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κυβέρνηση ανακοίνωσε άμεσα μέτρα οικονομικής στήριξης των πυρόπληκτων και
δημιουργία ταμείου με το άνοιγμα
ειδικού λογαριασμού στην Τράπεζα
της Ελλάδος «για την αρωγή των
πληγέντων και την αποκατάσταση
των υλικών ζημιών των ιδιωτών αλλά
των Δημόσιων Υποδομών».
Τα άμεσα μέτρα στήριξης είναι
εφάπαξ ενίσχυση 5.000 ευρώ στις
οικογένειες που πλήγηκαν (6.000 για
τις πολύτεκνες), 650 σε όσους/ες
μένουν άνεργοι λόγω καταστροφής
της επιχείρησης που εργάζονταν,
δυο μηνιαίες συντάξεις στους πυρόπληκτους συνταξιούχους, φορολογικές και ασφαλιστικές ‘διευκολύνσεις’, αναστολή πληρωμής δόσεων
δανειοληπτών του τέως Οργανισμού
Εργατικής κατοικίας για 36 μήνες
και αναστολή πλειστηριασμών μέχρι
το Σεπτέμβρη του 2019. Επίσης, σε
δεύτερη φάση, 10.000 ευρώ στον
πλησιέστερο συγγενή θανόντα κατά
την πυρκαγιά, μηνιαίο επίδομα 1.000
στα τέκνα τους μέχρι την ενηλικίωσή
τους και διευκολύνσεις σε όσα
σπουδάζουν.
Πρόκειται για μια πολύ μικρή βοήθεια που καταλήγει να είναι σχεδόν

Πυρκαγιές
5.500 εκατομμύρια ευρώ για τόκους του χρέους
35 εκατομμύρια ευρώ για τους πυρόπληκτους

Ψίχουλα τα μέτρα στήριξης
κοροϊδία. Από τα 2.500 περίπου σπίτια που ελέγχθηκαν, τα μισά βρέθηκαν μη-κατοικήσιμα και τα περισσότερα από τα άλλα μισά με σοβαρές
ζημιές. Τα εφάπαξ 5.000 ευρώ είναι
ψίχουλα σε μια οικογένεια που έχασε το σπίτι και όλη την οικοσκευή
της (πιθανόν και τη δουλειά της γιατί πολύς κόσμος ζούσε και δούλευε
στην περιοχή). Και η εμπειρία του
παρελθόντος από αντίστοιχες ‘καταγραφές’ ζημιών έχει δείξει ότι οι δικαιούχοι περνούν έναν ολόκληρο
Γολγοθά για να εξασφαλίσουν (αν
εξασφαλίσουν) τα ‘δικαιολογητικά’
για τέτοια πενιχρά επιδόματα.
Ακόμα μεγαλύτερη κοροϊδία είναι
οι ‘φορολογικές ελαφρύνσεις’: παράταση της προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων φόρου εισοδήματος
(που όμως θα πρέπει να τον πληρώσουν μέχρι το τέλος του 2018) και
απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μόνο αυ-

τού του έτους (!) για τα σπίτια που
κάηκαν (περίπου) ολοσχερώς.

Ειδικός λογαριασμός
Η κυβέρνηση ανοίγει έναν Ειδικό
Λογαριασμό στην Τράπεζα της Ελλάδος για την –όχι άμεση απ’ ότι
φαίνεται– αποκατάσταση των ζημιών
που υπέστησαν άνθρωποι και δημόσιες υποδομές. Το ελληνικό δημόσιο
θα συμμετέχει με 35 εκατομμύρια
ευρώ (20 εκ. από τον ΟΑΕΔ, 5 εκ.
από την Τράπεζα της Ελλάδας και
10 εκ. από την Βουλή). Για τους πυρόπληκτους 35 εκατομμύρια! Κάντε
τη σύγκριση: η σχεδιαζόμενη από
τον Καμένο ‘αναβάθμιση’ ενός μόνο
F-16 κοστίζει 19,5 εκατομμύρια και η
κάθε ώρα πτήσης του 21.500 ευρώ!
Οι υποσχέσεις της κυβέρνησης
ότι «τα επιπλέον έξοδα για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών
θα καλυφθούν από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων» δεν αξίζουν
και πολλά, την ώρα που στις προτεραιότητές είναι η πληρωμή των τόκων για το χρέος που το 2018 πλησιάζουν τα 5,5 δις ευρώ.
Η εμπειρία του σκάνδαλου από
τον αντίστοιχο «ειδικό λογαριασμό»
της ΝΔ για τις φωτιές του 2007 –το
διαβόητο Ταμείο Μολυβιάτη– είναι
διδακτική: τα λεφτά μεταφέρθηκαν
σιωπηρά στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και χρησιμοποιήθηκαν
μερικά χρόνια αργότερα για αποπληρωμές του χρέους και άλλα
άσχετα έργα, ενώ όταν έκλεισε το
Ταμείο βρέθηκε ότι 27 εκατομμύρια
ευρώ είχαν κάνει φτερά. Όμως,
όπως έγραφε η Εφημερίδα των Συντακτών στις 28/8/2017: «Ακόμα και ο
ΣΥΡΙΖΑ, που την εποχή κατά την
οποία βρισκόταν στην αντιπολίτευση
είχε κάνει ‘σημαία’ το Ταμείο και πού
πήγαν τα λεφτά, ‘ξέχασε’ το θέμα

μόλις έγινε κυβέρνηση».
Στη συνέντευξη τύπου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι
αυτή τη φορά δεν θα γίνει το ίδιο
γιατί η διαχείριση του Ταμείου θα
εξετάζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τώρα σωθήκαμε… Μιλάμε για
το ίδιο Ελεγκτικό Συνέδριο που κάθε
τόσο προκρίνει τις περικοπές στο
δημόσιο και τις απολύσεις των συμβασιούχων, ενώ ταυτόχρονα εγκρίνει με χέρια και με πόδια όλες τις
μνημονιακές δεσμεύσεις.
Τελευταίο αποκούμπι της κυβέρνησης για να γεμίσει ο Λογαριασμός είναι μήπως και ακουμπήσουν κάτι οι
μεγάλοι ντόπιοι και ξένοι επιχειρηματικοί κύκλοι για να δείξουν τα ‘φιλανθρωπικά συναισθήματά’ τους. Δεν
θα βρει και πολλά, όμως, όπως μπορείτε να διαβάσετε και στις διπλανές
στήλες. Τι μένει; Όλοι οι απλοί άνθρωποι που δείχνουν καθημερινά τη
γνήσια ταξική αλληλεγγύη τους
στους πληγέντες. Με απλά λόγια, ο
Τσίπρας ζητάει από τον κόσμο που
υποφέρει από τα μνημόνια να πάρει
στις πλάτες του και την οικονομική
στήριξη των χιλιάδων ανθρώπων που
οι μνημονιακές πολιτικές έκαναν τις
περιουσίες και τις ζωές τους στάχτη.

Οι φονικές συνέπειες της κερδοσκοπίας πάνω στη γη και τα ακίνητα

Μ

όνο που δεν επέρριψε τις ευθύνες για
την τραγωδία στους πυρόπληκτους
στο Μάτι ο Τόσκας, λέγοντάς τους κατάμουτρα: «Τι να κάναμε; Όλη η περιοχή είναι
ένα μεγάλο αυθαίρετο». Είναι πρόκληση ο
υπουργός Προστασίας του Πολίτη (!), προκειμένου να δικαιολογήσει τη διάλυση υπηρεσιών
όπως η πυροσβεστική, για την οποία είναι ο
ίδιος υπεύθυνος, να χρησιμοποιεί το είδος των
δικαιολογιών που επικαλούνται οι ασφαλιστικές εταιρείες για να μην δώσουν τα χρήματα
που συγκέντρωναν για δεκαετίες από τους πελάτες τους.
Όμως, δεν ήταν ‘οι κάτοικοι’ αλλά κατασκευαστικές εταιρείες που έστησαν ογκώδη
κτίσματα –πολυκατοικίες και πέντε ξενοδοχεία– στα πρώτα τετράγωνα της παραλιακής
ζώνης, και έφραξαν τις διόδους προς τη θάλασσα. Ούτε ήταν ‘οι κάτοικοι’ που φύτεψαν…
κουκουναριές (δηλαδή εμπρηστικές βόμβες
σε περίπτωση πυρκαγιάς) κατά μήκος της λεωφόρου Μαραθώνα, αλλά οι εργολάβοι που
είχαν αναλάβει την ‘ανάπλαση’ του δρόμου
προς το κωπηλατοδρόμιο του Σχοινιά ενόψει
Ολυμπιακών αγώνων του 2004.
Ναι, είναι αλήθεια ότι όλη περιοχή στο Μάτι
και στη Νέα Μάκρη είναι γεμάτη με αυθαίρετα
(ή νομιμοποιημένα πρώην αυθαίρετα), όπως
είναι φανερό και το ότι η άναρχη δόμηση έπαιξε ρόλο στην αδυναμία διαφυγής των κατοίκων από την επέλαση της φωτιάς. Αλλά γι’ αυτό την κύρια ευθύνη έχουν οι πολιτικές εμπορευματοποίησης της γης που ακολουθούσαν
οι κυβερνήσεις επί δεκαετίες, μια πολιτική που
συνεχίζει και η σημερινή κυβέρνηση.
Όπως αναφέρει η ΕΜΔΥΔΑΣ (το συνδικάτο
των μηχανικών δημόσιων υπάλληλων) στην
ανακοίνωσή της: «Τις αιτίες της καταστροφής

θα τις βρούμε στην υποβάθμιση του δασικού
πλούτου και του περιβάλλοντος της χώρας
στο όνομα της κερδοσκοπίας με χαρακτηριστικό παράδειγμα το διαχρονικό ζήτημα του αποχαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων, λόγω προτεραιότητας της εμπορευματικής χρήση της
γης… Στην απουσία ουσιαστικού χωροταξικού
σχεδιασμού και την άναρχη επέκταση σχεδίων
πόλεων σε όφελος της αυθαίρετης δόμησης,
με τραγικές συνέπειες».

Η “πλαζ των φτωχών”
Η Νέα Μάκρη ήταν ένας προσφυγικός οικισμός. Ανάμεσα στο 1961 και το 2011 ο μόνιμος
πληθυσμός της εξαπλασιάστηκε –το ίδιο και οι
αυθαίρετες ‘εξοχικές κατοικίες’ κυρίως χαμηλών και μικρομεσαίων στρωμάτων. Όλοι οι παλιότεροι θυμούνται ότι η ανατολική ακτή της
Αττικής τη δεκαετία του ’60 ήταν ‘η πλαζ των

φτωχών’. Όμως, τότε ήταν και η εποχή της
πρώτης ‘οικοδομικής έκρηξης’: οι διαβόητοι
‘συνεταιρισμοί’, όπου κυριαρχούσαν εργολάβοι
που θησαύριζαν αγοράζοντας από μοναστήρια
δασικές ή αγροτικές εκτάσεις, που τις τεμάχιζαν και τις πουλούσαν με δόσεις σαν οικόπεδα.
Παρόλα αυτά, όπως διαβάζουμε στην ηλεκτρονική σελίδα της ομάδας έρευνας και μελέτης ΓΕΩΜΥΘΙΚΗ: «Η συγκεκριμένη περιοχή
ήταν μέχρι την δεκαετία του 90 αραιοκατοικημένη με κυρίως παραθεριστική χρήση (μικρά
σπίτια και μεγάλες κατάφυτες αυλές)… Μετά η
οικοδομική δραστηριότητα πολλαπλασίασε τα
κτίρια. Διαπιστώνεται ότι οι νεότερες κατασκευές είναι ογκωδέστερες από τις παλαιές...
μιμούμενες τις πολυκατοικίες των πόλεων». geomythiki.blogspot.com/2018/07/blog-post.html.
Να θυμηθούμε ότι στις δεκαετίες του 1990
και του 2000 έγινε η επέκταση της Αθήνας (κύ-

ρια προς τα Μεσόγεια) και μαζί της κορυφώθηκε η ανελέητη κερδοσκοπία πάνω στη γη, με
τις τράπεζες να σέρνουν το χορό, τους μεγαλοεργολάβους να γεμίζουν τις τσέπες τους με
τα εκατομμύρια της κατασκευής Αττικής
Οδού, αεροδρόμιου, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και εμπορικών κέντρων στην περιοχή,
ενώ ταυτόχρονα ο ένας αποχαρακτηρισμός
δασικών εκτάσεων ακολουθούσε τον άλλο.
Όπως έγραφε το περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω στο τεύχος που κυκλοφορούσε
μετά τις πλημμύρες της Μάνδρας: «Από το
1998 ως το 2008 οι αξίες των ακινήτων και των
μισθώσεων αυξάνονται συνεχώς, 255% σε δέκα χρόνια –μια κερδοσκοπική φούσκα, που πάνω της πατάει η γεωγραφική επέκταση της
πρωτεύουσας που καλύπτει πλέον όλο το λεκανοπέδιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για ρέματα, ορεινούς όγκους κλπ. Η κατασκευή με
συμβάσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης
σε ιδιώτες και στη συνέχεια η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Αττικής Οδού και του αεροδρόμιου
Ελ. Βενιζέλος, μαζί με το μετρό και τις επεκτάσεις του, συμβάλλουν στο να ‘φέρουν πιο κοντά’ τα περιφερειακά κέντρα του πολεοδομικού
συγκροτήματος… Με την ανάδειξη αυτών των
νέων τοπικών κέντρων είναι δεμένες όλες οι
καινούργιες κατασκευές που καταπίνουν τους
ελεύθερους χώρους στην Αττική –από τις πλαγιές των βουνών μέχρι τη θάλασσα».
Αυτή είναι η ‘ανάπτυξη’ που οδηγεί σε νεκρούς και καταστροφές, είτε με βροχή είτε με
φωτιά. Και το πρόβλημα με την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι κινείται ακριβώς στα ίδια βήματα: μιας ‘ανάπτυξης’ που προτεραιότητα
βάζει το κέρδος των λίγων κι όχι τις ανάγκες
των πολλών.

Κώστας Πίττας
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H άποψή μας

Διεκδικούμε
• Άμεση ουσιαστική οικονομική στήριξη

να τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης
στους πυρόπληκτους βρίσκεται σε
εξέλιξη εδώ και μια βδομάδα σε
ολόκληρη τη χώρα καθώς συνδικάτα, οργανώσεις, σύλλογοι και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι προσπαθούν να συνδράμουν με
όποιον τρόπο μπορούν τους πυρόπληκτους
της Ραφήνας και της Νέας Μάκρης.

Πρόκειται για την ευθεία συνέχεια του μεγαλειώδους κινήματος αλληλεγγύης που είδαμε να εξελίσσεται το καλοκαίρι του 2015
προς στους πρόσφυγες που πάλευαν στα
κύματα του Αιγαίου να γλυτώσουν τη ζωή
τους. Ένα αυθεντικό κίνημα αλληλεγγύης
από τα κάτω που δεν γνωρίζει σύνορα, θρησκεία, εθνικότητες, όπως αποδεικνύει η παρουσία των μεταναστών και των προσφύγων
στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης, αλλά
και η αλληλεγγύη που εκδηλώθηκε από τα
κάτω στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, στην
Τουρκία.
Δεν θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς το
ίδιο για την στάση των «θεσμών». Την ίδια
στιγμή που η κυβέρνηση υποβάλει αιτήματα
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης για
τους πυρόπληκτους, η προτεραιότητα της
Κομισιόν στις 30/7 ήταν να εγκρίνει μια σειρά από χρηματοδοτικές παροχές στα κράτημέλη που είναι πρόθυμα να εγκαταστήσουν
στην επικράτειά τους στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους μετανάστες.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Κρίστιαν
Σπαρ, απαντώντας στο ερώτημα αν η Ελλάδα έχει αναγκαστεί να κάνει περικοπές στις
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λόγω της μείωσης των κρατικών δαπανών που επιβάλουν

Ευχαριστούμε

οι “θεσμοί”, δήλωσε ξεδιάντροπα ότι «η κατανομή των δημοσιονομικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών έκτακτης
ανάγκης, παραμένει στην αρμοδιότητα των
ελληνικών Αρχών». Κόφτε το λαιμό σας δηλαδή.
Μια βδομάδα μετά την πυρκαγιά ο διοικητής της ΤτΕ Στουρνάρας δήλωνε ότι «οι αγορές περιμένουν να δουν αν η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της για εφαρμογή πρόσθετων μέτρων μετά την επίσημη λήξη του
προγράμματος στήριξης στις 20 Αυγούστου». Και ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Π. Ντόλμαν δήλωσε ότι «η χώρα πρέπει να παραμείνει στον δρόμο των μεταρρυθμίσεων και να
υλοποιήσει τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει».

Διαλύει
«Δεν πάει να καίγεται ο κόσμος όλος», η
πολιτική των περικοπών που διαλύει δασοπροστασία, πυρόσβεση, νοσοκομεία και
όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες θα συνεχιστεί,
είναι το σαφές μήνυμα των «θεσμών». Όπως
θα συνεχιστεί και η πολιτική των νεοφιλελεύθερων «μεταρρυθμίσεων» της ασυδοσίας
της αγοράς που δρούσαν ανεξέλεγκτα τα
χρόνια της «ανάπτυξης» δημιουργώντας παγίδες θανάτου από τη Μάνδρα μέχρι τη Ραφήνα. Με τον ίδιο κυνικό τρόπο που ο Τραμπ
και οι υπόλοιποι ισχυροί του πλανήτη, γράφουν εκεί που δεν πιάνει μελάνι την κλιματική αλλαγή τις δραματικές επιπτώσεις της
οποίας ήδη βιώνουμε.
Σε αυτήν την «κανονικότητα» έχει συνθηκολογήσει άνευ όρων η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στα 50.200 ευρώ κλείνει η οικονομική
εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τα 4.100 ευρώ που συγκεντρώθηκαν την
περασμένη βδομάδα. Ευχαριστούμε τις
φίλες και τους φίλους της εφημερίδας,
τις συντρόφισσες και τους συντρόφους,
που ενίσχυσαν προσωπικά, γράφτηκαν
συνδρομητές, βοήθησαν να μαζευτούν

λεφτά σε κάθε χώρο και γειτονιά για να
καλύψουμε τον αρχικό στόχο των 50.000
ευρώ. Ευχαριστούμε, επιπλέον, τα συνδικάτα που ενίσχυσαν την καμπάνια. Συνεχίστε να στέλνετε τις ενισχύσεις σας και τις
επόμενες μέρες, απαραίτητη βοήθεια για
να συνεχίζουμε στην πρώτη γραμμή των
μαχών όλο το καλοκαίρι!

ΑΝΕΛ. Την επόμενη μόλις μέρα της πυρκαγιάς το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του προϋπολογισμού, κατά τη διάρκεια του α' εξαμήνου
του 2018 διαμορφώθηκε μέσα από τις περικοπές, την φορομπηξία και το ξεπούλημα
της δημόσιας περιουσίας στα 635 εκατομμύρια ευρώ. Κι όμως στον ειδικό λογαριασμό
για τους πυρόπληκτους το κράτος συνέβαλε
με ψίχουλα: 20 εκατομμύρια ευρώ ο ΟΑΕΔ,
5 εκατομμύρια η Τράπεζα της Ελλάδας και
10 εκατομμύρια η Βουλή.
Από την άλλη, ο Μητσοτάκης, ευθυγραμμισμένος απολύτως με τις μνημονιακές πολιτικές, το μόνο που βρήκε να προτείνει στην
τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Τσίπρα
ήταν να απευθύνουν από κοινού έκκληση
στο Ίδρυμα Νιάρχος για «δωρεά» προκειμένου να αγοραστούν Καναντέρ! Πρόκειται για
ανέκδοτο.
Δεν δικαιούνται η Νέα Δημοκρατία και τα
υπολείμματα του ΠΑΣΟΚ (που με τις πολιτικές των περικοπών και του φουσκώματος της
κερδοσκοπίας στη γη έφεραν την κατάσταση
εδώ που βρίσκεται σήμερα) να χρησιμοποιούν την καταστροφή, για ένα νέο επεισόδιο
στο σήριαλ «παραιτηθείτε». Και δεν δικαιούνται βέβαια, ο Τσίπρας και οι υπουργοί του να
κρύβονται πίσω από το πένθος και την αλληλεγγύη, για να μας βάζουν το δάχτυλο στα
χείλη και να ζητάνε «ησυχία». Αλληλεγγύη
δεν σημαίνει σιωπή, σημαίνει διεκδίκηση.
Να απαιτήσουμε η κυβέρνηση να δώσει
τώρα όλο το πλεόνασμα του 2018 για τις
ανάγκες των πυρόπληκτων, της δασοπροστασίας, της πυρόσβεσης, των ΟΤΑ, του
ΕΚΑΒ, των νοσοκομείων. Να σταματήσει η
εφαρμογή του διαβόητου «κόφτη» καθώς
συντρέχουν λόγοι «φυσικής καταστροφής ή
ανωτέρας βίας» όπως προέβλεπε ο μνημονιακός νόμος που η ίδια η κυβέρνηση ψήφιζε το 2016. Να παγώσει η πληρωμή του χρέους και των δυσβάσταχτων τόκων προς
τους δανειστές.
Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επουλωθούν οι πληγές και να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα (βλέπε στη διπλανή στήλη)
ώστε να μη βιώσουμε νέες καταστροφές.

Παλεύουμε
• Για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε δήμους, υγεία, σχολεία, και σε
όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων.
• Για να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις των ΔΕΚΟ, να βάλουμε φρένο στα
κέρδη των αρπακτικών της αγοράς, στην
ιδιωτικοποίηση του νερού, της ΔΕΗ, των
δημόσιων συγκοινωνιών.
• Για τη διαγραφή του χρέους και το σταμάτημα των εξοπλισμών. 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.

