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τιμή 2 ευρώ

Τα γεράκια του ΝΑΤΟ
συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες
και οι ανθρωποφύλακες
της ΕΕ στην Αυστρία

Όλοι στα αντινατοϊκά
συλλαλητήρια
σελ. 3

ΑΙΓΑΙΟ, ΑΟΖ,
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Γυρίστε
στη σελίδα 2

ΛΕΜΕ ΟΧΙ
Στο ΝΑΤΟ του πολέμου
Στην ΕΕ της λιτότητας
και του ρατσισμού

Φράζουμε το δρόμο στους φασίστες
Από τον Ωρωπό μέχρι το Λονδίνο

σελίδες
15, 16

Οι διεκδικήσεις του
ελληνικού κράτους και
η στάση της Αριστεράς
σελ. 8, 9

Συγκέντρωση συζήτηση

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

Ανοιχτές εκδηλώσεις
της ΚΕΕΡΦΑ
σελίδες 6, 7

Τ

ις τελευταίες μέρες, όλος ο
πλανήτης παρακολούθησε
συγκλονισμένος τις προσπάθειες να σωθούν τα 11 παιδιά που
εγκλωβίστηκαν μαζί με τον δάσκαλό
τους στο σπήλαιο στην Ταϋλάνδη.
Το ίδιο ακριβώς διάστημα, οι ηγέτες των ΗΠΑ και της ΕΕ απεργάζονται μύρια σχέδια για να θάψουν τις
ελπίδες, τα όνειρα, και πολλές φορές τα άψυχα σώματα, χιλιάδων παιδιών και των γονιών τους που έγιναν
πρόσφυγες και μετανάστες για να
σωθούν από πολέμους, φτώχεια, καταστροφές, δικτατορίες.
Συνέχεια στη σελίδα 3
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Oικονομία και Πολιτική

ΣΥΝΟΔΟΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΕ

Όχι στο γαϊτανάκι του ρατσισμού

Σ

τις 12-13 Ιουλίου στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, που
από την 1η Ιούλη έχει αναλάβει την προεδρία της ΕΕ, θα συνεδριάσει το συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών της Ε.Ε, προκειμένου να συγκεκριμενοποιήσει την
υλοποίηση των ρατσιστικών μέτρων που αποφασίστηκαν πριν από
δέκα περίπου μέρες στη Σύνοδο
Κορυφής.
Ταυτόχρονα συνεχίζεται ο κύκλος
«διμερών επαφών» που έχει ξεκινήσει η γερμανική κυβέρνηση με στόχο και η Ιταλία να προχωρήσει σε
διμερή συμφωνία, κατά τα πρότυπα
της συμφωνίας (που αναμένεται να
ολοκληρωθεί στα τέλη Ιούλη) με την
Ελλάδα και την Ισπανία. Η κυβέρνησης της Ιταλίας αρνείται μέχρι τώρα
να πάρει πίσω τους μετανάστες που
θα επαναπροωθούνται στα σύνορα
της Γερμανίας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η υπουργός Άμυνας της
Γερμανίας Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: “Για τις νέες διαδικασίες διέλευσης θα αποτελέσει πρότυπο η Ελλάδα… με τους Έλληνες θέλουμε να
πετύχουμε συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα”.
Την ίδια στιγμή που οξύνονται οι
αντιθέσεις για τις δευτερογενείς
ροές (και ο ρατσιστικός διαγωνισμός απανθρωπιάς για το ποιο
κράτος μέλος της πλούσιας και
«πολιτισμένης» ΕΕ θα κρατήσει
τους λιγότερους πρόσφυγες στην
επικράτειά του), στην πρόσφατη
Σύνοδο στις Βρυξέλλες οι ηγέτες
της συμφώνησαν όλοι ανεξαιρέτως: στην περαιτέρω κλιμάκωση
των επιχειρήσεων κατά των μεταναστών και των προσφύγων στα
σύνορα της Ευρώπης, την ενίσχυση της Φρόντεξ, καθώς και τη δημιουργία στρατοπέδων, ακόμη και
«πλατφορμών» για πρόσφυγες και
μετανάστες.
Όσα εγκώμια και να πλέξει ο Τσίπρας στη Μέρκελ, είναι ο δικός της
νεοφιλελεύθερος συρφετός, από
την Αυστρία και την Γερμανία μέχρι
την Ιταλία και την Ελλάδα, που
συμμαχεί και υιοθετεί βήμα-βήμα
την ατζέντα της ακροδεξιάς, σέρνοντας σε αυτό το γαϊτανάκι όλες
τις κυβερνήσεις και την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Αυτή η κλιμάκωση σημαίνει ότι
αποτρόπαια γεγονότα, όπως το
ναυάγιο που έγινε στα ανοιχτά της
Λιβύης στις 3 Ιουλίου οδηγώντας
στο θάνατο 70 ακόμη μετανάστες
και πρόσφυγες, αναμένεται να πολλαπλασιαστούν στα σύνορα της
Ευρώπης – και αυτό δεν αφορά μόνο τη θάλασσα.
Σε συνέντευξή του στην κυριακάτικη Welt, ο διευθυντής της Frontex

«ΜΕΤΑΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ» ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Η Σκύλλα των μνημονίων
και η Χάρυβδη
των «αγορών»

Τ

ην Πέμπτη, στο Eurogroup της 12ης Ιουλίου θα οριστικοποιηθούν,
από ό,τι φαίνεται, οι λεπτομέρειες της Μεταμνημονιακής Εποπτείας για την περίοδο 2018-2022. Αλλά από όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα γνωστά, η “έξοδος” του Αυγούστου δεν θα είναι και τόσο “καθαρή”
όσο υποστηρίζει η κυβέρνηση.

Λετζερί ανέφερε ότι τον τελευταίο
χρόνο η μεγαλύτερη αύξηση «ροών» (πολλαπλάσιες πια από αυτές
στο Αιγαίο) παρατηρείται σε μια
διαδρομή που ξεκινά από την Ελλάδα και διασχίζει την Αλβανία, το
Μαυροβούνιο, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και την Κροατία και από εκεί κινείται μέσω διαφορετικών δρόμων
προς τη Γερμανία και άλλες χώρες
της βόρειας Ευρώπης. Το φετινό
τρίμηνο Μάρτιο-Μάιο εντοπίστηκαν
να περνάνε τον Έβρο σχεδόν εξαπλάσιοι αριθμοί ανθρώπων σε σύγκριση με πέρσι με τον υπουργό Μετανάστευσης Βίτσα να δηλώνει τον
Απρίλη ότι "υπάρχει τριπλασιασμός
των ροών εκεί", "διότι η διέλευση
από τη στεριά είναι πιο ασφαλής".
Πόσο ασφαλής αλήθεια; Η αύξηση από 9 πνιγμένους στον Εβρο
όλο το 2017 σε 20 το πρώτο εξάμηνο του 2018 είναι ενδεικτική. Αλλά
επειδή ούτε ο «φράχτης» ούτε το
ίδιο το ποτάμι στον Έβρο δεν φτάνει για να τους σταματήσει, μια σειρά από «περίεργα» γεγονότα και
«ατυχήματα» έχουν αρχίσει να πληθαίνουν στα σύνορα και κατά μήκος της Εγνατίας Οδού.

Σκοτεινή δράση
Όπως καταγγέλλει την Δευτέρα
9/7 στην ΕφΣυν, ο Δημήτρης Αγγελίδης: «Ανενόχλητες συνεχίζουν,
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τη
σκοτεινή δράση τους στην ελληνική
πλευρά του Εβρου οι ομάδες αστυνομικών και κουκουλοφόρων, οι
οποίες προχωρούν σε απαγωγές
προσφύγων και μεταναστών που εντοπίζονται ύστερα από λίγες ώρες
στην Τουρκία… Στις δεκάδες μαρτυρίες που έχουν δει τα τελευταία
χρόνια το φως της δημοσιότητας
και αφορούν πολλαπλάσια περιστατικά και αρκετές εκατοντάδες θύματα, προστέθηκαν την περασμένη
εβδομάδα άλλα δύο συμβάντα.
Τα κατέγραψε η οργάνωση Watch the Med, η οποία δέχεται σήμα
από πρόσφυγες που βρίσκονται σε
κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή
της Μεσογείου… Σύμφωνα με αναφορά της οργάνωσης… αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ, αντί να καταγρά-

ψουν το αίτημα διεθνούς προστασίας σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενέργειες, παρέδωσαν τους
πρόσφυγες σε αξιωματικούς, οι
οποίοι τους επιβίβασαν με τη βία
σε βάρκα και τους επέστρεψαν
στην Τουρκία».
Παράλληλα με τις «επαναπροωθήσεις», η Εγνατία Οδός έχει αρχίσει να μετατρέπεται σε δρόμο
θανάτου για δεκάδες πρόσφυγες,
όπως αποδεικνύει σωρεία αλεπάλληλων «ατυχημάτων» το τελευταίο
τρίμηνο. Ενδεικτικά, από τα ανακοινωθέντα της αστυνομίας:
Στις 6 Ιουλίου, σε δύο διαφορετικά περιστατικά, ανατράπηκε ένα
βαν και «ακινητοποιήθηκε δεύτερο
με 11 μετανάστες στο πρώτο και
13 μετανάστες στο δεύτερο», επειδή «οδηγοί των οχημάτων δε συμμορφώθηκαν σε σήματα ελέγχου
και ακολούθησε καταδίωξη» .
Στις 26 Ιουνίου, τρία άτομα σκοτώθηκαν και επτά τραυματίστηκαν
στην Εγνατία όταν αυτοκίνητο που
μετέφερε μετανάστες, εξετράπη
της πορείας του, με την «αστυνομία να ερευνά όλα τα δεδομένα».
Στις 8 Ιουνίου στην Εγνατία Οδό,
βανάκι στον οποίο επέβαιναν συνολικά 16 μετανάστες από Συρία και
Ιράκ, εξετράπη με αποτέλεσμα 6
νεκρούς, ανάμεσά τους και τρία
παιδιά.
Στις 24 Απρίλη, ΙΧ τύπου τζιπ με
14 μετανάστες ανετράπη στην
Εγνατία με αποτέλεσμα δύο νεκρούς, «τον οδηγό και τον διακινητή» και τον τραυματισμό πολλών
από τους 14 μετανάστες.
Στις 17 Μαρτίου στην παλαιά
Εθνική Οδό Κομοτηνής – Ξάνθης
αυτοκίνητο με οκτώ μετανάστες
δεν σταμάτησε σε σήμα των αστυνομικών του Τμήματος Συνοριακής
Φύλαξης, ανέπτυξε ταχύτητα, επιχειρώντας να διαφύγει με αποτέλεσμα «ο διακινητής να χάσει τον
έλεγχο του οχήματος», το οποίο
ανετράπη με αποτέλεσμα τον «θανάσιμο τραυματισμό» δύο εκ των
επιβαινόντων στο όχημα» και τον
τραυματισμό των υπολοίπων επτά.

Γιώργος Πίττας

Πρώτον, η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% του ΑΕΠ για ολόκληρη την επόμενη τετραετία.
Δεύτερον, οι επισκέψεις του “Κουαρτέτου”, οι έλεγχοι και οι αξιολογήσεις θα συνεχιστούν κανονικά, με τριμηνιαίες επισκέψεις των εκπροσώπων των θεσμών μέχρι το 2022.
Τρίτον, ενώ τυπικά δεν υπάρχουν νέα μέτρα, η κυβέρνηση δεσμεύεται
ότι θα εφαρμοστούν, χωρίς παρεκκλίσεις, όλα όσα έχουν μέχρι τώρα
συμφωνηθεί. Δηλαδή δεν θα υπάρξει καμιά “χαλάρωση” της σκληρής λιτότητας, ενώ ταυτόχρονα θα υλοποιηθούν όσα δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμα. Ο κατάλογος θυμίζει τις χειρότερες “παραδόσεις” των μνημονίων: νέες ιδιωτικοποιήσεις (Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών, ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ, Εγνατία
Οδός, Λιμένας Καβάλας, Λιμένας Αλεξανδρούπολης κλπ). Μείωση των
συντάξεων από την 1/1/2019. Μείωση του αφορολόγητου από την
1/1/2020. Αναπροσαρμογή των “αντικειμενικών αξιών” των ακινήτων μέχρι
το 2020 που θα έχει σαν αποτέλεσμα την διόγκωση του ΕΦΚΑ στις πιο
φτωχές περιοχές της χώρας. Μείωση του ποσοστού των “κόκκινων δανείων” - δηλαδή επιτάχυνση των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων. Επανεξέταση, δηλαδή δραστική περικοπή, των επιδομάτων αναπηρίας. Πλαφόν, δηλαδή μείωση, στις δαπάνες των νοσοκομείων. Και ποιος ξέρει τι
ακόμα (τον πραγματικό, πλήρη κατάλογο θα τον μάθουμε την Πέμπτη).

Δόσεις
Η βασική διαφορά σε σχέση με τα μνημόνια είναι ότι οι αξιολογήσεις
δεν θα συνοδεύονται πλέον από δόσεις και εκταμιεύσεις. Η τελευταία,
πέμπτη δόση (του τρίτου μνημονίου) αναμένεται να εγκριθεί από τον ESM
την Πέμπτη, αμέσως μετά την συμφωνία του Eurogroup. Η δόση θα εκταμιευθεί και τα 15 δις θα προστεθούν αμέσως στο δημόσιο χρέος αλλά,
όπως γίνεται πάντα, ούτε ένα Ευρώ δεν πρόκειται να φτάσει στα δημόσια
ταμεία: 5,5 δις θα διατεθούν για την αποπληρωμή του χρέους (και άρα θα
αφαιρεθούν και πάλι άμεσα από το δημόσιο χρέος) ενώ τα υπόλοιπα 9,5
θα μπουν σε έναν ειδικό λογαριασμό με στόχο τη δημιουργία αποθέματος
(το διαβόητο μαξιλάρι) που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση
που η Ελλάδα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην εξυπηρέτηση του χρέους.
Τα μοναδικά έσοδα που αναμένει η Ελλάδα μέσα στην επόμενη τετραετία από το Κουαρτέτο είναι ένα ποσό της τάξης των 6,5 δις που προέρχεται από τα κέρδη των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών από τα ομόλογα του ελληνικού κράτους που κατείχαν (και που έχουν συμφωνήσει να
τα επιστρέψουν) και από την ακύρωση ενός “προστίμου” που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα. Αυτά τα χρήματα θα εκταμιευθούν σε 8 εξαμηνιαίες
δόσεις (των 600 εκατομμυρίων η κάθε μία). Οι εκταμιεύσεις αυτές θα
εξαρτώνται από τις εκθέσεις “συμμόρφωσης” των ελεγκτών -όπως ακριβώς γινόταν και μέχρι τώρα με τις δόσεις των μνημονίων.
Στην πραγματικότητα, οι αξιολογητές θα συνεχίσουν να έχουν πολύ
μεγάλη δύναμη. Η μεταμνημονιακή Ελλάδα δεν θα εξαρτάται μεν από
τους θεσμούς για την ανακύκλωση του χρέους. Θα εξαρτάται όμως από
τις “αγορές”. Και οι αγορές είναι εξίσου -αν όχι και περισσότερο- αμείλικτες από τους θεσμούς.
Οι “αγορές” δεν είναι απρόσωπες: στην πραγματικότητα έχουν και
όνομα, και διεύθυνση, και τηλέφωνο. Οι “αγορές” είναι οι μεγάλες τράπεζες, τα μεγάλα hedge funds (κερδοσκοπικά ταμεία), οι μεγάλες πολυεθνικές που έχουν σήμερα δισεκατομμύρια αδιάθετα κέρδη στα ταμεία
τους. Οι ευρωπαϊκοί “θεσμοί” είναι από το ίδιο τους το DNA στενά δεμένοι με το ευρωπαϊκό σκέλος αυτών των “αγορών”.
Ως τώρα οι ελεγκτές του Κουαρτέτου που έρχονταν κάθε τόσο για
“αξιολόγηση” στην Ελλάδα, το έκαναν στο όνομα της “διάσωσης” της ελληνικής οικονομίας από την κρίση χρέους. Τώρα θα έρχονται με το
πραγματικό τους πρόσωπο: σαν αξιολογητές των αγορών.

Σ.Κ.
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H άποψή μας
Από παλιότερη κινητοποίηση στη βάση της Σούδας

Όλοι στα
αντινατοϊκά
συλλαλητήρια

Α

ντιπολεμικά συλλαλητήρια οργανώνονται σε μια σειρά πόλεις στις
11 Ιούλη, ημέρα έναρξης της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα ξεκινήσει από τα Προπύλαια στις 6.30μμ
και θα ακολουθήσει πορεία προς την
Βουλή και την αμερικάνικη πρεσβεία.

Όχι στην ΕΕ της λιτότητας και του ρατσισμού
Συνέχεια από τη σελ. 1

Ε

κατοντάδες άνθρωποι πνίγονται κάθε μήνα στη Μεσόγειο ή καταλήγουν να θάβονται σε κάποια απόμερη γωνιά του
Έβρου, έχοντας αφήσει την τελευταία τους
πνοή στο δρόμο, μετά από κάποια καταδίωξη
της αστυνομίας στην Εγνατία Οδό.
Οι ισχυροί του πλανήτη προτιμούν να σπαταλάνε δισεκατομμύρια ευρώ σε αστυνόμευση
και εξοπλισμούς, για να κυνηγάνε τους πρόσφυγες αντί να τα χρησιμοποιούν για να τους
σώσουν. Ουρλιάζουν για «προσφυγικές ροές»,
ενώ έχουν ήδη πετύχει με τις συμφωνίες και με
το κυνηγητό στα σύνορα της ΕΕ να τις περιορίσουν κατά 95% σε σχέση με το 2015.
Λένε ψέματα ότι «δεν χωράμε άλλοι», ενώ
στην ουσία συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., το διάστημα 20112017 ο πληθυσμός της Ελλάδας μειώθηκε λόγω κυρίως των μνημονίων κατά 355.000. Ενώ
μέχρι το 2080 (όσο περίπου διάστημα υπολογίζουν οι «δανειστές» ότι θα χρειαστούν μέχρι να
πληρώνουμε το χρέος!) υπολογίζεται ότι ο συνολικός πληθυσμός της θα φτάσει τα 7,2 εκατομμύρια.
Στη ουσία χρησιμοποιούν τον ρατσισμό και
τους μετανάστες ως αποδιοπομπαίους τράγους για να εκτρέψουν την οργή του κόσμου
από τη λιτότητα και τη φτώχεια που οι ίδιοι
σπέρνουν με τις πολιτικές των περικοπών και
των μνημονίων.
Είναι αυτές οι πολιτικές της λιτότητας και
του ρατσισμού που λειτουργούν σαν θερμοκήπιο για την άνοδο της ακροδεξιάς –την ακόμη
πιο σκληρή ρατσιστική ατζέντα της οποίας υιοθετούν τελικά η Μέρκελ, ο Μακρόν και οι άλλοι
ηγέτες της ΕΕ, τάχα για να μας προστατέψουν
από την φασιστική απειλή.

Αυτό ακριβώς το ρατσιστικό γαϊτανάκι είδαμε
να συμβαίνει στην πρόσφατη Σύνοδο της ΕΕ
για το μεταναστευτικό και θα συνεχιστεί την
επόμενη βδομάδα με τη Σύνοδο των Υπουργών
Εσωτερικών της ΕΕ στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας, με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πίσω
από γενικόλογες κριτικές και «ευαίσθητες» διατυπώσεις, στην πράξη να σέρνεται πίσω από
αυτές τις βάρβαρες επιλογές –να γίνεται το
«πρότυπο» όπως την χαρακτήρισε πρόσφατα η
γερμανίδα υπουργός Άμυνας.

«Πρότυπο»
Και η κατρακύλα συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα: τη βδομάδα που μας έρχεται ο Τσίπρας
θα πάει στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και η Ελλάδα –
με το 2% του ΑΕΠ που εξακολουθεί να δίνει
για εξοπλισμούς καθώς και με την αναβάθμιση
της βάσης της Σούδας– είναι ήδη το «πρότυπο» του γγ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ.
Πάνω σε αυτές τις «περγαμηνές» και με αυτές τις πλάτες, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
διεκδικεί για τον ελληνικό καπιταλισμό ένα
αναβαθμισμένο ρόλο που ξεκινάει από τα Βαλκάνια και φτάνει στις ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου. Την Τρίτη 10 Ιουλίου, ο Τσίπρας θα
πήγαινε στο Λονδίνο στη Σύνοδο Κορυφής των
Δυτικών Βαλκανίων για να κατοχυρώσει αυτό

το ρόλο, ενώ νωρίτερα μιλώντας στους βιομήχανους της Βορείου Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη τόνισε τις «επιχειρηματικές ευκαιρίες» που
τους ανοίγει.
Η εργατική τάξη δεν έχει να κερδίσει απολύτως τίποτε από αυτές τις πολιτικές. Η «έξοδος
από τα μνημόνια» που υπόσχεται ο Τσίπρας
στις 20 Αυγούστου δεν είναι τίποτε άλλο από
συνέχιση της πολιτικής της άγριας λιτότητας
(βλέπε στη διπλανή σελίδα τα σημεία του προγράμματος αυξημένης εποπτείας) και του ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας με τον
Τσακαλώτο και τον Χουλιαράκη να είναι ήδη
στη Νέα Υόρκη προκειμένου να συνομιλήσουν
με «επενδυτές».
Η απάντηση στο «ρεαλισμό» της βαρβαρότητας βρίσκεται στους αγώνες της τάξης μας:
Στα αντινατοϊκά συλλαλητήρια που θα γίνουν
αυτήν την Τετάρτη στην Αθήνα και τις άλλες
πόλεις, την ίδια στιγμή που χιλιάδες θα διαδηλώνουν στο Λονδίνο ενάντια στον Τραμπ. Στις
απεργίες των εργαζομένων στα νοσοκομεία,
τον ΟΣΕ και στην Cosco στο λιμάνι του Πειραιά ενάντια στις περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις και τα χαμηλά μεροκάματα. Στο μεγάλο
αντιφασιστικό, αντιρατσιστικό συλλαλητήριοσυναυλία που οργανώνεται από τώρα στην
Αθήνα για τις 15 Σεπτέμβρη και σε μια σειρά
άλλες πόλεις.

