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ην ώρα που γράφονται αυτές
οι γραμμές οι νεκροί από τις
πυρκαγιές στην Αττική έχουν
ξεπεράσει τους 70. Υπάρχουν δεκάδες αγνοούμενοι. Πάνω από 300 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, πολλοί από αυτούς σε κρίσιμη κατάσταση. Οι φλόγες έχουν
σβήσει από το χάρτη ολόκληρους
οικισμούς. Εκατοντάδες σπίτια
έχουν μετατραπεί σε αποκαΐδια. Χιλιάδες στρέμματα δάσους έχουν γίνει κάρβουνο. Χιλιάδες άνθρωποι
έτρεχαν πανικόβλητοι, χωρίς καμιά
βοήθεια, να σωθούν.
Η Μάνδρα δεν απέχει πολύ από τη
Ραφήνα. Ούτε η χρονική απόσταση
από τις καταστροφικές πλημμύρες
του περασμένου Νοέμβρη με τους
23 νεκρούς στη Δυτική Αττική είναι
μεγάλη. Και, πάνω απ' όλα, ούτε οι
αιτίες που οδηγούν σε αυτές τις
τραγωδίες είναι διαφορετικές: ο καπιταλισμός και τα μνημόνια, με νερό
ή με φωτιά, σκοτώνουν. Σκοτώνουν,
γιατί το μέγεθος των καταστροφών
που αφήνουν πίσω τους δεν είναι
αποτέλεσμα “ακραίων φυσικών φαινομένων”, αλλά δολοφονικών επιλογών ενός συστήματος που μόνο
σκοπό έχει το κέρδος για τους λίγους.
Ναι, είναι αλήθεια πως η κλιματική
αλλαγή έχει δημιουργήσει συνθήκες
που ευνοούν την ξαφνική ανάπτυξη
νεροποντών ή θυελλωδών ανέμων,
αλλά εξίσου αλήθεια είναι ότι η αλλαγή του κλίματος παγκόσμια οφείλεται στις προτεραιότητες που βάζουν πολυεθνικές και κυβερνήσεις
σε όλο τον κόσμο.
Όμως, για το αν κάθε είδους κτίρια κτίζονται μέσα στο δάσος ή πάνω σε μπαζωμένα ρέματα η αιτία
βρίσκεται στις επιλογές που για δεκαετίες κάνουν οι κυβερνήσεις για
να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα
των μεγαλοεργολάβων, των τσιμεντοβιομηχανιών και πάνω απ' όλα των
τραπεζιτών που αξιοποιώντας τις
ψηλές κερδοσκοπικές «αντικειμενικές αξίες», ξεχύθηκαν σε ένα άνευ
προηγουμένου κυνήγι «πελατών» για
στεγαστικά δάνεια, εγκλωβίζοντας
χιλιάδες εργατικές οικογένειες σε
ένα καταναγκαστικό κύκλο δανεισμού και χρέους χωρίς τελειωμό.
Ένα τρελό φαγοπότι στήθηκε πάνω στην εμπορευματοποίηση της
δασικής γης, όπου σήμερα πάνω
από 500.000 στρέμματα τέτοιων
εκτάσεων είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης από επιχειρηματικούς ομίλους, μεταλλεία, λατομεία, τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και από επιχειρήσεις εκμετάλλευσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Ο πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής, που πενταπλασιάζεται κάθε καλοκαίρι, μπορεί να έχει “Αττική Οδό”
και “Ελευθέριος Βενιζέλος”, να έχει
πολλές πολυτελείς ξενοδοχειακές
μονάδες αλλά ελάχιστα Κέντρα Υγείας με ελλιπείς υποδομές και ακόμα
ελλιπέστερο προσωπικό. Οι κατα-

Πυρκαγιές
Από τη Μάνδρα ως τη Ραφήνα, με βροχή και με φωτιά

Ο καπιταλισμός σκοτώνει
χρόνο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καλύψει ούτε τις στοιχειώδεις
ανάγκες του”.
Στα ίδια τραγικά αποτελέσματα
οδηγούν και οι περικοπές στα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα παιδάκι
άφησε την τελευταία του πνοή στο
νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού, όπου
μεταφέρθηκε με αναπνευστικά προβλήματα αφού δεν υπήρχε η δυνατότητα άμεσης περίθαλψης στην περιοχή κοντά στην πυρκαγιά.

Ιδιωτικοποιήσεις
στροφές από τις φωτιές δείχνουν με
τον πιο τραγικό τρόπο τι σημαίνει η
κρίση στην οποία έχουν οδηγήσει
όλη την Αττική τέτοιες επιλογές.
Οι περικοπές και οι ιδιωτικοποιήσεις των μνημονίων ήρθαν να αποτελειώσουν ό, τι είχε μείνει όρθιο.

Περικοπές
Ένα από τα μεγάλα θύματα των
περικοπών ήταν και εξακολουθούν
να είναι οι δαπάνες για πρόληψη και
καταστολή των πυρκαγιών. Το 2017
τα χρήματα προς τη Δασική Υπηρεσία για την πρόληψη έφταναν τα 1012 εκατομμύρια ευρώ, που είναι μόνο το 10% των ετήσιων αναγκών. Η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων
Πυροσβεστικού Σώματος απαντώντας σε πρόσφατες δηλώσεις της κυβέρνησης ότι μονιμοποίησε γύρω
στους 2.000 πενταετούς θητείας
αναφέρει πώς αυτοί καλύπτουν μόνο ένα μέρος από τις 4.000 'επίσημες' κενές θέσεις, την ώρα που λόγω συνταξιοδοτήσεων και μειωμένης πρόσληψης εποχιακών και
5ετών, τα πραγματικά κενά είναι
απείρως μεγαλύτερα.
Όσον αφορά τα εναέρια μέσα κα-

τάσβεσης πυρκαγιών (αεροπλάνα,
ελικόπτερα) ο 'ετοιμοπόλεμος' στόλος είναι μικρότερος από ποτέ άλλοτε: Σύμφωνα με στοιχεία του Αρχηγείου της Πυροσβεστικής “τα 12
Καναντέρ CL-215, έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια επιχειρήσεων, με τα
περισσότερα να παρουσιάζουν μεγάλο ποσοστό βλαβών, ενώ η επισκευή τους είναι δαπανηρή. Από τα
πιο καινούργια Καναντέρ CL-415,
ηλικίας 15 ετών, σε πτητική λειτουργία βρίσκονται πέντε από τα συνολικά 8... Δεκαοχτώ αεροσκάφη Pezetel
βρίσκονται σήμερα σε πτητική διαθεσιμότητα από τα συνολικά 30”.
Δισεκατομμύρια για τελευταίας γενιάς πολεμικά αεροπλάνα και φρεγάτες υπάρχουν, για πυροσβεστικά,
όμως, “το κόστος είναι απαγορευτικό”. Όπως κατήγγειλε ο Δημήτρης
Βλάχος, αρχιπυροσβέστης και μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, σε εκδήλωση του ΚΚΕ
με θέμα “Πυρασφάλεια και Δασοπροστασία”: “Από το 2010 μέχρι σήμερα, οι κυβερνήσεις στερούν από
το Πυροσβεστικό Σώμα 120 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο κάθε

Όση ζημιά προκαλούν οι περικοπές, άλλη τόση φέρνουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδικός για να καταλάβει το τι
συνέπειες μπορεί να έχει μια διαλυμένη και κομματιασμένη ΔΕΗ στις
διακοπές ρεύματος που κάνουν
άχρηστα τα αντλιοστάσια για την
παροχή νερού υψηλής πίεσης, ενώ
ταυτόχρονα οι γεννήτριες αποτελούν είδος πολυτελείας. Ή το τι σημαίνει, για τους ίδιους λόγους, μια
ιδιωτικοποιημένη και υποστελεχομένη ΕΥΔΑΠ, για τη λειτουργία των
κρουνών, του υδροδοτικού δίκτυου,
των δεξαμενών.
“Η πυρκαγιά ήταν τόσο εκτεταμένη που φάνηκαν με τραγικό τρόπο οι
ελλείψεις και οι περικοπές σε όλα τα
επίπεδα” τόνισε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Εμμανουέλα Τερζοπούλου κάτοικος Ραφήνας. “Είναι κρίσιμο να δούμε το από δω και πέρα. Σίγουρα το ένα κομμάτι έχει να κάνει
με τους γείτονές μας που πληγήκαν
από τη φωτιά. Να δοθούν λεφτά για
να ανακουφιστεί αυτός ο κόσμος
που έχασε σπίτια, περιουσίες κλπ.
Θα χρειαστούν προσλήψεις εργαζόμενων που θα μεριμνήσουν στα της
επόμενης μέρας. Και σίγουρα χρειάζεται πρόγραμμα περιβαλλοντικό

Ντόπιοι και μετανάστες ψαράδες στην πρώτη γραμμή
Στην πρώτη γραμμή της διάσωσης βρέθηκαν μετανάστες που ζουν στην περιοχή της Ραφήνας. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή του ψαρά Νίκου Καραμπού στο φέισμουκ:
“Νυχτώνει σε λίγο και μπαίνω στο καΐκι ΑΡΜΕΝΙΣΤΗΣ
μαζί με δύο καταπληκτικους Αιγυπτίους ψαράδες. Πάμε
στο Μάτι να σώσουμε κόσμο. Μέσα στη νύχτα με τους
φακούς να ουρλιάζουμε μήπως βρούμε κανένα. Ξάφνου βλέπουμε σινιάλα από διάφορες ακτές και ουρλιαχτά σε βοήθεια. Καιγόταν μέχρι και η άμμος, σπίτια,
δένδρα, αυτοκίνητα, φορτηγά. Πλησιάζουμε και φορτώνουμε κόσμο με χίλια ζόρια αφού ήταν γεμάτο ξέρες
το μέρος και δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε.
Στην προβλήτα άλλοι αγκαλιαζονταν, άλλοι φώναζαν επίθετα δικών τους, αλλοι έβγαιναν καμμένοι στο

σώμα, στο πρόσωπο, άλλοι ούρλιαζαν για την περιουσία τους. Ξέρετε κάτι; Δεν έχω γράψει δημόσια ποτέ
για τη δουλειά μου. Ή μάλλον όταν πήγα και βοηθούσα πρόσφυγες στον Πειραιά κάτι είχα γράψει. Όμως
σήμερα σώσαμε τόσο κόσμο, τόσο κόσμο που θα πέθαινε 100%. Θελω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ
στους συναδέλφους μου και στους υπέροχους Αιγυπτίους ψαράδες. Σήμερα ένιωσα ακόμα μια φορά ότι
αξίζει τον κόπο να κάνεις αυτή τη δουλειά”.
“Σιωπή και πένθος”, έγραψε σε ανάρτησή του στο
FB o Αρίφ Ραχμάν από την κοινότητα των Μπαγκλαντεσιανών καλώντας όλους τους συμπατριώτες του
που ζουν στην περιοχή να δώσουν όλες τους τις δυνάμεις για να βοηθήσουν “τα αδέρφια τους, τους Έλληνες”, όπως γράφει στην ανάρτησή του.

για την περιοχή. Αυτό σημαίνει αναδασώσεις, προσεχτικές τόσο στα
τωρινά καμμένα όσο και σε αυτά
που είχαν καεί σε προηγούμενες
φωτιές. Μην τυχόν και δούμε να ξεφυτρώνουν κτίσματα πάνω στις καμένες δασικές εκτάσεις. Αλλιώς τα
χειρότερα έρχονται. Μην ξεχνάμε
αυτό που έγινε στη Δυτική Αττική το
χειμώνα με τις πλημμύρες. Θα έρθουν οι βροχές και ενώ χτες καιγόμασταν, αύριο θα πνιγούμε”.
Είναι πρόκληση οι δημαγωγοί της
ΝΔ και της ακροδεξιάς να παριστάνουν τις αθώες περιστερές και τους
σωτήρες, όταν έχουν χρόνια τώρα
στηρίξει τις άθλιες πολιτικές των περικοπών και της καταστροφής του
περιβάλλοντος. Το μόνο πραγματικό
στήριγμα που βρήκε ο κόσμος που
έτρεχε να σωθεί από τις φωτιές,
ήταν στις ηρωικές προσπάθειες των
ίδιων των εργαζόμενων, είτε ήταν οι
πυροσβέστες, είτε οι υπάλληλοι στην
τοπική αυτοδιοίκηση, το νοσηλευτικό
προσωπικό και οι γιατροί, εκείνοι και
εκείνες που βλέπουμε να τα δίνουν
όλα σε κάθε τέτοια τραγωδία.
Όπως καταλήγει η προκήρυξη
που κυκλοφόρησε το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα:
“Το εργατικό κίνημα πρέπει να
μπει τώρα μπροστά ώστε να υπάρξει
άμεση αλληλεγγύη και στήριξη
στους πυρόπληκτους. Απαιτούμε
την άμεση στήριξη των οικογενειών
των νεκρών. Στέγαση όλων των πυρόπληκτων με φροντίδα του κράτους. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων και απαλλαγή από την φορολογία και τον ΕΝΦΙΑ.
Απαιτούμε από την κυβέρνηση
εδώ και τώρα να σταματήσει τη δολοφονική πολιτική των πλεονασμάτων του 3,5% για να ξεπληρωθεί το
χρέος για χάρη μιας χούφτας Τραπεζιτών, του ΔΝΤ και της ΕΕ. Να
διαγράψει το χρέος και όχι τις ζωές
και τις ανάγκες μας.
Να χρηματοδοτήσει τώρα την πυροσβεστική υπηρεσία, προχωρώντας
σε άμεση αποστρατιωτικοποίηση του
Πυροσβεστικού Σώματος, σε μαζικές
προσλήψεις και μονιμοποιήσεις των
συμβασιούχων, σε αγορά πυροσβεστικών αεροπλάνων, ελικοπτέρων
και οχημάτων. Να χρηματοδοτήσει
άμεσα τη δασοπροστασία με την
διάνοιξη δικτύων δασικών δρόμων,
αντιπυρικών λωρίδων, τη συντήρηση
των δεξαμενών και κρουνών.
Είναι ώρα το εργατικό κίνημα να
μπει μπροστά για να επιβάλουμε ότι
επιτέλους δεν θα πληρώνουμε με
φόρο αίματος τα ματωμένα πλεονάσματα τους”.

Κώστας Πίττας

H άποψή μας
Διασώστες βοηθάνε τον κόσμο να βγει από τις βάρκες στο λιμάνι της Ραφήνας. Οι εικόνες θυμίζουν τη Λέσβο το 2015.
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Μια ακόμη
προσφυγική οικογένεια
ξεκληρίστηκε στον Έβρο
Ο υπουργός Μεταναστευτικής πολιτικής
Βίτσας, σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε μαζί με τον υφυπουργό Γιάννη Μπαλάφα, μίλησε για την σκλήρυνση της πολιτικής
ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες στην
πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής για το μεταναστευτικό δηλώνοντας ότι «αυτό που, οι παλιότεροι θα θυμούνται, στη δεκαετία του ’90
ονομάζαμε “Ευρώπη Φρούριο”, σήμερα το
μετονομάζουν σε προστασία των συνόρων».

Το φονικό κόστος των μνημονίων
Και ερχόμαστε σήμερα ξανά να ζήσουμε
μια μεγαλύτερου μεγέθους καταστροφή στην
Αττική με πάνω από 60 μέχρι στιγμής νεκρούς, δεκάδες αγνοούμενους και εκατοντάδες τραυματίες. Ο πρωθυπουργός Τσίπρας
δήλωσε το βράδυ της καταστροφής ότι πρόκειται για ένα «ασύμμετρο φαινόμενο».
Όχι ότι με την κλιματική αλλαγή τα φαινόμενα δεν έχουν γίνει πράγματι πιο έντονα.
Όμως οι ισχυροί άνεμοι μετά από μια περίοδο ζεστών ξηρών ημερών δεν είναι καινούργιο φαινόμενο. Συμβαίνει κάθε καλοκαίρι σε
όλη τη χώρα με αποτέλεσμα τέτοιες μέρες
να υπάρχουν δεκάδες εστίες φωτιάς – 47
συγκεκριμένα στις 23 Ιουλίου, τη μέρα που
συνέβη η τραγωδία στην Ανατολική Αττική.
• Ασύμμετρο φαινόμενο είναι ότι η κυβέρνηση, ακολουθώντας την μνημονιακή πολιτική
όλων των προηγούμενων, έχει υποτάξει όλες
τις κοινωνικές ανάγκες στο βωμό της δημιουργίας του πλεονάσματος για να ικανοποιήσει τους δανειστές και τις «αγορές». Ένα
υπερπλεόνασμα που προκύπτει μέσα από τις
σκληρές περικοπές και τις ιδιωτικοποιήσεις
που ρημάζουν δασοπροστασία, δασοπυρόσβεση, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία, τους ΟΤΑ
και όλες εκείνες τις υπηρεσίες που αποδεικνύονται καίριες σε περίπτωση καταστροφής.
• Ασύμμετρο φαινόμενο είναι η κυβέρνηση
να διαθέτει σε τόκους προς τους δανειστές,
6,4 δις ευρώ το 2017, και οι δαπάνες για την
πρόληψη των πυρκαγιών να είναι δέκα εκατομμύρια ευρώ και για την Πυροσβεστική
397 εκατ. ευρώ. Αντιπυρικές ζώνες, μάζεμα
ξερών, διάνοιξη αγροτικών δρόμων, στελεχωμένα πυροφυλάκια και μια σειρά από μέτρα που μπορούν να εμποδίσουν την πυρκα-

γιά να απλωθεί, έχουν εγκαταλειφθεί.
• Ασύμμετρο φαινόμενο είναι το ελληνικό
κράτος από τη μια να νοικιάζει από ιδιωτικές
εταιρίες αεροσκάφη και ελικόπτερα για τη
δασοπυρόσβεση επειδή τα δικά του είναι
παμπάλαια και παροπλισμένα. Και από την
άλλη, 700 πυροσβέστες να έχουν διατεθεί
για πυρασφάλεια στα 14 αεροδρόμια της
Frapport και των Εθνικών Οδών που τις εκμεταλλεύονται ιδιωτικές εταιρείες.

Eξοπλισμοί
• Ασύμμετρο φαινόμενο είναι το κράτος να
δαπανάει ετησίως το 2,5% του ΑΕΠ, δηλαδή
περίπου 4 δις ευρώ τον χρόνο, σε εξοπλισμούς αλλά να έχει μόνο 21 Καναντέρ από
τα οποία μπορούν να πετάξουν τα 9.
• Ασύμμετρο φαινόμενο είναι η δαπάνη τεράστιων ποσών ώστε το λιμενικό και η Φρόντεξ να κυνηγάει στα σύνορα τους μετανάστες και τους πρόσφυγες αλλά την ίδια στιγμή να τσιγκουνεύονται τα λεφτά για την κάλυψη όλων των 4.000 κενών θέσεων μόνιμου
προσωπικού πυροσβεστών που καταργήθηκαν με τον νόμο του 2011 – και από πάνω να
πετσοκόβουν τους μισθούς τους.
• Ασύμμετρο φαινόμενο είναι τέλος, το
υπουργείο Δημόσιας Τάξης να οργανώνει γιγαντιαίες «προληπτικές» επιχειρήσεις καταστολής στις φτωχογειτονιές της Δυτικής Αττικής (5.657 έλεγχοι, 2.332 προσαγωγές και
176 για μικροπαραπτώματα μέσα στο πρώτο
δεκαήμερο του Ιούλη) για να πουλήσει «νόμο
και τάξη» - αλλά τα πυροφυλάκια, αν υπάρχουν, να στελεχώνονται από εθελοντές και οι
δήμοι να μαζεύουν πεπαλαιωμένα πυροσβεστικά οχήματα από δωρεές.
Αυτό είναι το φονικό κόστος των μνημονίων και δίπλα σε αυτό έρχονται να προστεθούν οι σπατάλες των εξοπλισμών, του «νόμου και της τάξης» και της ρατσιστικής πολιτικής της ΕΕ.
Αυτή είναι η κανονικότητα των μνημονίων.
Και η «ανάπτυξη» που υπόσχεται ο Τσίπρας

μαζί με την έξοδο στις «αγορές» τον Αύγουστο, δεν πρόκειται να αλλάξει τα πράγματα
προς το καλύτερο σε κανένα τομέα. Οι περικοπές θα συνεχιστούν αμείωτα, ενώ οι ιδιωτικοποιήσεις θα επεκτείνουν την πολιτική των
παραχωρήσεων τεράστιων εκτάσεων γης για
εκμετάλλευση από πολυεθνικές από τις Σκουριές μέχρι τα Γεράνια. Θα σημάνουν επέκταση της άναρχης δόμησης που τις φονικές της
συνέπειες είδαμε και στις πλημμύρες της
Μάνδρας και στις φωτιές της Αττικής.
Η απάντηση σε αυτές τις επιλογές της κυβέρνησης -γιατί πολιτικές επιλογές είναι και
όχι “φαινόμενα”- είναι να δυναμώσουμε την
πάλη μας ενάντια στην ασύμμετρη απειλή που
λέγεται καπιταλισμός, για μια κοινωνία που
βάζει τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη.
Τους ανθρώπους που παλεύουν να σωθούν, πάνω σε βάρκες, από τα παράλια της
Σκάλας Συκαμιάς στη Λέσβο μέχρι τη Ραφήνα, από τον παραλογισμό και την βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Τους απλούς
εργαζόμενους, τους πυροσβέστες, τους διασώστες του ΕΚΑΒ, και όλους τους άλλους
που όλη τη μέρα και τη νύχτα έδιναν τη μάχη
ενάντια στις φλόγες και τον θάνατο.

