν η «συνταγματική νομιμότητα».
Ακόμα και οι συλλήψεις που αποφασίστηκαν
δεν έγιναν. Κατά διαβολική σύμπτωση οι
ασφαλίτες δεν έβρισκαν τους καταζητούμε-
νους. Η κυβέρνηση Νταλαντιέ παραιτήθηκε. 

Πρωθυπουργός ορκίστηκε ο Γκαστόν Ντου-
μέρζ, που προσπάθησε να κυβερνήσει με δια-
τάγματα και να περάσει μια συνταγματική
αναθεώρηση όπως την ήθελαν οι υποστηρι-
κτές της «ισχυρής εξουσίας». Ο Ντουμέρζ δεν
τα κατάφερε αλλά ο κίνδυνος ήταν ορατός. Η
ακροδεξιά, το φασιστικό «πεζοδρόμιο» μπο-
ρούσε να καθορίζει τις πολιτικές εξελίξεις.
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Γαλλία 1934 - Η εργατική
απάντηση στη φασιστική πρόκληση

Τ
ην απάντηση που δεν μπορούσαν και
δεν ήθελαν να δώσουν οι «θεσμοί» την
έδωσε το εργατικό κίνημα. Η 6η Φλεβά-

ρη είχε σημάνει συναγερμό για εκατομμύρια
εργάτες και εργάτριες. Μπορεί να μην είχαν
ακόμα την αυτοπεποίθηση να τα βάλουν κα-
τευθείαν με τα αφεντικά, αλλά γνώριζαν καλά
ποια μοίρα τους επεφύλασσαν οι φασίστες.
Τις ίδιες μέρες που ξεδιπλωνόταν η φασιστική
πρόκληση, οι σοσιαλιστές εργάτες της Βιέν-
νης πάλευαν με το όπλο στο χέρι ενάντια στη
συγκρότηση μιας ακροδεξιάς κυβέρνησης. Αυ-
τή ήταν η έμπνευση. 

Η ηγεσία της CGT κάλεσε σε 24ωρη απεργία
για τις 12 Φλεβάρη. Δεν ήταν μια αριστερή ηγε-
σία, αλλά έπιανε το κλίμα. Η κομμουνιστική
CGT-U δήλωσε ότι θα συμμετέχει κι αυτή. Το
Σοσιαλιστικό Κόμμα κάλεσε σε διαδηλώσεις για
εκείνη τη μέρα. Την τελευταία στιγμή το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα ανακοίνωσε την συμμετοχή
του παρόλο που δήλωνε σε όλους τους τόνους
«καμιά συμμαχία με τον σοσιαλφασισμό». 

Η διαδήλωση στο Παρίσι ήταν συγκλονιστι-
κή. Σύμφωνα με την «κεντρώα» εφημερίδα
L’Oeuvre συμμετείχαν περίπου 150 χιλιάδες
άνθρωποι, πολλές φορές περισσότεροι από
τις χιλιάδες των φασιστών που είχαν επιτεθεί
στο κοινοβούλιο. Το κλίμα ήταν και γιορτινό
και αποφασιστικό: «Υψωμένες γροθιές, κόκκι-
να λάβαρα, συνθήματα ‘Ο Κιαπ στη φυλακή!’,
Ενιαίο Μέτωπο’ και ξανά και ξανά τραγουδιέ-
ται η Διεθνής» έγραφε το ρεπορτάζ. Η σοσια-
λιστική εφημερίδα Le Populaire υπογράμμιζε
το γεγονός ότι η διαδήλωση κατέληξε στην ερ-
γατογειτονιά της Μπελβίλ, το τελευταίο προ-
πύργιο της Κομμούνας του 1871: «η επανα-
στατική φλόγα που εχτές ακόμα τρεμόπαιζε,
σήμερα ξεπηδάει δυνατή», έγραφε. Βέβαια το
Σοσιαλιστικό Κόμμα ήταν το ακριβώς αντίθετο
τέτοιας φλόγας και μάλιστα της επαναστατι-
κής. Όμως, για τους εργάτες και τις εργάτριες
που κινητοποιήθηκαν η περιγραφή ίσχυε. 

Εκείνη την μέρα έγιναν 346 διαδηλώσεις σε
όλη τη χώρα, στις 161 συμμετείχαν από κοινού
κομμουνιστές και σοσιαλιστές. Ο συνολικός
αριθμός των απεργών έφτασε τα 4,5 εκατομ-
μύρια και των διαδηλωτών το ένα εκατομμύριο. 