Στα 36.630 ευρώ ανέβηκε
ο δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής
Αλληλεγγύης με τα 5.250 ευρώ που συγκεντρώθηκαν την
περασμένη βδομάδα. Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που συγκέντρωσαν 530 ευρώ στη Γιορτή
της εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη καθώς και τους Φωτεινή
Τ., Φωτεινή Π., Στέλλα Μ., Κυριακή Κ., Θωμά Κ., Σπύρο Σ.,
Mαρίνο Ψ., Δημητρούλα Τ., Τάκη Θ., Κατερίνα Δ. και Νίκο Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στη Σύνοδο τα γεράκια του πολέμου
θα συζητήσουν την αύξηση πάνω από
το πλαφόν του 2% του ΑΕΠ που σπαταλάνε οι χώρες για εξοπλισμούς, τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια με την
ένταξη της Δημοκρατίας της (Βόρειας)
Μακεδονίας, τη στενότερη συνεργασία
ΝΑΤΟ-ΕΕ στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις σε Αφρική και Μ. Ανατολή, αλλά
και στην αποτροπή των προσφύγων και
των μεταναστών με μεγαλύτερη αστυνόμευση και σφράγισμα των συνόρων.
«Με αυτή την επικίνδυνη πολεμοκάπηλη πολιτική ευθυγραμμίζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είναι η πρώτη που
δαπανά το 2% του ΑΕΠ για τις πολεμικές δαπάνες, επεκτείνει και αναβαθμίζει
τις αμερικανονατοϊκές βάσεις στην περιοχή, οικοδομεί τον αντιδραστικό και
επιθετικό άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου-Ισραήλ, πολλαπλασιάζει τις στρατιωτικές αποστολές εκτός συνόρων...
διεκδικεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωνατοϊκή ολοκλήρωση των
Βαλκανίων μέσα από την πρόσφατη
συμφωνία Τσίπρα Ζάεφ, επιδιώκοντας
την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του ελληνικού κεφαλαίου στην ευρύτερη περιοχή, εμφανιζόμενη σαν ο
«καλός στρατιώτης του ΝΑΤΟ», αναφέρει το κοινό δελτίο τύπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με άλλες αριστερές οργανώσεις
που καλούν στα συλλαλητήρια.
Η εργατική τάξη και η νεολαία δεν
έχουμε να κερδίσουμε απολύτως τίποτα
από τη βαθύτερη ένταξη της Ελλάδας
στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και την
όξυνση του αντιδραστικού ανταγωνισμού με την Τουρκία. Διαδηλώνουμε
στις 11/7 και απαιτούμε: «ΝΑΤΟ/βάσεις
κλείστε, τα σύνορα ανοίξτε», «λεφτά για
προσλήψεις και μισθούς, όχι για το ΝΑΤΟ και εξοπλισμούς»!
Θεσσαλονίκη 6.30μμ Άγαλμα Βενιζέλου, Λάρισα 7μμ Κεντρική Πλατεία,
Γιάννενα 8μμ Περιφέρεια, Πάτρα 7.30μμ
Πλατεία Όλγας.
που γράφτηκαν συνδρομητές.

Ευχαριστούμε επίσης τις φίλες και τους φίλους της εφημερίδας που ενίσχυσαν προσωπικά: Γιάννης Δ. 200 ευρώ, Φωτεινή Τ. 100, από 50 ευρώ Φώτης Φ., Θράσος Τ., Γιώργος Λ., από
40 ευρώ Γιάννης Κ. και Κώστας Κ., 25 ευρώ Σεβαστή Γ., από
10 ευρώ Γιώργος Φ., Χριστίνα Λ., Σωκράτης Τ. Γιάννης Μ.,από
5 ευρώ Νίκος Α., Γιάννης Μ. και Βαγγέλης Κ.

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1332, 11 Ιούλη 2018

COSCO

Το εργατικό κίνημα

Έτοιμοι για απεργία

“Ποτέ δουλειά
την Κυριακή”

Σ

ε απεργία την Πέμπτη 12 Ιούλη ετοιμάζονται να κατέβουν οι εργαζόμενοι
της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά, αν
μέχρι τότε η εργοδοσία δεν κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για Σ.Σ.Ε.
Η απεργία έχει την προοπτική της κλιμάκωσης καθώς, σύμφωνα με το σωματείο, “η
απεργία θα παρατείνεται ανά 24ωρο μέχρι
την προσέλευσή τους και την έναρξη των
διαπραγματεύσεων”.
Με την έναρξη των απεργιών στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ, οι εργάτες της Cosco, πιάνουν ξανά το νήμα του απεργιακού αγώνα
μετά την πολυήμερη μάχη που ξεκίνησαν τη
μέρα της γενικής απεργίας στις 30 Μάη. Τότε, μετά από τέσσερις μέρες απεργίας η εργοδοσία, αφού είχε αποτύχει στις προσπάθειες απεργοσπασίας, αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να δεσμευτεί ότι θα ξεκινήσουν
διαπραγματεύσεις για υπογραφή ΣΣΕ. Η
κυβέρνηση δεσμεύτηκε για την ικανοποίηση
της άλλης βασικής διεκδίκησης των εργαζόμενων, την ένταξη όλων των εργαζομένων
στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στα Βαρέα κι Ανθυγιεινά.
Ωστόσο, η εργοδοσία από εκείνη τη στιγμή προσπαθεί διαρκώς να δυναμιτίσει και
να σαμποτάρει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων. Οι εργαζόμενοι απάντησαν σε
αυτή την προσπάθεια με μαζικές γενικές
συνελεύσεις που αποφάσισαν την επανέναρξη των απεργιών, δίνοντας διορία μιας
βδομάδας (η οποία πήρε νέα παράταση, μέ-

24ωρη απεργία,
Κυριακή 15/7
Νέα απεργία στο εμπόριο με σύνθημα “Ποτέ
δουλειά την Κυριακή”, κάλεσε η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων για την Κυριακή 15/7. Η 15η Ιούλη είναι μια από τις 8 Κυριακές που θα επιχειρηθεί
να ανοίξουν τα μαγαζιά σε όλη χώρα.

Οι εργάτες της COSCO ψηφίζουν τη συνέχιση της απεργίας τους σε γενική συνέλευση στις 21/6

χρι τις 11/7), προκειμένου η εργοδοσία να
συμμορφωθεί και να επανέλθει στις διαπραγματεύσεις. Τελικά ορίστηκε συνάντηση
την Τετάρτη, οπότε και θα κριθεί το αν θα
υπάρξει νέα απεργιακή σύγκρουση.
“Έχει οριστεί συνάντηση την Τετάρτη
11/7. Αν για οποιοδήποτε λόγο τελικά η
πλευρά της εργοδοσίας δεν προσέλθει, ξεκινάμε απεργία από την επόμενη μέρα. Η

θέση μας είναι γνωστή. Διεκδικούμε υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με
αυξήσεις σε όλες τις ειδικότητες, μόνιμη και
σταθερή εργασία για όλους, ένταξη στα
ΒΑΕ και κατάλληλες συνθήκες Υγεινής κι
Ασφάλειας” δήλωσε ο Δαμιανός Βουδικάρης, μέλος Δ.Σ του σωματείου εργαζομένων (ΕΝΕΔΕΠ).

ΟΣΕ Απεργίες ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
Μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών από τις 11 μέχρι τις 20
Ιουλίου.
Συγκεκριμένα τα τρένα του ΟΣΕ και του Προαστιακού θα ακινητοποιηθούν με τρίωρες στάσεις εργασίας (5πμ – 8πμ, 1μμ – 4μμ και
9μμ – μεσάνυχτα) στις 11, 13, 16 και 18 Ιούλη, ενώ οι κινητοποιήσεις
θα κορυφωθούν με 24ωρη απεργία την Παρασκευή 20 Ιούλη.
“Η απόφασή μας αυτή για τις παραπάνω απεργιακές κινητοποι-

ήσεις απορρέει από τη γενικότερη κατάσταση ιδιωτικοποίησης - εκποίησης και διάλυσης του Σιδηρόδρομου με εργαζόμενους χωρίς
δικαιώματα καθόσον αδυνατούν να υπάρξουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας τόσο στον ΟΣΕ όσο και στην ΕΕΣΣΤΥ” τονίζει η Ομοσπονδία. Μεταξύ άλλων καταγγέλλει αδιαφάνεια και μεθόδευση στη
διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΕΕΣΣΤΥ και απώλεια εργατικών δικαιωμάτων, και αθέτηση των συμφωνηθέντων για υπογραφή Σ.Σ.Ε.
στην ΕΕΣΣΤΥ.

Ακροδεξιά στην κυβέρνηση σημαίνει 12ωρο

Χ

έρι – χέρι φασίστες και νεοφιλελεύθεροι επιτίθενται στο κερδισμένο με
αίμα εργατικό δικαίωμα της 8ωρης
εργασίας και προσπαθούν να πισωγυρίσουν κατακτήσεις ενός αιώνα. Το δρόμο
άνοιξε η ακροδεξιονεοφιλελεύθερη συμμαχική κυβέρνηση της Αυστρίας που πέρασε στο κοινοβούλιο το νόμο για τη
12ωρη εργασία ημερησίως και 60ωρη εργασία εβδομαδιαίως. Τα στελέχη της συγκυβέρνησης προσπαθούσαν να πείσουν
ότι δεν γίνεται καμιά σπουδαία αλλαγή,
καθώς η αύξηση των ωρών θα είναι “προαιρετική”. Ωστόσο την απάντηση την είχαν
πάρει ήδη μερικές μέρες νωρίτερα, το
Σάββατο, όταν πάνω από 100 χιλιάδες εργάτες κι εργάτριες πλημμύρισαν τους
δρόμους της Βιέννης.
Η επίθεση στο 8ωρο δεν είναι καμία

“αυστριακή ιδιαιτερότητα”. Ίσα – ίσα που
μόλις τόλμησαν να περάσουν την αντιδραστική μεταρρύθμιση στην αυστριακή
βουλή, άνοιξε η όρεξη διεθνώς στη δεξιά
όλου του φάσματος, συμπεριλαμβανομένων και των ελλήνων ναζί και νεοφιλελεύθερων. Όπως καταγγέλλει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κούλογλου σε ψηφοφορία στο Ευρωκοινοβούλιο για τα δικαιώματα και τα ωράρια των επαγγελματιών
οδηγών, ΝΔ και Χρυσή Αυγή καταψήφισαν τις τροπολογίες για να μην ξεπερνούν
οι ώρες εργασίας το 8ωρο ημερησίως, τις
48 ώρες εργασίας εβδομαδιαίως και τις
80 ώρες εργασίας για δυο διαδοχικές
εβδομάδες.
Προφανώς πρόκειται για βήματα προκειμένου να απλωθεί η επίθεση σε μια από τις
σημαντικότερες εργατικές κατακτήσεις – κα-

τά τα πρότυπα της αυστριακής κυβέρνησης.
Όσον αφορά στον κλάδο που αναφερόταν η σχετική ψηφοφορία του ευρωκοινοβουλίου, οι ψήφοι των ευρωβουλευτών
της ΝΔ, της ΧΑ και των φίλων τους είναι
δολοφονικές, καθώς τα περισσότερα από
τα ατυχήματα τα οποία σχετίζονται με
επαγγελματίες οδηγούς, έχουν να κάνουν
με την υπέρβαση των ωρών εργασίας και
την υπερκόπωση.
Ό,τι και να λένε, φασίστες και νεοφιλελεύθεροι κάνουν ό,τι μπορούν για να δημιουργήσουν καλύτερους όρους εκμετάλλευσης για λογαριασμό των καπιταλιστών.
Τον καλύτερο δρόμο για να τους κόψουμε
την όρεξη, το δείχνουν οι δεκάδες χιλιάδες που πλημμύρισαν τη Βιέννη το περασμένο Σάββατο.

Σ.Μ.

Στην ανακοίνωση που έστειλαν στην Εργατική
Αλληλεγγύη οι εργαζόμενοι των πολυκαταστημάτων Public και με την οποία καλούν στην απεργία
της Κυριακής, καταγγέλεται μεταξύ άλλων ότι “η
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας όχι μόνο δεν
έφερε προσλήψεις, βελτιώσεις στις συνθήκες δουλειάς και αυξήσεις στους μισθούς… αλλά αντίθετα,
η εργοδοσία, όλο και περισσότερο φορτώνει τη
δουλειά της Κυριακής σε νέους «αναλώσιμους» συναδέλφους, 4ωρους ή/και κάτω των 25 ετών, προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη της επιχείρησης.
Οι μισθοί μας εξακολουθούν να παραμένουν στα
όρια του επιδόματος ανεργίας. Είναι μισθοί που
δεν επαρκούν ούτε για τις πιο βασικές μας ανάγκες. Δεν έχουμε άλλη επιλογή απ’ το να παλέψουμε
για αυξήσεις στους μισθούς. Απαιτούμε να γίνουν
προσλήψεις άμεσα”.

Leroy Merlin
Η απεργία των εμποροϋπαλλήλων έρχεται σε
μια περίοδο που οι επιθέσεις από τα αφεντικά του
κλάδου δυναμώνουν. Χαρακτηριστική είναι η
ιστορία της εργαζόμενης από τα Leroy Merlin που
είδε το φως της δημοσιότητας αυτές τις μέρες.
Εργαζόμενη που δούλευε για 10 χρόνια στην επιχείρηση, απολύθηκε όταν η εργοδοσία έμαθε ότι
έπασχε από σκλήρυνση κατά πλάκας. “Μειωμένη
απόδοση” ήταν η δικαιολογία με την οποία η εργοδοσία την έστειλε χωρίς καμία αφορμή, στην
ανεργία.
“Θέλουν εργαζόμενους φτηνούς, ευέλικτους
χωρίς κανένα δικαίωμα και δεν διστάζουν να
στέλνουν στην ανεργία συναδέλφους που έχει
κλονιστεί η υγεία τους. Χρησιμοποιώντας όλο το
νομοθετικό οπλοστάσιο που έχουν ψηφίσει η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, η
εργοδοσία παίρνει όποιο μέτρο μπορεί για να αυξήσει τα κέρδη της” καταγγέλλει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, που μαζί με άλλα συνδικάτα κι εργαζόμενους του κλάδου πραγματοποιεί
αυτές τις μέρες παρεμβάσεις σε καταστήματα
Leroy Merlin.
Δεν είναι η μόνη καταγγελία σχετικά με τη συγκεκριμένη εργοδοσία καθώς πρόσφατα, κατήγγειλε τις συνθήκες εργασίας ο Κ.Τ, εργαζόμενος μέχρι πρότινος στο κατάστημα του Αμαρουσίου. Οι
καταγγελίες του Κ.Τ, περιλαμβάνουν απλήρωτες
υπερωρίες, άθλιες συνθήκες υγιεινής κι ασφάλειας με συνέπειες στην υγεία του ίδιου και των συναδέλφων του, αφόρητη πίεση και λεκτική βία
από την εργοδοσία, ώθηση σε παραίτηση των παλαιότερων υπαλλήλων προκειμένου να προσλαμβάνονται νέοι εργαζόμενοι χωρίς δικαιώματα μέσω της εταιρίας Μan Power κλπ.
Προφανώς η κατάσταση στον κλάδο του εμπορίου δεν αφορά μόνο μία εταιρία.

Το εργατικό κίνημα
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στάση εργασίας
ΟΕΝΓΕ 16/7

Mόνιμη δουλειά για όλους
Απεργιακή συγκέντρωση στο υπ. Υγείας, 3/7

Σ

τάση εργασίας 11πμ – 3μμ καλεί στις 16
Ιούλη η ομοσπονδία των νοσοκομειακών
γιατρών (ΟΕΝΓΕ), ενάντια στις απολύσεις
επικουρικών.
“Με τη στάση εργασίας της Δευτέρας 16/7,
συνεχίζουμε τον αγώνα προκειμένου όλοι οι επικουρικοί να παραμείνουν στη δουλειά” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων στο
ΓΝΑ Γεννηματάς.
“Είναι η τρίτη απεργιακή κινητοποίηση από τότε που ανακοινώθηκε η απόφαση του Ελεγκτικού
Συνεδρίου και η οποία οδηγεί στην απόλυση χιλιάδες συναδέλφους. Και στις δυο προηγούμενες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, η
οποία έδινε υποσχέσεις ότι κανείς δεν θα χάσει
τη δουλειά του. Ωστόσο, όπως όλα δείχνουν, αυτές οι υποσχέσεις δεν αξίζαν τίποτα, και οι απολύσεις αποτελούν πραγματική απειλή.
Ακόμα και οι δεσμεύσεις ότι στον διαγωνισμό
του ΑΣΕΠ που θα προκηρυχθεί, θα δοθεί αυξημένη μοριοδότηση σε αυτό τον κόσμο, τελικά μεταφράζεται σε ελάχιστα μόρια, μετατρέποντας
τη διαδικασία σε περίπτωση χειρότερη κι από
αυτή που είδαμε στους ΟΤΑ. Εκεί που το Ελεγκτικό Συνέδριο έβγαλε αντίστοιχη απόφαση πέρυσι το καλοκαίρι και οι δεσμεύσεις του Σκουρλέτη για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ τελικά πέταξαν
την πλειοψηφία όσων δούλευαν στην ανεργία.
Ακόμα και η 'φόρμουλα' που υποτίθεται έχει
βρει το Υπουργείο για την παραμονή των επικουρικών γιατρών (τα προηγούμενα ισχύουν για το

Συνέλευση
Συντονιστικού
Νοσοκομείων

μη ιατρικό επικουρικό προσωπικό) είναι επίσης
στον αέρα, καθώς στηρίζονται σε κάποιες προσφυγές που έκαναν από ένα συγκεκριμένο νοσοκομείο, με αβέβαιη κατάληξη.
Οι συνάδελφοι επικουρικοί είναι απαραίτητοι
στα νοσοκομεία. Έχουν προσφέρει πάρα πολλά
όλα αυτά τα χρόνια των ελλείψεων και των μηδενικών προσλήψεων. Ένα τεράστιο κομμάτι της
λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων στηρίζεται πάνω τους. Δεν διαπραγματευόμαστε το αν
και πόσοι θα απολυθούν μέσω διαγωνισμών και
μοριοδοτήσεων. Χρειάζεται το σύνολο αυτών να
παραμείνει στη δουλειά και οι προσλήψεις χιλιάδων ακόμα για να μπορέσουν τα δημόσια νοσοκομεία να εξυπηρετούν τις ανάγκες του κόσμου.
Γι' αυτό και μόνος δρόμος είναι η μονιμοποίησή
τους χωρίς προϋποθέσεις. Οτιδήποτε άλλο είναι
κοροϊδία.
Είναι σωστό ότι οι ομοσπονδίες συνεχίζουν τις
απεργιακές κινητοποιήσεις. Χρειάζεται ακόμα

ΥΠΠΟ
Την παράταση των συμβάσεών τους πέτυχαν οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού που δουλεύουν στην ψηφιοποίηση κινητών μνημείων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων (ΔΔΕΑΜ). Ο Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων είχε προκηρύξει απεργία διαρκείας από τις 26/6
“μέχρι να διασφαλιστεί η συνέχεια της εργασίας για το σύνολο του προσωπικού”. Οι απεργίες διήρκεσαν μέχρι την Τετάρτη 4 Ιούλη, που ανακοινώθηκε η παραμονή των εργαζόμενων
στη δουλειά.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν τα σωματεία διεκδικούν “λύσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί στο ακέραιο η απρόσκοπτη παροχή συγκοινωνιακού έργου, φθηνού για τους πολίτες, ασφαλές, αξιόπιστου,

Η Αργυρή Ερωτοκρίτου αναφέρθηκε και στη συνέλευση
που καλεί το Συντονιστικό Νοσοκομείων, την Πέμπτη 12/7,
στις 5μμ, στο αμφιθέατρο του Αγ.Σάββα.
“Η συνέλευση του Συντονιστικού την Πέμπτη
είναι πολύ σημαντική. Θέλουμε να συσπειρώσουμε τόσο τους επικουρικούς όσο και τους μόνιμους συναδέλφους, γιατί το να παραμείνουν οι
συνάδελφοι στη δουλειά, σημαίνει καλύτερες
συνθήκες εργασίας για όλους μας. Η προοπτική
που θα βάλουμε και στη συνέλευση είναι το να
γίνουν παντού συνελεύσεις, προκειμένου αυτός
ο κόσμος να βρεθεί σε κάθε νοσοκομείο και να
οργανώσει από τα κάτω, σε συνεργασία με τα
σωματεία, την κλιμάκωση του αγώνα, με νέες
απεργιακές κινητοποιήσεις. Προφανώς τώρα
που η ΟΕΝΓΕ έχει ορίσει τον επόμενο απεργιακό
σταθμό, κομμάτι της συζήτησης θα είναι η καλύτερη οργάνωση της στάσης εργασίας και η υιοθέτησή της κι από τα πρωτοβάθμια σωματεία,
προκειμένου να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι
των νοσοκομείων, όχι μόνο οι γιατροί”.

ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Ελλείψεις σε εργαζόμενους που φτάνουν το 53%, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι του
Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Το σωματείο των εργαζόμενων διεκδικεί προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με πλήρη δικαιώματα καθώς, όπως επισημαίνουν “οι πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Μουσείου δεν μπορούν να επιλύονται με σπασμωδικές
ενέργειες πρόσληψης εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, όπως δυστυχώς
θα συμβεί στο τέλος Ιουνίου που λήγουν οι οκτάμηνες συμβάσεις ΙΔΟΧ των 15 εργαζομένων που καλύπτουν στην πραγματικότητα μόνιμες ανάγκες του Μουσείου και όχι
εποχιακές ή έκτακτες”.