Κυκλοφορεί

Όλο το πλεόνασμα για τις ανάγκες μας!
Έ

όλων των πληγέντων και των οικογενειών
των νεκρών. Στέγαση όλων των πυρόπληκτων με φροντίδα του κράτους. Δωρεάν νερό, ρεύμα, μεταφορές για όσο χρειαστεί.
Κανείς εργαζόμενος που έχει πληγεί, να μη
χάσει τη δουλειά του. Άμεση καταβολή αποζημιώσεων στο 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό και πλήρη απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος και τον ΕΝΦΙΑ. Απαλλαγή από τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές
διαδικασίες συλλογής ‘δικαιολογητικών’.
• Άμεση χρηματοδότηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μαζικές προσλήψεις και
μονιμοποιήσεις των συμβασιούχων, εποχιακών και 5ετών πυροσβεστών. Αγορά πυροσβεστικών αεροπλάνων, ελικοπτέρων και
οχημάτων, και συντήρηση όσων υπάρχουν.
Άμεση αποστρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος.
• Άμεση χρηματοδότηση της πυροπροστασίας και πρόληψης πυρκαγιών. Επαναφορά
της αρμοδιότητας στη Δασική Υπηρεσία με
προσλήψεις προσωπικού και ενίσχυση της
υλικοτεχνικής υποδομής (πυροφυλάκια,
συστήματα πυρανίχνευσης, οχήματα κλπ).
• Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Κανένας αποχαρακτηρισμός δασικών
εκτάσεων στις πληγείσες περιοχές. Άμεση
στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών σε όλα
τα επίπεδα της τοπικής αυτοδιοίκησης και
στα αρμόδια υπουργεία. Κατάρτιση σχεδίων εκκένωσης περιοχών που πλήττονται
από ‘θεομηνίες’ σε όλη τη χώρα.
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Πυρκαγιές

ΚΥΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΣΕΒ-ΤΡΑΠΕΖΕΣΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ

«Κρατάτε γείτονες»
Μ

«Με όρους
και χρόνους
ιδιωτικής
οικονομίας»

νήμες από τους σεισμούς του 1999
ξύπνησε το κύμα αλληλεγγύης
στους πληγέντες από τις πυρκαγιές
στην Τουρκία. Μέσα στις πρώτες ώρες καθώς άρχισαν να έρχονται οι ειδήσεις από την
Ελλάδα στο τουρκικό τουίτερ έγινε viral το
«Περαστικά γείτονα» και λίγο μετά άρχισαν
να βγαίνουν ανακοινώσεις από πλήθος συνδικάτων και αριστερές οργανώσεις.

To συνδικάτο των εργαζόμενων στην Υγεία
στην Τουρκία έβγαλε ανακοίνωση που λέει:
"Η φωτιά στην Ελλάδα έκαψε κι εμάς. Τα σύνορα ανήκουν στα κράτη όχι σε εμάς. Ο πόνος σας είναι και πόνος μας. Ζήτω η αλληλεγγύη" και δηλώνουν έτοιμοι να κινητοποιήσουν όλες τις δυνάμεις τους σε περίπτωση
που τους ζητηθεί από τις υγειονομικές υπηρεσίες της Ελλάδας.
Σε διεθνή αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, η τουρκική ομάδα βόλεϊ κάτω των 17
μπήκε στο γήπεδο με πανό που έγραφε στα
αγγλικά «προσευχόμαστε για την Ελλάδα»
ενώ και στην Τουρκία και στον Τουρκοκυπριακό βορρά υπήρξαν εφημερίδες που κυκλοφόρησαν με πρωτοσέλιδα μηνύματα αλληλεγγύης στα ελληνικά.
«Την Πέμπτη 26/7 στην είσοδο του Γενικού
Προξενείου της Ελλάδας στη Σμύρνη μέλη
εργατικών συνδικάτων και απλοί πολίτες συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των
αδικοχαμένων θυμάτων της πυρκαγιάς και να
εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον ελληνικό λαό» μεταφέρει ο Θράσος Αβραάμ από
τη Λέσβο. Οι συγκεντρωμένοι σήκωσαν πανό
με τίτλο «Κρατάτε γείτονες» αντιγράφοντας
το γνωστό τίτλο της ιστορικής εφημερίδας
Ελευθεροτυπία στις 17.8.1999 όταν ο τουρκικός λαός δοκιμαζόταν από το σεισμό.

Η

αλληλεγγύη δεν ήταν ποτέ το φόρτε των ελλήνων καπιταλιστών. Αλλά
οι πρώτες τους αντιδράσεις μπροστά στην τωρινή καταστροφή πραγματικά
ξεπέρασαν κάθε όριο.

Συγκέντρωση συμπαράστασης συνδικάτων έξω από το ελληνικό Προξενείο στη Σμύρνη

Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της διεθνιστικής αλληλεγγύης της εργατικής τάξης.
Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να βάλει τέλος στην πολεμική απειλή αλλά και στην τεράστια σπατάλη που δημιουργούν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στον ελληνικό και τούρκικο καπιταλισμό για τον έλεγχο του Αιγαίου
και της Ανατολικής Μεσογείου. Ανταγωνισμών, που σε συνδυασμό με τη συμμετοχή
στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ κοστίζουν
στην Ελλάδα πάνω από 2% του ΑΕΠ, σχεδόν
15 φορές παραπάνω από τα λεφτά που δίνονται στην δασοπυρόσβεση.
Αυτές είναι οι ευθύνες του Καμένου και
της κυβέρνησης συνολικά: 1,5 δις ευρώ φέτος για τον εκσυγχρονισμό των F-16 αλλά
εννιά εκατομμύρια για τον (καθυστερημένο)

εκσυγχρονισμό των κινητήρων 12 παμπάλαιων Καναντέρ, μια αναλογία 150 προς 1! Αυτήν την πολιτική, που δεκαετίες τώρα εφαρμόζεται, και σήμερα ακολουθεί πιστά σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, πρέπει να
ανατρέψουμε.
Πανό των οπαδών της Μπεσίκτας

“Ψιλά γράμματα”

Ανακαλύπτοντας (ξανά) «ασύμμετρες
απειλές και αόρατους εχθρούς»

«Τ

ην ώρα που εκατοντάδες συμπολίτες μας δίνουν μάχη για
τη ζωή τους αβοήθητοι, καλό θα ήταν οι κυβερνητικοί παράγοντες αντί να σχεδιάζουν την επικοινωνιακή άμυνα της
κυβέρνησης ανακαλύπτοντας ‘ασύμμετρες’ απειλές και αόρατους εχθρούς, να ασχολούνται με την αντιμετώπιση της καταστροφής...»
Είναι η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για τις φονικές πυρκαγιές του 2007 και ταιριάζει απόλυτα στη σημερινή στάση
της κυβέρνησης, γεμάτη από επικοινωνιακά τεχνάσματα και μπόλικη
συνωμοσιολογία.
Τη γραμμή την έδωσε πρώτος ο ίδιος ο Τσίπρας με τα τουίτ από τη
Βοσνία για «ύποπτες φωτιές ταυτόχρονα σε Ανατολική και Δυτική Αττική». Λίγες ώρες μετά έκανε την δήλωση για τα «ασύμμετρα φαινόμενα», ένα νεολογισμό ανάμεσα στα κλισέ της «ασύμμετρης απειλής» και των «ακραίων καιρικών φαινομένων».
Η αποκορύφωση ήρθε με την «έκτακτη» συνέντευξη τύπου που
έδωσαν ο Τόσκας, οι αρχηγοί της Πυροσβεστικής και της ΕΛ.ΑΣ μαζί
με τον υπεροπτικό Τζανακόπουλο την Τετάρτη το βράδυ, προκειμένου να μας πουν ότι για την καταστροφή φταίνε οι «άγνωστοι» εμπρηστές και ο δυνατός αέρας, λες και ήμασταν αγέννητοι όταν ο Πολύδωρας επικαλούνταν τον «στρατηγό άνεμο» στις φωτιές του 2007.
Στην ίδια επιθετική γραμμή και ο Καμένος που πήγε στα καμένα για

«Η σκέψη μας είναι κοντά στα θύματα
της εθνικής τραγωδίας που βιώνει η κοινωνία μας. Θα προσπαθήσουμε να σταθούμε
αρωγοί στους άτυχους συμπολίτες μας που
χτυπήθηκαν διπλά από τη λαίλαπα της φωτιάς, χάνοντας τους ανθρώπους τους και τα
σπίτια τους», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.
Με την «σκέψη» τους «θα προσπαθήσουν» οι εφοπλιστές, «με όρους και χρόνους ιδιωτικής οικονομίας» σχεδιάζουν οι
βιομήχανοι. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
του, «ο ΣΕΒ και οι επιχειρήσεις/μέλη του
σχεδιάζουν να διαθέσουν πόρους, απευθείας σε συγκεκριμένα έργα αποκατάστασης,
με όρους και χρόνους ιδιωτικής οικονομίας,
για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών πληγέντων που ανήκουν
σε ευάλωτες ομάδες»!

να την πέσει στους πληγέντες ότι αναπαράγουν τον …Πορτοσάλτε.
Φταίνε «οι οχτροί» της χώρας, λοιπόν, φταίει ο θεός, φταίει το κλούβιο κεφάλι των κατοίκων -και το συμπέρασμα; «Έγινε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό». Αρα δεν έχει να γίνει και τίποτε από εδώ και πέρα….
Δεν πας και πολύ μακριά με αυτή τη γραμμή. Την επόμενη μέρα σε
νέο «έκτακτο» υπουργικό συμβούλιο, ο Τσίπρας άδειασε τους υπουργούς του αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη, κρατώντας όμως και
μια με ολίγη από εμπρησμούς που στόχο έχουν να «πλήξουν την κοινωνική συνοχή» και «θα προσπαθήσουν ξανά». Αύγουστος μπαίνει,
άλλωστε, με τα μελτέμια του.
Όσον αφορά στην ουσία, η 23η Ιουλίου ήταν η πρώτη ανακοινωμένη από την Πολιτική Προστασία μέρα υψηλής επικινδυνότητας πυρκαγιάς του καλοκαιριού. Ο κρατικός μηχανισμός, γνώριζε ότι ανεξαρτήτως αιτίας όπως και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, θα υπάρξουν πυρκαγιές. Και υπήρξαν, 47 σε όλη τη χώρα στις 23 Ιούλη. Την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές, τουλάχιστον σύμφωνα με την Καθημερινή, που επικαλείται στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), η φωτιά που έκαψε Μάτι και Ραφήνα ξέσπασε από αμέλεια ιδιώτη που προσπάθησε να κάψει ξερά.

Γ.Π.

Ενώ η Ένωση Ελλήνων Τραπεζών στην
ανακοίνωσή της βάζει “ψιλά γράμματα”, προθεσμίες και προϋποθέσεις ακόμη και στις διευκολύνσεις στους πυρόπληκτους: “Υπό
προϋποθέσεις” πλήρη απαλλαγή των κληρονόμων των αποβιωσάντων από οφειλές αυτών που προέρχονται από στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια... Αναστολή πληρωμής
δόσεων, για πιστωτικές κάρτες και δάνεια
“για χρονικό διάστημα 6-12 μηνών”... Αποχή
από πάσης φύσεως ενέργειες εισπράξεων σε
απαιτήσεις για δάνεια “μέχρι το τέλος του
2018”... Αναστολή της διεξαγωγής πλειστηριασμών “μέχρι το τέλος του 2018”.
Οι κατασκευαστικές που πλούτισαν από
την άναρχη δόμησή της και από τα Ολυμπιακά Μεγάλα Έργα στην Ανατολική Αττική, οι τραπεζίτες που χρηματοδότησαν το
κερδοσκοπικό οικοδομικό μπουμ και οι αιωνίως αφορολόγητοι εφοπλιστές που λυμαίνονται την ολοένα αυξανόμενη κίνηση
του λιμανιού της Ραφήνας, επιφυλάσσονται
να "βοηθήσουν" τους πυρόπληκτους με
"όρους και χρόνους ιδιωτικής οικονομίας"!
Και να μην ξεχάσουμε τους "Κινέζους
επενδυτές" και την COSCO. Από το λιμάνι
του Πειραιά, η αλληλεγγύη στους πυροπαθείς έχει σαν αποκλειστικό της φορέα το
Σωματείο των εργαζομένων που βρίσκονται
αυτές τις μέρες σε κινητοποιήσεις παλεύοντας για τα δικαιώματά τους. Η πραγματική αλληλεγγύη, η εργατική αλληλεγγύη.
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Πυρκαγιές
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΣΤΟ ΜΑΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
ΑΙΓΥΠΤΙΟΥ ΨΑΡΑ

«Αν δεν ήμασταν
εκείνη την ώρα εκεί,
θα χανόντουσαν»

Παραδείγματα αυτοθυσίας,
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης

Ο

Ο Τζαβέντ Ασλάμ με μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας και δημοτικοί σύμβουλοι Αθήνας και Βριλησσίων στο δημαρχείο Ραφήνας.

Ό

πως αποδείχτηκε στην πράξη για άλλη μια φορά, η αλληλεγγύη δεν γνωρίζει
γλώσσα, χρώμα δέρματος ή θρησκεία. Όπως και σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις στο παρελθόν, έτσι
και στην καταστροφική φωτιά στη
Ραφήνα και τη Ν. Μάκρη εκατοντάδες μετανάστες που ζουν στην περιοχή έτρεξαν να βοηθήσουν.
Από την πρώτη στιγμή πολλοί Πακιστανοί και Μπαγκλαντεσιανοί που
ζουν στην περιοχή του Μαραθώνα
και της Ν. Μάκρης δουλεύοντας σε
αγροτικές εργασίες, αλλά και σε
διάφορες άλλες βιοτεχνίες της περιοχής (ανάμεσα στους νεκρούς και
τους τραυματίες συγκαταλέγονται
και μετανάστες), μπήκαν στην πρώτη γραμμή για να βοηθήσουν στο
σβήσιμο της φωτιάς. Το ίδιο συνέβη
και με ένα πούλμαν από Κούρδους
πρόσφυγες από τον καταυλισμό του
Λαυρίου που αμέσως έτρεξαν να
βοηθήσουν.

Ψαράδες
Μια από τις πιο σημαντικές βοήθειες καθ' όλη την διάρκεια της φωτιάς τη Δευτέρα 23/7 ήταν αυτή που
πρόσφεραν οι ψαράδες, ντόπιοι και
μετανάστες, της Ν. Μάκρης και της
Ραφήνας εκκενώνοντας της παραλίες κάτω από το Μάτι, το Κόκκινο
Λιμανάκι και το λόφο της Ζούγκλας.
Πολλές και συγκινητικές είναι οι
μαρτυρίες των διασωθέντων από τις
συνεχείς προσπάθειες των ψαράδων να μεταφέρουν εκατοντάδες
ανθρώπους που βρέθηκαν εγκλωβισμένοι στις παραλίες γύρω από τη
Ραφήνα και τη Ν. Μάκρη.

Σημαντική ήταν η αλληλεγγύη και
η βοήθεια που προσέφεραν οι μετανάστες και τις επόμενες μέρες μετά
την φωτιά. Άμεσα, από την επόμενη
κιόλας μέρα, ακολουθώντας τις
οδηγίες των κοινοτήτων τους, εκατοντάδες μετανάστες βρέθηκαν σε
όλα τα νοσοκομεία της Αττικής δίνοντας αίμα. Δεκάδες Παλαιστίνιοι
πρόσφεραν αίμα ενώ συγκινητική
ήταν και η στάση δεκάδων Κούρδων
από την Τουρκία, τη Συρία και το
Ιράκ, μέλη όλοι από το Πολιτιστικό
Κέντρο Κουρδιστάν στην Ελλάδα,
που από το πρωί της Τρίτης 24/7
έσπευσαν στις αιμοδοσίες. “Τις τελευταίες δυο μέρες πονάει η καρδιά
μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους
Έλληνες σε αυτή την τραγωδία”,
ανέφερε ο Γιουσούφ από το Πολιτιστικό Κέντρο Κουρδιστάν.
Τεράστια είναι και η προσφορά
των κοινοτήτων των μεταναστών
που σπεύδουν εθελοντικά να βοηθήσουν στην εκκαθάριση των καμένων
περιοχών από τα μπάζα αλλά και να
βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση των
καμένων περιοχών.
Πρώτη η Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδας “Η Ενότητα” έσπευσε από
την επόμενη κιόλας μέρα της καταστροφής να δηλώσει ότι πάνω από
150 Πακιστανοί τεχνίτες και εργάτες
είναι έτοιμοι να βοηθήσουν σε οποιαδήποτε δουλειά τους ζητηθεί.
“Νιώθουμε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας. Η
τραγωδία αυτή μας έχει συνταράξει
όλους. Θέλουμε να στείλουμε ένα
μήνυμα αλληλεγγύης και ενότητας
στα αδέρφια μας τους Έλληνες που
ζουν κάτω από τη θλίψη αυτής της

τεράστιας καταστροφής. Έχουμε
την εμπειρία από τις πλημμύρες
στην Μάνδρα τον προηγούμενο Νοέμβρη όταν βρεθήκαμε για βδομάδες στο πλευρό των κατοίκων που
είχαν χάσει τις περιουσίες τους κάτω από τη λάσπη. Βάζουμε τις δυνάμεις μας στην υπηρεσία των δήμων
και της περιφέρειας για όποια βοήθεια μας ζητηθεί”, ανέφερε ο Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας.

Ανταπόκριση
Με τον ίδιο τρόπο η κοινότητα
των Αφγανών στην Ελλάδα ανακοίνωσε πως δεκάδες Αφγανοί εργάτες είναι έτοιμοι να δώσουν το παρών σε όποια δουλειά τους ζητηθεί.
Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση μεταναστών, προσφύγων και των κοινοτήτων τους στην έκκληση για για
εθελοντές καθαριστές, χτίστες, μηχανικούς, εργάτες, ηλεκτρολόγους
κ.λπ.
Με ανακοινώσεις τους η Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων, η Ελληνογεωργιανή Ένωση Νέων και το
Πολιτιστικό Κέντρο Καύκασος – Γεωργία, η Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων, η Αιγυπτιακή Κοινότητα, η Ουκρανική Κοινότητα, η Νιγηριανή Κοινότητα Ελλάδος,
η Κοινότητα του Κονγκό, το πολιτιστικό κέντρο Αιθιοπίας, η Ένωση
Παλαιστινίων Εργαζομένων, κ.ά.,
αναφέρουν πως προσφέρουν εθελοντική εργασία για να βοηθήσουν
τους συνανθρώπους τους που ζουν
τραγικές καταστάσεις.

Κ.Μ.

Μαχμoύντ Μεσαφέρ, Αιγύπτιος ψαράς, που εργάζεται
στο καϊκι Ταξιάρχης, το
πρώτο που βγήκε στη θάλασσα μόλις δόθηκε σήμα για βοήθεια στη
Ραφήνα, μίλησε στον Κυριάκο Μπάνο και την Εργατική Αλληλεγγύη:
“Εκείνο το βράδυ το αφεντικό
μου, ο Κώστας Αρβανίτης, που είναι
και ιδιοκτήτης του σκάφους, είχε γενέθλια και μετά τη δουλειά κανονίζαμε να γιορτάσουμε. Ενώ ήμουν
σπίτι και ετοιμαζόμουν να βγω για
τη γιορτή, με πήρε τηλέφωνο και
μου είπε να τα παρατήσω όλα γιατί
πρέπει να πάμε να σώσουμε ανθρώπους που πνίγονται. Κατέβηκα γρήγορα και μαζί με τον Κώστα, τον γιο
του Δημήτρη και την γυναίκα του
Χρύσα βγήκαμε αμέσως στα ανοιχτά γύρω στις 6.30πμ.
Ο Μαχμούντ Μεσαφέρ
Ήμασταν το πρώτο καϊκι που βγήκε, πριν ακόμα από το λιμενικό.
Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή, είχε πάρα πολύ αέρα και όταν πλησιάζαμε
στο σημείο με τη φωτιά ο καπνός ήταν τρομερός. Από τον πολύ καπνό
δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις που ξεκινάει η θάλασσα. Ήμασταν σε πολύ
δύσκολη κατάσταση αλλά έπρεπε να μπούμε μέσα στο μαύρο καπνό.
Μέσα στα επόμενα λίγα λεπτά και μέσα στον πυκνό καπνό αρχίσαμε να
βλέπουμε δεξιά και αριστερά ανθρώπους που είχαν μπει στη θάλασσα για
να σωθούν από τη φωτιά. Αρχίσαμε να μαζεύουμε κόσμο. Ένας άντρας
φώναζε μέσα στο μαύρο καπνό το όνομα της γυναίκας του, Κατερίνα, Κατερίνα... Αμέσως μετά μαζέψαμε ένα ζευγάρι, έριξα σκοινί και σημαδούρα
και τους τράβηξα. Λίγο πιο κάτω βρήκαμε κάποιους ηλικιωμένους. Δεν
μπορούσαν να δουν την παραλία. Κολυμπούσαν αλλά κόντευαν να πεθάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι, μα το θεό, αν δεν ήμασταν εκείνη την ώρα εκεί
να τους μαζέψουμε θα χανόντουσαν.
Ήταν μέρα και παρόλα αυτά δεν μπορούσες να δεις τίποτα. Δεν μπορούσες να πάρεις αέρα, μαύρα όλα. Εμείς όμως πήγαμε ακόμα πιο μπροστά κοντά στις πέτρες. Ο Δημήτρης, ο γιος του Αρβανίτη, έπεσε στη θάλασσα και με μια μεγάλη σημαδούρα τράβαγε τον κόσμο προς το σκάφος. Εγώ τους ανέβαζα στη βάρκα. Μικρούς, μεγάλους, τους τράβαγα
πάνω από την κουπαστή, σαν τα ψάρια. Μεταξύ τους ήταν πολλά μικρά
παιδιά και μωρά. Και όλοι μαζί τρομαγμένοι κλαίγανε. Άλλοι μας αγκαλιάζανε, μας φιλούσαν, άλλοι φώναζαν τα ονόματα των δικών τους. Μέσα
στα επόμενα λίγα λεπτά μαζέψαμε 24 ανθρώπους από τη θάλασσα και τα
βράχια.
Τότε ξεκίνησαν να έρχονται κι άλλα καϊκια και το λιμενικό. Πήραμε τα 24
άτομα και τα μεταφέραμε στη Ραφήνα. Αμέσως μετά ξαναγυρίσαμε πάλι
αφού ήταν εκατοντάδες εγκλωβισμένοι στις παραλίες. Μας είπαν πως στο
Μάτι είχαν εγκλωβιστεί 150 άτομα. Αμέσως μόλις τους αποβιβάσαμε φύγαμε τρέχοντας ξανά πίσω.
Είχε νυχτώσει και είχαν έρθει πλέον πάρα πολλές βάρκες. Είχε έρθει και
το Λιμενικό που όμως δεν μπορούσε να βγει στο γιαλό, γι’ αυτό και πηγαίναμε εμείς στη παραλία μαζεύαμε τους ανθρώπους και τους πηγαίναμε
στο σκάφος του λιμενικού. Μέχρι τις 2 το βράδυ κάναμε συνεχή δρομολόγια. Όταν μας τελείωσε το πετρέλαιο γυρίσαμε πίσω. Όλα πλέον είχαν
σχεδόν τελειώσει.
Για μένα ήταν κάτι το τρομερό, ήταν η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου.
Ειδικά την πρώτη ώρα τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορώ
με τίποτα να βγάλω από το μυαλό μου αυτές τις εικόνες. Τρεις μέρες μετά και δεν έχουμε καταφέρει να πάμε για δουλειά. Μέσα στο μυαλό μου
έχω ακόμα τις εικόνες από την τραγωδία”.
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Συνέντευξη