Κυκλοφορεί

Έ

χουν περάσει 11 χρόνια από το 2007
όταν οι πυρκαγιές στην Πελοπόννησο κόστισαν την ζωή σε 63 ανθρώπους, ενώ χιλιάδες ζώα, σπίτια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις και εκατομμύρια δέντρα κατακάηκαν.

Καλές οι δηλώσεις που θυμίζουν τα παλιά,
αλλά μόλις το προηγούμενο σαββατοκύριακο στον Έβρο μια ολόκληρη οικογένεια προσφύγων τουρκικής υπηκοότητας ξεκληρίστηκε προσπαθώντας να περάσει τα σύνορα. Τα νεκρά σώματα της μητέρας και του
ενός παιδιού βρέθηκαν, ενώ των άλλων δύο
ακόμη αναζητούνται. Σώθηκε μόνο ο πατέρας, Μουράτ Ακτσαμπάι.
Το ίδιο Σαββατοκύριακο δύο ακόμη μετανάστες σκοτώθηκαν όταν παρασύρθηκαν από
αμαξοστοιχία του ΟΣΕ στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, στο ύψος της Άνθειας. Σχεδόν
μισή ώρα μετά και σε μια απόσταση περίπου
δέκα χιλιομέτρων, η ίδια αμαξοστοιχία παρέσυρε και χτύπησε και τρίτο άτομο στη διασταύρωση του Λουτρού του Δήμου Αλεξανδρούπολης, το οποίο υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στην εντατική.
Πέντε νεκροί ο τραγικός απολογισμός σε
δύο μόνο μέρες σε ένα έγκλημα διαρκείας
που συνεχίζεται ενάντια σε πρόσφυγες και
μετανάστες, στο ποτάμι, τις σιδηροδρομικές
γραμμές και την Εγνατία οδό, τους άξονες
που ακολουθούν οι πρόσφυγες που μπαίνουν από τον Έβρο.
Η μόνη απάντηση σε αυτήν τη βαρβαρότητα είναι το άνοιγμα των συνόρων, η παραχώρηση ασύλου και η νομιμοποίηση σε πρόσφυγες και μετανάστες. Να κλείσουν όλα τα
στρατόπεδα προσφύγων και μεταναστών
και να ακυρωθούν όλες οι ρατσιστικές συμφωνίες της ΕΕ. Αυτό είναι το μήνυμα που θα
στείλουμε μαζικά στο μεγάλο αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο-συναυλία στις 15 Σεπτέμβρη
στο Σύνταγμα.

Οικονομική Εξόρμηση
Στα 46.110 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 4.630 ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη
βδομάδα που πέρασε.
Ευχαριστούμε τους Νίκο Θ., Μάνθο Π., Προκόπη Π., Δέσποινα Σ., Γιώργο Κ. και Δημήτρη Χ. που
ανανέωσαν την συνδρομή τους καθώς και για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις: Μανώλης Φ. 110 ευρώ, Αντώνης Κ. 100, Νίκος Τ. 60, από 50 ευρώ Τάσος Α., Μιχάλης Θ., Γιώτα Γ., Λευτέρης Α., Φωτεινή Τ., Σωτήρης Κ. 45 ευρώ, από 40 ευρώ Βασιλική
Κ. και Μωυσής Ζ., Γιώργος Μ. 30, από 20 ευρώ Σεραφείμ Ρ., Κατερίνα Θ., Ηλίας Α., Γιάννης Β., Σάκης Κ., Εύη Ε., Νίκος Μ., από 15 ευρώ Νένα, Κώστας Τ., Μαίρη Κ., Κώστας Π. και Βαγγέλης Π.,
από 10 ευρώ Στέλιος Γ., Βάση Μ., Γιάννης Θ., Τατιάννα Π., Θανάσης Ι., Γιώργος Ψ., Μάρκος Π.,
Χρήστος Μ., Ελένη Κ., Ειρήνη Φ., Ελένη Τ., Άννα
Μ., Νικηφόρος Π., Δημήτρης Λ., Παναγιώτης Φ.,
Μαρία Π., Λουίζα Γ., Ειρηναίος Μ. 5 ευρώ.
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Όλοι στη
συγκέντρωση στις 26 Ιούλη
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ

Τ

ην Πέμπτη 26 Ιουλίου
στις 10πμ οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας δίνουν ραντεβού στο Σύνταγμα για μια μεγάλη συγκέντρωση μέσα κι έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια,
όπου θα πραγματοποιηθεί η
γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. Σε πανκινητοποίηση καλεί ο Σύλλογος
Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΣΕΤΕ) τα
μέλη του. Απλήρωτοι από τον
Νοέμβρη αλλά αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τον Λογαριασμό Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ) με κάθε τρόπο.
H Χρυσή Μπαλέ, συνταξιούχος ΕΤΕ δήλωσε στην ΕΑ:
«Εμείς οι υπάλληλοι της Εθνικής Τράπεζας υπήρξαμε ένας
ιδιαίτερος κλάδος εργαζομένων, σχετικά αυτάρκης και
εσωστρεφής, αγωνιστικός βέβαια, αλλά μέσα σε πλαίσια
καθορισμένα από ένα είδος
ελιτίστικης άποψης για τον
κόσμο της εργασίας! Οι αυταπάτες μας διαλύθηκαν απότομα τα τελευταία χρόνια! Εργαζόμενοι, ενοικιαζόμενοι και συνταξιούχοι, διαπιστώσαμε ότι ελάχιστα διαφέρουμε από οποιονδήποτε άλλο εργαζόμενο ή συνταξιούχο σε τούτο τον τόπο και τα όποια
προνόμια κερδίσαμε με τα χρόνια, ήταν
πανεύκολο να κονιορτοποιηθούν. Δικαιώματα κερδισμένα από την αρχή της
συλλογικής μας δράσης, καταπατήθηκαν βάναυσα! Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα, η εν μια νυκτί, κατάργηση
του ΛΕΠΕΤΕ, του ειδικού, έντοκου λογαριασμού μας, δημιουργημένου το
1949, με διμερή συμφωνία ανάμεσα σε
μας και την Τράπεζα, με εγγυημένους
πόρους τις εισφορές μας και καθορισμένους από τότε, με κανονισμό και εγγυητή την ίδια την Τράπεζα! Η τράπεζα,
καταπατώντας, καθε έννοια πίστης και

για να κρύψει την βέβαιη κακοδιαχείριση της , αρνείται από το Δεκέμβριο του
2017 να μας καταβάλει το ποσό επικούρησης που οφείλει στον καθένα μας,
που καταβαλλόταν κανονικά από την
στιγμή της αφυπηρέτησής μας και που
αποτελεί μετεργασιακή παροχή, αναγνωρισμένη και από πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις. Αγωνιζόμαστε σκληρά δικαστικά, συνδικαλιστικά, πολιτικά
και κοινωνικά να επανακτήσουμε το δικαίωμά μας στην επικούρηση, η καταπάτηση του οποίου, στερεί το μισό περίπου εισόδημα 16.500 οικογενειών!».
Η Ιωάννα Παυλοπούλου, συνταξιούχος ΕΤΕ και μέλος του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια συνεχίζει: «Κι
όμως, αυτός ο ιδιαίτερος κλάδος, ήταν
αυτός που με τους αγώνες του, έβαλε
τα θεμέλια του εργατικού κινήματος

στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα, κερδίζοντας προνόμια
που επεκτάθηκαν σε όλους
τους εργασιακούς χώρους,
όπως η πενθήμερη εργασία
αλλά και το οκτάωρο.
Την εποχή που όλα γύρω
μας καταλύονται λόγω των
μνημονιακών δεσμεύσεων και
της επικράτησης των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, όλα θα
καταρρεύσουν αν δεν αγωνιστούμε ξανά. Είναι επιτακτικό
να θυμηθούμε όλους εκείνους
τους τρόπους που μετατρέπουν σε νικηφόρους τους εργατικούς αγώνες και αυτό είναι τα μέτωπα που πρέπει το
επόμενο διάστημα να οργανώσουμε: Mε τους εν ενεργεία
συναδέλφους μας, που προσπαθούν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση την ίδια ώρα
που το ΔΝΤ μιλάει για ατομικές συμβάσεις και μειώσεις
προσωπικού στον κλάδο και
με τους συνταξιούχους των
άλλων τραπεζών αλλά και
όλων των άλλων κλάδων, που
θα δουν το εισόδημά τους από
τον Δεκέμβρη του 2019 να μειώνεται εξ
αιτίας της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου αλλά και την εφαρμογή
της μείωσης του αφορολόγητου.
Κι αν η 26 Ιούλη θα μας βρει στο Σύνταγμα, είμαστε την ίδια ώρα οργισμένοι
και με τη στάση της κυβέρνησης που
αντί να επιλέξει τη σύγκρουση με βάση
το ΟΧΙ που διατυπώθηκε 3 χρόνια πριν,
υπέγραψε μνημόνια για να βγούμε τάχα
από αυτά - στην πραγματικότητα όλοι
φτωχοποιημένοι. Ο Σεπτέμβρης θα μας
βρει στη Θεσσαλονίκη στη ΔΕΘ να ενώνουμε τη φωνή μας με όλο το εργατικό
κίνημα σε ένα ποτάμι οργής απέναντι
στις καταστροφικές, για όλους εμάς πολιτικές επιλογές, με την πεποίθηση ότι η
δύναμη μας έτσι μπορεί να φέρει την
ανατροπή και τη δικαίωση όλων μας».

ΞΑΝΘΗ Eπίσχεση εργασίας στην GMC
Το 80% των εργατών στη βιομηχανία μετάλλου GMC έχει
προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας καθώς βρίσκονται απλήρωτοι για μήνες. Η εργοδοσία δεν διστάζει σε συνεντεύξεις
στον τοπικό Τύπο να καταλογίσει ευθύνες στους εργαζόμενους για την κατάσταση και να δηλώσει ευθαρσώς ότι “θα
πληρώσω όταν πληρωθώ”.
Δεν μιλάμε βέβαια για κάποιο μικρομάγαζο αλλά για μια
βιομηχανία που έχει ανοικτές δουλειές με το CERN και τη
ΔΕΗ (φτιάχνει όλα τα ανταλλακτικά της ΔΕΗ εδώ και δεκαετίες). “Από τη στιγμή που παράγουμε απαιτούμε να αμοιβομαστε και να πληρωνόμαστε στην ώρα μας” απαντάει εργαζόμενος μέσω της Εργατικής Αλληλεγγύης και συνεχίζει: “Όταν
εργαζόμαστε θέλουμε να έχουμε τους ίδιους και τις οικογένειες μας ασφαλισμένους στην ώρα τους. Όταν έρχεται η

Εφορία, η τράπεζα, η ΔΕΗ δεν ρωτάνε αν είμαστε απλήρωτοι
και για πόσο χρονικό διάστημα. Ούτε μας λένε ότι αφού είστε
απλήρωτοι δεν σας κόβουμε το ρεύμα, δεν σας κάνουμε κατασχέσεις στα σπίτια, ή στο αυτοκίνητο. Σου κόβουν και το
ρεύμα, σου παίρνουν και το σπίτι.
Δεν δουλεύει κάνεις μας από χόμπι: Όπως το αφεντικό έχει
την απαίτηση να παράγουμε και να λειτουργεί η επιχείρηση,
έτσι και εμείς από τη πλευρά μας έχουμε την απαίτηση να
αμοιβομαστε κανονικά και να πληρωνόμαστε στην ώρα μας
για να μπορούμε να ζούμε αξιοπρεπώς και να μπορούμε να
ανταπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας προς εμάς στις οικογένειές μας αλλά και προς τρίτους. Όπως η εργασία, οι εργαζόμενοι και η αμοιβή τους είναι ιερή, έτσι και το δικαίωμα
στην απεργία είναι ιερό.”

ΕΑΣ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)
Σε κινητοποιήσεις έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι της
ΕΑΣ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ), καθώς βρίσκονται για ακόμα μια φορά απλήρωτοι, χωρίς – όπως καταγγέλλουν – καμία δέσμευση από την πλευρά της διοίκησης για καταβολή των
δεδουλευμένων. Συγκεκριμένα, οι εργάτες της ΕΒΟ –
ΠΥΡΚΑΛ σε Υμηττό, Αίγιο, Λαύριο, Μάνδρα, Ελευσίνα
πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 23/7 και Τρίτη 24/7 αποκλεισμό των διευθύνσεων των εργοστασίων και της κεντρικής
διοίκησης και την Τετάρτη 25/7 προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπ.Οικονομικών και πορεία στο
Μέγαρο Μαξίμου.

ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας πραγματοποίησαν
οι εργαζόμενοι στο Καζίνο της Κέρκυρας το διήμερο 20 – 22
Ιούλη. Τόσο το βράδυ της Παρασκευής όσο και του Σαββάτου πραγματοποιήθηκαν απεργιακές συγκεντρώσεις έξω
από το Καζίνο, ενώ η συμμετοχή στις στάσεις ξεπέρασε το
85%. Οι εργαζόμενοι στο Καζίνο διεκδικούν επαναφορά του
κατώτερου βασικού μισθού στα 751 ευρώ, εξόφληση όλων
των οφειλομένων μισθών, επιδομάτων, αδειών, δώρων μέχρι
και σήμερα και η καταβολή της μισθοδοσίας να γίνεται χωρίς καθυστέρηση και όχι με έναντι.
Για δημιουργία “εργασιακού Νταχάου” καταγγέλλει η ΑΣΕ – ΟΤΕ, την Deutche Telecom,
με αφορμή το νέο εργατικό ατύχημα εργαζόμενου στην επιχείρηση. Συγκεκριμένα, το Σάββατο 21/7 στο
Περιστέρι, τεχνικός του ΟΤΕ έπεσε από ύψος όταν έσπασε
η σκάλα που του είχαν προμηθεύσει με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. Πριν λίγες μέρες, εργαζόμενος στην Τρίπολη, τραυματίστηκε μετά από βλάβη στο
υπηρεσιακό αυτοκίνητο που οδηγούσε. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΤΕ, τα δηλωμένα εργατικά ατυχήματα
για το 2017 ήταν 87, περίπου 2 εργατικά ατυχήματα την
βδομάδα. “Συνειδητά η εργοδοσία και τα πλουσιοπάροχα
αμειβόμενα στελέχη της εγκληματούν. Απαιτούμε να παρθούν άμεσα όλα τα μέτρα προστασίας που απαιτούνται για
να μην θυσιαστούν εργαζόμενοι στο βωμό του κέρδους και
του παχυδερμισμού της εργοδοσίας και των στελεχών της”
τονίζει η Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζόμενων στον ΟΤΕ.

ΟΤΕ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
Παράταση δέκα ημερών δόθηκε για την υποβολή προτάσεων για την εξαγορά του Ερρίκος Ντυνάν. Έως τις 3 Αυγούστου θα υποβληθούν οι προσφορές για την εξαγορά του νοσοκομείου που αποτιμάται περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ.
Ανάμεσα στις προσφορές είναι υπαρκτό το ενδιαφέρον
από μεριάς κυβέρνησης για κρατικοποίηση όπως εκφράστηκε και από τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη αλλά και τον Ανδρέα Ξανθό σε συνάντησή του με τους
εκπροσώπους της ΟΕΝΓΕ.
Από την μεριά μας πραγματοποιήσαμε εξόρμηση με την Εργατική Αλληλεγγύη και συναδέλφους από τα δημόσια νοσοκομεία στην κλινική, όπου μπορέσαμε να ανοίξουμε την συζήτηση για την επόμενη μέρα με τους εργαζόμενους του Ντυνάν
και με τα μέλη του σωματείου τους. Στην συζήτηση άνοιγαν
τα ζητήματα της κρατικοποίησης χωρίς αποζημίωση στην τράπεζα Πειραιώς, η διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας σε
κάθε περίπτωση είτε η κλινική περάσει κάτω από δημόσιο
έλεγχο είτε στα χέρια κάποιου «επενδυτή» καθώς και την υπογραφής κλαδικής σύμβασης με αυξήσεις. Οι εργαζόμενοι του
Ερρίκος Ντυνάν έχουν δώσει την μάχη για την αποπληρωμή
των δεδουλευμένων τους με απεργιακές κινητοποιήσεις που
είχαν αποτέλεσμα την αποπληρωμή αυτών των οφειλών.
Σε κάθε περίπτωση οι αγώνες που δίνουμε οι εργαζόμενοι
στα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία είναι αλληλένδετοι
για την υπεράσπιση του χαρακτήρα της υγείας και για τις
συνθήκες εργασίας και μπορούν να συντονιστούν για να είναι νικηφόροι.

Κώστας Πολύδωρος
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ΔΕΘ 2018 Σύσκεψη ενάντια σε μνημόνια και εθνικισμό

Σ

ε σύσκεψη καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
την Τρίτη 28 Αυγούστου στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, για την οργάνωση των εργατικών κινητοποιήσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
“Το κάλεσμα του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια για σύσκεψη την Τρίτη 28/8 απευθύνεται σε όλους και όλες τους
αγωνιστές και τις αγωνίστριες που δίνουν μάχες ενάντια στις
περικοπές, τις ιδιωτικοποιήσεις στον ΟΛΘ και την ΕΥΑΘ αλλά
και αγανακτεί από τις φασιστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη”
μας λένε αγωνιστές του Συντονισμού. “Έχουμε να οργανώσουμε μια κινητοποίηση στη ΔΕΘ που χρειάζεται να αποτελέσει
απάντηση τόσο στα ψέματα Τσίπρα για δήθεν έξοδο από τα
μνημόνια, όσο και στις απόπειρες των φασιστών και της ακροδεξιάς να κυριαρχήσουν με το ρατσισμό και το σωβινισμό. Προβάλλουμε την εργατική αντικαπιταλιστική λύση στους συμβιβασμούς του Τσίπρα και δυναμώνουμε την αντιφασιστική δράση

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΚΟ

Κ

ώστε να μην μπορέσει η ακροδεξιά δημαγωγία να δυναμώσει
σε βάρος του κινήματος.
Δεν θα αφήσουμε στη δεξιά και την ακροδεξιά να γυρίσουν
την ατζέντα των κινητοποιήσεων της ΔΕΘ στη μεριά τους. Η
εργατική κινητοποίηση στη ΔΕΘ κάθε χρόνο καθιερώθηκε το
1992 όταν η τότε εκστρατεία για το Μακεδονικό ήταν στο φόρτε της αλλά οι εργάτες των λεωφορείων της ΕΑΣ και οι συμπαραστάτες τους κατάφεραν να τους χαλάσουν τη φιέστα με χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους. Η ΝΔ του Μητσοτάκη επιχειρεί να μετατρέψει την ΔΕΘ σε εφαλτήριο για κλιμάκωση της
εθνικιστικής εκστρατείας για τη συμφωνία των Πρεσπών και να
υπονομεύσει ταυτόχρονα τις εργατικές κινητοποιήσεις. Είναι
απατεώνες που απο τη μια στηρίζουν τα μνημόνια και από την
άλλη επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν την δυσαρέσκεια του
κόσμου διοχετεύοντας την στον εθνικισμό. Ετσι ανοίγουν το
δρόμο στους φασίστες. Δεν θα περάσουν!”.

