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Σ
τις 11-12 Ιουλίου στις
Βρυξέλλες γίνεται η Σύ-
νοδος Κορυφής του ΝΑ-

ΤΟ. Στην ατζέντα της Συνόδου
θα βρεθούν καταρχήν τα ζητή-
ματα της αύξησης των προ-
ϋπολογισμών που δαπανούν οι
χώρες μέλη για εξοπλισμούς
ώστε να ξεπερνούν το πλαφόν
του 2%, καθώς και οι νέοι επι-
χειρησιακοί σχεδιασμοί των
δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην
Ανατολική Ευρώπη, στη Μέση
Ανατολή και την Ανατολική
Μεσόγειο.

Ανάμεσα σε αυτούς: Η
εναρμόνιση των αμυντικών
σχεδιασμών ΝΑΤΟ-ΕΕ μέσα
από την δημιουργία ενός κοι-
νού σώματος που σε μόνιμη
βάση θα συνδιοργανώνει. Ένα
πρόγραμμα συνέχισης της εκ-
παίδευσης παραστρατιωτικών
δυνάμεων του Ιράκ και το
άνοιγμα ενός παρόμοιου προ-
γράμματος στην Ιορδανία. Το
άνοιγμα του ΝΑΤΟ στην Τυνη-
σία την οποία ο Στόλτενμ-
περγκ χαρακτήρισε «εταίρο -
κλειδί» αλλά και την επέκταση
της χρηματοδότησης της να-
τοϊκής αποστολής στο Αφγανι-
στάν μετά το 2000. Η διεύρυν-
ση του ΝΑΤΟ με άλλη μια χώ-
ρα των Βαλκανίων, τη Δημο-
κρατία της Μακεδονίας.

Bασικό μέτωπο είναι αυτό
της συνεργασίας ανάμεσα στο
ΝΑΤΟ και τις χώρες της ΕΕ,
ιδιαίτερα μετά τις αποφάσεις
που πήρε η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ αυ-
τό το σαββατοκύριακο. 

«Δεν μπορεί παρά να έχουμε μια στενό-
τερη συνεργασία ανάμεσα στο ΝΑΤΟ και
την ΕΕ στη Μεσόγειο και αλλού» τόνισε ο
πρωθυπουργός της Ιταλίας Κόντε μετά την
πρόσφατη συνάντησή του με τον γ.γ του
ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ. Ήδη την περασμέ-
νη Κυριακή, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερι-
κών Μιλανέζι τόνισε τη σημασία που έχει
για την Ιταλία η Σύνοδος των Βρυξελλών
για να μην υποτιμηθεί το «νότιο μέτωπο
όπου σοβαρές προκλήσεις προκύπτουν
για τη συμμαχία, ξεκινώντας από την τρο-
μοκρατία». Και ο ιταλός υπουργός Εσωτε-
ρικών Σαλβίνι παρομοίασε τους πρόσφυ-
γες με πολεμική επίθεση: «Είμαστε κάτω
από επίθεση και ζητάμε από το ΝΑΤΟ μια
αμυντική συμμαχία για να μας προστατέ-
ψει. Η Ιταλία δέχεται επιθέσεις από νότο
και ανατολή».

Πάνω στο θέμα ο Στόλτενμπεργκ δήλω-
σε ότι «Έχουμε ήδη απτά αποτελέσματα»,
τονίζοντας ότι «ΝΑΤΟ και ΕΕ ανταλλάσ-
σουν πλέον σε πραγματικό χρόνο ειδοποι-
ήσεις για κυβερνοαπειλές» και επεσήμανε

ότι η ναυτική επιχείρηση του ΝΑΤΟ Sea
Guardian υποστηρίζει την ναυτική επιχεί-
ρηση Sophia της ΕΕ (με στόχο το κλείσιμο
της κεντρικής Μεσογειακής εισόδου στην
Ευρώπη). Είναι προφανές ότι όλα τα απάν-
θρωπα ευρωπαϊκά σχέδια για περισσότερη
αστυνόμευση των συνόρων, δημιουργία
στρατοπέδων σε χώρες εκτός ΕΕ και
«πλατφορμών» στη θάλασσα που θέλει να
εφαρμόσει η ΕΕ με ένα και μοναδικό στό-
χο, αθώους ανθρώπους, πρόσφυγες και
μετανάστες, χρειάζονται το ΝΑΤΟ. 

Η ελληνική κυβέρνηση

Σε αυτήν την κατεύθυνση ευθυγραμμίζε-
ται και η ελληνική κυβέρνηση με τον Καμ-
μένο ήδη, από πέρσι τέτοιον καιρό στις
Βρυξέλλες, να έχει ζητήσει από τους ομο-
λόγους του την ενίσχυση του ρόλου του
ΝΑΤΟ στη νότια πτέρυγά του για να ελεγχ-
θούν οι θαλάσσιοι διάδρομοι στην ανατολι-
κή Μεσόγειο. 

Και η ευθυγράμμιση δεν αφορά μόνο
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Σε
μια περίοδο που οι ΗΠΑ πιέζουν τις χώ-
ρες του ΝΑΤΟ, το ελληνικό κράτος έχει

γίνει το καλύτερο παρά-
δειγμα για τον Τραμπ και τη
λυκοπαρέα του, καθώς ακό-
μη και εν μέσω κρίσης έχει
καταφέρει να ξεπερνά το
ετήσιο 2% για εξοπλισμούς,
ενώ όσον αφορά στις διευ-
κολύνσεις, παρέχει τη Σού-
δα και άλλες βάσεις σαν
ορμητήριο για τις νατοϊκές
δυνάμεις στη Μέση Ανατο-
λή. Αλλά και στα Βαλκάνια,
πρόσφατα ελληνικά και ιτα-
λικά αεροσκάφη διεξήγαν
άσκηση πάνω από το Μαυ-
ροβούνιο το οποίο δεν δια-
θέτει αεροπορία. 

Επιπλέον, την εμπλοκή της
Ελλάδας στους σχεδια-
σμούς ΝΑΤΟ-ΕΕ αναβαθμίζει
η ένταξη της Ελλάδας στον
αντιδραστικό άξονα Ελλά-
δας- Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύ-
πτου, ιδιαίτερα μετά την κλι-
μάκωση των αμερικάνικων
πιέσεων ενάντια στο Ιράν. Ο
Τσίπρας, ο Κοτζιάς και ο
Καμμένος προβάλλουν τη
συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ
σαν εγγύηση για τις επεμβά-
σεις ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ σε αντι-
παράθεση με τις διαφορο-
ποιήσεις της Τουρκίας. Πριν
από μερικούς μήνες, μετά
από παρέμβαση της Γερμα-
νίας και άλλων 17 χωρών κα-
τά της πρότασης διεξαγω-
γής της Συνόδου Κορυφής
του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντι-
νούπολη, η Σύνοδος κατέλη-

ξε τελικά να γίνεται στις Βρυξέλλες. 
Η κυβέρνηση θεωρεί ότι από τα Βαλκά-

νια μέχρι το Αιγαίο και την Ανατολική Με-
σόγειο, αυτή είναι η κατάλληλη περίοδος
για μια διεκδικητική πολιτική απέναντι σε
όλους τους ανταγωνιστές και ιδιαίτερα την
Τουρκία. Με αυτά τα εφόδια, στην πρό-
σφατη συνάντηση με τον Στόλτενμπεργκ,
ο Τσίπρας ζήτησε από το ΝΑΤΟ να αναλά-
βει πρωτοβουλίες, ώστε «να σταματήσουν
οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρ-
κίας στο Αιγαίο» και ο γ.γ του ΝΑΤΟ του
απάντησε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί.

Η εργατική τάξη και η νεολαία δεν έχουν
να κερδίσουν απολύτως τίποτα από τα αν-
ταλλάγματα της βαθύτερης ένταξης του
ελληνικού καπιταλισμού στους νατοϊκούς
σχεδιασμούς με στόχο η Ελλάδα να γίνει
το «καλύτερο παιδί» των ιμπεριαλιστών. Εί-
ναι σχεδιασμοί που, όπως και στο παρελ-
θόν, στην πράξη μεταφράστηκαν σε κέρδη
για τους έλληνες καπιταλιστές και πόλεμο,
θάνατο, φτώχεια και προσφυγιά για τους
εργάτες. 

Γιώργος Πίττας
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Ο Τραμπ
και το ΝΑΤΟ

Μ
ια σειρά από δηλώσεις και ενέργειες
του Τραμπ έχουν πυροδοτήσει την συ-
ζήτηση σχετικά με μια “αλλαγή πλεύ-

σης” των ΗΠΑ στην επικείμενη σύνοδο του
ΝΑΤΟ. Στην πρόσφατη συνάντηση των G7, o
Tραμπ είπε, και αυτό αναπαράχθηκε από τα
ΜΜΕ, ότι «το ΝΑΤΟ είναι τόσο κακό όσο και η
Nafta» (εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ με Κανα-
δά και Μεξικό). 

Αυτή η δήλωση του Τραμπ, σε συνδυασμό
με τη συνάντηση που θα έχει αμέσως μετά τη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ με τον Πούτιν στο Ελσίνκι
στις 16 Ιούλη, κάνουν αρκετούς σχολιαστές να
μιλάνε για επικείμενη «καταστροφή του ΝΑ-
ΤΟ» και «αποσταθεροποίηση της ΕΕ» λόγω
μιας νέας φιλορωσικής πολιτικής του Τραμπ.

Πρόκειται για αστεία συμπεράσματα. Τα
σχέδια αναβάθμισης του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη
προχωράνε προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα
χρήματα που ξοδεύει ο Τραμπ για το ΝΑΤΟ εί-
ναι πολύ περισσότερα από αυτά που ξόδευε ο
Ομπάμα. Στην Ανατολική Ευρώπη βρίσκεται σε
εξέλιξη ένα επιχειρησιακό πλάνο που προβλέ-
πει την ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ που
σταθμεύουν στην Πολωνία και τις Bαλτικές
χώρες. Επίσης, στο περιθώριο της Διάσκεψης
των Βρυξελλών, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η
Τουρκία, η Γεωργία και η Ουκρανία, σχεδιά-
ζουν να ανακοινώσουν ένα πρόγραμμα κοινών
θαλασσίων στρατιωτικών ασκήσεων στη Μαύ-
ρη Θάλασσα. 

Κούρσα

Όμως, «το NATO δεν θέλει μια νέα κούρσα
εξοπλισμών με τη Ρωσία» έχει δηλώσει ο γ.γ
του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ «επικεντρωνόμαστε
σε μια αντίδραση που θα είναι σθεναρή και
προβλέψιμη, αλλά επίσης μετρημένη και αμυν-
τική. Δεν θέλουμε νέο Ψυχρό Πόλεμο». 

Οι ισορροπίες που θέλουν να κρατήσουν οι
ΗΠΑ απέναντι στη Ρωσία αφορούν αφενός τις
πρωτοβουλίες της αμερικάνικης κυβέρνησης
σε άλλα μέτωπα, στο Ιράν και στην Κίνα. Με
την πρόσφατη συνάντησή του με τον Βορεο-
κορεάτη πρόεδρο Κιμ, οι ΗΠΑ έκαναν ένα ακό-
μη βήμα για να πατήσουν πόδι σε μια περιοχή
που τους ενδιαφέρει στρατηγικά, στη νοτιοα-
νατολική Ασία και στην θάλασσα της νότιας Κί-
νας. Λίγες μέρες πριν ο πρόεδρος της Κίνας Σι
Τζιπίνγκ, μετά τη συνάντηση που είχε με τον
υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Τζιμ Μάτις, δήλω-
σε ότι η χώρα του «δεν πρόκειται να παραχω-
ρήσει ούτε ένα εκατοστό από τα εδάφη της». 

Το μήνυμα που στέλνει ο Τραμπ κυρίως στις
χώρες της ΕΕ είναι το εξής: Η οποιαδήποτε
στήριξη από τις ΗΠΑ στους σχεδιασμούς της
ΕΕ σε Ανατολική Ευρώπη, Μεσόγειο και χώ-
ρες της Αφρικής και των Βαλκανίων, προϋπο-
θέτει ότι οι κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ θα
πρέπει από τη μια να αναβαθμίσουν οικονομι-
κά τη συμμετοχή τους στο ΝΑΤΟ και ταυτό-
χρονα να στηρίζουν πειθαρχημένα τους σχε-
διασμούς των ΗΠΑ. Για παράδειγμα, στο Ιράν
όπου ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αρνούνται να
διακόψουν τη συμφωνία για τα πυρηνικά του
που αμφισβητεί ο Τραμπ.

ΕΕ-Φρούριο και ΝΑΤΟ
πολέμου συνδικάτο

Την τετάρτη 11 Ιούλη μια σειρά κινήσεις και οργανώσεις με τη στήριξη 
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και της ΛΑΕ καλούν αντιπολεμικά συλλαλητήρια 

στην Αθήνα και άλλες πόλεις ενάντια στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ
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Ο
ι ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων
βδομάδων έρχονται να αποκαλύψουν το
βάθος της πολιτικής κρίσης που ξεδι-

πλώνεται σε όλη την Ευρώπη αλλά και τη λύσ-
σα με την οποία οι κυρίαρχες τάξεις προσπα-
θούν να στρέψουν τη λαϊκή οργή προς τα δεξιά.

Το θρίλερ με την κυβέρνηση Μέρκελ στη
Γερμανία έρχεται να προστεθεί στην κατάρρευ-
ση των παραδοσιακών κυβερνητικών κομμάτων
στην Ιταλία που με τη σειρά της εντάσσεται
στον κύκλο που άνοιξε με το δημοψήφισμα κα-
τά της ΕΕ στη Βρετανία, τη διάλυση των πα-
λιών κομμάτων στη Γαλλία και την ξαφνική
πτώση του Ραχόι στην Ισπανία.

Μέχρι σχετικά πρόσφατα οι ηγέτες της ΕΕ
και ιδιαίτερα ο Μακρόν και η Μέρκελ αυτοπρο-
βάλλονταν ως φάροι των “ευρωπαϊκών αξιών”
απέναντι στην ακροδεξιά απειλή από την άνοδο
της Λεπέν και των συμμάχων της στην Ευρώπη
και την επικράτηση του Τραμπ στις ΗΠΑ.

Ρατσιστική ατζέντα

Τώρα βλέπουμε τα επιτελεία της ΕΕ να αντι-
γράφουν βήμα-βήμα τις κινήσεις του Τραμπ,
όχι μόνο στους οικονομικούς ανταγωνισμούς
ενός εμπορικού πολέμου με επιβολή δασμών,
αλλά και στη ρατσιστική ατζέντα του: 

-Τείχος στα σύνορα με το Μεξικό είχε εξαγ-
γείλει ο Τραμπ, “πλωτά τείχη” στη Μεσόγειο
φτιάχνει η ΕΕ ενισχύοντας τη Φρόντεξ και ανα-
βαθμίζοντας το ρόλο του ΝΑΤΟ.

-Κλουβιά για τα παιδιά των “παράτυπων” με-
ταναστών έφτιαξε ο Τραμπ, “πλατφόρμες απο-
βίβασης” και κλειστά “κέντρα υποδοχής” προ-
ωθεί η ΕΕ.

Όσο πιο πολύ συνεργάζεται η κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα με αυτές τις ρατσιστικές “ευ-
ρωπαϊκές λύσεις”, τόσο πιο πολύ κατρακυλάει
στον εξευτελισμό και αφήνει περιθώρια για την
λυσσαλέα εκστρατεία του Μητσοτάκη που αγ-

καλιάζει την ακροδεξιά και συνδυάζει τις εθνικι-
στικές κραυγές για το Μακεδονικό με την υστε-
ρία για τους πρόσφυγες που “βουλιάζουν τα
νησιά”.

Ευτυχώς, παντού υπάρχει αντίσταση σε αυτά
τα αίσχη. Μέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ γίνονται μα-
ζικά συλλαλητήρια και παίρνουν πλατιά δημο-
σιότητα χάρη στη συμμετοχή διασημοτήτων
όπως η Σούζαν Σάραντον και η Τζόαν Μπάεζ.
Το σαββατοκύριακο που πέρασε, η Βιέννη
πλημμύρισε από διαδηλωτές ενάντια στην κυ-
βέρνηση Κουρτς όπου συμμετέχουν οι φασί-
στες. Στο Λονδίνο σε δέκα μέρες οι διαδηλω-
τές υπόσχονται να κάνουν το μεγαλύτερο συλ-
λαλητήριο “υποδοχής” στον Τραμπ.

Είναι χρέος της Αριστεράς να ανταποκριθεί
σε αυτή την πρό(σ)κληση. Απέναντι σε μια κυ-
βέρνηση που δηλώνει “της Αριστεράς” αλλά
υπογράφει με τα δυο χέρια Συμφωνίες μνημο-
νιακής λιτότητας και ρατσιστικών φραγμών,
χρειαζόμαστε μια Αριστερά που θα πάρει πάνω
της την αντίσταση και στα δυο μέτωπα. Η πρω-
τοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ για καμπάνια με σύνθη-
μα «Φυλακή για τους φασίστες-Σύνορα ανοιχτά
για τους πρόσφυγες» χτυπάει στην καρδιά των
εξελίξεων και πρέπει να έχει τη στήριξη όλου
του φάσματος.

Με δυνατό αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό κί-
νημα στην Ελλάδα μπορούμε να δείξουμε σε
όλη την Ευρώπη ότι οι συμβιβασμοί του Τσίπρα
δεν είναι το τέλος των αναζητήσεων προς τα
αριστερά. Μια αντικαπιταλιστική Αριστερά μπο-
ρεί να δώσει προοπτική ότι το μέλλον μας δεν
είναι η προσαρμογή στον μαύρο καπιταλισμό
των κάθε λογής Τραμπ, είναι η πάλη για την
ανατροπή του και τη νίκη των εργατών.

Άλλα 5.400 ευρώ συγκεντρώ-
θηκαν την περασμένη βδομάδα
ανεβάζοντας τον δείκτη της οι-
κονομικής εξόρμησης της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης στα 31.380
ευρώ. Ευχαριστούμε όσες και
όσους συμμετείχαν στις γιορτές
της εφημερίδας στα Χανιά, Ηρά-
κλειο, Πάτρα, Γιάννενα και Βόλο
δίνοντας ώθηση και στην οικονο-
μική καμπάνια. Συνεχίζουμε αυτή
τη βδομάδα με τη Γιορτή στη
Θεσσαλονίκη αλλα και με εξορ-
μήσεις σε εργατικούς χώρους
και γειτονιές σε όλες τις πόλεις.

Ευχαριστούμε επίσης, τις συν-
τρόφισσες και τους συντρόφους
για τις προσωπικές τους ενισχύ-
σεις που συνεχίζονται: από 600
ευρώ Μαρίζα Ψ. και Δημήτρης
Δ., Γιάννης Τ. 300 ευρώ, Κατερί-
να Λ. 70 ευρώ, από 50 ευρώ Ελι-
σάβετ Μ. και Δημήτρης Λ., Αργυ-
ρή Ε. 25 ευρώ, από 20 ευρώ Νί-
κος Β., Κώστας Β., Μαρία Π. και
Γιώργος Σ., από 15 ευρώ Αλέ-
ξανδρος Π. και Νίκος Τ., Θέμης
Π. 12 ευρώ, από 10 ευρώ Γιούλη
Κ., Μαρία Α., Μαρία Κ., Γιάννης
Σ., Σωτήρης Π. και Ελένη Π.

Ευχαριστούμε, τέλος, τους
Στέφανο Λ., Νίκο Σ., Γιώργο Τ.,
Μαρία Π. και Σπύρο Κ. που ανα-
νέωσαν τη συνδρομή τους στην
Εργατική Αλληλεγγύη. 
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Σ
τάση εργασίας σε όλες τις δομές
της ΜΚΟ Praksis και παράσταση
διαμαρτυρίας έξω από τα κεντρικά

γραφεία της, κάλεσε το σωματείο εργαζό-
μενων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ), την Τρίτη
3/7.

Όπως καταγγέλλει το σωματείο η ερ-
γοδοσία έχει προχωρήσει σε κύμα στοχο-
ποίησης εργαζόμενων που συνυπέγρα-
φαν επιστολή στην οποία ζητούσαν να ξε-
καθαριστεί το ζήτημα των συμβάσεών
τους οι οποίες έληγαν στο τέλος Ιούνη.
Λίγο μετά την υποβολή της επιστολής, οι
υπογράφοντες είχαν να αντιμετωπίσουν
την αυθαίρετη αξιόλογησή τους, την επι-
βάρυνσή τους με έξτρα φόρτο εργασίας,
αλλά και καθημερινές εκδικητικές συμπε-

ριφορές. “Αποκορύφωμα της στοχοποί-
ησης αυτής αποτελεί η απόλυση ενός –
επί 20 μηνών – εργαζόμενου... ο οποίος
ενημερώθηκε για τη «μη ανανέωση» της
σύμβασής του δυο ημέρες πριν τη λήξη
της. Δεν χωρά αμφιβολία ότι η απόλυση
του συναδέλφου είναι εκδικητική, προς
παραδειγματισμό όσων αντιδρούν, και εν-
δεικτική του πώς αντιμετωπίζει πάγια η
ΜΚΟ τις διεκδικήσεις στο εσωτερικό της”,
σημειώνει το ΣΒΕΜΚΟ και τονίζει ότι την
ίδια ώρα με τις απολύσεις και την τρομο-
κρατία, εργαζόμενοι των ξενώνων ασυνό-
δευτων ανηλίκων της Praksis παραμένουν
απλήρωτοι και στην πλειοψηφία τους
ζουν καθημερινά σε επισφαλές εργασιακό
καθεστώς.

T
o μεσημέρι της Δευ-
τέρας 2/7, συνεδρία-
σε το Δ.Σ του σωμα-

τείου των εργαζόμενων της Cosco στο λιμάνι του
Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ), προκειμένου να ορίσει τη συ-
νέχεια των απεργιακών κινητοποιήσεων. 

Οι εργάτες της Cosco στις προβλήτες 2 και 3
του Λιμανιού, είχαν αποφασίσει ομόφωνα σε δυο
διαδοχικές συνελεύσεις την Πέμπτη 21/6, να δώ-
σουν διορία μιας βδομάδας στην εργοδοσία και να
συνεχίσουν την απεργία, αν αυτή δεν σταματούσε
τις προσπάθειες μπλοκαρίσματος των διαπραγμα-
τεύσεων και δεν έδινε γραπτές απαντήσεις στα αι-
τήματα του σωματείου για υπογραφή ΣΣΕ. Η διο-
ρία εξέπνευσε την Πέμπτη 28/6. Το Σάββατο 30/6,
το σωματείο απεύθυνε νέα πρόσκληση στην εργο-
δοσία να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-
ων, καλώντας την σε συνάντηση τη Δευτέρα 2/7,
αλλά χωρίς ανταπόκριση. Στη συνεδρίασή του το
ΔΣ του σωματείου αποφάσισε να καλέσει την ερ-
γοδοσία σε νέα συνάντηση στις 11/7 και αν αυτή
δεν ανταποκριθεί, να ξεκινήσει απεργία την επόμε-
νη μέρα.

“Η εργοδοσία με ανυπόστατες δικαιολογίες
και αιτιάσεις που δεν ευσταθούν, κωλυσιεργεί
σκόπιμα τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή
της ΣΣΕ που έχει η ίδια δεσμευτεί...” καταγγέλει
με ανακοίνωσή του το σωματείο και ξεκαθαρίζει
ότι “με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευ-
σης του Σωματείου μας καθώς και ομόφωνη
απόφαση του ΔΣ συνεχίζουμε, κλιμακώνουμε και

οργανώνουμε τη δράση
μας με αγωνιστικές και
απεργιακές κινητοποιήσεις

μέχρι την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας”. 
Είναι προφανές ότι η εργοδοσία δεν έχει καμία

διάθεση να διαπραγματευτεί. Αυτό που την ενδια-
φέρει είναι η εκμετάλλευση του εργατικού δυνα-
μικού της με όσο το δυνατόν χειρότερους όρους
για αυτούς και όσο γίνεται πιο κερδοφόρους για
την ίδια. Αντιμετώπισε την τριήμερη απεργία που
ξεκίνησε στις 30 Μάη, με απεργοσπάστες, χρυ-
σαυγίτες, απειλές και προσφυγές στα δικαστή-
ρια. Μόνο η επιμονή στην απεργιακή σύγκρουση
και η ανυποχώρητη στάση των εργαζόμενων, σε
συνδυασμό με την ολοένα και μεγαλύτερη συμ-
παράσταση που συγκέντρωναν οι απεργοί, την
ανάγκασαν να κάνει πίσω και να υποχρεωθεί σε
ξεκίνημα διαπραγματεύσεων για Συλλογική Σύμ-
βαση Εργασίας. Με το που ανεστάλη η απεργία
άρχισε τις προσπάθειες σαμποτάζ των διαπραγ-
ματεύσεων, προσπαθώντας να αποβάλει μέλη
της αντιπροσωπείας των εργαζομένων από τη
διαπραγμάτευση.

Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το ξεκίνημα
ξανά της απεργίας. Οποιαδήποτε καθυστέρηση
στην εφαρμογή της απόφασης των γενικών συ-
νελεύσεων της περασμένης Πέμπτης, δεν λει-
τουργεί προς όφελος των εργαζόμενων, αντίθε-
τα δίνει χρόνο στην πλευρά της εργοδοσίας να
οργανώνεται και να εντείνει τις πιέσεις.

Σ.Μ.
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OTA Όχι στις απολύσεις

Τ
ην Τρίτη 3/7, ταυτόχρονα
με τους απεργούς των νο-
σοκομείων, διαδήλωσαν

και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι
στους δήμους, αντιστεκόμενοι
στις απολύσεις και διεκδικώντας
μόνιμη και σταθερή δουλειά. 

Οι συμβασιούχοι – παρατασι-
ούχοι των ΟΤΑ συγκεντρώθη-
καν έξω από το Υπουργείο
Εσωτερικών. Η πρωτοβουλία
ανήκε στους εργαζόμενους του
δήμου Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
σε γενική τους συνέλευση απο-
φάσισαν απεργία και κάθοδο
στην Αθήνα, συσπειρώνοντας
γύρω τους συναδέλφους από
μια σειρά δήμους. Αφορμή για
την κινητοποίηση ήταν το γεγο-
νός ότι ο δήμος Θεσσαλονίκης
προχώρησε σε άμεση απόλυση
500 παρατασιούχων μετά την
αρνητική απόφαση του δικα-
στηρίου στην εκδίκαση ασφαλι-
στικών μέτρων που είχαν κατα-
θέσει οι εργαζόμενοι. 

Οι παρατασιούχοι συνεχίζουν
τις κινητοποιήσεις τους σε όλη
τη χώρα ενάντια στη διαδικασία
του διαγωνισμού 3Κ του ΑΣΕΠ
που πετάει χιλιάδες από αυτούς
εκτός δουλειάς. Σε μια σειρά
πόλεις έχουν στήσει κατασκη-
νώσεις διαμαρτυρίας έξω από
τα δημαρχεία, ενώ αντίστοιχη
κινητοποίηση ήταν σε εξέλιξη
μέχρι την περασμένη βδομάδα
και στην πλ.Κλαυθμώνος. Σε

πολλούς δήμους οι απολύσεις
δεν έχουν προχωρήσει χάρη
στα ασφαλιστικά μέτρα που κα-
τέθεσαν οι εργαζόμενοι και είτε
πήραν θετικές αποφάσεις είτε
αναβλήθηκε η εκδίκασή τους,
παρατείνοντας την παραμονή
τους στην εργασία με προσωρι-
νές διαταγές. Ωστόσο, οι παρα-
τασιούχοι παραμένουν ουσια-
στικά όμηροι του κάθε δικαστή
που θα εκδικάσει τα ασφαλιστι-
κά μέτρα, δίνοντας τη δυνατό-
τητα σε δημοτικές αρχές σαν
της Θεσσαλονίκης, να προχω-
ράει σε μαζικές απολύσεις.