“Ενότητα”

Οι διαδηλώσεις και η απεργία της 12 Φλεβά-
ρη ήταν επίσης και ένα πρώτο ισχυρό πλήγμα
στον σεχταρισμό των ηγεσιών της Αριστεράς.
Στο Παρίσι, οι φάλαγγες των σοσιαλιστών και
κομμουνιστών διαδηλωτών ενώθηκαν μπροστά
στο Άγαλμα της Δημοκρατίας στη πλατεία Να-
σιόν με το πλήθος να φωνάζει με όλη τη δύνα-
μη της φωνής του «Ενότητα! Ενότητα!»

Η επιτυχία αναπτέρωσε την αυτοπεποίθηση
του εργατικού κινήματος και αυτή η αλλαγή
εκφράστηκε με ένταση του απεργιακού κινή-
ματος και ακόμα μεγαλύτερη πίεση στις ηγε-
σίες για ενωτική δράση. Άρχισαν να οργανώ-
νονται επιτροπές και αντιφασιστικές πρωτο-
βουλίες. Το δυνάμωμα του κινήματος ενάντια
στη φασιστική απειλή, τροφοδοτούσε και την
αυτοπεποίθηση των εργατών να παλέψουν
ενάντια στις καπιταλιστικές επιθέσεις της κρί-
σης. Οι απεργίες άρχισαν να αυξάνονται. 

Οι φασίστες δεν εξαφανίστηκαν. Αλλά ο
άνεμος πλέον είχε αρχίσει να φυσάει αριστε-
ρά. Το 1934 η εργατική τάξη ξεκινούσε την αν-
τεπίθεσή της. Η μεγάλη εργατική έκρηξη του
1936 απείχε μόλις δυο χρόνια. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Παρίσι 1934,
Διαδήλωση του
Σοσιαλιστικού
Κόμματος σε
αλληλεγγύη με
τον γραμματέα
του ΚΚ Γερμανίας, 
Ε. Τέλμαν
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Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ  τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr

Η συζήτηση για το Μακεδονικό έχει ανά-
ψει, ιδιαίτερα μετά τη Συμφωνία Τσίπρα-
Ζάεφ, κι έχει φέρει στην επικαιρότητα μια
σειρά αριστερά βιβλία για τα Βαλκάνια –
καινούργια ή παλιά. Ανάμεσά τους και την
επανέκδοση από το «Θεμέλιο» του κλασι-
κού βιβλίου του Τρότσκι για τους Βαλκανι-
κούς Πολέμους (ένα από τα κείμενα του
βιβλίου που έγραψε ως πολεμικός αντα-
ποκριτής υπάρχει και στο «Η κρίση στα
Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική
τάξη» του ΜΒ). 

Την Πέμπτη 5 Ιούλη στις 7.30μμ το Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο οργανώνει εκδήλω-
ση-συζήτηση με αφορμή την επανέκδοση
του βιβλίου του Τρότσκι. Ταυτόχρονα θα
υπάρχει έκθεση βιβλίου για τα Βαλκάνια
με πολλές καινούργιες και παλιότερες εκ-
δόσεις.

Την μέρα της εκδήλωσης, αλλά και για
ένα δεκαπενθήμερο από 10 ως 25 Ιούλη
θα υπάρχει παζάρι βιβλίου στο ΜΒ με
πολλές προσφορές αφιερωμένες στα 200
χρόνια του Μαρξ, στα 100 χρόνια του ΣΕ-
ΚΕ και στα 50 χρόνια του Μάη 68. Μην χά-
σετε την ευκαιρία!

Εκδήλωση για
τον Τρότσκι 
και τους
Βαλκανικούς
Πολέμους

Προτάσεις 
για διάβασμα



Έ
νας ξεσηκωμός ανάγκασε
τον Τραμπ να σταματήσει
προσωρινά τις απαγωγές μι-

κρών παιδιών στα σύνορα με το Με-
ξικό. Η πολιτική που άρχισε να
εφαρμόζει το αμερικάνικο κράτος
τους τελευταίους μήνες σήμανε δια-
χωρισμό χιλιάδων παιδιών από τις
οικογένειές τους την ώρα που περ-
νούσαν τα σύνορα. Παιδιά που φο-
ράνε ακόμα πάνες κατέληγαν στα
χέρια των μπάτσων, σε κλουβιά χω-
ρίς να ξέρουν γιατί ξαφνικά εξαφανί-
στηκε η μάνα τους κι ο πατέρας
τους. Μεταφέρονταν με αυτοκίνητα
και αεροπλάνα σε “ειδικά σημεία”
μέσα σε κατάσταση σοκ. Οι ειδικοί
εξηγούν ότι το επίπεδο στρες που
υπέστησαν τα παιδιά σε ορισμένες
περιπτώσεις είναι τόσο υψηλό που
μπορεί να προκαλέσει σοβαρές βλά-
βες στην υγεία. 