Διήμερο κινητοποιήσεων εξήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ. Την Παρασκευή 7/9 έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 8πμ -11πμ
για τους εργαζόμενους των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης
και 7πμ – 3μμ για τους εργαζόμενους των νοσοκομείων της
Κεντρικής Μακεδονίας. Οι απεργοί των νοσοκομείων θα πραγματοποιήσουν διαδήλωση “σωτηρίας της Δημόσιας Υγείας”
που θα ξεκινήσει στις 8πμ από το Ιπποκράτειο και θα καταλήξει
στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Η ομοσπονδία των υγειονομικών καλεί την επόμενη μέρα, Σάββατο 8/9, στη συγκέντρωση των συνδικάτων στο Αγ.Βενιζέλου.
Τη συμμετοχή τους στην εργατική διαδήλωση στη ΔΕΘ αποφάσισαν και οι συμβασιούχοι – παρατασιούχοι δήμων της Αττικής, σε συνέλευση που πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 23/7, στο
Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Πάρτε πίσω τις απολύσεις

βάρυνσή τους με έξτρα φόρτο εργασίας, αλλά
και καθημερινές εκδικητικές συμπεριφορές”.
Ήδη μια σειρά σωματεία εργαζομένων με ψηφίσματά τους έχουν δηλώσει τη συμπαράσταση
στους εργαζόμενους της Αρσις, ενώ στο πλευρό
τους έχει σταθεί κι ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια. Εργαζόμενοι των ΜΚΟ που συμμετέχουν στο Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια σε
προκήρυξή τους προτείνουν την απεργιακή κλιμάκωση μέχρι τη νίκη κι επισημαίνουν μεταξύ
άλλων ότι “η επίθεση που έχει ενταθεί το τελευταίο διάστημα δεν είναι ανεξάρτητη από το μέλλον που ετοιμάζει η κυβέρνηση αλλά και συνολικότερα η ΕΕ για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες...
Επιμένουμε ότι οι υπηρεσίες που προσφέρουν
οι εργαζόμενοι των ΜΚΟ στους πρόσφυγες, δεν
πρέπει να βρίσκονται σε χέρια ιδιωτών και
ΜΚΟ... Γι’ αυτό μαζί με την μάχη για να μην χάσει κανένας συνάδελφος τη δουλειά του, για να
μην περάσει το κλίμα τρομοκρατίας που θέλουν
να επιβάλλουν τα αφεντικά, για να κερδίσουμε
τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα
χρειάζεται να διεκδικήσουμε να περάσουν όλες
οι υπηρεσίες που προσφέρουμε στα χέρια του
κράτους, μαζί με τους εργαζόμενους και να φύγουν από τα αδηφάγα χέρια των ΜΚΟ. Να κερδίσουμε στο πλευρό μας, στον αγώνα που δίνουμε
για τα δικαιώματα μας, τους πρόσφυγες από τα
camps”.

Ένα ακόμα μεγάλο ξεπούλημα
στο μακρύ κατάλογο των ιδιωτικοποιήσεων μπήκε την Παρασκευή
καθώς υπεγράφη η σύμβαση πώλησης του ΔΕΣΦΑ. Με την μεταφορά
του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ
στις Snam, Enegas, Fluxis επιχειρείται ένα άνοιγμα στην αγορά του
φυσικού αερίου, με σκοπό τον
έλεγχό της στα Βαλκάνια και
κατ'επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη. Την
ίδια στιγμή που αφενός ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ και
αφετέρου τα Δ.Σ. των αγοραστών,
διατυμπανίζουν την τεράστια τεχνογνωσία, εμπειρία και φυσικά το μεγάλο κομμάτι της κατακτημένης
αγοράς, στρέφονται προς τους εργαζόμενους διαβεβαιώνοντάς τους
για το μέγεθος των μελλοντικών
επενδύσεων και τον σημαντικό ρόλο που θα διαδραματίσουν στη διαμόρφωση του νέου προσώπου της
εταιρείας, το οποίο στρέφεται προς
την αγορα του φυσικού αερίου της
ΝΑ Ευρώπης.
Οι εργαζόμενοι της ΔΕΣΦΑ επί
σειρά ετών εισέπραξαν ευχολόγια,
αναβολές ή πλήρη αδιαφορία κάθε
φορά που άνοιγαν την κουβέντα
για εργασιακά δικαιώματα όπως
μόνιμη και σταθερή δουλειά για
όλους, κοινή ΣΣΕ για όλους κλπ.
Δεν έχουμε αυταπάτες. Επενδύσεις
και ανάπτυξη σημαίνει υπερκέρδη
για τους από πάνω και ψίχουλα για
τους εργαζόμενους και τα φτωχά
νοικοκυριά. Έχουμε μπροστά μας
μια σκληρή μάχη, που δεν πρέπει
να τη δώσουμε μόνοι μας, αλλά χέρι χέρι με σωματεία από μια σειρά
κλάδους που παλεύουν ενάντια στα
ξεπουλήματα, τις συνέπειές τους
και γενικότερα τις μνημονιακές πολιτικές όπως είδαμε πρόσφατα
αγώνες από τα ΕΛΠΕ μεχρι την COSCO και από τους εκπαιδευτικούς
μέχρι τα νοσοκομεία.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Γιώργος Φάραντος

λιμακώνουν τον αγώνα οι εργαζόμενοι
στις ΜΚΟ Άρσις και Praksis ενάντια στις
εκδικητικές απολύσεις συναδέλφων τους.
Όπως αποφάσισαν το βράδυ της Δευτέρας σε
έκτακτη συνέλευση του σωματείου των εργαζόμενων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ), θα πραγματοποιηθεί παναττική στάση εργασίας την Τετάρτη
25/7, 9πμ - 1μμ σε όλες τις δομές των Άρσις και
Praksis και την Πέμπτη 26/7, θα κατέβουν σε
24ωρη απεργία όλοι οι εργαζόμενοι των ΜΚΟ
πανελλαδικά.
Οι εργαζόμενοι με τις νέες αυτές κινητοποιήσεις μπαίνουν στη δεύτερη βδομάδα απεργιακού αγώνα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν μέχρι την οριστική ανάκληση των απολύσεων.
Η μάχη στην Άρσις ξεκίνησε όταν την Παρασκευή 13/7, η εργοδοσία ανακοίνωσε σε δύο
εργαζόμενους, ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταση
σωματείου, πως είτε υπογράφουν τη σύμβαση
εργασίας με ημερομηνία λήξης την 31η Ιούλη,
είτε δεν ξαναπάνε στη δουλειά από Δευτέρα αν
αρνηθούν και συνεχίσουν να ζητάνε σύμβαση
αορίστου ή σύμβαση ίδια σε χρονική διάρκεια
με των υπόλοιπων συναδέλφων τους.
Είχε προηγηθεί νέα απόπειρα απόλυσης στο
τέλος του Μάη η οποία αποτράπηκε με τη μαζική κινητοποίηση των συναδέλφων τους. Η διοίκηση τότε πήρε πίσω τις απολύσεις και δεσμεύτηκε πως οι εργαζόμενοι θα υπογράψουν σύμβαση μέχρι το τέλος της χρονιάς όπως όλοι οι
υπόλοιποι συνάδελφοί τους στα Safe Zones του
Σχιστού και της Θήβας όπου εργάζονταν. Παρόλα αυτά, λίγες μέρες μετά τους ανακοινώθηκε
το εκβιαστικό δίλημμα. Οι εργαζόμενοι της Άρσις δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για
συνδικαλιστική δίωξη:
“Η συνδικαλιστική τους δράση όλο αυτό το
διάστημα ήταν γνωστή στη διοίκηση αφού διεκδικούσαν καλύτερες συνθήκες εργασίας για
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες αλλά
και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους
ανήλικους των Safe Zones, οπότε η στοχοποίηση από μεριά της διοίκησης είναι ολοφάνερη.
Οι απολύσεις είναι εκδικητικές και δεν πρόκειται
να αφήσουμε τους συναδέλφους μας μόνους
απέναντι στις αποφάσεις της εργοδοσίας, ούτε
πρόκειται με την στάση μας να ρίξουμε «νερό
στο μύλο» της αντεργατικής κατεύθυνσης της
ΜΚΟ Άρσις” τονίζουν μέσω του σωματείου τους.

Απεργιακή συγκέντρωση στα κεντρικά της Αρσις, 17/7.

Στη μάχη για την ανάκληση των απολύσεων οι
εργαζόμενοι της Άρσις έχουν ήδη πραγματοποιήσει μια αυθόρμητη κινητοποίηση (16/7) και
δύο προκηρυγμένες στάσεις εργασίας (17/7 και
19/7) με ισάριθμες μαζικές συγκεντρώσεις στα
κεντρικά γραφεία της ΜΚΟ. “Κάναμε ξεκάθαρο,
πως όσο οι ΜΚΟ συνεχίζουν την επίθεση στοχεύοντας στην υποτίμηση της ζωής μας είτε με
απολύσεις, είτε με περικοπές, είτε με μαύρη
ανασφάλιστη εργασία και μπλοκάκια είτε με
απλήρωτες υπερωρίες, αντίστοιχα εμείς θα οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας με οργάνωση
και αγώνα από τα κάτω στους χώρους εργασίας” επισημαίνουν οι εργαζόμενοι μετά τη στάση εργασίας και τη συγκέντρωση της Πέμπτης
19/7, όπου εργαζόμενοι σε Άρσις και Praksis,
διαδήλωσαν από κοινού.

Εκδικητικές
Και στην Praksis η διεκδίκηση των εργαζόμενων αφορά την ανάκληση εκδικητικών απολύσεων. Συγκεκριμένα απολύθηκε εργαζόμενος, το
όνομα του οποίου συμπεριλαμβανόταν σε επιστολή που έστειλε ο ίδιος και άλλοι συνάδελφοί
του, προς τη διοίκηση, ζητώντας ενημέρωση για
το τί θα γίνει με τις συμβάσεις τους που έληγαν
μετά από λίγο καιρό. Όπως καταγγέλουν η απόλυση αποτελεί κορύφωση ενός κύματος στοχοποίησης που ξεκίνησε εις βάρος πολλών από
τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες που
υπέγραψαν την επιστολή και το οποίο περιελάμβανε “την αυθαίρετη αξιόλογησή τους, την επι-

ΔΕΣΦΑ

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1334, 25 Ιούλη 2018

Το αντιρατσιστικό και

Με επιτυχία έκλεισε ο κύκλος
εκδηλώσεων της ΚΕΕΡΦΑ

Τ

ην εβδομάδα που μας πέρασε
ολοκληρώθηκε ο κύκλος των εκδηλώσεων και συσκέψεων της.

ΚΕΕΡΦΑ με το διπλό τίτλο “Στη
φυλακή οι ναζί της ΧΑ – Ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες” και βασικό σκοπό τον συντονισμό του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος μπροστά στο μεγάλο ραντεβού της 15ης Σεπτέμβρη, στα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα.
Στις πάνω από 30 εκδηλώσεις και
συσκέψεις που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ μέσα στον Ιούλη στις γειτονιές
της Αθήνας αλλά και στην Κρήτη
(Ηράκλειο – Χανιά), στην Πάτρα και
στην Θεσσαλονίκη συμμετείχαν πάνω από 1.200 αγωνιστές/στριες από
όλο το φάσμα του κινήματος και της
αριστεράς.
“Ένα νέο κίνημα απέναντι στην
ακροδεξιά στροφή της ΕΕ και της
Αμερικής του Τραμπ γεννιέται διεθνώς και τα πρώτα σημάδια του τα
είδαμε στις τεράστιες διαδηλώσεις
ενάντια στην επίσκεψη του Τραμπ
στην Βρετανία αλλά και στις μεγάλες αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινητοποιήσες στην Γερμανία,
την Αυστρία, την Ιταλία” ανέφερε ο
δικηγόρος Δημήτρης Ζώτος στην
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στους Αμπελόκηπους στην πλατεία μπροστά
στο Μετρό Πανόρμου, την Πέμπτη
19/7. Πάνω από 35 άτομα συμμετείχαν στην εκδήλωση στην οποία μεταξύ άλλων ο Κώστας Μανταίος
πρόεδρος του Συλλόγου Φυλακισθέντων Εξορισθέντων Αντιστασιακών ’67-’74 (ΣΦΕΑ) θύμισε την περίοδο της χούντας και υπογράμμισε
πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε ξανά στους επίδοξους πραξικοπηματίες να κάνουν τις απειλές τους
πραγματικότητα. Στην πολύ καλή
συζήτηση που ακολούθησε εργαζόμενη από ΜΚΟ περιέγραψε τις
άθλιες συνθήκες ζωής που συνάντησε κατά την επίσκεψή της στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Λέσβου.
Πετυχημένη ήταν και η εκδήλωση
στο Αιγάλεω στις 19/7. Μεταξύ των
ομιλητών ήταν ο δημοτικός σύμβουλος Αιγάλεω και αντιπρόεδρος του
συλλόγου δασκάλων της περιοχής
Παντελής Βαϊνάς που αναφέρθηκε
στην νέα συμφωνία της ΕΕ τονίζοντας πως είναι αναγκαίο όλοι μαζί να
δώσουμε τη μάχη για να σπάσουμε
το μαύρο μέτωπο που συγκροτείται
ενάντια στους πρόσφυγες. Από την
μεριά της η Αιμιλία Κουνάδη μίλησε
για την εμπειρία της ως εργαζόμενη
στο καμπ του Ελαιώνα, ενώ υπογράμμισε πως δεν πρέπει να επιτρέψουμε την δημιουργία νέων στρατοπέδων είτε μέσα είτε έξω από τα σύ-

Αιγάλεω, 19/7

νορα της ΕΕ. Στην παρέμβασή της,
η Στέλλα Τραγά, πρόεδρος του συλλόγου δασκάλων Αιγάλεω μίλησε
για τις πρωτοβουλίες και τις μάχες
που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί για να
υποδεχτούν τα προσφυγόπουλα στα
σχολεία και να τα βάλουν ακόμα και
σε πρωινές τάξεις μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά.
Στην Αγ. Παρασκευή ιδιαίτερα
σημαντική ήταν η τοποθέτηση του
Βασίλη Συλαϊδή από το ΔΣ των εργαζόμενων στην Intracom και μέλους του ΔΣ του ΕΚΑ ο οποίος τόνισε την αναγκαιότητα τα σωματεία
αλλά οι ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα να πάρουν αποφάσεις
συμμετοχής στις 15/9. Στον ίδιο τόνο η Μάγια Σταυροπούλου μέλος
του ΔΣ του Συλλόγου Δασκάλων Περικλής αναφέρθηκε στην σημασία
της συμμετοχής των εκπαιδευτικών
στις δράσεις του αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού κινήματος. Στην
εκδήλωση της Αγ. Παρασκευής βρέθηκε και ο δήμαρχος της περιοχής
Γιάννης Σταθόπουλος μαζί με τρεις
δημοτικούς συμβούλους, που όλοι
μαζί δεσμεύτηκαν πως θα περάσουν
ψήφισμα στήριξης της 15/9 στο
πρώτο δημοτικό συμβούλιο του Σεπτέμβρη με την έναρξη της νέας
σαιζόν.
Στο Μαρούσι στις 19/7, ο Βασίλης
Μπούρας πρόεδρος της Ένωσης
Γονέων της περιοχής θύμισε πως ο
Σύλλογος Γονέων του Μαρουσιού
είχε πάρει απόφαση που καλοσώριζε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία,
σε σύγκρουση με το δεξιό δήμαρχο
Πατούλη που μίλαγε για “καθαρό
Μαρούσι” τονίζοντας ότι η Ένωση
Γονέων της περιοχής θα συμμετέχει
στις 15/9. Στο ίδιο μήκος κύματος ο
Δημήτρης Πολυχρονιάδης πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων στο
Μαρούσι στάθηκε στη σημασία των
πρωτοβουλιών της ΚΕΕΡΦΑ, τόσο
για τη δίκη της ΧΑ όσο και στο πλευρό των προσφύγων. Η Ναταλία Ρασούλη στην ομιλία της εξήγησε πως
είναι ανάγκη οι καλλιτέχνες να αντιδρούν στα κοινωνικά φαινόμενα που

εξελίσσονται γύρω τους και να παίρνουν μέρος σε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες με αιχμηρά αιτήματα,
όπως η 15/9. Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Λευτέρη Μαγιάκη δημοτικού σύμβουλου με την παράταξη της ΛΑΕ που τόνισε πως από την
μεριά του θα μεταφέρει το ψήφισμα
για συμμετοχή στις 15/9 στο δημοτικό συμβούλιο.

Συμμετοχή
Πολύ πετυχημένη και με την παρουσία σχεδόν 60 ατόμων ήταν η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στην πλατεία
Κυψέλης, σε μια από τις πιο πολυπολιτισμικές γειτονιές της Αθήνας. Τον
λόγο ανάμεσα σε άλλους πήρε ο
πρόεδρος της Γ ΕΛΜΕ Αθήνας
Μπάμπης Κόκλας, εκπρόσωπος της
Ανοιχτής Πόλης, εργαζόμενος στην
ΜΚΟ Αρσις ενώ μεγάλη ήταν η συμμετοχή μεταναστών και ντόπιων που
πήραν το λόγο σε μια πλούσια σε
συζήτηση εκδήλωση.
Την Τρίτη 17/7 πραγματοποιήθηκε
τελικά η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο
Ελληνικό. Η εκδήλωση με ομιλητές
τον Πέτρο Σαπουντζάκη από το Πολύχρωμο Σχολείο και τον συγγραφέα
Λέανδρο Μπόλαρη είχε αναβληθεί
την προηγούμενη βδομάδα μετά την
αυτοκτονία του 15χρονου που άφησε σημείωμα στο οποίο αναφερόταν
στο μπούλινγκ που δεχόταν στο σχολείο. Στη συζήτηση που πήρε μέρος
η εκπαιδευτικός Νάνσυ Πετριτσοπούλου αλλά και ο Χρίστος Κορτζίδης από την παράταξη Δημοτική Συνεργασία έγινε εκτενής αναφορά σε
ζητήματα του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος
αλλά και στην σημασία της αντισεξιστικής, αντιρατσιστικής και αντιφασιστικής δράσης στα σχολεία.
Μεγάλη ήταν και εκδήλωση στην
πλατεία Λαού στο Κερατσίνι στις
19/7 με τη συμμετοχή πάνω από 25
αγωνιστών/στριών. Σημαντική ήταν η
παρουσία μελών της Αιγυπτιακής
Κοινότητας της περιοχής με τον
Μαχμούντ Αμπουχαμέντ να αναλύει
τα τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή
και τους λόγους που αναγκάζουν χι-

Μας καλούν στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη:
ΠΟΕΔΗΝ, ΠΟΣΠΕΡΤ, ΕΙΝΑΠ, ΠΣΕΠ Πανελλήνιο Σωματείο Εκτάκτου
Προσωπικού ΥΠΠΟ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθήνας, Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος “Η Ενότητα”, Αφγανική Κοινότητα Μεταναστών και Προσφύγων, Κοινότητα Ενωμένων Αφγανών Ελλάδος, Κοινότητα Μπανγκλαντές
στην Ελλάδα, Οργάνωση Ενωμένων Γυναικών Αφρικής, Άνθρωποι των
Γραμμάτων και των Τεχνών, Πρωτοβουλία για το κλείσιμο των γραφείων των νεοναζί, ΚΕΕΡΦΑ Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό και τη
Φασιστική Απειλή.
Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) με απόφασή της δηλώνει: “Συμμετέχουμε στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο-συναυλία το Σάββατο 15 Σεπτέμβρη με πορεία από την Ομόνοια στις 5μμ και συναυλία στο
Σύνταγμα στις 7μμ. Συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις για τα πέντε χρόνια
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα στις 18 Σεπτέμβρη στο Κερατσίνι.”
Στο συλλαλητήριο-συναυλία μεταξύ των μουσικών και των καλλιτεχνών που θα πάρουν μέρος στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία είναι
οι: Δημήτρης Πουλικάκος, Βασίλης Σπυρόπουλος, Αγγελική Τουμπανάκη, Ναταλία Ρασούλη, Mc Yinka, Γιουσουρούμ, Τζερόμ Kαλούτα, Illegal
operation, Υακίνθη Λάγιου, κ.ά.
λιάδες ανθρώπους να φύγουν από
τα σπίτια τους. Ο Τάσος Καραντής
από την Πρωτοβουλία Αντιφασιστών
Σαλαμίνας μίλησε διεξοδικά για τις
εμπειρίες του αντιφασιστικού αγώνα
που δίνουν στο νησί τους και τόνισε
τις ευθύνες της πλειοψηφούσας δημοτική; παράταξης που κάνει πλάτες
στη ΧΑ. Το λόγο στην εκδήλωση στο
Κερατσίνι πήρε και ο Γιάννης Λειβαδάρος από το σωματείο εργαζόμενων στο Δήμο Κερατσινίου ο οποίος
τόνισε πως είναι αναγκαίο όλα τα
σωματεία των εργαζόμενων να συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά τόσο
στις 15 Σεπτέμβρη όσο και συνολικότερα στη μάχη ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό.
Σημαντική συζήτηση έγινε και στην
εκδήλωση στα Εξάρχεια με τον Ταχίρ Αλιζαντά από την Αφγανική κοινότητα να εξηγεί το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν αφού
σύμφωνα με την ΕΕ δεν δικαιούνται
άσυλο με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν παντού τον φόβο της απέλασης
σε μια χώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Σημαντική
ήταν και η παρέμβαση της Αλεξίας
Τσούμη από την φεμινιστική ομάδα
Μωβ που έκανε ειδική αναφορά στις
γυναίκες πρόσφυγες και στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στα διάφορα στρατόπεδα σε
άθλιες συνθήκες ζωής και με το φόβο της κακοποίησης και για αυτές

και για τα παιδιά τους.
Παρέμβαση στην εκδήλωση έκανε
και ο Ανδρέας Ζανιάς από το ΔΣ της
Β' ΕΛΜΕ Αθήνας υποστηρίζοντας
ότι “μπορεί να έχουμε πολιτικές διαφορές και διαφωνίες, όμως όλοι μαζί παλεύουμε και πρέπει να συνεχίσουμε να παλεύουμε το ρατσισμό
μέσα στα σχολεία μας”.
Πάνω από 35 άτομα βρέθηκαν
στην εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο
παρκάκι της Γ. Ολυμπίου στο Κουκάκι στις 19/7. Η Βέρα Σιατέρλη από
την φεμινιστική ομάδα Μωβ μίλησε
για τους πρόσφυγες, εστιάζοντας
στα προβλήματα των γυναικών προσφύγων, και έκανε αναλυτική αναφορά στην νέα ρατσιστική συμφωνία
ενάντια στους πρόσφυγες που προωθεί η ΕΕ. Από την μεριά του ο Κώστας Βαγγελίδης από την Ανοιχτή
Πόλη αφού στάθηκε στις εξελίξεις
στη δίκη της ΧΑ τόνισε πως πρωτοβουλίες σαν της ΚΕΕΡΦΑ για τις
15/9 είναι πολύ σημαντικές τονίζοντας πως θα συμμετέχουν στην κινητοποίηση. Σημαντική ήταν η ομιλία
της Αργυρής Ερωτοκρίτου γιατρίνας στο νοσοκομείο Γενηματάς που
έκανε την αναγκαία σύνδεση ανάμεσα στις μάχες που δίνουν οι υγειονομικοί μέσα στα νοσοκομεία για
δημόσια δωρεάν υγεία, τις συνολικότερες μάχες του εργατικού κινήματος, με τις σημαντικές αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές μάχες.