“Τρισίμιση και πλέον χρόνια
δώσαμε πολλές μάχες που εί-
χαν ως αποτέλεσμα την παρα-
μονή στην δουλειά, όλο αυτό
το διάστημα. Από την αρχή, ο
αγώνας είχε προσανατολισμό,
το κύριο αίτημα ήταν μόνιμη και
σταθερή δουλειά. Προχωρήσα-
με χωρίς αυταπάτες, γνωρίζον-
τας ότι η μάχη είναι σκληρή,
έχοντας να αντιπαλεψουμε κυ-
βέρνηση, ΕΕ, δημοτικές αρχές
αλλά και εργοδοτικούς-κυβερ-
νητικούς συνδικαλιστές. Φτά-
σαμε ως εδώ. Σ’ αυτό τον δρό-
μο, το δρόμο του αγώνα, θα
συνεχίσουμε συνάδελφοι και θα
δώσουμε και αυτήν την μάχη
σαν μια γροθιά, με πείσμα και
αποφασιστικότητα, με ψηλά το
κεφάλι, όπως όλα αυτά τα χρό-
νια. Δεν είμαστε εύκολοι αντί-

παλοι το γνωρίζουν πολύ καλά
και η κυβέρνηση και οι δημοτι-
κές αρχές” υπογραμμίζει ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων ΟΤΑ και
Δημοτικών Επιχειρήσεων του
Δήμου Θεσσαλονίκης.

ΒσΣ

24ωρη απεργία και πανελλα-
δικό συλλαλητήριο στην Αθήνα
πραγματοποίησαν την περα-
σμένη Τετάρτη 27/6 και οι ερ-
γαζόμενοι στο Βοήθεια στο Σπί-
τι. Οι απεργοί συγκεντρώθηκαν
στο Σύνταγμα και βάδισαν μέ-
χρι το Υπουργείο Εσωτερικών.
Όπως και στις άλλες περιπτώ-
σεις συμβασιούχων σε δήμους
και νοσοκομεία, η κυβέρνηση
φέρνει προκήρυξη προσλήψε-
ων που αντί να μονιμοποιεί, πε-
τάει στο δρόμο την πλειονότη-
τα όσων εργάζονται στο πρό-
γραμμα εδώ και 15 χρόνια. “Η
κυβέρνηση νομίζει ότι θα τσιμ-
πήσουμε, ότι θα δεχτούμε την
προκήρυξη και θα φαγωθούμε
μεταξύ μας για το ποιοι θα είναι
οι ελάχιστοι τυχεροί που θα πε-
ράσουν” σχολιάζει το δίκτυο
εργαζόμενων στους ΟΤΑ “Η
Σκουπιδιάρα”, οι οποίοι επανα-
λαμβάνουν τη διεκδίκηση για
νομοθετική ρύθμιση που θα με-
τατρέπει τις συμβάσεις αορί-
στου χρόνου για όλους και το-
νίζουν την ανάγκη για κλιμάκω-
ση των κινητοποιήσεων. 

COSCO

ΜΚΟ

Σ
ε νέα στάση εργασίας προχώρησαν οι ηλεκτροδηγοί του Μετρό την Παρασκευή
29/6. Οι εργαζόμενοι του Μετρό διαμαρτύρονται για τις μεγάλες ελλείψεις σε
απαραίτητα υλικά και προσωπικό. 

Το σωματείο χαρακτηρίζει τραγική την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από τις ελ-
λείψεις σε ανταλλακτικά συρμών και ηλεκτροδηγούς με αποτέλεσμα, όπως καταγγέ-
λουν: “να αγγίζουμε σήμερα το κατώτερο όριο ασφάλειας και ποιότητας στη μετακίνη-
ση των επιβατών. Δυσκολία παρατηρείται σχεδόν σε καθημερινή βάση προκειμένου να
αντικατασταθεί ένας προβληματικός συρμός ή παρατηρείται συχνά το φαινόμενο να εν-
τάσσονται στην κυκλοφορία συρμοί που παρουσιάζουν τις ίδιες βλάβες για μεγάλο
χρονικό διάστημα”. Πρόκειται για τη δεύτερη απεργιακή κινητοποίηση μέσα στη βδομά-
δα, καθώς σύμφωνα με το σωματείο δεν δόθηκε καμία απάντηση από τη διοίκηση μετά
τη στάση εργάσιας τη Δευτέρα 27/6.

ΜΕΤΡΟ

Τ
ην Πέμπτη 28 Ιουνίου οι συνταξιού-
χοι της Εθνικής Τράπεζας, για μια
ακόμη φορά συγκεντρώθηκαν έξω

από το κεντρικό κατάστημα της Εθνικής
στην πλ.Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά), για
να διαμαρτυρηθούν και να διεκδικήσουν
την άμεση καταβολή του μετεργασιακού
τους επιδόματος μέσω του Λογαριασμού
Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ), αλλά και για να
απαιτήσουν το πάγωμα των οφειλόμενων
προς την τραπεζα δανείων τους τα οποία
είναι αδύνατον να εξυπηρετηθούν αφού η
ίδια η τράπεζα επέφερε μείωση 40% στο
εισόδημα των πρώην εργαζομένων της.

Το κάλεσμα έγινε μετά από πρωτοβου-
λία του Πανελλήνιου Συλλόγου πρώην
ΔΕΚΟ και ΤΡΑΠΕΖΩΝ, στο οποίο ο Σύλ-
λογος Συνταξιούχων ΕΤΕ αρνήθηκε να
συμμετέχει. Η απόφαση συμμετοχής πάρ-
θηκε «από τα κάτω» από τις ομάδες δρά-
σης που από την αρχή της κρίσης δημι-
ουργήθηκαν προκειμένου να ξεπεράσουν
τις αγκυλώσεις. 

Η αίσθηση που σαφώς υπάρχει διάχυτη
μεταξύ των συνταξιούχων είναι πως οι δι-
καστικοί αγώνες δεν είναι αυτοί που από
μόνοι τους θα στριμώξουν την Εθνική να
πληρώσει τις υποχρεώσεις της, αλλά πα-
ράλληλα και σε συνδυασμό με αυτούς, οι
κινηματικές δράσεις είναι αυτές που θα
βάλουν την πίεση. Στην τράπεζα αλλά και
στην κυβέρνηση, η οποία επιμένει στην

μεταφορά της υποχρέωσης της Εθνικής
στο ΕΤΕΑΕΠ και στο Δημόσιο. Αυτή η
σταθερή και επίμονη πρόταση από την
πλευρά της διοίκησης της τράπεζας από
την αρχή, υιοθετείται τώρα και από τον
προσωρινό Διευθύνοντα Σύμβουλο Π.Μυ-
λωνά, μετά την απομάκρυνση του
Λ.Φραγκιαδάκη από το τιμόνι της Εθνικής.

Οι συνταξιούχοι δηλώνουν αποφασι-
σμένοι να παραμείνουν σταθερά στην θέ-
ση τους που δεν είναι άλλη από την υπε-
ράσπιση του κουμπαρά ΛΕΠΕΤΕ με τις ει-
σφορές εργοδότη και δικές τους. 

Ένα απο τα μεγάλα επόμενα ραντεβού
για όλους προσδιορίζεται γύρω στις 20
με 25 Ιουλίου, την ημέρα που η Εθνική θα
πραγματοποιήσει την Γενική της Συνέλευ-
ση. Εκεί οι συνταξιούχοι θα δηλώσουν την
αποφασιστικότητά τους να παλέψουν μέ-
χρι να νικήσει ο δίκαιος αγώνας τους απέ-
ναντι σε μια τράπεζα που σώθηκε από την
αρχή των μνημονίων με τα χρήματα όλων.
Αποφασισμένοι να σταθούν απέναντι στην
Κυβέρνηση που εννοεί την έξοδο από τα
μνημόνια συμβατή με την φτωχοποίηση
όλης της κοινωνίας συμπεριλαμβανομέ-
νων και των πρώην εργαζομένων της
Εθνικής, αφήνοντας για άλλη μια φορά
ασύδοτους τους Τραπεζίτες.

Ιωάννα Παυλοπούλου

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
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Όχι παιχνίδια
απολύσεων

Δ
εν πρόλαβαν να συμπληρωθούν δυο βδομάδες από τις
υποσχέσεις του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Π.Πολάκη
ότι δεν θα απολυθεί κανείς επικουρικός από τη δημόσια

Υγεία και με μια κίνηση α λα Σκουρλέτη (βλ. περίπτωση των πα-
ρατασιούχων ΟΤΑ – και χειρότερα), ετοιμάζεται να στείλει στην
ανεργία χιλιάδες, απαραίτητους για το ΕΣΥ, εργαζόμενους. 

Την Παρασκευή 22/6, οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία
είχαν κατέβει σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπ.Υγεί-
ας διεκδικώντας μονιμοποίηση όλων των επικουρικών που απει-
λούνταν με άμεση απόλυση. Αφορμή ήταν η καθαρογραφή της
απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία
κρίνονταν παράνομες οι παρατάσεις των συμβάσεων των επικου-
ρικών που εργάζονταν για περισσότερους από 24 μήνες. Η από-
φαση σήμαινε την σχεδόν άμεση απόλυση πολλών χιλιάδων ερ-
γαζόμενων, γεγονός που πιθανότατα θα έφερνε και την οριστική
κατάρρευση των πληγωμένων δημόσιων νοσοκομείων. Σε αντι-
προσωπεία των απεργών εκείνη την ημέρα, ο Πολάκης είχε δε-
σμευτεί ότι θα πέρναγε τροπολογία “κόντρα”, υποτίθεται, στο
Ελεγκτικό Συνέδριο όπου θα δινόταν νέα παράταση στις συμβά-
σεις των επικουρικών και θα γίνονταν προσλήψεις στο τέλος των
συμβάσεων.

Παράνομες

Πέρυσι τέτοιες μέρες με παρόμοια απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κρίνονταν παράνομες οι παρατάσεις των συμβάσεων
χιλιάδων εργαζόμενων στους δήμους κι οδηγούνταν σε άμεση
απόλυση. Ο υπουργός Εσωτερικών Σκουρλέτης προσπαθώντας
να αντιμετωπίσει έναν μεγάλο κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων
από τη μεριά των εργαζόμενων στους δήμους, είχε δώσει ανά-
λογες υποσχέσεις: παρατάσεις στις συμβάσεις μέχρι την άνοιξη
του 2018 και προσλήψεις μέσω διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Η διαδι-
κασία μοριοδότησης όμως στο διαγωνισμό, ήταν έτσι φτιαγμένη
που άφησε εκτός εργασίας σχεδόν το 90% των ήδη εργαζόμε-
νων, παίρνοντας έτσι ρεβάνς για την υποχώρηση στην οποία εί-
χε αναγκαστεί η κυβέρνηση λίγους μήνες νωρίτερα.

Στην περίπτωση των νοσοκομείων, η τροπολογία κατατέθηκε
και ψηφίστηκε πριν μερικές μέρες, χωμένη σε ένα νομοσχέδιο
του Υπουργείου Ναυτιλίας (!). Σύμφωνα με αυτή προβλέπεται η
λύση των συμβάσεων του Επικουρικού Προσωπικού (μη ιατρι-
κού) και η σύναψη νέων που θα ισχύουν μέχρι τις 31 Μάη 2019.
Πέντε μήνες παραπάνω από αυτές που ίσχυαν μέχρι τώρα και οι
οποίες θα έληγαν την τελευταία μέρα του 2018. “Η ομηρία των
επικουρικών παρατείνεται και μάλιστα με διακοπή και νέες συμ-
βάσεις διακόπτοντας έτσι τα δικαιώματα των συμβασιούχων για
μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου” σχολιάζει η
ΠΟΕΔΗΝ και καταγγέλει το Υπουργείο Υγείας ότι αντί να μετα-
τρέψει τις συμβάσεις του επικουρικού και πρώην εργολαβικού
προσωπικού σε αορίστου χρόνου με ταυτόχρονη σύσταση οργα-
νικών θέσεων όπου δεν υπάρχουν, τους απολύει όλους πέντε μή-
νες αργότερα. 

Παράλληλα προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισμού μέσω
ΑΣΕΠ, χωρίς καμία πρόσθετη μοριοδότηση για όσους εργάζον-
ται μέχρι τώρα. Οι εργαζόμενοι παρότι έχουν την εκπαίδευση και
την πολύμηνη εμπείρια της δουλειάς, κινδυνεύουν να αντικατα-
σταθούν από άλλους που θα προσληφθούν από το διαγωνισμό. 

Μάλιστα η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ εκθέτει το Υπουργείο
καθώς μεταφέρει ότι στη συνάντησή της με τους υπουργούς, η
κυβερνητική πλευρά μίλησε για αυξημένη μοριοδότηση στο δια-
γωνισμό, προκειμένου να έχουν προβάδισμα οι ήδη εργαζόμε-
νοι. To ίδιο επανέλαβε και στη συνάντηση κατά τη διάρκεια της
απεργιακής κινητοποίησης την Τρίτη 3/7, υποσχόμενος ότι η μο-
ριοδότηση θα δοθεί στην προκήρυξη. Πράγμα που ωστόσο δεν
προβλέπεται στην τροπολογία, αφήνοντας ανοχτό το ενδεχόμε-
νο να μετατραπεί ο διαγωνισμός σε σφαγείο απολύσεων. Και
κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για εργαζόμε-
νους στο ΕΣΥ. Οι ελλείψεις – και οι ανάγκες - είναι τέτοιες που
χωράνε να μονιμοποιηθούν και οι μέχρι τώρα συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι και να προσληφθούν χιλιάδες επιπλέον.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Σ
ε 24ωρη απεργία στα νοσοκομεία
όλης της χώρας και στάση εργα-
σίας στα νοσοκομεία της Αττικής,

κάλεσε η ΠΟΕΔΗΝ την Τρίτη 3/7, αντι-
δρώντας στην τροπολογία που αφήνει
στον αέρα το εργασιακό μέλλον χιλιάδων
επικουρικών εργαζομένων. 

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε απερ-
γιακή συγκέντρωση έξω από το Υπουρ-
γείο Υγείας με συμμετοχή σωματείων
όπως του Αγ.Σάββα, του ΓΝΑ Γεννημα-
τάς και του Ευαγγελισμού αλλά και δε-
κάδων ακόμα εργαζομένων από νοσο-
κομεία της Αθήνας. Συγκεντρώσεις έγι-
ναν έξω από τις Υγειονομικές Περιφέ-
ρειες σε μια σειρά πόλεις πανελλαδικά.

Κατά τη διάρκεια της απεργιακής
συγκέντρωσης, αντιπροσωπεία των
απεργών συνταντήθηκε ξανά με την
ηγεσία του Υπουργείου.

“Σήμερα έγινε το επόμενο απεργιακό
βήμα στη μάχη που δίνουμε για τους
12.000 με 15.000 συμβασιούχους” δή-
λωσε στην Ε.Α μετά τη συνάντηση, ο
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκο-
μείο Αγ.Σάββας και μέλος του Συντονι-
στικού Νοσοκομείων. “Η κυβέρνηση
βρίσκεται υπό την πίεση του κινήματος
και γι'αυτό αναγκάζεται να δίνει υπο-
σχέσεις. Λένε αόριστα ότι ψάχνουν να
βρουν τρόπους για να μη φύγει αυτός
ο κόσμος, αλλά δεν δεσμεύονται για τί-
ποτα, αφήνοντας έκθετους τους εργα-
ζόμενους. Δεν μπορούν να τους 'ξεπε-
τάξουν' γιατί είναι αντιμέτωποι με τον
κίνδυνο απεργιακής έκρηξης μέσα στα
νοσοκομεία και κάθε φορά προσπα-

θούν να τους καθησυχάσουν. Κανείς
δεν πρέπει να εφησυχάζει από τις ασα-
φείς υποσχέσεις ότι τελευταία στιγμή
θα βρεθεί μια φόρμουλα. 

Περισσότερους

Στα νοσοκομεία έχουν ανάγκη όχι μό-
νο τους 12.000 που δουλεύουν αυτή τη
στιγμή με ελαστικές σχέσεις εργασίας
αλλά πολύ περισσότερους. Χρειάζονται
τουλάχιστον 35.000 επιπλέον εργαζό-
μενοι για να καλυφθούν τα κενά. Το ζή-
τημα λοιπόν δεν περιορίζεται απλά στο
αν θα δοθεί επιπλέον παράταση σε κά-
ποιες συμβάσεις ή αν θα δοθεί μοριο-
δότηση. Δεν ζητιανεύουμε προσωρινά
μέτρα και μπαλώματα. Ούτε θα επιτρέ-
ψουμε να γίνει αυτό που έγινε στους
δήμους, που έκαναν προσλήψεις, απο-

λύοντας ταυτόχρονα χιλιάδες εργαζό-
μενους. Πάμε σαν κίνημα να επιβάλου-
με ότι δεν θα φύγει κανείς συμβασιού-
χος, επικουρικός, ΟΑΕΔ, εργολαβικός
κλπ και με απεργιακή κλιμάκωση να
αναγκάσουμε την κυβέρνηση να μονι-
μοποιήσει όλους τους ελαστικά εργα-
ζόμενους και να κάνει μαζικές προσλή-
ψεις. Τα νοσοκομεία δεν γίνεται να λει-
τουργήσουν αλλιώς. Κάνουμε ξεκάθα-
ρο στην κυβέρνηση ότι αν δεν προχω-
ρήσει σε αυτά τα βήματα θα έχει να αν-
τιμετωπίσει έναν μεγάλο απεργιακό ξε-
σηκωμό. Δουλεύουμε σαν Συντονιστικό
Νοσοκομείων σε αυτή την κατεύθυνση
και γι'αυτό καλούμε όλες και όλους στη
συνέλευση του Συντονιστικού, την Πέμ-
πτη 12/7, στις 7μμ, στο αμφιθέατρο του
Αγ.Σάββα”.

Νεα συνέλευση Συντονιστικού

Σ
ε συνέλευση για την οργάνωση των επόμενων αγωνι-
στικών βημάτων στη μεγάλη μάχη που έχει ανοίξει στη
δημόσια Υγεία, καλεί το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-

ων, την Πέμπτη 12/7, στις 7μμ, στο αμφιθέατρο του νοσοκο-
μείου Αγ.Σάββας.

Ο ρόλος του συντονισμού και της οργάνωσης “από τα κά-
τω” είναι κρίσιμος. Με το που έγινε γνωστή η ψήφιση της
τροπολογίας, σήμανε συναγερμός στα νοσοκομεία. Η ομο-
σπονδία των εργαζόμενων κήρυξε 24ωρη πανελλαδική απερ-
γία για την Τρίτη 3/7 και κάλεσε σε συγκέντρωση στο Υπουρ-
γείο Υγείας. Οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του Συντονιστι-
κού Νοσοκοκομείων μπήκαν μπροστά στην οργάνωσή της. 

“Την Κυριακή 1/7 έγινε συνάντηση εργαζόμενων του προ-
γράμματος ΟΑΕΔ στην Υγεία. Συμμετείχαν συμβασιούχοι από
το Αττικό, τον Αγ.Σάββα, το Δαφνί, το Μεταξά, το Ασκληπιείο,
το ΓΟΝΚ «Αγ. Αναργύρων», τo Παίδων «Αγ.Σοφία», το ΕΚΑ,
το ΕΚΕΑ, τον ΕΟΠΥΥ, την 1η ΥΠΕ κ.α” μεταφέρει στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχα εργαζό-
μενη στο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. “Έγινε ενημέρωση για
τις τελευταίες εξελίξεις με τους επικουρικούς. Εκπρόσωποι
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων έκαναν παρέμβαση κα-
λώντας σε κοινη δραση όλων των συμβασιούχων μαζί με τα

σωματεία με αίτημα τη μόνιμη και σταθερή εργασία και με
πρώτο βήμα τη συμμετοχή στη στάση εργασίας στις 3/7”. 

Από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο της Πάτρας η
Κατερίνα Αγγέλη μεταφέρει ότι “παρότι το Δ.Σ του σωματεί-
ου δεν έχει κάνει κάτι, εδώ και μέρες οι σύντροφοι και οι συν-
τρόφισσες της ΕΑΠ Νυστέρι κάνουμε εξορμήσεις ξεσηκώ-
νοντας τους συναδέλφους και καλώντας τους στην απεργία
και τη συγκέντρωση έξω από την 6η ΥΠΕ”.

“Δουλεύουμε την απεργία με εξορμήσεις, μέηλ, τηλέφωνα,
με κάθε δυνατό τρόπο. Έχουμε πετύχει νίκες στο πρόσφατο
παρελθόν. Γι'αυτό κι έχουμε την αυτοπεποίθηση να ισχυρι-
στούμε ότι με την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και τη μαζι-
κή συμμετοχή θα σταματήσουμε τα κόλπα του Υπουργείου
και θα επιβάλουμε τη μονιμοποίηση όλων. Η τροπολογία είναι
προκλητική κι έχει πυροδοτήσει μεγάλη οργή στους συνα-
δέλφους. H τροπολογία του υπουργείου δεν κοροϊδεύει μόνο
το επικουρικό προσωπικό αλλά εξαιρεί τους γιατρούς με
αποτέλεσμα να γίνουν εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες, απο-
λύσεις μέχρι το τέλος του 2018 αφού δεν προβλέπονται άλ-
λες παρατάσεις. Για αυτούς που ξεπερνούν τη διετία παρα-
μένει στον αέρα η πληρωμή των δεδουλευμένων τους”, μας
λέει ο Γιάννης Κούτρας, μέλος Δ.Σ της ΕΝΙΘ και του Σωμα-
τείου του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 

Παλεύουμε για προσλήψεις
και μονιμοποιήσεις
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Τ
α επιχειρήματα που χρησιμοποιούν εκατέρωθεν οι κυ-
βερνήσεις της Ελλάδας και της Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας σχετικά με τη συμφωνία των Πρεσπών τονίζουν

ότι η ενδεχόμενη ένταξη της δεύτερης στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ
είναι ένα βήμα που αφενός «μας φέρνει πιο κοντά» και αφετέ-
ρου θα καλυτερέψει την κατάσταση στη γείτονα χώρα. Πρόκει-
ται για ένα ψέμα όσον αφορά και στα δύο σκέλη. 

Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι χώρες του ΝΑΤΟ και αυτό δεν
τις εμπόδισε να έρθουν σε πόλεμο μεταξύ τους. Η ένταξη της
Ελλάδας στην ΕΕ και την ευρωζώνη δεν εμπόδισε τις υπόλοι-
πες χώρες-μέλη να της επιβάλουν καθεστώς επιτροπείας και
σκληρής λιτότητας και να την εκβιάσουν με τον χειρότερο τρό-
πο τον Ιούλιο 2015.

Για την εργατική τάξη της Δημοκρατίας της Μακεδονίας η
συμμετοχή της στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ θα σημάνει ό,τι σήμανε
αντίστοιχα και για την ελληνική: εφαρμογή των νεοφιλελεύθε-
ρων πολιτικών σκληρής λιτότητας από τη μια. Στρατιωτικές βά-
σεις και σπατάλες για εξοπλισμούς προκειμένου να πιάνουν
τον νατοϊκό όρο του 2%, από την άλλη. Θα σημάνει επιπλέον
ατελείωτες προϋποθέσεις, όρους και εκβιασμούς – που έχουν
ξεκινήσει ήδη πριν από την ένταξή της.

Όροι

Πριν από μια βδομάδα, ο γ.γ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ επα-
νέλαβε ότι η Δημοκρατία της Μακεδονίας θα γίνει πλήρες μέ-
λος του ΝΑΤΟ, μόνο εάν επικυρώσει τη συμφωνία του ονόμα-
τος αλλά και εάν υπερισχύσει το «Ναι» στο προσεχές δημοψή-
φισμα. Δηλαδή, αν επικυρώσει τους όρους που έθεσε στις
Πρέσπες το ελληνικό κράτος, που με τη βάση της Σούδας και
όχι μόνο, αποτελεί στρατηγικό στήριγμα του ΝΑΤΟ στην περιο-
χή. Οι όροι της Ουάσιγκτον περνάνε μέσα από την Αθήνα και
τούμπαλιν.

Στην απόφαση της Συνόδου των Βρυξελλών, «το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο υποστηρίζει θερμά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε
μεταξύ της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας και της Ελλάδας…». Όμως πίσω από τους χαιρετισμούς
εντείνεται, μάλιστα μέσα σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περι-
βάλλον, το παρασκήνιο όρων και προθεσμιών. 

Μερικές μέρες πριν τη Σύνοδο των Βρυξελλών, στο Συμβού-
λιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, η Δανία, η Γαλλία και η Ολλαν-
δία είχαν προτείνει την πλήρη αναβολή της έναρξης των εντα-
ξιακών διαπραγματεύσεων Αλβανίας και Δημοκρατίας της Μα-
κεδονίας. Αυτές οι κυβερνήσεις κινούνται πάνω στη γραμμή
της «εμβάθυνσης» της συνεργασίας (όσον αφορά χρηματοδό-
τηση, χρέη κλπ) των χωρών της ΕΕ και όχι της «διεύρυνσης»
που μεγαλώνει την «αυλή» της Γερμανίας.

Τελικά, τη δεύτερη μέρα της Συνόδου των Βρυξελλών, οι
ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν για την έναρξη ενταξιακών δια-
πραγματεύσεων με την Δημοκρατία της Μακεδονίας και την
Αλβανία το τέλος του 2019, με τον όρο όμως ότι μέχρι τότε και
οι δύο χώρες θα εμφανίσουν αρκετή «πρόοδο» σε μια σειρά
από «μεταρρυθμίσεις» που τους ζητάνε. Αυτές θα εξεταστούν
τον Ιούνιο 2019 και μόνο αν περάσουν τον έλεγχο, θα αρχί-
σουν συνομιλίες στο τέλος του έτους. 

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις θα πρέπει να
προσθέσει κανείς τις πιέσεις προς την Αλβανία και τη Δημο-
κρατία της Μακεδονίας να γίνουν οι τρίτες χώρες εκτός ΕΕ
που θα ανοίξουν στρατόπεδα «υποδοχής» για τους πρόσφυ-
γες, με την πρώτη να έχει ήδη αρνηθεί δημόσια την πρόταση.
Ο δρόμος της «ένταξης» είναι στρωμένος με αγκάθια και συρ-
ματοπλέγματα.

“ΕΝΤΑΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ”

ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Ένας δρόμος 
γεμάτος
συρματόπλεγμα 

Δουλική υπόκλιση στην 
ακροδεξιά και τους φασίστες

Σ
τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις
Βρυξέλλες ο Τσίπρας απέδειξε
στην πράξη μέχρι πού φτάνει η

κατρακύλα της κυβέρνησής του. Ήταν
ένας από τους 28 ηγέτες ευρωπαϊκών
χωρών όλου του πολιτικού φάσματος
που κατέληξαν από κοινού και ομόφω-
να στις πλέον ρατσιστικές αποφάσεις
που έχει βγάλει ποτέ η ΕΕ όσον αφο-
ρά στην αντιμετώπιση των προσφύ-
γων και των μεταναστών. 

Στη Σύνοδο κυριάρχησε το μετανα-
στευτικό, παρότι εντάχτηκε τελευταία
στιγμή στην ατζέντα που κατά τα άλλα
θα απασχολούσαν τα ζητήματα της
«εμβάθυνσης» της συνεργασίας ανά-
μεσα στις χώρες της ΟΝΕ και της ΕΕ,
οι λεγόμενες «προτάσεις Μακρόν»
κλπ. Τα ΜΜΕ παρουσίασαν ένα θρί-
λερ, μια γεμάτη «ένταση» νύχτα, όπου
οι ηγέτες κατέληξαν σε συμφωνία στις
5 το πρωί. 

Τι ήταν άραγε τόσο επείγον, ακόμη
και για τα δεδομένα της πολιτικής της
«Ευρώπης-Φρούριο» - μήπως ένα προ-
σφυγικό κύμα σαν κι αυτό του καλο-
καιριού του 2015; Όχι βέβαια. Μετά τη
συμφωνία με Τουρκία-ΕΕ και την
σκλήρυνση της φύλαξης των συνό-
ρων, οι «προσφυγικές ροές» του 2018
είναι μειωμένες κατά 95% σε σχέση με
εκείνες του 2015.

Η αιτία για όλη αυτήν την πρεμούρα
είναι πολιτική. Είναι η δουλική υπόκλι-
ση της «πολιτισμένης» Ευρώπης στις
παρανοϊκές απαιτήσεις των ακροδε-
ξιών και των φασιστών. 