ΣΤΑΣΥ Ελλείψεις σε
προσωπικό και ανταλλακτικά
Τη διαμαρτυρία τους για την συνεχιζόμενη
απαξίωση των μέσων σταθερής τροχιάς
(ΗΣΑΠ, Μετρο, Τραμ) εκφράζουν με κοινή τους
ανακοίνωση οκτώ σωματεία εργαζομένων στη
ΣΤΑΣΥ. Τα σωματεία καταγγέλλουν μεγάλες
ελλείψεις σε προσωπικό και ανταλλακτικά, για
τα οποία τις προηγούμενες βδομάδες έχουν
πραγματοποιηθεί σειρά στάσεων εργασίας από
το ΣΕΛΜΑ και το σωματείο των ηλεκτροδηγών
του Μετρό (ΣΗΑΜ).

καλύτερη οργάνωση στα νοσοκομεία. Οι εξελίξεις αυτές
έχουν εξοργίσει τους συναδέλφους. Αυτή είναι και η εικόνα
από το ΓΝΑ Γεννηματάς που
δουλεύω, που είχε καλή συμμετοχή στην προηγούμενη στάση
εργασίας”.

διατηρώντας τη μορφή του κοινωνικού αγαθού”. Όπως έχουν επιβεβαιώσει με δηλώσεις
τους στην Εργατική Αλληλεγγύη συνδικαλιστές των συγκοινωνιών, η συνεχιζόμενη απαξίωση των ΜΜΜ με τις ελλείψεις και την υποχρηματοδότηση δεν είναι τυχαία. Πρόκειται
για μεθόδευση που φέρνει πιο κοντά το ξεπούλημα των συγκοινωνιών, οι οποίες ούτως
ή άλλως έχουν ενταχθεί στο Υπερταμείο των
ιδιωτικοποιήσεων. Η από κοινού καταγγελία
της κατάστασης είναι μια καλή αρχή για τα
σωματεία του κλάδου, αλλά οι πραγματικές
λύσεις θα επιβληθούν με τη συντονισμένη
απεργιακή σύγκρουσή τους με διοίκηση,
Υπερταμείο και κυβέρνηση.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Σε εκδικητική απόλυση εργαζόμενης κοινωνικής λειτουργού, προχώρησε η ΜΚΟ ΕΚΨΥ &
ΨΥ. Η ΜΚΟ δραστηριοποιείται στον χώρο της
Ψυχικής Υγείας με δομές σε Βύρωνα και Καλλιθέα κι όπως καταγγέλλουν συνάδελφοί της
από τον κλάδο της Ιδ.Υγείας, η απόλυση έγινε
λόγω της συνδικαλιστικής δράσης της εργαζόμενης.
Τη Δευτέρα 9/7 πραγματοποιήθηκε εξόρμηση
στις δομές από το Σωματείο Προσωπικού
Ιδ.Υγείας Αθήνας, για την ενημέρωση όλων των
εργαζόμενων και την Τετάρτη 11/7 υπάρχει συνάντηση στο Υπουργείο Υγείας με την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Αίτημα του σωματείου είναι
η άμεση ανάκληση της απόλυσης και η επαναπρόσληψη της εργαζόμενης.
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ΔΗΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Όχι στις
απολύσεις

Σ

υνεχίζουν τον αγώνα οι
εργαζόμενοι του δήμου
Θεσσαλονίκης ενάντια
στις απολύσεις των παρατασιούχων συναδέλφων τους, με
νέα στάση εργασίας την Πέμπτη 12/7 και συγκέντρωση έξω
από το Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Θα ακολουθήσει πορεία
στο Υπουργείο Μακεδονίας
Θράκης.
Με δική τους πρωτοβουλία
πραγματοποιήθηκε και συγκέντρωση στην Αθήνα, την περασμένη Τρίτη 3/7, η συνάντηση
με τον υπουργό Σκουρλέτη
όμως ήταν άκαρπη. Στο δήμο
Θεσσαλονίκης απολύονται άμεσα περισσότεροι από 450 παρατασιούχοι εργαζόμενοι, μετά
την αρνητική δικαστική απόφαση στα ασφαλιστικά μέτρα που
είχαν καταθέσει οι εργαζόμενοι
για την παραμονή τους στην
εργασία. Στη συνάντηση με
τους εργαζόμενους, ο Σκουρλέτης δήλωσε ότι δεν μπορεί
να κάνει τίποτα για τους 450
άμεσα απολυμένους από Θεσσαλονίκη, όπως και για κανέναν άλλο απο τους χιλιάδες
πρώην παρατασιούχους που
πετιούνται στην ανεργία. Ακολούθησαν οργισμένες αντιδράσεις απο τους εργαζόμενους οι
οποίοι συνέχισαν με διαδήλωση στη Βουλή ενώ σε νέα συνέλευσή τους δυο μέρες μετά
αποφάσισαν τη νέα απεργιακή
κινητοποίηση στις 12 Ιούλη.
“Οι συμβασιούχοι συνάδελφοι δίνουν μάχη για να μην
απολυθούν και για να κρατήσουν την δουλειά τους. Συνεχίζουμε τον αγώνα, για να κερδίσουμε μόνιμη και σταθερή εργασία. Χρειάζεται να δώσουμε
την σκυτάλη σε νέο συλλαλητήριο, με διεκδίκηση απεργιακών αποφάσεων, για όλους
τους εργαζόμενους, μόνιμους
και συμβασιούχους από τα
πρωτοβάθμια σωματεία και την
ομοσπονδία" τονίζει το αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζομένων στου ΟΤΑ "Η Σκουπιδιάρα".
To απόγευμα της Τρίτης
10/7, ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη βρισκόταν στο τυπογραφείο, γινόταν συνέλευση
παρατασιούχων ΟΤΑ της Αττικής, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.
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Τοπικές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ

Με ορμή για την επιτυχία
του συλλαλητηρίου στις 15/9
Ξεκίνησαν με επιτυχία οι τοπικές εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ
στις γειτονιές της
Αθήνας με στόχο τη
διοργάνωση του μεγάλου αντιρατσιστικού-αντιφασιστικού
συλλαλητηρίου και
συναυλίας στο Σύνταγμα στις 15 Σεπτέμβρη, με σύνθημα «στην φυλακή οι
φασίστες, καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες».
Στον Πειραιά, στη Ν.
Φιλαδέλφεια, στου Ζωγράφου και στους Αγ.
Ανάργυρους έγιναν
ήδη τα πρώτα βήματα
ενώ οι τοπικές εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ θα
συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες σε μια
σειρά από περιοχές.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Π

άνω από 50 άτομα πήραν
μέρος στη συζήτηση που
οργανώθηκε από την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά στην πλατεία Κοραή το
απόγευμα της Πέμπτης 5/7. Μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, αγωνιστές/στριες από όλο το φάσμα του
αντιφασιστικού κινήματος βρέθηκαν
και συζήτησαν για την σημασία της
μεγάλης κινητοποίησης στο Σύνταγμα στις 15/9.
Την συζήτηση άνοιξε ο Σωτήρης
Αλεξόπουλος από την Παμπειραϊκή
Πρωτοβουλία ο οποίος μίλησε για
τις δράσεις αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες τονίζοντας τη σημασία

της κοινής ενωτικής προσπάθειας
που κάνει η ΚΕΕΡΦΑ. Στην ομιλία
του ο Κώστας Παπαδάκης από την
πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α. μίλησε για τις κρίσιμες εξελίξεις στη
δίκη και την σημασία που αποκτάει
το συλλαλητήριο το Σεπτέμβρη με
τη δίκη να μπαίνει στην τελική ευθεία. Η Μαρία Ανδρέου αναφέρθηκε στις συνθήκες ζωής στα καμπ,
στην μεγάλη προσπάθεια να οργανωθεί η αντίσταση των προσφύγων
σε αυτά, αλλά και σε μια σειρά από
μάχες που έχει δώσει το αντιρατσιστικό κίνημα δίπλα στους πρόσφυγες και τους μετανάστες για να
μπουν τα παιδιά τους στα σχολεία
και να πάρουν Ιθαγένεια όλα τα παιδιά των μεταναστών, να μπουν τα

προσφυγόπουλα στα σχολεία.
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, αναφέρθηκε
στην σημασία της διπλής αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής αιχμής της μεγάλης κινητοποίησης
στις 15 Σεπτέμβρη.
“Η δύναμη που μπορεί να τσακίσει και τους φασίστες και το ρατσισμό είναι αυτή της εργατικής τάξης,
αυτή που είδαμε να ζωντανεύει στην
απεργία των εργαζομένων στην Cosco” ανέφερε ο Μιχάλης Πέππας
από την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά εξηγώντας πως είναι αναγκαία η σύνδεση
του εργατικού με το αντιρατσιστικό
και το αντιφασιστικό κίνημα.

Πειραιάς, 5/7

βλέπε πρόγραμμα
στη διπλανή σελίδα).

N. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

“Ό

λες οι μάχες του αντιρατσιστικού
και του αντιφασιστικού κινήματος
από τις τοπικές μέχρι τις κεντρικές
ενοποιούνται στις 15 Σεπτέμβρη”, τόνισε στην
τοποθέτησή της η Αλεξάνδρα Μαρτίνη στην επιτυχημένη εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στη Ν. Φιλαδέλφεια την Πέμπτη 5/7. 30 περίπου αγωνιστές
από όλο το φάσμα της αριστεράς και των κινημάτων στην περιοχή συγκεντρώθηκαν στη φιλόξενη αυλή του ΚΑΠΗ για να συζητήσουν, να συντονίσουν και να οργανώσουν τα επόμενα βήματα
του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος.
Από τους ομιλητές πρώτη μίλησε η Χριστίνα
Ανδρέου, δημοτική σύμβουλος στην περιοχή,
που τόνισε πως οι δήμοι χρειάζεται να πάρουν
ξεκάθαρη θέση σε αυτά τα ζητήματα απομονώνοντας τους φασίστες και καλωσορίζοντας τους
πρόσφυγες στις γειτονιές. Η Ν. Φιλαδέλφεια
ήδη το έχει ξεκινήσει φιλοξενώντας γύρω στις
50 οικογένειες που τα παιδιά τους πάνε στα σχολεία της περιοχής. Κατέληξε ότι θα χρειαστεί
μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ το επόμενο διάστημα με
την κορύφωση των αντιφασιστικών συλλαλητηρίων να συνεχίσουμε από κοινού τις δράσεις.
Πρότεινε νέα εκδήλωση τον Σεπτέμβρη μαζί με
τους πρόσφυγες ενώ υπογράμμισε πως θα στηρίξει ψήφισμα συμμετοχής στις 15/9 από το δημοτικό συμβούλιο της Ν. Φιλαδέλφειας.
Ο Λάμπης Κατσιάπης από το Κοινωνικό Ια-

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Μ

ε μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6/7 στον Πευκώνα η εκδήλωση-συζήτηση της
ΚΕΕΡΦΑ στους Αγ. Ανάργυρους. Ομιλητές στη
συζήτηση ήταν η Μαρία Κασκαρίκα από την
Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γραφείων
των Νεοναζί στη Μεσογείων, ο Kώστας Πίττας,
Γ.Γ. Ομοσπονδίας Εργαζομένων στο ΥΠΑΝ, η
Κατερίνα Πατρικίου, δημοτική σύμβουλος με
την Ανυπότακτη Πετρούπολη και ο Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος “Η Ενότητα”.
Στη συζήτηση που ακολούθησε υπογραμμίστηκε ο τεράστιος ρόλος που έπαιξε το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα το προηγούμενο διάστημα στη μάχη για την απομόνωση της ΧΑ και το σταμάτημα των ρατσιστικών επιθέσεων στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Οι αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές μάχες στον Ασπρόπυργο και την Γκορυτσά, με
την κινητοποίηση όλων μας, ανέδειξαν την αλληλεγγύη σαν το μεγαλύτερη όπλο για να ζήσουμε ειρηνικά ντόπιοι, μετανάστες και πρόσφυγες. Οι κάτοικοι και το κίνημα απάντησαν
στις χρυσαυγίτικες επιθέσεις στον Ασπρόπυργο, ενώ στη συνέχεια οι ίδιοι οι μετανάστες
ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν βοηθώντας
την ντόπια κοινωνία να ξεπεράσει το χτύπημα
των πλημμυρών του προηγούμενου χειμώνα.
Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε Όλοι μαζί,
ντόπιοι και μετανάστες που ζούμε στη γειτονιά,
τις δυναμικές κινητοποιήσεις και εξορμήσεις
για να καλέσουμε την τοπική κοινωνία να δώσει
δυναμικό παρών-απάντηση στις 15 Σεπτέμβρη.

Ιωάννα Παυλοπούλου

τρείο τόνισε: “Είναι ανάγκη να αγκαλιάσουμε
τους πρόσφυγες και να σπάσουμε τις συμφωνίες της ΕΕ”, καλώντας όλους τους φορείς της
Ν. Φιλαδέλφειας να δώσουν κοινά τη μάχη για
την οργάνωση της 15 Σεπτέμβρη.
Ο Παναγιώτης Ζαρίδας, μέλος του ΔΣ των εργαζόμενων στη Σιβιτανίδειο, μίλησε για τις δράσεις ενάντια στο φασισμό που κάνουν οι εργαζόμενοι με προβολές αντιφασιστικού υλικού στα
παιδιά αλλά και την πρωτοβουλία τους να φέρουν στο σχολείο δικηγόρους της Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της ΧΑ. Τέλος υπογράμμισε
την σημασία της ακόμα μεγαλύτερης εμπλοκής
του εργατικού κινήματος στη μάχη απέναντι
στους φασίστες και το δυνάμωμα της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, το λόγο μεταξύ άλλων πήραν ο πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβούλιου Ν. Φιλαδέλφειας Γιώργος Πάνου τονίζοντας πως δεν παραβρίσκεται μόνο για να
ακούσει, αλλά και για να δηλώσει πως το ΔΣ του
Δήμου θα είναι μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ και θα στηρίξει την κινητοποίηση στις 15 Σεπτέμβρη.

Ν. Φιλαδέλφεια, 5/7

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Κ

Μετά τους ομιλητές, πήραν το λόγο
αγωνιστές/στριες που συμπλήρωσαν την
κουβέντα με εικόνες διαρκούς αντίστασης
από τα κάτω. Ένας απολυμένος εργαζόμενος από το καμπ προσφύγων στο Σχιστό
μίλησε για τις συγκρούσεις μεταξύ εργαζομένων σε ΜΚΟ και εργοδοτών. Μέλη του
συλλόγου Ιλισός, μίλησαν για την ένταξη
των προσφυγόπουλων με μαθήματα ελληνικών, παιχνίδια και υλική υποστήριξη.
Φτιάξαμε ανοιχτό συντονιστικό της
ΚΕΕΡΦΑ για την διοργάνωση στις 15/9. Το
ΔΣ των εργαζόμενων στο νοσοκομείο Παίδων Αγλ. Κυριακού αποφάσισε τη συμμετοχή του σωματείου στις 15/9, ενώ πολλοί
σύντροφοι χρεώθηκαν υλικό για να το διακινήσουν τις επόμενες εβδομάδες στους
χώρους τους. Η συζήτηση έκλεισε με τη
δέσμευση ότι από του Ζωγράφου, η συμμετοχή στη διαδήλωση στο Σύνταγμα στις
15/9 θα είναι η μαζικότερη.

οντά 40 άνθρωποι συμμετείχαν
στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Ζωγράφου στην πλατεία Γαρδένιας,
την Παρασκευή 6/7. Μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
μέλη του συλλόγου "Ιλισός", γονείς με τα
παιδιά τους που μαθαίνουν ελληνικά στον
Ιλισό, εργαζόμενοι στο Παίδων, φοιτητές,
δημοτικοί σύμβουλοι της Αριστεράς, κόσμος που έμαθε για την εκδήλωση από τις
εξορμήσεις μας τις προηγούμενες μέρες,
όλοι μαζί βρεθήκαμε στην εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ Ζωγράφου για να κουβεντιάσουμε τη σημασία αλλά και την οργάνωση της
μεγάλης αντιφασιστικής συγκέντρωσης
στο Σύνταγμα στις 15 Σεπτέμβρη.
Από την μεριά των ομιλητών ο Κώστας
Σκαρμέας από την πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α., ο Λουκάς Δήμου, δημοτικός
σύμβουλος με το Κίνημα στη Πόλη του Ζωγράφου, η Mαρία Μάρκου, εκπαιδευτικός
και η Έλλη Πανταζοπούλου, μέλος
του ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αναφέρθηκαν
στις εξελίξεις στη δίκη της Χ.Α.,
στη συμφωνία που υπέγραψε η ΕΕ
στις 28 Ιούνη για τους πρόσφυγες,
ενώ έγινε και αναφορά σε τοπικά
ζητήματα όπως οι ρατσιστικές προκλήσεις που είχαμε στου Ζωγράφου κατά την υποδοχή των προσφύγων και των μεταναστών.
Ζωγράφου, 6/7

Κατερίνα Σεβαστάκη

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 7
11 Ιούλη 2018, Νο 1332

για τις 15 Σεπτέμβρη
Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ
“Οι φασίστες στη φυλακή, ανοιχτά
σύνορα για τους πρόσφυγες”
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/7
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ πλατεία Αυδή 7.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Νασιόπουλος, σύλλογος
γονέων 144 δημοτικό σχολείο Αθήνας, Αμίρ
Κάς, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος “η Ενότητα”, Πέτρος Σαπουντζάκης, εκπαιδευτικός,
Πολύχρωμο σχολείο, Γιάννης Aγγελόπουλος,
Συντονισμός ενάντια στα μνημόνια
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7.30μμ
Ομιλητές: Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια αρχιτεκτονικής, Κώστας Μανταίος, ΣΦΕΑ, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Χρήστος
Αργύρης, Συντονιστικό των νοσοκομείων
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Θεατράκι ΗΣΑΠ 7.00μμ
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χ.Α., Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος
Πακιστανικής κοινότητας, Μάκης Αβακουμίδης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος,
Γιώργος Ράγκος, ΚΕΕΡΦΑ
Συναυλία με τους BANDALLUSIA
ΝΙΚΑΙΑ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 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.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 7.30μμ
Ομιλητές: Tάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός
ενάντια στα μνημόνια, Χρήστος Τζουρντός, μέλος ΣΦΕΑ, Πέτρος Σαπουντζάκης, εκπαιδευτικός, Πολύχρωμο Σχολείο
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 7.00μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή στη δίκη της Χ.Α., Άννα Τσινίκα, ΔΣ ΠΣΥΠΕΡΤ, Πένυ Κορασίδου, μέλος Πρωτοβουλίας
Πολιτών Χαλανδρίου, Ορέστης Ηλίας, ΚΕΕΡΦΑ
Hip-Hop Live LGS, Broken Da rima

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/7
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ καφέ Τυφλόμυγα 7.00μμ
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός
ενάντια στα μνημόνια, Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος Πακιστανικής κοινότητας

ΤΡΙΤΗ 17/7
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 7.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, ΚΕΕΡΦΑ, Nίκος
Στραβελάκης, πανεπιστημιακός-οικονομολόγος, Αριάν Κολλά, ιδ.υπάλληλος, Μαρινίκη Κολιαράκη, Κίνηση Πολιτών Μεσοποταμία
ΕΞΑΡΧΕΙΑ καφέ Aldebaran(Σουλίου και Σόλωνος 109) 7.30μμ
Ομιλητές: Ταχίρ Αλιζαντά, Σύλλογος Προσφύγων και Μεταναστών στην Ελλάδα, Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Αλεξία
Τσούνη, Φεμινιστική Συλλογικότητα "το ΜΩΒ"
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πλατεία Σουρμένων 7.30μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία 7.00μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάννης, πολιτική
αγωγή δίκη Χ.Α., Γιώργος Πίττας, ΚΕΕΡΦΑ,
Μοχτάτ, Αφγανική Κοινότητα Προσφύγων και

Μεταναστών,Μαρία Τοπαλιάν, Ανοιχτή Πόλη
6ου κοινοτικού διαμερίσματος Δήμου Αθήνας
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αίθουσα δημοτικού συμβουλίου 7.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή
στη δίκη της Χ.Α., Αλεξάνδρα Μαρτίνη, ΚΕΕΡΦΑ, Γιάννης Λευκιμιάτης, εργαζόμενος ΕΡΤ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Λαού 7.00μμ
Ομιλητές: Διαβολάκης Θανάσης, ΔΣ ΟΙΕΛΕ,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
Τάσος Καραντής, δημοσιογράφος- Πρωτοβουλία αντιφασιστών Σαλαμίνας, Mαχμούντ Αμπουχαμέντ, Αιγυπτιακή Κοινότητα
ΚΟΥΚΑΚΙ παρκάκι Συγγρού & Γεωργίου Ολυμπίου 7.30μμ
Ομιλητές: Aργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, Νοσοκομείο Γεννηματά, Κώστας Βαγγελίδης, μέλος της Ανοιχτής Πόλης, Βέρα Σιατέρλη, Μέλος ΔΣ και Συντακτική Επιτροπή ΜΩΒ
ΠΑΝΟΡΜΟΥ πλατεία 7.00μμ
Ομιλητές: Κώστας Μανταίος, πρόεδρος ΣΦΕΑ,
Ζώτος Τάκης, πολιτική αγωγή στη δίκη της
Χ.Α, Μαρία Κασκαρίκα, Πρωτοβουλία για το
κλείσιμο των γραφείων των νεοναζί, Κώστας
Καταραχιάς, πρόεδρος σωματείου εργαζόμενων Αγ.Σάββα.
ΑΙΓΑΛΕΩ Πλατεία Εσταυρωμένου 7.30μμ
Ομιλητές: Παντελής Βαϊνάς, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Αιγάλεω, Γιάννης Αγγελόπουλος, Συντονισμός ενάντια στα μνημόνια, Αιμιλία Κουνάδη,
πρώην εργαζόμενη σε καμπ προσφύγων
ΜΑΡΟΥΣΙ Βαβέλ Πυρήνας Τέχνης (Βασιλίσσης
Σοφίας 87) 7.00μμ
Ομιλητές: Ναταλία Ρασούλη, μουσικός, Δημήτρης Πολυχρονιάδης, πρόεδρος ΣΕΠΕ Μαρουσιού, Αφροδίτη Φράγκου, LGTBQI+, KEEΡΦΑ