Κυριάκος Μπάνος
Κυψέλη, 18/7
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αντιφασιστικό κίνημα

Δεν περνάει ο φασισμός

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ο

μάδα νεοναζί επιτέθηκε στην αντιφασιστική εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στην
Πλατεία Κύπρου, την Τρίτη 17/7. Την
ώρα που ξεκινούσε να μιλάει ο Γιάννης Σηφακάκης από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 7-8 άτομα
με μαύρα ρούχα, κράνη, καδρόνια πλησίασαν
φωνάζοντας βρισιές και φασιστικά συνθήματα. “Προδότες θα σας γαμήσουμε”, ήταν η
κραυγή σύνθημα για την έναρξη της επίθεσης. Αμέσως άρχισαν να σπάνε τα τραπεζάκια
ενώ μου επιτέθηκαν με γροθιές χτυπώντας
στο κεφάλι.
Αμέσως μετά ο κόσμος της εκδήλωσης, πάνω από 35 άτομα, απώθησε τους νεοναζί φωνάζοντας αντιφασιστικά συνθήματα και καλώντας τον κόσμο της γειτονιάς να απομονώσει τέτοιες πρακτικές.
Στην Καλλιθέα οι φασίστες έχουν αποθρασυνθεί. Είναι η δεύτερη φορά σε μικρό χρονικό διάστημα – η προηγούμενη φορά ήταν στις
25 Μάρτη 2018- που πραγματοποιείται φασιστική επίθεση εναντίον μελών της ΚΕΕΡΦΑ.
Είναι μια συνολικότερη προσπάθεια από τους
υπόδικους νεοναζί να τρομοκρατήσουν τη γειτονιά κάνοντας επιθέσεις σε αντιφασίστες.
Οι ευθύνες της αστυνομίας είναι για ακόμα
μία φορά εγκληματικές. Ενώ γνώριζε ότι πλησιάζει φασιστική ομάδα, δεν προέβη σε καμία
απολύτως ενέργεια για να αποτρέψει το συμβάν. Ούτε την προηγούμενη φορά είχε προχωρήσει σε συλλήψεις ούτε τώρα.
Μεγάλη μερίδα ευθύνης για την αποθράσυνση των φασιστών έχει και η δεξιά δημοτική
αρχή που τους νομιμοποιεί όπως έκανε παλιότερα καλώντας τους στις παρελάσεις και τους
επιτρέπει να σπέρνουν το ρατσιστικό και φασιστικό τους δηλητήριο στη γειτονιά μας.
Μετά την επίθεση η εκδήλωσή μας συνεχίστηκε αφού πολύς κόσμος στην γειτονιά ήρθε
και στάθηκε δίπλα μας για συμπαράσταση
παίρνοντας θέση απέναντι στην φασιστική επίθεση.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Με επιτυχία και συνολική συμμετοχή σχεδόν 100 αγωνιστών και
αγωνιστριών ολοκληρώθηκαν την
προηγούμενη εβδομάδα οι τρεις
ανοιχτές εκδηλώσεις που οργάνωσε
η ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονίες της Θεσσαλονίκης με θέμα "Στη φυλακή οι
φασίστες - Ανοιχτά σύνορα για τους
πρόσφυγες"!
Στην πρώτη εκδήλωση που έλαβε
χώρα στην πλατεία της Χαριλάου
στις 18 Ιουλίου η Μαρία Καβάλα, διδάσκουσα ιστορίας στο τμήμα πολιτικών επιστημών του ΑΠΘ έκανε
ιστορική αναδρομή στα προσφυγικά
κύματα της Ευρώπης και της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής ενώ ο
Μιχάλης Τρεμόπουλος, πρώην ευρωβουλευτής, αναφέρθηκε στις ρίζες της ακροδεξιάς στην Ελλάδα και
συγκεκριμένα στην Θεσσαλονίκη βασιζόμενος και στο βιβλίο του «Τα
τρία Ε (ΕΕΕ) και ο εμπρησμός του
Κάμπελ - του πογκρόμ του 1931 στη

Καλλιθέα, 17/7

Νέες υπογραφές
στην καμπάνια
για να μπει η Χ.Α
στην φυλακή
Γιορτάζοντας τα 44 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας, ξεπερνούν τις 800 οι
υπογραφές στην καμπάνια της ΚΕΕΡΦΑ με
κεντρικό αίτημα να μπει “ολόκληρη η Χρυσή
Αυγή στη Φυλακή”, μετά το κάλεσμα του
ναζί βουλευτή της ΧΑ Μπαρμπαρούση για
πραξικόπημα.

Ο πανεπιστημιακός Νίκος Στραβελάκης που
πήρε το λόγο αμέσως μετά την επίθεση τόνισε
πως τέτοιου είδους τραμπουκισμοί δεν μας
λυγίζουν και δεν μας πτοούν. Στον ίδιο τόνο η
Μαρινίκη Κολιαράκη από την Κίνηση Πολιτών
Μεσοποταμία ανέφερε πως και στο Μοσχάτο
έχουν αντιμετωπίσει φασιστικές προκλήσεις
και τόνισε πως η Μεσοποταμία είναι ένας
ανοιχτός χώρος με θέληση για κοινή δράση
σε όλα τα ζητήματα του φασισμού και του ρατσισμού. Σημαντική ήταν η παρέμβαση μιας
αλβανίδας εργαζόμενης σε ΜΚΟ που περιέγραψε τις άθλιες συνθήκες ζωής των προσφύγων και τις απαράδεκτες συνθήκες εργασίας.
Την επόμενη μέρα της θρασύδειλης επίθεσης αποφασίσαμε να καλέσουμε σε νέα μεγάλη αντιφασιστική εξόρμηση στην περιοχή για
την Παρασκευή 20/7. Δεκάδες σύντροφοι από
την ΚΕΕΡΦΑ, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον Αντιφασιστι-

κό Συντονισμό ξαναβρεθήκαμε στην πλατεία
Κύπρου μοιράζοντας υλικό και φωνάζοντας
αντιφασιστικά συνθήματα. Για μια ακόμα φορά οι φασίστες εμφανίστηκαν προκαλώντας
κάτω από τη μύτη της αστυνομίας. Μετα από
καταγγελίες οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν για τα μάτια του κόσμου- να φορέσουν χειροπέδες σε έναν από τους φασίστες. Ωστόσο λίγη ώρα μετά τον άφησαν ελεύθερο αφού ποτέ
δεν καταγράφηκε ούτε καν προσαγωγή και ο
φασίστας δεν έφτασε ποτέ στο αστυνομικό
τμήμα.
Δεν θα υποκύψουμε στον εκφοβισμό και τον
τραμπουκισμό των φασιστικών ομάδων που
προσπαθούν να πατήσουν πόδι εδώ και καιρό
στην Καλλιθέα. Οργανώνουμε τη μεγάλη διαδήλωση στις 15 Σεπτέμβρη.

Ιλιρίντα Μουσαράι, ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας

Χαρακτηριστικό της μεγάλης αποδοχής
είναι ότι στην εξόρμηση που πραγματοποίησαν οι σύντροφοι της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά
έξω από τη συναυλία του Γιάννη Αγγελάκα
στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας μαζεύτηκαν 111 υπογραφές.
Ενδεικτικά και μόνο αυτή την εβδομάδα
μεταξύ άλλων προστέθηκαν στην λίστα οι:
Σωτήρης Αλεξόπουλος, Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία, Άννα Τζάρα, ΣΕΜ Δήμου Πειραιά,
Γιάννης Σταθόπουλος, Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής, Γεράσιμος Βλάχος, πρόεδρος
δημοτικού συμβουλίου Αγίας Παρασκευής,
Κολώνια Χρύσα, δημοτική σύμβουλος Αγίας
Παρασκευής, Αϊδίνη Σοφία, δημοτική σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, Χρήστος Κορτζίδης, δημοτικός σύμβουλος ΕλληνικούΑργυρούπολης, Linda Curley, δημοτική
σύμβουλος Ζωγράφου, Βασίλης Μπούρας,
πρόεδρος ένωσης γονέων Αμαρουσίου, Ρηνιώ Συμεωνίδου, γονέας και ακτιβίστρια (intersex greece), Χρύσα Δουζένη, αλληλέγγυα, γραμματέας συλλόγου γονέων 10ου
Δημ. Ηλιούπολης, Πέτρος Θεοδωρίδης, εκπαιδευτικός-συγγραφέας Θεσσαλονίκη,
Γιάννης Γιανουλόπουλος, ιστορικός-ομότιμος καθηγητής Παντείου, Θανάσης Γρέβιας, δικηγόρος, αντιστασιακός, Αλεξάνδρα
Δημάκου, συνταξιούχος δικηγόρος, Ευαγγελία Θεοφυλακτοπούλου, δημοσιογράφος,
Αντώνης Ξενικός, οικολόγος

Χαριλάου, 18/7

Θεσσαλονίκη».
Στην δεύτερη εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο μνημείο
Γρηγορίου Λαμπράκη στις 19 Ιουλίου ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονίας του
Λαμπράκη, εξιστόρησε το πολιτικό
πλαίσιο της δολοφονίας, καθώς και
τα ακριβή γεγονότα όπως τα έζησε

καθώς βρίσκονταν ανάμεσα στους
30 συντρόφους του Λαμπράκη που
τον συνόδευαν όταν έγινε η δολοφονική επίθεση από τους παρακρατικούς. Η Βικτώρια Μπενουζίλιο, επιζήσασα του Ολοκαυτώματος δήλωσε συγκινημένη για τις προσπάθειες
της ΚΕΕΡΦΑ και ιδιαίτερα για τη
συμμετοχή της στην εκδήλωση

ενάντια στη βεβήλωση του Μνημείου του Ολοκαυτώματος στην Πόλη.
Μαζί με το Γιώργο Γιαννόπουλο, εκδότη του περιοδικού Ένεκεν, αναφέρθηκαν στην πολυπολιτισμική
ιστορία της Θεσσαλονίκης και την
ανάγκη να εντείνουμε τις αντιφασιστικές μας δράσεις.
Στην τρίτη εκδήλωση που έλαβε

χώρα στην πλατεία του Ευόσμου
στις 19 Ιουλίου η Δέσποινα Χαραλαμπίδου, πρώην βουλευτής και μέλος της ΛΑΕ, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
να κλείσει τα σύνορα ανοίγοντας
έτσι το δρόμο στην ακροδεξιά σε
όλη την Ευρώπη και τις ευθύνες της
κυβέρνησης, ενώ ο Γιώργος Κρεασίδης, εκπαιδευτικός και μέλος της
ΑΝΤΑΣΥΑ, αναφέρθηκε στα παραδείγματα των εκπαιδευτικών που
άνοιξαν τα σχολεία για τα προσφυγόπουλα και έδωσαν τη μάχη ενάντια στις προσπάθειες ακροδεξιών να
τα εμποδίσουν να μπουν στα σχολεία.
Κοινός τόπος όλων των ομιλητών
που πήραν μέρος στις εκδηλώσεις
αλλά και του κόσμου που συμμετείχε σε αυτές ήταν η ανάγκη για μια
δυνατή αντιρατσιστική και αντιφασιστική απάντηση βάζοντας στόχο να
διοργανωθεί και στη Θεσσαλονίκη
ένα μεγάλο συλλαλητήριο στις 15
Σεπτέμβρη.
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Ιδέες

κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Τρία νέα βιβλία από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Με τρεις νέες εκδόσεις ετοιμάζεται το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο να μπει δυναμικά
στη συζήτηση που ανοίγει στην Αριστερά για τον τρόπο που απαντάει στις μεγάλες
προκλήσεις της περιόδου και τις στρατηγικές επιλογές της. Την επόμενη βδομάδα
κυκλοφορεί το βιβλίο Μαρξισμός και Εθνικισμός του Κρις Χάρμαν. Και το Σεπτέμβρη η δεύτερη και βελτιωμένη έκδοση του πολύτιμου έργου του ίδιου συγγραφέα
Γερμανία 1918-1923, Η Χαμένη Επανάσταση και το βιβλίο Τα Σοβιέτ στη Δύση Εργατικά Συμβούλια απέναντι στο Κοινοβούλιο 1915-1920 γραμμένο από τον Ντόνι
Γκλουκστάιν. Τα δυο τελευταία βιβλία είναι αφιερωμένα στα 100 χρόνια από το ξέσπασμα της Γερμανικής Επανάστασης (Νοέμβρης του 1918).

Συνεδρίαση του συμβούλιου εργατών
και στρατιωτών στο Βερολίνο το 1918.

Εργατικά Συμβούλια απέναντι
στο Κοινοβούλιο 1915-1920

Τ

ο εργατικό συμβούλιο, το σοβιέτ, δεν ήταν γέννημα των ιδιαίτερων συνθηκών της ρωσικής κοινωνίας. Η Γερμανική Επανάσταση ήταν η μια απόδειξη, η πιο σημαντική. Αλλά δεν ήταν η
μόνη. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης, η εργατική τάξη έκανε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα στην καθημερινή δράση της
και τις μάχες που έδινε απέναντι στις θυσίες που έφερνε ο πόλεμος
και τις επιθέσεις των καπιταλιστών.

Μαρξισμός και Εθνικισμός

Τ

ο βιβλίο του Κρις Χάρμαν “Μαρξισμός
και Εθνικισμός” είναι μια συμβολή στη
συζήτηση που αναπτύσσεται αυτήν την
περίοδο με αφορμή την εθνικιστική εκστρατεία της Δεξιάς για το Μακεδονικό αλλά και
την κρίση της παγκοσμιοποίησης συνολικότερα.
Το κείμενο έχει
γραφτεί το 1992.
Τότε, κυριαρχούσαν, ακόμα και στην
Αριστερά, οι απόψεις που λέγανε ότι
ο παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός
δεν θα φέρει μόνο
ευημερία και δημοκρατία αλλά και το
τέλος των εθνικών
κρατών, των ανταγωνισμών τους και
των εθνικισμών. Αυτές οι αυτάρεσκες
προβλέψεις διαψεύστηκαν. Σήμερα τείνει να γίνει κοινή λογική το αντίθετο, ότι
δηλαδή ο πλανήτης
επιστρέφει
στο
εθνικό κράτος, οι εθνικισμοί αναβιώνουν.
Για να προσανατολιστεί η Αριστερά σε αυτά
τα «βαθιά νερά», χρειάζεται μέθοδος και
απαντήσεις που δίνει ο μαρξισμός. Ο Κρις
Χάρμαν προσφέρει και τα δυο σε αυτό το κείμενο, και αυτός είναι ο λόγος που διατηρεί
όλη την επικαιρότητά του σήμερα, είκοσι τρία
χρόνια μετά τη συγγραφή του. Στις 130 σελίδες του βιβλίου ο Χάρμαν καταφέρνει να δώσει συμπυκνωμένες απαντήσεις σε μια σειρά
ερωτήματα:
Τι είναι έθνος; Υπήρχε πάντα ή είναι ένα
ιστορικό φαινόμενο; Υπάρχουν αντικειμενικά
κριτήρια για να αποφασιστεί αν μια ομάδα ανθρώπων αποτελούν ξεχωριστό έθνος; Τι σημαίνει δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και για ποιους ισχύει; Πώς μπορεί να σταματήσει η καταπίεση των εθνικών μειονοτήτων; Πρέπει η Αριστερά να υποστηρίζει την ξεχωριστή πολιτιστική κληρονομιά κάθε εθνότητας; Είναι παντοδύναμη η ταύτιση των ανθρώπων με το «δικό
τους» εθνικό κράτος ή είναι δυνατόν ποτέ να
ενωθούν οι εργάτες κι εργάτριες ξεπερνώντας

τις εθνικές διαφορές;
Αυτά τα ερωτήματα δεν ήταν ποτέ «ακαδημαϊκά». Αφορούσαν, από τις αρχές του 20ου
αιώνα αν όχι νωρίτερα, την καρδιά της στρατηγικής της Αριστεράς. Ο Χάρμαν στρέφει την
προσοχή του στην εξέλιξη της θεωρίας της
Αριστεράς για τον
εθνικισμό. Στη μεγάλη
αντιπαράθεση ανάμεσα στους μαρξιστές
για τα εθνικά ζητήματα
-τον Ότο Μπάουερ,
τον Καρλ Κάουτοκι, τη
Ρόζα Λούξεμπουργκ
και τον Βλαντιμίρ Λένιν. Ανατρέχοντας στα
κείμενά τους εντοπίζει
τα λάθη της ‘πολιτισμικής’ προσέγγισης του
Μπάουερ, παραδέχεται τη συμβολή της οικονομικής ανάλυσης
του Κάουτσκι και της
Λούξεμπουργκ, αλλά
καταλήγει στο συμπέρασμα της ανωτερότητας της θεωρίας του
Λένιν, που διέβλεψε
πιο καθαρά απ’ όλους
τις πολιτικές επιπτώσεις του εθνικισμού για το
εργατικό κίνημα.
Όταν ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος τον Αύγουστο του 1914, τα περισσότερα
κόμματα της Δεύτερης Διεθνούς τάχτηκαν με
την πλευρά της ‘δικιάς τους’ άρχουσας τάξης
στον πόλεμο στο όνομα του εθνικού συμφέροντος. Ακόμα και κομμάτια των ηγεσιών αυτών των κομμάτων που δήλωναν τη λύπη τους
για τον πόλεμο, έλεγαν ότι δεν μπορούσε να
γίνει τίποτα γιατί η εργατική τάξη είναι αυθόρμητα και βαθιά πατριωτική.
Οι μπολσεβίκοι έκαναν μια διαφορετική επιλογή. Στην καρδιά της στρατηγικής του κόμματος ήταν ο διεθνισμός. Αποδείχτηκαν πιο
ρεαλιστές από τις ρεφορμιστικές ηγεσίες της
Δεύτερης Διεθνούς. Η εργατική τάξη της Ρωσίας στράφηκε ενάντια στη δικιά της άρχουσα
τάξη ενώ ο γερμανικός στρατός απειλούσε τις
προσβάσεις της Πετρούπολης. Τον Οκτώβρη
του 1917 τα σοβιέτ πήραν την εξουσία με επικεφαλής το κόμμα των μπολσεβίκων.