144ο Δημοτικό Σχολείο Σεπολίων

“Δεν είμαστε και δεν νοιώθουμε μόνοι μας”
Πώς ξεκίνησε η μάχη στο 144ο;
Θανάσης: Η ιστορία ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβρη, όταν αποφασίστηκε από τον δήμο Αθηναίων το σχολείο μας να γίνει κυριακάτικο σχολείο για να μαθαίνουν πακιστανικά τα
παιδιά από την Πακιστανική Κοινότητα και ελληνικά οι γονείς τους. Τότε, μια «ομάδα γονέων» υποκίνησε μια μάζωξη για να αποτραπεί η
απόφαση του δήμου. Δεν πέτυχε το στόχο
της, η πλειοψηφία των δασκάλων και των γονέων μαζί με την τοπική κοινωνία υποδεχτήκαμε τα παιδιά της Πακιστανικής Κοινότητας και
τους γονείς τους. Ωστόσο, αυτή η ομάδα, μαζί
με άλλους γονείς που δεν ήταν τόσο ένθερμοι
υποστηρικτές της αλλά είχαν υποκύψει σε κάποιες ρατσιστικές απόψεις, συνέχισαν για μεγάλο διάστημα να προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου. Συνεχώς δημιουργούσαν τεχνητές εντάσεις. Έτσι φτάσαμε στον ξυλοδαρμό σε βάρος
μου και σε βάρος του φίλου μου και συντρόφου, Θύμιου. Δεν ήταν απλά μια στιγμή εκνευρισμού, όπως προσπάθησαν μετά να πουν για
να δικαιολογήσουν την πράξη τους, αλλά ήταν
μια συνεχής τακτική έντασης με σκοπό να πολώσουν τα πράγματα μεταξύ των γονιών μέσα
στο σχολείο.
Θύμιος: Το 144 επιλέχθηκε να στεγάσει το
σχολείο της Πακιστανικής Κοινότητας γιατί είναι κοντά στο Μετρό των Σεπολίων, σε μια περιοχή με πολλούς Πακιστανούς μετανάστες
που ζουν στις περιοχές μας με τις οικογένειές
τους. Εμείς αποδεχτήκαμε και υποδεχτήκαμε
την Πακιστανική Κοινότητα με την καλή διάθεση που έχουμε απέναντι σε κάθε συνάνθρωπό
μας. Άλλωστε, την άδεια δεν την δίνουμε
εμείς, την δίνει ο δήμος Αθηναίων.
Πάντως από τη δική μας μεριά σαν γονείς
του 144 και μέλη του ΔΣ του Συλλόγου γονέων
πρέπει να πούμε πως θεωρούμε πολύ εποικοδομητική την παρουσία και την συνεργασία
της Πακιστανικής Κοινότητας με το σχολείο
μας και ελπίζουμε αυτή να συνεχιστεί και του
χρόνου.
Τι συνέβη την ημέρα της επίθεσης;
Θύμιος: Το Σάββατο 9/6 το βράδυ είχαμε
την αποχαιρετιστήρια σχολική γιορτή. Το πρωί
της ίδιας μέρας, επειδή χρειαζόμασταν χέρια
για να στήσουμε τα της γιορτής, καλέσαμε
τέσσερα άτομα από την Πακιστανική Κοινότητα να μας βοηθήσουν. Μάλιστα οι άνθρωποι
θέλανε να μας βοηθήσουν εθελοντικά στα
πλαίσια της μεταξύ μας αλληλεγγύης, αλλά
εμείς αποφασίσαμε να τους αποζημιώσαμε
από τα έσοδα της γιορτής για τη δουλειά
τους.
Η χειρονομία μας αυτή, όχι να τους αποζημιώσουμε, αλλά και μόνο ότι τους καλέσαμε
να βοηθήσουν στην ετήσια σχολική γιορτή,
αποτέλεσε για κάποιους κόκκινο πανί. Πιο
συγκεκριμένα, το βράδυ, οι Αργύρης Μάλαμας
και Γιάννης Χουχουλής, ήρθαν πρώτα σε μένα
που ήμουν στο χώρο των αναψυκτικών, και
μπροστά σε όλο τον κόσμο που περίμενε να
εξυπηρετηθεί, άρχισαν να μου φωνάζουν «γιατί φέρατε πάλι τους Πακιστανούς;». Απάντησα
ήρεμα πως δεν είχαμε αρκετή βοήθεια από

Από τη γιορτή του σχολείου της Πακιστανικής Κοινότητας στο 144ο Σεπολίων στις 9/6

Ο Θύμιος Χριστοδούλου και ο Θανάσης Νασιόπουλος είναι μέλη του
ΔΣ του Συλλόγου Γονέων στο 144ο
Δημοτικό Σχολείο στα Σεπόλια,
που από τον περασμένο Νοέμβρη
στεγάζει –κόντρα στις ρατσιστικές
κραυγές μιας μειοψηφικής «ομάδας γονέων»- το κυριακάτικο σχολείο της Πακιστανικής Κοινότητας.
Οι δυο γονείς, που στις αρχές Ιούνη
δέχτηκαν επίθεση μέσα στο σχολείο
από μέλη της συγκεκριμένης ομάδας σε μια ακόμα αποτυχημένη
απόπειρα να σπάσει η αντιρατσιστική στάση του Συλλόγου, συμμετείχαν ως ομιλητές στις πρόσφατες
εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ για το
αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις
15 Σεπτέμβρη. Μίλησαν στην Εργατική Αλληλεγγύη.
τους γονείς ώστε να διεκπεραιώσουμε τις δουλειές της γιορτής και τα άτομα από την Πακιστανική Κοινότητα προσφέρθηκαν. Αφού
ακούστηκε ένα απειλητικό «θα τα πούμε αλλιώς» από τον Χουχουλή, αποχώρησαν.
Ενημέρωσα αμέσως τον Θανάση, όπως και
κάποια άτομα τριγύρω. Θεωρήσαμε όμως το
επεισόδιο λήξαν, γιατί και στο παρελθόν είχαμε, όχι μόνο με τους συγκεκριμένους αλλά και
με άλλους από την ίδια ομάδα γονέων, αντεγκλήσεις για το θέμα του σχολείου της Πακι-

στανικής Κοινότητας. Όμως μετά από 20 λεπτά επανήλθαν, πρώτος ο Μάλαμας που άρχισε να φωνάζει στο Θανάση, με σκοπό να προκαλέσει μια τεχνητή οργή, και στη συνέχεια να
τον γρονθοκοπεί αναίτια και απρόκλητα. Πριν
προλάβω να παρέμβω, ο Θανάσης έπεσε κάτω
και ο άλλος από πάνω τού έριχνε μπουνιές.
Όλα αυτά σε δευτερόλεπτα. Τότε εμφανίζεται
και ο Χουχουλής πίσω μου, με πιάνει από τον
λαιμό, με πετάει κάτω και με γρονθοκοπεί και
μένα.
Ήταν μια βίαιη επίθεση που αν δεν κατέληξε
στα χειρότερα είναι θέμα συμπτώσεων. Ένας
άλλος γονιός που έσπευσε να βοηθήσει χτυπήθηκε και αυτός. Όλα αυτά μπροστά στα μάτια των παιδιών μας και όλων των παιδιών του
σχολείου. Ο γιος μου που ήταν εκεί και βοηθούσε στη γιορτή, όπως και ο γιος του Θανάση, σπρώχτηκαν πάνω στο ψυγείο. Κλαίγανε
όλο το βράδυ, δεν μπορούσαν να κοιμηθούν.
Ένα από τα παιδιά μας σοκαρισμένο δεν ήθελε μέρες μετά να πάει στο σχολείο.
Ποια ήταν η συνέχεια;
Θύμιος: Καλεστήκαμε στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας από τον Πέτρο Κωνσταντίνου
από την ‘Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας’
που έβαλε προ ημερησίας διάταξης ψήφισμα
καταδίκης της επίθεσης. Βρεθήκαμε εκεί μαζί
με τον Θανάση. Είχαμε τη στήριξη και του ΚΚΕ
και της Ανοιχτής Πόλης, ενώ και η πλειοψηφούσα παράταξη του Καμίνη δέχτηκε και πέρασε
το ψήφισμα υπέρ της Πακιστανικής Κοινότητας
και του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου.
Ανακοίνωση βγήκε και από το υπουργείο Παιδείας. Ακολούθησε την Κυριακή 17/6 νέα μεγάλη γιορτή στο σχολείο που οργάνωσε η ίδια η
Πακιστανική Κοινότητα για το κλείσιμο της σχολικής χρονιάς και ως απάντηση στην επίθεση.

Εκεί ξανά είχαμε τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας κι όλων των φορέων. Δεν είμαστε μόνοι
μας και δεν νιώθουμε μόνοι μας. Είναι πάρα
πολλοί αυτοί που βοηθάνε για να μην επικρατήσει ο ρατσισμός και οι φασίστες.
Πώς μπορεί να νικηθεί ο ρατσισμός;
Θανάσης: Το ότι δεν είχε συμβεί πιο πριν
επίθεση έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχε κινητοποιηθεί κόσμος αντίθετος με τις ρατσιστικές πρακτικές και τις μισαλλόδοξες απόψεις.
Και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να είναι
ένα παράδειγμα για να ακολουθηθεί σε όλες
τις γειτονιές. Θα πρέπει οι άνθρωποι που είναι
αντίθετοι στις ρατσιστικές νοοτροπίες να συσπειρωθούμε. Πιστεύω ότι δίπλα στις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια, θα πρέπει να
στοχεύσουμε στο να δημιουργηθεί ένα ισχυρό
αντιφασιστικό μέτωπο που να έχει λόγο μέσα
στην καθημερινότητα. Όχι μία φορά ή πέντε
το χρόνο, αλλά σε αυτό που ζούμε, σε αυτό
που αντιμετωπίζουμε καθημερινά εμείς, τα
παιδιά μας, οι γείτονές μας, όλοι.
Πρέπει να γίνει δουλειά στις γειτονιές και ο
κόσμος που έχει λογικές ενάντια στο ρατσισμό, το μίσος, τη μισαλλοδοξία, δηλαδή ο κόσμος που μπορεί να αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, να μπει μπροστά. Πρέπει να βάλουμε
στόχο η διαδήλωση στις 15 του Σεπτέμβρη να
είναι πολύ μεγάλη. Και αυτό το αντιφασιστικό
μέτωπο θα πρέπει να περικλείει όσο μεγαλύτερη γκάμα ανθρώπων, άσχετα από μικρές ιδεολογικές διαφορές. Πρέπει να το καταλάβουμε
αυτό, γιατί είναι πολύ άσχημο να καταλήξουμε
να τις τρώει ο καθένας μόνος του. Αυτό θα
γεννήσει περισσότερο συντηρητισμό και φόβο. Θα πρέπει να αισθανόμαστε ελεύθεροι
στις γειτονιές μας και όχι φόβο για το πού θα
περπατήσουμε και πού θα πάμε τα παιδιά μας.
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Το αντιρατσιστικό κίνημα
ΣΥΣΚΕΨΗ ΚΕΕΡΦΑ 27/8
Για ένα μαζικό, ενωτικό
συλλαλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη

Σ

ε ανοιχτή σύσκεψη για την οργάνωση
του αντιφασιστικού, αντιρατσιστικού
συλλαλητηρίου-συναυλίας στις 15 Σεπτέμβρη, καλεί η ΚΕΕΡΦΑ. Η σύσκεψη θα
γίνει τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, 7μμ, στον
Πολυχώρο «Ρομάντζο» (Αναξαγόρα 3-5,
Ομόνοια).
«Ενώ οι μετανάστες διασώζουν πυρόπληκτους στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο εκατοντάδες πνίγονται» τονίζει στην ανακοίνωσή
της η ΚΕΕΡΦΑ.
«Τον τελευταίο μήνα με τη δρομολόγηση
της ρατσιστικής συμφωνίας της ΕΕ στις 28
Ιούνη εκατοντάδες πρόσφυγες πνίγηκαν
στη Μεσόγειο, αντιμέτωποι με τα κλειστά
σύνορα και την απαγόρευση της Ιταλίας να
δένουν τα καράβια στα λιμάνια της...
Αυτές οι επιλογές δίνουν αέρα στα πανιά
της ακροδεξιάς στην Ελλάδα που επιχειρεί
να ξαναβγεί με το προσωπείο του διαμαρτυρομένου “πατριώτη” για το όνομα της Μακεδονίας. Όμως οι απειλές της Χρυσής Αυγής για πραξικόπημα μέσω της ομιλίας του
Μπαρμπαρούση στη Βουλή αντιμετωπίστηκαν με οργή από τη μεγάλη πλειοψηφία που
γνωρίζει ότι η χούντα σήμαινε δολοφονίες,
βασανιστήρια και εξορίες χιλιάδων αγωνι-

στών και την σφαγή της εξέγερσης του πολυτεχνείου...
Ήδη, για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στις 15 Σεπτέμβρη με κάλεσμα στην Ομόνοια στις 5μμ και τη συναυλία στο Σύνταγμα
στις 7μμ έχουν καλέσει συνδικάτα και φορείς: 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, Δίκτυο
Αφρανικών οργανώσεων, 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.
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,

Η κάλπικη «αλληλεγγύη»
των φασιστών στις πυρκαγιές

«Α

πό φασίστες δεν παίρνω ούτε
νερό», είπε σε δυο χρυσαυγίτες που παρίσταναν τους «αλληλέγγυους» μια κάτοικος του Ματιού
όταν αυτοί εμφανίστηκαν για να μοιράσουν υποκριτικά μερικά μπουκαλάκια νερό. Και όταν αυτοί, κατά το συνήθειό
τους, επιχείρησαν να προκαλέσουν επεισόδιο πετώντας το μπουκάλι επενέβησαν
και άλλοι κάτοικοι που ανάγκασαν τους
χρυσαυγίτες σε φυγή.
Οι κάτοικοι της περιοχής απέδειξαν με
την στάση τους ότι η κάλπικη αλληλεγγύη
της Χρυσής Αυγής δεν περνάει πουθενά.
Όπως δεν περνάει και η τραγελαφική
προσπάθεια του Κασιδιάρη να κάνει τον…
πυροσβέστη μόνο για τις κάμερες της
επίσημης ιστοσελίδας της ναζιστικής οργάνωσης. Η αμφίεση από τα jumbo, η
σκηνοθετημένη «πυρόσβεση» ενός φλεγόμενου θάμνου με κλαδιά και τα 45 δευτερόλεπτα της λήψης δεν είναι απλά μια
θλιβερή προσπάθεια της Χρυσής Αυγής
να δείξει ότι οι βουλευτές της ήταν εκεί.
Είναι μια ευθεία γελοιοποίηση της τραγωδίας των πληγέντων, μια χυδαία εκμετάλλευση των καταστροφών για προβολή
και, σε τελική ανάλυση, μια ξεδιάντροπη
υποτίμηση της νοημοσύνης όσων ανθρώπων πάλεψαν με τις φωτιές, είτε είναι πυροσβέστες, σωστικά συνεργεία κλπ είτε
είναι κάτοικοι.
Οι Αιγύπτιοι ψαράδες που έσωζαν τον
κόσμο από τη θάλασσα, οι Κούρδοι πρόσφυγες που έσπευσαν στη φωτιά, οι Πα-

κιστανοί εργάτες που βοήθησαν στη Μάνδρα και έτρεξαν ξανά στη Ραφήνα και τη
Νέα Μάκρη για να δείξουν έμπρακτα την
αλληλεγγύη τους, το έκαναν για όλους
τους ανθρώπους χωρίς διαχωρισμούς. Το
ίδιο κάνει σήμερα ξανά ο κόσμος της αλληλεγγύης, τα συνδικάτα, και όλοι όσοι
πρωτοστάτησαν στο πλευρό των προσφύγων το 2015. Το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά σχηματίστηκε ο μηχανισμός
αλληλεγγύης σήμερα είναι αποτέλεσμα
της συλλογικής εμπειρίας του 2015.
Είναι όλοι αυτοί και αυτές που η Χρυσή
Αυγή αντιμετωπίζει σαν κατεξοχήν εχθρό
και υποψήφια θύματα, όπως απέδειξε η
δολοφονική επίθεση της Χ.Α στους Αιγύπτιους ψαράδες το 2012 στο Πέραμα –
αλλά και σήμερα: Ο «Θανάσιμος», ράπερ
και φίλος του Παύλου Φύσσα, κατήγγειλε
από τον προσωπικό του λογαριασμό στο
facebook ότι χρυσαυγίτες τον στοχοποίησαν ενώ μάζευε προμήθειες για τους
πληγέντες.
Ό,τι αντιπροσωπεύει η εγκληματική οργάνωση είναι στον αντίποδα της βοήθειας
των πυρόπληκτων. Και όχι μόνο επειδή
θέλουν να διασπάσουν ντόπιους και μετανάστες και να σπείρουν εθνικιστικό μίσος,
αλλά γιατί θέλουν να τσακίσουν τον συνδικαλισμό, την οργάνωση της εργατικής
τάξης, τις διεκδικήσεις. Τα μόνα μέσα δηλαδή που μπορούν να δώσουν συνέχεια
στην αλληλεγγύη και να εξασφαλίσουν
την επιβίωση των πληγέντων.

Α.Φ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Φασιστική επίθεση
στη Ναβαρίνου

Η

Τζερόμ Kαλούτα, Illegal operation, Υακίνθη
Λάγιου, κ.ά.
Κινητοποιήσεις ετοιμάζονται και σε άλλες
πόλεις στην Ελλάδα όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Πάτρα, τα Γιάννενα, τα Χανιά, το
Ηράκλειο κα. Κυκλοφόρησαν χιλιάδες αφίσες και προκηρύξεις και έχουν μοιραστεί σε
πάνω από πενήντα γειτονιές στην Αττική και
σε δεκάδες εργασιακούς χώρους καθώς και
εκδηλώσεις. Σας καλούμε να συμμετέχετε
στη ανοικτή σύσκεψη για να εξασφαλίσουμε
ότι η 15η Σεπτέμβρη θα είναι μια μαζική, δυναμική και ενωτική αντιφασιστική διαδήλωση που θα απαιτήσει: “στη φυλακή οι νεοναζί, ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες”».

Καταγγελία από
το κολαστήριο
της Πέτρου Ράλλη

Μ

ετανάστες καταγγέλλουν επώνυμα
με ηχητικό που έστειλαν στην ΚΕΕΡΦΑ και την Πακιστανική Κοινότητα
Ελλάδος τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης στο κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη αλλά
και τη βία αστυνομικών οργάνων. Ακολουθεί
απόσπασμα από το ηχητικό:
«Είμαστε στην Πέτρου Ράλλη και έχουμε
πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα
υγείας και δεν μας πάνε στο γιατρό. Περιμένουμε δυο και τρεις μέρες μέχρι να έρθει η
σειρά μας. Αν ζητήσουμε για κάποιο λόγο
τους αστυνομικούς, μας λένε “πίνουμε καφέ”
και δεν έρχονται. Αν τους φωνάξουμε ξανά,
μας βγάζουν έξω και μας βαράνε. Υπάρχουν
μετανάστες που έχουν χαρτιά νόμιμα, 7 χρόνια, από το Αλλοδαπών, αλλά δεν μας κοιτάνε καθόλου τα χαρτιά. Έχουμε πρόβλημα με
το φαγητό. Έχουμε κατσαρίδες, κουνούπια
μας τσιμπάνε όλη τη νύχτα. Μας δίνουν ψυχοφάρμακα και όλοι κοιμούνται το βράδυ
σαν πρεζάκια. Μόνο τσιγάρα μας αφήνουν να
έχουμε, ούτε ένα βιβλίο να διαβάσουμε, τίποτα. Σαπούνι δίνουν μόνο σε ένα άτομο, ένα
τη βδομάδα. Ούτε οδοντόβουρτσες δίνουν,
ούτε τίποτα άλλο. Εδώ είναι ένα μικρό παιδί
20 χρονών, τον έδειραν και τώρα φοβάται,
δεν μπορεί να φάει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορούμε να ζήσουμε σε αυτό το
κρατητήριο. Ούτε μας δίνουν απόφαση, ούτε
μας αφήνουν ελεύθερους. Δεν υπάρχει κανένας νόμος εδώ μέσα».

ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης καταγγέλλει
την επίθεση με ρατσιστικά κίνητρα που
σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες
στην πλατεία Ναβαρίνου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ομάδα 15 φασιστών επιτέθηκαν σε
τέσσερα άτομα, εκ των οποίων οι τρεις μετανάστες. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι οι δράστες, που φορούσαν κράνη, επιτέθηκαν στους
νεαρούς με λοστούς και πυρσούς, ενώ ένας
από τους επιτιθέμενους κρατούσε μαχαίρι. Φώναζαν «να φύγετε από εδώ, να πάτε στη χώρα
σας» και χτυπούσαν όποιον έβρισκαν μπροστά
τους. Όπως έγινε γνωστό, ο 28χρονος Αλγερινός δέχτηκε χτύπημα με μαχαίρι στο πόδι, ενώ
ένας 33 χρόνος Έλληνας που βρισκόταν στην
πλατεία δέχτηκε πολλαπλά χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα.
Την ώρα που ένα ορμητικό κύμα αλληλεγγύης συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο στα θύματα των πυρκαγιών στην Αττική, με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην πρώτη
γραμμή, οι φασίστες δείχνουν το αληθινό τους
πρόσωπο. Όχι αυτό του υπόδικου Λαγού, που
προσπαθεί να ξεπλυθεί ανάμεσα στα συντρίμμια, αλλά των οπλισμένων τραμπούκων που
προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τις γειτονιές
μας.
Δεν θα περάσουν! Τα φασιστοειδή που παρέμειναν ατιμώρητα και ασύλληπτα από την
Αστυνομία, όταν ενθαρρυμένα από τα εθνικιστικά συλλαλητήρια έκαψαν την κατάληψη Libertatia στο φως της μέρας, αποθρασύνονται
και επιτίθενται ξανά. Το αντιφασιστικό κίνημα
έχει τη μνήμη και την εμπειρία να σταματήσει
τις φασιστικές συμμορίες. Το εργατικό κίνημα
και η νεολαία χρειάζεται να κάνουν δικιά τους
υπόθεση την πλήρη απομόνωση των νεοναζί,
κάτι που δεν κάνει ούτε η κυβέρνηση ούτε η
Βουλή, αφήνοντας την Αστυνομία να συγκαλύπτει τη δράση τους, συλλαμβάνοντας τα θύματα ρατσιστικών και φασιστικών επιθέσεων και
επιτρέποντας τους να εμφανίζονται σε επίσημες τελετές και στα ΜΜΕ. Ο αγώνας για να
γκρεμίσουμε τα τείχη της Ευρώπης-φρούριο,
για ανοιχτά σύνορα για τους κατατρεγμένους,
για άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες, για να
αποκρούσουμε την ισλαμοφοβία, τον αντισημιτισμό και το σεξισμό αποτελεί προτεραιότητα
για το κίνημα των εργαζόμενων και της νεολαίας, που δίνει μάχες κατά της λιτότητας και των
περικοπών.
Επόμενος μεγάλος σταθμός του
κινήματος πρέπει
να είναι ένα μεγάλο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο
στις 15 Σεπτέμβρη, στα 5 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα.

ΚΕΕΡΦΑ
Θεσσαλονίκης

σελ. 8-9 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1335, 1 Αυγούστου 2018

Πυρκαγιές

Κείμενα: Κυριάκος Μπάνος

Τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης και διεκδίκησης
Μ

ερικές φορές φαντάζει τόσο αβάσταχτος ο ανθρώπινος πόνος. Όμως
μέσα σε αυτό τον τεράστιο πόνο η
αναλαμπή της αλληλεγγύης των απλών ανθρώπων είναι πραγματική γιατρειά.
Δεκάδες χιλιάδες απλοί εργαζόμενοι και
νεολαία έτρεξαν από την πρώτη στιγμή να
ενισχύσουν από το υστέρημά τους μαζεύοντας και μεταφέροντας ήδη πρώτης ανάγκης
για τους πυρόπληκτους. Τεράστια ήταν η
συμμετοχή προσφύγων, μεταναστών και μεταναστευτικών κοινοτήτων (βλέπε σελ 5)
στην κατάσβεση, τη διάσωση και την αποκατάσταση των ζημιών.
Εκατοντάδες εθελοντές πλημμύρισαν και
το δημαρχείο της Ραφήνας, βοηθάνε στην
εκκαθάριση από τα καμένα, στο μοίρασμα
φαγητού, σε κάθε αναγκαία δουλειά. Τόνοι
από φάρμακα, ρούχα, τρόφιμα, είδη πρώτης
ανάγκης, χρήματα συσσωρεύτηκαν μέσα σε
λίγες ώρες στα γραφεία δήμων, συλλόγων,
εργατικών συνδικάτων.
“Είναι συγκλονιστική η παρουσία νέων παιδιών που έτρεξαν να δηλώσουν την παρουσία τους”, αναφέρει η Μαρία Ντάσιου, γιατρός, που βρέθηκε εθελοντικά από την επόμενη μέρα στην περιοχή. “Στα δυο κέντρα
διαχείρισης της κρίσης που στήθηκαν σε Ραφήνα και Ν. Μάκρη, καθώς και στην κατασκήνωση του Αγ. Ανδρέα έβλεπες παιδιά που
χωρίς πολλές συνεννοήσεις έστηναν εθελοντικά όλο μηχανισμό βοήθειας. Πολλά παιδιά
από αυτά τα έχω ξαναδεί. Είναι κόσμος που
έχει δουλέψει σε διάφορες δομές κατά τη
διάρκεια της προσφυγικής κρίσης. Αυτή τη
φορά χρησιμοποίησαν την εμπειρία τους για
να βοηθήσουν τους ντόπιους συνανθρώπους
τους”.

Αιμοδοσία
Εκατοντάδες άνοιξαν τα σπίτια τους για να
υποδεχτούν τους άστεγους πυρόπληκτους.
Και πέρα από κάθε προηγούμενο ήταν η εθελοντική προσφορά αίματος για τους πληγέντες της πυρκαγιάς. «Μετά την έκκληση του
Εθνικού Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) στις
24/7, από την επόμενη κιόλας μέρα ο κόσμος
πλημμύρισε τις αίθουσες αναμονής σε όλα
τα νοσοκομεία που διαθέτουν Αιμοδοσίες»
μας περιγράφει η Κατερίνα Θωίδου, συμβασιούχος εργαζόμενη στο ΕΚΕΑ «Χιλιάδες περίμεναν για ώρες στην ουρά μέχρι να καταφέρουν να αιμοδοτήσουν αφού παρά την
έκτακτη ανάγκη συλλογής αίματος μόνο
τρεις αιμοδοσίες στην Αττική μπόρεσαν να
λειτουργήσουν και απόγευμα– Ελπίς, Θριάσιο & Σισμανόγλειο. Η ελλειψη προσωπικού
είναι τόσο μεγάλη που οι εργαζόμενοι, ειδικά
των τριών νοσοκομείων, αναγκάστηκαν να
δουλέψουν διπλοβάρδιες»,.
Στην πρώτη γραμμή της αλληλεγγύης βρέθηκαν τα συνδικάτα και το οργανωμένο εργατικό κίνημα όλη την εβδομάδα που πέρασε. Δεν υπάρχει σωματείο και συνδικάτο που
να μην έβγαλε ανακοίνωση συμπαράστασης
στους πυρόπληκτους ζητώντας ταυτόχρονα
από τα μέλη τους να συνεισφέρουν με κάθε
δυνατό τρόπο στην βοήθεια προς τους πυ-

ρόπληκτους.
Το Εργατικό Κέντρο Λαυρίου δημιούργησε
το δικό του χώρο συλλογής και αγαθών και
οικονομικής ενίσχυσης στη Ν. Μάκρη.
“Χιλιάδες εργαζόμενοι, έτρεξαν άμεσα να
δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Από
τους ψαράδες που έσωσαν εκατοντάδες από
τις φωτιές και τον πνιγμό, τους εκατοντάδες
μετανάστες, τους ανθρώπους που έτρεξαν
μαζικά να δώσουν το αίμα τους στα νοσοκομεία, μέχρι τις χιλιάδες κόσμου και τα δεκάδες συνδικάτα, που έστειλαν βοήθεια από το
υστέρημά τους. Ένα δυνατό μήνυμα για το
ποιες είναι οι προτεραιότητες της πλειοψηφίας της κοινωνίας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το σωματείο των εργαζόμενων στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας. Παρόμοιες ανακοινώσεις εξέδωσαν μια σειρά
σωματεία στα νοσοκομεία όπως από το Γεννηματάς, το Αγλαΐα Κυριακού κ.α.
“Οι εργαζόμενοι στους δήμους βρέθηκαν
από την πρώτη στιγμή στα μέτωπα των πυρκαγιών και θα συνεχίσουν να συνδράμουν με
ό,τι μέσα και δυνάμεις διαθέτουν στην προσπάθεια να απαλύνουν τον πόνο των πολιτών
στις πληγείσες περιοχές”, αναφέρει η ΠΟΕΟΤΑ. “Να βάλουμε μπροστά τις ανάγκες της
κοινωνίας για να μην επαναληφθούν αντίστοιχες τραγικές καταστροφές” τονίζει στην
ανακοίνωσή του το Πανελλήνιο Σωματείο
Εκτάκτου Προσωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων αποφάσισε να φιλοξενήσει οικογένειες
που κάηκε το σπιτικό τους στα δωμάτια του
ξενώνα του.
“Μπροστά σε αυτή την βιβλική καταστροφή είναι καθήκον όλων μας να συνδράμουμε
ουσιαστικά όπως μπορεί ο καθένας από την
πλευρά του για την ανακούφιση τουλάχιστον
των πληγέντων συνανθρώπων μας. Θέλουμε
να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους μας
που μάχονται στην πρώτη γραμμή για την
αποκατάσταση των δικτύων των περιοχών
που έχουν σοβαρά προβλήματα και καλούμε
την Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ να συνεχίσει να
συνδράμει με κάθε τρόπο και χωρίς να υπολογίζει το οικονομικό κόστος, την προσπάθεια αποκατάστασης που βρίσκεται σε εξέλιξη”, αναφέρει η ανακοίνωση της ΟΜΕ-ΕΥΔΑΠ.

Μαζική αιμοδοσία στη Λάρισα

Εξόρμηση του “Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια” στη Ραφήνα στις 29 Ιούλη

O «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ» ΣΕ ΡΑΦΗΝΑ KAI Ν. ΜΑΚΡΗ

Οι εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη

Ο

ι εικόνες της μνημονιακής
αδυναμίας του κρατικού μηχανισμού να διαχειριστεί τα
αποκαΐδια της καταστροφής ήταν
ορατές την Κυριακή 29/7 όταν αγωνιστές και αγωνίστριες, μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και
του Συντονιστικού Νοσοκομείων, οργάνωσαν εξόρμηση από νωρίς το
πρωί στις πυρόπληκτες περιοχές.
Η αντιπροσωπεία του Συντονισμού
έκανε περιοδεία στο κέντρο της Ραφήνας, στο λιμάνι και στο δημαρχείο
αναδεικνύοντας την ανάγκη για άμεση στήριξη των πυρόπληκτων καθώς
και το πώς η τραγωδία αυτή συνδέεται με το κυνήγι των ματωμένων πλεονασμάτων και των περικοπών. Εκατοντάδες ήταν οι απλοί άνθρωποι
που πήραν την προκήρυξη και εξιστόρησαν τις καταστροφικές εμπειρίες τους από τη φωτιά. Κόσμος που
έχει χάσει δικούς του ανθρώπους,
κόσμος που βλέπει τη ζωή του χαμένη μέσα στις στάχτες.
Από την επόμενη κιόλας μέρα της
πυρκαγιάς μέλη του Συντονισμού
ενάντια στα Μνημόνια είχαν ήδη κινητοποιηθεί στα σωματεία, στους χώρους δουλειάς και σε μια σειρά γειτονιές σε όλη την Ελλάδα με ψηφίσματα, αφίσες και χιλιάδες αντίτυπα
καλώντας σε αλληλεγγύη στους πυρόπληκτους και απαιτώντας να σταματήσουν οι δολοφονικές περικοπές
και τα ματωμένα πλεονάσματα.
Σχεδόν 3.500 χιλιάδες σπίτια κάηκαν στη Ραφήνα, τη Ν. Μάκρη αλλά
και την Κινέτα τη Δευτέρα 23/7. Τα
2.000 από αυτά κάηκαν ολοσχερώς.

Πάνω από 1.400 είναι πρώτη κατοικία. Οι καταστροφές είναι ακόμα μεγαλύτερες αν αναλογιστεί κανείς τις
ζημιές στα δίκτυα του νερού και του
ρεύματος όπου τα συνεργεία της ΕΥΔΑΠ και της ΔΕΗ εξακολουθούσαν
να δίνουν μια τιτάνια, μάχη παρά τις
ελλείψεις σε προσωπικό, να επαναφέρουν την ύδρευση και την ηλεκτροδότηση καθώς υπάρχουν περιοχές που χρειάζεται να ξαναφτιαχτεί
το δίκτυο από την αρχή.
«Είναι τρομερό σε μια μικρή, σχετικά περιοχή να υπάρχει τόσο μεγάλη
καταστροφή”, ανέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Σάκης Παπαδόπουλος μηχανικός, εργαζόμενος στις
Κτηριακές Υποδομές ΑΕ που βρέθηκε με τα κλιμάκια που ελέγχουν τα
καμένα σπίτια. “Τρεις μέρες καταφέραμε να ελέγξουμε εκατοντάδες σπίτια. Είναι συγκλονιστικό να βλέπεις
μια ολόκληρη περιοχή πλήρως κατεστραμμένη. Πάνω από το 70% των
σπιτιών είναι μη κατοικίσιμα”.
Οι υγειονομικοί του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων που συμμετείχαν
στην περιοδεία βρέθηκαν στα Κέντρα
Υγείας Ν. Μάκρης και Ραφήνας συζητώντας με τους συναδέλφους τους
που έδωσαν τη μάχη στην πρώτη
γραμμή της διαχείρισης των εκατοντάδων περιστατικών της φωτιάς.
Παντού φανερές οι τεράστιες ελλείψεις και τα προβλήματα που αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν οι υγειονομικές δομές της περιοχής.
Η είσοδος στο Κ.Υ της Ραφήνας είναι αποκαρδιωτική. Το προαύλιο, τα
παγκάκια, τα δέντρα, όλα καμένα.

“Σωθήκαμε από την αυταπάρνηση των
ντόπιων και από καθαρή τύχη”, εξήγησε κατά την διάρκεια της επίσκεψης
του Συντονιστικού ο φύλακας που βρίσκεται στην είσοδο του ΚΥ Ραφήνας.
“Όταν πλέον ήμασταν σίγουροι ότι
δεν θα γλυτώσουμε και η φωτιά έγλυφε τους τοίχους του νοσοκομείου, ήρθαν σαν από μηχανής θεοί μια ομάδα
εθελοντών με μια υδροφόρα και άρχισαν να βρέχουν το προαύλιο”.

Αυταπάρνηση
Με το Κ.Υ. Ραφήνας περικυκλωμένο από τις φωτιές το κύριο βάρος
της αντιμετώπισης των πρώτων περιστατικών έπεσε πάνω στο Κ.Υ. Ν. Μάκρης. “Εδώ φέρνανε τα ασθενοφόρα
τα περιστατικά, είχαμε τους πρώτους
6 νεκρούς, και εκατοντάδες εγκαυματίες. Επίσης εκατοντάδες περιστατικά μικρο-εγκαυμάτων και αναπνευστικών προβλημάτων. Χρειάστηκε να
προσφέρουμε οξυγονοθεραπεία σε
αρκετούς ηλικιωμένους. Μας τελείωσε το οξυγόνο. Δεν μπόρεσαν να
μας προμηθεύσουν άλλο μέχρι την
επόμενη μέρα. Στην ουσία το ΚΥ κατέρρευσε. Σκεφτείτε πως πολλά περιστατικά δεν προλάβαμε ούτε να τα
καταχωρίσουμε”, ανέφερε στην αντιπροσωπεία του Συντονιστικού Νοσοκομείων ο γιατρός, διευθυντής επιστημονικός υπεύθυνος του ΚΥ Νέας
Μάκρης, Νίκος Αγορανός.
“Στο ΚΥ Ν. Μάκρης οι ελλείψεις είναι τεράστιες. Δεν βγαίνουν οι βάρδιες παρά μόνο με δανεικούς γιατρούς από άλλα κέντρα υγείας και ειδικευόμενους που συμπληρώνουν
εφημερίες από άλλα νοσοκομεία. Το

βράδυ της φωτιάς βγήκαν όλες οι ελλείψεις στην επιφάνεια. Ελλείψεις σε
γιατρούς, ελλείψεις σε υλικά. Ευτυχώς ήρθαν εθελοντικά δυο συνάδελφοι παθολόγοι που δουλεύουν στο
κέντρο υγείας και βοήθησαν πέραν
της βάρδιας τους. Επίσης ήρθε και
βοήθησε ένας καρδιολόγος που μέχρι
πέρσι ήταν επικουρικός εδώ αλλά παραιτήθηκε. Επίσης εθελοντικά ήρθε
μια νοσηλεύτρια και μια διοικητικός
που σήκωνε τα τηλέφωνα και προσπάθησε να συντονίσει την κατάσταση. Όλα αυτά είναι κενά που τα έχουμε αναφέρει ξανά και ξανά, χρόνια
τώρα. Σκεφτείτε τι ανάγκες θα προκύψουν από δω και πέρα. Θα χρειαστούμε ψυχίατρους και ψυχολόγους
για να διαχειριστούν το μετατραυματικό σοκ που θα προκύψει στους χιλιάδες ανθρώπους που ζουν στην περιοχή”, ανέφερε ο Ν. Αγορανός.
Τραγική είναι και η ιστορία της τεχνολόγου-ακτινολόγου Βίκης Χερουβείμ που έχασε τη ζωή της στην πυρκαγιά. Εργαζόταν για χρόνια στο Γενικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Κηφισιάς και είχε παρουσιαστεί για πρώτη
φορά στο Κέντρο Υγείας Ραφήνας
την Δευτέρα 23 Ιουλίου με τρίμηνη
μετακίνηση. “Ήταν μια ευγενική συνάδελφος που όλοι είχαν να πουν για
το χαμόγελο και την καλοσύνη της.
Συγκλονιστήκαμε όλοι με την είδηση
του θανάτου της”, ανέφερε κατά τη
διάρκεια της ενημέρωσης ο Μούσα
ΑλΟυντάτ γιατρός στο Ογκολογικό
της Κηφισιάς μέλος του Συντονιστικού των Νοσοκομείων.
“Η εικόνα της απαξίωσης σε όλη τη
δημόσια υγεία έρχεται να επιβεβαιωθεί και εδώ. Αντί να έχουμε ένα Κέντρο Υγείας που θα μπορούσε να λειτουργεί σαν ένα μικρό νοσοκομείο,
σαν μια δομή υγείας που θα μπορούσε να προσφέρει στους κατοίκους
της περιοχής, αυτό που βλέπουμε είναι να λειτουργούν όλα υποστελεχωμένα και με τεράστιες θυσίες και εθελοντική εργασία του ίδιου του προσωπικού”, ανέφερε ο Κώστας Κατα-

ραχιάς πρόεδρος του Σωματείου Αγ.
Σάββας και μέλος του Συντονιστικού
Νοσοκομείων στη διάρκεια της εξόρμησης στην καμένη Ανατολική Αττική.

Επόμενη μέρα
Μεγάλη ήταν η ανησυχία των κατοίκων για την επόμενη μέρα όσον
αφορά στην αποκατάσταση των πυρόπληκτων και των ζημιών αλλά και
την συνέχιση των πολιτικών που οδήγησαν σε αυτήν την καταστροφή.
«Εχθές ανακοινώθηκε ότι εκδόθηκαν και υπογράφτηκαν από τον
υπουργό Σωκράτη Φάμελλο οι περιβαλλοντικοί όροι για τον εγκιβωτισμό
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
Πέντε μόλις ημέρες μετά από ένα τέτοιο τεράστιο πλήγμα που δέχθηκε
το περιβάλλον της Αν. Αττικής, κρατικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς κρίνουν «απολύτως επείγον» να αποψιλώσουν συνολικά 30 χιλιόμετρα παραρεμάτιας βλάστησης (πάνω από
3000 δέντρα) και να μετατρέψουν σε
αγωγό ομβρίων ένα από τα ρέματα
που πρόκειται να δεχθούν νερά από
τη λεκάνη που κάηκε» αναφέρει σε
ανακοίνωσή της η Κίνηση για την
Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας.
«Τη στιγμή που, συνέπεια της πυρκαγιάς, η Ραφήνα θα πνιγεί από τη
ζέστη, αποφασίζουν να καταστρέψουν άλλον ένα πνεύμονα πρασίνου
στην πληγείσα περιοχή! Τη στιγμή
που ήδη η Ραφήνα υποφέρει από
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους του λιμανιού, του αεροδρομίου και των αυτοκινήτων που διέρχονται από την
πόλη, οι αρχές αποφασίζουν να κόψουν στους κατοίκους την παροχή
οξυγόνου που μας προσφέρει αυτός
ο πολύτιμος πνεύμονας οξυγόνου.
Τη στιγμή που τα καμένα δάση θα κατεβάζουν περισσότερο νερό στο ρέμα, οι παρεμβάσεις εγκιβωτισμού
ενός φυσικού (στο μεγαλύτερο μήκος του) ρέματος, απειλούν να μετατρέψουν τη Ραφήνα σε μια νέα Μάνδρα».

Πώς και γιατί εκκενώθηκαν εγκαίρως
οι κατασκηνώσεις του Δήμου Αθήνας

Μ

οναδικό παράδειγμα πραγματικής οργάνωσης και συντονισμού είναι αυτό που
συνέβει με τις παιδικές καλοκαιρινές κατασκηνώσεις του Δήμου Αθήνας στον
Αγ. Ανδρέα. Το σχέδιο εκκένωσης λειτούργησε από τις πρώτες στιγμές και μέσα
στις επόμενες δυο ώρες 621 παιδιά βρέθηκαν ασφαλή στην Τεχνόπολη στο Γκάζι.
“Όταν στο δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας ήρθε για έγκριση ο σχεδιασμός για τις
φετινές κατασκηνώσεις του Δήμου τόσο από τη μεριά της Λαϊκής Συσπείρωσης, όσο
και από τη δική μας μεριά επιμείναμε πως είναι αναγκαία η απόλυτη ασφάλεια των παιδιών» ανέφερε ο Πέτρος Κωνσταντίνου Δημοτικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας.
«Γι' αυτό το λόγο δώσαμε μάχη ώστε να μισθώσουμε μόνιμα πούλμαν που θα βρίσκονται στην κατασκήνωση ανά πάσα στιγμή ώστε να υπάρχουν μέσα μετακίνησης ότι
και να συμβεί. Η πραγματικότητα ήρθε να μας επιβεβαιώσει. Η επιμονή στο σχεδιασμό
και στην υλοποίηση των μέσων εκκένωσης και η πραγματική αυταπάρνηση των εργαζόμενων είτε των παιδαγωγών είτε αυτών στη διοικητική μέριμνα, είχαν σαν αποτέλεσμα
να μην κινδυνεύσουν ούτε δευτερόλεπτο τα παιδιά που βρίσκονταν στις κατασκηνώσεις. Είναι η απόδειξη πως κάτω από συντονισμένο σχεδιασμό μπορούν πραγματικά να
αποφευχθούν τραγωδίες σαν και αυτές που ζήσαμε”.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ
ΟΤΑ για τους κατοίκους ή για την “αγορά”;

Π

όσο ανεπαρκής και απροετοίμαστος είναι ο κρατικός μηχανισμός μπροστά σε
τέτοιου είδους καταστροφές αποδείχτηκε
για άλλη μια φορά και
στην έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων και
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) που
έγινε συμβολικά στο
δημαρχείο της Ραφήνας την Τετάρτη 25/7.