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 Εργατικό Κέντρο Πάτρας 7μμ
Ομιλητές: Γιάννης Δημογιάννης, Αλληλέγγυος,
Μάκης Γραμματικόπουλος, ΕΙΝΑ, Δημήτρης
Μπελιάς, ΚΕΕΡΦΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου 7μμ

ΧΑΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7
Εργατικό Κέντρο Χανίων 7.30μμ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης, ΚΕΕΡΦΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλατεία 7.30
Ομιλητές: Μαρία Καβάλα, διδάσκουσα ιστορίας τμήμα πολιτικών επιστημών ΑΠΘ, Δήμητρα Κομνιανού, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 7.30μμ Ομιλητές:
Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρτυρας
της δολοφονίας Λαμπράκη, ομιλητής από
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Ευόσμου 7.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Συντονισμός για τις 15/9

Σ

το Εργατικό Κέντρο της πόλης πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9/7 η πρώτη
σύσκεψη που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης για την διοργάνωση αντιφασιστικής συγκέντρωσης και πορείας το Σάββατο
στις 15 Σεπτέμβρη.
Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και της ΚΑΡ, φοιτητές,
εργαζόμενοι και εκπρόσωποι σωματείων συζήτησαν για την αναγκαιότητα μιας μεγάλης κεντρικής αντιφασιστικής και αντιρατσιστικής κινητοποίησης στις 15/9 στο άγαλμα Βενιζέλου.
Στη σύσκεψη συμφωνήσαμε πως είναι αναγκαίο να θέσουμε ως αιτήματα της κινητοποίησης τις αιχμές του αντιρατσιστικού και
του αντιφασιστικού κινήματος «Στη φυλακή
οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι - Καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες».
H Χρυσή Αυγή, δια στόματος Μπαρμπαρούση, μέσα στη Βουλή προχώρησε σε ξεκάθαρη απειλή για στρατιωτικό πραξικόπημα.
Είναι μια ωμή φασιστική πρόκληση που δεν
μπορεί να υποτιμηθεί. Το αντιφασιστικό κίνημα με τη μεγαλύτερη ενότητα και αποφασιστικότητα είναι ώρα να δώσει τη μάχη για
πάνε άμεσα όλοι οι νεοναζί της Χρυσής Αυ-

γής στη φυλακή αλλά και να σταματήσει η
ρατσιστική πολιτική της ΕΕ που τους θρέφει.
Αυτή η πρωτοβουλία παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, ιδιαίτερα μετά την κλιμάκωση των φασιστικών επιθέσεων την περασμένη εβδομάδα στην πόλη. Χρυσαυγίτες,
φασίστες και ακροδεξιοί, μεταμφιεσμένοι σε
“αγανακτισμένους πατριώτες πολίτες”, προχώρησαν σε σειρά επιθέσεων με αφορμή τις
“συγκεντρώσεις για το Μακεδονικό” και με
την κάλυψη της αστυνομίας.
Η σύσκεψη αποφάσισε πως προχωράμε
στα αναγκαία βήματα για τον συντονισμό και
την οργάνωση της μεγάλης αντιφασιστικής
συγκέντρωσης και πορείας στις 15 Σεπτέμβρη. Καλούμε τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις δημοτικές κινήσεις, τις
κοινότητες μεταναστών, τους ανθρώπους
των γραμμάτων και των τεχνών, τις κινήσεις
υπεράσπισης των δημοκρατικών ελευθεριών
να δώσουμε μαζί όλη την μάχη για να οργανώσουμε ενωμένοι το συλλαλητήριο στις 15
Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη.

Δήμητρα Κομνιανού
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

Σύσκεψη ΣΕΜ Αθήνας
Πρωτοβουλία συντονισμού παίρνει το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) του
Δήμου Αθήνας καλώντας τα ΣΕΜ άλλων δήμων της Αττικής σε σύσκεψη με σκοπό την
προετοιμασία κοινής κινητοποιήσης για την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
το Σεπτέμβρη. Η σύσκεψη θα γίνει την Τετάρτη 11/7 στις 5μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβούλιου της Αθήνας και κεντρικός εισηγητής στη σύσκεψη θα
είναι ο Πέτρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ.

Συνεχίζεται η καμπάνια υπογραφών

Έ

χουν ξεπεράσει τις 500 οι υπογραφές στην καμπάνια που ξεκίνησε η
ΚΕΕΡΦΑ με κεντρικό αίτημα να μπει
“ολόκληρη η Χρυσή Αυγή στη Φυλακή”, μετά
το κάλεσμα του ναζί βουλευτή της ΧΑ
Μπαρμπαρούση για πραξικόπημα.
“Είναι πρόκληση ότι η Χρυσή Αυγή μέσα
στη Βουλή προχώρησε σε ανοικτή απειλή
για στρατιωτικό πραξικόπημα. Είναι μια ωμή
φασιστική πρόκληση σε βάρος των δημοκρατικών ελευθεριών όλων μας.
Χρειάζεται να τους κλείσουμε το δρόμο
πριν αποκτήσουν την δύναμη να προκαλέσουν πραγματικά ένα πραξικόπημα. Είναι
ώρα να τους απομονώσουμε παντού. Είναι
ώρα να βρεθούν στη φυλακή
αμέσως οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα και
του Σαχζάτ Λουκμάν, να μην
έχουν κανένα περιθώριο να
αποκτήσουν δύναμη για να
επιβάλουν μια φασιστική
χούντα”, αναφέρει το κείμενο
που ήδη υπογράφουν δεκάδες αντιστασιακοί αγωνιστές/στριες ενάντια στη δικτατορία, συνδικαλιστές, άνθρωποι των γραμμάτων και
των τεχνών και πλήθος εργαζόμενων, ανέργων, νεολαίων.
Πάνω από 25 δάσκαλοι στο
συνέδριο της ΔΟΕ υπέγρα-

ψαν το κείμενο ενώ πολλές δεκάδες είναι οι
υπογραφές που συγκεντρώθηκαν στα Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας και Θεσσαλονίκης το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Μεγάλη είναι και η ανταπόκριση σε πολλές πόλεις της επαρχίας.
Ενδεικτικά και μόνο αυτή την εβδομάδα
προστέθηκαν στην λίστα ονόματα όπως αυτό της συγγραφέα Ρέας Γαλανάκη, αλλά και
μελών του αντιδικτατορικού Ρήγα Φεραίου
όπως οι Αναγνωστόπουλος Δημήτρης, Πολιτικός Μηχανικός, πρ. Δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας. Βασιλική Δραγάτση εκπαιδευτικός,
Ιωάννης Προκόβας, συνταξιούχος γιατρός,
Βασίλης Κωτούλας συνταξιούχος, Ζερόμ Καλουτά, μουσικός.
Από τη Θεσσαλονίκη, Ανδρίτσου Αναστασία, Μέλος
ΔΣ ΕΠΥΒΚΗ, Σαραϊδάρη Πόπη, Πρόεδρος Ε' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Τρεμόπουλος Μιχάλης, Δικηγόρος, Νικητόπουλος Στέλιος, Δημοσιογράφος ΕΡΤ3, Αλεξάνδρα
Πολιτάκη, Πολιτική Επιστήμονας, Γιώργος Γιαννόπουλος, Συγγραφέας-Εκδότης
ΕΝΕΚΕΝ. Από τα Χανιά η Σοφία Θεοδωράκη, εργαζόμενη
ΕΡΑ Χανιών, Μανώλης Ψαράκης, μέλος ΔΣ εργαζομένων νοσοκομείου Χανίων.

σελ. 8-9 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1332, 11 Ιούλη 2018

Ανταγωνισμοί σε Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειο και Βαλκάνια

Ε

ίναι αμυντικές οι διεκδικήσεις
του ελληνικού κράτους στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο; Η απάντηση που δίνουν σχεδόν ομόφωνα πέρα από τους υπουργούς της κυβέρνησης, διπλωμάτες,
πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι είναι θετική. Κι αν ασκείται κριτική είναι στο κατά πόσο υποχωρητική είναι η στάση των κυβερνώντων απέναντι στην «τουρκική επιθετικότητα»
και πόσο υπερασπίζεται τα «αναφαίρετα κυριαρχικά δικαιώματα».
Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο εκτυλίσσεται δεκαετίες
τώρα ένας σκληρός ανταγωνισμός
ανάμεσα στις δυο άρχουσες τάξεις
που διεκδικούν να πάρουν το πάνω
χέρι. Κι οι δυο προβάλουν ότι είναι
«αμυνόμενες» σύμφωνα μάλιστα με
τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές
δίκαιο. Βέβαια, το διεθνές δίκαιο και
οι συνθήκες είναι κι αυτά προϊόν ανταγωνισμών, συγκρούσεων και συμμαχιών ανάμεσα σε άρχουσες τάξεις
και αποτυπώνουν την ισχύ και τις
επιδιώξεις σε μια δεδομένη περίοδο.
Η περίπτωση της Σύμβασης για το
Δίκαιο της Θάλασσας που υπογράφτηκε μετά από παζάρια δεκαετιών
το 1982 και άρχισε να τίθεται σε ισχύ
από το 1994, είναι μια τέτοια περίπτωση. Οι ελληνικές θέσεις για την
υφαλοκρηπίδα και τις ΑΟΖ είναι σύμφωνες με το «διεθνές δίκαιο» μας λένε.
Όμως, αυτό που δεν λένε είναι ότι
αυτή η Σύμβαση έχει γίνει θερμοκήπιο έντασης και ανταγωνισμών. Το
1983 η Γαλλία έστειλε ένα ωκεανογραφικό συνοδευόμενο από ένα πολεμικό πλοίο στον …Καναδά. Αιτία;
Διεκδικούσε ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων σε ένα σύμπλεγμα μικροσκοπικών νησιών, το Σαν Πιέρ και Μικελόν
που βρίσκεται μόλις 16 ναυτικά μίλια
από τις ακτές της Νέας Γης του Καναδά αλλά της ανήκουν. Τα νησάκια
είναι το τελευταίο υπόλειμμα της
γαλλικής αποικιοκρατίας στην Αμερικάνικη Ήπειρο. Το επίδικο ήταν ο
μπακαλιάρος (η αλιεία του) και βέβαια οι έρευνες για πετρέλαιο και
φυσικό αέριο στο βυθό. Το θέμα «λύθηκε» το 1992 με διεθνή διαιτησία,
αλλά η λύση δεν ικανοποίησε κανέναν.
Αλλού, οι διαμάχες για τις ΑΟΖ είναι πολύ πιο επικίνδυνες, στη Νοτιοανατολική Ασία για παράδειγμα. Η
Κίνα βρέθηκε ριγμένη από τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του
1982 όταν δεν ήταν ακόμα παγκόσμια οικονομική υπερδύναμη. Τώρα
διεκδικεί τα «δίκια» της και βρίσκει

Οι ΑΟΖ των ανταγωνισμών στην Ανατολική Μεσόγειο

αντιμέτωπα κράτη της περιοχής και
βέβαια τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με αυτή την σύμβαση,
μια χώρα έχει το δικαίωμα να ορίσει
τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά
μίλια. Η Ελλάδα έχει υπογράψει την
Σύμβαση, η Τουρκία όχι. Οπότε, η
επέκταση είναι «αναφαίρετο δικαίωμα» και μάλιστα με τη «βούλα» του
διεθνούς δικαίου. Το τουρκικό κράτος δηλώνει επίσημα ότι τυχόν επέκταση είναι casus belli (αιτία πολέμου). «Αν είναι δυνατόν να επικρέμαται εν έτη 2017 ένα casus belli» είχε
δηλώσει όλος αθωότητα ο Τσίπρας
κατά την επίσκεψη Ερντογάν πέρσι
τον Δεκέμβρη.
Η κυβέρνηση Τσίπρα θεωρεί ότι είναι φιλειρηνικό αίτημα το να βάζει
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
την άρση του casus belli. Είναι άραγε κατοχύρωση της ειρήνης και φιλίας των λαών το να λυθούν τα χέρια
αυτής ή μιας μελλοντικής κυβέρνησης να ανεβάσει τα χωρικά ύδατα
στα 12 μίλια από τα 6 που είναι σήμερα;

Αιγαίο
Σύμφωνα με εκτιμήσεις μια τέτοια
επέκταση θα σήμαινε ότι τα διεθνή
ύδατα στο Αιγαίο θα περιορίζονταν
από 49% της επιφάνειας σε 19% με
το ελληνικό μερίδιο να ανεβαίνει από
το 43% στο 71,5%. Αν γινόταν κάτι
τέτοιο, τότε το Αιγαίο θα μετατρεπόταν σε μια κλειστή ελληνική λίμνη.
Σήμερα ένα πλοίο μπορεί να διασχίσει το Αιγαίο χωρίς να μπει σε ελληνικά ή τουρκικά χωρικά ύδατα. Αυτό
δεν θα είναι δυνατόν αν γίνει η επέκταση. Τα περάσματα του Αιγαίου θα

ελέγχονταν από το ελληνικό κράτος,
ουσιαστικά ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας από και προς τον Εύξεινο Πόντο.
Η Τουρκία θα βρισκόταν ουσιαστικά
αποκλεισμένη από θάλασσα.
Τα «περάσματα» του Αιγαίου δεν
είναι απλά ναυτικά, είναι «αεροναυτικά». Τον Απρίλη φέτος μεγάλη δημοσιότητα πήρε η πτώση του μαχητικού Μιράζ εννιά μίλια από την Σκύρο
και ο θάνατος του χειριστή του, σμηναγού Γ. Μπαλταδώρου. «Έπεσε
υπέρ πίστεως και πατρίδος» είπε ο
Καμμένος, «έπεσε υπερασπιζόμενος
την εθνική κυριαρχία» είπαν άλλοι.
Μόνο που το Μιράζ έπεσε καθώς
επέστρεφε από αποστολή αναχαίτισης τουρκικών μαχητικών που είχαν
παραβιάσει το FIR Αθηνών. Το FIR
δεν είναι εθνικός εναέριος χώρος, είναι Περιοχή Πληροφόρησης Πτήσεων και αφορά τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας των πολιτικών αεροσκαφών.
Η Ελλάδα ζητάει και τα τουρκικά
μαχητικά να υποβάλλουν «σχέδιο
πτήσης» όταν εισέρχονται σ’ αυτό. Κι
όπως γράφει η ιστοσελίδα του
υπουργείου Εξωτερικών: «η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία εξαναγκάζεται να προβαίνει σε διαδικασίες αναγνώρισης των αγνώστων στις αρμόδιες αρχές εναέριας κυκλοφορίας
ιχνών αεροσκαφών, που έχουν εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν
υποβάλει σχέδιο πτήσεως, καθώς και
σε αναχαιτίσεις, όταν αυτά παραβιάζουν τον εθνικό μας εναέριο χώρο».
Το 1931 η Ελλάδα επέκτεινε τον
«εθνικό εναέριο χώρο» της στα 10
ναυτικά μίλια. Είναι η μοναδική χώρα
παγκοσμίως που έχει εναέριο χώρο

μεγαλύτερο από τα χωρικά της ύδατα. Κι η Κύπρος είναι η μοναδική χώρα παγκοσμίως που αναγνωρίζει αυτή την πρωτοτυπία.

ΑΟΖ
Ακόμη πιο οξυμένο πεδίο αντιπαράθεσης έχει ανοίξει στην ανατολική
Μεσόγειο. Εκεί το επίδικο είναι ο ορισμός της Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης της κάθε χώρας. Δηλαδή της
θαλάσσιας περιοχής όπου η κάθε
συγκεκριμένη χώρα έχει αποκλειστικό δικαίωμα αξιοποίησης των πόρων
είτε πρόκειται για αλιεία είτε για υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου. Εκμεταλλευόμενη
την επιδείνωση των σχέσεων της
Τουρκίας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, η ελληνική διπλωματία προσπαθεί να κατοχυρώσει μια τεράστια
ΑΟΖ που συνορεύει με της Κύπρου
ανατολικά και της Αιγύπτου νότια,
περιορίζοντας την Τουρκία σε μια μικρή λωρίδα κοντά στα παράλιά της.
Για χάρη αυτής της εκστρατείας, ο
Αλέξης Τσίπρας έχει σφίξει ξανά και
ξανά το χέρι του στρατάρχη Σίσι
(του δικτάτορα της Αιγύπτου) και
σφιχταγκαλιάζεται με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ.
Η θαλάσσια περιοχή νότια από το
Καστελόριζο, εξαιτίας της καίριας
γεωγραφικής θέσης που κατέχει για
τον ορισμό των ΑΟΖ, έχει γίνει πεδίο
αεροναυτικών επιδείξεων δύναμης
με τα Γενικά Επιτελεία Ελλάδας και
Τουρκίας να «δεσμεύουν» εναλλάξ
την περιοχή για «ασκήσεις έρευνας
και διάσωσης» και άλλα παρόμοια.
Πόσο φιλειρηνική είναι η διεκδίκηση μιας τέτοιας ΑΟΖ ή για να χρησι-

μοποιήσουμε τη φρασεολογία και
της κυβέρνησης και των «αναλυτών»,
πόσο μετατρέπει την Ελλάδα σε
«άξονα σταθερότητας, ειρήνης και
ευημερίας» στην Ανατολική Μεσόγειο;
Ο Καμμένος έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι τα σύνορα της ΑΟΖ είναι τα σύνορα της Ελλάδας. Πιο
πρόσφατα το έκανε στις αρχές του
Ιούνη από τα Ψαρά, στα πλαίσια της
άσκησης «Καταιγίς 2018» του Πολεμικού Ναυτικού. «Είμαστε σε μια
στιγμή της ιστορίας του έθνους που
η πατρίδα μας μεγαλώνει. Πολύ σύντομα θα ‘επεκταθούν’ τα χωρικά μας
ύδατα, με την αναγνώριση της ΑΟΖ,
την εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου πλούτου και η πατρίδα μας θα περάσει σε μια καινούργια εποχή» είπε
με το χαρακτηριστικό του ύφος.
Η «πατρίδα μεγαλώνει» δεν το λες
και φιλειρηνική διακήρυξη έτσι κι αλλιώς. Όμως, πέρα από το στυλ του
κάθε Καμμένου, η πραγματικότητα
είναι αυτή. Η ελληνική άρχουσα τάξη
θέλει να επεκτείνει την γεωστρατηγική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο, να γίνει «σημείο σταθερότητας» όχι για την ειρήνη και την ευημερία των λαών, αλλά για τα δικά
της συμφέροντα. Είναι πρωταγωνίστρια σε έναν ανταγωνισμό με την
τουρκική ποια θα είναι σε θέση να
εξυπηρετεί καλύτερα τα ανταγωνιστικά συμφέροντα ΗΠΑ-ΕΕ-Ρωσίας
στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο με τα
κατάλληλα «ανταλλάγματα».
Αυτό το παιχνίδι μπορεί να ντύνεται με φιλειρηνικές διακηρύξεις.
Όμως, σημαίνει κλιμάκωση των εξοπλισμών, στήριξη σε δικτατορίες και
αντιδραστικά καθεστώτα, συμμετοχή
σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, και
αύξηση της πολεμικής έντασης στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Π. Καμμένος έτοιμος για «αναχαίτιση»

Ο

Στις 14 Ιούνη η ΚΕ του ΚΚΕ οργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Οι διεθνείς εξελίξεις, η κατάσταση στην
περιοχή και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας». Εκεί ο Δ. Κουτσούμπας παρουσίασε αναλυτικά
τις θέσεις του κόμματος για όλα
αυτά τα ζητήματα.
Ξεκαθάρισε ότι αν υπάρχει κίνδυνος πολέμου αυτός οφείλεται στην
«τουρκική επιθετικότητα». Είπε:
«Από τις αρχές του 2018 επικρατεί
ένταση της τουρκικής επιθετικότητας, τόσο στο Αιγαίο, στην ΑΟΖ της
Κύπρου, όσο και στον Έβρο, με τάση κλιμάκωσης και με κινδύνους για
τη δημιουργία θερμού επεισοδίου,
ακόμα και πολεμικής εμπλοκής, στο
έδαφος των πάγιων τουρκικών διεκδικήσεων σε βάρος της Ελλάδας
και της Κύπρου».
Για την ηγεσία του ΚΚΕ, η Ελλάδα έχει δίκιο σε όλες τις διεκδικήσεις της. Σύμφωνα με τον γραμματέα του κόμματος: «Η επέκταση

Ποια στάση οφείλει να κρατήσει η Αριστερά;
των χωρικών υδάτων της χώρας μέχρι τα 12 μίλια είναι δικαίωμά της,
που απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας».
Επίσης το ελληνικό κράτος έχει
δίκιο να στρατιωτικοποιεί τα νησιά,
έστω κι αν η Συνθήκη της Λοζάνης
πρόβλεπε την αποστρατικοποίησή
τους:
«Όσον αφορά σε Μυτιλήνη, Χίο,
Σάμο και Ικαρία το καθεστώς αποστρατικοποίησης έχει αρθεί εκ των
πραγμάτων, ως αποτέλεσμα του δικαιώματος άμυνας, μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και επιπρόσθετα εξαιτίας της ανάπτυξης
από το 1974 της 4ης τουρκικής
στρατιάς του Αιγαίου στα μικρασιατικά παράλια».
Η αλήθεια είναι ότι το ελληνικό
κράτος ξεκίνησε την στρατικοποίηση αυτών των νησιών από τη δεκαετία του ’60 στην πρώτη κορύφωση του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού για τον έλεγχο της Κύπρου
και πολύ πριν την συγκρότηση της
4ης Στρατιάς και του casus belli.
Στην πραγματικότητα, ο Δ. Κουτσούμπας δεν κάνει τίποτα άλλο
από το να επαναλαμβάνει την επιχειρηματολογία του Ανδρέα Παπανδρέου και των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του ’80.
Ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η
συναίνεση στη διεκδίκηση των ΑΟΖ.
«Στην υφαλοκρηπίδα και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)…