Τα σοβιέτ στη Δύση

Γερμανία 1918-1923, η χαμένη επανάσταση

Γ

ια τον Λένιν, τον Τρότσκι και τους συντρόφους του, η Ρώσικη Επανάσταση
ήταν η πρώτη πράξη της παγκόσμιας
επανάστασης και το σημείο κλειδί ήταν η
Γερμανία. Ένα χρόνο μετά τον Κόκκινο
Οκτώβρη, η επανάσταση ανέτρεπε τον Κάιζερ Γουλιέλμο στη Γερμανία και έβαζε ουσιαστικά τέλος στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα εργατικά συμβούλια, τα σοβιέτ της
Ρωσικής Επανάστασης, έκαναν ορμητικά την
είσοδό τους στην καρδιά της Ευρώπης, στην
πιο ανεπτυγμένη βιομηχανικά χώρα της.
Το βιβλίο “Γερμανία 1918-1923, Η Χαμένη
Επανάσταση” είναι η μοναδική αναλυτική
ιστορία αυτής της συγκλονιστικής και ουσιαστικά άγνωστης επανάστασης που κυκλοφορεί στα ελληνικά. Οι επαναστάσεις δεν είναι
μονόπρακτα έργα, και το βιβλίο του Κρις
Χάρμαν διηγείται όλες τις «πράξεις» της.
Μέσα σε πέντε χρόνια n γερμανική κοινωνία
έζησε την αυθόρμητη εξέγερση του Νοέμβρη 1918 που οδήγησε στην ανατροπή της
μοναρχίας και στο σχηματισμό συμβουλίων
εργατών και στρατιωτών. Την προδοσία της
Σοσιαλδημοκρατίας και την βάρβαρη καταστολή της εξέγερσης στην οποία παρασύρθηκε το KPD, το νεαρό Κομμουνιστικό Κόμμα, το χειμώνα του 1919 - και n οποία κατέληξε στη δολοφονία της Ρόζα Λούξεμπουργκ
και του Καρλ Λίμπκνεχτ. Τη σύντομη εγκαθίδρυση της Σοβιετικής Δημοκρατίας της
Βαυαρίας.

Την αποτυχημένη απόπειρα της άρχουσας
τάξης να ξανακερδίσει τον έλεγχο με το
«πραξικόπημα του Καπ» το Μάρτη του 1920
και τη νικηφόρα αντίσταση των εργατών που
οδήγησε στο χτίσιμο των Κόκκινων Στρατών
του Ρουρ. Την αποκαλούμενη «Δράση του
Μάρτη» ένα χρόνο αργότερα, όταν το KPD
προσπάθησε να πυροδοτήσει την επανάσταση χωρίς να έχει ακόμα την υποστήριξη της

πλειοψηφίας των εργατών.
Και τέλος, τη μεγάλη χαμένη ευκαιρία
του 1923. Όταν n τεραστίων διαστάσεων
οικονομική κρίση του uπερπλnθωρισμού
και n γαλλική κατοχή του Ρουρ έσπρωξαν στην επαναστατική προοπτική τη
συντριπτική πλειοψηφία της γερμανικής
κοινωνίας, n ηγεσία του KPD δίστασε
την πιο κρίσιμη στιγμή, τον Οκτώβρη
1923, να κάνει το βήμα και να οργανώσει
την εξέγερση και την κατάληψη της
εξουσίας.
Όμως, το βιβλίο είναι κάτι πολύ περισσότερο από την αφήγηση των γεγονότων της Γερμανικής Επανάστασης. Το
ερώτημα αν αυτή η επανάσταση, που η
έκβασή της έκρινε την πορεία της ανθρωπότητας για τις επόμενες δεκαετίες,
μπορούσε να νικήσει δεν είναι αφηρημένο. Εχει να κάνει με τις επιλογές του
επαναστατικού κόμματος που συγκροτήθηκε μέσα στη φωτιά των μαχών της,
δηλαδή δυστυχώς πολύ αργά. Εκατοντάδες χιλιάδες εργάτριες και εργάτες
έκαναν την επιλογή να ενταχτούν σε ένα
κόμμα που δήλωνε ανοιχτά το διεθνισμό
του και την πρόθεσή του να μην αφήσει
πέτρα πάνω στη πέτρα της παλιάς κοινωνίας. Το βιβλίο εξετάζει συστηματικά
τους ταξικούς και πολιτικούς συσχετισμούς που έδρασε το KPD, τις επιτυχίες
και τα λάθη του.

Το βιβλίο του Ντόνι Γκλουκστάιν “Τα Σοβιέτ στη Δύση, Εργατικά
Συμβούλια απέναντι στο Κοινοβούλιο 1915-1920”, παρουσιάζει αυτή
τη διαδικασία με κέντρο τέσσερις «επαναστατικές πρωτεύουσες»,
κέντρα της «συμβουλιακής» μορφής οργάνωσης της εργατικής τάξης. Την Πετρούπολη, τη Γλασκόβη, το Βερολίνο και το Τορίνο.
Η Γλασκόβη ήταν το επίκεντρο του κινήματος των «συνδικαλιστών αντιπροσώπων της βάσης» που οργανώθηκαν μέσα στα συνδικάτα, αλλά κόντρα με τις ηγεσίες τους και οργάνωσαν αγώνες
ενάντια στις επιθέσεις των καπιταλιστών στη διάρκεια του πολέμου.
Το Τορίνο ήταν το προπύργιο του κινήματος των εργοστασιακών
συμβουλίων στην ‘Κόκκινη Διετία’ 1919-1020, που την πείρα τους
γενίκευσε το περιοδικό Ορντινε Νουόβο και ο Αντόνιο Γκράμσι.
Ο Γκράμσι ήταν ο επαναστάτης που «μετέφρασε» την εμπειρία
του ρωσικού σοβιέτ στη «γλώσσα» του εργατικού κινήματος της
Δύσης, δηλαδή σε χώρες με σταθερούς κοινοβουλευτικούς και μαζικά ρεφορμιστικά κόμματα. Το εργατικό συμβούλιο δεν είναι μια
εγκεφαλική εναλλακτική των επαναστατών απέναντι στην αστική
δημοκρατία. Είναι ο τρόπος που κινείται η εργατική τάξη σε συνθήκες γενικευμένης κοινωνικής κρίσης και επαναστατικών καταστάσεων. Κι είναι μια ανώτερη μορφή δημοκρατίας γιατί συνενώνει την
οικονομική ισχύ και την πολιτική εξουσία στα χέρια της εργαζόμενης πλειοψηφίας στο σημείο της παραγωγής.
Ο δρόμος που θα διανύσει εξαρτάται από τη δυνατότητα των
επαναστατών να δρουν συστηματικά και επίμονα για να κερδίζουν
τα πιο πρωτοπόρα κομμάτια της τάξης στη δράση και στις ιδέες
της επαναστατικής ανατροπής. Αυτό το έργο ήταν δύσκολο στην
Ευρώπη του 1915-1920 αλλά έκανε τεράστια βήματα. Αυτές τις εμπειρίες παρουσιάζει και γενικεύει το βιβλίο. Και είναι εμπειρίες που
χρειάζονται στην Αριστερά που αναζητάει εναλλακτική απέναντι
στα αδιέξοδα της διαχείρισης του καπιταλισμού.

Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
θα είναι στο περίπτερο 156 της
Έκθεσης Βιβλίου στο Ζάππειο από
31/8 ώς 16/9. Την Κυριακή 16/9,
7.30μμ στο χώρο της Έκθεσης
θα γίνει παρουσίαση των βιβλίων Μαρξισμός
και Εθνικισμός και Η Κρίση στα Βαλκάνια,
Το Μακεδονικό και η Εργατική Τάξη.
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Το Μόναχο είπε ΟΧΙ
σε ακροδεξιά και ρατσισμό

Δ

εκάδες χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την περασμένη Κυριακή
στην πλατεία Goetneplatz, στο ιστορικό κέντρο του Μονάχου, για να εκφράσουν
την αντίθεσή τους στη ρατσιστική, ακροδεξιά ατζέντα του CSU (Χριστιανοκοινωνική
Ένωση) -του κόμματος του ομοσπονδιακού
υπουργού Εσωτερικών Χορστ Ζέεχοφερ και
του Μάρκους Ζέντερ, του πρωθυπουργού
του κρατιδίου της Βαυαρίας.
Ο Ζέεχοφερ θεωρεί τη σκληρή γραμμή
που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη
σύνοδο της 28ης Ιουνίου απέναντι στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες πολύ "λίγη". Στην τελευταία σύνοδο κορυφής των
υπουργών Εσωτερικών της ΕΕ που έγινε
στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας συμμάχησε
ανοιχτά με τον Ματέο Σαλβίνι και τον
Χέρμπερτ Κικλ. Ο Σαλβίνι είναι ο φύρερ
της φασιστικής Λέγκας της Ιταλίας. Ο Κικλ
είναι στέλεχος του κρυπτό-νεοναζιστικού
Κόμματος Ελευθερίας της Αυστρίας. Πριν
από μερικές εβδομάδες ο Ζέεχοφερ ανάγκασε, κάτω από την απειλή να ρίξει την
κυβέρνηση, την Μέρκελ να αποδεχτεί την
ρατσιστική του ατζέντα.
Πάνω από 150 διαφορετικές οργανώσεις
-αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές πρωτοβουλίες, ΜΚΟ, ανθρωπιστικές συλλογικότητες, εκκλησιαστικές οργανώσεις- είχαν καλέσει στη διαδήλωση της Κυριακής.
Η συμμετοχή ήταν, παρά την καταρρακτώδη βροχή, τεράστια: 50 χιλιάδες σύμφωνα
με τους διοργανωτές (25 χιλιάδες σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της αστυνομίας) συγκεντρώθηκαν με πανό, πλακάτ
και συνθήματα ενάντια στην πολιτική της

Τ

ο Ισραήλ ήταν πάντα, από την
ίδρυσή του 70 χρόνια πριν,
ένα κράτος - απαρτχάιντ. Οι
Άραβες, που αποτελούν το 20% περίπου του πληθυσμού της χώρας,
ήταν πάντα πολίτες “δεύτερης κατηγορίας”. Οι Παλαιστίνιοι που ζουν
στην -κατεχόμενη από τον πόλεμο
του 1967- Δυτική Όχθη δεν έχουν
ουσιαστικά κανένα δικαίωμα: συλλαμβάνονται από την αστυνομία και
κλείνονται στις φυλακές χωρίς καμιά
δικαιολογία και δολοφονούνται από
τον ισραηλινό στρατό ή τις συμμορίες των “Εβραίων Εποίκων” (που
συνεχίζουν παρά τις καταδικαστικές
αποφάσεις του ΟΗΕ και των άλλων
Διεθνών Οργανισμών να τους κλέβουν τη γη) χωρίς καμιά συνέπεια.
Στη Λωρίδα της Γάζας -από όπου ο
ισραηλινός στρατός αποχώρησε τυπικά το 2005- δυο σχεδόν εκατομμύρια
Παλαιστίνιοι ζουν ουσιαστικά φυλακισμένοι, αποκλεισμένοι από “ξηράς,
θαλάσσης και αέρος” από τον υπόλοιπο κόσμο. Οι επιθέσεις, οι βομβαρδισμοί και οι σφαγές από τον ισραηλι-

καλλιέργειας τους μίσους του CSU.

Κατανυκτική ησυχία
Ανάμεσα στους ομιλητές της συγκέντρωσης ήταν και Κλάους-Πέτερ Ράις, ο
καπετάνιος του Lifeline, ενός πλοίου που
έχει ναυλωθεί από μια γερμανική MKO και
έχει συμμετάσχει στη διάσωση χιλιάδων
προσφύγων στο Μεσόγειο. Πρόσφατα η
Ιταλία και η Ισπανία απαγόρευσαν στο Lifeline -που μετέφερε 280 διασωθέντες
πρόσφυγες από την Αφρική και την Ασίανα προσδέσει στα λιμάνια τους. Η περιπέτεια έληξε τελικά στα τέλη του Ιούνη όταν
η κυβέρνηση της Μάλτας αναγκάστηκε
(κάτω από την πίεση των περιστάσεων
αφού το Lifeline ήταν ήδη πολλές μέρες
στη θάλασσα) να δεχτεί τους πρόσφυγες.
Ταυτόχρονα, όμως, ο εισαγγελέας άσκησε
δίωξη σε βάρος του καπετάνιου για την
"παράνομη" επιχείρηση διάσωσης των
προσφύγων. Στο Μόναχο οι διαδηλωτές

άκουσαν με κατανυκτική ησυχία τα όσα είχε να διηγηθεί ο Κλάους-Πέτερ Ράις.
Οι διαδηλωτές κατηγόρησαν το CSU για
την ευθυγράμμιση της πολιτικής του στο
θέμα των προσφύγων με το ακροδεξιό
AfD. Το AfD πήρε το 12.5% των ψήφων
στις τελευταίες ομοσπονδιακές εκλογές.
Από τις 95 έδρες που κέρδισε οι 14 προήλθαν από τη Βαυαρία. Η πίεση από τις "επιτυχίες" του AfD σπρώχνει το CSU -τον μόνιμο σύμμαχο του CDU στην μεταπολεμική
ιστορία της Γερμανίας- προς τα δεξιά.
Η διαδήλωση της περασμένης Κυριακής
ήταν το δεύτερο μεγάλο αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο που οργανώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες στο Μόναχο ενάντια
στην ακροδεξιά στροφή της κυβέρνησης.
Η προηγούμενη συγκέντρωση, που έγινε
τον Μάη στην πλατεία Odeonplatz είχε
συγκεντρώσει περίπου 30 χιλιάδες διαδηλωτές. Τώρα η συμμετοχή ήταν τουλάχιστον κατά 50% μεγαλύτερη.

Απεργία στο
κάτεργο της Άμαζον
Ο Τζεφ Μπέζος είναι σήμερα o πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Η περιουσία του ξεπερνάει τα
140 δισεκατομμύρια δολάρια. Το μυστικό της επιτυχίας του: η σκληρή δουλειά. Των άλλων εννοείται –
η μόνη δουλειά που αποδίδει στον καπιταλισμό.
Ο Μπέζος είναι το αφεντικό της Amazon, μιας
αμερικανικής εταιρείας που ξεκίνησε σαν on-line βιβλιοπωλείο και μετατράπηκε στη μεγαλύτερη πολυεθνική αυτοκρατορία του εμπορίου παγκόσμια.
Για τους εργαζόμενους η Amazon είναι ένα κάτεργο. Οι καταγγελίες πρώην εργαζομένων είναι καταπέλτης: ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παρακολουθεί την “απόδοση” τους σε κάθε τους βήμα. Πάνω από 1,5 λεπτό “διάλειμμα” για την τουαλέτα; Καταγράφεται στο ιστορικό σου. Καταναλώνεις περισσότερο χρόνο από τους συναδέλφους σου (δηλαδή
βρίσκεσαι κάτω από το μέσο όρο...) ανά πελάτη στο
τηλεφωνικό κέντρο; Καταγράφεται στο ιστορικό
σου. Οι λιγότερο “παραγωγικοί” εργαζόμενοι απολύονται -με ένα μέηλ, αυτοματοποιημένα.
Την περασμένη εβδομάδα οι εργαζόμενοι στην
Amazon της Ισπανίας κατέβηκαν σε απεργία. Οι
ημερομηνίες ήταν από πριν επιλεγμένες: 16, 17 και
18 Ιούλη, οι μέρες της δικτυακής “μαύρης Παρασκευής” της εταιρίας. Οι εργαζόμενοι στη Γερμανία
και την Πολωνία κατέβηκαν και αυτοί σε απεργιακές
δράσεις σε συμπαράσταση με τους συναδέλφους
τους στην Ισπανία. Παρά τις “μεγάλες προσφορές”
και τις “γενναίες εκπτώσεις”, τίποτα δεν έφυγε αυτές τις τρεις μέρες από τις κεντρικές αποθήκες της
Amazon στην Ισπανία.
Η εταιρία απάντησε στις καταγγελίες των απεργών με ένα δημοσίευμα στις εφημερίδες όπου παρουσιάζει τον εαυτό της σαν ένα από τους καλύτερους εργοδότες στον κόσμο. Οι αποδοχές των εργαζομένων ξεπερνούν τα 12 ευρώ την ώρα. Με μια
μικρή λεπτομέρεια: το ποσό αυτό αφορά το μόνιμο
προσωπικό που έχει κλείσει ήδη δυο χρόνια στην
εταιρία. Δηλαδή πρακτικά κανέναν...

ΙΣΡΑΗΛ Όχι «κοινό άξονα» με το κράτος-απαρτχάιντ
νό στρατό δεν έχουν σταματημό.
Από την περασμένη εβδομάδα το
Ισραήλ είναι όμως και τυπικά πλέον
ένα ρατσιστικό κράτος. Σύμφωνα με
το νέο νόμο που ψήφισε την Πέμπτη
το Κνέσετ (κοινοβούλιο), το Ισραήλ
είναι “η (αποκλειστική) εθνική πατρίδα του Εβραϊκού λαού”, το δικαίωμα
της αυτοδιάθεσης περιορίζεται μόνο
στους Εβραίους και η εβραϊκή
γλώσσα αναγνωρίζεται πλέον σαν η
μόνη επίσημη γλώσσα του κράτους.
Πρωτεύουσα του Ισραήλ είναι σύμφωνα με το νέο νόμο η “ενιαία” (δηλαδή ολόκληρη η) Ιερουσαλήμ. “Το
κράτος”, λέει ένα από τα πιο προκλητικά άρθρα του νέου νόμου, “θεωρεί την ανάπτυξη εβραϊκών οικισμών σαν μια εθνική αξία και θα
δράσει για να ενθαρρύνει και να
προωθήσει την εγκαθίδρυση και διατήρησή τους”. Όπως γράφει το ρεπορτάζ της εφημερίδας Haaretz:
Αμέσως μετά την ψήφισή του
Άραβες βουλευτές έσκισαν σε ένδει-

ξη διαμαρτυρίας τα αντίγραφα του
νόμου, πράξη για την οποία αποβλήθηκαν από την αίθουσα της ολομέλειας. Ο Αϊμάν Οντέχ, ο επικεφαλής
της “Κοινής Λίστας”, εξέδωσε μια
ανακοίνωση με την οποία έλεγε ότι
το Ισραήλ “δηλώνει ότι δεν μας θέλει εδώ” και ότι “πέρασε ένα νόμο
Εβραϊκής ανωτερότητας και μας είπε ότι θα είμαστε πάντα πολίτες
δεύτερης κατηγορίας”.
Ο νέος νόμος πέρασε με τις ψήφους του κόμματος κυβερνητικού
συνασπισμού -μιας συμμαχίας ανάμεσα στο “κεντροδεξιό” Λικούντ του
πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, του “κεντρώου” Κουλάνου, του
ακροδεξιού Γισραέλ Μπειτένιου και
τεσσάρων ρατσιστικών υπέρ-ορθοδόξων Σιωνιστικών κομμάτων. Η αντιπολίτευση -όχι μόνο η “Κοινή Λίστα” αλλά και το “Εργατικό Κόμμα”
και τα περισσότερα από τα μικρά
κόμματα- καταψήφισε το νέο νόμο.
Το Εργατικό Κόμμα, που τυπικά

υποστηρίζει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τους Παλαιστίνιους, έχει κυβερνήσει πολλές φορές στο παρελθόν το Ισραήλ – χωρίς αυτό να καταλήξει ποτέ σε κάποια ουσιαστικά
διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι
στους Παλαιστίνιους. Το Εργατικό
Κόμμα είναι, όπως και το Λικούντ,
ένα σιωνιστικό, εθνικιστικό, κόμμα.
Το “όχι” στο νόμο-απαρτχάιντ της
περασμένης Πέμπτης αντανακλά κύρια τους φόβους του ότι αυτή η κίνηση θα γυρίσει μπούμερανγκ για το
ίδιο το κράτος του Ισραήλ παρά κάποιο γνήσιο ενδιαφέρον για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα των Παλαιστινίων.
Το Ισραήλ είναι ο σημαντικότερος
σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. Το 2016 ο Μπαράκ Ομπάμα
ενέκρινε ένα νέο δεκαετές πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας ύψους 38
δις δολαρίων προς το Ισραήλ. Ο
ΟΗΕ έχει καταδικάσει πολλές φορές
το Ισραήλ για την συνεχιζόμενη κα-

