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Τ

ι τελικά αλλάζει μετά τις 21 Αυγούστου; Η πραγματικότητα γύρω μας
είναι τόσο σκληρή ώστε ακόμα και οι
πανηγυρισμοί για “έξοδο από τα Μνημόνια”
είναι παγωμένοι. Μετά την τραγωδία στο
Μάτι που πάγωσε τα κυβερνητικά σχέδια,
ήρθε η τραγωδία στη Γένοβα να δείξει πως
ούτε η ΕΕ μπορεί να πανηγυρίζει ότι μετά
την Ιρλανδία, την Πορτογαλία, την Κύπρο
και την Ιταλία “έσωσε” και την Ελλάδα.
Στην ουσία, η μόνη προοπτική που μένει
σαν ελπίδα για έξοδο από το φονικό κόστος της μνημονιακής οκταετίας είναι η συνέχιση και η κλιμάκωση της δύναμης που
αντιστάθηκε, της εργατικής πάλης και της
επαναστατικής αριστεράς που την στήριξε
και τη στηρίζει. Οργανώνοντας τους αγώνες ενάντια στα σχέδια της άρχουσας τάξης, του Μητσοτακέικου αλλά και της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, που τώρα βάζουν πλώρη να χαρίσουν τα υπερπλεονάσματα στους καπιταλιστές με φοροελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις ενώ συνεχίζουν να χτυπάνε τις εργατικές ανάγκες.
Το αίτημα να μη πληρώσουμε το χρέος ήταν από την αρχή στην πρώτη γραμμή της αντίστασης στα Μνημόνια. Η φωτό είναι από Πανεργατική απεργία στις 5 Μάη 2010.
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Η

τουρκική οικονομία περνάει
τις μεγαλύτερες δυσκολίες
των τελευταίων 20 χρόνων. Η
λίρα πέφτει διαρκώς τα τελευταία
χρόνια, αλλά πλέον το κατρακύλισμα εντάθηκε. Πριν από ένα χρόνο
με 3,5 λίρες αγόραζες ένα δολάριο.
Στα μέσα Αυγούστου χρειάζονταν 7
λίρες. Λίγες μέρες αργότερα οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης Moody’s και
S&P υποβάθμισαν το αξιόχρεο της
Τουρκίας. Προειδοποιούν τους
επενδυτές ότι μπορεί να χάσουν τα
λεφτά τους. Η S&P προβλέπει ύφεση για το 2019.
Η κατάσταση εντάθηκε λόγω των
εκβιαστικών κινήσεων του Τραμπ. Η
αμερικάνικη κυβέρνηση διπλασίασε
τους δασμούς στον τουρκικό χάλυβα και αλουμίνιο. Η απάντηση του
Ερντογάν ήταν να προσπαθήσει να
ισοφαρίσει τον εμπορικό πολεμο,
επιβάλλοντας έξτρα δασμούς στα
αμερικάνικα αυτοκίνητα, ποτά και
τσιγάρα. Η εκπρόσωπος του Τραμπ
έκανε την απίστευτη δήλωση ότι οι
τουρκικοί δασμοί είναι στη λάθος
κατεύθυνση, διότι η απόφαση Τραμπ
είναι για λόγους “εθνικής ασφαλείας” ενώ η απόφαση Ερντογάν είναι
απλώς εκδίκηση.
Παράλληλα η αμερικάνικη κυβέρνηση εχεί επιβάλει κυρώσεις και δεσμεύσεις περιουσιών σε βάρος στελεχών της τουρκικής κυβέρνησης. Η
επίσημη εξήγηση για αυτό είναι ότι
κρατείται στις τουρκικές φυλακές ο
Αμερικάνος πάστορας Άντριου
Μπράνσον, κατηγορούμενος για συνωμοσία κατά του Ερντογάν.
Και οι δυο πλευρές λένε ψέματα.
Ούτε ο Τραμπ κήρυξε οικονομικό πόλεμο γιατί συγκινήθηκε για έναν πάστορα, ούτε η κρίση της τουρκικής
οικονομίας οφείλεται στους εκβιασμούς “των ξένων” όπως λέει ο Ερντογάν. Ο εκβιασμός του Τραμπ έχει
αποσταθεροποιητικά αποτελέσματα
επειδή η τουρκική οικονομία ήταν
ήδη εύθραυστη. Ο Ερντογάν κράτησε με νύχια και δόντια τα επιτόκια χαμηλά μετά το προπέρσινο αποτυχημένο πραξικόπημα, ελπίζοντας ότι με
το φτηνό δανεισμό θα συνεχιστεί το
ράλι στην οικονομία. Με την πολιτική
αυτή να φτάνει στα όριά της, κήρυξε
εκλογές και τις κέρδισε αλλά βγαίνοντας πολιτικά αποδυναμωμένος. Οι
τουρκικές επιχειρήσεις συνέχισαν να
δανείζονται αφειδώς και να “επενδύουν” δίνοντας στον Ερντογάν την
ευκαιρία να λέει ότι η πραγματική οικονομία πάει καλά. Όμως η πλειοψηφία των επιχειρήσεων αγοράζει πρώτες ύλες και εξοπλισμό από το εξωτερικό, σε δολάρια και ευρώ. Με τη
λίρα να χάνει αξία, όλο και μεγαλύτερο μέρος αυτών των δανείων περνάει
στο κόκκινο και η πίεση έχει περάσει
πάνω στις τράπεζες. Ο Μάικλ Ρόμπερτς γράφει ότι το επόμενο δωδεκάμηνο “οι τουρκικές τράπεζες θα
πρέπει να αποπληρώσουν 51 δισ. δολάρια, ενώ αποπληρωμές ακόμη 18,5
δις πρέπει να κάνουν οι μεγάλες μη-