Το ΚΚΕ τάσσεται ενάντια στην πολιτική της εγκατάλειψης και εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων,
όπως καθορίζονται από τη Διεθνή
Σύμβαση για το Δίκαιο στη Θάλασσα του 1982. Τα όρια των ζωνών
μεταξύ αντικείμενων ή παρακείμενων χωρών προσδιορίζονται με μεταξύ τους συμφωνία».
Τι προτείνει εδώ ο Δ. Κουτσούμπας; Να ανακηρύξει το ελληνικό
κράτος μονομερώς την ΑΟΖ απέναντι από την Τουρκία; Να προχωρήσει στην οριοθέτηση με την Αίγυπτο και κατ’ επέκταση με το Ισραήλ;

Αντιδραστικός άξονας
Το ΚΚΕ σωστά καταγγέλλει τον
αντιδραστικό άξονα της Ελλάδας με
το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και
τη δικτατορία της Αιγύπτου. Ωστόσο, η αντίθεση αυτοϋπονομεύεται
όταν αγνοεί την «ταμπακιέρα», τις
στρατηγικές επιδιώξεις των αρχουσών τάξεων που είναι το βάθρο αυτής της συμμαχίας και που συμπυκνώνονται στα παζάρια για τις ΑΟΖ.
Ποιος θα κερδίσει από την υλοποίηση των «κυριαρχικών δικαιωμάτων» στις ΑΟΖ; Η εργατική τάξη ή
οι Βαρδινογιάννηδες, οι Λάτσηδες
και οι εφοπλιστές;
Το πρόβλημα με την στάση του
ΚΚΕ σε αυτά τα ζητήματα είναι ότι
μια πολιτική δύναμη που διεκδικεί το
ρόλο της ασυμβίβαστης αριστερής

αντιπολίτευσης στη δεξιά κατρακύλα της κυβέρνησης, επιλέγει να κάνει αντιπολίτευση από τα δεξιά.
Η άρχουσα τάξη «μας» δεν είναι
εθελόδουλος κομπάρσος στην επέκταση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στα
Βαλκάνια, στις επεμβάσεις των
ΗΠΑ και των άλλων ιμπεριαλιστών
στη Μ. Ανατολή. Είναι πρωταγωνιστής, με σκοπό να δυναμώσει και
την οικονομική και την «γεωπολιτική» της θέση. Στην εποχή του ιμπεριαλισμού αυτά τα δυο εξακολουθούν να είναι αξεχώριστα.
Η απειλή του πολέμου δεν αντιμετωπίζεται με την στήριξη των
«εθνικών διεκδικήσεων» της άρχουσας τάξης. Μια πολιτική που ουσιαστικά εγκαλεί την κυβέρνηση για
«υποχωρητικότητα» στα «εθνικά ζητήματα» δεν εξοπλίζει το εργατικό

κίνημα να αντισταθεί αποτελεσματικά στις θυσίες που συνεπάγονται οι
φιλοδοξίες και οι επιδιώξεις της άρχουσας τάξης. Και στο επίπεδο των
αγώνων, των απεργιών και των κινητοποιήσεων ενάντια στις επιθέσεις
σε συντάξεις και δικαιώματα, αλλά
και στο επίπεδο της πολιτικής και
των ιδεών. Η ΝΔ δίνει ρεσιτάλ εθνικισμού απέναντι στους «προδότες
που ξεπουλάνε τη πατρίδα μας».
Την απάντηση σε αυτές τις κραυγές δεν μπορεί σίγουρα να τη δώσει ο Τσίπρας και ο Κοτζιάς που πανηγυρίζουν για τις διπλωματικές
επιτυχίες επειδή «στριμώχνουν την
Τουρκία». Ουσιαστικά, η ηγεσία του
ΚΚΕ παραιτείται από αυτό το καθήκον. Μπορεί να το σηκώσει στις
πλάτες της η αντικαπιταλιστική αριστερά.

Διαβάστε επίσης

Είναι αμυντικές οι διεκδικήσεις
του ελληνικού κράτους;

ι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στη Μέση Ανατολή,
στην Ανατολική Μεσόγειο
και βέβαια στα Βαλκάνια, τροφοδοτούν την απειλή του πολέμου. Σωστά όλη η Αριστερά βάζει στο στόχαστρο αυτούς τους ανταγωνισμούς και τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης στις επεμβάσεις
τους. Σωστά, τονίζει ότι ο κοινός
αγώνας των λαών είναι η μόνη
απάντηση στην πολεμική απειλή και
γενικά και σε ότι αφορά τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισμό. Πώς υπηρετούμε όμως αυτό τον στόχο;

Κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Όχι κριτική από τα δεξιά στη Συμφωνία των Πρεσπών

Η

ΝΔ συνεχίζει να βαράει τα τύμπανα του εθνικισμού με
αφορμή την συμφωνία των Πρεσπών. Αναγνωρίζετε «μακεδονική γλώσσα και εθνότητα», λένε τα στελέχη της σε
διάφορους βαθμούς εξαλλοσύνης, και δημιουργείτε «εθνικούς
κινδύνους», «ξεπουλάτε τη Μακεδονία μας στους Σκοπιανούς».
Ο Μητσοτάκης σε συνέντευξη στην Ντόιτσε Βέλε (28 Ιούνη) είπε:
«Αυτή η συμφωνία δεν είναι καλή για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Και δεν είναι καλή συμφωνία διότι η ελληνική κυβέρνηση εκχώρησε στη γείτονα χώρα κάτι το οποίο καμία προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε εκχωρήσει – μακεδονική εθνότητα και
μακεδονική γλώσσα. Έχω βάσιμες υποψίες ότι ενδεχομένως με
μια άλλη κυβέρνηση στα Σκόπια, όχι με τη σημερινή η οποία δείχνει ένα πιο ήπιο προφίλ, θα μπορούσε να επανέλθει μια συζήτηση την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά στη δική μας περιοχή
του κόσμου περί Μεγάλης Μακεδονίας η οποία επεκτείνεται πέρα από τα γεωγραφικά όρια της σημερινής Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Για εμάς η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας συνιστά μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση».
Μάταια η κυβέρνηση προσπαθεί να επιχειρηματολογήσει ότι
δεν αναγνωρίζει «εθνότητα» αλλά «ιθαγένεια», αφού έτσι μεταφράζεται η λέξη «nationality». Οι «μακεδονομάχοι» της δεξιάς
ξεθάβουν την εμφυλιοπολεμική προπαγάνδα των πολιτικών τους
προγόνων. Για παράδειγμα η Μαρία Αντωνίου, βουλευτής Κοζάνης της ΝΔ «αποκάλυπτε» στην βουλή στις 14 του Ιούνη ότι η
υλοποίηση των «βαθύτερων αλυτρωτικών ονείρων των Σκοπιανών…Βρισκόταν, όμως, -απ’ ό,τι φαίνεται- πάντα στις μύχιες
σκέψεις της Αριστεράς…οι Πρέσπες είναι εξάλλου ο τόπος στον

οποίο κάποτε μια ολομέλεια πολιτικού προγόνου του ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε για την αυτοδιάθεση του μακεδονικού έθνους και τη δημιουργία του μακεδονικού κράτους».
Ουσιαστικά αυτό που λέει η εθνικιστική προπαγάνδα είναι ότι
ο γειτονικός λαός απλά δεν υπάρχει. Σε αυτό συνίσταται η «μη
αποδεκτή εθνική υποχώρηση». Γιατί οι «βάσιμες υποψίες» περί
«Μεγάλης Μακεδονίας» είναι αστείες και υποκριτικές. Δεν κινδυνεύει η Θεσσαλονίκη από την ύπαρξη ενός κράτους με όνομα
Μακεδονία. Αντίθετα, με την «εθνική γραμμή» των τελευταίων
τριάντα χρόνων, με τα εμπάργκο και τα βέτο, ο ελληνικός καπιταλισμός έχει φτάσει στο σημείο να κάνει τα Σκόπια «πίσω αυλή
του», να την έχει δορυφοροποιήσει πρώτα οικονομικά και τώρα
πολιτικά.
Αυτή είναι η ουσία της Συμφωνίας των Πρεσπών, όσο κι αν τα
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να την παρουσιάσουν σαν τη
«ρεαλιστική» αριστερή απάντηση στη πατριδοκαπηλεία της Δεξιάς. Και το γνωρίζει η ΝΔ. Ο Μητσοτάκης στην ίδια συνέντευξη
δηλώνει εμμέσως πλην σαφώς ότι αν βγει κυβέρνηση θα υλοποιήσει την συμφωνία, μιας και «παράγει έννομα αποτελέσματα.
Και εφόσον κυρωθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να αλλάξει».

ΚΚΕ
Θα περίμενε κανείς ότι η ηγεσία του ΚΚΕ θα αναδείκνυε ακριβώς αυτά τα ζητήματα στην αντιπαράθεση που άνοιξε. Θα απαντούσε στον εθνικιστικό βούρκο της ΝΔ που ανοίγει χώρο για
τους Μπαρμπαρούσηδες χωρίς να γίνεται ουρά της διπλωματίας του Τσίπρα και του Κοτζιά. Όμως, δεν το έκανε. Ο Δ. Κου-

τσούμπας και στην εκδήλωση της ΚΕ για τα «Εθνικά Θέματα»
και στη συζήτηση στη βουλή, έκανε κριτική από τα δεξιά.
Για παράδειγμα είπε στην εκδήλωση της ΚΕ του ΚΚΕ: «Η συμφωνία που φέρνει ο κ. Τσίπρας ενέχει το ‘σπέρμα’ του αλυτρωτισμού, αφού διατηρείται η έννοια της ‘μακεδονικής εθνικότητας’
και της ‘μακεδονικής γλώσσας’». Την επόμενη μέρα στη βουλή
ήταν ακόμα πιο έντονος και κατηγορηματικός, το «σπέρμα» έγινε «βασικό στήριγμα»: «η κατάσταση περιπλέκεται με την αποδοχή από την ελληνική κυβέρνηση των ανιστόρητων θέσεων περί ‘μακεδονικού έθνους’, ‘μακεδονικής γλώσσας’, που αποτελούν βασικά στηρίγματα του αλυτρωτισμού».
Το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «υπογράφετε για να φυλακιστεί ακόμα ένας λαός στο ΝΑΤΟ». Όμως, αυτός που μπορεί
πραγματικά να σταματήσει την ένταξη της Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ είναι οι ίδιοι οι εργάτες και η νεολαία αυτής
της χώρας. Εκτός αν θεωρήσουμε ότι τα ελληνικά «βέτο» όπως
του Καραμανλή και της Μπακογιάννη το 2008 για παράδειγμα,
«έσωσαν» το γειτονικό λαό από το ΝΑΤΟ.
Όταν ένα κόμμα σαν το ΚΚΕ υιοθετεί λίγο-πολύ τη θέση περί
«ανύπαρκτου» μακεδονικού έθνους δεν δυναμώνει τον αντινατοϊκό αγώνα, αλλά ενισχύει τις δυνάμεις στη γειτονική Δημοκρατία που λένε ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι η μόνη εγγύηση απέναντι στον ελληνικό εθνικισμό.
Για να παλέψουν οι εργάτες των Βαλκανίων μαζί ενάντια στις
άρχουσες τάξεις και τους ιμπεριαλιστές που τους φέρνουν φτώχεια, εξοπλισμούς και πολεμικές περιπέτειες, χρειάζονται μια
Αριστερά που δεν θα υποκύπτει στους εθνικιστικούς μύθους,
μια Αριστερά διεθνιστική.

σελ. 10 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1332, 11 Ιούλη 2018

Η δίκη της Χρυσής Αυγής

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

“Εγκληματική οργάνωση πίσω από τη βιτρίνα πολιτικού κόμματος”

Τ

ον σχολιασμό της Πολιτικής Αγωγής για
τα τελευταία αναγνωστέα έγγραφα κατά
την 264η δικάσιμο (9/7) ξεκίνησε η Χ.
Παπαδοπούλου, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Η
ΧΑ είναι οργάνωση με βεβαρημένο ποινικό
ιστορικό. Είναι η πρώτη φορά που ένα δικαστήριο καλείται να ερευνήσει αν πρόκειται για
μεμονωμένα περιστατικά ή αν είναι οργανωμένα, συστηματικά και βγαίνουν από τις αρχές
τις οργάνωσης. Τα στοιχεία για το δεύτερο είναι συντριπτικά. Όπως είπε ο Πατέλης: τίποτα
δε γίνεται κατά λάθος».
Σχολιάζοντας το έγγραφο 275 (σχεδιάγραμμα τηλεφωνικών επικοινωνιών το βράδυ της
δολοφονίας Φύσσα), σημείωσε: «Από τις 10μμ
υπάρχει κινητικότητα ανάμεσα στα μέλη του
τάγματος. Ο Άγγος μιλάει με Χρυσαφίτη και
Μιχάλαρο, όλοι μέλη του τάγματος. Ενημερώνει τον ανώτερό του, Καζατζόγλου. Ο Καζατζόγλου τηλεφωνεί στον πυρηνάρχη Πατέλη. Αμέσως ο Πατέλης παίρνει τον περιφερειάρχη Λαγό. Δεν απαντάει. Ο Λαγός παίρνει πίσω. Ας
θυμηθούμε το βίντεο της Παναγίτσας [σ.σ: ‘ό,τι
κινείται σφάζεται’]: ‘Αν πάρω το οκ από το Λαγό θα σας έρθει μήνυμα’, είχε πει στα μέλη. Τι
έκανε λοιπόν; Ούτε ένα λεπτό δεν πέρασε από
τη συνομιλία με τον Λαγό και έστειλε το μαζικό
μήνυμα που βρέθηκε στα κινητά: ‘Όλοι τώρα
τοπική’. Μαζεύονται ταχύτατα και φτάνουν στο
Κοράλλι. Όπως είδαμε και στην υπόθεση ΠΑΜΕ, ο Λαγός θέλει ζωντανή ενημέρωση. Αφού
λοιπόν έχουν μαζευτεί στο Κοράλλι στέλνει το
τελικό μήνυμα για την έναρξη της επίθεσης».
Συνέχισε η Ε. Τομπατζόγλου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τους ρόλους των κατηγορούμενων και της τοπικης της Νίκαιας στη ναζιστική
οργάνωση: «Υπάρχει δράση του τάγματος της
Νίκαιας και προ της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα. Όλοι οι κατηγορούμενοι όπως είδαμε
συνδέονται μεταξύ τους καθώς και με την οργάνωση. Δεν είναι άτομα τυχαία που περιστασιακά έρχονται σε δράσεις, είναι οργανικά μέλη. Ακόμη και για φαινομενικά ασήμαντα πράγματα όλοι ζητούν άδεια από τους ανώτερους.
Τα συγχαρητήρια στα γραφεία της Νίκαιας
τα δίνουν ακόμα και βουλευτές: ανάμεσά τους
Παναγιώταρος, Ζαρούλια, Λαγός και ο ίδιος ο
Μιχαλολιάκος». Τέλος, σε σχέση με τον ισχυρι-

Υλικά για εκρηκτικό μηχανισμό στα
κεντρικά «γραφεία» της ΧΑ στη Μεσογείων

σμό της Χ.Α ότι ο Ρουπακιάς ήταν «περαστικός», η δικηγόρος τόνισε: «Είδαμε στα τηλέφωνα ότι ο Πατέλης είχε καταχωρήσεις ‘Ρούπι’ [σ.σ: Ρουπακιάς] και ‘Τσακανίκας’. Μετά τη
δολοφονία οι καταχωρήσεις έχουν γίνει ‘Ρουπακιάς υποστ’ και ’Τσακανίκας Ταμίας’, για
πουν ότι ο Ρουπακιάς ήταν απλός υποστηρικτής» [σ.σ: ταμίας ήταν η θέση του Ρουπακιά
στο 5μελές της Νίκαιας].
Ο Θ. Θεοδωρόπουλος θύμισε για ποιο λόγο
η Πολιτική Αγωγή επέλεξε να προβάλει υλικό
για τον ναζιστικό χαρακτήρα της Χ.Α: «Τα κατασχεθέντα έγγραφα από τους Η/Υ των κατηγορούμενων δείχνουν ότι είναι περήφανοι για
τη δράση τους. Η ιδεολογία απαιτείται να αποδειχτεί για την κατανόηση του σκοπού. Τα
στοιχεία λένε: ‘Αν υπήρχαν σήμερα ναζί θα
ήμασταν ναζί. Πίστη, ιδέες, αρχές δεν αλλάζουν. Ο Β’ ΠΠ ήταν πόλεμος ιδεολογιών με τη

δική μας να εκπροσωπείται στους ηττημένους.
Ναζιστές είμαστε, προδότες δεν είμαστε’.
Είδαμε και το καταστατικό. Δεν υπάρχει πια
αμφιβολία ότι υπάρχει ναζισμός ως κίνητρο κι
αυτά λέγονταν το 2011, το 2012, το 2013. Ο
ναζισμός δεν μπορεί να παραμείνει ιδέα. Πρέπει να γίνει πράξη για να αναπτυχθεί. Η ρητορική του μίσους διαμορφώνει την αντίστοιχη
συνείδηση. Έτσι όταν η ανθρώπινη αξία γίνεται πράγμα, κατσαρίδα, έντομο, θα υπάρξει
αξιόποινη πράξη».
Ο Θ. Καμπαγιάννης συμπλήρωσε μεταξύ άλλων: «Το πιο ανατριχιαστικό βίντεο είναι αυτό
με τα εκρηκτικά στα κεντρικά γραφεία της Χ.Α.
Είδαμε δοχείο με εξαιρετικά εύφλεκτη εκρηκτική ύλη. Χρησιμεύει στην κατασκευή ναυτικών φωτοβολίδων. Είδαμε φιάλη-σπρέι με κολλημένη κροτίδα. Χρησιμοποιείται ως εκπυρσοκροτητής. Και είδαμε και δυο σωρούς από τρίκαρφα. Είναι υλικά για βόμβα διασποράς. Τη
χρησιμοποιούσε η ναζιστική τρομοκρατική οργάνωση στη Γερμανία που δικάζεται και σε λίγες μέρες αναμένουμε την απόφαση. Μια οργάνωση που είχε σκοτώσει δεκάδες μετανάστες. Επίσης χρησιμοποιήθηκε στην τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ με 23 νεκρούς. Τα τρίκαρφα με έναν τέτοιο μηχανισμό
φτάνουν τα 50-60 μέτρα.

Πινακίδα
Αυτό που κρύβει τα συγκεκριμένα υλικά από
το να τα δουν στη Μεσογείων είναι το πανί
που γράφει ‘Χρυσή Αυγή’, είναι η πινακίδα, είναι κυριολεκτικά η βιτρίνα. Πρόκειται για την
πιο εμβληματική συμπύκνωση αυτού που λέει
το κατηγορητήριο: εγκληματική οργάνωση, πίσω από την βιτρίνα νόμιμου πολιτικού κόμματος. Δυστυχώς δεν έχουμε δει τα χειρότερα
από τη δράση της ναζιστικής οργάνωσης. Πλέον όμως ανώτεροι δικαστικοί λειτουργοί, η ελληνική πολιτεία, είναι ενήμεροι. Οτιδήποτε
συμβεί στο μέλλον δεν μπορεί η πολιτεία να
ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε».
Συνέχισε ο Κ. Σκαρμέας τονίζοντας: «Μετά
την επίθεση στους αιγύπτιους ψαράδες ο Μιχαλολιάκος λέει ‘δεν ήταν δικοί μας άνθρωποι’
[οι δράστες]. Ποιος δεν ήταν δικός τους; Ο
‘Τασάρας’; Η ‘Πανταζάρα’; [σ.σ: Τάσος Παντα-

Διαβάστηκε το γνήσιο ναζιστικό καταστατικό της Χ.Α.

Μ

ια ακόμη ήττα της υπεράσπισης της Χρυσής Αυγής καταγράφηκε στη 264η συνεδρίαση. Απορρίφθηκε η ένστασή
της για τη μη γνησιότητα του καταστατικού, το οποίο είχε
προσκομίσει στην Εισαγγελία ο Δ. Ψαρράς. Η Χ.Α ισχυρίζεται ότι
το μόνο καταστατικό της κατατέθηκε το 2012. Η μάχη για να μη
διαβαστεί το καταστατικό του 1983, επειδή αυτό περιέχει ένα ολόκληρο κεφάλαιο με την «αρχή του Αρχηγού», μαρτυρά την αγωνία
της για τον ρόλο που αυτό αποδεικνύει ότι έχει ο Μιχαλολιάκος σε
όλες τις εγκληματικές δράσεις της ναζιστικής οργάνωσης.
Η υπεράσπιση επιστράτευσε μια σειρά αβάσιμους ισχυρισμούς, μεταξύ των οποίων ότι καταστατικό είναι ένα τρισέλιδο
κείμενο του 2003 που βρέθηκε στον σκληρό δίσκο Μιχαλολιάκου.
Ανακάλυψε δηλαδή, 5 χρόνια μετά το σχηματισμό της δικογραφίας, ένα έγγραφο στον δίσκο του αρχηγού, ανατρέποντας ταυτόχρονα σε μια κίνηση πανικού, τον σταθερό ισχυρισμό ότι το
πρώτο και μόνο είναι αυτό του 2012! Η εισαγγελέας Α. Οικονό-

μου πρότεινε την απόρριψη της ένστασης και τόνισε ότι το δικαστήριο έχει πλέον δει πλήθος εθνικοσοσιαλιστικών στοιχείων της
Χ.Α στους δίσκους των στελεχών.
«Ο εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός […] ενσαρκώνει τη μυστική φωνή του Αίματος […] Ο εθνικοσοσιαλιστής Αρχηγός δεν ίσταται πάνω ή δίπλα στο λαό, δεν βρίσκεται μέσα στον λαό, είναι ο ίδιος ο
Λαός, που έχει συνειδητοποιήσει το ιστορικό του πεπρωμένο, είναι η ιστορική του ταυτότητα. […]
Πλάι στα σκωληκόβρωτα ερείπια των δημοκρατικών κρατών
βλέπαμε να φαντάζουν επιβλητικά τα οικοδομήματα των εθνών
που είχαν την τύχη να οδηγούνται από μια ηγετική φυσιογνωμία.
Η Γερμανία του Χίτλερ είναι φυσικά το λαμπρότερο απ’ αυτά αλλά όχι και το μοναδικό. […] Η Αρχή του Αρχηγού ως ανώτατη αρχή και η αυστηρή ιεραρχική δομή και οργάνωση, διέπει λοιπόν
απαρέγκλιτα την εθνικοσοσιαλιστική μας κοινότητα, την ΧΡΥΣΗ
ΑΥΓΗ», λέει το κεφάλαιο «αρχή του Αρχηγού».