τοχή της Δυτικής Όχθης και της Λωρίδας της Γάζας (ο ΟΗΕ τη θεωρεί
κατεχόμενη παρά την αποχώρηση
του ισραηλινού στρατού) -αλλά καμιά από αυτές τις αποφάσεις δεν είχε κάποιο πρακτικό αποτέλεσμα
αφού όλες οι προτάσεις για “κυρώσεις” σκοντάφτουν συστηματικά στο
βέτο των ΗΠΑ.
Η ακροδεξιά, επιθετική πολιτική
του Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει νέο
“αέρα” στην επιθετικότητα του Ισραήλ. Ο Τραμπ ήταν αυτός που έδωσε το πράσινο φως για να γίνει η
“ενιαία Ιερουσαλήμ” η νέα πρωτεύουσα του Ισραήλ με την απόφασή του να μεταφέρει την Αμερικανική Πρεσβεία από το Τέλαβιβ εκεί.
Από το Μάιο, την 70η επέτειο της
“Νάκμπα” (Καταστροφή), όπως ονομάζουν οι Παλαιστίνιοι την ημέρα
της ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ, πάνω από 130 Παλαιστίνιοι
έχουν δολοφονηθεί από τον ισραηλινό στρατό.
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Η δίκη της Χ.Α.
ΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Τα τραγούδια του Παύλου στη δικαστική αίθουσα

Μ

ε τα αναγνωστέα έγγραφα
που έχει προτείνει στο δικαστήριο η πολιτική αγωγή συνεχίστηκε η δίκη της Χ.Α.
Η 268η συνεδρίαση (18/7), παρουσία αντιφασιστών που το τελευταίο
διάστημα δίνουν ξανά το «παρών»
στην δικαστική αίθουσα, ξεκίνησε με
ηχητικά από τα τραγούδια του Παύλου Φύσσα. Η πολιτική αγωγή της
οικογένειας Φύσσα πρότεινε τα κομμάτια «Σιγά μην κλάψω», «Γάμα
τους», «Ζόρια» και «Εκτός ελέγχου», σε μια σημαντική και συγκινητική στιγμή στην ιστορία αυτής της
δίκης. Ο Παύλος Φύσσας, με τη δύναμη που έδειξε το βράδυ της δολοφονίας του, οδήγησε τον Ρουπακιά
σε σύλληψη και τη ναζιστική συμμορία σε δίκη. Μέσα από την τέχνη του
πήρε το λόγο, δείχνοντας με τρομερή διαύγεια τι σημαίνει φασισμός:
«Μια τέτοια μέρα είναι ωραία για να
πεθαίνεις όμορφα κι όρθιος σε δημόσια θέα», λέει προφητικά στο τραγούδι του «Ζόρια». Ήταν ένας καλλιτέχνης που δρούσε σε περιοχή μαρτύρων της αντίστασης στη ναζιστική
κατοχή και ήξερε ότι οι αντιφασίστες κινδυνεύουν από χτυπήματα
ναζιστών. Η υπεράσπιση ένα προηγούμενο διάστημα είχε προσπαθήσει να αρνηθεί το κατά πόσον ο
Παύλος Φύσσας ήταν αντιφασίστας
υπονοώντας ότι τα κομμάτια του δεν
έχουν τέτοιο περιεχόμενο. Οι στίχοι
που ακούστηκαν στο δικαστήριο το
διέψευσαν αυτό.
Από τα υπόλοιπα βίντεο που πρότεινε η πολιτική αγωγή της οικ. Φύσσα, πολλά αφορούν τη στάση της
ηγεσίας της Χ.Α τις πρώτες ημέρες
μετά τη δολοφονία. Τα ηγετικά στελέχη αρνούνταν κάθε σχέση με τον
Ρουπακιά (Μιχαλολιάκος στην τηλεόραση, Κασιδιάρης σε συνέντευξη τύπου) ή έστω ότι αυτός ήταν μέλος
της ΧΑ (Λαγός: «τον έχω δει όπως
και εκατοντάδες άλλους στα γραφεία»). Άλλα στελέχη υποστήριζαν
την εκδοχή του «τσακωμού για το
ποδόσφαιρο» (Αρβανίτης μιλώντας
στη Βουλή), ισχυρίζονταν ότι δεν ξέρουν τι ακριβώς συνέβη (Μιχαλολιάκος στην τηλεόραση). Πλέον βέβαια
το δικαστήριο και ο κόσμος που παρακολουθεί τη δίκη έχουν πολύ καθαρό ότι η εγκληματική οργάνωση
είχε πλήρη γνώση και έλεγχο της δολοφονικής επίθεσης (όπως και κάθε
άλλης επίθεσης) και φυσικά ότι ο
Ρουπακιάς ήταν στέλεχος της οργάνωσης, πολύ καλά γνωστό στα ηγετικά μέλη όπως ο Λαγός. Ακόμα μια
αντίφαση που αναδείχθηκε μέσα από
αυτά τα βίντεο είναι αυτή της ανάληψης της πολιτικής ευθύνης. Το 2013,
ο Μιχαλολιάκος ρωτάται στην τηλεόραση «πολιτική ευθύνη της δολοφο-

Αντιφασιστική διαδήλωση στο Πέραμα μετά την επίθεση της Χ.Α. στους
Αιγύπτιους ψαράδες, 16/6/12. Δίπλα ο Αμπουζίντ Εμπάρακ μετά τη
δολοφονική επίθεση. Φωτό: Guy Smallman

νίας αισθάνεστε ότι έχετε;» και απαντά «όχι βέβαια!», ενώ το 2015 έκανε
στροφή 180 μοιρών λέγοντας «την
πολιτική ευθύνη την αναλαμβάνουμε,
αλλά ποινική δεν υπάρχει».

Ψευδεται
Το ότι η ηγεσία της Χ.Α. ψεύδεται
ασύστολα από την αρχή της δίωξης
μέχρι σήμερα επισφράγισε το βίντεο
του κατηγορούμενου για συνέργεια
στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα,
Δήμου, που επιδείχθηκε αμέσως μετά. Ο Δήμου είχε περιγράψει στην
εφημερίδα Καθημερινή καρέ καρέ
πώς συγκροτήθηκε το τάγμα εφόδου της Νίκαιας: κάνει λόγο για το
sms «όλοι τώρα στην τοπική» που
ήρθε στα κινητά των μελών από τα
γραφεία, για τα μηχανάκια που λίγο
αργότερα έφταναν κονβόι στο Κερατσίνι και φυσικά για το ρόλο του
Ρουπακιά και στη συγκρότηση του
τάγματος και στην επίθεση. Το βίντεο αυτό συνάντησε αρκετές αντιστάσεις από την υπεράσπιση, για
ευνόητους λόγους.
Από τη μεριά της πολιτικής αγωγής του ΠΑΜΕ προτάθηκε πολύ υλικό που αναδεικνύει τον ρόλο που φιλοδοξούσε να παίξει η Χρυσή Αυγή

στη ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
του Περάματος. Ρόλος που περνούσε μέσα από το σταμάτημα του συνδικαλισμού και που τον συνόψισε σε
ομιλία του ο Κυριτσόπουλος, πρόεδρος του χρυσαυγίτικου σωματείου «Άγιος Νικόλαος»: «Τα ημερομίσθια που παίρναμε μέχρι πριν 2, 3, 4
χρόνια ήταν πάρα πολύ μεγάλα και
υψηλά σε σχέση με την κρίση. Θα
μπορούσαμε να χαμηλώσουμε τα
μεροκάματα, να εγγυηθούμε στους
Έλληνες εφοπλιστές ότι αν φέρουν
τα βαπόρια τους εδώ θα σταματήσουμε τις απεργίες που γίνονταν
όλα αυτά τα χρόνια για διάφορους
λόγους». Ο Λαγός συμπληρώνει:
«Για την κατάντια αυτή [της Ζώνης
του Περάματος] φταίνε οι επαγγελματίες συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ.
Όταν υπήρχαν πάρα πολλά καράβια
στην Ελλάδα και πολλοί εφοπλιστές
έφερναν τα πλοία τους για να δουλέψουν εδώ, αυτοί οι άνθρωποι κάναν τρομερές απεργίες για τρομακτικά ασήμαντα ζητήματα». Αντίστοιχα ο Παναγιώταρος προαναγγέλλει:
«Το Πέραμα περιμένει, έχουμε έναν
περιφερειάρχη πολύ δυνατό που ξέρει την κατάλληλη στιγμή πότε πρέπει να γίνει κίνηση για να τελειώνει

Οι «Συνεργοί με την Ηλιούπολη» παραβρέθηκαν οργανωμένα στο
ακροατήριο της αίθουσας του Εφετείου κατά την 268η δικάσιμο (18/7).
Ο Αποστόλης και η Πέννυ, μέλη της ομάδας, δήλωσαν στην Εργατική
Αλληλεγγύη: «είναι πολύ σημαντική η διαδικασία της δίκης. Αυτά που
ακούγονται εδώ χρειάζεται να μεταφερθούν προς τα έξω. Έχουμε ήδη
οργανώσει ενημερωτικές εκδηλώσεις με τη συνήγορο πολιτικής αγωγής Ε. Τομπατζόγλου και χρειάζεται να συνεχίσουμε. Συμπαραστεκόμαστε στην Μ. Φύσσα, στην πολιτική αγωγή και όσες και όσους αγωνίζονται για να ολοκληρωθεί η δίκη. Ερχόμαστε πρώτη φορά οργανωμένα και θα χρειαστεί να συνεχίσουμε από Σεπτέμβρη. Να οργανώσουμε
μαζί και με άλλες ομάδες σταθερά την παρουσία του κινήματος στις
δικάσιμες». Οι αντιφασίστρες/στες της Ηλιούπολης κάλεσαν επίσης
στη δίκη Λαγού και Μίχου που έχει προσδιοριστεί για τις 29/10/18, για
τη επίθεση στον ΕΚΧ Συνεργείο.

και με τους διάφορους φαύλους
που είναι στην ΝΕΖ και δεν αφήνουνε αυτή τη Ζώνη να δουλέψει». Και,
τέλος, ο Κασιδιάρης: «η Ζώνη του
Περάματος θα λειτουργήσει ξανά
υπό την αιγίδα της ΧΑ και με τα σωματεία των εργαζόμενων και θα απομονώσουμε τους επαγγελματίες εργατοπατέρες του ΚΚΕ που λειτουργούν για ξένα συμφέροντα».
Όπως εν χορώ ομολογεί η ηγεσία
της, ο ρόλος της Χ.Α στη Ζώνη είναι
να τσακίσει την αντίσταση των εργαζόμενων. Οι εργασιακές τους συνθήκες είναι «ασήμαντο ζήτημα» μπροστά στα συμφέροντα των Ελλήνων
εφοπλιστών, οι μισθοί «παραείναι
υψηλοί» μπροστά στην ανάπτυξη. Φυσικά ο ρόλος αυτός στηρίχθηκε και
μέσα από τη Βουλή, όπως δείχνουν οι
επερωτήσεις (διαβάστηκαν 12 από
αυτές στο δικαστήριο) και η ψήφος
των χρυσαυγιτών προς το συμφέρον
των εφοπλιστών. Τέλος, η πολιτική
αγωγή ζήτησε να επιδειχθούν, ανάμεσα σε πολλά άλλα στοιχεία, βίντεο
που έδειχναν ξεκάθαρα τις δολοφονικές προθέσεις των χρυσαυγιτών που
επιτέθηκαν, όπως αυτές αποτυπώθηκαν στα σπασμένα και τρυπημένα αυτοκίνητα των συνδικαλιστών σε ρεπορτάζ εκείνες τις μέρες.

Στόχοι
Με ίδιους στόχους και μεθοδολογία έγινε η επίθεση στους Αιγύπτιους ψαράδες. Από τα αναγνωστέα
που έφερε η πολιτική αγωγή των
αλιεργατών βγήκαν όλα τα κοινά
στοιχεία: προαναγγελία, οικονομικά
συμφέροντα, πολιτικό μήνυμα ενάντια στους εχθρούς της Χ.Α, δολοφονική επίθεση με γνώση και συμμετοχή της ηγεσίας και καταστροφή της
περιουσίας των θυμάτων. Η αντίσταση της υπεράσπισης στο να προβληθούν τα έγγραφα αυτά ήταν τέτοια

που έφτασαν στο σημείο να «ξεχνάνε» και να αμφισβητούν ένορκες καταθέσεις μαρτύρων. Ο Γ. Πίττας, δημοσιογράφος της ΕΑ και μάρτυρας
καλεσμένος από την πολιτική αγωγή, κατέθεσε στην 211η συνεδρίαση
ότι αμέσως μετά την επίθεση στους
ψαράδες τράβηξε φωτογραφίες από
το σπίτι τους ο δημοσιογράφος Guy
Smallman. Όταν έφτασαν να επιδειχθούν αυτές οι φωτογραφίες κατά την 269η συνεδρίαση (19/7), συνήγοροι υπεράσπισης ισχυρίζονταν
ότι δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη
καθώς δεν είναι γνωστές οι ημερομηνίες των φωτογραφιών!
Τέλος, από υλικό που έφερε η πολιτική αγωγή και για τις τρεις υποθέσεις προκύπτει ότι τα μέλη που πρωτοστάτησαν σε αυτές, εξακολουθούν
να είναι ενεργά στη Χρυσή Αυγή. Παρά τον ορυμαγδό ενοχοποιητικών
στοιχείων δεν έχει γίνει καμία διαγραφή, πέρα από αυτή του Μπαρμπαρούση. Και αυτή, μόνο από την
κοινοβουλευτική ομάδα, για τα μάτια
του κόσμου και για να αποφύγει η
οργάνωση τη δίωξή της για το κάλεσμα σε πραξικόπημα. Για παράδειγμα, το δικαστήριο είδε σε φετινό
συλλαλητήριο για το μακεδονικό
τους κατηγορούμενους Καζαντζόγλου και Κορκοβίλη να χαιρετούν
τον Μιχαλολιάκο, ενώ άκουσε τον
Λαγό, σε εκδήλωση στα τέλη του
2016 για τα 4 χρόνια της τοπικής του
Περάματος να λέει: «Πριν από 4-4,5
χρόνια όταν είχε έρθει εδώ ο συναγωνιστής ο Τάσος [Πανταζής] και
έλεγε να φτιάξουμε την τοπική […]
καταφέραμε και τη στήσαμε. […]
Όταν οι συναγωνιστές μας αυτοί
στήσανε αυτές τις φωλιές, εδώ, στη
Νίκαια, στον Πειραιά που ήταν το κάστρο μας για πάρα πολλά χρόνια,
στη Σαλαμίνα, τους προβληματίσαμε
πάρα πολύ. […] Μοιράζαμε τρόφιμα
και γι’ αυτό το λόγο μπήκαμε φυλακή. Εάν αυτό είναι το έγκλημά μας,
εάν γι’ αυτό είμαστε φασίστες και
ρατσιστές, εγώ δέχομαι και σήμερα
το βράδυ να ξαναμπώ στη φυλακή».
Το έγκλημά τους, όπως έδειξε η μέχρι τώρα διαδικασία, είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά ο Λαγός έχει δίκιο
ότι θα ξαναμπεί στη φυλακή, μαζί με
όλη τη ναζιστική οργάνωση.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
Η δίκη της Χ.Α θα διακοπεί τον
Αύγουστο. Οι επόμενες
δικάσιμες είναι τον Σεπτέμβρη
στις: 6/9, 7/9, 19/9 και 26/9 στο
Εφετείο. Και 10/9, 11/9, 12/9,
14/9 και 20/9 στον Κορυδαλλό.

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1334, 25 Ιούλη 2018

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ «Η μικρή πλατεία» 7μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ «Η μικρή πλατεία» 7μμ
Εργατική τάξη:
Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Wake & Bake 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματαΟμιλητής:
Πέτρος Κωνσταντίνου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Ιόλη Μαυρέα
ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 στης Μηλιάς το Λάζο 8μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ιταλία – ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 στέκι Αριστερής Κίνησης 8μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 στέκι Αριστερής Κίνησης 8μμ
Ιταλία – ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου (Κισσάβου 11), 7μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές

STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου (Κισσάβου 11), 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Εργατική τάξη:
Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιαννής
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 Goody’s 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 Goody’s 7.30μμ
Μέση Ανατολη –
Αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Μέση Ανατολη – Αντίσταση στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και
στην κλιμάκωση των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8
καφέ σταθμός ΗΣΑΠ 8μμ
Πώς απαντάμε
στην «επιστροφή των εθνικισμών»
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 23/8 καφέ σταθμός ΗΣΑΠ 8μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/8 καφέ Σκαντζόχοιρος 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζαρίδας
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

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 σοσιαλι σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθε στώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ισπανία – Ο Ραχόϊ έφυγε, η κρίση μένει
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ – ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Αυλή του Πέτρου 7μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7
καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12) 8μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Πικάπ 7μμ
Πώς απαντάμε
στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Εβελυν Βαρελά
ΓΑΛΑΤΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
’Εκτρωση: Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 6μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Τερψιθέας) 6.30μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Τερψιθέας) 6.30μμ
Εργατική τάξη:
Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Αρτέμης Πρέκας
ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7 δημαρχείο 7μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Σύνταγμα και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Σύνταγμα και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
’Εκτρωση: Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

• ΠΕΜΠΤΗ 26/7 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Βίκυ Γκαδάτσιου
• ΠΕΜΠΤΗ 2/8 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
’Εκτρωση: Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες
Ομιλήτρια: Νικολέτα Ζαχαράκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Ποέτα 8.30μμ
Μαντρώστε τους ρατσιστές – Ανοίξτε τα
σύνορα στους πρόσφυγες
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Μάρκος Σαρρής
ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7 καφέ Τρίλιζα 7.30μμ
Μαντρώστε τους ρατσιστές – Ανοίξτε τα
σύνορα στους πρόσφυγες
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ - ΗΣΑΠ

Νομισματοκοπείο 7.30πμ
Μαρούσι 7.30πμ
Αγ. Αντώνης 7.30πμ
Ευαγγελισμός 7.30πμ
Σύνταγμα 8πμ
Καλλιθέα 7.30μμ
Πειραιάς 12μεσ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7
ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ Δημόσιο Σήμα 8μμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 7.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Π. Φύσσα 6.30μμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος κ Καραϊσκου 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/7
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
Ν. ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ,
κεντρική πλατεία 7μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός)
11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη
και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/7 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Θρηνούμε τους νεκρούς από τις πυρκαγιές
STOP στις δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό 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.
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Η «δεξιά πολυκατοικία» θέλει γκρέμισμα
Ό
ταν το 2015 ο Κυριάκος Μητσοτάκης
εκλεγόταν πρόεδρος στις εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας,
αυτό μεταφραζόταν από τους πολιτικούς αναλυτές σαν μια νίκη του νεοφιλελεύθερου τμήματος της δεξιάς απέναντι στην ακροδεξιά
που εξέφραζε ο Αδωνης και ο Τζιτζικώστας και
την «κεντροδεξιά» των καραμανλικών που στήριξαν τον Μεϊμαράκη.