H κρίση στην Τουρκία
ΣΚΑΕΙ Ο ΜΥΘOΣ ΤΟΥ “ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ”

Αλληλεγγύη στον κόσμο
που αντιστέκεται

2013, διαδήλωση στην πλατεία Ταξίμ στην Ιστανμπούλ. Κάτω η είσοδος της κατειλημμένης ΕΡΤ το ίδιο διάστημα

χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Αυτά τα χαρτιά λήγουν σε μια στιγμή
που το συνολικό χρέος των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 62% του τουρκικού ΑΕΠ, με το μισό αυτού του ποσού να είναι σε ξένο νόμισμα.”.

Ανταγωνισμοί
Οι κόντρες του Ερντογάν με τον
Τραμπ δεν έχουν να κάνουν ούτε με
τον πάστορα, ούτε με την ανταγωνιστικότητα του τούρκικου αλουμίνιου. Στο κέντρο βρίσκονται οι αλλαγές των συσχετισμών στη Μέση
Ανατολή.
Ο Ερντογάν εξέφρασε αυτή την
αλήθεια μιλώντας στην Τραπεζούντα
πριν από λίγες μέρες, απευθυνόμενος εμμέσως στις ΗΠΑ: “Δεν ήμασταν στρατηγικοί σύμμαχοι στη Σομαλία; Δεν σταθήκαμε δίπλα σας
στη Βοσνία; Στο Αφγανιστάν; Εκεί
προστατεύουμε το αεροδρόμιο στην
Καμπούλ. Πώς μπορείτε να ξεχνάτε
έτσι τον στρατηγικό σας σύμμαχο
για χάρη τρομοκρατικών οργανώσεων όπως το PYD και το YPG;”
Τα τελευταία αρχικά αντιστοιχούν
στις κουρδικές οργανώσεις που
έχουν απλώσει τον έλεγχό τους στη
συριακή μεθόριο με την Τουρκία. Οι
κουρδικές οργανώσεις δέχτηκαν
στήριξη από τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στη
φάση της σύγκρουσης με το Ισλαμικό Κράτος. Όμως η Τουρκία δεν είναι διατεθειμένη να αφήσει να θεωρηθεί στρατιωτικό τετελεσμένο ο
κουρδικός έλεγχος. Από το Γενάρη