Φ

ζής, πυρηνάρχης Περάματος και κατηγορούμενος για την επίθεση στους ψαράδες, όπως
τον αποκαλούσε ο Λαγός και άλλοι]. Το ‘δεν
είναι δικοί μας’ είναι το ίδιο με το ‘ο Ρουπακιάς
είναι περαστικός’, ίδια συγκάλυψη.
Ο Δεβελέκος σε συνομιλητή του λέει ‘έχουμε
50 άτομα αποφασισμένα να πέσουν, με λειόκαννα’. Συνδυάστε το αυτό με τον κανονισμό
που βρέθηκε στον υπολογιστή της Μιχαλολιάκου ότι δεν φέρνουμε όπλα στις τοπικές με δική
μας πρωτοβουλία», συνέχισε και απαρίθμησε
τα στοιχεία (φωτογραφίες, έρευνες-κατασχέσεις, καταδικαστικές αποφάσεις, επιθέσεις με
όπλα) που δείχνουν, πράγματι, ότι δεκάδες
χρυσαυγίτες οπλοφορούν, όπως ακριβώς λέει ο
Δεβελέκος. «Είδαμε να πυροβολάνε σε βίντεο.
Ούτε αεροβόλα είναι, ούτε αγορασμένα από τα
Τζάμπο. Και ποιος ξέρει πόσα δεν βρέθηκαν».
Τέλος, ο Μ. Μαλαγάρης μίλησε μεταξύ άλλων για τα κίνητρα των επιθέσεων: «Χωρίς τον
ναζιστικό χαρακτήρα της οργάνωσης θα αδυνατούσαμε να διαγνώσουμε το κίνητρο τόσων
εγκληματικών ενεργειών από τις οποίες δεν
υπάρχει τίποτα το προσωπικό. Θα ήταν παράλογη η απόφαση του Ρουπακιά να σηκωθεί
από τον καναπέ του και να μαχαιρώσει τον
Παύλο Φύσσα. Το ίδιο και γι’ αυτούς που σύνθλιψαν το κρανίο του Αιγύπτιου μετανάστη».
Τέλος, για την στοχοποίηση του Παύλου Φύσσα ο συνήγορος θύμισε ότι ο Αποστόλου, όχι
μόνο είχε πει «τους ψάχναμε καιρό», αλλά ότι
αυτή η στοχοποίηση επιβεβαιώθηκε από ένα
ακόμη άτομο, τη γυναίκα του, η οποία σε τηλεφωνική συνομιλία όταν ο Αποστόλου της είπε
«θυμάσαι που τον είχαμε πετύχει σε κάτι φανάρια, που κόλλαγε αφίσες;» απάντησε καταφατικά. Την Τετάρτη 11/7 θα ολοκληρωθεί ο
σχολιασμός της πολιτικής αγωγής.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
Ιούλης: 11/7, 16/7 και 19/7 στον Κορυδαλλό.
18/7 και 23/7 στο Εφετείο.
Ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες Σεπτέμβρη: 6/9, 7/9, 19/9 και 26/9 στο Εφετείο.
10/9, 11/9, 12/9, 14/9 και 20/9 στον Κορυδαλλό.

τάνοντας προς την τελική φάση της δίκης, το
αντιφασιστικό κίνημα χρειάζεται να οργανώσει
ακόμα πιο συστηματικά την παρουσία του. Τον
τόνο έδωσαν από τώρα οι αγωνιστές, που βρέθηκαν
στο ακροατήριο της συνεδρίασης της 9/7.
Ο Θόδωρος Περεντίδης από την Αντιφασιστική Συνέλευση Ορεστιάδας είπε στην ΕΑ: «Οι σύντροφοι συνήγοροι πολιτικής αγωγής δίνουν τη μάχη μαζί με το
κίνημα. Είναι η πρώτη μας παρουσία στη δίκη, ενώ και
στην Ορεστιάδα δίνουμε τον δικό μας αγώνα ενάντια
στο φασισμό».
«Η σημερινή μας παρουσία στη δίκη είναι μια από τις
πρώτες δράσεις μας. Θα μεταφέρουμε την εικόνα και
στα τοπικά ΜΜΕ. Θα οργανώσουμε και άλλες εκδηλώσεις και θα συμμετάσχουμε στα συλλαλητήρια της 15/9
στην Αθήνα και στις 18/9 στο Κερατσίνι», τόνισαν οι
Διονύσης Γαλιατσάτος και Τάσος Καραντής από την
Ενωτική Πρωτοβουλία Αντιφασιστών Σαλαμίνας.

Νέο τεύχος “Σοσιαλισμός από τα Κάτω”

Π

“Να κλείσουμε το δρόμο στο
ρατσισμό και τους φασίστες”

οιος εργαζόμενος ή νεολαίος σήμερα δεν θα χαιρόταν με την ιδέα να δει
τη Μέρκελ, το Μακρόν, τον
Τραμπ, τον Κουρτς και τον Σαλβίνι κλεισμένους μέσα σε ένα
κλουβί, όπως αυτά που επιφυλάσσουν οι ίδιοι για τους πρόσφυγες, τους μετανάστες και τα
παιδιά τους; Ποιος δεν θα ενθουσιαζόταν με την ιδέα να δει όλους
τους ηγέτες και τα αφεντικά του
πλανήτη, που φορτώνουν στις
πλάτες μας την κρίση τους με λιτότητα, ρατσισμό, σεξισμό και πόλεμο, σε αυτή τη θέση; Η εικόνα που
κοσμεί το εξώφυλλο του νέου τεύχους του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω (Ιούλης-Αύγουστος
2018, Νο 129) μοιάζει συμβολική,
αλλά δεν είναι. Είναι προσανατολισμός και πρόταση μάχης για το κίνημα διεθνώς και στην Ελλάδα.
Από το πρώτο άρθρο “Μαντρώστε
τους ρατσιστές – Ανοίξτε τα σύνορα
για τους πρόσφυγες” που υπογράφει η Μαρία Στύλλου, αυτή η προοπτική βρίσκεται στο κέντρο. Απέναντι στους συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ
σε όλα τα μέτωπα -από τη συμφωνία
για το χρέος που φέρνει νέες αιματηρές θυσίες για τα πλεονάσματα μέχρι
τη συμφωνία για το Μακεδονικό που
υλοποιεί τις απαιτήσεις της ελληνικής
άρχουσας τάξης στα Βαλκάνια αλλά
και τη νέα εγκληματική συμφωνία με
την ΕΕ για τους πρόσφυγες- το άρθρο
εστιάζει στην ανάγκη κλιμάκωσης των
εργατικών αγώνων αλλά και των πολιτικών μάχων ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες. Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να βάλει φρένο στην προσπάθεια της δεξιάς και της
ακροδεξιάς να εκμεταλλευτούν τις υποχωρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για να σηκώσουν κεφάλι και
να χτυπήσουν το εργατικό κίνημα και τις αντιστάσεις του.
“Μόνο η δύναμη του αντιρατσιστικού κινήματος και της εργατικής τάξης μπορεί να σταματήσει αυτή την κατρακύλα”, τονίζει το άρθρο,
“Με βασικά αιτήματα ανοιχτά σύνορα, ελεύθερη μετακίνηση, όχι στις απελάσεις, άσυλο και
στέγη στους πρόσφυγες και μετανάστες, χρειάζεται να μετατρέψουμε σε αντιρατσιστικά μετερίζια κάθε χώρο δουλειάς, κάθε σωματείο,
κάθε γειτονιά...
Παράλληλα οργανώνουμε τη μάχη ενάντια
στους φασίστες. Φτάσαμε να τους στείλουμε
στα δικαστήρια με την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά δεν σταματάμε. Επιμένουμε να τελειώσει η δίκη, αλλά τώρα διεκδικώντας να γίνει άμεση η σύλληψη της ηγεσίας
της Χρυσής Αυγής μετά την ανοιχτή πρόκληση
να καλέσουν σε πραξικόπημα με τις δηλώσεις
Μπαρμπαρούση στη Βουλή. Χρειάζεται να είναι καθαρό σε όλους ότι η μάχη ενάντια στον
ρατσισμό δεν ξεχωρίζεται από τη μάχη ενάντια
στη Χρυσή Αυγή. Θέλουμε να καθαρίσουν οι
δρόμοι απ’ όλα τα φασιστικά αποβράσματα και
δεν θέλουμε τη συμφωνία Τσίπρα με την Ε.Ε.
να ανοίξει το δρόμο για καινούργια... Η Ν.Δ.
και ο Μητσοτάκης προσπαθούν να ψαρέψουν
μέσα σ’ αυτές τις εξελίξεις και να σπρώξουν το
κλίμα δεξιά. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε.
Όπως τους κλείσαμε το δρόμο με τις εργατικές μάχες ενάντια στα μνημόνια, έτσι θα τους

κλείσουμε και σήμερα το δρόμο με ένα μεγάλο
αντιρατσιστικό κίνημα που θα ξεσηκώσει τους
πάντες όπως το 2015”.

Κρίση
Στο άρθρο του “Ιταλία – Ο «αδύνατος κρίκος»
της ΕΕ”, ο Πάνος Γκαργκάνας δίνει μια πολύτιμη εικόνα για την μακρόχρονη οικονομική και
πολιτική κρίση της Ιταλίας και των τεράστιων
προβλημάτων που δημιουργεί σε ολόκληρο το
οικοδόμημα της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως, καθώς είναι μια χώρα “πολύ μεγάλη για να αφεθεί
να χρεοκοπήσει, αλλά και πολύ μεγάλη για να
διασωθεί”. Στο άρθρο του “Ισπανία – Ο Ραχόι
έφυγε, η κρίση μένει”, ο Νίκος Λούντος εξηγεί
την ξαφνική κατάρρρευση της δεξιάς κυβέρνησης μέσα από το πρίσμα των τεράστιων αγώνων
και κινημάτων που έχουν ξεδιπλωθεί στη χώρα
τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια τουλάχιστον.
“Το πολιτικό σύστημα της Ισπανίας έχει πέσει
πάνω σε βράχια και το οδήγησε εκεί η αδιάκοπη
αντίσταση που ανέπτυξε το κίνημα από το ξεκίνημα της κρίσης”, υποστηρίζει.
Με αφορμή τις εξελίξεις στις δύο αυτές χώρες και συγκεκριμένα “το βέτο του Προέδρου
της Δημοκρατίας στο διορισμό «ευρωσκεπτικιστή» υπουργού Οικονομικών στην Ιταλία και η
καθαίρεση της τοπικής κυβέρνησης της Καταλωνίας από την κεντρική κυβέρνηση του ισπανικού κράτους”, το άρθρο “Σύνταγμα και πολιτική κρίση” που υπογράφει ο Μπάμπης Κουρουνδής έρχεται να παρέμβει στη συζήτηση για τη
γέννηση, την εξέλιξη και το ρόλο των Συνταγμάτων σήμερα καθώς και πώς πρέπει να τα αντιμετωπίζει το εργατικό κίνημα. Ενώ με αφορμή
το συντριπτικό 66% υπέρ της έκτρωσης στο δη-

μοψήφισμα της Ιρλανδίας, στο άρθρο της
“Έκτρωση: Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες”, η Κατερίνα Θωίδου θυμίζει τους μαζικούς αγώνες των γυναικών σε όλον τον
κόσμο, τα αιτήματά τους και τους τρόπους για να τα κερδίσουν ενάντια στις
σεξιστικές επιθέσεις και διακρίσεις.
“Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;”. Ο τίτλος του άρθρου της Λίλιαν
Μπουρίτη τραβάει από μόνος του το ενδιαφέρον όλου του κόσμου που σήμερα
απογοητεύεται από την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και αναζητά εναλλακτική. Το ίδιο
ισχύει για το άρθρο “Εργατική τάξη: Ο
«ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα”,
στο οποίο ο Λέανδρος Μπόλαρης
απαντά σε κάποια πολύ κρίσιμα ερωτήματα: Είναι η εργατική τάξη η δύναμη της ανατροπής, όπως υποστήριζε ο
Μαρξ; Ποια η κατάστασή της σήμερα;
Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη σύνθεση
και τις συνθήκες στις οποίες δουλεύει; Πώς μπορεί από τάξη κυριαρχούμενη να γίνει κυρίαρχη και να
απελευθερώσει όλη την κοινωνία;
Δύο άρθρα, ενάντια στον πόλεμο
και ενάντια στον εθνικισμό, συμπληρώνουν το παζλ των μεγάλων μαχών
που έχει να δώσει το κίνημα και η
Αριστερά το επόμενο διάστημα. Στο
πρώτο, “Μέση Ανατολή – Αντίσταση
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
στην κλιμάκωση των ανταγωνισμών”, ο Σωτήρης Κοντογιάννης παρουσιάζει όλη την εικόνα
των συγκρούσεων στην περιοχή τονίζοντας ότι
“οι λαοί της Μέσης Ανατολής δεν έχουν να περιμένουν τίποτα ούτε από τις Μεγάλες Δυνάμεις ούτε από τους τοπικούς συμμάχους
τους... Η ελπίδα μπορεί να έρθει μόνο από τα
κάτω -από μια νέα «Αραβική Άνοιξη»”. Ενώ στο
δεύτερο “Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των
εθνικισμών»;”, ο Γιώργος Πίττας εξηγεί γιατί η
απάντηση της Αριστεράς δεν μπορεί και δεν
πρέπει να είναι η “πατριωτική” σύμπραξη με τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης αλλά η “διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών που σημαίνει πάλη για την ανατροπή των δικών μας αστικών τάξεων” σε όλες τις πλευρές του Αιγαίου
και τα Βαλκάνια.
Το περιοδικό κλείνει με τις σελίδες της Βιβλιοκιριτικής. Το μικρό βιβλίο τσέπης “Ένας
επαναστατικός οδηγός για τον Καρλ Μαρξ” του
Μάικ Γκονζάλες παρουσιάζει ο Κώστας Πίττας
και το βιβλίο “Βάση και εποικοδόμημα” του Κρις
Χάρμαν προτείνει ο Αποστόλης Λυκούργος.

Λένα Βερδέ
Γιορτή της ΕΑ, Θεσσαλονίκη 6/7

εργατικη αλληλεγγυη σελ.11
11 Ιούλη 2018, Νο 1332

Γιορτή της
Εργατικής
Αλληλεγγύης
στη Θεσσαλονίκη

Μ

ε επιτυχία πραγματοποιήθηκε
και στη Θεσσαλονίκη η γιορτή
για τα 32 χρόνια κυκλοφορίας
της Εργατικής Αλληλεγγύης, την περασμένη Παρασκευή 6/7, στο πάρκο του
Εργατικού Κέντρου.
Τη συζήτηση άνοιξε ο Γιάννης Κούτρας, μέλος των ΔΣ του Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου, της ΕΝΙΘ και της ΟΕΝΓΕ. Στάθηκε στη βοήθεια της Εργατικής Αλληλεγγύης για να δοθούν οι
πρόσφατες εκλογικές μάχες, οι οποίες
σήμαναν την αύξηση της δύναμης της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο χώρο των νοσοκομείων.
Στη συνέχεια μίλησε ο Τάσος Αναστασιάδης, από το Συντονισμό Ενάντια
στα Μνημόνια, ο οποίος αναφέρθηκε
στο ρόλο που έπαιξε η εφημερίδα από
την κυκλοφορία της, ιδιαίτερα στις μάχες ενάντια στη κυβέρνηση Μητσοτάκη των αρχών του 90', αλλά και στις
αρχές της περασμένης δεκαετίας,
στην αυγή της νέας ριζοσπαστικοποίησης που σήμανε το Σιάτλ και η Γένοβα, και μέχρι σήμερα.
Η Φανή Γουργούρη, γενική γραμματέας του Δ.Σ. ΟΜΥΛΕ-ΟΛΘ χαιρέτησε
εγκάρδια την εκδήλωση, μιλώντας για
τους ανθρώπους που διακινούν την
Εργατική Αλληλεγγύη, που πραγματικά βρίσκονται παντού, όχι μόνο στις
μάχες για τα εργασιακά δικαιώματα,
αλλά και στις μάχες ενάντια στο ρατσισμό, το φασισμό και τον εθνικισμό, σε
μια περίοδο όπου στη Θεσσαλονίκη
αυτό είναι απαραίτητο.
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση στην
οποία αναδείχθηκε από μια σειρά τοποθετήσεων η χρησιμότητα διακίνησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης «χέρι με
χέρι», σε μια περίοδο που οι μάχες είναι ανοικτές, και η εργατική τάξη μπορεί και πρέπει να κερδηθεί στην αντικαπιταλιστική προοπτική «άτομο το
άτομο».
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με ρεμπέτικο γλέντι, φαγητό και ποτό, αλλά και
αγωνιστικό ραντεβού για τις μάχες του
επόμενου διαστήματος, με πρώτο σταθμό τη σύσκεψη που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ τη
Δευτέρα 9//7 στο ΕΚΘ για τη διοργάνωση αντιρατσιστικής/αντιφασιστικής διαδήλωσης στην πόλη στις 15/9.

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1332, 11 Ιούλη 2018

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ

Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Εργατική τάξη:
Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

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

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7

καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7 καφέ Σκαντζόχοιρος
7μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 Goody’s 8μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Αριστερή απάντηση στην κρίση της Ε.Ε.
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Κυριακή Γεωργάκη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Μαντρώστε τους ρατσιστές –
Ανοίξτε τα σύνορα στους πρόσφυγες
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Λα Ροζέ 6μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7
καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Κομπόης 7μμ
Πώς απαντάμε
στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΙΛΙΟΝ

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 κήπος 8μμ
Μαντρώστε τους ρατσιστές –
Ανοίξτε τα σύνορα στους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12 /7 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Πώς απαντάμε
στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8μμ
Η αριστερή απάντηση στην κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7 Βενέτης 8μμ
Η επανάσταση των Νεότουρκων
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/7 Πνευματικό Κέντρο

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Ποέτα 8μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Ζωή 7μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7 καφέ Pure 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Γιώτης 8μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Μαντρώστε τους ρατσιστές – Ανοίξτε τα
σύνορα στους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού

ΠΕΜΠΤΗ 12/7
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 8μμ
Η αριστερή απάντηση στην κρίση της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΠΕΜΠΤΗ 12/7 καφέ Παράγκα 7μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO
μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι εργάτες πάρουν
συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο
όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη
δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες
ανάγκες.

EΠANAΣTAΣH
και όχι ρεφορμισμό
O καπιτα λισμός δεν παίρ νει διορ θώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή.
Tο κοινοβούλιο, ο στρα τός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα

συμφέρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H
εργατική τάξη θα χρειαστεί το δικό της
κράτος, στηριγμένο στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων
απ' τους χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.

ΔIEΘNIΣMO
όχι "σοσιαλισμό σε μια χώρα" ή
"σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι
ακό μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή
σοσια λι στι κή επα νά στα ση όπως ο
Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα
της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λινισμού, της Kίνας και των άλλων
ανατολικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική
ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσσας, θρησκείας, φύλου, φυλής ή
σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερω τι κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται

στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα της εργατικής
τά ξης σε διεθνή κλίμα κα από τη Nέα
Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο
ως το Σάο Πάολο.
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσε ων που απειλεί να δια σπά σει τους
εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της “δικής μας” άρ χουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμα στε αντίθετοι στην καταπίεση των
μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα μέτρα αστυνόμευ σης των
μεταναστών.

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον εαυτό της και όλους τους
καταπιεσμένους μέσα από τη δική της
δράση. Για να κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Εργατική τάξη:
Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου, Κισσάβου 11, 7μμ
Μέση Ανατολή, αντίσταση
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και στην κλιμάκωση των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 19/7

Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πώς νίκησε
η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πώς χάθηκε
η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο
ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε ένα
επα να στα τικό σοσια λι στικό εργα τικό
κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους εργάτες για την επαναστατική
προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης,
απ' όπου και αν προέρχεται.

Θέλω να γίνω
μέλος του ΣEK
Oνομα ...........................................................................................................
...................................................................................................................................

Διεύθυνση ................................................................................................
...................................................................................................................................

Πόλη ................................................................................................................
Tηλέφωνο ...............................................................................................
Σωματείο - Σύλλογος .............................................................
...................................................................................................................................

Εξορμήσεις
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7
ΔΟΥΚΙΣΗΣ Μετρό 7.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Δημόσιο Σήμα 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/7
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός) 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα
6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γιωργάκη Ολυμπίου 7.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου
6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας
(Public) 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος κ Καραϊσκου
11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 12μεσ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11.30πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου
10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 10.30πμ
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Ιστορία

Τ

αδελφό του, Μωάμεθ E'.
Όμως, πέρα από τον Σουλτάνο και την Αυλή
του, το καθεστώς των Νεότουρκων είχε να αντιμετωπίσει και τις διεκδικήσεις «από τα κάτω»,
από τον κόσμο που είχε ελπίσει ότι επιτέλους
κάτι είχε αλλάξει. Οι έμποροι, οι τεχνίτες, οι
αγρότες, οι εργάτες, όλοι αυτοί που είχαν στηρίξει την επανάσταση, έγραφε ο Τρότσκι,
“έφεραν μαζί τους και τα συμφέροντα, τα αιτήματα και τις ελπίδες τους. Όλες οι επί μακρόν καταπιεσμένες κοινωνικές προσδοκίες
τους εκδηλώνονται τώρα ανοιχτά, τώρα που
το κοινοβούλιο τους προσφέρει ένα κέντρο
για τους αγώνες τους...”. Σύντομα, όμως, οι
Νεότουρκοι στράφηκαν εναντίον τους, απαγορεύοντας, για παράδειγμα, τις απεργίες μόλις
ένα χρόνο μετά την επικράτησή τους.