Ο Τραμπ ακόμη κι όταν οι εικόνες
και οι ήχοι της βαρβαρότητας είχαν
έρθει στη δημοσιότητα επέμενε ότι
δεν θα αλλάξει τίποτα και ισχυριζό-
ταν ότι ακόμη κι αν υπάρχει πρόβλη-
μα δεν μπορεί να λυθεί με προεδρι-
κό διάταγμα. Συνέχιζε να κλιμακώνει

τις απειλές λέγοντας ότι θα διακόψει
τη “βοήθεια” προς τις χώρες από
όπου φτάνουν μετανάστες. Τέσσε-
ρις μέρες μετά τους ισχυρισμούς
του, αναγκάστηκε κι έβαλε την υπο-
γραφή του φαρδιά πλατιά για να
σταματήσει το αίσχος.

Βέβαια αυτό που εξελίσσεται τώ-
ρα συνεχίζει να είναι αίσχος. Η άμε-
ση αλλαγή είναι ότι τα παιδιά πηγαί-

νουν στη φυλακή μαζί με τους γο-
νείς τους. Ούτε τα ίδια τα παιδιά φυ-
σικά, ούτε οι γονείς τους έχουν κά-
νει κάποιο έγκλημα. Το “έγκλημα” εί-
ναι ότι δεν είχαν νόμιμα χαρτιά.
Υπάρχουν αμφιβολίες πώς ακριβώς
θα εφαρμοστεί η αλλαγή, μιας και η
κοινή φυλάκιση παιδιών-γονιών έρ-
χεται σε αντίφαση με το όριο 20
ημερών φυλάκισης που μπορεί να

υποστεί ένα παιδί. Στην πράξη το
κράτος έχει εργαλεία με τα οποία
μπορεί να επιστρέψει στην πολιτική
των διαχωρισμών. Για το “καλό” των
παιδιών, οι αρχές έχουν ακόμη το δι-
καίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν. Ενώ,
όταν ο γονιός πρέπει να παρουσια-
στεί στο δικαστήριο, ο διαχωρισμός
συνεχίζει να ισχύει.

Η υποχώρηση του Τραμπ ήταν μια
πρώτη σημαντική νίκη του κινήμα-
τος. Ο Τραμπ και οι υπουργοί του
φοβήθηκαν ότι τα πράγματα μπο-
ρούσαν να μετατραπούν σε μια εξέ-
γερση. Άρχισαν να οργανώνονται
αυθόρμητες και μη-αυθόρμητες δια-
δηλώσεις. Τα στελέχη της κυβέρνη-
σης δέχονταν λεκτικές επιθέσεις
όπου προχωρούσαν ή και μέσα στα
εστιατόρια που έτρωγαν. Στη Φιλα-
δέλφεια χιλιάδες συγκεντρώθηκαν
ενάντια στον αντιπρόεδρο Μάικ
Πενς. Στις συγκεντρώσεις πήραν το
λόγο μικρά παιδιά και έφηβοι που
μοιράστηκαν την εμπειρία του σοκ
όταν περνάς “παράνομος” τα σύνο-
ρα και σε συλλαμβάνουν μαζί με
τους γονείς σου, ακόμη και χωρίς
“διαχωρισμό”.

Κάποιες από τις διαδηλώσεις έβα-
λαν στο στόχαστρο τα τοπικά “γρα-
φεία μετανάστευσης” όπου άρχισαν
να έρχονται πληροφορίες ότι μετέ-
φεραν παιδιά. Στο Πόρτλαντ και το
Λος Άντζελες οι διαδηλωτές έκλει-
σαν τους δρόμους, μπλόκαραν τις
εισόδους, κυνηγούσαν τα οχήματα
με φιμέ τζάμια που έβγαιναν από τα
κτίρια. Ξεκίνησε μια πρωτοβουλία
εργαζόμενων σε αεροπορικές εται-
ρείες που αρνήθηκαν να συμμετά-
σχουν σε πτήσεις υποχρεωτικής με-
ταφοράς παιδιών που τα είχαν πάρει
από τους γονείς τους. Ακόμη και
στη Microsoft υπήρξε πρωτοβουλία
εργαζομένων να σταματήσει η εται-
ρεία να συνεργάζεται με τους αντι-
μεταναστευτικούς θεσμούς του κρά-
τους.