Ο Π.Κωνσταντίνου παρεμβαίνει στη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ

Στην σύσκεψη της ΚΕΔΕ εκτός από τον
Δήμαρχο Ραφήνας Μπουρνούς πήραν μέρος δεκάδες δήμαρχοι μέλη του ΔΣ της
ένωσης ενώ παρέμβαση έκανε και ο Πέτρος Κωνσταντίνου δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, αλλά και ο Τζαβέντ Ασλάμ από μεριάς της Πακιστανικής Κοινότητας και της
Ένωσης Μεταναστών Εργατών. Παρών
στη σύσκεψη ήταν και ο Δημοτικός Σύμβουλος Βριλησσίων Ορέστης Ηλίας.
Με φανφάρες και ψεύτικες αβρότητες
μεταξύ τους οι δήμαρχοι που συνεδρίασαν για λιγότερο από δυο ώρες έδειξαν
την αδυναμία τους να διαχειριστούν οποιαδήποτε ανθρωπιστική κρίση.
Ακόμα και οι εντυπωσιακές εικόνες της
αλληλεγγύης που έφταναν απ' όλη την
Ελλάδα με δεκάδες χιλιάδες κόσμου μέσα σε μία μόλις μέρα να συγκεντρώνουν
χιλιάδες τόνους από νερά, τρόφιμα, ρουχισμό, κλινοσκεπάσματα, φάρμακα και ότι
άλλο είχε ζητηθεί, έγινε βάρος στα χέρια
τους.
“Τι θέλετε, να μοιράσω δωρεάν φαγητό
σε όλους; Και πώς θα δουλέψουν τα μαγαζιά, τα σούπερ μάρκετ, τα μπακάλικα
και οι ταβέρνες;”, ήταν το προκλητικό
ερώτημα του δημάρχου της Ραφήνας,
που βρήκε την στήριξη του Πατούλη ο
οποίος τόνισε με το βαρύγδουπο αλαζονι-

κό του τρόπο πως “δεν πρέπει να κάνουμε προσφορά αγαθών αλλά επιδομάτων
για να κινηθεί η τοπική οικονομία και να
ζεσταθεί η αγορά”.
Ως αστείες μπορούν να καταχωρηθούν
οι προσπάθειες να εκταμιευτούν λίγες δεκάδες χιλιάδες ευρώ από τα αποθεματικά
της ΚΕΔΕ για να δοθούν δήθεν σε οικογένειες με προβλήματα, ενώ κουβέντα δεν
ακούστηκε για το διεκδικητικό πλαίσιο
που θα έπρεπε να αρθρώσει η ΚΕΔΕ.

Άμεση αποκατάσταση
Στην αντίθετη κατεύθυνση ο Π. Κωνσταντίνου στην τοποθέτησή του τόνισε
την αναγκαιότητα για άμεση διεκδίκηση
χρημάτων αλλά και του αναγκαίου προσωπικού για την κάλυψη των μεγάλων
αναγκών των πυροπαθών: “Εδώ και τώρα
χρειάζεται να διεκδικήσουμε χρήματα για
δωρεάν αποκατάσταση όλων των στεγαστικών αναγκών, ειδικά για όσους έχασαν
την πρώτη κατοικία τους. Χρειάζεται άμεσα οι δήμοι να διεκδικήσουν λεφτά για έργα αποκατάστασης όλων των δικτύων, αλλά και έργα υποδομής, όπως αντιπλημμυρικά, γιατί ξέρουμε πως με τις πρώτες
βροχές η Ραφήνα και οι περιοχές τριγύρω
θα πλημμυρίσουν και θα έχουμε φαινόμενα σαν και αυτό της Μάνδρας”.

σελ. 10 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1335, 1 Αυγούστου 2018

Συντονισμός
Ενάντια στα
Μνημόνια
Σύσκεψη
για το
Πανεργατικό
συλλαλητήριο
στη ΔΕΘ

Σ

ε σύσκεψη καλεί ο
Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια την
Τρίτη 28 Αυγούστου στις 7
μμ στο Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, για την οργάνωση των εργατικών κινητοποιήσεων στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η σύγκρουση με τις πολιτικές που αφήνουν τις
φωτιές να στείλουν στο
θάνατο δεκάδες και καταστρέφουν τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων, όπως και
η αλληλεγγύη με τους πυρόπληκτους, είναι υπόθεση του οργανωμένου εργατικού κινήματος.
Διαδηλώνουμε μαζικά
στη ΔΕΘ στις 8 Σεπτέμβρη:
• Για να απαιτήσουμε άμεση και ουσιαστική βοήθεια
στα θύματα των πυρκαγιών, σταμάτημα της διάλυσης και γενναία χρηματοδότηση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών.
• Για να βάλουμε τέρμα
στα φονικά μνημονιακά
πλεονάσματα, στις περικοπές, τις απολύσεις και τις
ιδιωτικοποιήσεις, διεκδικώντας μαζικές προσλήψεις και μονιμοποιήσεις
όλων των συμβασιούχων.
Διαγραφή του χρέους και
κρατικοποίηση των τραπεζών κάτω από εργατικό
έλεγχο.
• Για να σταματήσουμε τις
ρατσιστικές πολιτικές της
ΕΕ και της κυβέρνησης
που πνίγουν τους πρόσφυγες στη Μεσόγειο.
• Για να τσακίσουμε τους
φασίστες, να καταδικαστούν οι δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής και να κλείσουν τα γραφεία τους
παντού.
• Για να μην αφήσουμε να
περάσουν οι εθνικιστικές
και πατριδοκάπηλες εκστρατείες της δεξιάς και
της ακροδεξιάς. Stop στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια.
Σταμάτημα των εξοπλισμών, ειρήνη με τους γειτονικούς λαούς, όχι στον
πόλεμο.

Το εργατικό κίνημα

ΠΟΕΔΗΝ Αγωνιστικό διήμερο στη ΔΕΘ

“Ο

ι εργαζόμενοι των νοσοκομείων ξεκινάμε το
χορό των κινητοποιήσεων από τις 7 Σεπτέμβρη, μέρα που η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει στάση εργασίας για τα νοσοκομεία της Βόρειας Ελλάδας και συνεχίζουμε την επόμενη ημέρα, 8 Σεπτέμβρη με ένα μαζικό εργατικό διεθνιστικό κι αντιφασιστικό συλλαλητήριο”, λέει ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός
στο Σωτηρία.
“Οι εργαζόμενοι στην Υγεία βρισκόμαστε ήδη στη μάχη εδώ και καιρό παλεύοντας αυτές τις διεκδικήσεις. Η
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου άνοιξε το ενδεχόμενο άμεσης απόλυσης των επικουρικών συναδέλφων.
Απαντήσαμε με διαδοχικές απεργιακές κινητοποιήσεις
και κερδίσαμε ότι δεν θα απολυθεί κανείς, τουλάχιστον
αυτούς τους μήνες. Προκειμένου να μη βρει μπροστά
της ένα μεγάλο απεργιακό ξέσπασμα στα νοσοκομεία, η
κυβέρνηση αναδιπλώθηκε κι έδωσε παρατάσεις. Ήταν

24ωρη πανελλαδική
απεργία με προοπτική
κλιμάκωσης εξήγγειλε
η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία για τις
3 Σεπτέμβρη, μετά το αδιέξοδο στη διαπραγμάτευση με τους εφοπλιστές για την
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Στη συνεδρίαση της ΠΝΟ υπήρξαν
φωνές ναυτεργατικών σωματείων που
πρότειναν άμεση κλιμάκωση όπως της
ΠΕΝΕΝ που πρότεινε 48ωρη απεργία στη
1 και 2 Αυγούστου με προοπτική συνέχειας και των ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ και ΠΕΕΜΑΓΕΝ που πρότειναν 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Αυγούστου και “σχεδιασμό πολύμορφων κινητοποιήσεων στα
ποντοπόρα, μεσογειακά και ακτοπλοϊκά
φορτηγά πλοία”. Βασική διεκδίκηση των
ναυτεργατών είναι η ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας με πραγματικές αυξήσεις καθώς κι αιτήματα, μεταξύ
άλλων, ενάντια στη διάλυση του ΝΑΤ, τον
ευτελισμό των συντάξεων, την αποψίλωση
των οργανικών συνθέσεων των επιβατηγών πλοίων.

ΠΝΟ

άλλη μια επιβεβαίωση ότι οι αγώνες έχουν αποτέλεσμα
και βάζουν πραγματικές πιέσεις στην κυβέρνηση.
Παρ' όλα αυτά η μάχη αυτή δεν έχει τελειώσει. Οι
απολύσεις αναβλήθηκαν με τις παρατάσεις, δεν ματαιώθηκαν. Διεκδικούμε ότι όλοι οι συμβασιούχοι και επικουρικοί συνάδελφοι θα μονιμοποιηθούν και θα γίνουν
κι άλλες 35.000 προσλήψεις. Είναι το ελάχιστο για να
μπορέσουν να επιβιώσουν τα δημόσια νοσοκομεία τα
οποία βρίσκονται σε τραγική κατάσταση από τις ελλείψεις και την υποχρηματοδότηση. Γι' αυτό και η αναβάθμιση της διαδήλωσης στη ΔΕΘ, από τη μεριά των συνδικάτων της Υγείας, σε διήμερο κινητοποιήσεων είναι
ένα θετικό βήμα που θα βοηθήσει και την προοπτική
απεργιακής κλιμάκωσης που βάζει το Συντονιστικό των
Νοσοκομείων, με δράσεις ανυπακοής όλο το Σεπτέμβρη και μεγάλη πανυγειονομική απεργία στη συνέχεια”.
Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
στο Κ.Υ. Νέας Μάκρης

ΕΑΣ (ΕΒΟ-ΠΥΡΚΑΛ)
Συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους όλη τη βδομάδα που πέρασε οι εργαζόμενοι της ΕΑΣ (ΕΒΟ – ΠΥΡΚΑΛ) διεκδικώντας καταβολή των δεδουλευμένων
τους. Ο Γιώργος, εργαζόμενος στο εργοστάσιο του
Υμηττού δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη: “Συνεχίζουμε με αποκλεισμούς των γραφείων της ΕΑΣ γιατί η απληρωσιά δίνει και παίρνει. Έχουμε γνωστοποιήσει το πρόβλημα στα υπουργεία Άμυνας και Οικονομικών και μας γράφουν κανονικά. Λένε ότι δεν

COSCO
Γενική συνέλευση ενημέρωσης
έγινε τη Δευτέρα 30/7 στην Cosco, όπου ανακοινώθηκαν οι τελικές προθεσμίες για τις προτάσεις
της εργοδοσίας. Στις 17 Αυγούστου θα γίνει η συνάντηση του
σωματείου με την εργοδοσία με
θέμα τα οικονομικά ζητήματα και

στις 24/8 για τη συνολική πρόταση, τα θεσμικά και τα οικονομικά.
Θα ακολουθήσει γενική συνέλευση του σωματείου στην οποία θα
συζητηθεί κατά πόσο οι εργαζόμενοι αποδέχονται συνολικά την
πρόταση των αφεντικών ή όχι. Αν
δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση σε όλα τα αιτήματα το σωματείο θα προχωρήσει σε απεργιακές κινητοποιήσεις. Επιπλέον,

Ρατσιστική επίθεση σε Ρομά στο Χαλάνδρι
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ίγες μόλις βδομάδες μετά τη στυγνή ρατσιστική δολοφονία της 13χρονης Γιαννούλας
Καραχάλιου και τον τραυματισμό του πατέρα της στην Άμφισσα από οπλισμένο ρατσιστή,
μια ακόμη δολοφονική επίθεση σε βάρος Ρομά
έλαβε χώρα στις 23 Ιούλη. Ο Κώστας Κ., κάτοικος
στο Πάτημα ΙΙ του Χαλανδρίου δέχτηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από έναν γείτονά του και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό σε σοβαρή κατάσταση, ενώ έχει ήδη χάσει το ένα μάτι. Με αφορμή
μια στοίβα ξερά χόρτα, και ενώ παιδιά έπαιζαν
στο δρόμο, ο ρατσιστής γείτονας του θύματος
έβγαλε την καραμπίνα και τον πυροβόλησε δυο
φορές στο πρόσωπο, ενώ αμέσως μετά απείλησε
όποιον προσπαθούσε να πλησιάσει για να βοηθήσει!
Το επόμενο βράδυ δεκάδες τσιγγάνοι διαδήλωσαν στο σημείο της δολοφονίας ενάντια στο
ρατσισμό και απαιτώντας την τιμωρία του δράστη. Στις 25 Ιούλη το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου έβγαλε ανακοίνωση στην οποία τονίζει μεταξύ άλλων: «Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει

έχουν χρήματα και 'πού θα βρεθούνε;'. Είναι δυνατόν να βάζουν τέτοια ερωτήματα στους εργαζόμενους. Η φορολογία που πληρώνουμε δηλαδή; Πού
πάνε τα λεφτά; Η ουσία είναι ότι έχουν άλλες επιλογές και προτεραιότητες. Τα δίνουν για να παίρνουν
F-16. Το προσωπικό έχει μειωθεί δραματικά. Από
3.500 έχουμε φτάσει τους 250. Και δεν είναι ότι δεν
μπορεί να δουλέψει αυτή η βιομηχανία για τις πραγματικές ανάγκες. Τα εργοστάσια αυτά μπορούν να
φτιάξουν μέχρι και κινητήρες για αεροσκάφη, να
μπορούν να πετάνε τα Καναντέρ χωρίς πρόβλημα
και να σβήνουν τις φωτιές”.

την οργή του για την αναίτια ένοπλη επίθεση
εναντίον του Κ.Κ., μέλους της κοινότητας των
Ρομά της περιοχής Πάτημα II... Η αποτρόπαιη
αυτή επίθεση μας θέτει το καθήκον να αντιμετωπίσουμε αποφασιστικά τον ρατσισμό σε όποια
μορφή και αν εκδηλώνεται».
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 'Η φωνή των Ελλήνων Τσιγγάνων' σε ανακοίνωσή του επισημαίνει:
“Οι Ρομά δεν του επιτέθηκαν, η αστυνομία τον
συνελαβε, ο άνθρωπος είναι στην εντατική. Κανένα κανάλι αν και ειδοποιήθηκε δεν εμφανίστηκε! Αν γινόταν αντίστροφα οι Ρομά θα ήμασταν
και πάλι δολοφόνοι... Ξυπνήστε, αποδεχτείτε ότι
είμαστε όλοι Άνθρωποι και καμιά ζωή δεν έχει μικρότερη αξία!”
Δικαίως ο Σύλλογος τονίζει ποια θα ήταν η κατάσταση με αντίστροφους ρόλους. Τη σοκαριστική (αν και όχι πρωτοφανή) ρατσιστική επίθεση
ακολούθησε εκκωφαντική σιωπή των ΜΜΕ. Κάτοικοι της περιοχής, Ρομά και μη, καταγγέλλουν επιπλέον ότι ο τοπικός τύπος προσπάθησε να δικαιολογήσει τον δράστη με τις γνωστές καραμέλες πε-

έχει αποφασιστεί ότι θα υπάρξει
κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Εργασίας για την ένταξη στα
βαρέα και ανθυγιεινά. Η εκτίμηση
της συνέλευσης είναι ότι η απεργία ήταν αυτή που ανάγκασε την
εργοδοσία της Cosco να κάτσει
στο τραπέζι και πως πρόκειται για
το μόνο όπλο που δε θα της επιτρέψει να μείνει στα λόγια.

ρί ανταλλαγής πυρών και “αγανακτισμένου κατοίκου που πήρε το νόμο στα χέρια του”. Το πογκρόμ
σε βάρος τσιγγάνων στο Μενίδι την άνοιξη του
2017 δείχνει ποιο είναι το πραγματικό πρόσωπο
αυτής της “αγανάκτησης”: το οργανωμένο ρατσιστικό έγκλημα -με πλήρη δικαιολόγηση από τα
ΜΜΕ και εκτενή ρεπορτάζ για την εγκληματικότητα των τσιγγάνων. Μια αντιδιαμετρική εικόνα που
δείχνει τα δυο μέτρα και σταθμά με τα οποία ζυγίζεται μια ζωή Ρομά.
Ο δράστης έχει προφυλακιστεί και αναμένεται
η απολογία του. Στο μεταξύ ο δολοφόνος της
Γιαννούλας Καραχάλιου δεν έχει δικαστεί ακόμα. Οι δυο αυτοί ρατσιστές δολοφόνοι, όση
“αγανάκτηση” κι αν επικαλεστούν, πρέπει να τιμωρηθούν για αυτό ακριβώς που διέπραξαν: ρατσιστικά εγκλήματα. Καμία φτηνή δικαιολογία
και κανένα τείχος σιωπής δεν πρέπει να συγκαλύψει την πραγματική αιτία της βίας εναντίον
των τσιγγάνων.
• Την ίδια ώρα που ο Κώστας Κ. χαροπάλευε
μετά τη ρατσιστική επίθεση, Ρομά μάζευαν
αγροτικά είδη και είδη πρώτης ανάγκης για να
βοηθήσουν τους πυρόπληκτους.
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Το εργατικό κίνημα

ΜΚΟ “Oύτε απολύσεις, ούτε περικοπές”
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ε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Πέμπτη 26 Ιούλη συνέχισαν τον αγώνα τους οι
εργαζόμενοι στις ΜΚΟ διεκδικώντας
την ανάκληση των εκδικητικών απολύσεων σε Άρσις και Praksis. Στην Άρσις πραγματοποιήθηκε από νωρίς το
πρωί απεργιακή περιφρούρηση. Από
εκεί, εργαζόμενοι των ΜΚΟ με το πανό του κλαδικού σωματείου τους
(ΣΒΕΜΚΟ) μαζί με συμπαραστάτες,
πραγματοποίησαν διαδήλωση η
οποία περνώντας από μια μια σειρά
άλλες ΜΚΟ του κέντρου της Αθήνας,
ενώθηκε με συναδέλφους τους που
είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα γραφεία της Praksis στη Στουρνάρη. Κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί και
στις 27/8 στην επιθεώρηση εργασίας.
"Ούτε απολύσεις, ούτε περικοπές
- συμβάσεις αορίστου σε όλες τις
δουλειές" και "Η εργοδοσία δεν μας
σταματά - οι απολύσεις θα μείνουν
στα χαρτιά" ήταν μερικά από τα συνθήματα που ακούστηκαν στη διαδήλωση. Την προηγούμενη ημέρα
πραγματοποιήθηκε παναττική στάση
εργασίας στις δύο ΜΚΟ.
Η Εργατική Αλληλεγγύη βρέθηκε
στις περιφρουρήσεις και τη διαδήλωση της Πέμπτης και μίλησε με τη
Λ., εργαζόμενη στην Άρσις: “Με την