ον Ιούνιο του 1908 η Τρίτη Στρατιά του
Οθωμανικού Στρατού στασίασε. Η Τρίτη
Στρατιά είχε γίνει μέσα στα προηγούμενα χρόνια η βάση της “Επιτροπής Ένωση και
Πρόοδος”, της συνωμοτικής οργάνωσης των
“Νεοτούρκων” που είχε ιδρυθεί με στόχο τον
εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Οι στασιαστές έστειλαν τελεσίγραφο στον
Σουλτάνο Αμπντούλ Χαμίντ Β' με το οποίο
απαιτούσαν την επαναφορά του Συντάγματος
του 1876 -του πρώτου Συντάγματος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το οποίο δεν είχε
εφαρμοστεί ποτέ αφού ο ίδιος ο Αμπντούλ Χαμίντ το είχε καταργήσει δυο μόλις χρόνια μετά
την υπογραφή του. Στην περίπτωση που ο
Σουλτάνος αρνιόταν, έγραφε το τελεσίγραφο,
ο στρατός θα βάδιζε στην Κωνσταντινούπολη
και θα τον εκθρόνιζε.
Όλες οι προσπάθειες του Σουλτάνου να
σταματήσει την ανταρσία αποδείχτηκαν μάταιες: η μια μετά την άλλη οι στρατιωτικές μονάδες που έστελνε, αυτομολούσαν αμέσως. Στις
28 Ιουλίου ο Αμπντούλ Χαμίντ αναγκάστηκε να
αποδεχτεί την ήττα του και να συνθηκολογήσει: το Σύνταγμα του 1876 τέθηκε και πάλι σε
ισχύ. Τα πολιτικά κόμματα νομιμοποιήθηκαν. Η
Γερουσία, η “Άνω Βουλή” που διοριζόταν από
τον ίδιο τον Σουλτάνο, συστάθηκε και πάλι σε
σώμα, αλλά με εξουσίες δραστικά κουτσουρεμένες. Οι εκλογές για την “Κάτω Βουλή” -που
θα είχε τώρα αναβαθμισμένες αρμοδιότητεςορίστηκαν για τον Νοέμβριο. Η “Ένωση και
Πρόοδος” σάρωσε.
“Οι Νεότουρκοι έχουν φτάσει στο ζενίθ της
δύναμής τους” έγραφε τον Ιανουάριο του
1909 ο Λέον Τρότσκι (το κείμενο περιλαμβάνεται στο βιβλίο Τα Βαλκάνια και οι Βαλκανικοί
Πόλεμοι 1912-1913). “Έχουν την πλειοψηφία
στη Βουλή. Ο πρόεδρος είναι Νεότουρκος. Ο
Σουλτάνος δεν κουράζεται να εναγκαλίζεται
με τους πρώην στασιαστές. Η ευρωπαϊκή διπλωματία είναι έτοιμη να τους θωπεύσει μέχρι
θανάτου...”.
Ο πρόεδρος της Βουλής ήταν ο Αχμέτ Ριζά,
ο εκδότης της παράνομης μέχρι πριν από λίγο
εφημερίδας της Επιτροπής Ένωση και Πρόοδος που τυπωνόταν στο Παρίσι. Μέχρι την
επανάσταση του 1908, γράφει ο Τρότσκι, δεν
υπήρχε ούτε ένας επίσημος στη Δύση πρόθυμος να τον ακούσει. “Η ολλανδική κυβέρνηση
απείλησε να τον απελάσει από τη χώρα... Μάταια χτύπησε τις πόρτες ισχυρών κοινοβουλευτικών: δεν το δέχτηκαν. Τώρα όμως...
σπεύδουν να βεβαιώσουν... πως απολαμβάνει
την εύνοια όλων”. Στην πραγματικότητα,
όμως, αυτή η νέα ‘αγάπη’ των Μεγάλων Δυνάμεων ήταν τελείως υποκριτική.

Ο Μεγάλος Ασθενής
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία των αρχών του
20ου αιώνα ήταν ένα κράτος υπό κατάρρευση.
“Κατά τη διάρκεια μόνο της βασιλείας του Αμπντούλ Χαμίντ”, γράφει ο Τρότσκι “έχασε τη
Βουλγαρία, την Ανατολική Ρωμυλία (σήμερα
νότια Βουλγαρία), τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη,
την Αίγυπτο, την Τυνησία και τη Δοβρουτσά
(δυτική ακτή της Μαύρης Θάλασσας, σήμερα
μοιράζεται ανάμεσα στη Ρουμανία και τη
Βουλγαρία)”.
Οι κεντρόφυγες αυτές τάσεις οφείλονταν σε
μεγάλο βαθμό στην ίδια την εθνολογική και
θρησκευτική σύνθεση των πληθυσμών της αυτοκρατορίας. Ταυτόχρονα, όμως, υποδαυλί-

Eθνικό ζήτημα

1908 - Η επανάσταση
των «Νεότουρκων»
ζονταν και από τις Μεγάλες Δυνάμεις: “Η Μικρά Ασία έπεσε ανίσχυρη κάτω από την πολιτική και οικονομική δικτατορία της Γερμανίας...
Η Αυστρία ετοιμαζόταν να κατασκευάσει μια
σιδηροδρομική γραμμή μέσω του σαντζακίου
του Νόβι Παζάρ (στα σύνορα σήμερα ΣερβίαςΜαυροβουνίου) για να εξασφαλίσει έναν στρατηγικό δρόμο προς τη Μακεδονία. Η Βρετανία
από την άλλη, σε αντίθεση με την Αυστρία,
προωθούσε άμεσα ένα σχέδιο αυτονόμησης
της Μακεδονίας...”
Η “επίθεση” αυτή των Μεγάλων Δυνάμεων
έπαιξε από ότι φαίνεται καταλυτικό ρόλο στην
εκδήλωση της στάσης. Στα μάτια μιας μερίδας
των αξιωματικών που συμμετείχαν στην συνωμοσία, το απολυταρχικό καθεστώς του Αμπντούλ Χαμίντ ήταν υπεύθυνο για αυτή την καταρράκωση της χώρας. Το Σύνταγμα, οι εκλογές και η δημοκρατία ήταν το “γιατρικό” που
θα έσωζε τον Μεγάλο Ασθενή από τον βέβαιο
θάνατο που έβλεπαν, με γοργούς ρυθμούς, να
πλησιάζει.
Τυπικά, το κίνημα των Νεοτούρκων δεν ήταν
παρά ένα στρατιωτικό πραξικόπημα: αυτός
που εξανάγκασε τον Αμπντούλ Χαμίντ στην
παραχώρηση του Συντάγματος ήταν η Τρίτη
Στρατιά και όχι μια λαϊκή εξέγερση, όπως είχε
γίνει πχ στη Γαλλία το 1789. Στην πραγματικότητα, όμως, το κίνημα των Νεοτούρκων ήταν
μια πραγματική επανάσταση που εντάσσεται
στις παραδόσεις του κύκλου των αστικών επαναστάσεων της περιόδου 1789-1848.
“Θα ήταν τελείως ανόητο”, γράφει ο Τρότσκι,
“να δει κανείς στα γεγονότα ... σαν ένα απλό
στρατιωτικό προνουντσιαμέντο και να τα χαρακτηρίσει ως ανάλογα κάποιων στρατιωτικο-δυναστικών πραξικοπημάτων... Η δύναμη των
Τούρκων αξιωματικών και το μυστικό της επιτυχίας τους δεν έγκειται σε κάποιο αριστουργηματικό σχέδιο ή σε κάποια διαβολική και πανούργα συνωμοσία αλλά στην ενεργή συμπαράσταση που έδειξαν οι πιο προχωρημένες τάξεις: οι έμποροι, οι τεχνίτες, οι εργάτες, τμήματα των δημοσίων υπαλλήλων και του ιερατείου
και, τέλος, η ύπαιθρος όπως ήταν ενσωματωμέ-

Διαδήλωση στη
Θεσσαλονίκη
τη μέρα της
ανακήρυξης
του
Συντάγματος

νη στον αγροτικό στρατό... Οι πρώτες εβδομάδες της Τούρκικης Επανάστασης σημαδεύτηκαν από απεργίες αρτοποιών, τυπογράφων,
υφαντουργών, τραμβαγέρηδων και καπνεργατών στην Κωνσταντινούπολη καθώς και λιμενεργατών και σιδηροδρομικών”. Διαδηλώσεις
οργανώθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, ενώ η πολυεθνική εργατική σοσιαλιστική ομοσπονδία
Φεντερασιόν κάλεσε την εργατική τάξη να υποστηρίξει τους Νεότουρκους εφόσον αυτοί θα
τηρούσαν τις φιλεργατικές υποσχέσεις τους.

Στρατός
Υπήρχε ένα πολύ απλός λόγος για τον οποίο
ο στρατός έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο
στην Επανάσταση των Νεοτούρκων: το καθεστώς στηριζόταν στον στρατό (η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε τον μεγαλύτερο σχετικά με τον
πληθυσμό στρατό στον κόσμο). Παρά την απέχθειά του απέναντι σε κάθε είδους εκσυγχρονισμό, ο Σουλτάνος ήταν αναγκασμένος να “εξευρωπαΐσει ως ένα βαθμό το στρατό και να δώσει
στους μορφωμένους ανθρώπους πρόσβαση σε
αυτόν. Και αυτοί δεν τον περιφρόνησαν...”. Με
αυτόν τον τρόπο, συνεχίζει ο Τρότσκι, “το ίδιο
το κράτος οργάνωσε στο εσωτερικό του τη μαχητική πρωτοπορία του... αστικού έθνους.” Το
ίδιο το στράτευμα βρισκόταν λόγω των άθλιων
συνθηκών και των καθυστερήσεων στην καταβολή των μισθών σε μόνιμη αναταραχή.
Η επανάσταση των Νεοτούρκων πέτυχε μια
εκπληκτική νίκη τον Ιούλη του 1908. Αλλά δεν
κατάφερε να σώσει τελικά την Οθωμανική Αυτοκρατορία από την κατάρρευση και τον διαμελισμό. Το νέο καθεστώς βρέθηκε αμέσως
αντιμέτωπο με μια ολόκληρη σειρά από προκλήσεις που δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει.
Τον Απρίλη του 1909, ο Αμπντούλ Χαμίντ οργάνωσε με τη βοήθεια στρατευμάτων που
ήταν πιστά σε αυτόν πραξικόπημα και ανέτρεψε την κυβέρνηση της Επιτροπής. Η επανάσταση, όμως, διασώθηκε τελικά ύστερα από
την επέμβαση της Τρίτης Στρατιάς. Ο Αμπντούλ Χαμίντ καθαιρέθηκε από τον θρόνο
“από τον λαό” και αντικαταστάθηκε από τον

Αλλά η μεγαλύτερη πρόκληση που θα είχε
να αντιμετωπίσει η Επανάσταση, έγραφε ο
Τρότσκι, θα ήταν το εθνικό ζήτημα. Η επανάσταση του 1908 είχε χαρίσει ελπίδες σε όλες
τις καταπιεσμένες μειονότητες της αυτοκρατορίας. Το παλιό καθεστώς αντιμετώπιζε τις
εξεγέρσεις με τη βία. Αυτός ο δρόμος αποδείχτηκε καταστροφικός. “Μόνο ένα ενιαίο κράτος όλων των βαλκανικών εθνοτήτων σε μια
δημοκρατική ομόσπονδη βάση… μπορεί να φέρει εσωτερική ειρήνη στα Βαλκάνια…. Όμως
οι Νεότουρκοι απέρριψαν αποφασιστικά αυτόν
τον δρόμο... Η δεξιά τους πτέρυγα αντιτίθεται
συστηματικά ακόμα και στην επαρχιακή αυτοδιοίκηση. Η πάλη ενάντια στις ισχυρές κεντρόφυγες τάσεις κάνει τους Νεότουρκους οπαδούς μιας 'ισχυρής κεντρικής εξουσίας' και
τους ωθεί σε μια εκ των πραγμάτων συμμαχία
με τον Σουλτάνο. Αυτό σημαίνει πως όταν το
κουβάρι των εθνικών αντιφάσεων αρχίσει να
ξετυλίγεται... η δεξιά πτέρυγα των Νεοτούρκων θα προσχωρήσει ανοιχτά στη μεριά της
αντεπανάστασης”. Η πρόβλεψη αυτή αποδείχτηκε προφητική.
Το Σεπτέμβρη του 1908, η Αυστροουγγαρία
προσάρτησε την Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Ελλάδα ενσωμάτωσε την Κρήτη και η Βουλγαρία
(που ήταν μέχρι τότε ημιαυτόνομη) ανακήρυξε
την ανεξαρτησία της. Τέσσερα χρόνια αργότερα, και ενώ η ίδια η Οθωμανική Αυτοκρατορία
ταλανιζόταν από αλλεπάλληλες πολιτικές κρίσεις, ξέσπασαν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι -με
τους οποίους η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχασε πρακτικά όλες της τις βαλκανικές κτήσεις.
Κάθε αποτυχία ωθούσε τους Νεότουρκους
ένα ακόμα βήμα πιο δεξιά. Στις εκλογές του
1914, η “Επιτροπή Ένωση και Πρόοδος” σάρωσε και πάλι -αλλά για έναν πολύ διαφορετικό λόγο από ότι τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη του
1908: τώρα ήταν απλά το μόνο υποψήφιο κόμμα. Η κυβέρνηση που προέκυψε από αυτές τις
“εκλογές” ευθύνεται, ανάμεσα στα άλλα και
για τα πρώτα πογκρόμ ενάντια στους Αρμένιους που οδήγησαν στη γενοκτονία.
Το πρώτο πράγμα που έκανε η νέα κυβέρνηση που σχηματίστηκε μετά τις εκλογές του
1914 ήταν να βάλει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό
των Κεντρικών Δυνάμεων, της Γερμανίας και
της Αυστροουγγαρίας. Η ήττα τους το 1918
σήμανε και το οριστικό της τέλος.
Στις 17 Νοεμβρίου του 1922 ο τελευταίος
Σουλτάνος, ο Μωάμεθ ΣΤ', εγκατέλειψε τη χώρα. Ένα χρόνο αργότερα ο Μουσταφά Κεμάλ
ορκίστηκε πρώτος πρόεδρος της Τουρκίας.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Εκδήλωση
Μαρξιστικού Bιβλιοπωλείου

Ιδέες

200 χρόνια Μαρξ

15ήμερο
εκπτώσεων
& προσφορών
10-25 Ιούλη

“Ο Τρότσκι
για τα Βαλκάνια”

Προτάσεις για διάβασμα

Μ

Θα τα βρείτε στο

ια πολύ καλή συζήτηση έγινε στην εκδήλωση «Ο Τρότσκι για τα Βαλκάνια» που
διοργάνωσε το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
την Πέμπτη 5 Ιούλη, με αφορμή την επανέκδοση
του βιβλίου του Τρότσκι «Βαλκάνια και Βαλκανικοί
Πόλεμοι 1912-1913».
Ο ομιλητής Λέανδρος Μπόλαρης ανέδειξε τη
συμβολή των κειμένων που έγραψε ως πολεμικός
ανταποκριτής ο Τρότσκι στη χάραξη μια διεθνιστικής πολιτικής για την Αριστερά στα Βαλκάνια μέσα στους ανταγωνισμούς των τοπικών αρχουσών
τάξεων και των Μεγάλων Δυνάμεων για τη μοιρασιά της καταρρέουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου
αιώνα. Στα πλαίσια αυτών των ανταγωνισμών αναδείχθηκε τότε και το Μακεδονικό ζήτημα. Περίπου
80 χρόνια αργότερα, τη δεκαετία του 1990, η κατάρρευση της ενιαίας Γιουγκοσλαβίας έφερε ξανά
στο προσκήνιο το Μακεδονικό με την ελληνική άρχουσα τάξη να επιδιώκει τη μετατροπή της γειτονικής χώρας σε «πίσω αυλή» του ελληνικού καπιταλισμού. Επισήμανε τη συμβολή ενός άλλου βιβλίου, της έκδοσης του ΜΒ «Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τάξη», στην αντίσταση ενάντια στις σύγχρονες εθνικιστικές εκστρατείες και στον διεθνιστικό προσανατολισμό
της αριστεράς.
Η πολύ ζωντανή συζήτηση δεν περιστράφηκε
μόνο γύρω από τις σημερινές εξελίξεις μετά τη
Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και σε τι μεταφράζεται μια
διεθνιστική πολιτική που συγκρούεται με τη λυσσαλέα προσπάθεια της ΝΔ και της ακροδεξιάς να
αξιοποιήσουν τον εθνικισμό, αλλά επεκτάθηκε σε
γενικότερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το
πώς συγκροτήθηκαν τα σύγχρονα έθνη-κράτη
(ανάμεσά τους και το ελληνικό), το με ποιους τρόπους θα μπορούσε κανείς να προσδιορίσει μαρξιστικά την έννοια της εθνότητας κλπ.
Από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο ετοιμάζεται και
θα κυκλοφορήσει σύντομα η επανέκδοση του βιβλίου «Μαρξισμός και εθνικισμός» του Κρις Χάρμαν.

μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
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Γράμματα και σχόλια

Στον Ωρωπό δεν περνάει ο φασισμός

Σ

τα μουλωχτά, ανακοινωμένο μόλις δυο ημέρες πριν, ο Μιχαλολιάκος προσπάθησε να
μιλήσει σε ανοιχτή φασιστοσύναξη στην
κεντρική πλατεία του Ωρωπού το Σάββατο 7/7.
Αλλά η αντιφασιστική απάντηση ήταν άμεση.
Μέσα σε μία μόλις μέρα, με πρωτοβουλία της
Επιτροπής Αγώνα Ωρωπού δεκάδες αντιφασίστες
και αντιρατσιστές συγκεντρώθηκαν στην είσοδο
των Φέρυ Μποτ, δηλώνοντας πως οι ναζί της ΧΑ είναι ανεπιθύμητοι και στον Ωρωπό. Λίγα μέτρα μακριά, έγινε η ναζιστική σύναξη απομονωμένη και περιτριγυρισμένη από διμοιρίες των ΜΑΤ και κλούβες.
Δεκάδες μέλη της Επιτροπής Αγώνα Ωρωπού,
της ΚΕΕΡΦΑ, του Αντιφασιστικού Συντονισμού Βορείων Προαστίων, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΛΑΕ γέμισαν τους δρόμους με μουσικές και αντιφασιστικά συνθήματα. "Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά, στη φυλακή να πάνε τα φασισταριά" φώναξαν
βροντερά μέσα σε πανηγυρικό κλίμα και κάτω από
τους ήχους του Bella Ciao στο ακορντεόν.
“Είναι μεγάλη πρόκληση, λίγες μέρες πριν από
την επέτειο της κατάρρευσης της Χούντας, στον
τόπο που βασανίζονταν φυλακισμένοι αγωνιστές
από τους χουντικούς, να βγαίνουν οι νοσταλγοί
του Χίτλερ και της δικτατορίας και να μιλάνε ανοιχτά”, ανέφερε στην ομιλία του ο Νίκος Ξαρχάκος,
εκ μέρους της Επιτροπής Αγώνα Ωρωπού.

Χίλιοι διαδηλωτές βρέθηκαν
στο Καλαί το Σάββατο 7 Ιούλη, τελευταίο σταθμό της πορείας που είχε καλεστεί από
τη Βεντιμίλια στα γαλλοϊταλικά σύνοργα μέχρι το Λονδίνο.
7/7, Αντιφασιστική συγκέντρωση στον Ωρωπό

Στην αντιφασιστική συγκέντρωση μίλησαν επίσης ο Μάνος Νικολάου, εκ μέρους του ΚΕΕΡΦΑ, η
Μάνια Μπαρσέφσκι εκ μέρους του ΛΑΕ, η Αφροδίτη Φράγκου, εκ μέρους της Αντιφασιστικού Συντονισμού Μαρουσιού και Βορείων Προαστίων και ο
Γιάννης Σηφακάκης, εκ μέρους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
“Βλέπουμε με καθαρά μάτια και ανοιχτά μυαλά.
Η Επιτροπή αγώνα Ωρωπού πολλά χρόνια τώρα
κάνουμε αγώνα ενάντια στους φασίστες και στο
πλευρό των προσφύγων και των μεταναστών.
Εξάλλου ο Ωρωπός είναι μια περιοχή προσφύγων.
Τις επόμενες μέρες, στις 24 Ιούλη, θα οργανώσουμε, όπως κάνουμε από το 1998 μέχρι και σήμερα κάθε χρόνο, τη γιορτή της ελευθερίας. Στις παλιές φυλακές, στα κελιά των κρατούμενων αγωνι-

στών εδώ και χρόνια, έχουμε δημιουργήσει ένα
αυτοδιαχειριζόμενο χώρο πολιτισμού. Άποψή μας
είναι πως όσα σύρματα, όσα κάγκελα και να βάλουν στη σκέψη δεν μπορούν να την φυλακίσουν.
Φέτος θα μας τιμήσουν με την παρουσία τους οι
εξόριστοι από το ΣΦΕΑ και σε συνδιοργάνωση με
αυτούς θα έχουμε μια μέρα με εκδηλώσεις με επίκαιρο θέμα της ελευθερίας της έκφρασης” ανέφερε στην ΕΑ ο Χριστόφορος από τον Ωρωπό.
Η ΚΕΕΡΦΑ θα είναι παρούσα στην "Αντιφασιστική Εκδήλωση για τη γιορτή της Δημοκρατίας" που
οργανώνει η Επιτροπή Αγώνα Ωρωπού και ο
ΣΦΕΑ, την Τρίτη 24 Ιουλίου στις 8μμ στο χώρο
των Φυλακών στον Ωρωπό.