Αφορά αφενός τις εξελίξεις στην
Ιταλία, όπου η συμμετοχή των ακρο-
δεξιών στην νέα κυβέρνηση έχει ση-
μάνει σκλήρυνση της πολιτικής της
Ιταλίας με τον υπουργό Εσωτερικών
της σε πολεμικούς τόνους να μιλά για
το «νότιο μέτωπο» και να κάνει πράξη
την ρητορική της αφήνοντας τους
πρόσφυγες να πεθαίνουν
αβοήθητοι μέσα στη θάλασ-
σα. Όπως καταγγέλλουν οι
διασώστες της ΜΚΟ Οpen
Arms: «για τους εκατό αν-
θρώπους που έχασαν την
ζωή τους, στο ναυάγιο ανοι-
κτά των λιβυκών ακτών, ευ-
θύνεται η ακτοφυλακή της
Λιβύης και της Ιταλίας», διό-
τι «το πλοίο της μη κυβερνη-
τικής οργάνωσης θα μπο-
ρούσε να τους σώσει, αλλά
η έκκλησή της αγνοήθηκε».

Κυρίως όμως αφορά τις
εξελίξεις στη Γερμανία και
την πολιτική κρίση που
έφτασε να κλονίσει την ίδια
τη γερμανική κυβέρνηση.
Φυσικά, ούτε στα σύνορα
της Γερμανίας υπάρχουν
σήμερα οι ουρές των προ-

σφύγων που υπήρχαν το 2015. Ένα
εκατομμύριο πρόσφυγες πέρασαν τό-
τε τα σύνορα της Γερμανίας, και τρία
χρόνια αργότερα, η παρουσία τους
στη Γερμανία δεν έχει σημάνει τους
«λιμούς» και «καταποντισμούς» με
τους οποίους η ακροδεξιά και οι φασί-
στες προσπαθούσαν να τρομοκρατή-
σουν τον κόσμο.  

Αξιώσεις

Κι όμως, στη Σύνοδο της ΕΕ, η Μέρ-
κελ  πρωτοστάτησε στην λήψη της
απόφασης περαιτέρω σκλήρυνσης
της ρατσιστικής πολιτικής της ΕΕ,
προκειμένου να ικανοποιήσει τις αξιώ-
σεις του σύμμαχου της CSU στην γερ-
μανική κυβέρνηση. Όπως εξηγεί στην
στήλη του, στο Socialist Worker, ο
Άλεξ Καλλίνικος: 

«Το CSU φοβάται ότι θα χάσει πε-
ρισσότερες ψήφους προς το ακροδε-
ξιό AfD στις τοπικές εκλογές της
Βαυαρίας τον Οκτώβρη και έτσι έχει
μετατοπιστεί ακόμη δεξιότερα. Ο ηγέ-
της του και υπουργός Εσωτερικών της
Γερμανίας Χορστ Ζεεχόφερ, απειλεί
με ελέγχους στα σύνορα και επανα-
προωθήσεις στους πρόσφυγες που
φτάνουν αναζητώντας άσυλο στα σύ-
νορά της.  Η Μέρκελ υποστηρίζει ότι
κάτι τέτοιο θα κατέστρεφε την Συνθή-
κη Σένγκεν και την ελεύθερη μετακίνη-
ση που προβλέπει στο εσωτερικό της
ΕΕ και προσπαθεί να κάνει διμερείς
συναντήσεις με ηγέτες διαφόρων χω-
ρών της ΕΕ για να μοιραστούν το βά-
ρος των προσφύγων».

Η Μέρκελ, πράγματι, έτρεξε να προ-
σφέρει στο Ζεεχόφερ, τα «δώρα» 14
χωρών, ανάμεσά τους και της Ελλά-
δας που κατέληξαν σε συμφωνία για
μια πιο «αποτελεσματική» διαδικασία
απέλασης των προσφύγων που έχουν
ήδη καταχωριστεί αλλού. Όμως ο Ζεε-
χόφερ δήλωσε «ανικανοποίητος» από

τις υποχωρήσεις της Μέρκελ και απεί-
λησε με παραίτηση και πρόωρες εκλο-
γές στη Γερμανία - που αποφεύχθηκε
τελικά το βράδυ της Δευτέρας με τη
συμφωνία των δύο πλευρών για τη δη-
μιουργία κλειστών κέντρων ασύλου
(στρατόπεδα τράνζιτ) στα γερμανικά
σύνορα, όπου θα εξετάζονται με τα-
χείες διαδικασίες οι αιτήσεις ασύλου
και, σε περίπτωση απόρριψης, θα γί-
νονται άμεσα οι επαναπροωθήσεις. 

Αμέσως μετά η Αυστριακή κυβέρνη-
ση ανακοίνωσε ότι είναι «έτοιμη να λά-
βει μέτρα για να προστατεύσει κυρίως
τα νότια σύνορά μας» με την Ιταλία
και τη Σλοβενία, υποστηρίζοντας ότι
στη συμφωνία Μέρκελ-Ζεεχόφερ,
προβλέπεται η επαναπροώθηση στην
Αυστρία των αιτούντων άσυλο που
φτάνουν στη Γερμανία, τους οποίους
δεν δέχεται πίσω η πρώτη χώρα εισό-
δου τους στην ΕΕ.

Μιλάμε για παράνοια. Ο ηγέτης του
μικρότερου κοινοβουλευτικού κόμμα-
τος της Γερμανίας,  ενός κόμματος
που από όλα τα 15 γερμανικά κρατί-
δια, συμμετέχει μόνο στις εκλογές της
Βαυαρίας μπορεί πιέζοντας τη Μέρ-
κελ να τραβάει μαζί της όλες τις χώ-
ρες της ΕΕ  σε ένα κρατικό ρατσιστικό
κατήφορο που όμοιός της δεν έχει
υπάρξει από την δεκαετία του ’30, κο-
στίζοντας τις ζωές χιλιάδων αθώων
ανθρώπων -  με μόνο τελικά ωφελημέ-
νο όχι μόνο στην Γερμανία αλλά πα-
νευρωπαϊκά τους φασίστες και την
ακροδεξιά. 

Αυτό είναι το απάνθρωπο, ρατσιστι-
κό και επιπλέον ασταθές και επικίνδυ-
νο «ευρωπαϊκό πλαίσιο» και αυτά είναι
τα άμεσα αποτελέσματα της συμφω-
νίας που υπέγραφε ο Τσίπρας στα σα-
λόνια των Βρυξελλών την περασμένη
Παρασκευή. 

Γιώργος Πίττας



Η
νέα συμφωνία της ΕΕ είναι ένα ρα-
τσιστικό αίσχος. Ενδεικτικές των
αποτελεσμάτων που θα έχει η κλι-

μάκωση αυτής της πολιτικής εκ μέρους
της ΕΕ, είναι οι συνταρακτικές αποκαλύ-
ψεις του Associated Press για το τι συμ-
βαίνει ήδη στην Αλγερία: Πάνω από 13.000
μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και
παιδιά, εγκαταλείφθηκαν από τις αλγερι-
νές αρχές τους τελευταίους 14 μήνες στη
μοίρα τους στην έρημο Σαχάρα κάτω από
τον καυτό ήλιο με τον υδράργυρο να δεί-
χνει 48 βαθμούς Κελσίου, χωρίς τρόφιμα
και νερό, αναγκασμένοι ενίοτε να βαδίζουν
υπό την απειλή όπλων. Κάποιοι δεν τα κα-
τάφεραν να βγουν ζωντανοί. Οι μαζικές
απελάσεις από τις αλγερινές αρχές επιτά-
θηκαν από τον Οκτώβριο του 2017 μετά
από πιέσεις της ΕΕ προς τις χώρες της
Βόρειας Αφρικής να σταματήσουν τις με-
ταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη μέ-
σω της Μεσογείου ή των ισπανικών θυλά-
κων της Μελούλα και της Μελίγια στο Μα-
ρόκο.

«Καταφέραμε να καταλήξουμε σε μια
συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αλ-
λά αυτό στην πραγματικότητα ήταν το ευ-
κολότερο μέρος του έργου μας, σε σύγ-
κριση με τα όσα μας περιμένουν όταν αρ-
χίσουμε να την εφαρμόζουμε», είπε ο πρό-
εδρος του Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ. 

Τα σχέδια της ΕΕ έχουν πράγματι να αν-
τιμετωπίσουν δυσκολίες (π.χ μια σειρά
από χώρες εκτός ΕΕ των οποίων τα ονό-
ματα αναφέρονται ως υποψήφιες για κέν-
τρα κράτησης έχουν δημόσια εκφράσει
αρνητική στάση, ανάμεσά τους, η Αλβανία,
το Μαρόκο, η Τυνησία, η Αλγερία, η Αίγυ-
πτος) που η ΕΕ ελπίζει να κάμψει με αν-
ταλλάγματα και χρηματοδότηση προς τις
κυβερνήσεις τους. Αλλά οι μεγαλύτερες
δυσκολίες που θα έχει να αντιμετωπίσει η
ΕΕ δεν έρχονται από τα πάνω, αλλά κυ-
ρίως από τα κάτω. Από το αντιρατσιστικό
κίνημα και τον κόσμο της αλληλεγγύης,
που από την Ισπανία μέχρι την Ιταλία και
την Ελλάδα συγκρούεται με τις επιλογές
των κυβερνήσεων – και αυτήν τη στιγμή
παίρνει δύναμη από το μαζικό κίνημα ενάν-
τια στις απελάσεις που έχει ξεσπάσει στις
ΗΠΑ ενάντια στον Τραμπ.

Απέναντι στην κατάντια του Τσίπρα, που
είχε το θράσος να αναφερθεί στη συμφω-
νία μιλώντας για «κινδύνους που αποφύγα-
με» και «κέρδη για τη χώρα μας» (ότι δεν
θα υπάρξει άνοδος του ΦΠΑ στα πέντε νη-
σιά όπου εγκλωβίζονται πρόσφυγες) μπο-
ρούμε να ξαναπιάσουμε το νήμα του καλο-
καιριού του 2015, και όπως τότε αναγκά-
σαμε τις κυβερνήσεις να ανοίξουν τα σύ-
νορα, έτσι και σήμερα, να καταργήσουμε
στην πράξη την τελευταία και όλες τις
συμφωνίες της ΕΕ και να φράξουμε το
δρόμο στην φασιστική απειλή, απαιτών-
τας:

Να δοθεί άσυλο και στέγη σε όλους
τους πρόσφυγες και χαρτιά στους μετανά-
στες. Να κλείσουν όλα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και να σταματήσουν οι απε-
λάσεις. Να καταργηθεί η Frontex, να στα-
ματήσει το δολοφονικό κυνήγι στα σύνο-
ρα. Αντί να σπαταλώνται δις ευρώ σε
όλους αυτούς τους κατασταλτικούς δολο-
φονικούς μηχανισμούς και συμφωνίες, να
δοθούν για τους πρόσφυγες. 
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Ένα ρατσιστικό αίσχος

Πνιγμοί, στρατόπεδα, απελάσεις

Ο
ι αποφάσεις της τελευταίας Συνόδου της
ΕΕ που έγινε στις Βρυξέλλες στις 28-29
Ιούνη κινούνται στην κατεύθυνση της

σκλήρυνσης της ρατσιστικής πολιτικής της ΕΕ. 

Το επιβεβαιώνουν αυτό οι δηλώσεις του
πρωθυπουργού της Ιταλίας Κόντε ο οποίος δή-
λωσε: «Είμαστε ικανοποιημένοι», η Ιταλία δεν
είναι πλέον μόνη» ενώ ο ακροδεξιός πρωθυ-
πουργός της Ουγγαρίας Ορμπάν σε πανηγυρι-
κό τόνο δήλωσε: «Είναι μια μεγάλη νίκη της
ομάδος του Visegrad». Το επιβεβαιώνει επιπλέ-
ον το κύμα επικρίσεων που έρχεται, όχι μόνο
από την αριστερά και το αντιρατσιστικό κίνημα,
αλλά και από ΜΚΟ και θεσμικούς παράγοντες
όπως οι Γιατροί χωρίς Σύνορα («συμφώνησαν
να μπλοκάρουν τους ανθρώπους στις πύλες
της Ευρώπης», «δαιμονοποιούν τις επιχειρή-
σεις έρευνας και διάσωσης»), η Unicef, και η
ίδια η ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ.

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του κειμένου
(απαλλαγμένα από τις υποκριτικές «ανθρωπι-
στικές» σάλτσες περί «σεβασμού δικαιωμάτων»
και «κανόνων διεθνούς δικαίου») που συμφώνη-
σαν στην Σύνοδο οι 28 ηγέτες της ΕΕ.

• «Η ΕΕ θα αναβαθμίσει την υποστήριξή της
προς την περιοχή του Σαχέλ (σ.σ στη Σαχάρα),
την ακτοφυλακή της Λιβύης, τις παράκτιες και
νότιες κοινότητες… Όλα τα σκάφη που επιχει-
ρούν στη Μεσόγειο πρέπει να σέβονται τους
εφαρμοστέους νόμους και να μην παρεμποδί-
ζουν τις επιχειρήσεις της λιβυκής ακτοφυλα-
κής». 

Το ανελέητο κυνηγητό δηλαδή από τη Σαχά-
ρα ως τις ακτές της Λιβύης και ο εγκλεισμός
τους σε στρατόπεδα προσφύγων (μέσα στα
οποία, όπως αποκαλύφθηκε πέρσι δεκάδες χι-
λιάδες μετανάστες και πρόσφυγες έχουν δολο-
φονηθεί, βιαστεί, βασανιστεί και κρατηθεί σε
καθεστώς δουλείας από τις αντιμαχόμενες
οπλισμένες συμμορίες που αποκαλούν «λιβυ-
κές αρχές») θα κλιμακωθεί. 

• «Η συμφωνία επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας
και οι διμερείς συμφωνίες επανεισδοχής θα
πρέπει να εφαρμοστούν πλήρως… Το Ευρω-
παϊκό Συμβούλιο συμφωνεί να δρομολογηθεί η
δεύτερη δόση του Μηχανισμού για τους πρό-
σφυγες στην Τουρκία...». Η κυβέρνηση του
Ερντογάν θα συνεχίσει να χρηματοδοτείται
αδρά για να κρατάει τους πρόσφυγες, ενώ το
«να εφαρμοστούν πλήρως» είναι ένα καμπανάκι
που χτυπάει και προς την ελληνική κυβέρνηση,
να επιταχύνει τις απελάσεις.

Μπλόκα

• Όσοι πρόσφυγες και μετανάστες θα πετυ-
χαίνουν να διασχίσουν τα μπλόκα στη Λιβύη και
στην Τουρκία και να φτάσουν στην ανατολική
και κεντρική μεσογειακή οδό θα έχουν να αντι-
μετωπίσουν μια αναβαθμισμένη Frontex: «Ο
υποστηρικτικός ρόλος του FRONTEX, μεταξύ
άλλων στο πλαίσιο της συνεργασίας με τρίτες
χώρες, θα πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω μέ-
σω αύξησης των πόρων και ενίσχυσης της εν-
τολής του». 

• Και επειδή η Frontex δεν φτάνει, «η Ένωση
λαμβάνει συνεπώς μέτρα για την προώθηση της
ευρωπαϊκής άμυνας, με την ενίσχυση των αμυν-
τικών επενδύσεων, της ανάπτυξης δυνατοτήτων
και της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Οι πρωτο-
βουλίες αυτές αυξάνουν τη στρατηγική αυτονο-
μία της και ταυτοχρόνως συμπληρώνουν και
ενισχύουν τις δραστηριότητες του ΝΑΤΟ, σύμ-
φωνα με προηγούμενα συμπεράσματα». 

• Όσοι διασώζονται, σχέδιο της ΕΕ είναι να
οδηγούνται σε «χώρους υποδοχής» ή «θαλάσ-
σιες πλατφόρμες» σε τρίτες, εκτός ΕΕ, χώρες,
όπου θα γίνεται η «διάκριση»: «Απαιτείται νέα
προσέγγιση όσον αφορά την αποβίβαση όσων
διασώζονται από επιχειρήσεις έρευνας και διά-
σωσης. Εν προκειμένω, το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να
διερευνήσουν αμελλητί την έννοια των περιφε-
ρειακών πλατφορμών αποβίβασης σε στενή

συνεργασία με σχετικές τρίτες χώρες. Οι πλατ-
φόρμες αυτές θα πρέπει να λειτουργούν κάνο-
ντας διάκριση των επιμέρους καταστάσεων
(δηλαδή διαχωρισμό προσφύγων από 'παράνο-
μους' μετανάστες)…»

• Στο έδαφος τώρα της ΕΕ, «η μέριμνα αυ-
τών που διασώζονται, θα πρέπει να αναλαμβά-
νεται βάσει κοινής προσπάθειας, μέσω της με-
ταγωγής σε ελεγχόμενα κέντρα που δημιουρ-
γούνται σε κράτη μέλη, μόνο σε εθελοντική βά-
ση, εφόσον η ταχεία και ασφαλής επεξεργασία
επιτρέπει, με πλήρη στήριξη της ΕΕ, να γίνεται
διάκριση μεταξύ των παράτυπων μεταναστών,
οι οποίοι θα επιστρέφονται, και εκείνων που
χρήζουν διεθνούς προστασίας». Δηλαδή, τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης επεκτείνονται.

• «Όσον αφορά την κατάσταση στο εσωτερι-
κό της ΕΕ, οι δευτερογενείς μετακινήσεις αι-
τούντων άσυλο μεταξύ κρατών μελών ενδέχε-
ται να θέσουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα του
κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου και
του κεκτημένου του Σένγκεν. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να λάβουν όλα τα αναγκαία εσωτερικά
μέτρα νομοθετικού και διοικητικού χαρακτήρα
για την αντιμετώπιση των μετακινήσεων αυτών
και να συνεργάζονται στενά μεταξύ τους προς
τον σκοπό αυτόν». 

Η διμερείς και τριμερείς «συνεργασίες»
(προκειμένου να μην καταργηθεί ντε φάκτο η
Σένγκεν με ελέγχους στα σύνορα ανάμεσα στις
χώρες της ΕΕ) ξεκίνησαν με την συμφωνία
Μέρκελ-Τσίπρα μετά το τέλος της Συνόδου,
για την επιστροφή προσφύγων και μεταναστών
από τη Γερμανία στην Ελλάδα και η τελευταία
θα πρέπει να πάρει όλα «τα αναγκαία εσωτερι-
κά μέτρα νομοθετικού και διοικητικού χαρακτή-
ρα», προκειμένου να σταματήσει η ροή στην
ουσία προς τις βόρειες χώρες της ΕΕ. Δηλαδή,
περισσότερα στρατόπεδα και μεγαλύτερη
αστυνόμευση προσφύγων και μεταναστών.

Γ.Π.
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Α
νοιχτή σύσκεψη οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
την Δευτέρα 9 Ιούλη, στο Εργατικό Κέντρο, στις 7μμ,
με κεντρικό θέμα την οργάνωση μεγάλης αντιφασι-

στικής διαδήλωσης στις 15 Σεπτέμβρη, στα πέντε χρόνια
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στην πόλη. Μετά
την επιτυχημένη σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα που
άνοιξε την καμπάνια για ένα μαζικό αντιφασιστικό Σεπτέμ-
βρη με βασικά αιτήματα “Στη φυλακή οι χρυσαυγίτες δολο-
φόνοι - Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες” (βλέπε σελίδες 10-
11), τη σκυτάλη παίρνει η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης προτεί-
νοντας ένα αντίστοιχο δυνατό αντιφασιστικό-αντιρατσιστι-
κό ραντεβού.

Είναι μια πρωτοβουλία που παίρνει ακόμα μεγαλύτερες
διαστάσεις μετά την κλιμάκωση των φασιστικών επιθέσεων
την περασμένη εβδομάδα στην πόλη. Χρυσαυγίτες, φασί-
στες και ακροδεξιοί, μεταμφιεσμένοι σε “αγανακτισμένους
πατριώτες πολίτες”, προχώρησαν σε σειρά επιθέσεων με
αφορμή τις “συγκεντρώσεις για το Μακεδονικό” και με την
κάλυψη της αστυνομίας. Ανάμεσα στα συνθήματα που
ακούστηκαν στις συγκεντρώσεις τους ήταν “ή ταν ή επί
τας”, “αναρχικοί και μπολσεβίκοι, αυτή η γη δε σας ανήκει”
και “μαχαίρι στην καρδιά, του κάθε αντιφά”, αποκαλύπτον-
τας το πραγματικό τους πρόσωπο. Η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-
κης καλεί σαν απάντηση στην αντιφασιστική συγκέντρωση
την Τετάρτη 4/7 στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην πλα-
τεία Ελευθερίας, στις 7μμ.

Φασιστικές επιθέσεις

Σε ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα, η ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης “καταγγέλλει την απρόκλητη και θρασύδειλη
επίθεση που δέχτηκε την Παρασκευή στο Δημαρχείο ο Πέ-
τρος Θεοδωρίδης, εκπαιδευτικός, με συγγραφικό έργο και
πολιτική δράση ενάντια στον εθνικισμό και το ρατσισμό. Λί-
γες μέρες νωρίτερα, σε «συγκέντρωση για το Μακεδονικό»,
οι φασίστες βεβήλωσαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος
και επιτέθηκαν σε μετανάστη. Το περασμένο Σάββατο, έρι-
ξαν στη θάλασσα δύο διαδηλωτές του Pride, ενώ στο περι-
θώριο του εθνικιστικού συλλαλητηρίου το Γενάρη είχαν κά-
ψει την κατάληψη Libertatia. Αυτές οι επιθέσεις βρήκαν
«πολιτική» κάλυψη από τη Χρυσή Αυγή που κάλεσε από το
βήμα της Βουλής σε πραξικόπημα μέσω του Μπαρμπαρού-
ση. Η φασιστική απειλή δείχνει ξανά τα δόντια της. Οι φασί-
στες τραμπούκοι αποθρασύνονται από τη συστηματική
αδράνεια της Αστυνομίας, που ήταν παρούσα σε όλα αυτά
τα περιστατικά και δεν έκανε τίποτα, με τις ευλογίες του Ν.
Τόσκα που την αφήνει να (μην) κάνει τη δουλειά της. Δεν
είναι τυχαίο ότι η δίκη της Χρυσής Αυγής αποκαλύπτει μέ-
ρα με τη μέρα τους δεσμούς των νεοναζί με την Αστυνομία
και τους κρατικούς μηχανισμούς.

Δεν θα περάσουν! Το αντιφασιστικό κίνημα έχει τη μνήμη
και την εμπειρία να σταματήσει τις φασιστικές συμμορίες.
Δεν θα τους αφήσουμε να φοράνε τη μάσκα των «αγανακτι-
σμένων πατριωτών», που ανησυχούν για τον «αλυτρωτισμό
των Σκοπίων» ενώ οι ίδιοι κραυγάζουν «στα όπλα, στα
όπλα, να πάρουμε τα Σκόπια». Το εργατικό κίνημα και η νε-
ολαία χρειάζεται να κάνουν δικιά τους υπόθεση την πλήρη
απομόνωση των νεοναζί, κάτι που δεν κάνει ούτε η κυβέρ-
νηση ούτε η Βουλή, αφήνοντας την Αστυνομία να συγκαλύ-
πτει τη δράση τους, συλλαμβάνοντας τα θύματα ρατσιστι-
κών και φασιστικών επιθέσεων και επιτρέποντας τους να
εμφανίζονται σε επίσημες τελετές και στα ΜΜΕ. Επόμενος
μεγάλος σταθμός του κινήματος πρέπει να είναι ένα μεγά-
λο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη, στα 5
χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα. Βαδίζοντας
προς τα εκεί, και κάθε μέρα, πρέπει να σταματήσουμε τη
δράση των ταγμάτων εφόδου στους δρόμους. Καλούμε τα
σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις οργανώσεις
και τα κόμματα της Αριστεράς να δώσουμε μαζί αυτή τη
μάχη, να απομονώσουμε τις εθνικιστικές κραυγές και να
στείλουμε τους φασίστες στη φυλακή”.

Σύσκεψη στη
Θεσσαλονίκη

ΑΘΗΝΑ

Με επιτυχία έγινε το φετινό 21ο Αντι-
ρατσιστικό Φεστιβάλ στην Αθήνα στις
29-30 Ιούνη και 1 Ιούλη στο πάρκο Γου-
δή. Χιλιάδες κόσμος όλων των ηλικιών,
ντόπιοι, μετανάστες, πρόσφυγες, επι-
σκέφτηκε και τις τρεις μέρες το χώρο
του φεστιβάλ, στέλνοντας δυνατό αντι-
ρατσιστικό και αντιφασιστικό μήνυμα.

Η πολιτική συζήτηση ήταν έντονη σε
όλη τη διάρκεια του τριημέρου και σε
όλους τους χώρους: από τις εκθέσεις
σκίτσων, αφισών και φωτογραφίας με-
χρι τα περίπτερα των κοινοτήτων μετα-
ναστών, των συλλογικοτήτων και των
οργανώσεων της αριστεράς και από τις
εκδηλώσεις μέχρι τις συναυλίες, τα
δρώμενα και τους πάγκους με τα πολυε-
θνικά μενού και προϊόντα. Αυτή ήταν η
εμπειρία των συντρόφων και των συν-
τροφισσών της ΚΕΕΡΦΑ και της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης που άνοιξαν μαζικά
την καμπάνια «Μετά το κάλεσμα Μπαρμ-
παρούση για πραξικόπημα, όλη η Χρυσή
Αυγή στη φυλακή!» συγκεντρώνοντας
εκατοντάδες υπογραφές, αλλά και τη
μάχη ενάντια στην κλιμάκωση των ρα-
τσιστικών πολιτικών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Τα καλέσματα για τις εκδηλώ-
σεις της ΚΕΕΡΦΑ σε όλες τις γειτονιές
τον Ιούλη με κορύφωση το μεγάλο αντι-
φασιστικό συλλαλητήριο στις 15 Σε-
πτέμβρη, στα πέντε χρόνια από τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα, βρήκαν μεγά-
λη ανταπόκριση.

Με αυτές τις δύο
αιχμές έγινε η παρέμ-
βαση της ΚΕΕΡΦΑ και
σε δύο συζητήσεις του
φεστιβάλ. Στην πρώτη,
“Η δίκη της Χρυσής
Αυγής, η ναζιστική
απειλή και το αντιφασι-
στικό κίνημα”, στο πά-
νελ βρέθηκαν η Ελευ-
θερία Κουμάντου (δη-
μοσιογράφος, Golden
Dawn Watch), η Ελευ-
θερία Τομπάτζογλου
(συνήγορος πολιτικής
αγωγής στη δίκη της
ΧΑ, «Φαβέλα»), η Αγγε-
λική Βαλσαμάκη (Αντι-

φασιστικός Συντονισμός) και ο συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρος Κωνσταντί-
νου. Κατά τη διάρκειά της προβλήθηκαν
βίντεο (πολλά από αυτά για πρώτη φο-
ρά) που περιλαμβάνονται στα αναγνω-
στέα έγγραφα της δίκης της Χρυσής
Αυγής, με ναζιστικές παρελάσεις, συνο-
μιλίες, εκπαιδεύσεις και κηρύγματα μί-
σους της εγκληματικής οργάνωσης. 

Στη δεύτερη, “Η Μεσόγειος, Νεκρά
Θάλασσα: Εξωτερικά και Εσωτερικά Σύ-
νορα ΕΕ και η πολιτική του Απαρτχάιντ”,
με ομιλητές πανεπιστημιακούς, πρόσφυ-
γες από τις καταλήψεις προσφύγων και
αλληλέγγυους, παρέμβαση έκανε η Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νί-
καιας. Σημαντική ήταν και η συζήτηση
“για την Ισλαμοφοβία από φεμινιστική
σκοπιά” που άνοιξε την κουβέντα για τη
μάχη ενάντια στις ρατσιστικές επιθέσεις
και την καταπίεση των μεταναστριών και
προσφυγισσών. Ανάμεσα στις ομιλή-
τριες ήταν η Αφροδίτη Φράγκου, εκ μέ-
ρους της Ομάδας Φύλου και Σεξουαλι-
κότητας LGBTQI+ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με μαζική συμμετοχή πραγματοποι-
ήθηκε και το 21ο Αντιρατσιστικό Φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης, τις ίδιες μέρες με
αυτό της Αθήνας. Το Φεστιβάλ έγινε
στον Κήπο των Εποχών, στην Νέα Πα-
ραλία, με κεντρικό σύνθημα “Ενάντια
στον πόλεμο των λίγων, για την ειρήνη

των πολλών”.