σεις έξω από τα κεντρικά
24ωρη απεργία κορυφώτης Άρσις κι ερχόμαστε σε
νουμε τις δράσεις για την
επικοινωνία με εργαζόμεανάκληση των απολύσεων
νους από άλλες ΜΚΟ. Η
των συναδέλφων μας. Ο
συμμετοχή στις κινητοποιαγώνας έχει ξεκινήσει από
ήσεις είναι μεγάλη, όπως
τις 13 Ιούλη όταν ανακοικαι η συμπαράσταση. Αρκενώθηκαν εκδικητικές αποτά σωματεία άλλων κλάδων
λύσεις στην Άρσις. Στην
έχουν δηλώσει την αλληπραγματικότητα από πιο
λεγγύη τους με ψηφίσματα.
πριν –από το Μάη– όταν
Χτες χρησιμοποιήσαμε τη
πρωτοπροσπάθησαν να
Οι απεργοί των ΜΚΟ έξω από το Ελληνικό Συμβούλιο για τους
στάση εργασίας προκειμέαπολύσουν τους συναδέλΠρόσφυγες στις 26/7
νου να κάνουμε εξορμήσεις
φους αλλά μετά από την
σε ΜΚΟ και να ξεσηκώσουάμεση κινητοποίησή μας
εργοδοτικής επίθεσης στους εργαμε τους συναδέλφους για τη σημεριτις πήραν πίσω. Στις 13 Ιούλη λοιζόμενους στις ΜΚΟ.
νή απεργία. Η ανταπόκριση ήταν ποπόν, η εργοδοσία έφερε εκβιαστικά
λύ καλή κι ενθαρρυντική. Σήμερα,
το δίλημμα σε δύο συναδέλφους ότι
Εκβιασμός
ημέρα 24ωρης απεργίας, ξεκινήσαμε
ή υπογράφετε συμβάσεις δύο μηΑπό την πρώτη μέρα που η εργομε μαζική περιφρούρηση έξω από τα
νών –κι όχι μέχρι το τέλος του χρόδοσία έφερε τον εκβιασμό υπήρξε
κεντρικά της Άρσις και ακολούθησε
νου όπως οι υπόλοιποι εργαζόμενοι–
άμεση απάντηση. Την περασμένη
διαδήλωση η οποία πέρασε από αρή μην ξανάρθετε για δουλειά. Δεν είΔευτέρα, με το που μαθεύτηκε η
κετές ΜΚΟ του κέντρου της Αθήνας
ναι τυχαία η επίθεση στους συγκεαπόλυση, αφήσαμε τη δουλειά μας
για να καταλήξουμε έξω από τα γρακριμένους συναδέλφους. Και οι δύο
για δυο ώρες και προχωρήσαμε σε
φεία της Praksis. Η επίθεση άλλωστε
είναι ιδρυτικά μέλη του υπό σύσταπαράσταση διαμαρτυρίας έξω από
δεν περιορίζεται στην Άρσις.
ση σωματείου και μάλιστα ο ένας είτα κεντρικά της Άρσις. Συνεχίσαμε
Στην Praksis έχει γίνει επίσης εκδιναι μέλος της προσωρινής διοικούμε στάσεις εργασίας την επόμενη
κητική απόλυση εργαζόμενου πρόσας επιτροπής. Είναι μπροστάρηδες
μέρα 17/7, την Πέμπτη 19/7 και την
σφατα, επειδή μαζί με άλλους συναστη μάχη για ασφαλείς συνθήκες
Τετάρτη 25/7, ενώ σήμερα 26/7 κλιδέλφους του διεκδίκησε ενημέρωση
εργασίας, συμβάσεις αορίστου κλπ.
μακώνουμε με 24ωρη απεργία σε
σχετικά με τις συμβάσεις τους που
Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι οι αποόλες τις ΜΚΟ. Όλο αυτό το διάστηέληγαν σε λίγο καιρό. Είμαστε σε
λύσεις αυτές είναι εκδικητικές και
μα ενημερώνουμε τους συναδέλσυντονισμό με τους συναδέλφους
αποτελούν κομμάτι της γενικότερης
φους, πραγματοποιούμε συγκεντρώ-
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εγάλη συγκέντρωση έξω από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια στο Σύνταγμα πραγματοποίησαν οι συνταξιούχοι
της Εθνικής Τράπεζας την Πέμπτη 26 Ιούλη.
Εκεί, την ίδια μέρα, θα γινόταν η γενική συνέλευση των μετόχων της τράπεζας. “Κάτω τα
χέρια από το ΛΕΠΕΤΕ” ήταν το βασικό σύνθημα των συνταξιούχων που, από τον περασμένο
Νοέμβρη, αντιδρούν στην κατάργηση του Λογαριασμού Επικούρησης και το κόψιμο των
συντάξεών τους.
Οι συνταξιούχοι, που είχαν έρθει από πολλά
σημεία της χώρας, βρήκαν όλες τις εισόδους
του ξενοδοχείου κλειστές. Λίγο μετά, ΜΑΤ
τους έριξαν χημικά προκειμένου να εμποδίσουν την είσοδο ακόμα και όσους είχαν δικαίωμα και νόμιμη άδεια να συμμετέχουν -ως
“μικρομέτοχοι”- στη γενική συνέλευση. Την
ίδια ώρα, όσοι είχαν καταφέρει να περάσουν
μέσα από μαγειρεία και άλλες “πόρτες”, βρέθηκαν αποκλεισμένοι σε άλλη αίθουσα από τα
διοικητικά στελέχη της τράπεζας να παρακολουθούν τη διαδικασία μέσω... video wall. Οι
απαντήσεις του νέου διευθύνοντα συμβούλου,
Μυλωνά και των άλλων στελεχών του ΔΣ της
τράπεζας στα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων ήταν απαξιωτικές. Ενώ έχουν ήδη αρχίσει
να έρχονται στη δημοσιότητα οι επιθέσεις που
σχεδιάζει η διοίκηση προς στους εργαζόμενους της τράπεζας με περιορισμό δικτύου,
δραστική ενίσχυση της παραγωγικότητας του
προσωπικού, υπαλλήλους πολλαπλών καθηκόντων, σύνδεση αμοιβών και προαγωγών με
την απόδοση και άλλες τέτοιες “μεταρρυθμίσεις” που θα χτυπήσουν τα εργασιακά δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων.
Η πανελλαδική συγκέντρωση των συνταξι-

της Praksis και δίνουμε έναν κοινό
αγώνα. Έχουμε να απαντήσουμε
άμεσα με στόχο την ανάκληση των
απολύσεων αλλά έχουμε μπροστά
μας και όλη τη μεγάλη μάχη απέναντι στην ευρύτερη εργοδοτική επίθεση των αφεντικών του συγκεκριμένου κλάδου ενάντια στα εργασιακά
μας δικαιώματα.
Κατά την άποψή μου η επίθεση αυτή συνδέεται άμεσα με τη ρατσιστική
πολιτική της ΕΕ ενάντια στους πρόσφυγες. Τα αφεντικά χρησιμοποιούν
όλα τα ψεύτικα επιχειρήματα περί τέλους της προσφυγικής κρίσης. Αυτό
για τους εργαζόμενους σημαίνει απολύσεις κι επέκταση της ελαστικής εργασίας και για τους πρόσφυγες σημαίνει απελάσεις, καταστολή, στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η πραγματικότητα είναι αντίστροφη. Οι αιτίες που
γεννούν την προσφυγιά χειροτερεύουν, οι πρόσφυγες είναι εδώ, αυξάνονται. Χρειάζονται προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού και δημόσιες
δομές προκειμένου να καλυφθούν οι
ανάγκες των προσφύγων, όπως χρειάζονται κι ανοιχτά σύνορα, πλήρη δικαιώματα σε όλους κι ανατροπή των
ρατσιστικών συμφωνιών της ΕΕ”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΕΘΝΙΚΗ “Κάτω τα χέρια από τον ΛΕΠΕΤΕ”

Συγκέντρωση των συνταξιούχων της Εθνικής την Πέμπτη 26/7, έξω από τη συνέλευση των μετόχων
στη Μεγάλη Βρετανία

ούχων την Πέμπτη ήταν η συνέχεια σειράς κινητοποιήσεων, διαδηλώσεων, αποκλεισμών
κτιρίων της τράπεζας τους τελευταίους μήνες.
Ο Βασίλης Λεκκός, συνταξιούχος της ΕΤΕ και
αναπληρωματικό μέλος του ΔΣ του Συλλόγου
Συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ) μας είπε: “Σήμερα γίνεται εδώ η γενική συνέλευση των μετόχων. Και
ήρθαμε γιατί πρέπει να πούμε σε όλους αυτούς που κατάντησαν την Εθνική -της οποίας η

μετοχή έκανε 43 ευρώ και τώρα κάνει 0,20 ευρώ, έτσι είναι αυτοί οι ειδήμονες- όπως την κατάντησαν, ότι έχετε συνάψει διμερή συμφωνία
από το 1949 με μας, με το προσωπικό, για ένα
λογαριασμό -γιατί ο ΛΕΠΕΤΕ δεν είναι ταμείο,
είναι λογαριασμός καταθετικός και έντοκος με
εγγυημένους πόρους τις εισφορές μας και εγγυητή την τράπεζα- και είστε υποχρεωμένοι να
συνεχίσετε να καταβάλετε το ποσό της επικού-

ρησης που οφείλετε στον καθένα μας. Για το
εξηγήσω, όταν εγώ μπήκα στην τράπεζα το
1970, υπέγραψα ένα χαρτί που έλεγε ότι υποχρεούμαι σε όλο τον εργατικό μου βίο να δίνω
εισφορά στο ταμείο σύνταξης, στο ταμείο
υγείας αλλά και στο ΛΕΠΕΤΕ, με την τράπεζα
να υποχρεούται να μου δίνει την επικούρηση
για όλον τον υπόλοιπο βίο. Αυτή ήταν η συμφωνία και ήταν διμερής. Όχι μόνο δεν επιτρέπεται να σταματήσει η παροχή -που δεν είναι
παροχή αλλά μισθός μετεργασιακός- αλλά είναι αναγνωρισμένη και δικαστικά μετά τα
ασφαλιστικά μέτρα.
Μιλάμε για ποσοστό έως και 60% του συνολικού εισοδήματος, δηλαδή σε κάποιους 40%
ήταν η σύνταξη και 60% ήταν το ΛΕΠΕΤΕ. Στη
δική μου περίπτωση είναι 42%. Αν σου κόβουν
λοιπόν το μισό σου εισόδημα, παθαίνεις μπλακ
άουτ. Τώρα μας βάλανε και τα ΜΑΤ και μας ρίχνουν σπρέι πιπεριού για να μην μπούμε στη
γενική συνέλευση της τράπεζάς μας. Έχουμε
ξεκινήσει κινητοποιήσεις από το Νοέμβρη και
στους δρόμους και στις δικαστικές αίθουσες στις τελευταίες έχουν ξεκινήσει να κατατίθενται και αγωγές μετά τα ασφαλιστικά μέτρα. Είναι σίγουρο ότι η τράπεζα θα τις εφεσιβάλει
και θα τις πάει και στον Άρειο Πάγο γιατί έτσι
έχει συνηθίσει να κάνει και γιατί πρέπει να ξεπουληθεί, να ιδιωτικοποιηθεί. Το επόμενο καλοκαίρι η Εθνική δεν πρέπει να υπάρχει. Ήμασταν χρόνια μέσα στην τράπεζα και αυτά είναι
πράγματα που τα ξέρουμε”.

Λένα Βερδέ

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1335, 1 Αυγούστου 2018

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 2/8 καφέ «Η μικρή πλατεία»

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 Goody’s 7.30μμ

7μμ
Βάση και εποικοδόμημα
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7μμ
Ισπανία – Ο Ραχόϊ έφυγε, η κρίση μένει
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 καφέ «Η μικρή πλατεία»
7μμ
Η φασιστική απειλή και η πάλη για να την
τσακίσουμε
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου

Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση
των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 Goody’s 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 Goody’s 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 στέκι Εκτός Σχεδίου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 Μουσικό καφενείο 7.30μμ

Πώς χάθηκε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 Μουσικό καφενείο
7.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΠΕΜΠΤΗ 2/8 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ

Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλήτρια: Ιόλη Μαυρέα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Όχι στην Ευρώπη-φρούριο - Σύνορα ανοιχτά
Ομιλητής: Σεβαστιανός Βόντας
ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 στης Μηλιάς το Λάζο

7.30μμ
Ιταλία – ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 στέκι Αριστερής Κίνησης
8μμ
Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Σύνταγμα και πολιτική κρίση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

7.30μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση
των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 23/8 στέκι Εκτός Σχεδίου
7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
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
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ

Ισπανία – Ο Ραχόϊ έφυγε, η κρίση μένει
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Σύνταγμα και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ιταλία, ο «αδύνατος κρίκος» της Ε.Ε.
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΓΑΛΑΤΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Περιμπανού 7.30μμ

Πώς απαντάμε στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 καφέ Περιμπανού 7μμ
15 Σεπτέμβρη – Σύνορα ανοιχτά – Στη φυλακή οι νεοναζί
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-

καβή 69) 7.30μμ
’Εκτρωση: Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 23/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
15 Σεπτέμβρη – Σύνορα ανοιχτά – Στη φυλακή οι νεοναζί
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Μικρές Γεύσεις (Τερψιθέας) 6.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 Δημαρχείο Νίκαιας 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΧΑΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ

’Εκτρωση: Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Εργατική τάξη: Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ

’Εκτρωση: Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Μαρξ: Μισθωτή εργασία και κεφάλαιο
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 2/8 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
’Εκτρωση: Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες
Ομιλήτρια: Νικολέτα Ζαχαράκη
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Ποέτα 8μμ

Πυρκαγιές – Το φονικό κόστος των μνημονίων
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Ποέτα 8μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση
των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 2/8 καφέ Ζωή 7.30μμ
Πυρκαγιές – Το φονικό κόστος των μνημονίων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Γιώτης 8.30μμ

Ισπανία – Ο Ραχόϊ έφυγε, η κρίση μένει
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 8/8 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση
των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ
ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/8 καφέ Τρίλιζα 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε ένα επαναστατικό
κόμμα;
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
ΠΕΜΠΤΗ 2/8

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30 πμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός) 7μμ
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας
6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική
πλατεία 7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα
6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/8
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos 7μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7.30μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρομος Κομνηνών
7μμ
ΕΥΟΣΜΟΣ Πλατεία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/8
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

Kυκλοφόρησε

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Μέση Ανατολή – Αντίσταση στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στην κλιμάκωση
των ανταγωνισμών
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/8 Εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 Πνευματικό Κέντρο Δήμου,
Κισσάβου 11, 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

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

μαρξιστικό
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ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέ ρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω γή και τη διανομή σύμφωνα με τις ανθρώπι νες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά ση. 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 κρά τος, στηριγμένο στην άμεση δημοκρατία,
στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυ λακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώμα τα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακό μα και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική
επανάσταση όπως ο Oκτώβρης του 1917
δεν μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα
καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση
του σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων

ανατολικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότη τα 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 τσακί σει τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι 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 Tούρ-

κοι εργάτες 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 αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη
υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν
προέρχεται.
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Ιστορία

Ο

ι αναφορές στη Συνθήκη της Λωζάνης
είναι πλέον «ψωμοτύρι» για εφημερίδες και πολιτικούς. Το ρεφραίν είναι το
εξής: η Τουρκία αμφισβητεί τη «Λωζάνη», η
Ελλάδα την υπερασπίζει και μαζί της υπερασπίζει τη «διεθνή νομιμότητα» και την ειρήνη.

Τούρκοι πρόσφυγες από την Ελλάδα
φτάνουν στη Σμύρνη. Η διπλή τραγωδία
της “ανταλλαγής πληθυσμών”.

Όμως, η Συνθήκη της Λωζάνης που υπογράφτηκε 95 χρόνια πριν, στις 24 του Ιούλη 1923,
ήταν το επιστέγασμα ενός φρικτού πολέμου.
Για την ακρίβεια μιας δεκαετίας πολέμων και
προϊόν ιμπεριαλιστικών παζαριών και πιέσεων.
Η Συνθήκη ήταν μέρος των ανάλογων συνθηκών που συνοδεύσανε το τέλος του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου, και για την Ελλάδα το
τραγικό τέλος της δεκαετούς πολεμικής εξόρμησης στα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία.
Ήταν μια δεκαετία που οι Συνθήκες «ειρήνης» υπογράφονταν η μια μετά την άλλη και
αποτελούσαν απλά μια ανάπαυλα πριν την
επόμενη πολεμική αναμέτρηση.

Πόλεμοι
Από τις αρχές του 20ου αιώνα, οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οξύνονταν και το 1914 θα
οδηγούσαν στο μεγαλύτερο πολεμικό σφαγείο
που είχε γνωρίσει η ανθρωπότητα, τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Τα Βαλκάνια έγιναν η
εστία ανάφλεξης του πολέμου. Το προανάκρουσμα ήταν οι Βαλκανικοί Πόλεμοι του
1912-13.
Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, ο «Μεγάλος
Ασθενής της Ευρώπης, όπως την περιέγραφαν διπλωμάτες και δημοσιογράφοι, ήταν μια
αναχρονιστική απολυταρχία, απομεινάρι της
φεουδαρχίας που εξακολουθούσε να υπάρχει
επειδή η κάθε Μεγάλη Δύναμη φοβόταν ότι αν
η Αυτοκρατορία καταρρεύσει κερδισμένη θα
έβγαινε κάποια άλλη. Στις αρχές του 20ου αιώνα αυτή η «ισορροπία» κατέρρεε. Όλοι τρέχανε να εξασφαλίσουν οικονομικά, ακόμα και
εδαφικά, οφέλη από την κρίση της. Για τις άρχουσες τάξεις των Βαλκανικών κρατών, ήταν η
ευκαιρία να διεκδικήσουν ρόλο -και χώρο- σε
αυτή τη μοιρασιά.
Η ελληνική άρχουσα τάξη δεν ήταν εξαίρεση. Οι «εθνικοί θρίαμβοι» του 1912-13 διπλασίασαν την έκταση του ελληνικού κράτους.
Υποτίθεται ότι η Συνθήκη του Βουκουρεστίου
τον Αύγουστο του 1913 θα εξασφάλιζε με το
κύρος της «διεθνούς νομιμότητας» το αποτέλεσμα των πολέμων με τους χιλιάδες νεκρούς,
τραυματίες, πρόσφυγες. Όμως, σε ένα χρόνο
ξέσπασε ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Το
Βουκουρέστι ξεχάστηκε.
Η Ελλάδα μπήκε επίσημα στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917 στο πλευρό των συμμάχων της Αντάντ. Το έπαθλο που διεκδικούσε
η άρχουσα τάξη με τον Βενιζέλο επικεφαλής,
ήταν βέβαια λάφυρα από τη μοιρασιά της λείας. Έτσι ο ελληνικός στρατός βρέθηκε στις
αρχές του 1919 στην Οδησσό και τη Σεβαστούπολη, και την άνοιξη της ίδιας χρονιάς
στη Σμύρνη. Η Μικρασιατική Εκστρατεία είχε
ξεκινήσει.
Ενάμισι χρόνο μετά, ο Βενιζέλος επέστρεφε
θριαμβευτής από το Παρίσι. Η Συνθήκη των
Σεβρών, ήταν η επίσημη συνθήκη ειρήνης των
χωρών της Αντάντ με την ηττημένη Οθωμανική
Αυτοκρατορία. Ήταν επίσης, σύμφωνα με τον
Βενιζέλο, η συνθήκη που έκανε πράξη το όνειρο για την «Ελλάδα των δυο ηπείρων και των
πέντε θαλασσών». Δυο χρόνια μετά, αυτές οι
φιλοδοξίες γίνονταν στάχτη στις φλόγες της
Σμύρνης. Ο «δεκαετής πόλεμος» είχε τελειώσει μέσα σε ποτάμια αίματος και δακρύων

ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΩΖΑΝΗΣ

Προϊόν ιμπεριαλιστικών
μοιρασιών
και εθνοκαθάρσεων
για τους λαούς της περιοχής.
Οι διαπραγματεύσεις στη Λωζάνη ξεκίνησαν
τον Νοέμβρη του 1922 και κράτησαν οχτώ μήνες. Δεν συμμετείχαν μόνο η Ελλάδα και η
Τουρκία -δηλαδή το κράτος που είχε δημιουργήσει το κίνημα του Κεμάλ Ατατούρκ- αλλά και
η Βρετανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γιουγκοσλαβία, η Ρουμανία ακόμα και η …Ιαπωνία (σύμμαχος της Αντάντ στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο). Ο επικεφαλής της ιταλικής αντιπροσωπείας ήταν ο Μπενίτο Μουσολίνι.

Συνθήκη
Ο Λόρδος Κέρζον, υπουργός Εξωτερικών
της Βρετανίας στις αρχές Οκτώβρη του 1923
εξήγησε στις αντιπροσωπείες της Αυτοκρατορικής Διάσκεψης στο Λονδίνο τη διαφορά με
προηγούμενες συνθήκες για παράδειγμα των
Σεβρών. Αυτό που γινόταν στις προηγούμενες
ήταν: «υπαγόρευση υπό την απειλή της ξιφολόγχης. Ο ηττημένος εχθρός γινόταν δεκτός
μόνο για να ακούσει την ποινή του… Η Λωζάνη
διέφερε. Μέχρι τώρα υπαγορεύαμε τις συνθήκες ειρήνης. Τώρα διαπραγματευτήκαμε μία
με ένα εχθρό που διαθέτει στρατό».
Έτσι οι Σύμμαχοι αναγκαστήκανε να αναγνωρίσουνε τη νέα Δημοκρατία της Τουρκίας,
απέσυραν τις τελευταίες μονάδες που συνέχιζαν να κατέχουν την Κωνσταντινούπολη, να εγκαταλείψουν το αποικιοκρατικό καθεστώς των
«διομολογήσεων» (ιδιαίτερα προνόμια για
τους υπηκόους και τις επιχειρήσεις τους). Επίσης, αναγνώρισαν την κυριαρχία της Τουρκίας
στα Στενά, εξασφαλίζοντας όμως την ελευθερία διέλευσης για τα εμπορικά και πολεμικά
πλοία τους.
Όμως, ο Κέρζον θεωρούσε ότι ο απολογισμός ήταν θετικός για τη Βρετανία και τους
άλλους ιμπεριαλιστές. Η Συνθήκη της Λωζάνης επισημοποιούσε τα σύνορα του νέου
τουρκικού κράτους και κατ’ επέκταση ολόκλη-

ρης της Μέσης Ανατολής. Κι αυτά τα σύνορα
ήταν αποτέλεσμα της κυνικής μοιρασιάς που
είχαν κάνει η Βρετανία και η Γαλλία από την
εποχή του πολέμου, με τη μυστική Συμφωνία
Σάικς-Πικό.
Η Παλαιστίνη, το Ιράκ, η Συρία κι ο Λίβανος
γίνονταν επίσημα γαλλικά και βρετανικά προτεκτοράτα και «εντολές». Η Μοσούλη, στο σημερινό βόρειο Ιράκ, με τις πετρελαιοπηγές της
θα κατοχυρωνόταν αργότερα στη Βρετανία. Οι
Κούρδοι δεν αναφέρονται καν στα κείμενα της
Συνθήκης. Το Κουρδιστάν μοιράστηκε ανάμεσα στην Τουρκία, τη Συρία, το Ιράν και το Ιράκ.
Οι Άγγλοι ιμπεριαλιστές που το 1919-20 ενθάρρυναν τους Κούρδους να ξεσηκωθούν
ενάντια στο κίνημα του Κεμάλ, τo 1923-24
βομβάρδιζαν χωριά στο σημερινό ιρακινό
Κουρδιστάν. Την ίδια τύχη είχαν και οι Παλαιστίνιοι. Η «διεθνής νομιμότητα», δηλαδή τα
συμφέροντα των ιμπεριαλιστών, δεν είχε θέση
για αυτούς.
Ακόμα και ο Μουσολίνι πήρε το «κατιτίς» του
από την Συνθήκη. Η Τουρκία αποκήρυξε κάθε
αξίωση για τα Δωδεκάνησα που είχε κατακτήσει η Ιταλία το 1912 μετά τον ιταλοτουρκικό
Πόλεμο.