Το Pride
στο Ηράκλειο
Στης 6 και 7 Ιουλίου διοργανώθηκε το Her Pride στη πόλη του Ηρακλείου, ένα διήμερο πολύχρωμο φεστιβάλ με συζητήσεις και πολύ κόσμο ο οποίος κατέβηκε και από διάφορα μέρη της Ελλάδας για να λάβει μέρος.
Από την αρχή φάνηκε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον του κόσμου που πέρασε
από το τραπεζάκι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ .
Είναι ενδεικτικό πως στη καμπάνια
την οποία έχει ανοίξει η ΚΕΕΡΦΑ για
ανοιχτά σύνορα και καταδίκη των νεοναζί μαζεύτηκαν 40 υπογραφές,
πουλήθηκαν 22 φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης ενώ αρκετοί μας
ζήτησαν επιπλέον υλικό της ΚΕΕΡΦΑ προκειμένου να το διακινήσουν
και οι ίδιοι στο χώρο τους. Η ανταπόκριση του κόσμου στα δύο μεγάλα αιτήματα που θέτει αυτή η καμπάνια φάνηκε και από την ατμόσφαιρα της διαδήλωσης καθώς στο μαζικό μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ αλλά και έξω
από αυτό ακούγονταν δυνατά τα αντιφασιστικά και αντιρατσιστικά συνθήματα. Επιπλέον μπλοκ συγκρότησαν το ΣΕΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Δεκάδες ήταν τα άτομα που άφησαν τηλέφωνο και μας ζήτησαν να
επικοινωνήσουμε μαζί τους άμεσα,
βάζοντας έτσι ως μεγάλο ραντεβού
την σύσκεψη-εκδήλωση που διοργανώνεται στο Ηράκλειο στης 13 Ιούλη. Αντίστοιχη εικόνα και στην σαββατιάτικη εξόρμηση του ΣΕΚ όπου
δόθηκαν 18 φύλλα της ΕΑ και μα-

Από τη
Βεντιμίλια
στο Καλαί

Α.Φ.

Άσυλο στον
Τουργκούτ
Καγιά
Τις 41 ημέρες απεργίας πείνας
συμπλήρωσε ο Τούρκος δημοσιογράφος Τουργκούτ Καγιά
διεκδικώντας να μην εκδοθεί
στην Τουρκία.

7/7, Ηράκλειο Pride

ζεύτηκαν αρκετές υπογραφές.
Το συμπέρασμα από αυτό το διήμερο δεν είναι άλλο από το ότι ο κόσμος συνδέει τις μάχες του lgbtq+ κινήματος με τη μάχη απέναντι στο ρατσισμό και τους φασίστες. Είναι εξοργισμένος με την νέα συμφωνία που
ενισχύει την πολιτική της ΕΕ-Φρούριο

με επιπλέον στρατόπεδα συγκέντρωσης και αύξηση του αποκλεισμού
προσφύγων και μεταναστών. Οργανώνουμε όλες και όλοι μαζί το μεγάλο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 15
Σεπτέμβρη, 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΧΑΝΙΑ
Εν όψει του Pride του Ηρακλείου και για να οργανώσουμε τη συμμετοχή μας
σε αυτό, διοργανώσαμε στα Χανιά εκδήλωση του ΣΕΚ με τίτλο «Οι αγώνες του
ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος σήμερα». Ομιλήτριες ήταν η Μαρία Καλιτσουνάκη από το
ΣΕΚ και η Δανάη Δετοράκη από την Queer Corfu. Η προσέλευση ήταν εντυπωσιακή.
Έγινε μια πολύ καλή κουβέντα, ξεκινώντας από τις εισηγήσεις: περιλάμβαναν το ζήτημα της γυναικείας και ΛΟΑΤΚΙ+ καταπίεσης, το γιατί είναι ταξικό
ζήτημα το τσάκισμά της, ποιος μπορεί να κερδίσει τα ίσα δικαιώματα, ποιος
διακινεί τις σεξιστικές ιδέες και επωφελείται από αυτές. Από την Queer Corfu
έγινε ενημέρωση για το πού βρίσκονται τα πράγματα σήμερα καθώς και για
το ζήτημα της λογοκρισίας του LGBT+ κινήματος στη δημόσια τηλεόραση,
ένα ζήτημα που συζητήθηκε όταν είχε απαγορευθεί το σποτ του Pride.
Ο Σεραφείμ και η Δώρα έβαλαν το ζήτημα της εκπαίδευσης και πώς παλεύονται τα ζητήματα του σεξισμού μέσα από τα σωματεία δασκάλων και καθηγητών. Αντίστοιχα ένας μαθητής κατήγγειλε τον εκφοβισμό που δέχεται
στο σχολείο του και την απραγία των καθηγητών του, πράγμα που δείχνει ότι
πράγματι η συζήτηση αυτή είναι επιτακτική.

Δανάη Κωλέτη

Η απόφαση του Αρείου Πάγου
(30/5/18) για την έκδοση του
45χρονου αριστερού αγωνιστή
στην Τουρκία αποτελεί πρόκληση. Ο Καγιά είχε συλληφθεί τον
περασμένο Φεβρουάριο και είναι
γνωστός για την πολιτική δράση
του στο πλευρό των Κούρδων,
καθώς και συνολικά για τη στράτευσή του στο κομμουνιστικό κίνημα. Αφορμή για τη σύλληψή
του στάθηκε η καταδίκη του από
τουρκικό δικαστήριο για συμμετοχή σε «παράνομη οργάνωση».
Σήμερα κινδυνεύει ανά πάσα
στιγμή από ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία του, ακόμη και
από καρδιαγγειακό συμβάν, λόγω της απεργίας πείνας. Έχει χάσει το 12% του βάρους του και
νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του
Κορυδαλλού, ενώ για να εξεταστεί στο Αττικό πηγαίνει χωρίς να
του αφαιρεθούν οι χειροπέδες. Η
συνέντευξη για άσυλο του Τούρκου αγωνιστή έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, ενώ παράλληλα καλείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 11πμ.

Στην πολύχρωμη διαδήλωση συμμετείχαν ακτιβιστές
των ανθρώπινων δικαιωμάτων,
συλλογικότητες των Sans papiers (χωρίς χαρτιά), αντιρατσιστές και αντιφασίστες της
περιοχής και μετανάστες που
ξεπέρασαν το φόβο να εκτεθούν και ενώθηκαν με την πορεία. Μετά τη διάλυση της
«ζούγκλας» του Καλαί, η
οποία αποτελούσε έναν συνεκτικό κρίκο ανάμεσα στις κοινότητες και δύναμη απέναντι
στην αστυνομία, η επιβίωση
των μεταναστών και προσφύγων έγινε κόλαση.
Την Κυριακή 8 Ιούλη, οι ακτιβιστές φτάσανε με πούλμαν
στα σύνορα για να περάσουν
στην Αγγλία. Η συνοριοφυλακή
άφησε να περάσουν όλους
όσους είχαν χαρτιά, και συνέλαβε και κράτησε τους sans
papiers και πρόσφυγες που
τους συνόδευαν! 5 σύντροφοι
μας κρατιούνται μέχρι τώρα.
Καλούμε σε διαδηλώσεις και
συγκέντρωση στις 14 Ιούλη, μέρα «εθνικής γιορτής» μπροστά
στα στρατόπεδα κράτησης για
να απαιτήσουμε την απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων
της Ευρώπης-φρούριο!

Οργή
Στο μεταξύ στη Νάντη επί
τρεις μέρες η νεολαία διαδηλώνει στους δρόμους, οργισμένη από την ατιμωρησία
της αστυνομίας και τα πολλαπλά «ατυχήματα» εναντίον μεταναστών ή διαδηλωτών. Την
περασμένη Τρίτη, σ ’έναν
έλεγχο της αστυνομίας για
εξακρίβωση, δολοφονήθηκε ο
Αμπουμπακάρ Φοφανά, 22
ετών, από πυροβολισμό στο
λαιμό. Ο αστυνομικός, που είχε μιλήσει αρχικά για «αυτοάμυνα» άλλαξε τελικά γνώμη
και λέει τώρα ότι ήταν «ατύχημα». Μετά από κάλεσμα της
οικογένειας του θύματος έγινε
πορεία με πάνω από 1000 άτομα, που διεκδικούσε τη δικαιοσύνη για τον Αμπουμπακάρ,
τη διάλυση των ειδικών μονάδων και τον αφοπλισμό της
αστυνομίας.

Αλέν Ποζολά

εργατικη αλληλεγγυη

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Α

ντιμέτωπος με μαζικά συλλαλητήρια
και διαμαρτυρίες κάθε είδους θα βρεθεί ο Τραμπ, στην επίσκεψή του στη
Βρετανία (στη συνέχεια θα συμμετέχει στη
Σύνοδο του ΝΑΤΟ), με κέντρο ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο στο Λονδίνο στις 13
Ιούλη, ενώ την επόμενη μέρα 14 Ιούλη θα
πραγματοποιηθεί μεγάλη αντιφασιστική
συγκέντρωση ενάντια στην απόπειρα ναζί
και ακροδεξιών να οργανώσουν φασιστοσύναξη έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ.
Οι κινητοποιήσεις στο Λονδίνο αναμένεται να είναι τόσο μαζικές ώστε ήδη σύμφωνα με την εφημερίδα Γκάρντιαν, το πρόγραμμα του αμερικάνου προέδρου έχει
προσαρμοστεί να έχει όσο το δυνατόν λιγότερο Λονδίνο, ενώ οι αρχές σε μια απέλπιδα
απόπειρα να εκτονώσουν την αγανάκτηση
και τη συμμετοχή αναφέρουν ότι ο Τραμπ
θα έχει εγκαταλείψει την πόλη ήδη μια μέρα
πριν από το συλλαλητήριο.
Στην κινητοποίηση στις 13 Ιούλη καλούν
δεκάδες συνδικάτα και οργανώσεις όλων
των αποχρώσεων και πλήθος από προσωπικότητες. Θα είναι εκεί όλες οι δυνάμεις του
κινήματος για να πουν όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, την επιθετική πολιτική του
Τραμπ στο Ιράν και στην στήριξη που παρέχει στον Νετανιάχου ενάντια στους Παλαιστίνιους. Θα είναι εκεί για να πουν «Όχι στο
Νο1 ρατσιστή» και «Όχι στο νο1 σεξιστή»
ακολουθώντας το παράδειγμα των γυναικών
και του αντιρατσιστικού κινήματος που πλημμυρίζει αυτές τις μέρες τους δρόμους των
αμερικανικών πόλεων. Ακριβώς πάνω στο
χρονικό διάστημα που ο Τραμπ θα βρίσκεται
στη Βρετανία, έχουν καλέσει σε απεργιακές
κινητοποιήσεις τα συνδικάτα των εργαζομένων σε γραμμές του υπόγειου στο Λονδίνο
και των σιδηροδρόμων με αίτημα προσλήψεις και καλύτερες συνθήκες δουλειάς.

ΛΟΝΔΙΝΟ 13-14 ΙΟΥΛΗ

STOP σε Τραμπ και φασίστες

Το Βrexit βαθαίνει
την πολιτική κρίση

Ο

ι παραιτήσεις του Μπόρις Τζόνσον και του
Ντέιβιντ Ντέιβις σμπαράλιασαν τις ελπίδες
της Τερέζα Μέι πως θα διατηρούσε την
ενότητα στις τάξεις των Τόριδων.

Έχοντας την υποστήριξη δεκάδων συνδικάτων και οργανώσεων, τα μέτωπα «Stand
up to Racism» και «Unite Against Fascism»
καλούν σε ένα αγωνιστικό διήμερο στο Λονδίνο: Στις 13 Ιούλη ενάντια στην επίσκεψη
του Τραμπ και στις 14 Ιούλη ενάντια στους
υποστηρικτές του φασίστα Τόμι Ρόμπινσον. Στις 14 Ιούλη, με τη μαζική παρουσία
τους θέλουν να κλείσουν το δρόμο στους
φασίστες που καλούν έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ με αίτημα την αποφυλάκιση του
Τόμι Ρόμπινσον, ενός ναζί με ιστορία,
(πρώην μέλος του φασιστικού BNP, ιδρυτής
στη συνέχεια του ακροδεξιού “English Defend League” από το οποίο παραιτήθηκε).
Όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του αντιφασιστικού κινήματος, η αντιφασιστική συγ-

O Mαρξισμός 2018 στο Λονδίνο

X

ιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες συμμετείχαν στο φεστιβάλ Μαρξισμός 2018 που έγινε στο Λονδίνο στις 5-8 Ιούλη,
ένα φεστιβάλ σοσιαλιστικών ιδεών αλλά και δράσης, καθώς
στο κέντρο του βρέθηκε η οργάνωση της επιτυχίας των μεγάλων
κινητοποιήσεων που ακολουθούν τη βδομάδα που έρχεται.
Το φεστιβάλ ξεκίνησε την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα με
μια μεγάλη κεντρική εκδήλωση με θέμα «Αναμετριόμαστε με τον
Τραμπ - Αντίσταση ενάντια στον ρατσισμό, την καταπίεση, τον πόλεμο και τη λιτότητα» με ομιλητές ανάμεσα σε άλλους συνδικαλιστές από τα Mc Donalds, από το νοσοκομειακό κίνημα, από την
καμπάνια «Δικαιοσύνη για τους νεκρούς του Γκρένφελ Τάουερ».
Επίσης ομιλητές από την Ιρλανδία μετέφεραν την εικόνα από τις
μάχες που έδωσε το κίνημα για το δικαίωμα στην έκτρωση.

Συμμετοχές
Ανάμεσα στις πολλές διεθνείς συμμετοχές στον «Μαρξισμό
2018» ήταν αυτή του Πέτρου Κωνσταντίνου, συντονιστή της
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικού συμβούλου Αθήνας που συμμετείχε σε
ένα διεθνές αντιφασιστικό πάνελ μαζί με τη βουλευτίνα του
Die Linke στη Γερμανία, Κριστίνε Μπούχολτζ και τον Ντέιβιντ
Άλμπριχ από το αντιφασιστικό κίνημα στην Αυστρία, εκείνη
της Μαρίας Στύλλου από το περιοδικό “Σοσιαλισμός από τα
Κάτω” που μαζί με άλλους αγωνιστές της γενιάς του ’68 μίλησαν στη συζήτηση για την επικαιρότητα του Μάη σήμερα, καθώς και αυτή του Πάνου Γκαργκάνα από την Εργατική Αλληλεγγύη στη συζήτηση για το ρόλο του αριστερού ρεφορμισμού στην Ευρώπη.
«Στο κέντρο της συζήτησης βρέθηκε η ανάγκη για ένα ενιαίο
αντιφασιστικό μέτωπο, που όπως έχει κάνει και στο παρελθόν, θα

κέντρωση έχει τεράστια σημασία, καθώς η
καμπάνια για την απελευθέρωση του Ρόμπινσον, ένα συνονθύλευμα από ανοιχτούς
ναζί και φασίστες, ρατσιστές-λαϊκιστές του
Ukip και «οπαδούς» του Football Lads Alliance, είχε πριν από δύο βδομάδες διοργανώσει μια πορεία μεγέθους 15 χιλιάδων στο
Λονδίνο.
Ένα πρώτο βήμα σε αυτήν την κατεύθυνση έγινε το περασμένο Σάββατο στο Λίντς
στη Βόρεια Αγγλία, όπου η απόπειρα των
ακροδεξιών και των φασιστών να οργανώσουν πορεία για τον Ρόμπινσον, απομονώθηκε, συγκεντρώνοντας μόλις 100 άτομα,
ενώ 1000 περίπου συμμετείχαν στην αντιφασιστική συγκέντρωση.

Γ.Π.

στείλει ξανά τους φασίστες στις τρύπες τους, αλλά και η ανάγκη να
υπάρξει απάντηση στις αιτίες που
ξαναβγάζουν τους φασίστες στο προσκήνιο», δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Πέτρος Κωνσταντίνου φέρνοντας την εικόνα
από το Μαρξισμό:
«Η Κριστίνε Μπούχολτς τόνισε ότι το ΑfD που ξεκίνησε προτάσσοντας μια “αντιευρωπαϊκή ατζέντα”, όλο και περισσότερο αναδεικνύει το τελευταίο διάστημα το ρατσιστικό του πρόσωπο που συνοδεύεται από την αναβάθμιση της ναζιστικής του πτέρυγας. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στην πολιτική της Μέρκελ, που αν και ποτέ
δεν ήταν υπέρ των προσφύγων και των μεταναστών, σήμερα έχει
υιοθετήσει την ρατσιστική ατζέντα της ακροδεξιάς. Μας ενημέρωσε επίσης ότι σε συνέδριο του Die Linke πάρθηκε απόφαση που
ζητάει ανοιχτά σύνορα κόντρα σε αντιλήψεις που υπάρχουν στην
ηγεσία του κόμματος και φλερτάρουν με απόψεις μείωσης των
“ροών”. Σε επίπεδο δράσης, η πλατφόρμα «Αufstehen gegen rassismus» καλεί σε συνάντηση στις 31/8-1/9 με στόχο διοργάνωση
μιας μεγάλης αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής καμπάνιας.
Από τη μεριά του ο Ντέιβιντ Άλμπριχ μετέφερε την εμπειρία του
τι σημαίνει στην Αυστρία να έχεις μια κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει η ακροδεξιά ενημερώνοντας για το τεράστιο συλλαλητήριο των συνδικάτων ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να
νομιμοποιήσει το 12ωρο για τους εργαζόμενους -την ίδια στιγμή
που πρωτοστατεί σε όλες τις ρατσιστικές πρωτοβουλίες μέσα
στην ΕΕ και την ανάγκη να συνδεθούν το εργατικό και αντιφασιστικό κίνημα. Από την δική μου πλευρά μετέφερα τις εικόνες από
τη μάχη που δίνουμε στην Ελλάδα για να πάνε φυλακή οι ηγέτες
της Χ.Α που έχουν το θράσος να καλούν σε πραξικόπημα μέσα
από το Κοινοβούλιο, αλλά και την ανάγκη να παλέψουμε ενάντια
στον εθνικισμό και τις ρατσιστικές πολιτικές της ΕΕ που λειτουργούν σαν θερμοκήπιο για τους φασίστες».

Είχε προσπαθήσει να επιβάλει ξανά το κύρος
της ως αρχηγού του κόμματος πιέζοντας το
υπουργικό της συμβούλιο την περασμένη Παρασκευή να αποδεχθεί τη συμφωνία με την ΕΕ για το
Brexit που είχε προτείνει η ίδια. Τώρα, όλο το σχέδιό της έγινε κομμάτια και θρύψαλα.
Η Μέι μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη με μια αμφισβήτηση της ηγεσίας της καθώς αν τουλάχιστον
48 Συντηρητικοί βουλευτές το ζητήσουν από τον
πρόεδρο της Βουλής, αυτός είναι αναγκασμένος
να καλέσει συνεδρίαση για ψήφο εμπιστοσύνης
στην κυβέρνηση. Οι υποστηρικτές της Μέι ελπίζουν ότι θα κερδίσουν μια τέτοια ψηφοφορία, αλλά ακόμα κι έτσι είναι δύσκολο ν’ αποφύγουν την
κλιμάκωση της πολιτικής κρίσης.
Με τους Τζόνσον και Ντέιβις, τα μέλη του
υπουργικού συμβουλίου που έχουν παραιτηθεί
τους τελευταίους εφτά μήνες φτάνουν τα εφτά –
ένα κάθε μήνα! Ο Τζόνσον ήταν ο υπουργός Εξωτερικών και ο Ντέιβις υπουργός υπεύθυνος για τις
διαπραγματεύσεις με την ΕΕ για το Brexit. Ο Ντέιβις δήλωσε ότι η Τερέζα Μέι ξεπούλησε τα πάντα
στην ΕΕ με τη νέα στρατηγική του «χαλαρού Brexit» που συμφωνήθηκε την περασμένη βδομάδα.

Κέρδη
Η Μέι πίεζε στο υπουργικό της συμβούλιο να αποδεχθεί ότι η Βρετανία θα συνεχίσει να τηρεί τους κανόνες της ΕΕ που διέπουν τη βιομηχανία και την
αγροτική οικονομία και μετά το Brexit. Ήταν ο μόνος
τρόπος για να ικανοποιήσει αυτό που θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις –να μην έχουν κανένα εμπόδιο
στα κέρδη τους. Επιπρόσθετα, αυτό που θα καθορίζει και θα ερμηνεύει τους κανόνες των σχέσεων
Βρετανίας-ΕΕ θα είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.
Τέτοιες κινήσεις είναι κόκκινο πανί για σημαντικό μέρος του κόμματος των Τόριδων, που θέλουν
η Βρετανία να μπορεί να κάνει τις δικές της εμπορικές συμφωνίες χωρίς καμιά απολύτως δέσμευση
από την ΕΕ. Επίσης, βλέπουν την έξοδο από την
ΕΕ σαν ένα τρόπο για να επιβάλουν ακόμα πιο ρατσιστικούς νόμους για τη μετανάστευση.
Η συμφωνία που επιδιώκει η Μέι αντιπροσωπεύει τις επιδιώξεις των πολυεθνικών επιχειρήσεων και των αφεντικών. Αλλά έχει διχάσει τους Συντηρητικούς ακόμα περισσότερο. Ο Ντέιβις είπε
πως ελπίζει η παραίτησή του να κάνει ξεκάθαρο
στην πρωθυπουργό ότι το Συντηρητικό Κόμμα δεν
πρόκειται να ανεχθεί παραπέρα υποχωρήσεις.
Το Εργατικό Κόμμα σε ανακοίνωσή του δηλώνει
ότι η διαδικασία του Brexit βρίσκεται σε χαοτική
κατάσταση και ότι πρέπει άμεσα να γίνουν γενικές
εκλογές. Αυτό είναι σωστό, αλλά οι Τόρις θα προσπαθήσουν απεγνωσμένα να κρατήσουν τη συνοχή του κόμματός τους, ποντάροντας σε μια προπαγάνδα τρομοκρατίας για πιθανή νίκη του Κόρμπιν σε περίπτωση εκλογών.
Μόνο η κλιμάκωση της αντίστασης μπορεί να τσακίσει τη Μέι και ολόκληρη τη σάπια κυβέρνησή της.
Αυτό που χρειάζεται είναι ένα αντιρατσιστικό Breχit
ενάντια στη λιτότητα προς όφελος των εργατών, όχι
των αφεντικών. Ένα Brexit που θα περιλαμβάνει την
κρατικοποίηση των μεγάλων επιχειρήσεων και την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των μεταναστών.

από την εφημερίδα Socialist Worker