Πολύς περισσότερος κόσμος πλέ-
ον είναι όχι μόνο ενημερωμένος αλ-
λά και ενεργοποιημένος ενάντια σε
ολόκληρο το σύστημα των κλειστών
συνόρων. Η συνέχεια έρχεται άμε-
σα, το Σάββατο 30 Ιούνη, που έχει
οριστεί μέρα δράσης σε όλες τις
ΗΠΑ ενάντια στον Τραμπ και την αν-
τιμεταναστευτική του υστερία.
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Η
άφιξη του πλοίου Ακουάριους στη Βα-
λένσια πήρε χαρακτήρα γιορτής. Μετά
από οχτώ μέρες στην αβεβαιότητα της

θάλασσας έπιασαν λιμάνι και πολλοί από τους
630 πρόσφυγες βγήκαν στη στεριά χορεύον-
τας. Η κίνηση του νέου πρωθυπουργού Πέδρο
Σάντσεθ ήρθε αφού πρώτα τα κινήματα είχαν
διακηρύξει ότι θα κρατήσουν τα λιμάνια ανοι-
χτά αν κινηθεί το Ακουάριους προς την Ισπανία
και είχαν αναγκάσει δημάρχους και άλλους το-
πικούς άρχοντες να δεσμευτούν.

Η Δεξιά είναι πολύ ζαλισμένη για να κάνει
ρατσιστικό θόρυβο. Έμεινε ξαφνικά χωρίς
εξουσία, χωρίς αρχηγό, και με το φόβο ότι
πολλά από τα στελέχη της έχουν ανοιχτές δί-
κες για μίζες, σκάνδαλα και διαφόρων ειδών
απάτες. Όμως μέσα από τις εφημερίδες τους
άρχισαν να μουρμουρίζουν ότι η πολιτική του
“καλοσυνισμού” όπως την αποκαλούν θα προ-
καλέσει “φαινόμενο ντόμινο” και θα συρρεύ-
σουν χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες.
Στην πραγματικότητα ήταν η ίδια η κυβέρνηση
του Σάντσεθ που έτρεξε να βάλει φρένα στην
“καλοσύνη” της. Ξεκαθάρισε ότι οι επιβάτες
του Ακουάριους θα περάσουν τους ίδιους
σκληρούς ελέγχους που περνάνε όσοι διασχί-
ζουν με βάρκες τα στενά του Γιβραλτάρ και
ότι η κίνηση είναι μόνο συμβολική και δεν θα
επαναληφθεί.

Η νέα κυβέρνηση του Σάντσεθ ξέρει ότι έχει
στους δρόμους μια σειρά από μαζικά και ζων-
τανά κινήματα που έχουν μάλιστα πάρει θάρ-
ρος από την πτώση του Ραχόι. Προσπαθεί να
δείξει με όλους τους τρόπους ότι είναι μια κυ-
βέρνηση “αλλαγής”. Όμως την ίδια στιγμή πα-

ραδέχεται ότι σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και
όσον αφορά σημαντικές νομοθετικές πρωτο-
βουλίες είναι μια κυβέρνηση καθαρής συνέχει-
ας με την πολιτική της Δεξιάς. Ένας από τους
όρους της ανάληψης εξουσίας από τον Σάν-
τσεθ είναι ότι θα τηρήσει τον προϋπολογισμό
του Ραχόι. Έχει μόνο 84 έδρες σε μια βουλή
350 βουλευτών.

Οι δύο πλευρές αυτής της πραγματικότητας
κάνουν την κυβέρνηση να μην ξέρει πού πατά-
ει. Προς το παρόν πιστεύει ότι μπορεί να επι-
βιώσει κεντράροντας στις συμβολικές κινή-
σεις. Το Ακουάριους ήταν μόνο μία από αυτές.
Ακολουθεί η υπόσχεση να μεταφερθούν οι πο-
λιτικοί κρατούμενοι της Καταλωνίας σε φυλα-
κές κοντά στα σπίτια τους, σπάζοντας την τι-
μωρητική επιλογή της Δεξιάς που τους διέ-
σπειρε σε όλη τη χώρα για να τους σπάσει το
ηθικό. Ο Σάντσεθ είχε ήδη κάνει την πιο γρή-
γορη καρατόμηση υπουργού. Ο Μάξιμ Ουέρτα
έμεινε εφτά μέρες στο Υπουργείο Πολιτισμού
και αντικαταστάθηκε όταν ήρθε στο φως μια
φορολογική απάτη. Άλλη αναμενόμενη συμβο-
λική κίνηση είναι η πρωτοβουλία για την απο-
μάκρυνση του τάφου του Φράνκο από την
“Κοιλάδα των Πεσόντων”. Στην “Κοιλάδα” βρί-
σκονται θαμμένοι (στην πραγματικότητα πετα-
μένοι και σκορπισμένοι) χιλιάδες αγωνιστές
και αγωνίστριες της ισπανικής επανάσταση
των οποίων τα οστά δεν δόθηκαν ποτέ στις οι-
κογένειές τους, μαζί με νεκρούς του φασιστι-
κού στρατοπέδου. Αλλά η ατραξιόν είναι ο τά-
φος του Φράνκο, του οποίου τη συντήρηση
πληρώνει το κράτος, για να πηγαίνουν να βγά-
ζουν φωτογραφίες οι νοσταλγοί.