ο τουρκικός στρατός έχει εισβάλει
στο Αφρίν.
Στο μεταξύ ο συριακός στρατός
με τους συμμάχους του ετοιμάζεται
για την “τελική εκκαθάριση” στο Ιντλίμπ. Στο Ιντλίμπ στέλνονταν με συμφωνίες εδώ και καιρό “μαχητές” και
άμαχοι μετά από κάθε ανακατάκτηση του συριακού στρατού σε άλλες
περιοχές. Βρίσκονται σε εξέλιξη τα
“τελικά” παζάρια για το τι θα γίνει
στο Ιντλίμπ και τι μοιρασιά εξουσίας
θα ακολουθήσει στη Συρία όταν ο
Άσαντ διακηρύξει την τελική του νίκη. Η Σαουδική Αραβία που καυχιόταν ότι ελέγχει τα νήματα του εμφύλιου πολέμου στη Συρία βρίσκεται
μπλεγμένη σε πολλά μέτωπα, αλλά
με μικρή επιρροή πλέον στις εξελίξεις. Το Κατάρ που χτυπήθηκε με οικονομικό αποκλεισμό από τους Σα-

ουδάραβες, τώρα δηλώνει ότι στηρίζει την Τουρκία με 15 δις δολάρια
επενδύσεις. Στην πράξη η Ρωσία, το
Ιράν και η Τουρκία έχουν πολύ μεγαλύτερη πραγματική εμπλοκή και
πολλά περισσότερα συμφέροντα
απλωμένα. Αμερικάνικες κυρώσεις
εξάλλου δεν υπάρχουν μόνο κατά
της Τουρκίας, αλλά και κατά του
Ιράν και κατά της Ρωσίας. Κάθε μια
από αυτές τις δυνάμεις έχει τα δικά
της σχέδια για ζώνες επιρροής στη
μεταπολεμική Συρία. Για τις 7 Σεπτέμβρη ετοιμάζεται συνάντηση
στην Άγκυρα με αυτό το περιεχόμενο, όπου προσπαθούν να τραβήξουν
και τη Γερμανία και τη Γαλλία. Οι κινήσεις του Τραμπ κατά της Τουρκίας είναι προσπάθεια να βάλει φρένο στον καθένα που πιστεύει ότι
μπορεί να διαμορφώνει τη δικιά του

ατζέντα και να κάνει τις δικές του
συμμαχίες στη Μέση Ανατολή χωρίς
την έγκριση της υπερδύναμης.