“Και τις τρεις μέρες η
προσέλευση του κό-
σμου ήταν μεγάλη και
το κεντρικό θέμα συζή-
τησης οι τελευταίες φα-
σιστικές επιθέσεις στην
πόλη με αφορμή το Μα-
κεδονικό και πώς απαν-
τάμε”, μας είπε ο Σάβ-
βας Κκονέ, “Δεν είναι
τυχαίο ότι η πιο μαζική
κουβέντα της πρώτης
μέρας ήταν αυτή με τίτ-
λο «Μακεδονία Γη Πο-
λυπολιτισμική - Έξω το
Νάτο και οι Εθνικισμοί.
Σεβασμός στο Δικαίωμα
του Αυτοπροσδιορι-

σμού, Αλληλεγγύη των Λαών». Ανάμεσα
στους ομιλητές ήταν και ο Μπάμπης
Κουρουνδής που έβαλε την άποψή μας
σαν ΣΕΚ για τη μάχη ενάντια στον εθνι-
κισμό.

Από τις πιο μαζικές συζητήσεις ήταν
επίσης αυτή, με πάνω από 70 άτομα,
που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-
κης τη δεύτερη μέρα με τίτλο «Τσακί-
ζουμε τους νεοναζί - Γκρεμίζουμε την
Ευρώπη φρούριο» και εισηγητές τον
Στέλιο Νικητόπουλο, δημοσιογράφο,
την Αλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτική επι-
στήμονα και τον Κώστα Τορπουζίδη, δι-
κηγόρο και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ. Είναι κι
αυτό ένα δείγμα του ρόλου που παίζει η
Κίνηση στο αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα της πόλης αλλά και της
ανάγκης να κλιμακώσουμε τη μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες. Τόσο οι ομιλητές όσο και οι πα-
ρεμβάσεις στάθηκαν σε αυτές τις μεγά-
λες προκλήσεις και πώς χρειάζεται να
απαντήσουμε. Έντονο στοχείο στην
κουβέντα η ανάγκη να οργανώσουμε
ανοιχτά και πλατιά στα συνδικάτα, τις
σχολές, τη νεολαία, τις κοινότητες, τις
συλλογικότητες, μη αποκλείοντας τον
οποιονδήποτε θέλει να δώσει αυτές τις
μάχες. Στο κέντρο βρέθηκε το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη,
στα πέντε χρόνια από τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, και στη Θεσσαλονίκη.
Συνολικά στο τριήμερο, στην καμπάνια
«Μετά το κάλεσμα Μπαρμπαρούση για
πραξικόπημα, όλη η Χρυσή Αυγή στη
φυλακή!» συγκεντρώθηκαν πάνω από 80
υπογραφές”. 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στο πάρκο Υγειονομικού, στην περιο-
χή του Λάκκου, έγινε τις ίδιες μέρες και
το 2ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στο Ηρά-
κλειο Κρήτης. Εκατοντάδες κόσμος
συμμετείχε καθημερινά στις συζητήσεις,
τα δρώμενα, τις συναυλίες. Την πρώτη
μέρα έγινε και η συζήτηση «Η δίκη της
Χρυσής Αυγής, ο νέος σωφρονιστικός
κώδικας και οι τρομονόμοι: οι πολιτικές
ερμηνείες κι ο ρόλος της Δικαιοσύνης»
με τον Κώστα Παπαδάκη, δικηγόρο της
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής ανάμεσα στους ομιλητές.

Αντιρατσιστικά φεστιβάλ
21ο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ, Πάρκο Γουδή, Αθήνα
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ΠΕΜΠΤΗ 5/7

ΠΕΙΡΑΙΑΣ πλατεία Κοραή 7.30μμ
Ομιλητές: Σωτήρης Αλεξόπουλος, Παμ-
πειραϊκή Πρωτοβουλία, Κώστας Παπαδά-
κης, πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α.,
Μαρία Ανδρέου, εκπαιδευτικός, ΚΕΕΡΦΑ,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΚΑΠΗ (Δεκελείας
154) 7μμ
Ομιλητές: Χριστίνα Ανδρέου, δημοτική
σύμβουλος Ν.Φιλαδέλφειας-Ν.Χαλκηδό-
νας, Λάμπης Κατσιάπης, κοινωνικό ιατρείο
Ν.Φιλαδέλφειας, Παναγιώτης Ζαρίδας,
μελος Δ.Σ. εργαζόμενων Σιβιτανιδείου,
Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χ.Α., Λουκάς Δήμου,
δημοτικός σύμβουλος με το Κίνημα στη
Πόλη του Ζωγράφου, Λέανδρος Μπόλα-
ρης, ιστορικός-συγγραφέας, ΚΕΕΡΦΑ,
Mαρία Μάρκου, εκπαιδευτικός

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Πευκώνας 7μμ
Ομιλητές: Μαρία Κασκαρίκα, Πρωτοβου-
λία για το κλείσιμο των γραφείων των νεο-
ναζί, Kώστας Πίττας, Γ.Γ. Ομοσπονδίας
Εργαζομένων στο ΥΠΑΝ, Κατερίνα Πατρι-
κίου, δημοτική σύμβουλος Πετρούπολης,
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα”

ΤΡΙΤΗ 10/7

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Πλατεία Μερκούρη 7.30μμ
Ομιλητές: Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός,
Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή στη
δίκη της ΧΑ, Λένα Βερδέ, δημοσιογράφος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Πλατεία Δημαρχείου (Θεατρά-
κι) 7μμ
Ομιλητές: Ματίνα Τριανταφύλλου, Κοινω-
νικό Ιατρείο Περιστερίου, Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Θύμιος
Χριστοδούλου, μέλος Συλλόγου γονέων
δημοτικού σχολείου 144, Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος “Η Ενότητα”

ΕΛΛΗΝΙΚΟ πλατεία Σουρμένων 7.30μμ
Ομιλητές: Χρύσα Δουζένη, κίνημα αλληλεγ-
γύης προσφύγων, Νάση Πετριτσοπούλου, εκ-
παιδευτικός, Λέανδρος Μπόλαρης, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ πλατεία Αυδή 7.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Νασιόπουλος, σύλλο-
γος γονέων 144 δημοτικό σχολείο Αθή-
νας, Αμίρ Κας, Πακιστανική Κοινότητα Ελ-
λάδος “Η Ενότητα”, Γιάννης Aγγελόπου-
λος, Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7.30μμ
Ομιλητές: Ελένη Πορτάλιου, Ανοιχτή Πό-
λη, Κώστας Μανταίος, ΣΦΕΑ, Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Χρίστος
Αργύρης, Συντονιστικό Νοσοκομείων

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ θεατράκι ΗΣΑΠ 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χ.Α., Τζαβέντ Ασλάμ,
πρόεδρος Πακιστανικής κοινότητας, Μά-
κης Αβακουμίδης, ανεξάρτητος δημοτικός
σύμβουλος, Γιώργος Ράγκος, ΚΕΕΡΦΑ
Συναυλία με τους BANDALLUSIA

ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ Πλατεία Μέμου
7.30μμ
Ομιλητές: Φώτης Ανδρεόπουλος, εθελον-
τής, Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πει-
ραιά, Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος Νίκαιας-Ρέντη, Κώστας Παπαδάκης,
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α

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 Πρω-
τοβουλίας Πολιτών Χαλανδρίου, Ορέστης
Ηλίας, ΚΕΕΡΦΑ

ΤΡΙΤΗ 17/7

ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7.30μμ
Ομιλητής: Mάνος Νικολάου, ΚΕΕΡΦΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Alterbaran 7.30μμ
Ομιλητής: Ταχίρ Αλιζαντά, Αφγανική Κοι-
νότητα Προσφύγων και Μεταναστών, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7

ΚΥΨΕΛΗ πλατεία 7μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτι-
κή αγωγή στη δίκη της Χ.Α., Γιώργος Πίτ-
τας, ΚΕΕΡΦΑ, Μοχτάτ, Αφγανική Κοινότη-
τα Προσφύγων και Μεταναστών, Μαρία
Τοπαλιάν, Ανοιχτή Πόλη 6ου κοινοτικού
διαμερίσματος Αθήνας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Λαού 7μμ
Ομιλητές: ΘανάσηςΔιαβολάκης, ΔΣ ΟΙ-
ΕΛΕ, Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Τάσος Καραντής, δημοσιογρά-
φος- Πρωτοβουλία αντιφασιστών Σαλαμί-
νας, Μαχμούντ Αμπουχαμέντ, Αιγυπτιακή
Κοινότητα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αίθουσα δημοτικού
συμβουλίου 7.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική
αγωγή στη δίκη της Χ.Α., Αλεξάνδρα Μαρ-
τίνη, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7

ΚΟΥΚΑΚΙ παρκάκι Συγγρού & Γεωργίου
Ολυμπίου 7.30μμ
Ομιλητές: Aργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός,
Νοσοκομείο Γεννηματά, Κώστας Ευαγγε-
λίδης, μέλος της Ανοιχτής Πόλης

ΠΑΝΟΡΜΟΥ πλατεία 7μμ
Ομιλητές: Κώστας Μανταίος, πρόεδρος
ΣΦΕΑ, Τάκης Ζώτος, πολιτική αγωγή στη
δίκη της Χ.Α, Πέτρος Κωνσταντίνου, συν-
τονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Μαρία Κασκαρίκα,
Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γραφεί-
ων των νεοναζί, Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος σωματείου εργαζόμενων Αγ. Σάββα

ΑΙΓΑΛΕΩ Στέκι των Δασκάλων (Ρήγα Φε-
ραίου 20) 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Βαβέλ Πυρήνας Τέχνης (Βασι-
λίσσης Σοφίας 87) 7μμ
Ομιλητές: Ναταλία Ρασούλη, μουσικός,
Αφροδίτη Φράγκου, LGTBQI+ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, KEEΡΦΑ

Μ
αζική ανταπόκριση βρίσκει η καμπάνια που ξεκί-
νησε η ΚΕΕΡΦΑ την περασμένη εβδομάδα για να
μπουν επιτέλους οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι στη

φυλακή. Μέσα σε μερικές μέρες, εκατοντάδες έχουν υπο-
γράψει το κείμενο “Μετά το κάλεσμα Μπαρμπαρούση για
πραξικόπημα, όλη η Χρυσή Αυγή στη φυλακή!” που κα-
ταγγέλει την πρόκληση των χρυσαυγιτών να μιλήσουν από
το βήμα της Βουλής για στρατιωτικό πραξικόπημα και κα-
λεί σε μαζική κινητοποίηση για την απομόνωση και καταδί-
κη τους.

Όπως αναφέρει το κείμενο: “Είναι πρόκληση ότι η Χρυσή
Αυγή μέσα στη Βουλή προχώρησε σε ανοικτή απειλή για
στρατιωτικό πραξικόπημα. Είναι μια ωμή φασιστική πρόκλη-
ση σε βάρος 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”.

Ξεκίνημα

Η καμπάνια ξεκίνησε με τις υπογραφές πάνω από εβδο-
μήντα αγωνιστών και αγωνιστριών, αντιστασιακών, συνδι-
καλιστών, ανθρώπων των γραμμάτων και των τεχνών, δη-
μοτικών συμβούλων, δικηγόρων. Ανάμεσά τους ήταν ο
Κώστας Μανταίος, πρόεδρος του ΣΦΕΑ 1967-74, ο Προ-
κόπης Παπαστράτης, ομότιμος καθηγητής, η Μάρω Δού-
κα, συγγραφέας, ο Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημια-
κός, πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών στο Παρίσι 1967-74, ο
Σταύρος Κασιμάτης, δήμαρχος Κορυδαλλού, η Ελένη
Πορτάλιου, πανεπιστημιακός, η Λήδα Καζατζάκη, ιστορι-
κός τέχνης, ο Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός, ο Λεωνί-
δας Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρτυρας στη δολοφονία
του Γρηγόρη Λαμπράκη, ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός-
σκηνοθέτης, οι Κώστας Παπαδάκης και Δημήτρης Ζώτος,
από την πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ, ο Γρηγόρης Κα-
λομοίρης, μέλος ΕΕ της ΑΔΕΔΥ.

Η καμπάνια έγινε αμέσως πλατιά γνωστή μέσα από τις
παρεμβάσεις της ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονιές, τους εργατικούς
χώρους αλλά και τα αντιρατσιστικά φεστιβάλ το περασμέ-
νο Σαββατοκύριακο, με εκατοντάδες εργαζόμενους και
νεολαίους να τη στηρίζουν σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε
όσους υπέγραψαν επιπλέον είναι οι: Χρήστος Βρετάκος,
Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Αλίκη Γαλαζούλα,
αντιδήμαρχος Ν.Φιλαδέλφεια-Ν.Χαλκηδόνα, Γρηγορία Χα-
σαπάκη, εκδότρια, Ειρήνη Αϊβαλιώτου, δημοσιογράφος-
ηθοποιός, Έλενα Λαζοπούλου, σκηνοθέτρια, Γεώργιος Δ.
Αναγνώστου, ποιητής, Βαγγέλης Χατζηνικολάου, ηθοποι-
ός – σκηνοθέτης, Αναστασία Ανδρίτσου, μέλος ΔΣ ΕΠΥΒ-
ΚΗ, Πόπη Σαραϊδάρη, πρόεδρος Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης,
Μιχάλης Τρεμόπουλος, δικηγόρος, Στέλιος Νικητόπου-
λος, δημοσιογράφος ΕΡΤ3, Αλεξάνδρα Πολιτάκη, Πολιτι-
κή Επιστήμονας, Γιώργος Γιαννόπουλος, συγγραφέας-εκ-
δότης ΕΝΕΚΕΝ, καθώς και πάνω από τριάντα ακόμα συν-
δικαλιστές και συνδικαλίστριες.

• Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται. Όσοι/ες συμφω-
νούν μπορούν να στείλουν μέιλ με το ονοματεπώνυμο και
την ιδιότητά τους στο antiracismfascism@yahoo.gr (και με
το τηλέφωνό τους αν επιθυμούν να στηρίξουν ενεργά την
καμπάνια)

Η συλλογή
υπογραφών
απλώνεται

Ανοιχτές εκδηλώσεις
ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονιές

ΠΕΜΠΤΗ 12/7
Νίκαια
Πλατεία Μέμου 7.30μμ
Ομιλητές: 
Φώτης Ανδρεόπουλος, εθελοντής,

Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών Πειραιά,

Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος

Νίκαιας-Ρέντη, 

Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή

στη δίκη της Χ.Α

ΤΡΙΤΗ 10/7
Πετράλωνα
Πλατεία Μερκούρη

7.30μμ
Ομιλητές: 
Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός,

Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή

στη δίκη της ΧΑ, 

Λένα Βερδέ, δημοσιογράφος

Πάρτυ ΚΕΕΡΦΑ
Πέμπτη 5 Ιουλίου
Φορμάικα (Καρόρη 5, σταθμός με-
τρό Μοναστηράκι) 8μμ
Μουσική, ποτό, φαγητό.
Είσοδος ελεύθερη



Ο
ι δηλώσεις Μπαρμπα-
ρούση μέσα στη Βουλή,
που απείλησε με πραξι-

κόπημα, δεν ήταν προσωπική
υπόθεση αλλά επίσημη τοποθέ-
τηση και γραμμή της Χρυσής
Αυγής, η οποία προσπαθεί να
εμφανιστεί ξανά στους δρόμους
πατώντας πάνω στην εθνικιστική
εκστρατεία για το Μακεδονικό.
Αυτές οι δηλώσεις έχουν προκα-
λέσει τεράστια αγανάκτηση σε
όλον τον κόσμο! 

Έρχονται μέσα σε μία περίο-
δο που η δίκη της Χρυσής Αυ-
γής μπαίνει στην πιο αποφασι-
στική φάση της. Έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι καταθέσεις των μαρτύ-
ρων κατηγορίας, προχωράνε τα
αναγνωστέα έγγραφα και βίντεο
και φτάνει η ώρα των απολογιών
των φασιστών και της τελικής
απόφασης. Οι αποκαλύψεις στη
δίκη ασκούν τρομακτική πίεση
πάνω στο ναζιστικό μόρφωμα
που περνάει μια ανοιχτή κρίση.
Φεύγουνε βουλευτές, έφυγε ευ-
ρωβουλευτής και το τελευταίο
διάστημα φεύγουν ολόκληρες
οργανώσεις όπως η οργάνωση
της Πέλλας. 

Αυτό δε σημαίνει ότι εγκατα-
λείπονται οι φασιστικές και ρα-
τσιστικές επιθέσεις. Πέρυσι
στον Ασπρόπυργο και στο Ρέν-
τη, φέτος στο Περιστέρι, στο
Μενίδι και σε μια σειρά ακόμα
γειτονιές, είδαμε να γίνονται
προσπάθειες ακροδεξιών και
φασιστών να εμποδίσουν τα παι-
διά των Πακιστανών να πάνε
στα σχολεία, των Αλβανών στα
Χανιά, είδαμε επιθέσεις σε χώ-
ρους και στέκια όπως στη Φαβέ-
λα και στο ΠΙΚΠΑ. Σε κάθε ση-
μείο υπήρχε απάντηση στις φα-
σιστικές επιθέσεις μέσα από την
κινητοποίηση της ΚΕΕΡΦΑ, του
αντιφασιστικού κινήματος, των
εργαζόμενων και των συνδικά-
των. 

Χρειάζεται να συνεχίσουμε δί-
νοντας απάντηση και τοπικά αλ-
λά και σε κεντρικό επίπεδο, με-
τά την απειλή για πραξικόπημα.
Δεν θα περιμένουμε πότε θα
αποκτήσουν τη δύναμη οι φασί-
στες για να μπορούν να υλοποι-
ούν τα πραξικοπήματα που
εξαγγέλουν! Γι’ αυτό και ξεκινά-
με μια μεγάλη πολιτική καμπά-
νια με ένα ξεκάθαρο αίτημα:
Βάλτε τους στη φυλακή εδώ και
τώρα! Δεν μπορεί να περνάει
ντούκου ότι τον Μπαρμπαρούση
δεν μπορούσαν να τον βρούν
μιάμιση μέρα και μετά τον αφή-
σανε ελεύθερο με περιοριστι-
κούς όρους. 

Ξεκινάμε μια μεγάλη καμπάνια
με συλλογή χιλιάδων υπογρα-
φών και ψηφισμάτων, με γύρο
εκδηλώσεων και πολλών άλλων
δράσεων, με στόχο τη συμμετο-
χή όλων όσων σιχαίνονται τους

φασίστες και θέλουν να τους
σταματήσουν. Υπάρχει θετική
ανταπόκριση με πολλές υπο-
γραφές κι αυτό είναι μια καλή
αφετηρία για την καμπάνια μας. 

Αυτή η καμπάνια θέλουμε να
κορυφωθεί μέσα στο Σεπτέμ-
βρη, στα πέντε χρόνια από τη
δολοφονία του Φύσσα. Με ένα
κεντρικό πολιτικό γεγονός, μία
μεγάλη διαδήλωση - συναυλία
στο Σύνταγμα στις 15/9, μπρο-
στά στη Βουλή που ο Μπαρμπα-
ρούσης απείλησε ότι θα καταρ-
γήσει με πραξικόπημα. Θα περι-
κυκλώσουμε τη Βουλή για να
ακουστεί δυνατά το «στη φυλα-
κή οι δολοφόνοι νεοναζί» από χι-
λιάδες αντιφασίστες. Και θα συ-
νεχίσουμε στις 18 Σεπτέμβρη
στις κινητοποιήσεις στο Κερα-
τσίνι, στη γειτονιά του Παύλου
Φύσσα, στην επέτειο της δολο-
φονίας του. Θα αξιοποιήσουμε
μια σειρά σταθμούς μέχρι τότε,
τα αντιρατσιστικά φεστιβάλ σε
όλη την Ελλάδα, την επέτειο της
πτώσης της Χούντας, την επέ-
τειο της δολοφονίας του Σωτή-
ρη Πέτρουλα. Καθώς και την εμ-
πειρία από την διοργάνωση των
μεγάλων αντιρατστικών/αντιφα-
σιστικών διαδηλώσεων που ορ-
γανώσαμε όλες και όλοι μαζί,
πέρυσι και φέτος τον Μάρτη. Και
μετά τον Σεπτέμβρη, θα συνεχί-
σουμε την καμπάνια με επόμενο
σταθμό τη διεθνή συνάντηση
της ΚΕΕΡΦΑ στις 13 Οκτώβρη.

Πέτρος Κωνσταντίνου

Νο 1331, 4 Ιούλη 2018

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Σύσκεψη - αφετηρία

Φυλακή για τους φασίστες

Μ
ε μεγάλη συμμετο-
χή εκπροσώπων
συνδικάτων, αντι-

ρατσιστικών-αντιφασιστι-
κών κινήσεων, δημοτικών
συμβουλίων, μεταναστευτι-
κών κοινοτήτων, φοιτητικών
συλλόγων, έγινε την Τετάρ-
τη 27 Ιούνη στον 9,84 στο
Γκάζι η σύσκεψη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Η σύσκεψη αποτέλεσε
την έναρξη της καμπάνιας
«στη φυλακή οι φασίστες-
ανοιχτά σύνορα για τους
πρόσφυγες», που έχει ως
πρώτο μεγάλο σταθμό το
συλλαλητήριο-συναυλία
στο Σύνταγμα στις 15 Σε-
πτέμβρη, στα 5 χρόνια από
τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. 

Τη σύσκεψη άνοιξε ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου και ο
Γιάννης Σηφακάκης από
την ΚΕΕΡΦΑ και στη συνέ-
χεια πήραν το λόγο πάνω
από 20 αγωνιστές/στριες
του αντιρατσιστικού και αν-
τιφασιστικού κινήματος.
Όπως ανακοινώθηκε στη
σύσκεψη έχουν ήδη βγει
ψηφίσματα που καλούν σε
συμμετοχή στις κινητοποι-
ήσεις στις 15 Σεπτεμβρη
και στις κινητοποιήσεις
στην επέτειο των 5 χρόνων
από τη δολοφονία του Π.
Φυσσα από σωματεία και
δημοτικά συμβούλια, όπως
η ΠΟΕΔΗΝ, το Σωματείο
Εκτάκτων Υπουργείου Πολι-
τισμού, η ΠΟΣΠΕΡΤ, το Σω-
ματείο Ελλήνων Ηθοποιών,
το Δημοτικό Συμβούλιο Κο-
ρυδαλλού, η Πακιστανική
Κοινότητα. 

Από τη σύσκεψη συγκρο-
τήθηκαν δύο ομάδες, μία
για τη συνέχιση της καμπά-
νιας συλλογής υπογραφών
με αίτημα να μπουν τώρα οι
χρυσαυγίτες στη φυλακή,
καθώς και μία για τη στήρι-
ξη των προσφύγων που
ζουν στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης. Για την οργά-
νωση του συλλαλητηρίου-
συναυλίας στις 15/9 θα
υπάρξει επόμενη οργανωτι-
κή συνάντηση. Στο πλαίσιο
της καμπάνιας, δεκάδες το-
πικές ΚΕΕΡΦΑ ξεκινούν από
αυτή την εβδομάδα εκδη-
λώσεις στις γειτονιές.

Ακολουθούν τα βασικά
σημεία των εισηγήσεων και
τοποθετήσεων. 

Τ
ο δεύτερο σκέλος της καμπάνιας που ξεκινάμε σαν ΚΕΕΡΦΑ είναι η πάλη για
να διεκδικήσουμε ανοιχτά σύνορα για πρόσφυγες και μετανάστες, ενάντια
στη ρατσιστική πολιτική της Ευρώπης – Φρούριο που θρέφει τους φασίστες. 

Στη σύνοδο της ΕΕ στις Βρυξέλλες στις 28-29 Ιούνη θέλουν να αποφασίσουν πώς
θα κλείσουν ακόμα περισσότερο τα σύνορα και θα κλιμακώσουν τις απελάσεις.
Πρόκειται για υιοθέτηση της ατζέντας της ακροδεξιάς. Όχι μόνο στην Ιταλία, από
την ακροδεξιά κυβέρνηση Σαλβίνι, αλλά και στην Γερμανία της Μέρκελ που οι πιέ-
σεις για πιο σκληρή στάση απέναντι στους πρόσφυγες προκαλούν τεράστια πολιτι-
κή κρίση, συνολικότερα σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

Συζητάνε για να βάλουν επιπλέον εμπόδια στους πρόσφυγες, για να μην μπορούν
να φεύγουν από τις χώρες προέλευσης, στήνοντας στρατόπεδα συγκέντρωσης στις
χώρες της βόρειας Αφρικής και με στενότερη συνεργασία με το Λιμενικό της Λι-
βύης που πνίγει τους πρόσφυγες στη Μεσόγειο. Μιλάνε για ενίσχυση της FRONTEX
για να φτάσει να έχει 10.000 συνοριοφύλακες. Για όσους πρόσφυγες έχουν κατα-
φέρει να φτάσουν μέσα στην ΕΕ, προτείνουν μέτρα απαγόρευσης στη μετακίνησή
τους και πιο σφιχτό έλεγχο με στόχο να αυξήσουν τις απελάσεις. Όταν αυτή είναι η
επίσημη πολιτική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, αυτός που βγαίνει ενισχυμένος εί-
ναι η ακροδεξιά και οι φασίστες. 

Η ελληνική κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά σε όλα αυτά. Η τοποθέτηση του Τσί-
πρα στη σύνοδο κορυφής ήταν «μεγαλύτερη προστασία των συνόρων και κατανομή
του βάρους σε όλες τις χώρες της ΕΕ». Δηλαδή οι πρόσφυγες δεν είναι πλέον κα-
τατρεγμένοι άνθρωποι με αυτονόητα δικαιώματα, αλλά «βάρος» που πρέπει να μοι-
ραστεί «ακριβοδίκαια». Ο Τσίπρας που ένα προηγούμενο διάστημα έπαιρνε τον Πά-
πα και πηγαίνανε στη Μυτιλήνη, εκεί που οι γιαγιάδες και ο κόσμος άνοιγε την αγ-
καλιά του και πρόσφερε την αλληλεγγύη του στους πρόσφυγες, σήμερα καμαρώνει
δίπλα στη Μέρκελ και τον Σαλβίνι που υιοθετούν τα ρατσιστικά μέτρα.

Απέναντι σε αυτές τις επιλογές των κυβερνήσεων και της κυρίαρχης τάξης, υπάρ-
χει μία τεράστια πλειοψηφία που τάσσεται στο πλευρό των προσφύγων και παλεύει
για ανοιχτά σύνορα, άσυλο, στέγη και όλα τα δικαιώματα σε πρόσφυγες και μετα-
νάστες. Όσο κι αν προσπαθούν να στρέψουν τις εξελίξεις προς τα δεξιά παίζοντας
το χαρτί του ρατσισμού και εθνικισμού, αυτή η πλειοψηφία υπάρχει και παλεύει.
Όλοι οι δημοκράτες ενάντια στους Μπαρμπαρούσηδες, όλοι οι αντιρατσιστές υπέρ
των προσφύγων. Στις 15 Σεπτέμβρη θέλουμε να φανεί αυτή η δύναμη στους δρό-
μους, απαιτώντας από την κυβέρνηση να μην εφαρμόσει τίποτα απ’ όσα συμφωνή-
θηκαν στη σύνοδο της ΕΕ. Να ξεσηκώσουμε για αυτόν τον μεγάλο σταθμό το εργα-
τικό κίνημα και τα συνδικάτα, τη νεολαία, πρόσφυγες στα στρατόπεδα και κοινότη-
τες μεταναστών, εργαζόμενους σε ΜΚΟ, καλλιτέχνες, τους πάντες!

Γιάννης Σηφακάκης 

Σύνορα ανοιχτά για τους πρόσφυγες

Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησαν
πολλές τοποθετήσεις. Ο Κώστας
Μανταίος, πρόεδρος Συλλόγου Φυ-
λακισθέντων Εξορισθέντων 1967-74
που πήρε πρώτος το λόγο, τόνισε ότι
παράλληλα με το αντιρατσιστικό-αν-
τιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να
συγκροτηθεί ένα κίνημα υπέρ της ει-
ρήνης και ότι χρειάζεται μαζική λαϊκή
πάλη, έτσι ώστε η κινητοποίηση στις
15 Σεπτεμβρη να αφήσει εποχή.
Πρότεινε εκείνη τη μέρα να καλέσου-
με και αντιφασίστες από όλη την Ευ-
ρώπη.

Ο Χρίστος Αργύρης, από το Συν-
τονιστικό Νοσοκομείων, ενημέρωσε
ότι η ΠΟΕΔΗΝ δήλωσε ότι θα συμμε-
τέχει στο συλλαλητήριο της 15 Σε-
πτέμβρη και συμπλήρωσε ότι η πάλη
ενάντια στα μνημόνια συνδέεται με
την πάλη ενάντια στο ρατσισμό και
τη φασιστική απειλή, φέρνοντας σαν
παράδειγμα το κλείσιμο του τμήμα-
τος της φυματίωσης στο νοσοκομείο
Σωτηρία.