Ουσία

Όταν από τους συμβολισμούς περνάμε στην
ουσία, η κυβέρνηση Σάντσεθ είτε δεν θέλει εί-
τε δηλώνει ότι δεν μπορεί. Ακόμη και σε θέμα-
τα που δεν έχουν να κάνουν με τον προϋπολο-
γισμό. Η υπόσχεση για να μπει ένα φρένο στην
έκρηξη των ενοικίων σκοντάφτει λέει στις αν-
τιρρήσεις της βασκικής δεξιάς από την οποία
εξαρτάται η παραμονή της στην εξουσία. Πά-
νω κάτω το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί σχε-
τικά με τη διάσωση των ασφαλιστικών ταμείων
από την καταστροφή που τα έχουν οδηγήσει
οι πιο πρόσφατες αντιμεταρρυθμίσεις. 

Στο μεταναστευτικό, το νόμο που μπλοκάρει
τις νομιμοποιήσεις δεν πρόκειται να τον αγγί-
ξει. Και φυσικά πίσω από τον “καλοσυνισμό”
που καταγγέλλει η δεξιά, κρύβεται όχι μόνο
ένα από τα πιο σκληρά συστήματα αντιμετανα-
στευτικών φραχτών στην Ευρώπη (στη Θέου-
τα και τη Μελίγια) αλλά και το γεγονός ότι η
Ισπανία έχει ανέβει στην πρώτη πεντάδα των
μεγαλύτερων εξαγωγέων όπλων στον κόσμο -
τροφοδοτώντας τον σαουδαραβικό πόλεμο
στην Υεμένη, το Ισραήλ και μια σειρά συγ-
κρούσεις στην Αφρική. Όσον αφορά την Κατα-
λωνία, οι φυλακισμένοι πάνε κοντά στους συγ-

γενείς τους αλλά ούτε λόγος για να μπει τέλος
στην καταστολή. Την ώρα που η κατάσταση
κάθε άλλο παρά ομαλοποιείται. Ο πρωθυπουρ-
γός της Καταλωνίας τώρα κάνει λόγο για δια-
κοπή σχέσεων με τη βασιλική οικογένεια.

Στο μεταξύ η Δεξιά πάει για την ψηφοφορία
για τον νέο της αρχηγό στις 5 του Ιούλη, που
όμως θα επικυρωθεί από τους βαρόνους του
κόμματος στις 21 του μήνα. Κανείς από τους
υποψήφιους και υποψήφιες δεν φαίνεται να
προτείνει κάποια αλλαγή πορείας ούτε να κά-
νει την οποιαδήποτε αυτοκριτική.

Το Ποδέμος και η Ενωμένη Αριστερά έχουν
επιλέξει το δρόμο του “αριστερού στηρίγματος”
της κυβέρνησης, παρότι ο Σάντσεθ τους έκλεισε
την πόρτα όταν ζήτησαν υπουργεία. Όμως, το
κίνημα ξαναβγήκε στους δρόμους αυτή τη βδο-
μάδα με αφορμή την αποφυλάκιση των πέντε
της “Αγέλης”, της υπόθεσης που είχε βγάλει μα-
ζικά το γυναικείο κίνημα στους δρόμους. Ενώ εί-
χε προηγηθεί μια από τις μαζικότερες διαδηλώ-
σεις, με 100 χιλιάδες κόσμο, για τη δημόσια
Υγεία στην Ανδαλουσία, την οποία κυβερνάει το
Σοσιαλιστικό Κόμμα εδώ και χρόνια. Ούτε μία
από τις μεγάλες μάχες δεν θα κλείσει επειδή ο
Σάντσεθ πήρε τη θέση του Ραχόι.