Τρία χρόνια αργότερα, ο Μητσοτάκης έχει
ξεπεράσει από τα δεξιά ακόμα και την ίδια την
κυβέρνηση Σαμαρά, και όχι μόνο στο επίπεδο
των νεοφιλελεύθερων διακηρύξεων που άλλωστε ήταν αναμενόμενες από τον υπουργό απολύσεων εκείνης της κυβέρνησης. Φαινομενικά
μοιάζει παράδοξο. Ο Μητσοτάκης κατηγορεί
τον ΣΥΡΙΖΑ για «εθνική μειοδοσία» στο μακεδονικό (καλύπτοντας τα εθνικιστικά συλλαλητήρια και δίνοντας χώρο στα φασιστικά τάγματα εφόδου να κάνουν επιθέσεις στους δρόμους της Θεσσαλονίκης) γιατί υλοποιεί την
«εθνική γραμμή» που χάραξε η ίδια η ΝΔ πάνω
στο ζήτημα - ερχόμενος σε αντίθεση με το ευρύτερο συμφέρον του ελληνικού καπιταλισμού
αλλά και την πολιτική του ΝΑΤΟ και της ΕΕ,
που παραδοσιακά το κόμμα του και η οικογένειά του υπηρετούν.
Ένα πρώτο σχόλιο είναι ότι δεν υπάρχει πιθανότητα ούτε μια στο εκατομμύριο, αν η ΝΔ
έρθει στην κυβέρνηση να αμφισβητήσει τα
όποια κεκτημένα για τον ελληνικό καπιταλισμό
(σε μνημόνια και τα λεγόμενα «εθνικά θέματα») θα έχει “πετύχει” η τωρινή κυβέρνηση.
Όπως ακριβώς ο ολίγον «αντιμνημονιακός»
Σαμαράς ευθυγραμμίστηκε το 2011 με τα συμφέροντα των «εταίρων» και της ελληνικής άρχουσας τάξης, έτσι ακριβώς θα πράξει, όταν
έλθει η ώρα, και ο Μητσοτάκης.
Το πρόβλημα του Μητσοτάκη είναι το πώς
θα έλθει εκείνη η ώρα. Τα «συλλαλητήρια» που
προσπάθησε πέρσι να οργανώσει η ΝΔ στο
Σύνταγμα για να «φύγει» η κυβέρνηση πήγαν
άπατα. Πού να βρει «λαϊκό έρεισμα» όταν όλοι
γνωρίζουν ότι η ΝΔ ασκεί κριτική στον ΣΥΡΙΖΑ
ότι δεν προχωράει τις επιθέσεις όσο βαθιά και
όσο γρήγορα θέλουν οι εταίροι, οι αγορές και
ο ΣΕΒ;

Χαρτί εθνικισμού
Έτσι ο Μητσοτάκης και μαζί του όλη η ΝΔ
παίζει τώρα το χαρτί του εθνικισμού αγκαλιάζοντας την ακροδεξιά μέσα κι έξω από το κόμμα του, σε μια νέα απόπειρα να αλλάξει το κλίμα. Προτεραιότητά του, έχοντας και την υποστήριξη μέρους της άρχουσας τάξης, είναι με
το όχημα του εθνικισμού και του ρατσισμού να
τσακίσει την ριζοσπαστικοποίηση και την αριστερή στροφή που αναδείχτηκε μέσα στους
σκληρούς ταξικούς αγώνες τα χρόνια των μνημονίων ώστε αν καταφέρει να κερδίσει τις
εκλογές να μπορέσει να έχει μια όσο γίνεται
σταθερή κυβέρνηση.
Φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Το 1992, η ΝΔ υπό την ηγεσία του
πατέρα Μητσοτάκη είχε παίξει ξανά το χαρτί
του εθνικισμού με το μακεδονικό βάζοντας
όλη την κρατική μηχανή να οργανώνει συλλαλητήρια μαζί με τους Άνθιμους, πιστεύοντας
ότι έτσι θα γυρίσει το κλίμα που είχαν δημι-

ουργήσει οι καταλήψεις, η δολοφονία Τεμπονέρα και οι μεγάλοι εργατικοί αγώνες εκείνης
της περιόδου. Ήταν σε αυτά τα συλλαλητήρια
που η Χρυσή Αυγή κατέβασε πρώτη φορά τα
τάγματα εφόδου στους δρόμους ενώ, όπως
έγραφε στο βιβλίο του, ο υπαρχηγός τότε του
Μιχαλολιάκου, Κουσουμβρής, τα ψηφοδέλτιά
της τυπωνόνταν σε γραφείο «μεγάλου κόμματος». Η κυβέρνηση Μητσοτάκη κατέρρευσε το
1993, αλλά πέτυχε να βγάλει από τους υπονόμους τους φασίστες και να διασπαστεί προς
τα δεξιά με τη δημιουργία της Πολιτικής Άνοιξης του Σαμαρά που αποχώρησε.
Το 1996 η προσπάθεια του επόμενου προέδρου της, του Έβερτ, να κατηγορήσει για
μειοδοσία τον Σημίτη επειδή δεν έφτασε στον
πόλεμο με την Τουρκία μετά τα Ίμια, όχι μόνο
δεν γύρισε το κλίμα για τη ΝΔ που θα περίμενε οκτώ χρόνια ακόμη για να δει κυβέρνηση,
αλλά αποθράσυνε τους φασίστες που βρήκαν
την ευκαιρία να βγουν ξανά στους δρόμους
(δολοφονική επίθεση στον Δ. Κουσουρή το
1998). Ήταν εκείνη η περίοδος που ο Καρατζαφέρης, σαν βουλευτής ακόμη της ΝΔ, καλούσε τα «παιδιά της Χ.Α να πάρουν ένα
υπουργείο σε μια κυβέρνηση της δεξιάς».
Το 2004 η ΝΔ κέρδισε τις εκλογές με τον
Κώστα Καραμανλή να υιοθετεί το προφίλ του
«κεντρώου» και συναινετικού. Όταν όμως, οι
«μεταρρυθμίσεις» του βρέθηκαν αντιμέτωπες
με καταλήψεις και απεργίες διαρκείας, άρχισε
να παίζει τα χαρτιά του «νόμου και της τάξης»,
του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας. Σε αυτό
το κλίμα, στις εκλογές του 2007 το «ορθόδοξο» ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη, που από το 2000
είχε αποχωρήσει από τη ΝΔ, πέτυχε να συσπειρώσει ανοιχτούς φασίστες, ακροδεξιούς
και ό, τι πιο αντιδραστικό, και να μπει στη Βουλή - ανάμεσά τους τον «φασίστα με το τσεκούρι» και ιδρυτή του Ελληνικού Μετώπου Βορίδη, τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Θ. Πλεύρη,
γιό του αμετανόητου ναζί και ιδρυτή της φασιστικής οργάνωσης «4η Αυγούστου», Κ. Πλεύρη.
Μετά τη δολοφονία Γρηγορόπουλου και τον
ξεσηκωμό του Δεκέμβρη του 2008, η ΝΔ έχασε με συντριπτικά ποσοστά τις εκλογές του
2009. Αυτό που απέμεινε από την εκστρατεία
της ήταν ότι δίπλα στο ΛΑΟΣ άνοιξε το δρόμο
το 2010 και στο Μιχαλολιάκο της Χ.Α να εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος Αθήνας.

Κωλοτούμπες
Λίγο μετά την εξαγγελία του πρώτου μνημονίου από τον ΓΑΠ την ίδια χρονιά, όλη η «δεξιά
πολυκατοικία» στην αντιπολίτευση δήλωνε
«αντιμνημονιακή». Το 2011 Σαμαράς έκανε την
κωλοτούμπα στηρίζοντας τις μνημονιακές επιθέσεις στη Βουλή για να ακολουθήσει η συνεργασία ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΛΑΟΣ στην κυβέρνηση
Παπαδήμου. Στις εκλογές του 2012 μετά την
κωλοτούμπα και του Καρατζαφέρη, το ΛΑΟΣ
καταβαραθρώθηκε και αυτό που προέκυψε
ήταν η κυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ. Ο Βορίδης και ο Γεωργιάδης πέρασαν στη ΝΔ,
όμως ένα μεγάλο κομμάτι των ψηφοφόρων
του ΛΑΟΣ και της ΝΔ, στράφηκαν στην Χρυσή
Αυγή με αποτέλεσμα την είσοδο για πρώτη
φορά του ναζιστικού εκτρώματος στη Βουλή.
Με τον Σαμαρά πρωθυπουργό της κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, τα ανοίγματα της ΝΔ
στην κοινοβουλευτική πλέον Χρυσή Αυγή κλιμακώθηκαν με τον ίδιο ρυθμό που κλιμακώνονταν οι δολοφονικές της επιθέσεις. Ο Σαμαράς
νομιμοποιούσε την Χ.Α επιτιθέμενος στην Αριστερά με την θεωρία των «δύο άκρων», όπου
το ένα «άκρο» είναι οι νεοναζί και το άλλο
«άκρο» ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα αστυνομικά τμήματα της
Νίκαιας και του Αγίου Παντελεήμονα είχαν γίνει άτυπα γραφεία της Χ.Α. Αλλά ο υπουργός
Δημόσιας Τάξης Δένδιας εξαπέλυε τον «Ξένιο
Δία» ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες
και κράταγε κρυμμένες στα συρτάρια του τις
«32 υποθέσεις» της Χ.Α - μέχρι η οργισμένη
έκρηξη του αντιφασιστικού κινήματος μετά τη

δολοφονία Φύσσα να τον αναγκάσει επιτέλους
να τους πάει στα δικαστήρια.
Αλλά ακόμη και έτσι, στα υπόγεια της Βουλής, ο κολλητός του Σαμαρά, Μπαλτάκος συνομιλούσε με τον Κασιδιάρη για τις δυνατότητες συνεργασίας της ΝΔ με μια «σοβαρή»
Χρυσή Αυγή. Βουλευτές της ΝΔ καταψήφιζαν,
ψήφιζαν παρών (μαζί με τους βουλευτές των
ΑΝΕΛ) ή απείχαν στις ψηφοφορίες για την άρση ασυλίας της Χ.Α. Ο Ψωμιάδης δήλωνε ότι η
Χρυσή Αυγή είναι "αδελφό κόμμα" και ο αντικαταστάτης του στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης Τζιτζικώστας τους προσκαλούσε στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου ένα μόλις μήνα
μετά τη δολοφονία Φύσσα.
Παίζοντας σήμερα με το χαρτί του εθνικισμού, η ηγεσία της ΝΔ δίνει για ακόμη μια φορά αέρα όχι μόνο στα τάγματα εφόδου της
(απονομιμοποιημένης από το αντιφασιστικό κίνημα σε δρόμους και δικαστήρια) Χ.Α να ξαναβγαίνουν στο δρόμο, αλλά και σε κάθε άλλο
επίδοξο αντικαταστάτη της στην κατεύθυνση
μιας «σοβαρής Χ.Α» -όπως τα ακδροδεξιά κομματίδια Μπαλτάκου-Καμμένου και Βελόπουλου
που ξεπετάγονται δίπλα στο ΛΑΟΣ. Δίνουν και
παίρνουν στις παρυφές της ΝΔ τα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών με αυτά τα «σχήματα» εφόσον καταφέρουν με κάποιον τρόπο να
μπουν στη Βουλή –στα πρότυπα της Αυστρίας
ή της Ιταλίας.
Μόνο που αυτό το σενάριο το έχουμε δει
ήδη στην Ελλάδα – τι ήταν άραγε το ΛΑΟΣ της
συγκυβέρνησης Παπαδήμου αν όχι μια «σοβαρή Χ.Α»; Όπως και πριν από πέντε χρόνια, έτσι
και σήμερα το κίνημα έχει τη δύναμη από τα
κάτω να ακυρώσει εν τη γενέσει τους αυτά τα
σχέδια που καταστρώνονται σε ρετιρέ και υπόγεια της δεξιάς πολυκατοικίας.
Δίνοντας τη μάχη ενάντια στον εθνικισμό,
τον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία που καλλιεργεί η «φιλελεύθερη» και η «λαϊκή δεξιά»
ανοίγοντας το δρόμο στην ακροδεξιά και τους
φασίστες. Φράζοντας το δρόμο στους φασίστες από τα δικαστήρια μέχρι τους δρόμους.
Δίνοντας την μάχη ενάντια στις επιθέσεις της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που υλοποιούν την
άθλια ατζέντα λιτότητας και ρατσισμού της ΕΕ
και τις διεκδικήσεις του ελληνικού καπιταλισμού στα Βαλκάνια. Και διαμορφώνοντας με
ενιαιομετωπική τακτική μέσα σε αυτούς τους
αγώνες την εργατική, αριστερή εναλλακτική
στην κατρακύλα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Γιώργος Πίττας

Τα πήγαινε-έλα στα πατώματα της «δεξιάς πολυκατοικίας» είναι τόσο παλιά όσο και η
ιστορία της. Ο ιδρυτής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Καραμανλής, σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο το 1969 εν μέσω χούντας δεν δίσταζε να γράφει ότι «η επανάστασις, άπαξ και εγένετο, προσφέρει μίαν ευκαιρίαν ανασυντάξεως της ζωής του έθνους».
Καθόλου τυχαία στις πρώτες εκλογές της Μεταπολίτευσης το 1974, οι χουντικοί έτρεξαν
να προστατευτούν κάτω από την φτερούγα της Νέας Δημοκρατίας. Η δίκη των χουντικών
έγινε τον επόμενο χρόνο και ο κύκλος των κατηγορούμενων περιορίστηκε μόνο σε ένα μικρό αριθμό που κρίθηκαν ένοχοι. Με απόφαση του Άρειου Πάγου, το πραξικόπημα χαρακτηρίστηκε «στιγμιαίο αδίκημα» και έτσι γλύτωσαν όλοι οι υπουργοί, συνεργάτες κλπ του
δικτατορικού καθεστώτος.
Στις εκλογές του 1977 η ακροδεξιά «Εθνική Παράταξις» πήρε περίπου 7% το οποίο επανήλθε στις εκλογές του 1981 ενόψει του «σοσιαλιστικού κινδύνου» του ΠΑΣΟΚ, και στο μεγαλύτερο ποσοστό του παρέμεινε στη ΝΔ. Η δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα δέκα χρόνια
αργότερα στην Πάτρα από τάγμα εφόδου της ΟΝΝΕΔ ήταν η απτή απόδειξη. Δικηγόρος
του δολοφόνου Καλαμπόκα ήταν ο Μ. Αρβανίτης, μετέπειτα βουλευτής της Χ.Α.
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Το σπάσιμο της Β’ Αθήνας και οι εκλογικές σκοπιμότητες

Μ

ε ευρεία πλειοψηφία πάνω από 200
βουλευτών ψηφίστηκε στη Βουλή η
κατάτμηση της Β' Αθήνας σε τρεις μικρότερες εκλογικές περιφέρειες (δείτε τον
χάρτη). Το μέτρο, που εντάχτηκε στο νομοσχέδιο «Κλεισθένης» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
για την Αυτοδιοίκηση, στήριξε και η Νέα Δημοκρατία και θα ισχύσει από τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η ΝΔ δικαιολόγησαν
το σπάσιμο λέγοντας και οι δύο πως το μέτρο
είναι βήμα “εκδημοκρατισμού” και “διαφάνειας”: ότι “ήταν πρακτικά αδύνατο για έναν υποψήφιο να περιοδεύσει σε ολόκληρη την αχανή
αυτή περιφέρεια”, ότι “δεν υπήρχε καμία επικοινωνία με τον ψηφοφόρο παρά μόνο μέσω
τηλεοράσεως, γεγονός που βοηθούσε μόνο
κάποια λίγα προβεβλημένα στελέχη”, ότι επιπλέον “ο προεκλογικός αγώνας ήταν οικονομικά εξοντωτικός για κάθε υποψήφιο
ενώ τώρα μειώνονται τα έξοδα
και οι κάθε είδους συναλλαγές” κλπ .
Πρόκειται για
προσχήματα.
Τα πρωτοκλασάτα
και πιο
προβεβλημένα στελέχη των μεγάλων κομμάτων δεν θα
σταματήσουν ξαφνικά,
επειδή θα κατέβουν σε πιο μικρές
εκλογικές περιφέρειες, να είναι πρωτοκλασάτα και προβεβλημένα. Είναι γελοίο
να υποστηρίζει κανείς ότι βουλευτές και
υπουργοί, νυν και πρώην, θα εγκαταλείψουν
τώρα τα τηλεοπτικά πάνελ και τον άπλετο τηλεοπτικό χρόνο που τους δίνουν τα ΜΜΕ και
θα βγουν στο πεζοδρόμιο για να δώσουν πόρτα-πόρτα τη μάχη του καφενείου και της γειτονιάς. Ούτε βέβαια θα πάψουν να έχουν απείρως μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες
και υψηλές διασυνδέσεις από άλλους υποψήφιους. Τα μεγάλα “τζάκια”, με τις προσωπικές
περιουσίες αλλά και τις μεγάλες χορηγίες,
κρυφές ή φανερές, θα συνεχίσουν να έχουν το
πλεονέκτημα έναντι των υπολοίπων. Το ίδιο
ισχύει για βουλευτές και λοιπά στελέχη της
κεντρικής ή τοπικής πολιτικής σκηνής, ακόμα

Ο χάρτης με τις τρεις νέες εκλογικές περιφέρειες
της Β Αθήνας, Κάτω: ο χάρτης του “ΟΧΙ” (πορτοκαλί)
και του “ΝΑΙ” (πράσινο) στο δημοψήφισμα το 2015.

κι αν δεν συγκαταλέγονται στους πλούσιους με
τα εξωφρενικά πόθεν
έσχες. Οι μισθοί τους, οι
αποζημιώσεις τους, οι συντάξεις τους κλπ ούτε που
μπορούν να συγκριθούν με τους
αντίστοιχους ενός εργαζόμενου. Επιπλέον, όλοι τους στηρίζονται σε κόμματα με τεράστιες
κρατικές επιχορηγήσεις και με
αυτές “τις πλάτες” διεξάγουν
τον προεκλογικό τους
αγώνα.
Η πραγματικότητα είναι ότι ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν μαζί, γιατί και οι δύο
προσπαθούν να ελέγξουν το
εκλογικό αποτέλεσμα για λογαριασμό τους. Στο νέο εκλογικό χάρτη, ο Βόρειος
και Νότιος Τομέας αναδεικνύονται οι πολυπληθέστεροι με 490.000 και 600.000 περίπου ψηφοφόρους αντίστοιχα. Το αποτέλεσμα είναι
από αυτές τις περιοχές να μοιράζονται οι περισσότερες βουλευτικές έδρες -15 και 18 αντίστοιχα. Αντίθετα, αυτός που υποβαθμίζεται εί-

Τ

ο στίγμα της προεκλογικής του καμπάνιας για την επανεκλογή του στο δήμο της Αθήνας δίνει τις τελευταίες μέρες ο Καμίνης. Κεντρικό στοιχείο της το δόγμα “ανακατάληψης των πόλεων” αλά Σαμαρά και Δένδια με μπόλικο ρατσισμό, καταστολή, νόμο και τάξη.
Χαρακτηριστική ήταν η στάση του στην ανοιχτή ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18 Ιούλη. “Το δημοτικό
συμβούλιο της Αθήνας στην ειδική συνεδρίασή του για τα ναρκωτικά και το Πεδίο του Άρεως με τις ψήφους της παράταξης
Καμίνη και μόνο, προχώρησε σε μια απόφαση-παρωδία με κεντρικό άξονα την καταστολή, με έντονη ρατσιστική οσμή κατά
των χρηστών, ενώ υποκριτικά προτείνει τάχα μέτρα υπέρ τους”,
αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας
που, μαζί με τους εκπροσώπους της Ανοιχτής Πόλης και της
Λαϊκής Συσπείρωσης αποχώρησε από τη συνεδρίαση.
Και συνεχίζει: “...Ο Καμίνης χρεώνει στους χρήστες «υποβάθμιση της καθημερινής ζωής των περίοικων»(!) στοχοποιώντας
τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος στις γει-

ναι ο Δυτικός Τομέας με τις εργατογειτονιές
της Αθήνας -με 360.000 ψηφοφόρους περίπου
και 11 έδρες. Τόσο η ΝΔ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ
έχουν κάθε λόγο να πιστεύουν ότι αυτή η εικόνα θα λειτουργήσει υπέρ τους.

Ποντάρουν
Δεν είναι τυχαίο ότι η ΝΔ ποντάρει όλα τα
χαρτιά της στο Βόρειο Τομέα που περιλαμβάνει περιοχές που θεωρεί ταξικά κατεξοχήν “δικές της” (Κηφισιά, Μαρούσι, Βριλήσσια, Παπάγου, Πεντέλη, Φιλοθέη κλπ). Από εκεί ελπίζει
ότι θα πάρει τους περισσότερους βουλευτές
της έστω κι αν σε αυτούς τους δήμους –που
πλειοψήφησε το “Ναι” στο δημοψήφισμα για
να το πούμε διαφορετικά– έχουν κολλήσει και
δήμοι του “Όχι”, όπως η Ν. Ιωνία, το Ν. Ηράκλειο, η Ν. Φιλαδέλφεια κλπ. Η ελπίδα της ΝΔ
είναι ότι οι πρώτοι θα καθορίσουν τους δεύτερους υπέρ της. Για τους ίδιους ακριβώς λόγους, ρίχνει βάρος και στο Νότιο Τομέα. Ελπίζει ότι η Γλυφάδα, το Παλαιό Φάληρο, η ΒάρηΒούλα-Βουλιαγμένη θα επικρατήσουν της Καισαριανής και του Βύρωνα.
Αντίστοιχη είναι η λογική του ΣΥΡΙΖΑ. Η επιλογή του να μειώσει την πολιτική επιρροή των

εργατογειτονιών της Αθήνας και του συντριπτικού “Όχι”, είναι γιατί μετά τη μνημονιακή
στροφή του αισθάνεται ότι δεν μπορεί να στηριχτεί εκλογικά σε αυτές τις γειτονιές –έστω κι
αν ήταν αυτές οι περιοχές που του εξασφάλισαν την πρωτιά στην Αττική το 2015. Γι' αυτό
ενισχύει το ρόλο του Βόρειου και του Νότιου
Τομέα, ποντάροντας όπως και η ΝΔ σε μια ευρύτερη κι “αραιωμένη” ταξικά εκλογική βάση.
Και ταυτόχρονα περιορίζει το βάρος του Δυτικού Τομέα όπου βρίσκονται τα παραδοσιακά
κάστρα της Αριστεράς, κόβοντας συνειδητά
τη δυνατότητα στις δυνάμεις που είναι στ' αριστερά του να εκλέξουν από εκεί περισσότερους βουλευτές.
Επιπλέον στοιχείο στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να περιορίσει τις δυνάμεις στ' αριστερά
του, είναι και η αλλαγή του εκλογικού μέτρου
που φέρνει η κατάτμηση. Έτσι πλέον, το μέτρο για την εκλογή ενός βουλευτή από την
πρώτη κατανομή θα είναι: στο Βόρειο Τομέα
6,6%, στο Νότιο 5,5%, ενώ στο Δυτικό 9,1%.
Εκεί δηλαδή που η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουν
ότι θα πάρουν τις περισσότερες ψήφους τους
σε σχέση με τα άλλα κόμματα -και η ΝΔ έχει
κάθε λόγο να είναι σίγουρη γι' αυτό- το εκλογικό μέτρο για την εκλογή βουλευτή είναι μικρότερο. Αντίθετα, στο Δυτικό Τομέα, οι δυνάμεις
της πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ Αριστεράς θα έχουν
να ξεπεράσουν, πέρα από το αντιδημοκρατικό
όριο του 3% πανελλαδικά για να μπουν στη
Βουλή, και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό για να
εκλέξουν από την πρώτη κατανομή βουλευτές
στις εργατογειτονιές.
Αυτά είναι τα σχέδια τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο
και της ΝΔ, όσους δεκάρικους κι αν βγάζουν
περί περισσότερης διαφάνειας και δημοκρατίας. Ωστόσο, είναι σχέδια επί χάρτου. Το αποτέλεσμα των εκλογών δεν θα κριθεί στα εκλογικά παιχνίδια κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά στο δρόμο και στην κλιμάκωση των αγώνων ενάντια σε όλες τις επιθέσεις. Εκεί πάτησε η μαζική αριστερή στροφή
και ψήφος τα τελευταία χρόνια: στις απεργίες
και τις καταλήψεις, στις αντιρατσιστικές και
αντιφασιστικές μάχες. Και έτσι απλώθηκε από
τις εργατογειτονιές σε όλες τις υπόλοιπες. Για
τις δυνάμεις της πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς είναι ένας επιπλέον λόγος να πρωτοστατήσουν σε αυτή την προσπάθεια.