Ο Λάμπης Κατσιάπης, από το Κοι-
νωνικό Ιατρείο Ν. Φιλαδέλφειας, είπε
ότι την επόμενη χρονιά η Ύπατη αρ-
μοστεία του ΟΗΕ πρόκειται να απο-
χωρήσει, οπότε θα μείνει ένα τερά-
στιο κενό στο θέμα της στήριξης των
προσφύγων και γι' αυτό χρειάζεται
να πιέσουμε την κυβέρνηση αυτή και
όλα τα διεθνή όργανα. «Εμείς στη Φι-
λαδέλφεια θα κάνουμε εκδήλωση
της ΚΕΕΡΦΑ κι αυτό πρέπει να το
κάνουμε όλο τον Ιούλη, ώστε να κρα-
τήσουμε το θέμα της πάλης ενάντια
στους ναζί και το ρατσισμό ζωντα-
νό».

Ο Κώστας Παπαδάκης, συνήγορος
πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής τόνισε ότι το 2019 θα εί-
ναι το έτος λήξης της δίκης κι αυτό
σηματοδοτεί ότι φέτος το Σεπτεμβρη
δεν είναι μόνο τα 5 χρόνια από τη
δολοφονία του Φύσσα, αλλά κι η
αφετηρία για την τελική φάση του
αγώνα για την καταδίκη της ναζιστι-
κής συμμορίας, για να εμποδίσουμε
σε περίπτωση μη καταδίκης την
όποια προσπάθεια της Χρυσής Αυ-

γής να αντεπιτεθεί πολιτικά. «Δεν
πρέπει να μας βρει απροετοίμα-
στους μια τέτοια εξέλιξη. Εύχομαι
και απαιτώ ένα ενιαίο αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό κίνημα και πρέπει
να πάρουμε τις πρωτοβουλίες που
προτάθηκαν εισηγητικά και να τους
δώσουμε όσο γίνεται πιο πλατύ χα-
ρακτήρα», είπε.

«Μην υποτιμάμε το ρόλο του κινή-
ματος στο ότι η Χρυσή Αυγή στη χώ-
ρα μας δεν έχει καταφέρει να εμφα-

νίσει το πρόσωπο που εμφανίζει ο
φασισμός στις άλλες χώρες όπως
στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Αγγλία,
στη Γερμανία», είπε ο Παύλος Αντω-
νόπουλος από τον ΣΥΠΡΟΜΕ. Συμ-
πληρωσε ότι οι φασιστικές επιθέσεις
στα νησιά γίνονται με ευθύνη της κυ-
βέρνησης που συσσωρεύει εκεί τους
πρόσφυγες και πρότεινε συντονισμό,
όπως «έχουμε πετύχει με τις εκδη-
λώσεις του Μάρτη» και τη δημιουρ-
γία επιτροπής που θα αναλάβει τη
συνδιοργάνωση. 

Η Μάνια Μπαρσέφκσι από την Επι-
τροπή Δικαιωμάτων της ΛΑΕ, τόνισε
ότι υπάρχει ένα τεράστιο κομμάτι
συμφωνίας στις αναλύσεις, πρότεινε
«να γίνουν μεγαλύτερες διεργασίες
οργανωτικού τύπου σε μία πραγματι-
κά ισότιμη βάση» και πρόσθεσε ότι
χρειάζεται πάλη ενάντια στις αιτίες
που γιγαντώνουν το ρατσισμό, τις
πολιτικές της ΕΕ και τις ευθύνες της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με στελεχη της
οποίας δεν μπορούμε να συνεργαζό-
μαστε σε κανένα επίπεδο. 

Ο Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας θύμισε ότι
όταν ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μοί-
ρασε υποσχέσεις ότι θα έκλειναν τα
στρατόπεδα τα οποία παραμένουν
ανοιχτά και τόνισε ότι οι μετανάστες
απαιτούν νομιμοποίηση χωρίς εμπό-
δια. «Στις 15/9 η Πακιστανική Κοινό-
τητα θα είναι στην πρώτη γραμμή
στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, για
να δείξουμε ότι δεν ξεχνάμε όσα
έκαναν οι φασίστες και να μην τους

αφήσουμε -ποτέ ξανά- να χτυπάνε
ούτε στα σχολεία, ούτε στη Γκορι-
τσά, ούτε πουθενά». 

Ο Γιώργος Μακρυνός, δημοτικός
Σύμβουλος και πρόεδρος του ΣΕΜ
Κορυδαλλού διάβασε το ομόφωνο
ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου
για τα 5 χρόνια από τη δολοφονία
του Π. Φύσσα που απαιτεί παραδειγ-
ματική τιμωρία των νεοναζί και καλεί
στις κινητοποιήσεις του Σεπτέμβρη.
«Φανταστείτε 200 δήμους να έχουν
τέτοια ψηφίσματα καταδίκης, σωμα-
τεία, φορείς, ενώσεις γονέων, σωμα-
τεία δασκάλων, πόσο μπορεί να πιέ-
σει τα πράγματα. Όλοι χωράμε σε
αυτή τη μάχη χωρίς αποκελισμούς»
είπε. 

Ο Θανάσης Κούρκουλας, από την
«Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό» και
το «Κυριακάτικο Σχολείο Μετανα-
στών» είπε ότι στα 5 χρόνια από τη
δολοφονία του Παύλου, έχουμε να
δώσουμε μία κεντρική μάχη με το
φασισμό, με όσους τον θρέφουν και
με τις ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ

και της κυβέρνησης και τόνισε ότι εί-
ναι «σωστό να προτείνεται κεντρικού
χαρακτήρα κινητοποίηση στην Αθή-
να», για την διοργάνωση της οποίας
θα χρειαστεί να γίνουν επιλέον βήμα-
τα συντονισμού. 

Η Μαρία Ντάσιου, γιατρός, αφού
περιέγραψε τις τριτοκοσμικές συν-
θήκες στα στρατόπεδα, πρότεινε τη
δημιουργία μίας επιτροπής που να
οργανώσει την παρέμβαση των αλ-
ληλέγγυων σε όλες τις δομές που
υπάρχουν πρόσφυγες. Την εικόνα
συμπλήρωσε η Εύα, εργαζόμενη σε
ΜΚΟ, θυμίζοντας τον τραγικό θάνα-
το του μικρού παιδιού στο στρατόπε-
δο στη Θήβα «που γλύτωσε από τον
πόλεμο για να πνιγτεί μέσα σ’ ενα
βόθρο από σκατά» αλλά και τις
άθλιες εργασιακές συνθήκες των ερ-
γαζόμενων στις ΜΚΟ. 

«Οι δηλώσεις Μπαρμπαρούση εί-
ναι καμπανάκι για όλους τους δημο-
κράτες, δεν πρέπει να υπάρχει η πα-

ραμικρή υποτίμηση και εφυσηχα-
σμός», είπε ο Θανάσης Διαβολάκης,
μέλος της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και συνδικαλιστής της ΟΙΕΛΕ. «Από
την άλλη έχουμε τη ρατσιστική πολι-
τική της ΕΕ να λέει ότι οι πρόσφυγες
είναι πρόβλημα, το μόνο που τους
αναλογεί είναι να ζουν σε στρατόπε-
δα. Αυτό δεν αφορά μόνο τους πρό-
σφυγες. Για τους από πάνω είμαστε
όλοι «πρόβλημα», γιατί θέλουν δημο-
σιονομικά πλεονάσματα. Πρέπει να
αντιπαλέψουμε τη φασιστική απειλή
και τον ρατσισμό όλοι μαζί, ακόμη
και άνθρωποι που δεν συμφωνούμε
πολιτικά και ιδεολογικά σε όλα. Στις
15 Σεπτεμβρη να μείνουμε έξω από
τη Βουλή πολύ ώρα, να μπορεί να
έρχεται συνέχεια κόσμος όλο το
απόγευμα. Να στείλουμε ένα ισχυρό
αντιφασιστικό μήνυμα σε Ελλάδα και
Ευρώπη!». 

Ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος, από
το ΔΣ Σωματείου Ελλήνων Ηθοποι-
ών, ενημέρωσε ότι μετά από τις δη-
λώσεις Μπαρμπαρούση, το ΔΣ του
σωματείου συμφώνησε ότι ο αγώνας
κατά του φασισμού πρέπει να κορυ-
φωθεί με τις εκδηλώσεις του Σεπτέμ-
βρη. Και συμπλήρωσε ότι οι ηθοποιοί
«μπορούμε να βοηθήσουμε όπως κά-
ναμε στο παρελθόν στο θέατρο ΕΜ-
ΠΡΟΣ και το αντιφασιστικό φεστι-
βάλ». 

Ο Τάσος Αναστασιάδης από το
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια εί-
πε ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε
όλον τον κόσμο που δίνει τις μάχες
ενάντια στα μνημόνια, να βγάλουμε

αποφάσεις από δημοτικά συμβούλια,
σωματεία, να γίνει συζήτηση, εκδη-
λώσεις, να μαζέψουμε χιλιάδες υπο-
γραφές, να γίνει το αίτημα να μπουν
στη φυλακή οι Χρυσαυγίτες μαζικό
ρεύμα στους εργατικούς χώρους. 

Η Μαρία Ανδρέου από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πειραιά τόνισε τη σημασία της
ενωτικής δράσης όλων των κομμα-
τιών του αντιφασιστικού κινήματος
και της Αριστεράς, θυμίζοντας τις

πολλές και μαζικές κινητοποιήσεις
που οργανώθηκαν με αυτόν τον τρό-
πο στον Πειραιά, έξω από τα γρα-
φεία της Χρυσής Αυγής καταφέρνον-
τας να ματαιώσουν ρατσιστικές συ-
νάξεις που είχαν τη στήριξη των ΜΑΤ
και της Δημαρχείας. «Σε όλες αυτές
τις μάχες καταφέραμε να εμπλέξου-
με και τους πρόσφυγες από το Σχι-
στό, έτσι θα κινηθούμε και φέτος για
της 15 Σεπτέμβρη». 

Η Βασίλεια Χαρλαύτη από τη
ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας, είπε ότι και
στους πέντε συλλόγους του ΤΕΙ
υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αντιφα-
σιστικό δίκτυο που μπορεί να κινητο-
ποιηθεί για τις 15 και 18 Σεπτέμβρη,
όπως έχει γίνει σε όλα τα μεγάλα αν-
τιφασιστικά ραντεβού. 

Ο Αντώνης Σκαρπέλης, από το Σω-
ματείο Εκτάκτων Υπουργείου Πολιτι-
σμού, μετέφερε την απόφαση του
σωματείου να συμμετέχει στην κινη-
τοποίηση για τα 5 χρόνια από τη δο-
λοφονία του Π. Φύσσα, «γιατί θεω-
ρούμε ότι είναι σημαντικό να γίνει
κεντρική πορεία στην Αθήνα και ταυ-
τόχρονα θα στηρίξουμε και όποια
απόφαση πάρει η οικογένεια του Π.
Φύσσα για τις εκδηλώσεις στο Κερα-
τσίνι». 

Ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος από
την Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ
και την Πρωτοβουλία για το κλείσιμο
των γραφείων της Χρυσής Αυγής,
τόνισε ότι το αποτέλεσμα της δίκης
εξαρτάται από το πώς θα κινηθεί το
αντιφασιστικό κίνημα και γι' αυτό
έχει σημασία η διοργάνωση μιας κεν-
τρικής εκδήλωσης στο Σύνταγμα.
«Οι φασίστες είναι υπέρ της κατάρ-
γησης κάθε δημοκρατικού δικαιώμα-
τος, στο αντιφασιστικό κίνημα λοιπόν
χωράνε όλοι όσοι είναι διατεθειμένοι
να βαδίσουν στο δρόμο για να τους
τσακίσουμε, όλοι όσοι βοηθάνε με
ψηφίσματα και καλέσματα στις αντι-
φασιστικές διαδηλώσειςι». 

Το λόγο πήραν επίσης ο Ρωμανός
Αγγελής, από την Ανυπόταχτη Αθή-
να, ο Μάκης Παλαπάνης, από τη Λέ-
σχη Αλληλεγγύης Ν. Κόσμου και ο
Άγγελος, φοιτητής στη Φιλοσοφική. 

Επιμέλεια: Κατερίνα Θωίδου

Κ. Μανταίος, ΣΦΕΑ

Κ. Παπαδάκης, δικηγόρος

Γ. Μακρυνός, Δήμος Κορυδαλλού

Θ. Κούρκουλας, ΚΑΡ

Θ. Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ στον 9.84, 27 Ιούνη
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Φονιάδες
μεταναστών

Α
κόμα και βιντεοσκοπών-
τας με τα κινητά τους
έκαναν ρατσιστικά εγ-

κλήματα οι χρυσαυγίτες,
όπως δείχνουν δυο ανατριχια-
στικά βίντεο που βρέθηκαν
στο κινητό του –κατηγορούμε-
νου για συνεργεία στη δολο-
φονία του Π. Φύσσα και
«υπεύθυνου ασφαλείας» (επι-
κεφαλής τάγματος εφόδου)-
Καζαντζόγλου. 

Τα δυο βίντεο, που αφο-
ρούν το ίδιο περιστατικό,
διάρκειας 9 και 4 δευτερολέ-
πτων αντίστοιχα, δείχνουν
έναν νεαρό μετανάστη μέσα
σε ένα σπίτι. Ακούγεται ο Κα-
ζαντζόγλου να διατάζει τον
μετανάστη «κάτσε κάτω!» και
το πρώτο βίντεο διακόπτεται.
Στο δεύτερο βίντεο, στον ίδιο
χώρο, ακούγεται ξανά ο Κα-
ζαντζόγλου, με φωνή που στά-
ζει μίσος, να λέει «γαμώ το
σπίτι σου μούλε». Κανείς δεν
ξέρει τι απέγινε ο μετανάστης
αυτός. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι πρόκειται για ένα βίντεο ει-
σβολής σε σπίτι μετανάστη ή
απαγωγής μετανάστη σε σπίτι. 

Εξάσκηση

Ξέρουμε ήδη από τους μάρ-
τυρες – πρώην μέλη ότι οι
χρυσαυγίτες έβγαιναν παγα-
νιά για εξάσκηση της δολοφο-
νικής τους βίας πάνω στα σώ-
ματα μεταναστών και μετά το
κοκορεύονταν στις τοπικές.
Ξέρουμε από δεκάδες καταγ-
γελίες για την τρομοκρατία
που ασκούσαν τα τάγματα
εφόδου καθημερινά στους με-
τανάστες στο δρόμο, στα λεω-
φορεία, στα καταστήματά
τους και στα σπίτια τους. Κα-
τά τις δικάσιμες 259-261 δια-
βάστηκαν δεκάδες καταγγε-
λίες που κυκλοφόρησαν από
αντιρατσιστικές και αντιφασι-
στικές οργανώσεις που αφο-
ρούν την αγαστή συνεργασία
αστυνομίας και χρυσαυγιτών
στην απαγωγή και τον βασανι-
σμό μεταναστών, ειδικά μετά
το ξεκίνημα του «Ξένιου Δία». 

Το δικαστήριο ξαναείδε –με-
τά τα βίντεο του πογκρόμ του
2011- on camera τα ρατσιστι-
κά εγκλήματα. Σε 13 μόλις
δευτερόλεπτα συμπυκνώνεται
όχι μόνο η εγκληματική βία
των ναζιστών και ο τρόμος
που καλλιεργούσαν, αλλά και
η αίσθηση ατιμωρησίας που
τους έκανε να αισθάνονται
άνετα να βιντεοσκοπούν τις
πράξεις τους.

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΥ Για όλα 
αποφασίζει ο φύρερ-μπαμπάς
Μ

ε τον σκληρό δίσκο της Ουρανίας Μιχα-
λολιάκου, κόρης του φύρερ της Χρυσής
Αυγής, έκλεισε στις 29/6 (260ή δικάσι-

μος) ο κύκλος των δίσκων των στελεχών, ενώ και
η διαδικασία των αναγνωστέων εγγράφων πλη-
σιάζει στο τέλος της. Μετά από απόρριψη του αι-
τήματος της υπεράσπισης να μην αναγνωστεί ο
δίσκος, το δικαστήριο εξέτασε, μεταξύ άλλων,
αρχεία που κάνουν ακόμα πιο καθαρό το ιεραρχι-
κό σύστημα της ναζιστικής οργάνωσης. 

Στην απίθανη περίπτωση που έχουν μείνει ακό-
μα αμφιβολίες για τον τρόπο λειτουργίας της
Χ.Α, το 15σέλιδο έγγραφο «Κανονισμός Λειτουρ-
γίας Τοπικών Οργανώσεων», έρχεται να τις δια-
λύσει: «Αρχείο Βαθμοφόρων και Μελών της Τ.Ο.
Στο Αρχείο αυτό καταχωρούνται τα στοιχεία ταυ-
τότητας των Μελών που ανήκουν στην Τ.Ο. κα-
θώς και φύλλα ποιότητος ενός εκάστου. […]

Ο Γραμματέας της Τ.Ο. προτείνει στην Κεντρι-
κή Διοίκηση την ένταξη ενός νέου μέλους ή την
αποπομπή ετέρου που θεωρεί ότι παρέβη τα κα-
θήκοντα του. Αυτό γίνεται στα πλαίσια της μηνι-
αίας αναφοράς του προς την Κεντρική Διοίκηση,
δια υποβολής των στοιχείων του προς ένταξη ή
αποπομπή μέλους. […]

Ο Γραμματέας της Τ.Ο. εισηγείται τον διορι-
σμό ή την αντικατάσταση Συντονιστών της Τ.Ο.
στην Κεντρική Διοίκηση δια της Μηνιαίας Αναφο-
ράς. Την ευθύνη όμως του διορισμού τους φέρει
η Κεντρική Διοίκηση, η οποία και καθιστά γνωστή
την τελεσίδικη κρίση της δια εγκυκλίου προς την
Τ.Ο. […]

Εκτέλεση

Εκτέλεση πολιτικών ενεργειών. Κάθε πολιτική
ενέργεια απαιτεί ξεχωριστό και προσεκτικό σχε-
διασμό. Οι πολιτικές ενέργειες πρέπει να είναι
συχνές και να γίνονται κατά τακτά διαστήματα
και όχι πολλές μαζί ακολουθούμενες από μακρά
σιωπή. Καταιγισμός πολιτικών ενεργειών λαμβά-
νει χώρα μόνο όταν αποβλέπει σε σίγουρο πολιτι-
κός όφελος κι εφόσον δεν αναστέλλει το τακτό
πρόγραμμα κρούσεων. Σημεία που ενδείκνυνται
για στόχοι είναι τα σχολεία, σχολές, πανεπιστή-
μια, φροντιστήρια, γήπεδα, γυμνάσια κλπ. 

Απαιτείται λεπτομερειακή γνώση του στόχου
και του πέριξ αυτού χώρου (ύπαρξη αστυνομικών
τμημάτων, γραφείων πολικών κομμάτων) η δε
σχεδίαση της ενέργειας συνδέεται άμεσα με τα
παραπάνω. Κάθε πολιτική ενέργεια εκτελείται
από μικρό, αυστηρά προκαθορισμένο αριθμό

ατόμων και σε μικρή χρονική διάρκεια, ώστε να
αποφεύγεται πιθανή προστριβή με αντιφρονούν-
τες ή την αστυνομία. Η ταυτόχρονη δράση ομά-
δων εκ δυο-τριών ατόμων, είναι η πλέον ενδε-
δειγμένη. 

Τα μέλη της Συντονιστείας Πολιτικής Δράσεως
οφείλουν να εκτελούν πιστά τις οδηγίες που
έχουν λάβει από τον Συντονιστή, να μην αυτενερ-
γούν και γενικά να μη θέτουν σε κίνδυνο την επι-
τυχία της πολιτικής ενέργειας. Τέλος, εις περί-
πτωση αναπόφευκτης εμπλοκής, οφείλουν να
επιδείξουν ηρωισμό και αυταπάρνηση. […]

Βιοσωματική εκπαίδευση μελών. Προβλέπεται
τακτική σωματική άσκηση, άσκηση στις πολεμι-
κές τέχνες, ασκήσεις ψυχικής αντοχής, εκδρομές
με εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ορειβασίες και χει-
μερινές διαμονές. […] συνοδεύονται δε πάντα
και από ιδεολογική κατήχηση». Άλλα έγγραφα
στο δίσκο της Μιχαλολιάκου επιβεβαιώνουν τη
ναζιστική ιδεολογία, τις εγκληματικές δράσεις
και την παρακολούθηση αυτών από την ηγεσία,
τον αντισημιτισμό, την κατοχή και χρήση όπλων
(πχ. αναλυτικές οδηγίες αντιμετώπισης σωματι-
κής έρευνας), την ύπαρξη στολών, την ύπαρξη
παραγγελμάτων, την αρχή του αρχηγού.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

Στοιχεία για τη ρατσιστική βία

Η
έκθεση με τίτλο “Το φαινόμενο της ρατσιστικής βίας στην Ελλά-
δα και η αντιμετώπισή του” από τον Συνήγορο του Πολίτη (Σε-
πτέμβρης 2013), ήταν ανάμεσα στα αναγνωστέα που διαβάστη-

καν κατά την 259η δικάσιμο (28/6). Ανάγλυφα από την έκθεση προκύπτει
ότι το ρατσιστικό έγκλημα δεν είναι μια «τάση» των «αγανακτισμένων»
ντόπιων που η πολιτεία δεν ακούει τα προβλήματά τους. Είναι οργανωμέ-
νο έγκλημα που πηγάζει από και τροφοδοτεί τα τάγματα εφόδου, ενώ κα-
λύπτεται από την ίδια την αστυνομία. 

Στον ρόλο της τελευταίας η έκθεση κάνει αναλυτική αναφορά: η αστυνο-
μία αντιμετωπίζει με βία τα ίδια τα θύματα, σε βαθμό που τα οδηγεί σε άρ-
νηση να απευθυνθούν στους μηχανισμούς του κράτους. Έχουν χαθεί έτσι
τόνοι πληροφορίας για την πραγματική έκταση του φαινομένου. Παρόλα
αυτά, τα στοιχεία εξακολουθούν να είναι συγκλονιστικά.

«Αντικείμενο: Καταγγελίες για επιθέσεις λόγω ‘διαφορετικότητας’ (ιθαγέ-
νεια, χρώμα, θρησκεία, σεξουαλικός προσανατολισμός κ.λπ).
Χρονική περίοδος: 16 μήνες (1 Ιανουαρίου 2012 έως 30 Απριλίου 2013).
Αριθμός καταγγελιών: 281, εκ των οποίων 253 το 2012 
Δράστες: Πολίτες, ομάδες πολιτών ή μέλη των σωμάτων ασφαλείας κυ-
ρίως κάτω των 40 ετών. Φερόμενη ανάμιξη μελών Χρυσής Αυγής: 71 πε-
ριστατικά.
Φερόμενη ανάμιξη μελών σωμάτων ασφαλείας: 47 περιστατικά.
Θύματα: 4 νεκροί, περισσότερα από 135 περιστατικά με τραυματισμούς.
Τόπος: κυρίως Αττική (κέντρο Αθήνας), Κρήτη, Δυτική Ελλάδα.
Τρόπος: ομαδικός ξυλοδαρμός, μέχρι αναισθησίας, με κλομπ, ρόπαλα,
σιδερογροθιές, μαχαίρια. Αναφέρεται και η χρησιμοποίηση σκύλων.
Χρόνος: κυρίως βράδυ και ξημερώματα», ξεκινάει η έκθεση, φωτογραφίζον-
τας κυριολεκτικά τη δράση της ΧΑ όπως έχει διασαφηνιστεί πλέον ύστερα

από 3,5 χρόνια αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο. Και συνεχίζει:

«Είναι αξιοσημείωτο ότι ο αριθμός των καταγγελιών αυξάνεται δραμα-
τικά από τον Μάιο του 2012 και μετά. […] Στο πρώτο τετράμηνο του 2013
[…] η φερόμενη ανάμιξη μελών της Χρυσής Αυγής εκτοξεύεται στο
46,50% των περιπτώσεων. Στις λίγες περιπτώσεις που οι δράστες συνε-

λήφθησαν, η Χρυσή Αυγή έχει επίσημα αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση με
τους συλληφθέντες […] Ο ΣτΠ εκτιμά ότι η δραματική αύξηση του αριθ-
μού των καταγγελιών για ρατσιστικές επιθέσεις αλλά και της κλιμακούμε-
νης έντασης της ασκούμενης βίας, από τον Μάιο του 2012 και μετά, αν-
τανακλά μεταξύ άλλων και τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις που επέτρε-
ψαν την εκπροσώπηση στο εθνικό Κοινοβούλιο του κόμματος της Χρυ-
σής Αυγής».

Η αστυνομία

Ενώ για την αστυνομία: «Μέλη των σωμάτων ασφαλείας εμφανίζονται
να διαπράττουν σειρά εγκλημάτων όπως κακοποίηση, τραυματισμούς,
βασανιστήρια, εξύβριση, απειλές, εκβιασμούς, ληστείες, καταστροφές
περιουσιακών στοιχείων, καταστροφές δημοσίων εγγράφων και παράνο-
μες συλλήψεις. Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, αυτή η κατα-
χρηστική άσκηση εξουσίας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο αστυνομικού έρ-
γου (έλεγχοι, προσαγωγές, έρευνες, κράτηση). […] 

Επίσης, προκαλεί ανησυχία η στάση και συμπεριφορά αστυνομικών ορ-
γάνων σε πολλές περιπτώσεις ρατσιστικών επιθέσεων όπου (σύμφωνα με
τις καταγγελίες) αστυνομικοί (α) ήταν παρόντες και απλώς παρακολου-
θούσαν, (β) επενέβησαν μόνο και μόνο για να συλλάβουν τους αλλοδα-
πούς ‐θύματα των επιθέσεων, (γ) αρνήθηκαν να παραλάβουν μηνύσεις
θυμάτων επιθέσεων, (δ) συνέστησαν σε θύματα επιθέσεων να κάτσουν
‘ήσυχα’ στο σπίτι τους ή να φύγουν από την Ελλάδα, αντί να ερευνήσουν
την καταγγελία τους». 

Σημαντικό ρόλο στην έξαρση της ρατσιστικής βίας έπαιξε και ο «Ξένιος
Δίας»: «Η επιχείρηση παρουσιάζει, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της
αστυνομίας, μια συστηματική προφανή δυσαναλογία μεταξύ του αριθμού
των ανθρώπων που προσήχθησαν για έλεγχο στοιχείων και αυτών που
τελικά συνελήφθησαν. Ο ΣτΠ έχει επανειλημμένα επισημάνει τον κατα-
χρηστικό χαρακτήρα των προσαγωγών. […] Η πολιτεία με τις μαζικές
προσαγωγές μεταναστών, που ονομάζει συστηματικές επιχειρήσεις ‘εκ-
καθάρισης’, αντικειμενικά ενθαρρύνει τον εθνοφυλετικό διαχωρισμό».

Α.Φ.

Επόμενες δικάσιμοι

Ιούλης: 4/7, 9/7, 11/7, 16/7
και 19/7 στον Κορυδαλλό. 
18/7 και 23/7 στο Εφετείο.
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Δύο μέλη της οργάνωσης Proud Seniors

Greece, (ομάδα υποστήριξης ΛΟΑΤΚΙ+

ατόμων ηλικιών 50+), ο Βαγγέλης Χα-

τζηνικολάου, ηθοποιός – συγγραφέας

και ο Γιάννος Κανελλόπουλος, ιδρυτής

και υπεύθυνος της ομάδας, μιλούν στην

Εργατική Αλληλεγγύη και την Αφροδίτη

Φράγκου για την οργάνωση των 50+ της

ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Πότε δημιουργήσατε την Οργάνωση; Ποια

ανάγκη του κινήματος προσπαθεί να καλύψει;

Ξεκινήσαμε το 2015, καλοκαίρι… H αφορμή
ήταν η Νανά, μια τράνς ακτιβίστρια, που άφησε
το δικό της αποτύπωμα στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότη-
τα της Θεσσαλονίκης αλλά και γενικότερα στην
Ελλάδα. Το 2015 λοιπόν η Νανά έδινε και έναν
δικό της προσωπικό αγώνα με τον καρκίνο.
Ήταν συγκινητικό: μέσα σε ένα μήνα στήθηκε
ολόκληρη οργάνωση υποστήριξής της τόσο οι-
κονομικής όσο και ψυχολογικής και νοσοκομει-
ακής. Και όχι μόνο από την ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότη-
τα, αλλά από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

Έτσι κάπως ξεκινήσαμε. Ξαφνικά, για ένα
άμεσο σκοπό, την στήριξη μιας συνανθρώπου
μας. Έως τότε υπήρχαν ψήγματα σαν σκέψη
δημιουργίας κάτι τέτοιου, αλλά μόνο σαν ιδέα.
Η ανάγκη που προέκυψε μας πυροδότησε με
ένα καθήκον: να μην αφήσουμε κανένα άτομο
να ζει στην καθημερινότητα (ή να πεθάνει) μό-
νο του. Επιπλέον τα μεγαλύτερα άτομα που
ανήκουν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα είναι αυτά
που άνοιξαν το δρόμο για το κίνημα στην Ελ-
λάδα. Δυστυχώς καμιά φορά τα προσπερνάμε,
δεν τα θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε την ιστο-
ρία, αλλά πρέπει. Οφείλουμε να θυμόμαστε
την Πάολα λόγου χάρη, το Κράξιμο, τον Γρη-
γόρη, όλα αυτά τα άτομα που αποτελούν την
ιστορία του κινήματος. 