Νίκος Λούντος

IΣΠΑΝΙΑ  

Τα κινήματα πήραν θάρρος

ΗΠΑ Υποχώρηση Τραμπ - νίκη του κινήματος
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Η επιτυχία του HDP δίνει ελπίδες

Π
αρά την άγρια καταστολή, την φυλά-
κιση του Σελαχατίν Ντεμιρτάς, του
προεδρικού υποψηφίου του και των

περισσότερων στελεχών του, το HDP, το αρι-
στερό, φιλοκουρδικό "Λαϊκό Δημοκρατικό
Κόμμα" κατάφερε στις εκλογές της περασμέ-
νης Κυριακής να σπάσει το εκλογικό φράγμα
του 10% και να μπει, με 67 βουλευτές στη
νέα Τουρκική Βουλή. 

Η επιτυχία του είναι μια σημαντική νίκη για
το κίνημα στην Τουρκία, μια νίκη που βάζει τα
θεμέλια για την οικοδόμηση μιας ισχυρής και
αποτελεσματικής αριστεράς και ενός φρένου
στη δεξιά στροφή του Ερντογάν και τις δολο-
φονικές εξορμήσεις της άρχουσας τάξης της
Τουρκίας, μέσα και έξω από τη χώρα.

Ο Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε να κερδίσει
την πλειοψηφία στις προεδρικές εκλογές και
να επανεκλεγεί από την πρώτη κιόλας Κυρια-
κή με 53%. Το κόμμα του, όμως, το Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) έχασε την
απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. Όπως γρά-
φει στην ανακοίνωσή του το Επαναστατικό
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (DSIP), η αδελ-
φή οργάνωση του ΣΕΚ στην Τουρκία, το ΑΚP
θα εξαρτάται τώρα στη Βουλή από το φασι-
στικό κόμμα των Γκρίζων Λύκων (MHP):

"Στις εκλογές της 24ης Ιούνη το Κόμμα Δι-
καιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) του Ταγίπ
Ερντογάν αναδείχτηκε, παρά την πτώση του,
πρώτο κόμμα στο νέο κοινοβούλιο. Στις εκλο-
γές της 1ης Νοεμβρίου 2015 είχε πάρει 23,6
εκατομμύρια ψήφους. Τώρα πήρε 21,1 εκα-
τομμύρια. Το ΑΚΡ έχασε, δηλαδή, περίπου
1,5 εκατομμύριο ψήφους ανάμεσα στις δυο
αυτές εκλογικές αναμετρήσεις. Στην πραγ-
ματικότητα, όμως, η πτώση είναι ακόμα με-
γαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι το εκλο-
γικό σώμα είχε μεγαλώσει κατά 2 περίπου
εκατομμύρια μέσα σε αυτή την περίοδο...

Το ΑΚΡ, που έχει τώρα μόνο 295 έδρες
(από τις 600), έχασε πλέον την απόλυτη πλει-
οψηφία. Χωρίς τις ψήφους των 49 βουλευτών
του ΜΗΡ δεν θα μπορεί να περάσει καμιά
απόφαση. Ο Ερντογάν κόμπαζε μέχρι τώρα
ότι είχε καταφέρει να δώσει ένα τέλος στην
"άρρωστη περίοδο" των αδύναμων συμμαχι-
κών κυβερνήσεων στην Τουρκία. Τώρα η
συγκυβέρνηση επιστρέφει. Και μαζί της και η
πολιτική αστάθεια".

Παρά την επιτυχία του HDP, τα αποτελέ-
σματα των εκλογών, γράφουν οι σύντροφοι
στην ανακοίνωσή τους, δείχνουν μια δεξιά
στροφή στην Τουρκία: "Η πιο αρνητική εξέλι-
ξη σε αυτές τις εκλογές ήταν τα ποσοστά
του ΜΗΡ. Ένα μεγάλο κομμάτι των ψήφων
από το 7% (το 1,5 εκατομμύριο ψήφους) που
έχασε το ΑΚΡ πήγε στο MHP. Με δεδομένο
τον πολιτικό χαρακτήρα του ΜΗΡ, η νίκη της
συμμαχίας ΑΚΡ-ΜΗΡ στις εκλογές σηματο-
δοτεί μια στροφή προς τα δεξιά της τουρκι-
κής πολιτικής σκηνής".

Η στροφή αυτή δεν φαίνεται μόνο από τα
ποσοστά του ίδιου του MHP αλλά και από τις
ψήφους που πήρε το "Καλό Κόμμα", που συμ-
μετείχε, μαζί το σοσιαλδημοκρατικό CHP και
δυο ακόμα μικρότερα κόμματα στην αντιπο-
λιτευόμενη "Εθνική Συμμαχία":

"Το Καλό Κόμμα πήρε το 10% των ψήφων
στις εκλογές της Κυριακής, παρόλο που δεν
έχει περάσει ούτε ένας χρόνος από την ίδρυ-
σή του.  Το Καλό Κόμμα προέρχεται από διά-
σπαση του MHP. Πολλά από τα ηγετικά του
στελέχη έχουν πρωτοστατήσει σε φασιστικές
επιθέσεις τα προηγούμενα χρόνια και έχουν
παίξει σημαντικό ρόλο στην εμπέδωση της
φασιστικής κουλτούρας στην Τουρκία. Η επι-
τυχία του είναι μια ακόμα ένδειξη της δεξιάς
στροφής που κατέγραψαν οι εκλογές της
24ης Ιούνη".