Λένα Βερδέ

Καμίνης του «νόμου και της τάξης»
τονιές εξ αιτίας της άθλιας διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης από τις κυβερνήσεις προς όφελος μια χούφτας τραπεζιτών, εφοπλιστών και μεγαλοεπιχειρηματιών. Η αναφορά «η
Αστυνομία να απελευθερώσει τις γειτονιές από τους στυγνούς
εγκληματίες που τις έχουν μετατρέψει σε χώρους ανομίας»
στοχοποιεί τα θύματα.
Τα παλιά μνημόνια των Σαμαροβενιζέλων και το τελευταίο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που στήριξε ο Καμίνης μεγάλωσαν την
φτώχεια και την εξαθλίωση στις γειτονιές και όχι τα θύματα της
κρίσης, όπως οι χρήστες. Οι ελεύθεροι χώροι ξεπουλιούνται και
υποβαθμίζονται, ρημάζουν τα πάρκα, χωρίς προσωπικό και συντήρηση. Οι χρήστες ναρκωτικών όπως και όλοι οι εργαζόμενοι βρέθηκαν χωρίς δουλειές και με ρημαγμένες τις υπηρεσίες υγείας.
Οι περικοπές για τους χρήστες, με τη διάλυση δομών στήριξης και την υποκατάσταση τους από τις ιδιωτικοποιημένες υπηρεσίες παντελώς ακατάλληλης ποιότητας των ΜΚΟ, σήμανε ότι

απλά πετάχτηκαν στους δρόμους. Η ποινικοποίηση της χρήσης
σήμανε ότι οι φυλακές γέμισαν από χρήστες, κάποιοι μάλιστα
βρέθηκαν μέσα με διακοπή προγραμμάτων θεραπείας... ”
Δυο μέρες μετά, στις 20 Ιούλη, ο Καμίνης έστειλε νέα δήλωσή του στα ΜΜΕ στην οποία, χωρίς υποκριτικές «ευαισθησίες»
για τους χρήστες, λέει αυτό που πραγματικά θέλει να πει αναπαράγοντας όλη τη δεξιά και ακροδεξιά επιχειρηματολογία για
τις “θλιβερές μειοψηφίες που επιδιώκουν να γίνουν κράτος εν
κράτει”, για τις “καταλήψεις στέγης προσφύγων που είναι
εστίες εγκληματικότητας”, για την “απραξία της αστυνομίας”
και την “ανοχή της κυβέρνησης” στην ανομία και τη βία.
Παρότι μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ξεχνάει προφανώς ότι αυτή η ρητορική και πολιτική άνοιξε το δρόμο όχι μόνο στους Πατούληδες αλλά και στις “επιτροπές των
αγανακτισμένων κατοίκων” που έστηναν οι φασίστες στις γειτονιές του κέντρου και που έβαλαν στο στόχαστρο και τον ίδιο.

Γράμματα και σχόλια

ΜΟΥΝΤΙΑΛ Κροατία - Γαλλία

“Φασισμός” κόντρα σε “αντιφασισμό”;

Μ

Η ακροδεξιά
και ο Πούτιν
Την απέλαση δύο Ρώσων διπλωματών και την
απαγόρευση εισόδου στη χώρα σε άλλους δύο Ρώσους πολίτες, αποφάσισε η ελληνική κυβέρνηση τις
προηγούμενες μέρες. Η αιτία ήταν, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια, οι “απόπειρες αλίευσης και
διακίνησης πληροφοριών, αλλά και χρηματισμού
κρατικών λειτουργών” εκ μέρους των Ρώσων διπλωματών στη Θράκη προκειμένου να τορπιλιστεί η
συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό.

εγάλη συζήτηση άνοιξε με αφορμή τον τελικό του πρόσφατου
Μουντιάλ για τις δύο Εθνικές που
κατάφεραν να φτάσουν εκεί. Η εικόνα
που πολλοί περιέγραφαν είτε με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα είτε με άρθρα
στις εφημερίδες ήταν πάνω κάτω ότι από
τη μία βρισκόταν η Εθνική Κροατίας που
“μυρίζει” φασισμό και από την άλλη η
Εθνική Γαλλίας που είναι η “ομάδα του
αντιφασιστικού κινήματος”. Ήταν όμως
έτσι;
Για να είμαστε δίκαιοι πρέπει να αναφέρουμε ότι ορισμένοι παίχτες της Κροατίας προκάλεσαν με τη συμπεριφορά
τους, ενώ άλλοι έχουν τέτοιο παρελθόν
που δεν μπορείς να μην το σχολιάσεις.
Έχουν κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο δύο
διαφορετικά βίντεο, το ένα με τον Ντομαγκόι Βίντα και το άλλο με τους Σίμε
Βρσάλικο και Ντέγιαν Λόβρεν να τραγουδούν εθνικιστικά τραγούδια.
Στο πρώτο ο Βίντα τραγουδάει συνθήματα υπέρ της Ουκρανίας και κατά της
Σερβίας με τον παλιό του συμπαίχτη στη
Ντιναμό Κιέβου και μέλος του τεχνικού
επιτελείου της Κροατίας, Όγκνιεν Βουκόγιεβιτς. Για αυτό το συμβάν ο Βουκόγιεβιτς τιμωρήθηκε με αποπομπή από το πόστο του από την κροατική Ομοσπονδία,
αλλά ο Βίντα που αποτελούσε βασικό
στέλεχος της ενδεκάδας απλά έλαβε μια
επίπληξη. Στο δεύτερο βίντεο οι δύο
αμυντικοί της Κροατίας τραγουδούν ένα
τραγούδι της Ουστάσα, φασιστικής οργάνωσης στην Κροατία και συνεργάτη των
ναζί στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Σχετικά γνωστό είναι ακόμα ότι ο επιθετικός Μάριο Μάντζουκιτς έχει χαιρετήσει
ναζιστικά όταν ήταν ακόμα παίχτης της
Μπάγερν Μονάχου το 2012, ενώ πιο πρόσφατο είναι το συμβάν με μια σβάστικα
που χαράχτηκε στο χορτάρι του γηπέδου
του Σπλιτ από άγνωστους σε αγώνα της
Εθνικής Κροατίας με την Ιταλία στα προκριματικά του Euro 2016.
Όλα αυτά δεν μπορούμε να τα παραβλέψουμε. Όμως, δεν μπορούμε να αποδώσουμε συλλογική ευθύνη σε όλους
τους Κροάτες ότι είναι “φασίστες” από τη
δεκαετία του ‘40 μέχρι σήμερα. Με αυτόν
τον τρόπο σβήνεται η παράδοση αντίστασης στους ναζί που υπήρχε και στην Κροατία, όπως σωστά επισήμανε και ο Δημήτρης Χριστόπουλος, καθηγητής Παντείου
σε ένα ωραίο σχόλιο του στο facebook.
Επίσης, (επιμελώς) ξεχνιέται η κοινή
φωτογραφία των μεγάλων αστεριών της
Κροατίας (Λούκα Μόντριτς, Ιβάν Ράκιτιτς,
Ματέο Κόβατσιτς, Ίβαν Πέρισιτς) με τον
σπουδαίο Σέρβο τενίστα, Νόβακ Τζόκοβιτς που στήριζε την Κροατία στο Μουντιάλ μετά τον αποκλεισμό της χώρας του.
Μια φωτογραφία-ράπισμα στους εθνικιστές και των δύο χωρών αφού αγκαλιασμένοι οι αθλητές έδωσαν ηχηρό μήνυμα
συναδέλφωσης.
Από την άλλη είχαμε τη στήριξη της
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Γαλλίας, της ομάδας των παιδιών μεταναστών που θα “τσάκιζε” τους “φασίστες”.
Σίγουρα οι ιστορίες των περισσότερων
παιχτών που αγωνίζονται για τη Γαλλία είναι πραγματικά συγκινητικές. Από τον
Πολ Πογκμπά, παιδί της λεωφόρου Ρενουάρ και των προαστίων του Παρισιού
που κατάγεται από τη Γουινέα μέχρι τον
Ενγκολό Καντέ από το 10ο δημοτικό διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας που
κατάγεται από το Μάλι, όλοι έχουν ιστορίες που θυμίζουν τι σημαίνει μετανάστευση και φτώχεια.

Προάστια
Ποιος όμως ευθύνεται για το τι έχουν
περάσει οι οικογένειες αυτών των παιδιών
μέχρι να γίνουν γνωστοί και εκατομμυριούχοι ποδοσφαιριστές; Η “δημοκρατική”
Γαλλία του Σαρκοζί και του Μακρόν κυνηγάει τους μουσουλμάνους, από τις γυναίκες με τα μπουργκίνι στις παραλίες μέχρι
τα παιδιά των προαστίων που σκοτώνονται από αστυνομικούς κάθε τρεις και λίγο.
Ας θυμηθούμε μόνο τη βραδιά των πανηγυρισμών του Μουντιάλ τι “κυνήγι” έπεσε
στα προάστια.
Και βέβαια να αναλογιστούμε πόσα παιδιά που δεν φτάνουν σε επίπεδο σαν του
νέου μεγάλου αστέρα της Γαλλίας, Κιλιάν
Εμπαπέ γυρνάνε πίσω στις χώρες καταγωγής τους ή θεωρούνται αποτυχημένοι
και περιθωριακοί πριν φτάσουν καν στην
ηλικία των 25-30. Οι περισσότεροι δεν
διέθεταν τον κατάλληλο μάνατζερ για να
περάσουν από την “κρεατομηχανή” που
ονομάζεται επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Πιο σκληρή απεικόνιση δεν θα μπορούσε να υπάρξει από το σκίτσο όπου η Γαλλία αρπάζει το Παγκόσμιο Κύπελλο από
μια βάρκα προσφύγων από την Αφρική,
ενώ δεν τους επιτρέπει να αποβιβαστούν
στα λιμάνια της.
Με βάση τα παραπάνω, δεν πρέπει να

μπαίνουμε στον πειρασμό να ψάχνουμε
για “φασιστικές” ή “αντιφασιστικές” ομάδες γιατί μπορούμε πραγματικά να βρεθούμε σε ένα φαύλο κύκλο. Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι που συναρπάζει εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν
μπορεί να μας προσφέρει το υποκείμενο
της αντίστασης στη φασιστική απειλή ή
της ανατροπής του καπιταλισμού.
Με βάση αυτό τον ισχυρισμό, στη συζήτησή μας θα μπορούσαν να “τρυπώσουν”
κι αυτοί που έτσι κι αλλιώς θεωρούν ότι ο
κόσμος που παρακολουθεί ποδόσφαιρο
είναι “χουλιγκάνοι” και “δεν τους νοιάζει
τίποτα άλλο παρά μόνο η μπάλα”.
Ευτυχώς, ούτε αυτό ισχύει και έχουμε
άλλο ένα παράδειγμα των τελευταίων
ημερών για να το στηρίξουμε. Μετά τη
μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη
Γιουβέντους με 105 εκατομμύρια ευρώ
στη Ρεάλ και με 30 εκατομμύρια το χρόνο
στον παίχτη, οι εργάτες της FIAT ξεσηκώθηκαν με απεργία απέναντι στον εργοδότη τους και ιδιοκτήτη της ιταλικής ομάδας, την οικογένεια Ανιέλι.
“Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι ενώ
οι εργαζόμενοι εξακολουθούν για χρόνια
να κάνουν τεράστιες οικονομικές θυσίες η
ίδια η εταιρεία αποφασίζει να δαπανήσει
εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για την
αγορά ενός ποδοσφαιριστή”, αναφέρουν
σε ανακοίνωσή τους.
Αυτοί είναι οι μόνοι που μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, οι εργάτες και οι
εργάτριες όπως της Fiat. Μπορεί στην
απεργιακή φρουρά να φοράνε φανέλα
της Γιουβέντους ή στον ελεύθερο χρόνο
τους να βλέπουν αγώνες και να κλαίνε για
την ομάδα της καρδιάς τους, αλλά καταλαβαίνουν σε ποιους “συμπαίκτες” μπορούν να στηριχθούν στις μάχες έξω από
το γήπεδο, από τους αντιφασιστικούς μέχρι τους εργατικούς αγώνες.

Νεκτάριος Δαργάκης

Όπως αναφέρει η Καθημερινή: “Στην Αλεξανδρούπολη εκτυλίχθηκε σύμφωνα με τους Financial
Times ένα από τα περιστατικά παρέμβασης των Ρώσων διπλωματών που οδήγησε το ελληνικό ΥΠΕΞ
στην απόφαση απέλασής τους... Οι δύο διπλωμάτες, σημειώνουν οι FT, κατηγορήθηκαν για συνεργασία με επιχειρηματίες προκειμένου να δωροδοκήσουν τοπικούς κρατικούς αξιωματούχους, Ορθόδοξους μητροπολίτες, μέλη πολιτιστικών ενώσεων και
ακροδεξιών οργανώσεων στη βόρεια Ελλάδα προκειμένου να αντιταχθούν στη συμφωνία των Πρεσπών για το Σκοπιανό. Οι Ρώσοι ήθελαν να διαλύσουν τις διαπραγματεύσεις και γι' αυτό αναβάθμισαν τη συνηθισμένη ανάμειξή τους στη Μακεδονία
και τη Θράκη δηλώνει ανώτερος Έλληνας διπλωμάτης στην εφημερίδα”. Η απάντηση της Ρωσίας ήταν
πως πρόκειται για αβάσιμες κατηγορίες, ανακοινώνοντας ότι από τη μεριά της θα προχωρήσει και η
ίδια σε απελάσεις Ελλήνων διπλωματών. Ακολούθησε η ματαίωση της προγραμματισμένης για το Σεπτέμβρη επίσκεψης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στη χώρα μας.

Παρεμβάσεις
Με αφορμή αυτές τις εξελίξεις, η κυβέρνηση Τσίπρα βρίσκει την ευκαιρία να υποστηρίξει ότι οι εθνικιστικές αντιδράσεις για το Μακεδονικό είναι αποτέλεσμα τέτοιου είδους παρεμβάσεων. Λίγο πολύ, δηλαδή, αφήνει να εννοηθεί, ότι οι εκκλησιαστικοί,
ακροδεξιοί και φασιστικοί κύκλοι που προσπαθούν
σήμερα να σηκώσουν κεφάλι “τα παίρνουν από τον
Πούτιν”. Αυτή η φιλολογία θυμίζει την προπαγάνδα
που ακολούθησε τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ
ότι πίσω από την εκλογή του ρατσιστή και ακροδεξιού Τραμπ βρίσκεται η Ρωσία και ο Πούτιν. Μέχρι και
σήμερα, οι Δημοκρατικοί δεν έχουν σταματήσει να
εξηγούν την ήττα της λαομίσητης Κλίντον με αυτούς
τους όρους και να συντηρούν αυτά τα σενάρια.
Το πραγματικό όμως πρόβλημα δεν είναι αν οι οργανωτές των εθνικιστικών συλλαλητηρίων “τα παίρνουν” ή όχι από τον Πούτιν. Η εκκλησία, η ακροδεξιά και οι φασίστες στην Ελλάδα δεν περίμεναν την
χρηματοδότηση από τη Ρωσία για να βγουν μπροστά για το Μακεδονικό, ούτε το κίνητρό τους είναι
να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα του Πούτιν στην
περιοχή. Έχουν άλλες πολύ πιο άμεσες πηγές ως
κομμάτια της δεξιάς πολυκατοικίας, και άλλους στόχους, με βασικό να γυρίσουν το κλίμα προς τα δεξιά. Και βέβαια αυτό που τους τρέφει δεν είναι άλλο
από τους συμβιβασμούς της κυβέρνησης Τσίπρα σε
όλα τα μέτωπα: από την επιθετική της πολιτική, για
λογαριασμό της ελληνικής άρχουσας τάξης στη Μακεδονία και τα Βαλκάνια μέχρι την πλήρη εφαρμογή
των μνημονίων και των ρατσιστικών πολιτικών της
Ευρώπης-Φρούριο. Μόνο η μάχη ενάντια σε όλες τις
επιθέσεις, μνημονιακές, ρατσιστικές και υπόκλισης
στα “εθνικά συμφέροντα”, μπορεί να τσακίσει την
ακροδεξιά και τους φασίστες.

Λ.Β.

Το αντιρατσιστικό κίνημα

εργατικη αλληλεγγυη

H Διεθνής Διακήρυξη ενάντια στο ρατσισμό

Η

Διακήρυξη της Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης «Ενάντια στη ρατσιστική εξόρμηση στην Ευρώπη» κάνει αυτές τις μέρες το γύρο του κόσμου. Το κάλεσμά της
για ενωτική και συντονισμένη δράση ενάντια στις ρατσιστικές πολιτικές ΕΕΤραμπ, ενάντια στην ακροδεξιά και τους φασίστες που προσπαθούν παντού να σηκώσουν κεφάλι, βρίσκει μαζική απήχηση από τις ΗΠΑ μέχρι την Κορέα.
Η δημοσιοποίηση της Διακήρυξης έγινε στα αγγλικά στις 13 Ιούλη στο σάιτ της Τάσης, internationalsocialists.org, και του SWP της Βρετανίας. Την ίδια μέρα, μεταφράστηκε από το ΣΕΚ στα ελληνικά και ανέβηκε στο σάιτ του κόμματος, sekonline.gr, ενώ
τυπώθηκε και σε χιλιάδες αντίτυπα που διακινούνται μαζικά από τους συντρόφους και
τις συντρόφισσες σε εργατικούς χώρους και γειτονιές σε όλη την Ελλάδα.
Τις επόμενες μέρες δεκάδες οργανώσεις και κόμματα που συμμετέχουν στην Διεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση σε όλον τον κόσμο, από την Ευρώπη και την Ασία μέχρι τη Μέση Ανατολή, τη μετέφρασαν και την κυκλοφόρησαν στις χώρες τους. Η εμβέλειά της
όμως ήταν ακόμα μεγαλύτερη και είχε αντίκτυπο στην αριστερά διεθνώς, φτάνοντας να
κυκλοφορεί σε περισσότερες γλώσσες και χώρες από τις δυνάμεις της Τάσης.
Η Διακήρυξη έχει μεταφραστεί ήδη σε πάνω από δεκαπέντε γλώσσες -ανάμεσά τους
πολωνικά, δανέζικα, φινλανδικά, τούρκικα, αραβικά, κορεάτικα, γαλλικά, ισπανικά, καταλανικά, γερμανικά, ολλανδικά, τσέχικα, κινέζικα. Οι φωτογραφίες που κοσμούν τη σελίδα είναι ένα μικρό δείγμα της παγκόσμιας απήχησής της.