Το τι θεωρείται τρίτη ηλικία πλέον στατιστι-
κά έχει αλλάξει. Κάποτε όταν λέγαμε κάποιο
άτομο είναι 50, σκεφτόμασταν άτομο ηλικιωμέ-
νο. Πλέον η ηλικία στα 50 είναι η αρχή. Το με-
γαλύτερο μέλος μας για παράδειγμα, ο κ Ν.
Διαμαντίδης (περισσότερο από 80 ετών), συμ-
μετείχε στο πρώτο pride της Ν. Υόρκης το
1970. Μια χρονιά μετά το stonewall. Το πι-
στεύουμε, η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο.

Ποια η δράση της ομάδας;

Η ομάδα μας λειτουργεί σε τρεις άξονες.
O πρώτος, αφορά την διαμεσολάβηση ατό-

μων ηλικιών 50+ σε θέματα τα οποία αιτούνται
από την οργάνωση. Πχ ψυχολογική στήριξη,
θέματα υγείας, διαμεσολάβηση σε διάφορες
υπηρεσίες ακόμα και ‘βοήθεια’ στο σπίτι. Επι-
πλέον, υπάρχει τηλεφωνική γραμμή επικοινω-
νίας 6973355124 την οποία απαντάμε και δια-
μεσολαβούμε ανάλογα με την ανάγκη του αι-
τήματος.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ψυχαγωγία
των ατόμων. Δημιουργώντας ασφαλή περιβάλ-
λοντα έκφρασης και επικοινωνίας, οργανώνου-
με βραδιές και εκδηλώσεις χαλάρωσης και
επικοινωνίας, με σκοπό την ενδυνάμωση των
σχέσεων των μελών. Οι εκδηλώσεις αυτές εί-
ναι ανοιχτές σε προσέλευση.

Ο τρίτος άξονας εργασιών είναι ο πολιτικός.
Σκοπός μας εδώ είναι να γίνεται ενημέρωση
σε θέματα που αφορούν τα άτομα ηλικίας 50+
τόσο εντός της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας όσο και
προς την κοινωνία των πολιτών, δημιουργών-
τας την απαραίτητη ορατότητα που χρειαζό-
μαστε.

Έχουμε μέλη που είναι σταθερά και μόνιμα,
άλλα που ενδιαφέρονται μόνο για την ψυχα-
γωγία. Δυστυχώς ακόμα πολλά μεγαλύτερης
ηλικίας ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα είναι κλεισμένα στην
ντουλάπα. Έκαναν οικογένειες, τα τότε χρόνια
το απαιτούσαν κοινωνικά, κάποια άτομα ζουν
ακόμα τέτοια ζωή, έχοντας στο νου τις τότε
απαιτήσεις της κοινωνίας. Όμως τα πράγματα
αλλάζουν ραγδαία. Έρχονται στην ομάδα και
κάνουν το δικό τους coming out, έστω στα
πλαίσια της ομάδας. Είναι μια άσκηση δύνα-
μης, πολύτιμη για πολλά από αυτά.

Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν 

οι ηλικιωμένοι της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας;

Η οικονομική κατάσταση είναι μια δυσκολία
και στη κοινότητα όσο και γενικότερα στην
Τρίτη ηλικία. Ζούμε δύσκολες στιγμές, είναι
αλήθεια. Υπάρχει κόσμος που δύσκολα τα
βγάζει πέρα και πεινάει, όπως πεινάει για συν-
τροφιά, επικοινωνία. Έχει ανάγκες είτε για πε-
ρίθαλψη, για νοσηλεία, είτε για πρακτικά ζητή-
ματα καθημερινά, όπως μου χάλασε ένα αντι-
κείμενο και δεν έχω χρήματα, κάπου πρέπει να
απευθυνθώ για αυτό, για εκείνο. Στον ΕΟΠΥΥ
ηλικιωμένα κάθονται με τις ώρες και περιμέ-
νουν. Αυτό θα μπορούσε να απλουστευτεί.
Σκεφτείτε αντίστοιχα τρανς ηλικιωμένο άτομο
να περιμένει στην ουρά για ώρες. Σκεφτείτε
κακοποίηση, βλέμματα ακυρωτικά. Μπορεί κά-
ποιο άτομο να έχει πρόβλημα μετακίνησης, να
μην μπορεί να περπατήσει. Οπότε δεν είναι
μόνο το χρήμα, είναι και ο χρόνος που χρει-
άζονται αυτά τα άτομα να τους διαθέσουμε.

Άλλο σημαντικό κομμάτι, η υγεία. Σαν Proud
Seniors, καταθέσαμε στην «Εταιρία νόσου Αλ-

τσχάιμερ και συναφών διαταραχών Αθηνών»
αίτημα σχετικά με την ένταξη του ΛΟΑΤΚΙ+
πληθυσμού της Ελλάδας στο Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για την Άνοια και την Νόσο Αλτσχάι-
μερ. Με την Δρ. Π.Σακκά, επίτιμη πρόεδρο της
Εταιρείας αλλά και του Εθνικού Παρατηρητη-
ρίου για την άνοια και το Αλτσχάιμερ, έχουμε
εξαιρετικές σχέσεις. Πάντα υποστηρίζει τα δι-
καιώματα και τις δράσεις μας, συμμετέχει σε
συνέδρια που την καλούμε ως ομιλήτρια. Επι-
πλέον και εμείς έχουμε λάβει μέρος σε δρά-
σεις της Εταιρίας Alzheimer Αθηνών, με την
ιδιότητα της ομάδας και σαν εκπρόσωποι της
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας των ηλικιωμένων.

Η ένταξη της κοινότητας στον εθνικό σχε-
διασμό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το με-
γαλύτερο ποσοστό των ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένων
βάλλονται ψυχικά από αφόρητο άγχος επιβίω-
σης, μοναξιά, περιθωριοποίηση, σκοτάδι. Ζουν
πίσω από μια πόρτα κλειστή. Αυτό δημιουργεί
βάρος και ψυχική δυσκολία. Αυτό και μόνο αρ-
κεί να δημιουργήσει προβλήματα μη αναστρέ-
ψιμα, που καταλήγουν σε βάθος χρόνου στον
θάνατο. Όταν μπούμε σε μια τέτοια διαδρομή
χρειαζόμαστε λεφτά, σύντροφο, βοήθεια. Αγά-
πη και αξιοπρέπεια στον ασθενή. Χωρίς αυτά η
υποστήριξη έχει κάνει την μισή της δουλειά.
Πρέπει να εκπαιδεύσουμε φροντιστές υγείας,
γιατρούς, λειτουργούς στα νοσοκομεία και όχι
μόνο και να απαιτήσουμε να κοιτάξουν τον άν-
θρωπο σαν άνθρωπο και όχι σαν βιολογικό φύ-
λο. Σημαντικό κομμάτι για την κοινότητα οι
αγώνες του ΣΥΔ για την αλλαγή των εγγρά-
φων των τρανς ανθρώπων, όπου έγινε και
πραγματικότητα. Στόχος μας (και αυτό το δη-
λώνει και η συμμετοχή μας σε προγράμματα

ενημέρωσης) να βοηθήσουμε για την εκπαί-
δευση επαγγελματιών υγείας για ΛΟΑΤΚΙ+ θέ-
ματα για την βελτίωση των παροχών υγειονο-
μικής περίθαλψης για τα άτομα της κοινότη-
τας.

Είναι εύκολο για τα ΛΟΑΤΚΙ+ ηλικιωμένα να

μπουν στις σημερινές μάχες του κινήματος;

Έχουν θέση στο κίνημα;

Συμμετέχουμε παντού σαν ομάδα, εντός και
εκτός ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας. Σε όλες τις διορ-
γανώσεις ορατότητας της κοινότητας. Όχι μό-
νο είναι εύκολο, αλλά και χαιρόμαστε όταν το
κάνουμε. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ ηλικιωμένα που είναι ακόμα στις ντουλά-
πες κυρίως στην επαρχία, αλλά το παλεύουμε.
Ακόμα και σήμερα θα σηκωθεί ένα φρύδι και
θα μας κοιτάξει κάπως. Η γειτονιά ακόμα θα
πεί «εκεί μένει μια στρίντζω γρια αδερφή». Μι-
λάμε για γενιές που αντιμετώπιζαν πόλεμο, αυ-
τό αυτόματα τις έκανε επιθετικές προκειμένου
να επιβιώσουν. Άλλωστε η επιταγή της κοινω-
νίας λέει ότι αν δεν πληροίς τα πρότυπα του
καθωσπρεπισμού και του συντηρητισμού δεν
ανήκεις στην κοινωνία. Τα πράγματα αλλάζουν
όμως και μαζί και εμείς.

Ο αποκλεισμός μπορεί να σπάσει με την αν-
θρώπινη επαφή και τους αγώνες. Κανένα ηλι-
κιωμένο άτομο δεν αξίζει να ζει μόνο του, χω-
ρίς συντροφιές, την κοινωνική αποδοχή από
τον περίγυρο, την γειτονιά και την οικογένεια.
Τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα που ήταν νεαρά τη δεκαε-
τία του ‘50, τα κάνανε στην μπάντα όταν ο πε-
ρίγυρος αντιλαμβανόταν ότι «κάτι δεν παει κα-
λά». Αυτά τα άτομα σήμερα όντας κάποια μη
ενεργά, επαγγελματικά και ερωτικά, παραγκω-
νίζονται πάλι. Το σύστημα της εικόνας, επιβάλ-
λει να είσαι πάντα νέο και όμορφο. Φυσικά στο
γενικότερο σύνολο υπάρχει ηλικιοφοβία, μια
επικίνδυνη μορφή ρατσισμού. Όμως στην κοι-
νότητά μας τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η
ομάδα μας συναναστρέφεται με άτομα πολύ
νεότερα από εμάς. Στις εκδηλώσεις μας πάντα
έρχονται νεαρότερα άτομα.

Βλέπετε ανταπόκριση 

από τον κόσμο εκτός κοινότητας;

Σιγά σιγά ναι! Ο κόσμος αρχίζει να ενδιαφέ-
ρεται να μάθει. Σιγά σιγά θρυμματίζεται η εικό-
να του ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμου καρικατούρα των
ΜΜΕ, που δεν έχει καμία σχέση με την πραγ-
ματικότητα. Φυσικά τα ΜΜΕ αναπαράγουν το
εκκεντρικό κομμάτι του κινήματος, γιατί «που-
λάει», αλλά πλέον δείχνουν και τα ηλικιωμένα,
οικογένειες με τα παιδιά τους και τους γονείς
ΛΟΑΤΚΙ+.

Όσες πόρτες χτυπήσαμε σε πρώτη επικοινω-
νία ήταν ανοιχτές. Το ΛΟΑΤΚΙ+ είναι θέμα που
ασχολείται ο κόσμος τελευταία και για μας εί-
ναι καλή η ορατότητα. Σαν οργάνωση, δεν εν-
τασσόμαστε πολιτικά με κάποιο κόμμα, φυσικά
το κάθε μέλος έχει τις πολιτικές του πεποιθή-
σεις. Αυτό που θέλουμε για όλα τα άτομα ανε-
ξάρτητα από τις πεποιθήσεις τους είναι να
έχουμε τις ίδιες φροντίδες, γιατί έχουμε τις
ίδιες ανάγκες μεγαλώνοντας από ένα σημείο
και μετά. Κάθε μέρα δίνουμε μάχες. Το ‘69 μια
τράνς πέταξε ένα μπουκάλι και ξεκίνησαν τα
πάντα. Μπορεί να μην χρειαστεί να γίνει ξανά
κάτι τέτοιο. Θα γίνει όμως κάτι άλλο, δεν θα εί-
ναι μπουκάλι αλλά κάτι άλλο, ποιος ξέρει… 

Info: 
FB: facebook.com/proudseniorsgreece
mail: proudseniorsgreece@gmail.com
Τηλ.: 6973 355124

Proud Seniors Greece
Το μπλοκ των Proud Seniors Greece στο φετινό Patras Pride
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Τ
ο καλοκαίρι προσφέρει πάντα την ευ-
καιρία για διάβασμα και η πλούσια σε
νέες εκδόσεις χρονιά εξασφαλίζει την

κατάδυση σε μια πληθώρα από βιβλία που
μπορεί να επιλέξει κανείς.

Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ έχει ανάψει τη
συζήτηση για το Μακεδονικό μέσα στην Αρι-
στερά. «Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονι-
κό και η εργατική τάξη», το βιβλίο του Μαρξι-

στικού Βιβλιοπωλείου που τη δεκαετία του
1990 σύρθηκε στα δικαστήρια και δικαιώθη-
κε, είναι το καλύτερο αντίδοτο στα εθνικιστι-
κά παραμαζώματα και στις λυσσαλέες δεξιές
και ακροδεξιές επιθέσεις. Η αναδρομή στην
Ιστορία είναι πάντα χρήσιμη και η πρόσφατη
επανέκδοση της συλλογής κειμένων του Λ.
Τρότσκι «Τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικοί Πό-
λεμοι 1912-1913» φωτίζει με την οξυδέρκεια
του μεγάλου διεθνιστή επαναστάτη την πε-
ρίοδο που χαράχτηκαν τα σύνορα στην πε-
ριοχή μας. Στην ίδια εποχή αναφέρονται και
τα παλιότερα βιβλία του Τ. Κωστόπουλου «Η
απαγορευμένη γλώσσα» και «Πόλεμος και
εθνοκάθαρση» καθώς και το πιο πρόσφατο
«Μυστικά και παραμύθια από την ιστορία της
Μακεδονίας» του Σ. Καράβα. 

Οι «10+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για το
Μακεδονικό» των Κ. Καρπόζηλου και Δ. Χρι-
στόπουλου, που κυκλοφόρησε τον περασμέ-
νο Μάρτη, είναι ένα ευκολοδιάβαστο μικρό
βιβλίο που καταρρίπτει με τρόπο εξαιρετικά
απλό όλες τις εθνικιστικές μπούρδες για ‘το
όνομα της Μακεδονίας’ κλπ. Στην άλλη άκρη,
η δίτομη «Ιστορία των Βαλκανίων 18ος-20ος
αιώνας» της Μπ. Τζέλαβιτς και το ογκώδες
«Τα Βαλκάνια από το 1453 και μετά» του Λ.
Σταυριανού αποτελούν μακροσκελείς ιστορι-
κές περιγραφές για όσους και όσες θέλουν
να εμβαθύνουν στο πώς ‘βαλκανοποιήθηκε’ η
γειτονιά μας. Από το Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο ετοιμάζεται και θα κυκλοφορήσει σύντο-

μα η επανέκδοση του βιβλίου του Κ. Χάρμαν
«Μαρξισμός και εθνικισμός», μια μαρξιστική
ανάλυση του εθνικισμού από την εμφάνιση
των εθνικών κρατών μέχρι σήμερα.

Οι διεθνιστικές ρίζες της Αριστεράς στην
Ελλάδα έχουν τη μήτρα τους στο ΣΕΚΕ, που
φέτος έκλεισε ένας αιώνας από την ίδρυσή
του. Η επανέκδοση του βιβλίου του Δ. Λιβιε-
ράτου «Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα
1918-1923» (τμήμα της τετράτομης ιστορίας
του για το εργατικό κίνημα ως το 1936) πα-
ρουσιάζει τους αγώνες της εργατικής τάξης
και του αντιπολεμικού κινήματος και τις προ-
σπάθειες της Αριστεράς στα πρώτα της βή-
ματα να συνδεθεί με αυτούς και να τους ορ-
γανώσει. 

Τις προσπάθειες του εργατικού κινήματος
να χτίσει τα συνδικάτα την ίδια περίοδο έχει
ως κέντρο το βιβλίο του Θ. Καμπαγιάννη «Το
εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα
1918-1916», ενώ μια καλή εικόνα της πολιτι-
κής κρίσης στις γραμμές της άρχουσας τά-
ξης δίνει το «1915 – ο εθνικός διχασμός» του
Γ. Μαυρογορδάτου. 

Το «ΣΕΚΕ – οι επαναστατικές ρίζες της
αριστεράς» του Λ. Μπόλαρη είναι μια εξαιρε-
τικά αιχμηρή ανάλυση της ιστορικής πορείας
του κόμματος που διακήρυξε σαν στόχους
του «την ανατροπή του παγκόσμιου καπιταλι-
σμού και το θρίαμβο του διεθνούς σοσιαλι-
σμού» μέχρι τη μετατροπή του σε σταλινικό
ρεφορμιστικό κόμμα τη δεκαετία του ’30. Η
καλύτερη κριτική ανάλυση αυτής της ρεφορ-
μιστικής μετάλλαξης περιέχεται στο κλασικό
έργο του Παντελή Πουλιόπουλου «Δημοκρα-
τική ή σοσιαλιστική επανάσταση στην Ελλά-
δα;» που έγραψε το 1934.

Το βιβλίο του Μπ. Κουρουνδή «Το Σύνταγ-
μα και η Αριστερά» καταγράφει το πώς το
Σύνταγμα του 1975 καθορίστηκε σε μεγάλο
βαθμό από τις κορυφαίες στιγμές της ταξι-
κής πάλης στην Ελλάδα, τα Ιουλιανά του ‘65
και την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Δυο βιβλία δείχνουν το πώς ακόμα και σε
συνθήκες ακραίας φασιστικής καταστολής,

οι αγώνες της εργατικής τάξης ήταν πάντα
το κέντρο της πάλης: Οι «Πόλεις σε πόλεμο
1939-1945», το καινούργιο πόνημα του ιστο-
ρικού Ι. Χανδρινού, ερευνά συγκριτικά τη να-
ζιστική κατοχή και την εργατική αντίσταση σε
μια σειρά ευρωπαϊκές πόλεις. Το «Αντίσταση,
η επανάσταση που χάθηκε» του Λ. Μπόλαρη
αναλύει το πώς η εργατική τάξη στην Ελλάδα
ήταν η καρδιά ενός μεγαλειώδους κινήματος

αντίστασης στο φασισμό που το 1944 έφτα-
σε στα πρόθυρα της εξουσίας αλλά ηττήθη-
κε εξαιτίας της ρεφορμιστικής πολιτικής της
ηγεσίας του.

Η μάχη ενάντια στη φασιστική απειλή συ-
νεχίζεται και σήμερα. Στο Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο θα βρείτε πολλά βιβλία που μας εξο-
πλίζουν σε αυτήν την πάλη. Ο «Φάκελος Χρυ-
σή Αυγή» των Κ. Θωίδου και Γ. Πίττα αποκα-
λύπτει την πραγματική εικόνα της ναζιστικής
οργάνωσης σαν μια εγκληματική συμμορία
και προτείνει τα βήματα για το χτίσιμο ενός
μαζικού αντιφασιστικού κινήματος. Το Ολο-
καύτωμα ήταν το αποκορύφωμα της ναζιστι-
κής θηριωδίας. Την φρικιαστική εμπειρία της
μαζικής εξόντωσης στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης περιγράφουν ο θεσσαλονικιός
Εβραίος Μ. Νατζαρή στο βιβλίο «Χειρόγραφα
1944-1947» που κυκλοφόρησε φέτος και η Ρ.
Μόλχο στο «Ολοκαύτωμα των Ελλήνων
Εβραίων». Στους θαλάμους αερίων του Άου-
σβιτς θανατώθηκε και ο Α. Λεόν που στο έρ-
γο του «Το εβραϊκό ζήτημα, μια μαρξιστική
προσέγγιση» προτάσσει μια υλιστική ερμη-
νεία του αντισημιτισμού.

Τα κείμενα του Λ. Τρότσκι στο «Η πάλη
ενάντια στο φασισμό στη Γερμανία» αποτε-
λούν την πιο βαθειά μαρξιστική ανάλυση της
φύσης του ναζισμού και εξηγούν γιατί το ερ-
γατικό κίνημα δεν μπόρεσε τότε, ενώ ήταν
εφικτό, να χτίσει ένα ενιαίο μέτωπο που θα
σταματούσε την άνοδο του Χίτλερ στην εξου-

Τι θα διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι;
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σία. Την ίδια ανάγκη του ενιαίου μετώπου
διαπιστώνει ο Τ. Μπίαν στο βιβλίο του «Αρντί-
τι ντελ Πόπολο», που καταγράφει τη λιγότε-
ρο γνωστή, αλλά πολύ επίκαιρη, ιστορία της
πρώτης μαζικής αντιφασιστικής οργάνωσης
που θα μπορούσε να βάλει φρένο στον Μου-
σολίνι στην Ιταλία.

Σήμερα, με τα μέτρα της ΕΕ ενάντια στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, είναι περισ-

σότερο από φανερό ότι η ακροδεξιά και οι
φασίστες τρέφονται από την ρατσιστική πολι-
τική των κυβερνήσεων. Τρία μικρά βιβλία του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, το συλλογικό
«Γκρεμίστε το φράχτη, ανοίξτε τα σύνορα»,
το «Ρατσισμός, τι είναι και πώς παλεύεται»
του Α. Καλλίνικος και το «Η πάλη ενάντια
στην Ισλαμοφοβία» (που περιλαμβάνει το κεί-
μενο του Κ. Χάρμαν ‘Ο Προφήτης και το προ-
λεταριάτο’) είναι πολύ βοηθητικά για να κατα-
νοήσουμε από πού προέρχεται ο ρατσισμός
και πώς να τον πολεμήσουμε. Το «Μετανά-
στες εργάτες στην Ελλάδα» του Α. Καψάλη,
που κυκλοφόρησε πρόσφατα, καταγράφει τις
ρατσιστικές πολιτικές όλων των ελληνικών κυ-
βερνήσεων τις τελευταίες δεκαετίες συγκε-
κριμενοποιώντας τη θεσμική μορφή αυτών
των επιθέσεων στους μετανάστες. Δεν ήταν
μόνο οι Εβραίοι τη δεκαετία του ‘30 και οι
μουσουλμάνοι μετανάστες σήμερα στόχος
ρατσιστικών και φασιστικών επιθέσεων. Είναι
και οι ομοφυλόφιλοι. Το βιβλίο του Κ. Τορ-
πουζίδη «Ομοφυλοφιλία, σεξουαλικότητα και
η πάλη για την απελευθέρωση» είναι μια
απάντηση στη σεξιστική καταπίεση και δείχνει
τον τρόπο να την παλέψουμε.

Φέτος είναι η επέτειος των 200 χρόνων
από τη γέννηση του Μαρξ και των 170 χρό-
νων από την κυκλοφορία του «Κομμουνιστι-
κού Μανιφέστου», μιας παθιασμένης επανα-
στατικής διακήρυξης και ενός οράματος που
για τον αναγνώστη του 21ου αιώνα μοιάζει

απίστευτα σύγχρονο. Πέρα από το «Μανιφέ-
στο», στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα βρείτε
όλα τα έργα του Μαρξ (όπως και όλων των
κλασικών του Μαρξισμού), αλλά προτείνουμε
να διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι και το μικρό
βιβλίο-τσέπης «Ένας επαναστατικός οδηγός
για τον Καρλ Μαρξ» του Μ. Γκονζάλες που
είναι από τις καλύτερες εισαγωγές στις ιδέες
και τη δράση του μεγάλου επαναστάτη. Το
βιβλίο του Α. Καλλίνικος «Οι επαναστατικές
ιδέες του Μαρξ» εμβαθύνει πολύ περισσότε-
ρο, ενώ το «Καπιταλισμός Ζόμπι» του Κ. Χάρ-
μαν, εκτός από οξυδερκή ανάλυση της σημε-
ρινής καπιταλιστικής κρίσης, αποτελεί και μια
εξαιρετική παράθεση της οικονομικής θεω-
ρίας του Μαρξ. Το βιβλίο του τελευταίου,
«Βάση και εποικοδόμημα», εξηγεί διεξοδικά
τη μαρξιστική θεωρία του ιστορικού υλισμού.

Η παγκόσμια έκρηξη του Μάη του ‘68, πε-
νήντα χρόνια πριν, ήταν σταθμός για ένα νέο
ξεκίνημα της επαναστατικής αριστεράς. Στο
βιβλίο «Μάης 68- η επιστροφή της επανάστα-
σης» ο Κ. Χάρμαν και η Μ. Στύλλου δίνουν
την εικόνα αυτής της έκρηξης βήμα προς βή-
μα, ενώ ο Π. Γκαργκάνας θυμίζει και αναλύει
τις αντιπαραθέσεις για τον προσανατολισμό
του κινήματος και της επαναστατικής αριστε-
ράς. Στο βιβλίο του «Βιετνάμ 1960-1975», ο
Τζ. Νιλ ξετυλίγει τους αγώνες του βιετναμέζι-
κου λαού και του αντιπολεμικού κινήματος
στις ΗΠΑ που επηρέασαν όσο τίποτα άλλο τα
κινήματα του Μάη, και το ίδιο κάνει ο Μ.
Γκονζάλες στο «Ο Τσε Γκεβάρα και η επανά-
σταση στην Κούβα». Τα «Ιουλιανά 1965» και η
παμφλέτα «Το Πολυτεχνείο είναι εδώ!» συμ-
πληρώνουν την εικόνα με τις περιγραφές του
πρώιμου και του όψιμου ‘ελληνικού Μάη’.

Οι εκδόσεις του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλεί-
ου συμπεριλαμβάνουν και μια σειρά από πο-
λύ χρήσιμα μικρά βιβλία που αποτελούν ει-
σαγωγές στην επαναστατική θεωρία για νέ-
ους αγωνιστές και αγωνίστριες του κινήμα-
τος. Εκτός από τον «Επαναστατικό οδηγό για
τον Μαρξ» που ήδη αναφέραμε, άλλες προ-
τάσεις είναι: «Μαρξισμός – θεωρία και πρά-
ξη», «Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το

σοσιαλισμό;», «Αναρχισμός – μια μαρξιστική
κριτική», «Κόμμα, τάξη, κίνημα – ο Λένιν στον
21ο αιώνα», «Η εργατική τάξη σήμερα»,
«Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση», «Πώς
χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση», «Ο Λένιν σή-
μερα», «Η εργατική εναλλακτική – το αντικα-
πιταλιστικό σχέδιο για την έξοδο από την κρί-
ση», «Τι είναι και για τι παλεύει το Σοσιαλιστι-
κό Εργατικό Κόμμα» κ.ά.

Για ένα δεκαπενθήμερο από 10 ως 25 Ιού-
λη θα υπάρχει παζάρι βιβλίου στο ΜΒ με
πολλές προσφορές αφιερωμένες στα 200
χρόνια του Μαρξ, στα 100 χρόνια του ΣΕΚΕ
και στα 50 χρόνια του Μάη ‘68. Μην χάσετε
την ευκαιρία! Σας περιμένουμε για να διαλέ-
ξουμε μαζί τα βιβλία σας για το καλοκαίρι. 