Μύθος

Οι επιτυχίες αυτές των ακροδεξιών και των
φασιστών δεν έπεσαν από τον ουρανό: είναι
τα παραπροϊόντα της πολιτικής που ακολου-
θεί τα δυο τελευταία χρόνια η κυβέρνηση του
AKP. Ο Ερντογάν αξιοποίησε το αποτυχημέ-
νο πραξικόπημα του Ιουλίου του 2016 για να
καλλιεργήσει τον μύθο μιας Τουρκίας που
βρίσκεται συνεχώς στο στόχαστρο των "ξέ-
νων δυνάμεων και των πρακτόρων τους". Η
άγρια καταστολή, η στροφή στο Κουρδικό, οι
επεμβάσεις στη Συρία -ακόμα και τα επιτόκια
της κεντρικής τράπεζας- παρουσιάζονται σαν
μια άμυνα απέναντι σε υπόγειες και σκοτει-
νές δυνάμεις  που "απεργάζονται σχέδια
ενάντια στη χώρα".

"Ένα μεγάλο τμήμα του κόσμου τρέφει
συμπάθειες για τις πολιτικές «διάσωσης του
κράτους» που βιώνουμε τα τελευταία 2,5 χρό-
νια. Η Τουρκία άλλαξε ριζικά την πολιτική της
στο Συριακό, έβαλε στην αρχή στον "πάγο" τη
διαδικασία ειρήνευσης με τους Κούρδους για
να την εγκαταλείψει ολοκληρωτικά λίγο αργό-
τερα και παρενέβη στον πόλεμο στη Συρία με
διάφορους τρόπους -συμπεριλαμβανομένης
της στρατιωτικής επέμβασης. Αυτή η στροφή
βρήκε ανταπόκριση μέσα σε ένα κομμάτι της
κοινωνίας", συνεχίζει το DSIP.

Η αντιπολίτευση είχε "ποντάρει" στην οικο-
νομική κρίση την επιτυχία της. Η σύνδεση,
όμως, της κρίσης με την πολιτική δεν είναι

ποτέ ευθεία. Όπως αναφέρει το DSIP στην
ανακοίνωσή του:

"Ένα πρώτο στοιχείο που πρέπει να λάβει
κανείς υπ' όψιν του είναι ότι η αντίδραση του
κόσμου στην οικονομική κρίση δεν είναι πάν-
τα η αντίσταση. Ο κόσμος είναι συχνά διστα-
κτικός να αλλάξει καπετάνιο την ώρα που το
καράβι βουλιάζει, η ύφεση περιμένει στην
εξώπορτα και η απειλή της εξαθλίωσης κρέ-
μεται στον ορίζοντα. Ένα μεγάλο τμήμα του
πληθυσμού προτίμησε στις 24 Ιούνη να μη
βρεθεί ταυτόχρονα αντιμέτωπο με μια οικο-
νομική και μια πολιτική κρίση. Αυτός είναι και
ένας από τους λόγους γιατί ο Ερντογάν πήρε
(σαν υποψήφιος πρόεδρος) την απόλυτη
πλειοψηφία ενώ το κόμμα του έχασε (στις
βουλευτικές εκλογές που έγιναν ταυτόχρο-
να) ένα μεγάλο κομμάτι ψήφων.

Υπάρχει ένας δεύτερος λόγος, τον οποίο
αγνόησαν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων: στο
δημοψήφισμα της περασμένης χρονιάς (ο
Ερντογάν το κέρδισε οριακά και μόνο) πολ-
λοί ψηφοφόροι του ΑΚΡ ψήφισαν "όχι" απλά
γιατί δεν συμφωνούσαν με το νέο σύστημα
διακυβέρνησης. Αλλά στις εκλογές της περα-
σμένης Κυριακής οι ψηφοφόροι καλούνταν
να επιλέξουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος που
θα είναι επικεφαλής αυτού του νέου συστή-
ματος. Ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς που
ήταν αντίθετοι στο νέο σύνταγμα προτιμούν
παρόλα αυτά να είναι ο Ερντογάν στο τιμόνι,
αν αυτό το νέο σύστημα πρόκειται να εφαρ-
μοστεί". 