«Ανταλλαγή»
Ο διαπραγματευτής για την ελληνική κυβέρνηση (το «επαναστατικό» καθεστώς των στρατιωτικών που είχαν ανατρέψει την μοναρχία)
ήταν ο Ε. Βενιζέλος. Υποτίθεται ότι ο «εθνάρχης» έσωσε την κατάσταση με τη ψυχραιμία
αλλά και την αποφασιστικότητά του. Στην
πραγματικότητα ο Βενιζέλος είχε δυο «χαρτιά»
στις διαπραγματεύσεις. Το ένα, ήταν το σφιχταγκάλιασμα με τον βρετανικό ιμπεριαλισμό.
Το δεύτερο ήταν η συγκρότηση της «στρατιάς
του Έβρου» υπό τον υποστράτηγο Θ. Πάγκαλο με δύναμη που έφτασε τις 100 χιλιάδες άνδρες.
Η στρατιά συγκροτήθηκε με «αυστηρά μέ-
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τρα» αποκατάστασης της πειθαρχίας: «Εις την
Θράκην οι στρατιώται επυροβόλουν κατά των
αξιωματικών, όταν τους απηύθυνον διαταγάς»
αναφέρει ο ιστορικός Γρ. Δάφνης. Ο Πάγκαλος επέβαλε την ποινή του θανάτου για λιποταξία και προχώρησε σε εκτελέσεις. Η αστική
τάξη ανασυγκροτούσε το κράτος της.
Κι ο Βενιζέλος έφτασε να απειλεί με προέλαση του ελληνικού στρατού στην Ανατολική
Θράκη, μέχρι την Τσατάλτζα 65 χιλιόμετρα
από την Κωνσταντινούπολη. Προσπάθησε να
κερδίσει και την υποστήριξη της Σερβίας στην
επιχείρηση, ζητώντας να επιτεθεί στη Βουλγαρία. Το αντάλλαγμα θα ήταν η περιοχή της
Φλώρινας. Έτσι κι αλλιώς η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της ήταν Μακεδόνες. Η Σερβία δεν δέχτηκε και η αγγλική κυβέρνηση δεν
ενέκρινε την επιχείρηση.
Σε αυτό που συμφώνησαν όλοι, ήταν στην
«υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών». Ήταν
ένας ευφημισμός. «Ανταλλαγές» γίνονταν σε
όλη την προηγούμενη πολεμική δεκαετία.
Ήταν οι εθνοκαθάρσεις που συνόδευαν τις
επιχειρήσεις των αντίπαλων στρατών. Το 1919
η Συνθήκη του Νεϊγί πρόβλεπε μια τέτοια ανταλλαγή ανάμεσα στη Βουλγαρία και την Ελλάδα, υποτίθεται εθελοντική.
Η συμφωνία που υπογράφτηκε στις 30 του
Γενάρη και έγινε κομμάτι της τελικής Συνθήκης της Λωζάνης πρόβλεπε υποχρεωτική ανταλλαγή. Περίπου 900 χιλιάδες χριστιανοί
πρόσφυγες είχαν καταφύγει σε απερίγραπτη
δυστυχία στο ελληνικό κράτος. Περίπου 200
χιλιάδες προστέθηκαν μετά τη συμφωνία της
«υποχρεωτικής ανταλλαγής». Όμως, δεν ήταν
οι μόνοι. Περίπου 550 χιλιάδες μουσουλμάνοι
που ζούσαν για αιώνες από τη Μακεδονία μέχρι την Κρήτη ξεριζώθηκαν από τα χωριά τους
κι έκαναν το ταξίδι στην άλλη μεριά του Αιγαίου.
H Αριστερά χρειάζεται να θυμάται σήμερα
την Συνθήκη της Λωζάνης. Όχι για να τάσσεται με τη γραμμή της ελληνικής άρχουσας τάξης και του κράτους της που παριστάνει την
αθώα περιστερά της «διεθνούς νομιμότητας».
Μια Συνθήκη προϊόν ιμπεριαλιστικών πολέμων
και μοιρασιών, εθνοκαθάρσεων δεν ανήκει στο
οπλοστάσιο της Αριστεράς.
Δεν μπορεί και δεν πρέπει η Αριστερά να ζητήσει από τους Κούρδους να καθίσουν φρόνιμα για να μην «αμφισβητηθεί το διεθνές δίκαιο». Ούτε από τους Παλαιστίνιους, βέβαια.
Οι λαοί που υφίστανται εθνική καταπίεση
έχουν αναφαίρετο δικαίωμα να ζητούν να αλλάξουν τα σύνορα. Και μόνον αυτοί. Γι’ αυτό
έχουμε να συγκρουστούμε με τις εθνικιστικές
εκστρατείες της δεξιάς που ανοίγουν το δρόμο στους φασίστες και σε κάθε είδους πολεμοκάπηλο «τουρκοφάγο» και «σκοπιανοφάγο».
Η υπεράσπιση της ειρήνης στην περιοχή
περνάει από άλλο δρόμο. Την σύγκρουση με
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και ανταγωνισμούς, που όπως στην πρώτη δεκαετία του
20ου αιώνα, αποσταθεροποιούν πάλι ολόκληρη την περιοχή από τα Βαλκάνια μέχρι τη Μέση Ανατολή. Την σύγκρουση με τις φιλοδοξίες
της δικιάς μας άρχουσας τάξης που όπως και
τότε, τρέχει να διεκδικήσει ρόλο και λεία. Σημαίνει σύγκρουση με τις κούρσες των εξοπλισμών, τον «άξονα» με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, το ρόλο του συνοριοφύλακα της Ευρώπης-Φρούριο ενάντια στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Πίσω από την «ανάπτυξη» των Πατούληδων,
ανοχύρωτοι δήμοι και νοσοκομεία

Β

ιβλικές εικόνες εκτυλίχθηκαν πάλι σε
πολλά σημεία του λεκανοπεδίου, δυο
φορές μέσα στην περασμένη εβδομάδα, σαν αποτέλεσμα σύντομων, δυνατών νεροποντών.
Στις 26 Ιούλη, μια μπόρα με διάρκεια λιγότερη της μιας ώρας, είχε σαν αποτέλεσμα να
πλημμυρίσει το δημοτικό πάρκινγκ του Μαρουσιού στην οδό Σωρού και να καταστραφούν δεκάδες αυτοκίνητα κατοίκων και εργαζόμενων στον κόμβο του δαχτυλιδιού.
Tο δημοτικό πάρκινγκ χτίστηκε μετά από την
κατεδάφιση της παλιάς αποθήκης ΗΒΗ το
2014, έργα που ανέλαβε ο ίδιος ο Δήμος. Τότε
ακόμα ο Πατούλης υποσχόταν: «Ήταν χρέος
μας να δώσουμε το συντομότερο δυνατόν λύση σε ένα χρονίζον πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους, να προστατεύσουμε τη
ζωή και την υγεία τους, και να σταματήσουμε
την περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση
της περιοχής. Η κατεδάφιση της παλαιάς αποθήκης της ΗΒΗ εντάσσει το Ανατολικό Μαρούσι σε ένα πλήθος έργων που προγραμματίζει η
διοίκηση το επόμενο διάστημα, όπως και στην
ευρύτερη μελέτη για την αντιπλημμυρική θωράκιση των γειτονιών της πόλης», πράγματα
δηλαδή που δεν έγιναν ποτέ.

Βριλήσσια
Την ίδια μέρα πλημμύρισαν σε διάφορα σημεία τα Βριλήσσια. Όπως περιγράφει στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων: «Μια ξαφνική
μπόρα μικρής διάρκειας έδειξε όλα τα προ-

Σ

το Διεθνές Συνέδριο Κωφών και Αναπήρων (International Deaf and Disabled
People’s Solidarity Summit) που διοργανώνεται στο Λονδίνο από την ακτιβιστική
οργάνωση DPAC (Disabled People Against
Cuts – Ανάπηροι Ενάντια στις Περικοπές)
συμμετείχε η Κίνηση Χειραφέτησης Αναπήρων «Μηδενική ανοχή» με τον Αντώνη Ρέλλα
και τον Βασίλη Κουκαλάνι. Η εισήγηση του
Αντώνη Ρέλλα, στις 22/7, με τίτλο «Χρυσή
Αυγή, οικονομική κρίση, αποϊδρυματοποίηση
και αναπηρία» άνοιξε με μια αναφορά στη δίκη της Χρυσής Αυγής και την κατάθεση της
Κίνησης για τα δολοφονικά σχέδια των ναζιστών απέναντι στους ανάπηρους:
«Η δίκη της ΧΑ είναι κάτι που ένωσε όλο το
κίνημα. Η συμμετοχή της Μηδενικής Ανοχής
ως μάρτυρα κατηγορίας δεν ήταν μια εύκολη
υπόθεση. Καταφέραμε να βάλουμε την ατζέντα της αναπηρίας μέσα στη μάχη ενάντια
στην φασιστική απειλή. Ως ανάπηροι ακτιβιστές γνωρίζουμε πολύ καλά την Ιστορία. Τα
πρώτα θύματα του Γ’ Ράιχ ήταν οι ανάπηροι,
που με το πρόγραμμα Τ4 275.000 άνθρωποι
θεωρήθηκαν ανάξιοι να ζουν. Μας δόθηκε η
ευκαιρία να συνδέσουμε τα ιστορικά δεδομένα με αυτά που η εγκληματική οργάνωση της
ΧΑ προσπάθησε να περάσει στον ελληνικό
λαό όταν κατάφερε να μπει στο κοινοβούλιο.
Η ΧΑ είναι πολύ καλά οργανωμένη και δημι-

διασμός. Η βροχή απέδειξε ότι τα λεφτά του
κόσμου πάνε χαμένα στους διάφορους ιδιώτες εργολάβους που κάνουν πρόχειρα τα έργα».
Μέσα σε αυτές τις 3 μέρες μια νέα δυνατή
νεροποντή ήρθε να θυμίσει και στις υπόλοιπες
γειτονιές τι σημαίνει το να μην μπορούν οι Δήμοι να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες που έχουν
για καθαριότητα. Μέσα σε λιγότερο από μία
ώρα έκλεισαν μεγάλες λεωφόροι όπως η Μεσογείων, ενώ το απόγευμα μετά την μπόρα η
πυροσβεστική δέχτηκε πάνω από 300 κλήσεις.
Ο σταθμός ΗΣΑΠ του Περισσού πλημμύρισε,
ενώ δεκάδες αυτοκίνητα σε πολλές γειτονιές
από το Γαλάτσι μέχρι το κέντρο και το Παγκράτι παρασύρθηκαν.

Νοσοκομείο «Σωτηρία»

Το νοσοκομείο «Σωτηρία» μετά τη βροχή στις 29/7

βλήματα που έχουν τα αντιπλημμυρικά έργα
και το δίκτυο αποχέτευσης. Προβλήματα που
είναι αποτέλεσμα των περικοπών όλα αυτά τα
χρόνια στους Δήμους, στα έργα και τις υπηρεσίες. Οι σωλήνες σε διάφορα σημεία έχουν
βουλώσει και δεν μπορούσαν να φύγουν τα νερά, δημιουργώντας χείμαρρους. Πλημμύρισαν
υπόγεια και ισόγεια από κάποια μαγαζιά και
πάνω από 15 σπίτια. Επίσης πλημμύρισε ο 1ος
παιδικός σταθμός και το γκαράζ στην υπηρεσία της καθαριότητας. Τα νερά έσπαγαν σε
σημεία τα φρεάτια και τα καπάκια και πετάγονταν σαν πίδακας και λόγω των σκουπιδιών που
δεν είχε προλάβει η καθαριότητα να μαζέψει
και λόγω του μεγέθους των σωλήνων. Πρόκειται για συνέπειες και των μακροχρόνιων επιλογών αλλά και των τωρινών ελλείψεων.

Οι τεχνικές υπηρεσίες, όπως και της καθαριότητας και της πολιτικής προστασίας δυσκολεύτηκαν πολύ. Μέχρι χθες το απόγευμα [σ.σ:
28/7] ένα όχημα της πυροσβεστικής και οι
υπηρεσίες του Δήμου με μια αντλία προσπαθούσαν να βγάλουν τα νερά από πολλά σπίτια.
Χρειάστηκαν δηλαδή τρεις μέρες και στη διαδικασία αυτή έσπασε η αντλία. Ήταν η μοναδική και πολύ παλιά αντλία. Επιπλέον δεν υπήρχαν αρκετά αυτοκίνητα και οι υπάλληλοι δεν
μπορούσαν να ανταποκριθούν στις δεκάδες
κλήσεις από δημότες. Τον τελευταίο χρόνο
έχουν γίνει ξανά αντιπλημμυρικά έργα. Ο φετινός προϋπολογισμός προέβλεπε κοντά στα 3
εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα χρήματα. Όμως
όπως φαίνεται, είτε έχει καθυστερήσει η υλοποίησή τους, είτε δεν υπήρχε σοβαρός σχε-

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ

Ανάπηροι ενάντια στις περικοπές
ουργεί ένα κλίμα τρόμου σε όποιον τολμάει
να ανοίξει το στόμα του, αλλά καταφέραμε να
βάλουμε και αυτά που πρεσβεύει ο ναζισμός
για τους αναπήρους. Ήταν μια μεγάλη, ιστορική στιγμή για τη Μηδενική Ανοχή.

Παράδειγμα
Ο Μ. Παπαδημητρίου, πυρηνάρχης της
ΧΑ, κάνει λόγο για ευγονική, στείρωση και
ευθανασία. Ο Ματθαιόπουλος, βουλευτής,
λέει: είμαστε μια χώρα που ο καθένας έχει
άποψη είτε είναι τρόφιμος ψυχιατρείου είτε
έχει διάφορες παθήσεις. Μίλησε για το πώς
διατηρούνται “καθαρές” οι ράτσες των ζώων
και είπε ότι παιδιά δικαιούνται μόνο υγιείς
Έλληνες. Οι ανάπηροι άνθρωποι κινδυνεύουν από τη ναζιστική ΧΑ όπως οι μετανάστες, πρόσφυγες, ΛΟΑΤΚΙ+. Ευχόμαστε μέχρι το τέλος της χρονιάς να τελειώσει η δίκη
και να έχουμε μια ιστορική απόφαση που θα
είναι σημαντική για την Ελλάδα, αλλά και
όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Θα δοθεί το
παράδειγμα και θα ενισχυθεί η αντίσταση σε
όλες τις χώρες».
Στη συνέχεια, ανάμεσα σε άλλα, αναφέρθηκε στην αποϊδρυματοποίηση, μιλώντας για

το παράδειγμα των Λεχαινών: «Από τις
14/10/15 που η Μηδενική Ανοχή κατέλαβε το
ίδρυμα των Λεχαινών έχουμε παρουσία εκεί
και πιέζουμε ώστε να τελειώσει αυτό το έγκλημα. Πριν λίγους μήνες ακούσαμε με χαρά
ότι ανακοινώθηκε ένα πρόγραμμα αποϊδρυματοποίησης των Λεχαινών. Είδαμε την πρόοδο που έχουν οι 47 άνθρωποι που βρήκαμε
δεμένους και με χημική καταστολή, που 3
χρόνια μετά έχουν αποκτήσει ανθρώπινη
υπόσταση. Το πρόγραμμα που ξεκίνησε
ώστε οι άνθρωποι να βγουν από αυτή την
κατάσταση και να ζήσουν ανθρώπινα, θα
ολοκληρωθεί με το να φύγουν από κει και να
βρουν σπίτια μέσα στην πόλη σε οικισμούς.
Για κάποια επιχειρείται επανασύνδεση με
την οικογένεια ή να γίνει παιδοθεσία. Περιμένουμε να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο.
Αλλά υπάρχουν άλλα περίπου 67 ιδρύματα που συμβαίνουν παρόμοια πράγματα. Πάνω από 900 ανάπηροι άνθρωποι ζουν σε αυτή την κατάσταση στην Ελλάδα. Αυτά τα
ιδρύματα είναι τα δημόσια. Δεν ξέρουμε τι
γίνεται στα ιδιωτικά και στα εκκλησιαστικά.
Ακόμα και να κλείσει το ίδρυμα Λεχαινών
υπάρχει ακόμα πολλή δουλειά να γίνει».

Το κοινό νήμα «οι ανάγκες μας πάνω από τα
κέρδη» ανέδειξε το γεγονός ότι εκτός από
τους μεγάλους δρόμους, πλημμύρισε το προαύλιο του νοσοκομείου «Σωτηρία». Η φωτογραφία δυο ανθρώπων κυριολεκτικά να κολυμπούν έξω από μια πτέρυγα του νοσοκομείου
δείχνει πόσο αλληλένδετα είναι όλα τα αιτήματα της εργατικής τάξης, από αντιπλημμυρικά
μέχρι τη χρηματοδότηση του ΕΣΥ. Όπως καταγγέλλουν στην Εργατική Αλληλεγγύη εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, τα προβλήματα με τις
πλημμύρες στο συγκεκριμένο σημείο ξεκίνησαν λόγω κακοτεχνιών του σταθμού ΜΕΤΡΟ
στην Κατεχάκη (μέσα στον πυρετό των Ολυμπιακών έργων και με την ανάλογη βιασύνη).
Αποτέλεσμα είναι το σημείο να πλημμυρίζει
συχνά. Η πιο μεγάλη προηγούμενη πλημμύρα
στο «Σωτηρία» είχε γίνει το 2007, όταν καταστράφηκε το Παθολογοανατομικό, που βρισκόταν τότε σε αυτό το σημείο, και μεταφέρθηκε
αλλού.

Αφροδίτη Φράγκου

«Πανευρωπαϊκή
κινητοποίηση κατά
της ρατσιστικής
εξόρμησης της ΕΕ»
Το χτίσιμο ενός δυνατού διεθνούς αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος αναδεικνύει ο Τάσος Αναστασιάδης στο άρθρο του
«Πανευρωπαϊκή κινητοποίηση κατά της ρατσιστικής εξόρμησης της Ε.Ε.» στην ΕφΣυν στις
30/7. Όπως τονίζει: «Τα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα έχουν ήδη προγραμματίσει επόμενα βήματα για την οργάνωση της αντίστασης στην εκστρατεία Τραμπ-Ε.Ε.
• Στις 31 Αυγούστου έχει συνέλευση το Aufstehen gegen Rassismus στη Γερμανία
• Στα τέλη Σεπτεμβρίου ακολουθεί η Marche
des Solidarites στη Γαλλία
• Στις 13 Οκτωβρίου η ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα
• Στις 20 Οκτωβρίου το Stand up to racism
στο Λονδίνο.
Κοινή προοπτική, μια Διεθνής Μέρα Δράσης
τον Μάρτιο ενάντια στη ρατσιστική εκστρατεία
αλλά και την απειλή της Ακροδεξιάς ότι θα
αξιοποιήσει τις ευρωεκλογές του Μάη για να
κλιμακώσει τις επιθέσεις της. Πρώτο βήμα αντίστασης σε αυτήν την ακροδεξιά ατζέντα στην
Ευρώπη, τα αντιφασιστικά, αντιρατσιστικά συλλαλητήρια στις 15 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και
σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα.»
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Διεθνή

ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΑΚΙΣΤΑΝ Ο δικομματισμός κατέρρευσε

Όμως το PTI δεν είναι το “κόμμα των φτωχών”

Τ

ο Πακιστανικό Κίνημα για τη
Δικαιοσύνη (PTI) του πρώην
πρωταθλητή του κρίκετ Ιμράν
Χαν είναι ο νικητής των εκλογών που
έγιναν την περασμένη εβδομάδα
στο Πακιστάν. Το PTI κέρδισε τις περισσότερες περιφέρειες της χώρας,
χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία
στο κοινοβούλιο - κάτι που μπορεί
εύκολα να καλυφθεί μέσα από μια
συμμαχία με κάποια από τα μικρότερα κόμματα.
Το αποτέλεσμα είναι ένα ηχηρό
πλήγμα για το δικομματικό σύστημα
που κυβερνάει εδώ και δεκαετίες το
Πακιστάν - αν εξαιρέσει κανείς φυσικά τα "διαλείμματα" των αλλεπάλληλων στρατιωτικών δικτατοριών. Η
Πακιστανική Μουσουλμανική Λίγκα
(PML-N), το κόμμα του Ναγουάζ Σαρίφ, του εκατομμυριούχου πρώην
πρωθυπουργού της χώρας που
αναγκάστηκε να παραιτηθεί τον περασμένο χρόνο ύστερα από την εμπλοκή του ονόματός του στο σκάνδαλο των Paradise Papers (πριν από
μερικές ημέρες καταδικάστηκε σε
φυλάκιση 10 ετών), αμφισβήτησε και
τη νίκη του Χαν και την εκλογική δια-

δικασία -ένα "όργιο παρατυπιών"
σύμφωνα με τις δηλώσεις του. Και
το Κόμμα του Λαού του Πακιστάν
(PPP), το κόμμα του Μπιλουάλ
Μπούτο, του γιου της δολοφονημένης το 2007 Μπεναζίρ Μπούτο, χαρακτήρισε "εξωφρενικό" και "απαράδεκτο" το αποτέλεσμα των εκλογών.