Κώστας Πίττας

Τι θα διαβάσετε αυτό το καλοκαίρι;

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

www.marxistiko.gr

Θα τα
βρείτε
στο
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ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπό-
λεως 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα
6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Δημόσιο Σήμα 7μμ 
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου
6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέ-
λου 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός)
11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λα-
ρίσης 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
(Public) 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος κ Καραϊσκου
11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 11 πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30 πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική
πλατεία 12μεσ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη
10.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 10.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πλατεία Αγ. Θεράποντος
11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Να συγκρουστούμε με την Ε.Ε. των μνημο-
νίων και του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Να συγκρουστούμε με την Ε.Ε. των μνημο-
νίων και του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Μ. Αλεξάνδρου 59 8μμ
Να συγκρουστούμε με την Ε.Ε. των μνημο-
νίων και του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημόνια
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ «Μικρή Πλατεία» 7μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Χρέος: μόνη λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Μωυσής Αλοντάτ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ Wake & Bake (μετρό
Ελληνικό) 7μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ Κρίκος 7μμ
Εκλογές στην Τουρκία – Η ελπίδα στο HDP
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ Πικάπ 7μμ
Γαλλία 1934 – η εργατική απάντηση στη
φασιστική πρόκληση
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Στην Αυλή του Πέτρου 7μμ
Ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο και τη ρα-
τσιστική συμφωνία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Θόλος 7μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Εκλογές στην Τουρκία – Η επιτυχία του
HDP δίνει ελπίδες
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Από τον Πουλιόπουλο στο Ζαχαριάδη – ο
σύντομος ελληνικός μεσοπόλεμος
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελοπούλου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ Λα Ροζέ 6μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Μαρία Χριστοδούλου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Ειρήνη με τους γείτονες – πόλεμος με τα
μνημόνια 
Ομιλητής: Θάνος Τζινιέρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Να συγκρουστούμε με την Ε.Ε. των μνημο-
νίων και του ρατσισμού
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Η εργατική τάξη παρούσα στη μάχη για τα
ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Goody’s 8μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Βενέτης 8μμ
Το πολύχρονο σκάνδαλο του χρέους: μόνη
λύση η διαγραφή του
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Πώς απαντάμε στους εμπορικούς πολέ-
μους;
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Τζέγκα 7μμ
Η επαναστατική παράδοση ενάντια στον
ρεφορμισμό
Ομιλητής: Δημήτρης Αγωγιάτης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για τη κατάντια
του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλήτρια: Αθηνά Μακρομιχελάκη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στο
ρεφορμισμό
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’ ορ.,
7μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Pure 7.30μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 δημαρχείο 7.30μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε τους
εμπρηστές του πολέμου
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Περιμπανού (Χατζηδάκη
9) 7.30μμ
ΕΕ – Ελλάδα – Τουρκία κατά προσφύγων -
Αντίσταση στη «Συμφωνία του αίσχους»
Ομιλητής: Στέλιος Τζομπανάκης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 5/7 καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Θερσίτης (πλ.
Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7 καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερ-
ψιθέας) 6.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

Μαρξιστικά Φόρουμ
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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 σο-
σια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο
όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ -
ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παρα -
γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις
ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά -
ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος

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

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

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

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

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

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

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
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 μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει
τον εαυ τό της και όλους τους κατα πιε σμέ -
νους μέ σα από τη δι κή της δρά ση. Για να
κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε
αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα -
νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή -
μα τα σε ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό ερ-
γα 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

Εκδήλωση
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 καφέ Πλάτανος
(Σπλάντζια) 7μμ
Οι αγώνες του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος
Ομιλήτριες: Μαρία Καλιτσουνάκη,
Δανάη Δετοράκη

Γιορτή της
Εργατικής
Αλληλεγγύης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7 πάρκο Εργατικού
Κέντρου 7.30μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης,
Συντονισμός ενάντια στα μνημόνια,
Γιάννης Κούτρας, Δ.Σ. ΕΝΙΘ και
σωματείου Γ.Ν. Θ. Ιπποκράτειου,
Φανή Γουργούρη, Δ.Σ. ΟΜΥΛΕ-ΟΛΘ 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/7 πάρκο Μίκη Θεοδω-
ράκη (Βριλήσσια) 7μμ
Ανοιχτή εκδήλωση: 
Μνημόνια διαρκείας και πολεμικοί
ανταγωνισμοί
Να πάρουμε τη διέξοδο στα χέρια
μας
Ομιλητές: Σ. Κοντομάρης, ΠΣΟ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, Α. Μπαχτή, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, Γ.Ράγκος, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Μ
ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε η γιορτή για τα 32 χρόνια της αντι-
καπιταλιστικής εφημερίδας Εργατική Αλληλεγγύη που διοργάνω-
σαν οι πυρήνες του ΣΕΚ Χανίων το Σάββατο 30 Ιουνίου στην πλα-

τεία πίσω από το Βενιζέλειο Ωδείο στα Χανιά. Η γιορτή ξεκίνησε με μια
σημαντική εκδήλωση/συζήτηση ενώ ακολούθησε κρητικό γλέντι.

Ομιλητές ήταν ο Γιάννης Σηφακάκης, από την ΚΣΕ (Κεντρική Συντονι-
στική Επιτροπή) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Σοφία Θεοδωράκη, δημοσιογράφος
στην ΕΡΤ Χανίων και ο Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος του ΣΕΠΕ Χανίων ενώ
χαιρέτισαν ο Afrim Avdiaj, από την Αλβανική Κοινότητα Χανίων, ο Μανώ-
λης Ψαράκης, από το ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου
Χανίων και ο Γιάννης Τσουκάτος, από το Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μετανα-
στών. Ακολούθησε πλούσια πολιτική συζήτηση που άνοιξε όλα τα σημαν-
τικά ζητήματα της περιόδου ενώ στο χώρο υπήρχαν τραπεζάκια της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης, της ΚΕΕΡΦΑ και του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου.

Την εκδήλωση άνοιξε με την εισήγησή του ο Γ. Σηφακάκης ενώ μετά
πήρε το λόγο η Σ. Θεοδωράκη επισημαίνοντας πως ήταν πολύ σημαντική
η παρουσία της Εργατικής Αλληλεγγύης στον αγώνα ενάντια στο μαύρο
της ΕΡΤ αλλά και στη συνέχεια. Για την περίοδο της αυτοδιαχείρισης τό-
νισε ότι αποδείχτηκε στην πράξη πως οι εργαζόμενοι όταν το αποφασί-
ζουν μπορούν να κάνουν τρομερά πράγματα. Τέλος επεσήμανε ότι παρα-
μένει ακόμα ανοιχτό ζήτημα να πετύχουμε μια ΕΡΤ ανοιχτή στην κοινωνία. 

Διαρκής επαφή

Ο Σ. Ρίζος παρατήρησε ότι υπάρχει μία διαρκής επαφή της εφημερίδας
με τους εργατικούς αγώνες και η μία πλευρά τροφοδοτεί την άλλη με εμ-
πειρίες. Η σχέση που αναπτύσσεται με την Εργατική Αλληλεγγύη πηγάζει
μέσα από την επαναστατική παράδοση και την δημιουργία επαναστατι-
κών εντύπων από το μπολσεβίκικο κόμμα, τον Γκράμσι και άλλους.

Στον χαιρετισμό του ο Afrim Avdiaj ευχαρίστησε την Εργατική Αλληλεγ-
γύη για την στήριξη στο άνοιγμα των σχολείων εκμάθησης της αλβανικής
γλώσσας σε παιδιά της κοινότητας, ο Μανώλης Ψαράκης μίλησε για τα
προβλήματα της δημόσιας υγείας και του νοσοκομείου Χανίων υπενθυμί-
ζοντας τους αγώνες που έχουν γίνει π.χ. ενάντια στην αξιολόγηση αλλά
και αυτούς που οργανώνονται για τη συνέχεια. Τέλος ο Γιάννης Τσουκά-
τος δήλωσε ότι για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση αφορμή είναι το αν-
τιφασιστικό κίνημα και η ενότητα που έχουμε πετύχει στα Χανιά. Πρόκειται
για μια αντιφασιστική ενότητα καθόλου τυχαία καθώς όλοι όσοι συμμετέ-
χουν έχουν καταλάβει ότι ο αντιφασισμός είναι μία δύναμη που μας ενώ-
νει, επισημαίνοντας πως το επόμενο διάστημα πρέπει να δούμε πώς το αν-
τιφασιστικό κίνημα θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο στην πόλη μας. Επί-
σης, έκανε αναφορά σε δύο αγωνιστές που δεν βρίσκονται πια στη ζωή
και που συνέβαλλαν με τον τρόπο τους στο ζήτημα της ενότητας στην πό-
λη: τον γιατρό Κωστή Νικηφοράκη και τον αναρχικό Βαρδή Τσουρή.

Σε όλες τις τοποθετήσεις που ακολούθησαν στη συνέχεια από τους πα-
ρευρισκόμενους τονίστηκε η σημασία να οργανωθεί και τοπικά αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη, με αφορμή τα πέντε χρόνια από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα από τους ναζί και το προσκλητήριο
Μπαρμπαρούση για πραξικόπημα, ενώ παράλληλα μπήκαν ζωντανά πα-
ραδείγματα αγώνων ενάντια στα μνημόνια, τον ρατσισμό και την φασιστι-
κή απειλή από συντρόφους και συντρόφισσες που παρεμβαίνουν με τα
συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης σε διάφορους χώρους δουλειάς.
Ακολούθησε γλέντι οικονομικής ενίσχυσης από τον Λευτέρη Παναγιωτάκη
και την παρέα του.

Ειρηναίος Μαράκης

Μ
ε συντροφική διάθεση και
όρεξη για πολιτική συζήτη-
ση συνεχίστηκαν οι γιορτές

για τα 32 χρόνια της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης σε όλη την Ελλάδα. 

“32 ολόκληρα χρόνια μέσα στο κί-
νημα η Εργατική Αλληλεγγύη δεν εί-
ναι μόνο ένα αγωνιστικό στήριγμα
στον κόσμο που παλεύει αλλά και
ένα πολιτικό στήριγμα που δίνει
απαντήσεις στα κρίσιμα ζητήματα
και εξοπλίζει πολιτικά τα πιο προχω-
ρημένα κομμάτια της εργατικής τά-
ξης φωτίζοντας τη συνολική εναλλα-
κτική προς τον δρόμο της ανατρο-
πής του καπιταλισμού”, τόνισε στην
εισαγωγή της ομιλίας του ο Γιάννης
Σηφακάκης κατά τη διάρκεια της
γιορτής για τα 32 χρόνια της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στη Λαχαναγορά
του Ηράκλειου Κρήτης την παρα-
σκευή 29/6.

“Ουσιαστικά ο Γ. Σηφακάκης έκα-
νε μια ανδρομή στις προηγούμενες
τρεις δεκαετίες. Από την κατάρευση
του ανατολικού κρατικοκαπιταλιστι-
κού μπλοκ το 1989-91, τη Γένοβα το
2001 και το αντιπολεμικό του 2003,
στις φοιτητικές καταλήψεις του
2006-07 και την εξέγερση του Δε-
κέμβρη μέχρι σήμερα τις αντιμνημο-
νιακές αλλά και τις αντιρατσιστικές
και αντιφασιστικές μάχες του εργα-
τικού κινήματος και της νεολαίας, ο
Γ. Σηφακάκης ανέδειξε τις κρίσιμες
καμπές που η Εργατική Αλληλεγγύη
έπαιξε ρόλο στην πολιτική κατεύ-
θυνση του κινήματος. Μέσα από αυ-
τές τις μεγάλες κινηματικές εκρή-
ξεις και τους αγώνες της εργατικής
τάξης και της νεολαίας είναι που κα-
ταφέραμε μέχρι σήμερα να μεγαλώ-
σουμε οργανωτικά και πολιτικά.

Ακόμα περισσότερο σήμερα, με
μια κυβέρνηση της ρεφορμιστικής
αριστεράς που τα ξεπουλάει όλα, ο
ρόλος του κόμματος και της εφημε-
ρίδας μας είναι ακόμα πιο σημαντι-
κός στο να δώσει προοπτική στο ερ-
γατικό κίνημα και στις αντιστάσεις
του κόσμου που συνεχίζουν να είναι
από τα αριστερά”, ανέφερε στην ΕΑ
ο Γιάννης Βαλαής από τον πυρήνα
του ΣΕΚ στο Ηράκλειο της Κρήτης.

“Μετά την εισήγηση ακολούθησε
κουβέντα και συζήτηση με καινούρια
μέλη και μαθητές/τριες που ήρθαν
για να ακούσουν και να ενημερω-
θούν για όλες τις πολιτικές μάχες
που έχουμε μπροστά μας με πρώτο
και κύριο στόχο την οργάνωση ενός
μεγάλου αντιφασιστικού Σεπτέμβρη
για τα 5 χρόνια από τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα”.

Μάχες

“Και στην Πάτρα το Σάββατο 30
Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Γιορτή
για τα 32 χρόνια της εφημερίδας
μας”, αναφέρει ο Νεκτάριος Χάιν-
ταρ. “Ο καιρός ευτυχώς μας επέτρε-
ψε, παρά τους αρχικούς φόβους, να
κάνουμε τελικά την γιορτή μας στον
όμορφο χώρο του κήπου του καφέ
Γέφυρες. Η γιορτή άνοιξε με συζή-
τηση/εκδήλωση και κεντρικούς ειση-
γητές τον Κώστα Πίττα από το Μαρ-
ξιστικό Βιβλιοπωλείο και τον Άρη
Καζάνη, καθηγητή από την Α’ ΕΛΜΕ
Αχαΐας. Μετά τις εισηγήσεις ακο-
λούθησε πλούσια κουβέντα. Πέρα
από τους αγώνες του τελευταίου
διαστήματος, συζητήθηκαν επίσης
οι μάχες του εργατικού και αντιφα-
σιστικού κινήματος που έχουμε
μπροστά μας τους επόμενους μή-
νες. Εκτενής λόγος έγινε για τον ρό-
λο της Εργατικής Αλληλεγγύης ως
σκαλωσιά αυτών των αγώνων καθώς
και για τον ρόλο της χέρι με χέρι
διακίνησής της στην εποχή του Inter-
net. Η βραδιά έκλεισε με χορευτι-
κούς ρυθμούς από την dj Anjelique”,
συμπλήρωσε ο Ν. Χάινταρ.

Η γιορτή της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης στο Βόλο έγινε την Παρασκευή
29/6 στο Πανεπιστήμιο της πόλης.
“Την εκδήλωση άνοιξε ο Λέανδρος
Μπόλαρης αναλύοντας όλες τις μά-
χες που έχουμε να δώσουμε το επό-
μενο διάστημα με όπλο την εφημερί-
δα. Στη συζήτηση που ακολούθησε
τονίστηκε ο ρόλος της εφημερίδας
στους εργατικούς χώρους με παρα-
δείγματα από το λιμάνι του Βόλου,
όπου άνοιξε μια ολόκληρη πολιτική
κουβέντα για τα συμπεράσματα του
αγώνα των εργατών της COSCO ή
από το νοσοκομείο όπου η Εργατική

Αλληλεγγύη μετέφερε την εικόνα
των απεργών στην υγεία που πα-
λεύουν για προσλήψεις. 

Φυσικά μεγάλη κουβέντα έγινε για
τα εθνικιστικά συλλαλητήρια και τι
στάση πρέπει να κρατάει η αριστερά
για τα «εθνικά» θέματα. Τέλος, ήταν
κοινή παραδοχή ότι η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη έχει καταφέρει να σπάσει
την πεποίθηση ότι οι από πάνω είναι
παντοδύναμοι. Ότι όσο κι αν παλέ-
ψει κανείς, πάντα αυτοί θα έχουν το
πάνω χέρι γιατί είναι πανίσχυροι ή
στην χειρότερη περίπτωση το παι-
χνίδι είναι στημένο. Η εικόνα είναι
τελείως ανάποδη, εμείς έχουμε την
δύναμη και η εφημερίδα είναι ένα
εργαλείο για να την εκφράσουμε
συλλογικά”, ανέφερε στην ανταπό-
κρισή του από την γιορτή της ΕΑ ο
Γιάννης Σουμπάσης από τον πυρήνα
του ΣΕΚ Βόλου.

“Στα Γιάννενα η βροχή μας χάλα-
σε τα σχέδια για γιορτή. Παρόλα αυ-
τά επειδή είχαμε προνοήσει να κλεί-
σουμε επιπλέον αίθουσα καταφέρα-
με να κάνουμε την εκδήλωση/συζή-
τηση χωρίς ωστόσο να ακολουθήσει
το πάρτυ που είχαμε προγραμματί-
σει σε εξωτερικό χώρο”, αναφέρει η
Αρετή Κανέλου από το ΣΕΚ στα
Γιάννενα.

“Κεντρικός εισηγητής στην εκδή-
λωση ήταν ο Λέανδρος Μπόλαρης
που μεταξύ άλλων μας έκανε μια
γρήγορη ανάλυση για τα ψέματα
της αυγουστιάτικης εξόδου από τα
μνημόνια και εστίασε στις φασιστι-
κές δηλώσεις Μπαρμπαρούση στη
Βουλή και την αναγκαιότητα για με-
γάλα αντιφασιστικά συλλαλητήρια
στις 15 Σεπτέμβρη σε όλη την Ελλά-
δα. Επίσης μίλησε για τις εξελίξεις
στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες
όπως στην Ιταλία, τη Γερμανία και
τις ακροδεξιές πιέσεις των Χριστια-
νοκοινωνιστών στη Μέρκελ, για τις
ρατσιστικές αποφάσεις της συνόδου
κορυφής της ΕΕ ενάντια στους πρό-
σφυγες το προηγούμενο Σαββατο-
κύριακο, αλλά και τις αναγκαίες
απαντήσεις που πρέπει να δώσει το
αντιρατσιστικό κίνημα στην Ελλάδα
και σε όλη την Ευρώπη.

Στη συζήτηση που ακολούθησε το
λόγο πήραν αρκετοί σύντροφοι. Με-
ταξύ αυτών αξίζει να σημειώσουμε
την παρουσία συντρόφων από το Κί-
νημα Ενάντια στις Εξορύξεις Πετρε-
λαίου στο Ιόνιο, ένας εκ των οποίων
στην τοποθέτησή του έκανε την πα-
ραίνεση για περισσότερη εμπλοκή
της εφημερίδας μας με περιβαλλον-
τικά ζητήματα, ενώ σημαντική ήταν
και η παρουσία συντρόφων από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έστειλαν το μήνυμα
της ενωτικής δράσης και της ανα-
γκαιότητας για αντικαπιταλιστικές
απαντήσεις στην δεξιά κατρακύλα
του ΣΥΡΙΖΑ”, ανέφερε η Α. Κανέλου.

Κυριάκος Μπάνος
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Η
κρίση των παραδοσιακών
κομμάτων και το αναπάντεχο
ξεπέταγμα εκλογικών εναλ-

λακτικών από την Αριστερά δεν είναι
φαινόμενο μόνο της Ευρώπης. Η σα-
ρωτική νίκη του Αντρές Μανουέλ Λό-
πεθ Ομπραδόρ (ΑΜΛΟ) στις εκλογές
του Μεξικού την περασμένη Κυριακή
είναι ανατροπή των πολιτικών συμ-
βάσεων της χώρας που θεωρούνταν
ακλόνητες. Πρώτη φορά εδώ και πά-
νω από έναν αιώνα κερδίζει τις εκλο-
γές υποψήφιος πέρα από τα δύο
“μεγάλα” κόμματα. Ακόμη πιο ενδει-
κτικό της αλλαγής είναι ότι το κόμμα
του, το Μορένα, φαίνεται ότι κερδίζει
την πλειοψηφία σε Κογκρέσο και γε-
ρουσία αλλά και τον έλεγχο αρκετών
περιφερειών. Το Μορένα ιδρύθηκε
μόλις το 2011 και νίκησε τα μεγαθή-
ρια και σε τοπικό επίπεδο. Δεν ισχύει
το κλισέ των ΜΜΕ ότι ο ΑΜΛΟ κέρδι-
σε απλώς επειδή είναι χαρισματικός
και λαϊκιστής.

Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο
παράδοξη διότι ο ΑΜΛΟ από υποψή-
φιος εκτός των τειχών μετατρέπεται
στον πιο ισχυρό πρόεδρο εδώ και
τρεις δεκαετίες. Ελέγχοντας τα σώ-
ματα της πολιτικής εξουσίας μπορεί
να περάσει τη νομοθεσία που θέλει
χωρίς να μπορεί να τον εμποδίσουν
το PAN και το PRI, τα δυο πιο σημαν-
τικά κόμματα της άρχουσας τάξης. 

Ιστορικό χαμηλό 

Για το PRI ιδιαίτερα η ήττα είναι
πολύ βαθιά και είναι απρόβλεπτες οι
συνέπειες για ένα κόμμα τόσο βαθιά
συνδεμένο με τον κρατικό μηχανι-
σμό. Ως το 1994, στα 65 χρόνια της
ιστορίας του, το PRI δεν είχε πέσει
ποτέ κάτω από το 50% στις προεδρι-
κές εκλογές. Το ιστορικό του χαμη-
λό ήρθε το 2003 με 22% και τώρα,
μετά από έξι χρόνια ξανά στην προ-
εδρία της χώρας με τον Ενρίκε Πέ-
νια Νιέτο, έπεσε στο 16%.

Ο ΑΜΛΟ κατέβηκε με προοδευτικό
πρόγραμμα στις εκλογές και πήρε
κεφάλι στις δημοσκοπήσεις εδώ και
μήνες. Κατάργηση της εκπαιδευτικής
αντιμεταρρύθμισης που είχε ξεσηκώ-
σει φοιτητές και εκπαιδευτικούς, πε-
ριορισμό των εξουσιών της CISEN
(των μυστικών υπηρεσιών της χώ-
ρας), μείωση μισθών για τους υψηλό-
βαθμους γραφειοκράτες, αλλά και
υποσχέσεις όπως μηνιαίες ενισχύ-
σεις για τους νέους και τους ηλικιω-
μένους, εγγύηση τιμών για τα προ-
ϊόντα των αγροτών και πάγωμα της
τιμής των καυσίμων. Όλα αυτά δε
συνδυάστηκαν με τη δέσμευσή του
ότι θα συγκρουστεί με τη διαφθορά.
Η διαφθορά δεν είναι μια γενικόλογη
λέξη στο Μεξικό. Έχει όνομα, επίθε-
το και πολύ αίμα. Συνδέει τα καρτέλ
των ναρκωτικών με την αστυνομία, το
στρατό, τις μυστικές υπηρεσίες, τους
δικαστές και τα μεγάλα κόμματα. Το
Μεξικό είναι η χώρα του ΟΟΣΑ με τις
περισσότερες δολοφονίες ανά εκα-
τομμύριο κατοίκους, τετραπλάσιες
σε σχέση με τις ΗΠΑ που ακολου-

θούν δεύτερες. Κάθε 20 λεπτά ένας
άνθρωπος δολοφονείται. Ο ΑΜΛΟ
μετατράπηκε σε σύμβολο της αντιπα-
ράθεσης με όλο αυτό το σύστημα.
Τα παραδοσιακά κόμματα συγκέν-
τρωσαν τα πυρά τους εναντίον του
αλλά αυτό που κατάφεραν τους τε-
λευταίους μήνες είναι να βυθιστούν
ακόμη περισσότερο.

Η επιτυχία του ΑΜΛΟ όμως δεν
ήρθε μόνο μέσα από την κρίση των
από πάνω. Κεφαλαιοποίησε πολιτικά
μια σειρά από αγώνες που δόθηκαν
από τα κάτω. Το Μεξικό δεν έχει
σταματήσει να δίνει διεθνή παρα-
δείγματα εδώ και 25 χρόνια. Από την
εξέγερση των Ζαπατίστας το 1994,
ως την πολύμηνη απεργία-εξέγερση
των εκπαιδευτικών στην Οαχάκα το

2006 και ξανά τις πρόσφατες απερ-
γίες εκπαιδευτικών σε ολόκληρη τη
χώρα τα τελευταία δύο χρόνια.
Όμως όλο και περισσότερο οι επι-
πτώσεις αυτών των αγώνων έσπα-
γαν τα όρια των φτωχών περιοχών
του Νότου και έπαιρναν πανεθνικό
χαρακτήρα.

Σύγκρουση δύο κόσμων

Το γεγονός που συμβόλισε το
αποκορύφωμα της σύγκρουσης δύο
κόσμων στο Μεξικό ήρθε το Σεπτέμ-
βρη του 2014 με την διαβόητη ιστο-
ρία των 43 εξαφανισμένων φοιτη-
τών. Στην Ιγουάλα, στα βόρεια της
πολιτείας Γκερέρο, εν μέσω διαδη-
λώσεων και κινητοποιήσεων που θα
έφταναν και στην πρωτεύουσα, την

πόλη του Μεξικού, η αστυνομία άρ-
χισε επιθέσεις που άφησαν πίσω
τους ορισμένους πρώτους νεκρούς.
Όμως εκτός από τους νεκρούς
υπήρξαν και 43 φοιτητές για τους
οποίους κανείς δεν ήξερε την τύχη
τους. Ακόμη δεν ξέρουμε όλες τις
λεπτομέρειες, αλλά τα στοιχεία έδει-
ξαν πως μέσα από μια συνεργασία
της τοπικής και της κρατικής αστυ-
νομίας, οι απαχθέντες φοιτητές
έφτασαν στα χέρια της οργάνωσης
Γκερέρος Ουνίδος, η οποία είναι μια
από τις ένοπλες οργανώσεις που
προστατεύει τα καρτέλ των ναρκωτι-
κών. Οι φοιτητές δολοφονήθηκαν
και τάφηκαν πρόχειρα σε σκουπιδό-
τοπους. Δήμαρχοι, χωροφύλακες,
δικαστές και αφεντικά μοιράζονται

την εξουσία με τα καρτέλ και χρησι-
μοποιούν τις ίδιες ένοπλες συμμο-
ρίες (είτε είναι νόμιμες σαν την
αστυνομία είτε όχι) για να αντιμετω-
πίζουν τους αγωνιστές. Τα βασανι-
στήρια άλλες φορές γίνονται στα
κρατητήρια και άλλες φορές ανα-
λαμβάνουν “υπεργολαβία” τα καρ-
τέλ. Το ίδιο γίνεται και με τις δολο-
φονίες συνδικαλιστών. Η υπόθεση
της Ιγουάλα έγινε αφορμή για αγώ-
νες φοιτητικούς και εργατικούς σε
ολόκληρη τη χώρα επί μήνες. Τα με-
γάλα κόμματα δεν συνήλθαν ποτέ
από αυτό το σοκ, ενώ ήταν σημείο
καμπής και γιατί το κεντροαριστερό
PRD που είχε στηρίξει τον ΟΜΛΑ
στις προηγούμενες εκλογές, ταυτί-
στηκε και αυτό με το κράτος και τα
καρτέλ. Το κίνημα για την Ιγουάλα
έβαλε στην πρώτη γραμμή το σύν-
θημα “‘Ενοχο είναι το κράτος” και
ήρθε να ριζοσπαστικοποιήσει την
αντίσταση μέσα στη νεολαία όπως
είχε εκφραστεί με το κίνημα “Εγώ εί-
μαι ο 132” το οποίο είχε ξεσπάσει
μετά τις εκλογές του 2012 και τις
καταγγελίες για νοθεία σε βάρος
του ΟΜΛΑ.

Ο ΟΜΛΑ θα αναλάβει επίσημα
πρόεδρος σε λίγους μήνες, κουβα-
λώντας όλες αυτές τις προσδοκίες
για αλλαγή. Ήδη πριν από τις εκλο-
γές έκανε βήματα για να καθησυχά-
σει τα αφεντικά, σε αλλεπάλληλες
συναντήσεις που δεσμεύτηκε να μην
τους ανεβάσει τη φορολογία. Οι
Φαϊνάνσιαλ Τάιμς τον υποδέχθηκαν
με άρθρα που καλούν τους “επενδυ-
τές” να μην τον ταυτίζουν με τον
Τσάβες, μιας και μοιάζει περισσότε-
ρο με Λούλα. Έχει όμως περισσότε-
ρη σημασία, όχι αν τον έχουν παρε-
ξηγήσει οι καπιταλιστές, αλλά αν το
κίνημα δεν θα δώσει χώρο για “πα-
ρανοήσεις”.

Νίκος Λούντος
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Η άρχουσα τάξη του Μεξικού έχει παράλληλα
να αντιμετωπίσει την αλλαγή που έχει σημάνει ο
ερχομός του Τραμπ στην εξουσία. Ακόμη και σε
συμβολικό επίπεδο είναι δύσκολο. Οι καλές σχέ-
σεις με τις ΗΠΑ είναι βασικό στοιχείο που εξα-
σφαλίζει την πολιτική σταθερότητα και το έχουν
διαφυλάξει με προσοχή τα μεγάλα κόμματα.