Η επανεκλογή του Ερντογάν στην εξουσία
δεν πρόκειται να λύσει τα πιεστικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει ο τούρκικος καπιταλι-
σμός: την οικονομική ύφεση, το αδιέξοδο
στη Μέση Ανατολή, τον ξεσηκωμό του Κούρ-
δων, τις αντιστάσεις των εργατών και των
φτωχών. Η επιτυχία του HDP είναι μια ελπίδα
για την αριστερά τόσο στην ίδια την Τουρκία
όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μ
ε 69 ψήφους υπέρ στο Κοινο-
βούλιο της Μακεδονίας οι βου-
λευτές ψήφισαν το σχέδιο νόμου

για την επικύρωση της συμφωνίας μετα-
ξύ Μακεδονίας - Ελλάδας με συντομευ-
μένη διαδικασία. H κυβέρνηση παρουσιά-
στηκε με ευρωπαϊκή σημαία. Ο Ζάεφ
ευαισθητοποιημένος βγήκε μπροστά σε
όλους στην Βουλή και ενημέρωσε ότι μό-
λις έλαβε μήνυμα πως η χώρα μας θα
μπει σίγουρα και άμεσα στο ΝΑΤΟ. Οι
“φίλοι” του τον χαιρέτησαν με ένα μεγά-
λo χειροκρότημα.

Η VMRO - DPMNE καταψήφισε και εγ-
κατέλειψε την Βουλή με δικαιολογία ότι
δεν θέλει να πάρει μέρος σε μια τέτοια
βλαπτική συμφωνία. Αυτή η συμφωνία
δεν αποτελεί συμβιβασμό αλλά εκβια-
σμό, ήταν η τοποθέτησή τους.

Κάτω από το σύνθημα “Ποτέ Βόρεια,
πάντα Μακεδονία”, διαδηλωτές έκφρα-
σαν την αντίθεσή τους για την συμφωνία
για την διευθέτηση του ονόματος. Οι
διοργανωτές από την Νεολαία για την
Μακεδονία ανακοινώνουν ότι θα αγωνι-
στούν με όλα τα δημοκρατικά μέσα για
να την ακυρώσουν, αλλά δεν λένε με
ποιά μορφή θα συνεχίσουν οι διαδηλώ-
σεις. Μέχρι τώρα, σε μια διαδήλωση είχε
επέμβαση η αστυνομία και χρησιμοποί-
ησε βία για να φύγουν οι συμμετέχοντες.

Η στάση της Αριστεράς 

Αυτήν τη στιγμή η Levica είναι το μονα-
δικό αριστερό κόμμα που στέκεται και
ενισχύει την άποψη ότι κάθε χώρα έχει
το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και δεν
τρώει το παραμύθι ότι ΝΑΤΟ και ΕΕ θα
φέρουν ροζ λουλούδια και υπέροχη ζωή
που ονειρευόμαστε εδώ και χρόνια.

Η στάση της Αριστεράς (Levica) είναι
ότι οι μακρόχρονες διαφωνίες δεν θα
πρέπει να επιλυθούν ταχέως υπό την πίε-
ση ορισμένων προθεσμιών και “των ευ-
καιριών που δεν πρέπει να χάσετε”. Οι
σχέσεις καλής γειτονίας δεν μπορούν να
αναπτυχθούν με βάση μονομερείς παρα-
χωρήσεις στην ισχυρότερη πλευρά με
στόχο την ταχύτερη προσχώρηση της
Μακεδονίας στη στρατιωτική συμμαχία
του ΝΑΤΟ.

Η εντατικοποίηση της συνεργασίας με-
ταξύ της μακεδονικής και της ελληνικής
αυθεντικής αριστεράς είναι η αφετηρία
της μελλοντικής πολιτισμένης σχέσης με-
ταξύ των δύο γειτονικών χωρών με βάση
τον αμοιβαίο σεβασμό και την αμοιβαία
αναγνώριση.

Σε περίπτωση μελλοντικού δημοψηφί-
σματος, η Levica θα καλέσει σε μποϋκο-
τάζ σε ένα τέτοιο δημοψήφισμα αν αυτός
είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντί-
θεσης στην αλλαγή του συνταγματικού
ονόματος. Ο αγώνας δεν έχει αρχίσει
ακόμα, η Levica θα βάλει τα δυνατά της.

Liliana Istatova, κόμμα Levica

Γράμμα από 
τα Σκόπια

Προεκλογική συγκέντρωση του HDP
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