Υποσχέσεις
Το PTI ιδρύθηκε πριν από 20 περίπου χρόνια αλλά παρέμεινε ουσιαστικά στο περιθώριο μέχρι το 2011.
Το PTI αυτοπαρουσιάζεται σαν ένα
κόμμα που παλεύει για τους φτωχούς και τα κατώτερα στρώματα της
κοινωνίας. Στην προεκλογική του
καμπάνια ο Χαν υποσχέθηκε δέκα
εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας
μέσα στην επόμενη πενταετία, φτηνά
σπίτια για τους φτωχούς, εξομάλυνση των ψυχροπολεμικών σχέσεων με
την Ινδία και πάταξη της διαφθοράς
στην πολιτική, την κυβέρνηση και τις
μεγάλες επιχειρήσεις. Το PTI δηλώνει αντίθετο στον "πόλεμο κατά της
τρομοκρατίας" (οι επαρχίες που συνορεύουν με το Αφγανιστάν έχουν
γίνει πολλές φορές στόχος των αμερικανικών drones) και τάσσεται υπέρ

Ο

ι τεράστιες διαδηλώσεις έχουν ξεσπά σει τις τελευταίες βδ ομ άδ ες
στο Ιράκ, συνεχίζο νται. Χιλιάδ ες
κόσμος έχει βγει στους δρόμους διαμαρτ υρ ό μ ε ν ο ς ε ν ά ν τ ι α στ η ν α ν ερ γ ί α , τ η ν
ακρίβεια και την έλλειψη βασικών υπηρεσιών. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν στο νότιο Ιράκ. Τις πρώτες μέρες κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια, ακόμα και το αεροδρόμιο στην πόλη Νατζάφ.
Οι διαδηλωτές απαιτούν μέτρα για την
ανεργία, χρηματοδότηση των υπηρεσιών.
Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές η
ανεργία των νέων φτάνει το 22% σε μια
χώρα που το 60% του πληθυσμού είναι κάτω από 24 χρονών. Η ποιότητα του πόσιμου
νερού είναι κακή και οι διακοπές ρεύματος συχνές, κάνοντας τη ζωή κόλαση σε μια περιοχή
που έχει τις υψηλότερες θερμοκρασίες στον
πλανήτη.
Οι διαδηλώσεις απλώθηκαν σε πολλές πόλεις: τη Βασόρα, την Αμάρα, τη Νασιρίγια, το
Νατζάφ και την πρωτεύουσα Βαγδάτη. Η ιρακινή κυβέρνηση απάντησε με σκληρή καταστολή. Τουλάχιστον πέντε διαδηλωτές σκοτώθηκαν από σφαίρες της αστυνομίας. Έστειλε
στρατό να φυλάξει τα διυλιστήρια της περιοχής και έκοψε το ίντερνετ.
Πολλά από τα συνθήματα στρέφονταν όχι
μόνο ενάντια στην κυβέρνηση, αλλά και ενάντια στο Ιράν, του οποίου η οικονομική και πολιτική επιρροή στη χώρα έχει αυξηθεί μετά την
αμερικάνικη εισβολή και την πτώση του Σαντάμ Χουσεΐν το 2003. Το κυβερνών κόμμα στο
Ιράκ, το σιιτικό Ντάουα, έχει στενούς δεσμούς

των ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στο κράτος και τους Πακιστανούς Ταλιμπάν. Τα προεκλογικά
σποτ του PTI προέβαλλαν συνεχώς
το "φιλανθρωπικό έργο" του Χαν που
έχει χρηματοδοτήσει την ανέγερση
σχολείων και νοσοκομείων και έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με την γενικευμένη κρατική αδιαφορία.
Το PTI, όμως, δεν είναι κόμμα των
φτωχών. Το όραμά του δεν είναι ένα
Πακιστάν της ισότητας και της δικαιοσύνης αλλά ένα Πακιστάν της
οικονομικής ανάπτυξης. Είναι ένα
κόμμα του "εκσυγχρονισμού" που
επιδιώκει να κάνει τον κρατικό μηχανισμό πιο αποδοτικό. Αργά ή γρήγορα οι προεκλογικές του υποσχέσεις
θα καταλήξουν -όπως συμβαίνει
πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις- στο
καλάθι των αχρήστων.
Η οικονομία του Πακιστάν αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά προβλήματα. Η
ρουπία, το νόμισμά του, κατρακυλάει
συνεχώς -τον περασμένο Δεκέμβρη
η κεντρική τράπεζα αναγκάστηκε,
ύστερα από τις "συμβουλές" του
ΔΝΤ να αφήσει τις "αγορές" ελεύθερες να ρυθμίζουν την ισοτιμία. Μέσα
στους επόμενους έξι μήνες η ρουπία

έχει χάσει πάνω από 15% της αξίας
της -δηλαδή πέφτει με ρυθμό 2% περίπου το μήνα. Οι οικονομολόγοι
προβλέπουν ότι η νέα κυβέρνηση θα
αναγκαστεί πολύ γρήγορα να καταφύγει για μια ακόμα φορά στο ΔΝΤ
για βοήθεια -με τους γνωστούς και
μη εξαιρετέους όρους.

Κρίση
"Οι πολιτικοί των παραδοσιακών
κομμάτων δεν μπορούν να λύσουν
την οικονομική κρίση", λέει ο Ριάζ
Αχμέτ, ένας σοσιαλιστής από το Πακιστάν. "Δεν μπορούν να περικόψουν
τις δημόσιες δαπάνες. Δεν μπορούν
να υποτιμήσουν γρηγορότερα το νόμισμα γιατί δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν την οργή του κόσμου
ενάντια στον πληθωρισμό που θα
προκαλέσει αυτή η υποτίμηση. Η
προηγούμενη κυβέρνηση αναγκάστηκε να πάρει πίσω τα σχέδια ιδιωτικοποίησης ύστερα από τη μαζική
αντίσταση των εργαζομένων στις αεροπορικές εταιρίες και τα χαλυβουργεία".
"Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν δημιούργησε μια αντίδραση μέσα στο Πακιστάν που έσπρωξε τις κυβερνήσεις

ΙΡΑΚ Έκρηξη διαδηλώσεων

Διαδηλωτές στη Βασόρα ενάντια στην ανεργία, την ακρίβεια και τις περικοπές

με το Ιράν.
Οι ΗΠΑ επέβαλαν ένα πρόγραμμα τεράστιων ιδιωτικοποιήσεων, που ευνόησαν την
ελίτ της ιρακινής κοινωνίας. Πήραν το έλεγχο
του μεγαλύτερου μέρους της βιομηχανίας πετρελαίου. Σήμερα το πετρέλαιο συνεισφέρει
το 95% των κρατικών εσόδων, αλλά μόνο το
1% θέσεων εργασίας. Οι ΗΠΑ επέβαλαν, επίσης, μια μορφή διακυβέρνησης που βασιζόταν
στη σεχταριστική θρησκευτική διαίρεση του
πληθυσμού σε σιίτες, σουνίτες και Κούρδους.
Έκτοτε, στην κυβέρνηση είναι το σιίτικο

κόμμα Ντάουα, με τη στήριξη της Δύσης. Αλλά στις πρόσφατες εκλογές κατέρρευσε και
ήρθε τρίτο σε ψήφους. Έχει σημασία ότι ο
πληθυσμός στο νότο, απ' όπου ξεκίνησαν οι
διαδηλώσεις, είναι σιίτες.
Οι διαδηλωτές βάζουν στο στόχαστρό τους
τόσο τη διαφθορά όσο και τις σεχταριστικές
πολιτικές τού διαίρει και βασίλευε. Στη Βασόρα, την πόλη με τις μεγάλες πετρελαιοπηγές,
κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν:“εμείς παράγουμε, εσείς τα τρώτε”.
Διαδηλώσεις για τα ίδια ζητήματα έχουν ξε-

και των δυο μεγάλων κομμάτων σε
μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις
στο εσωτερικό της χώρας με στόχο
την συντριβή του πολιτικού Ισλάμ. Αυτό οδήγησε σε φρικιαστικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".
"Πίσω από το χαμόγελο του Ιμράν
Χαν κρύβεται η σιδερένια γροθιά του
κράτους", λέει ο Ριάζ. Το PTI που μιλάει για "Ισλαμικό Κράτος Πρόνοιας"
και υπόσχεται να "διαγράψει τη φτώχεια" θα έρθει πολύ γρήγορα σε σύγκρουση με τα εκατομμύρια που το
ψήφισαν. Αλλά οι προσπάθειες να
κάνουν τους φτωχούς να πληρώσουν για την κρίση δεν πρόκειται να
περάσουν χωρίς αντιστάσεις.
"Η περασμένη δεκαετία έχει δείξει
ότι η εργατική τάξη και τα φτωχά μεσοστρώματα συνεχίζουν να αντιστέκονται -με κινητοποιήσεις ενάντια
στην εκμετάλλευση, τις περικοπές
και τον αυταρχισμό. Το μέλλον φέρνει περισσότερη καταπίεση αλλά και
περισσότερες ευκαιρίες για τον
απλό κόσμο να παλέψει και να απαιτήσει περισσότερες ελευθερίες -την
ίδια ώρα που τα αστικά κόμματα είναι διαιρεμένα".

Σωτήρης Κοντογιάννης

κινήσει από το 2011 -τη χρονιά της Αραβικής
Άνοιξης. Ξέσπασαν ξανά το 2015 και το 2016.
Τότε η κυβέρνηση έπεισε τον κόσμο να σταματήσει να διαμαρτύρεται επικαλούμενη ότι “τώρα πρέπει να είμαστε ενωμένοι απέναντι στο
Ίσις”. Τώρα το Ίσις έχει φύγει και η κυβέρνηση δεν έχει πια δικαιολογίες.
Οι περισσότεροι από τους διαδηλωτές είναι
νέοι και πολλοί συνδέονται πολιτικά με δυο οργανώσεις. Η μια είναι το δίκτυο του σιίτη κληρικού Μοκτάντα αλ Σαντρ. Η πολιτοφυλακή
του συγκρούστηκε πολλές φορές με τους αμερικάνους μετά την εισβολή. Σήμερα έχει μετατραπεί σε ένα είδος 'λαϊκιστη' πολιτικού και
προσπαθεί να μπει επικεφαλής σε αυτό το κίνημα, στηρίζοντας τις διαδηλώσεις.
Η άλλη πολιτική δύναμη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, που τα τελευταία χρόνια έχει
αναδιοργανωθεί, ιδιαίτερα στη νεολαία. Στις
εκλογές του περασμένου Μάη, η οργάνωση
του Σαντρ και το Κομμουνιστικό Κόμμα ένωσαν τις δυνάμεις τους στα πλαίσια του “Συνασπισμού Σαϊρούν”. Η αποχή ήταν μεγάλη, αλλά το Σαϊρούν τα πήγε πολύ καλά: κέρδισε τις
περισσότερες έδρες στο κοινοβούλιο -κάτι
που έκανε τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να
ανατριχιάσουν.
Οι ακτιβιστές που σήμερα παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στις αυθόρμητες διαδηλώσεις
είναι κατά κανόνα υποστηρικτές του “Συνασπισμού Σαϊρούν”. Από τέτοια δίκτυα θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και η προοπτική των κινητοποιήσεων. Τόσο για την οργάνωση, όσο και
τον συντονισμό και την εξάπλωσή τους μέσα
στην εργατική τάξη του Ιράκ.

εργατικη αλληλεγγυη

Πυρκαγιές
Ενενήντα ένας νεκροί, 25
αγνοούμενοι, δεκάδες τραυματίες, 3.000 καμένα -πάνω
από τα μισά ολοσχερώς- σπίτια, 12.600 στρέμματα καμένης γης στην Ανατολική Αττική και περίπου 60.000 στρέμματα στην Δυτική Αττική είναι
την ώρα που γράφονται αυτές
οι γραμμές, μια βδομάδα μετά, ο απολογισμός των πυρκαγιών της 23ης Ιούλη.

Θανατηφόρο μείγμα μνημονιακών
περικοπών και κερδοσκοπίας
στες». Όπως και σε άλλους τομείς
σήμανε τη μετακύλιση αρμοδιοτήτων, χωρίς καν τα απαραίτητα κονδύλια, σε μια σειρά από υπηρεσίες
και αλλού πέρασμα στην ιδιωτικη
πρωτοβουλία.
Η πολιτική των περικοπών στην
πυροπροστασία εντάθηκε ακόμη πιο
πολύ τα χρόνια των μνημονίων. Πώς
να υπάρξει το απαραίτητο δίκτυο
πυροπροστασίας με τα 17 εκατομμύρια που διέθεσε ο Σκουρλέτης
μέσα στο 2017 για τους δήμους
όλης της χώρας; Όταν ολόκληροι
τομείς των ΟΤΑ ανατίθενται σε εργολάβους, δεν υπάρχουν αρκετοί
εργαζόμενοι για το πράσινο και την
καθαριότητα; Όταν τα πυροφυλάκια
περιμένουν να στελεχωθούν από
εθελοντές και τα πυροσβεστικά των
δήμων είναι παλιά οχήματα προερχόμενα από δωρεές;
Αυτή η διαλυτική πολιτική περικοπών, κατάτμησης και διάλυσης υπηρεσιών (είναι τραγική ειρωνεία ότι
στη γλώσσα όλων των κυβερνώντων
συνηθίζεται να αναφέρεται σαν «νοικοκύρεμα») στο όνομα δημοσιονομικών αναγκών, είναι καταρχήν υπεύθυνη για το χάος συντονισμού που
υπήρχε στο Μάτι και στη Ραφήνα
στις 23 Ιουλίου.

Π

οιος ευθύνεται για αυτήν την
τεράστια καταστροφή; Τα γεγονότα μιλάνε από μόνα
τους. Στην ανακοίνωσή της στις 22/7
η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι «πολύ υψηλός
είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 (κατηγορία κινδύνου 4)» για τις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Ο
κρατικός μηχανισμός γνώριζε.
Οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν
τελικά σε ολη τη χώρα στις 23 Ιουλίου πλησίασαν τις 50, λιγότερες σε
σύγκριση με άλλες αντίστοιχες μέρες όπου ο αριθμός τους φτάνει και
σε τριψήφιο αριθμό. Μέχρι αργά το
μεσημέρι στο επίκεντρο των προσπαθειών της Πυροσβεστικής ήταν
η Κινέτα στη Δυτική Αττική όπου η
φωτιά έκαιγε ήδη οικιστική περιοχή.
Αυτό που συνέβη, όταν ξέσπασε η
δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά στην
Καλλιτεχνούπολη, είναι ότι ΔΕΝ
υπήρχαν οι απαραίτητες δυνάμεις
για να την σταματήσουν έγκαιρα.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε
στην εφημερίδα Financial Times,
αξιωματικός της Πυροσβετικής, οι
περισσότερες δυνάμεις βρίσκονταν
στην Κινέτα στη Δυτική Αττική «δίπλα
σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου», όταν ξέσπασε η δεύτερη φωτιά
στην Ανατολική Αττική: «Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα, ο άνεμος άλλαξε
προς το Μάτι και δεν υπήρχε αρχικός
χρόνος να μεταφέρουμε δυνάμεις
στην άλλη πλευρά της Αττικής».
Το άρθρο συνεχίζει προσθέτοντας: «Η ελληνική πυροσβεστική είχε
προειδοποιήσει την κυβέρνηση νωρίτερα αυτό το χρόνο ότι οι βαθιές
περικοπές που εχουν γίνει στη διάρκεια της οκτάχρονης οικονομικής
κρίσης έχουν αφήσει τις υπηρεσίες
απροετοίμαστες να αντιμετωπίσουν
δύο μεγάλες φωτιές ταυτόχρονα».
Δυστυχώς αυτή η πρόβλεψη αποδείχτηκε αληθινή στην πράξη. Από
τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά και
μέχρι να υπάρξει η «κλιμάκωση» (αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε ο
αρχηγός της Πυροσβεστικής στη
συνέντευξη τύπου με τον Τόσκα) της
πυροσβεστικής επέμβασης στο Νέο
Βουτζά, δηλαδή να φτάσουν οχήματα, αεροπλάνα, πεζοπόρα τμήματα,
η φωτιά μέσα σε περίπου μιάμιση

Εκκένωση

ώρα έφτασε στη Ραφήνα.
Να το πούμε απλά: αν η Πυροσβεστική είχε διπλάσιο αριθμό σε έμψυχο και μη έμψυχο δυναμικό, θα μπορούσε να είχε δώσει με άλλους
όρους τη μάχη και να έχει σταματήσει τη φωτιά. Αλλά δεν είναι μόνο ο
τομέας της πυρόσβεσης που έχει
χτυπηθεί από τις μνημονιακές περικοπές σε εξοπλισμό, οχήματα, ανθρώπινο δυναμικό.

Πυροπροστασία
Η φωτιά θα μπορούσε να είχε
σταματήσει πάνω στην εκδήλωσή
της αν οι περικοπές δεν είχαν ρημάξει σε πολλαπλάσιο μέγεθος την πυροπροστασία και την φύλαξη των
περιοχών που απειλούνται: Αραιώσεις, κλαδεύσεις δένδρων, καθαρισμός κατά μήκος των δρόμων, μελετημένη διάνοιξη αντιπυρικών λωρίδων που προηγούνται των καλοκαιρινών μηνών, ύπαρξη επαρκών
κρουνών και δεξαμένων, δημιουργία
και στελέχωση πυροφυλακίων και
ανάπτυξη κατά τόπους ευέλικτων
δυνάμεων που να μπορούν να επέμβουν άμεσα στην αρχή της φωτιάς.
Υπήρχε τέτοια προεργασία και
υποδομή στην Κινέτα, στο Μάτι, στη

Ραφήνα ή υπάρχει οπουδήποτε αλλού σε όλη τη χώρα; Η απάντηση είναι ΟΧΙ.
Έγραφε το 2007 σε άρθρο του ο
Σπ. Ντάφης, ομότιμος καθηγητής
Δασολογίας του ΑΠΘ: «Τη σημασία
αυτού του επιπέδου πυροπροστασίας μάς τη δίνει το παράδειγμα της
Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Το 1997
είχαν εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια
του θέρους 187 πυρκαγιές, οι οποίες χάρη στην άρτια οργάνωση της
πυρανίχνευσης, έγκαιρης αναγγελίας και άμεσης παρέμβασης από
τα διάσπαρτα ευκίνητα πυροσβεστικά μέσα, έσβησαν όλες εν τη γενέσει τους χωρίς να αντιληφθεί κανείς
τρίτος τίποτε. Το 1998 εκδηλώθηκαν
δύο μόνο πυρκαγιές οι οποίες πήραν διαστάσεις και έκαψαν σχεδόν
τα μισά δάση της Κασσάνδρας...».
Τι μεσολάβησε ανάμεσα στα δυο
αυτά χρόνια; Η μεταφορά της ευθύνης πυροπροστασίας από τη Δασική
Υπηρεσία στην Πυροσβεστική, το
1997, για δημοσιονομικούς λόγους
σε μια περίοδο που «η χώρα ετοιμαζόνταν να μπει στην ευρωζώνη»
ήταν ένα παράδειγμα του κύματος
συγχωνεύσεων και κατάργησης
υπηρεσιών που θεωρούνταν «άχρη-

Πάνω στο ερώτημα του κατά πόσο
υπήρχε σχέδιο και συντονισμός, ιδιαίτερα πάνω στο ζήτημα της έγκαιρης εκκένωσης της περιοχής, είναι
πρόκληση η τοποθέτηση των υπουργών Τόσκα και Τζανακόπουλου «ότι
μια πόλη 20.000 κατοίκων δεν μπορεί να εκκενωθεί σε 1,5 ώρα».
Όχι μόνο γιατί στη μιάμιση ώρα
που είχαν στη διάθεσή τους δεν κάλεσαν συντεταγμένα τον κόσμο να
εγκαταλείψει την περιοχή και τα σπίτια του, με ανακοινώσεις στα ΜΜΕ,
μέσα από την κινητοποίηση της
αστυνομίας και των εργαζομένων
των ΟΤΑ και δεν κινητοποίησαν εγκαίρως το λιμενικό για να μαζέψει
κόσμο από τις παραλίες. Αλλά και
γιατί δεν προετοίμασαν πραγματικά
ποτέ τις υπηρεσίες και τον κόσμο
για μια τέτοια εκκένωση με ασκήσεις ετοιμότητας σε περίπτωση καταστροφής - και το πιο σημαντικό,
δεν μερίμνησαν να υπάρχει ένας
επαρκής σε ανθρώπους και μέσα
εκπαιδευμένος μηχανισμός που να
μπορεί να τη φέρει σε πέρας.
Και το καλύτερο σχέδιο να υπήρχε, δεν θα μπορούσε σήμερα να
υλοποιηθεί στην πράξη χωρίς ένα
στελεχωμένο, οργανωμένο και εξοπλισμένο μηχανισμό και υπηρεσίες.
Αυτές οι υπηρεσίες, που τις βλέπουμε να μένουν ζωντανές στην καθημε-

ρινότητα χάρη στις προσπάθειες
των εργαζομένων στην Πυροσβεστική, τους ΟΤΑ, το ΕΚΑΒ, τα νοσοκομεία κλπ, σε στιγμές μεγάλης πίεσης
μιας πυρκαγιάς, ενός σεισμού, μιας
πλημμύρας, μιας καταστροφής, δείχνουν τα όρια τους, όση αυτοθυσία
και να δείξουν οι εργαζόμενοι.
Στις 23 Ιουλίου αυτή η πολιτική
των περικοπών και διάλυσης των
δημοσίων υπηρεσιών που τα οκτώ
χρόνια των μνημονίων εκτοξεύτηκαν
δραματικά, εκεί στις λιγοστές διασταυρώσεις της Μαραθώνος στη
Ραφήνα και στο Μάτι ήρθε να διασταυρωθεί με το άλλο έγκλημα της
άναρχης δόμησης και της ανάπτυξης ολόκληρων πόλεων μέσα στο
δασικό ιστό «με τους όρους και
τους ρυθμούς της ιδιωτικής οικονομίας» που λέει και ο ΣΕΒ (βλέπε
αναλυτικά στις σελίδες 2, 3 και 4).
Τα στεγαστικά δάνεια, το οικοδομικό μπουμ, τα «μεγάλα έργα», τα
«στραβά μάτια» όλων των κυβερνήσεων στις παρανομίες των εργολάβων, μεταφράστηκαν στο Μάτι και
στο Κόκκινο Λιμανάκι, σε στενά και
αδιέξοδα δρομάκια, σε ογκώδη κτίρια και μάντρες που έκλειναν την
πρόσβαση στη θάλασσα. Κατά μήκος της Λεωφόρου Μαραθώνος,
στο προφανές σημείο που θα μπορούσε να υπάρχει ζώνη ανάσχεσης
της πυρκαγιάς, υπήρχαν μεγάλες
κουκουναριές που φυτεύτηκαν για
να την «καλλωπίσουν» ενόψει των
Ολυμπιακών Αγώνων το 2004.
Αυτό το δολοφονικό μείγμα μνημονιακών περικοπών και κερδοσκοπίας σκόρπισε το θάνατο και την καταστροφή στις 23 Ιούλη στην Ανατολική Αττική και θα το ξανακάνει αύριο παντού αν δεν το σταματήσουμε.

Γιώργος Πίττας

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας
και αλληλεγγύης
Την Τρίτη 31/7, την ώρα που
η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μαζί με άλλες δυνάμεις
του κινήματος και της αριστεράς συμμετείχαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αλληλεγγύης για τις καταστροφικές
πυρκαγιές. Η συγκέντρωση
ήταν προγραμματισμένη για
τις 7:30 στην Κλαυθμώνος, καθώς και διαδήλωση στη συνέχεια προς Βουλή – Μέγαρο
Μαξίμου.