Όμως όταν ο Τραμπ αποκαλεί εγκληματίες
τους Μεξικάνους, απειλεί να φτιάξει τείχος και
μάλιστα λέει ότι θα βάλει τη μεξικανική κυβέρ-
νηση να το πληρώσει, τα πράγματα μπερδεύον-
ται. Όταν ο Τραμπ είπε ότι οι μετανάστες πρέ-
πει να γυρίσουν πίσω στις σκατότρυπες που
έχουν για χώρες, έφτασε να είναι ο Βισέντε Φοξ
αυτός που του απάντησε πως η μεγαλύτερη
σκατότρυπα του κόσμου είναι το στόμα του
Τραμπ. Ο Φόξ είναι ο δεξιός πρώην πρόεδρος
που το 2000 είχε εκλεγεί σχεδόν αγκαλιά με τον
Τζορτζ Μπους και κλιμάκωσε τη σύγκρουση με
την Κούβα και τη Βενεζουέλα. 

Όμως, πέρα από το συμβολισμό, βρίσκεται
εντελώς στον αέρα η συμφωνία της ΝΑΦΤΑ, η
συμφωνία για το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ Κα-
ναδά, ΗΠΑ και Μεξικού. 

Αν συγκρίνει κανείς με το 1994 όταν ξέσπαγε
η εξέγερση των Ζαπατίστας, μοιάζει να είμαστε

στο άλλο άκρο της ιστορίας. Τότε ο νεοφιλε-
λευθερισμός έδινε την αίσθηση της επέλασης,
οι από πάνω περηφανεύονταν ότι ανοίγουν τα
σύνορα και ότι η ανάπτυξη θα περάσει από
Βορρά προς το Νότο και όλοι θα βγουν κερδι-
σμένοι. Ποιοι αντιστέκονται σε όλο αυτό εκτός
από κάτι Ινδιάνους στην Τσιάπας. Τώρα είμαστε
στο σημείο που ο εμπορικός πόλεμος φτάνει να
ανοίγει με τον ίδιο τον Καναδά. Ο Τραμπ μετά
την επιβολή δασμών από 1ης Ιούνη, αποχώρησε
από τη σύνοδο των G7 καταγγέλλοντας τον Κα-
ναδό πρωθυπουργό για ψεύτη, και την περα-
σμένη βδομάδα ξεκίνησαν αντισταθμιστικοί δα-
σμοί από πλευράς Καναδά με 25% στα προϊόν-
τα χάλυβα και 10% έξτρα φόρους ακόμη και σε
τρόφιμα.

Στην πραγματικότητα, το ζήτημα της μετανά-
στευσης και της ΝΑΦΤΑ συνδέονται. Οι ρυθμοί
ανάπτυξης του Μεξικού στις αρχές της δεκαε-
τίας του ‘90 έκαναν τους νεοφιλελεύθερους να
προβλέπουν ότι μέσα σε λίγα χρόνια το Μεξικό

θα έφτανε σε ευρωπαϊκά επίπεδα ανάπτυξης. Η
ΝΑΦΤΑ σήμανε εφταπλασιασμό του εμπορίου με
τις ΗΠΑ, μια σχετική μετακίνηση αμερικάνικων
βιομηχανιών στη μεξικάνικη πλευρά των συνό-
ρων για να εκμεταλλευτούν τη φτηνότερη εργα-
τική δύναμη, αλλά η μεξικάνικη οικονομία στο
σύνολό της έμεινε πίσω και είναι σήμερα πολύ
λιγότερο ανταγωνιστική σε σχέση με τις ΗΠΑ
από ό,τι πριν από 25 χρόνια. Σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι το Μεξικό είναι από τις χώρες
του ΟΟΣΑ αυτή με τον πιο νεαρό πληθυσμό
(σχεδόν 30% κάτω από 15 ετών), μιλάμε για μια
ολόκληρη γενιά που μεγάλωσε με την ελπίδα ότι
η χώρα βγαίνει από το καθυστερημένο της πα-
ρελθόν και τελικά αναγκάζεται να μεταναστεύ-
σει προς το Βορρά. 

Τα νεοφιλελεύθερα ανοιχτά σύνορα για το κε-
φάλαιο μετατρέπονται σε τείχη και μπάτσους
του Τραμπ. Μόλις πριν από δύο χρόνια έξι
στους δέκα Μεξικάνους δήλωναν θετική άποψη
για τις ΗΠΑ. Σήμερα έξι στους δέκα απαντάνε
αρνητικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις
μεγάλες εκλογικές στροφές υπέρ του ΟΜΛΑ
ήταν στον πιο πρόσφατα εκβιομηχανισμένο βορ-
ρά του Μεξικού, εκεί που δεν είχε καμιά παρου-
σία στις εκλογές του 2012.

Σύγκρουση 
με τον Τραμπ

Que viva Mexico!
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Νίκη του κινήματος αλληλεγγύης ήταν η
απόφαση της αθώωσης της 29χρονης Ηριάν-
νας και του 34χρονού Περικλή που είχαν βρε-
θεί μπλεγμένοι στα δίχτυα της αντιτρομοκρατι-
κής  που τους κράταγε φυλακισμένους έναν
ολόκληρο χρόνο.

“Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στάθηκε από τη πρώτη στιγμή
στο πλευρό του κινήματος αλληλεγγύης στην
Ηριάννα και στον Περικλή και στέλνει το μήνυ-
μα ότι ο αγώνας συνεχίζεται χέρι - χέρι με τους
αγώνες του λαού ενάντια στα μνημόνια και στη
κατάργηση των δημοκρατικών και συνδικαλι-
στικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, για την
κατάργηση του τρομονόμου και όλου του νο-
μοθετικού πλαισίου που αλυσοδένει τις λαϊκές
ελευθερίες και απειλεί τους κοινωνικούς αγώ-
νες. Για να μπουν στη φυλακή για πάντα οι να-
ζιστές δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής, για να
ανατρέψουμε όλη αυτή τη βάρβαρη πολιτική
και τους υπηρέτες της με ενωτική, μαζική και
νικηφόρα δράση του λαού”, αναφέρει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Καλό ταξίδι σύντροφε Θάνο

Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την Κυριακή το
πρωί τον αιφνίδιο θάνατο του σ. Θανάση Τσου-
κνίδα. Ο Θανάσης έφυγε πολύ νωρίς, μόλις
στα 33 του χρόνια, αλλά πρόλαβε να βρεθεί σε
όλους τους μεγάλους αγώνες των τελευταίων
15 ετών.

Τον γνωρίσαμε στο μεγάλο φοιτητικό κίνημα
του 2006-07, στις συνελεύσεις στην ΑΣΟΕΕ,
στα μεγάλα συλλαλητήρια και στα πανελλαδικά
συντονιστικά των καταλήψεων. Με το ασίγαστο
πάθος που έμπαινε σε όλες τις μάχες βοήθησε
στο να σφυρηλατήσουμε μαζί, η Πρωτοβουλια
Γενοβα και τα ΕΑΑΚ, την κοινή ενωτική μας
δράση σε μια περίοδο που η ριζοσπαστικοποί-
ηση της νεολαίας έδινε ώθηση στο μεγάλωμα
της αριστεράς μέσα στα πανεπιστήμια. 

Και συνεχίσαμε να δίνουμε μάχες μαζί συγ-
κροτώντας την ΕΝΑΝΤΙΑ και γενικεύοντας την
κοινή δράση που είχαμε πετύχει μέσα στο φοι-
τητικό κίνημα. Παλέψαμε μαζί για την συγκρό-
τηση της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς.

Και μετά ξαναβρεθήκαμε πάλι στους ίδιους
δρόμους μέσα στην εξέγερση του Δεκέμβρη
το 2008 και απο εκεί στην ίδρυση της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ μέχρι και το 2015 που μεταπήδησε μαζί με
την οργάνωσή του στις γραμμές της ΛΑΕ. Ο
Θάνος σε όλες τις μεγάλες καμπές υποστήριξε
με πάθος τις πολιτικές του απόψεις.

“Με τεράστια θλίψη αποχαιρετούμε σήμερα
το Θάνο και υποσχόμαστε ότι θα είμαστε
μπροστά για μια αριστερά μαζική, ριζοσπαστι-
κή, λαϊκή και κοινωνικά χρήσιμη, όπως την ήθε-
λε και ο Θανάσης”, τονίζεται στην ανακοίνωση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Από την μεριά των συντρόφων του ΣΕΚ που
βρεθήκαμε και βαδίσαμε μαζί με το Θάνο, το
καλύτερο που έχουμε να κάνουμε για να τιμά-
με τη μνήμη του είναι να συνεχίσουμε, με την
ίδια ένταση που είχε και αυτός, τον αγώνα για
μια κοινωνία απαλλαγμένη από τη βαρβαρότη-
τα αυτού του σάπιου συστήματος. 

Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Μ
έσα σε λιγότερο από 7 μήνες από την
καταστροφή της 15ης Νοέμβρη του
2017 με τους 24 νεκρούς και μάλιστα

μέσα στο κατακαλόκαιρο οι κάτοικοι της
Μάνδρας την Τρίτη 26 Ιούνη είδαν το φόβο
να επιστρέφει. Ξανά οι χείμαρροι πέρασαν
μέσα από την πόλη, ξανά οι κάτοικοι είδαν τα
πεζοδρόμια, τις αυλές, τα σπίτια τους να
πλημμυρίζουν.

Αυτή τη φορά δεν υπήρξαν νεκροί, όμως οι
εικόνες από τον χείμαρρο που περνάει ορμη-
τικά μέσα από τους δρόμους της πόλης επα-
νέφερε στα μυαλά των κατοίκων τον εφιάλτη
του προηγούμενου Νοέμβρη. Η πραγματικό-
τητα είναι πως η πληγή στην Μάνδρα δεν
πρόκειται να κλείσει εύκολα και η οργή του
κόσμου όλο και μεγαλώνει.

Τα συμπεράσματα από το πόρισμα που κυ-
κλοφόρησε εσπευσμένα αυτή την εβδομάδα
και μόλις δυο μέρες μετά την νέα καταστρο-
φή είναι χαρακτηριστικά της μακρόχρονης
εγκατάλειψης της περιοχής. Μπορεί τα καιρι-
κά φαινόμενα του Νοέμβρη να ήταν ακραία,
ωστόσο οι 24 νεκροί και η καταστροφή της
Μάνδρας προξενήθηκαν από την αυθαιρεσία
της καπιταλιστικής “ανάπτυξης”: κρίσιμο ρό-
λο στην καταστροφή έπαιξαν οι επιχωματώ-
σεις, τα μπαζώματα των ρεμάτων στους χει-
μάρους Σούρες και Αγ. Αικατερίνη  και το χτί-
σιμο μεγάλων αυθαίρετων κατασκευών μετα-
ξύ αυτών βιοτεχνικών μονάδων, του αμαξο-
στάσιου του δήμου αλλά και γηπέδου. Συνο-
λικά πάνω από 39 χτίσματα βρίσκονται μέσα
στην κοίτη του χειμάρρου. Μεγάλες εταιρίες
και Logistic Centers συμπληρώνουν το κατα-
στροφικό παζλ.

Μεγάλες ευθύνες ρίχνει το πόρισμα και
στην κατασκευή της παλαιάς εθνικής οδόυ
Θήβας-Ελευσίνας που λειτούργησε σαν ανοι-
κτός αγωγός ομβρίων με μεγάλη κλίση, που
ευνόησε την ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων και

που σε συνδυασμό με τη μεγάλη ποσότητα
του νερού που παροχετεύτηκε, δημιούργησε
ένα τρομακτικό φαινόμενο. Η πραγματικότητα
είναι πως στο κυνήγι του κέρδους η Δυτ. Αττι-
κή και ειδικά η περιοχή του Θριάσιου έχουν
μετατραπεί στην χαβούζα της Αθήνας.

«Δεν έχει γίνει το παραμικρό»

“Επτά μήνες μετά την καταστροφή και δεν
έχει γίνει το παραμικρό. Η μόνη διαφορά σε
σχέση με την προηγούμενη φορά είναι πως
υπάρχει μια στοιχειώδης προειδοποίηση ώστε
να μην πιαστούμε στον ύπνο. Ωστόσο όλοι κα-
ταλαβαίνουν πως αν μέσα στον Ιούνη είδαμε
τα νερά να φουσκώνουν δυο μέτρα μέσα
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και να
πλημμυρίζουν ξανά όλα τα υπόγεια, δεν
υπάρχει περίπτωση αυτό να μην συμβεί ξανά
και ξανά. Ο σχεδιασμός για τα αντιπλημμυρι-
κά θέλει πολλά χρόνια να ολοκληρωθεί, ενώ
ακόμα και τώρα που μιλάμε δεν έχουν ξεκινή-
σει καν οι δημοπρατήσεις ακόμα και των πρώ-

των ανακουφιστικών έργων”, αναφέρει ο Νί-
κος Πέππας κάτοικος της περιοχής. “Δυστυ-
χώς η δημοτική αρχή, συνυπεύθυνη για το
κλείσιμο του ρέμματος και την καταστροφή
του προηγούμενου Νοέμβρη, έχει αναλωθεί
σε καταγγελίες και δηλώσεις συμπάθειας,
ενώ δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά τίποτα. Η
πραγματικότητα είναι πως χρειάζεται να χτι-
στεί ένα μεγάλο διεκδικητικό κίνημα που θα
επιβάλει πως οι ανάγκες των κατοίκων της
Μάνδρας θα μπουν σε γραμμή προτεραιότη-
τας. Χρειάζεται η αριστερά και το εργατικό κί-
νημα να πάρουν την πρωτοβουλία και να ορ-
θώσουν φωνή αλληλεγγύης δίπλα στις ρημαγ-
μένες ζωές στην εργατούπολη της Μάνδρας.
Ο μόνος δρόμος για να μην θρηνήσουμε και
άλλα θύματα, για να μην ζούμε κάτω από τον
συνεχή φόβο της καταστροφής είναι να διεκ-
δικήσουμε λεφτά και έργα για τις ανάγκες
των απλών καθημερινών ανθρώπων της Μάν-
δρας”, τόνισε ο Ν. Πέππας.

Κ.Μ.

Εξέγερση στη Λευκίμη της Κέρκυρας είχαμε την προηγούμενη Τρίτη 26
Ιούνη όταν εκατοντάδες κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους ενάντια στη λει-
τουργία του ΧΥΤΑ νότιας Κέρκυρας θυμίζοντας τις μεγάλες κινητοποιήσεις
του 2008.

“Ο ΧΥΤΑ νότιας Κέρκυρας δεν επιλύει το μεγάλο πρόβλημα των απορριμ-
μάτων, αλλά εγκυμονεί κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλ-
λον”, αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ της Κέρκυ-
ρας που χαιρέτισε τις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις.

“Η μέρα αυτή, όμως, χαρακτηρίστηκε και από τα έκτροπα των δυνάμεων
καταστολής. Συνολικά 7 διαδηλωτές έχουν συλληφθεί, ο ένας από αυτούς
κυριολεκτικά μέσα στο σπίτι του (όπως ακριβώς σε Σκουριές και Κερατέα),
και αντιμετωπίζουν κατηγορίες, οι δύο από αυτούς σε βαθμό πλημμελήματος
και οι υπόλοιποι πέντε σε βαθμό πλημμελήματος αλλά και κακουργήματος. 

Την αποκλειστική ευθύνη για αυτές τις εξελίξεις έχει η κυβέρνηση και οι
τοπικοί αιρετοί άρχοντες, που μεθοδεύουν καιρό τώρα την τωρινή κατάστα-
ση αδιεξόδου, ώστε να εξαπολύσουν τις δυνάμεις καταστολής και να διευκο-
λύνουν στην πράξη την παραπέρα ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότη-
τας. Αντί να κληθούν οι μεγαλοξενοδόχοι, ως κύριοι παραγωγοί μεγάλου όγ-
κου απορριμμάτων, να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη, ποινικοποιείται η
φυσιολογική αντίδραση ανθρώπων και συλλογικοτήτων που δεν ανέχονται τη
μετατροπή της ζωής τους και του χώρου κατοικίας τους σε απέραντο σκου-
πιδότοπο. Η επί δεκαετίες υποτίμηση της νότιας Κέρκυρας και των ανθρώ-
πων της συνεχίζεται με τον πιο βάρβαρο τρόπο, για μία ακόμα φορά, σαν να
μην πέρασε μια μέρα από το 2008”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΤΕ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Κέρκυρας.

H μελετητική εταιρία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ Α.Ε.» στη Θεσσαλο-
νίκη προέβη την προηγούμενη Τετάρτη σε  τέσσερις εκδικη-
τικού χαρακτήρα απολύσεις. Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών Μακεδονίας και άλλα σωματεία του κλάδου, πραγματο-
ποίησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας στις δυο γειτονικές εγ-
καταστάσεις την Παρασκευή 29/06 και τη Δευτέρα 2/7. 

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του σωματείου: "Οι δύο
από τις απολύσεις που έγιναν σχετίζονται άμεσα με τη δρά-
ση των συναδέλφων, μέλη του Σωματείου Μισθωτών Τεχνι-
κών, αλλά και με τη συμμετοχή τους στην πρόσφατη πανελ-
λαδική απεργία στις 30 Μάη. Η εργοδοσία για να συγκαλύ-
ψει το γεγονός ότι απολύει απεργούς απέλυσε άλλες δύο
συναδέλφισσες με πρόσχημα την “παραγωγικότητά τους”
και την εργασιακή τους “συμπεριφορά”.

Τη Δευτέρα 2/7 πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των
εργαζομένων στη Γεωανάλυση μετά από κάλεσμα του Σω-
ματείου Μισθωτών Τεχνικών όπου και αποφασίστηκε 4ώρη
στάση εργασίας, από τις 7 π.μ έως τις 11 π.μ, την Πέμπτη 5
Ιουλίου με συγκέντρωση και περιφρούρηση και στα δύο κτί-
ρια της εταιρείας.

Δήμητρα Κομνιανού, 
μέλος του ΔΣ Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας

ΛΕΥΚΙΜΗ

ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Τελευταίο αντίο 
στον Θάνο Τσουκνίδα

Αθώοι επιτέλους 
Ηριάννα-Περικλής

ΜΑΝΔΡΑ Έγκλημα διαρκείας

Νοέμβρης 2017 στη Μάνδρα
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750
διαδηλώσεις οργανώθηκαν το
περασμένο Σάββατο στις
ΗΠΑ, στη μέρα δράσης ενάν-

τια στις ρατσιστικές πολιτικές κλειστών συνό-
ρων που επιβάλλει ο Τραμπ. Την αφορμή για
να βγει μαζικά το αντιρατσιστικό κίνημα στο
δρόμο έδωσαν οι αποκαλύψεις για τις φριχτές
πρακτικές αποχωρισμού των παιδιών από
τους γονείς τους στα σύνορα. Σχεδόν 2.500
παιδιά έπεσαν θύματα “νόμιμης” απαγωγής
από τις αρχές και μεταφέρθηκαν σε κλουβιά
και άλλα παρόμοια ευαγή ιδρύματα. Στις 20
του Ιούνη ο Τραμπ τελικά αναγκάστηκε να
υπογράψει την κατάργηση αυτής της πρακτι-
κής. Όμως οι κρατικοί μηχανισμοί έχουν διά-
φορα παράθυρα για να το συνεχίσουν ενώ εί-
ναι αβέβαιο τι θα γίνει με οικογένειες που
έχουν ήδη διασπαστεί.

Οι διαδηλώσεις του Σαββάτου ήταν μαζικές.
75 χιλιάδες στο Λος Άντζελες, δεκάδες χιλιά-
δες σε Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστώνη, Σαν
Φρανσίσκο. Δέκα χιλιάδες στην Μινεάπολη, το
Σιάτλ και το Όστιν του Τέξας, την ίδια στιγμή
που χιλιάδες και χιλιάδες βρίσκονταν στους
δρόμους σε εκατοντάδες άλλες μικρές και με-
γάλες πόλεις. Οι κινητοποιήσεις επεκτάθηκαν
και στην πλευρά του Καναδά, με τους διαδη-
λωτές εκεί να καταγγέλλουν ότι παρά τη δια-

φοροποίηση με τον Τραμπ, ο Καναδάς συνερ-
γάζεται με τις ΗΠΑ για την επιστροφή των
“παράνομων” μεταναστών.

Στη διαδήλωση της Βοστώνης μίλησε μια
μητέρα απαιτώντας την επιστροφή του παιδι-
ού της που είναι μόνο δέκα μηνών: “Σας πα-
ρακαλώ, παλέψετε και συνεχίστε να παλεύετε,
γιατί θα νικήσουμε”, ζήτησε από το πλήθος.
Οι κινητοποιήσεις ήρθαν σε συνέχεια μιας σει-

ράς αυθόρμητων και μη διαδηλώσεων που ξέ-
σπασαν τις προηγούμενες βδομάδες έξω από
κέντρα όπου μεταφέρονται μετανάστες, παι-
διά και ενήλικες. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν
σε διάφορα σημεία και την προηγούμενη Πέμ-
πτη. Στην Ουάσιγκτον πήρε μέρος 30 χιλιάδες
κόσμος και η αστυνομία συνέλαβε 575 γυναί-
κες, ανάμεσά τους την ηθοποιό Σούζαν Σα-
ράντον, επειδή μπήκαν και έκαναν συμβολική

κατάληψη σε ένα κτίριο της Γερουσίας. Η Σα-
ράντον ενώ βρισκόταν κρατούμενη έστειλε
μήνυμα “Άξιζε τον κόπο. Πάρτε μέρος στις
διαδηλώσεις του Σαββάτου”. 

Στο Μπράουνσβιλ του Τέξας, πάνω στα σύ-
νορα με το Μεξικό, οργανώθηκε διαδήλωση
κοντά στο “κέντρο κράτησης” όπου βρίσκονται
1500 παιδιά. Ο Τραμπ τώρα απειλεί ότι στο άλ-
λο άκρο της πολιτείας, στο Ελ Πάσο, θα φτιά-
ξει ένα κέντρο για 12 χιλιάδες κρατούμενους. 

Οι μεγαλύτερες οργανώσεις που καλούσαν
στο συλλαλητήριο ήθελαν να περιορίσουν τα
αιτήματα στην επανένωση των οικογενειών,
αλλά στην πράξη στα περισσότερα σημεία ο
κόσμος έκανε σύνδεση με τις συνολικότερες
αντιμεταναστευτικές πολιτικές, που δεν ξεκίνη-
σαν μόνο από τον Τραμπ αλλά και από Δημο-
κρατικές κυβερνήσεις. Σε κάποιες από τις δια-
δηλώσεις αναδείχθηκε επίσης η πάλη ενάντια
στους ειδικούς ισλαμοφοβικούς περιορισμούς
που επιβλήθηκαν σε μετανάστες από μου-
σουλμανικές χώρες. Τα συνθήματα δεν ήταν
μόνο ενάντια στον Τραμπ αλλά και ενάντια
στην ICE (τον αντιμεταναστευτικό βραχίονα
της αμερικάνικης αστυνομίας), το ρατσισμό
και τους φασίστες. Την ίδια μέρα επέλεξε ο
Τραμπ για να στείλει μήνυμα μέσω τουΐτερ:
“Στους σπουδαίους γενναίους άντρες και γυ-
ναίκες της ICE, μην ανησυχείτε και μην χάνετε
το κουράγιο σας. Κάνετε φανταστική δουλειά”.

Ν.Λ.

Μαζικά ΟΧΙ σε ρατσισμό και φασίστες

Mινεάπολις

Αυστρία

Γερμανία

Γερμανία
Στη Γερμανία, στο Άουγκσμπουργκ δέκα χιλιάδες αντιφα-

σίστες διαδήλωσαν το περασμένο Σάββατο, παρά την τερά-
στια κινητοποίηση της αστυνομίας που στόχο είχε να προ-
φυλάξει 500 περίπου άτομα που ήρθαν στην πόλη για να
συμμετάσχουν σε διήμερο συνέδριο του ακροδεξιού ΑfD. 

Οι δρόμοι και οι πλατείες της πόλης ανήκαν στους αντι-
φασίστες, τα συνδικάτα, τις αντιρατσιστικές οργανώσεις
που διαδήλωσαν με συνθήματα «όχι στην ισλαμοφοβία», «ο
ρατσισμός δεν είναι εναλλακτική».  

Αυστρία
Στην Αυστρία στις 20 Ιούνη, παγκόσμια μέρα αφιερωμέ-

νη στους πρόσφυγες, πάνω από 5000 διαδηλωτές συμμε-
τείχαν σε διαδήλωση που διέλυσε το «καλοκαιρινό πάρτυ»
που οργάνωνε ο Σεμπάστιαν Κουρτζ πρωθυπουργός της
αυστριακής κυβέρνησης στην οποία συμμετέχουν φασί-
στες.   Στη συνέχεια το περασμένο Σάββατο, περίπου
80.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στους δρόμους της Βιέννης
ενάντια στα σχέδια του Κουρτς να παραταθεί η εργάσιμη
ημέρα έως και στις 12 ώρες!

Σε όλη την Ευρώπη ο δρόμος για να σταματήσουμε τα
ρατσιστικά μέτρα και την φασιστική απειλή περνάει μέσα
από τη σύνδεση με τους αγώνες ενάντια στη λιτότητα και
το ενιαίο μέτωπο της εργατικής τάξης.

Γ.Π

Βρετανία
Στη Βρετανία, ήδη δεκάδες συνδικάτα, συλλογικότη-

τες και οργανώσεις (παίρνοντας την σκυτάλη από το
μεγάλο συλλαλητήριο που οργάνωσαν την περασμένη
βδομάδα τα συνδικάτα για την υπεράσπιση του βρετα-
νικού ΕΣΥ, 70 χρόνια μετά τη δημιουργία του)  θα συμ-
μετάσχουν μετά από κάλεσμα των μετώπων «Stand up
to Racism» και «Unite Against Fascism» σε ένα νέο
αγωνιστικό διήμερο στο Λονδίνο: Στις 13 Ιούλη ενάντια
στην επίσκεψη του Τραμπ και στις 14 Ιούλη ενάντια
στους υποστηρικτές του φασίστα Τόμι Ρόμπινσον. 

Την πρώτη μέρα οι διαδηλωτές ετοιμάζονται να στεί-
λουν το μήνυμα ότι ο πρόεδρος-σύμβολο ρατσισμού, ισ-
λαμοφοβίας και πολεμοκαπηλείας Τραμπ είναι ανεπιθύ-
μητος, ενώ τη δεύτερη με τη μαζική παρουσία τους να
κλείσουν το δρόμο στην φασιστική απειλή που προβάλει:
πριν από λίγες βδομάδες 15.000 διαδήλωσαν στο Λονδί-
νο με αίτημα την αποφυλάκιση του Τόμι Ρόμπινσον, ενός
ναζί με ιστορία, (πρώην μέλος του φασιστικού BNP, ιδρυ-
τής στη συνέχεια του ακροδεξιού “English Defend
League” από το οποίο παραιτήθηκε) ένα συνοθύλευμα
από ανοιχτούς ναζί και φασίστες, ρατσιστές-λαϊκιστές
του Ukip και «οπαδούς» του Football Lads Alliance.

Πηγαίνοντας προς τις δύο κινητοποιήσεις, στις 5-8
Ιούλη η καρδιά του αντιφασιστικού κινήματος θα χτυ-
πάει στο κέντρο του Λονδίνου στις εκδηλώσεις «Μαρξι-
σμός 2018», στις οποίες θα υπάρχουν συμμετοχές από
την Ελλάδα: Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος θα συμμετέχει σε
διεθνές αντιφασιστικό πάνελ μαζί με τη βουλευτίνα του
Die Linke στη Γερμανία, Κριστίνε Μπούχολτζ, η Μαρία
Στύλλου μαζί με τον John Rose (και οι δύο καταληψίες
στο LSE την δεκαετία του ‘60) για το Μάη του ’68 ενώ ο
Πάνος Γκαργκάνας θα μιλήσει για το ρόλο του αριστε-
ρού ρεφορμισμού στην Ευρώπη.

Α
ντιφασιστικές και αντιρατσιστικές διαδηλώσεις γί-
νονται μέσα στον Ιούλη σε μια σειρά από χώρες της
Ευρώπης κόντρα στον ρατσιστικό κατήφορο των

ηγετών των ΗΠΑ και της Ευρώπης.

ΗΠΑ

ΕΥΡΩΠΗ
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