Ελληνοτουρκικά
Για την ελληνική κυβέρνηση, η
κόντρα ΗΠΑ - Τουρκίας αντιμετωπίζεται σαν ευκαιρία. Πρόκειται για
τον πιο επικίνδυνο τρόπο αντιμετώπισης των εξελίξεων. Η Ελλάδα προσφέρεται σαν αναβαθμισμένος εταίρος των Αμερικάνων για να καλύψει
όλο το κενό που δημιουργεί η αποστασιοποίηση του Ερντογάν.
Σε στρατιωτικό επίπεδο συνεχίζουν να διαφημίζουν την Σούδα ως
εναλλακτικό προορισμό για όλο το
οπλοστάσιο (και πυρηνικό) που βρίσκεται στο Ιντζιρλίκ της Τουρκίας. Η
λήξη του αμερικανικού εμπάργκο
όπλων κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας προαναγγέλεται ως χαρμόσυνο γεγονός, λες και αυτό που
έλειπε από την Κύπρο είναι ακόμη
περισσότερα όπλα, τανκς, μαχητικά
αεροπλάνα και βάσεις. Αυτό που περιμένουν είναι ότι στον επόμενο γύρο σύγκρουσης για το φυσικό αέριο
στις λεγόμενες ΑΟΖ της περιοχής, η
ελληνική πλευρά θα έχει ισχυρότερες πλάτες από ποτέ.
Στο μεταξύ η τουρκική μεγάλη
αγορά των αμερικάνικων F-35 ακυρώθηκε, ενώ επικυρώθηκαν οι ρώσικοι πύραυλοι S-400. Για τον Κοτζιά
αυτό μετατράπηκε σε ευκαιρία να
ξανατονίσει ότι η κολόνα του ΝΑΤΟ
στην περιοχή είναι η Ελλάδα. Έχει
ήδη κερδίσει τα συγχαρητήρια του
Τραμπ ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που τηρούν τις υποχρεώσεις τους και δίνουν πάνω από 2%
του ΑΕΠ για εξοπλισμούς.
Στο μεταξύ ο Ερντογάν επιχειρεί
από τη μεριά του πολιτικά ανοίγματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
απελευθέρωση των δύο ελλήνων
στρατιωτικών ήταν μία τέτοια κίνηση, ακολούθησε μια αντίστοιχη προς
τη Γερμανία. Όμως το βασικό εργαλείο που συνδέει την ΕΕ-φρούριο με
την Τουρκία είναι η εγγύηση του
Ερντογάν ότι θα συνεχίσει να αποτελεί το μεγαλύτερο φρένο στη μετακίνηση προσφύγων προς την ΕΕ.
Η εργατική τάξη στην Ελλάδα δεν
έχει κανέναν απολύτως λόγο να χαίρεται γι’αυτές τις εξελίξεις. Δεν εγγυάται την ειρήνη η ανοιχτή συστράτευση του ελληνικού κράτους με τον
Τραμπ, ακριβώς το αντίθετο. Θέλουμε ειρήνη με την Τουρκία, κι αυτό
σημαίνει καμιά εμπλοκή στους ανταγωνισμούς, στοπ στους εξοπλισμούς, αγώνας ενάντια στο ΝΑΤΟ
και τις βάσεις του, αλληλεγγύη
στους εργάτες της Τουρκίας που
παλεύουν ενάντια στα χτυπήματα
της κρίσης. Και πάνω απ’ όλα ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες δεν θα τους αφήσουμε να γίνουν
πιόνια στις μοιρασιές αυτών που
τους διέλυσαν τις ζωές.

Νίκος Λούντος
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H άποψή μας

Για μια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ έξοδο από τα Μνημόνια
Συνέχεια από τη σελίδα 1

Έ

να πρώτο κρατούμενο είναι
ότι η λεγόμενη “μεταμνημονιακή” περίοδος κουβαλάει
μαζί της όλες τις σκληρές συνέπειες
από τη μνημονιακή διάλυση των κοινωνικών υπηρεσιών του κράτους.
Στο Μάτι θρηνήσαμε νεκρούς γιατί
οι περικοπές στέρησαν από την Πυροσβεστική τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει δυο μεγάλες πυρκαγιές
ταυτόχρονα. Στη Μάνδρα πνίγηκε
κόσμος γιατί οι περικοπές στις δημόσιες επενδύσεις δεν άφησαν να
γίνουν αντιπλημμυρικά έργα. Στην
Ιταλία οι νεκροί στη Γένοβα έφεραν
στην επιφάνεια την αλήθεια ότι οι
δαπάνες για τη συντήρηση του οδικού δίκτυου έπεσαν από 13,6 δις ευρώ το 2007 σε 5 δις το 2015, ενώ τα
κέρδη των ιδιωτικών επιχειρήσεων
που διαχειρίζονται τα διόδια ανέβηκαν κατακόρυφα. Αν δεν παλέψουμε
για άμεση χρηματοδότηση του κοινωνικού κράτους, για λεφτά στα Νοσοκομεία, στα Σχολεία, στους Δήμους, έχουμε μπροστά μας νέες
τραγωδίες που δεν θα είναι “φυσικές” καταστροφές.
Εκτός από την αδυναμία να αντιμετωπίσει τα “φυσικά φαινόμενα”,
όμως, η “μεταμνημονιακή” περίοδος
συγκλονίζεται και από οικονομικές
καταιγίδες. Η προοπτική ότι το δημόσιο θα μπορεί να δανείζεται από
τις χρηματαγορές αντί από την ΕΕ
γίνεται όλο και πιο απόμακρη. Τα
επιτόκια αυτού του δανεισμού γίνονται απαγορευτικά μέσα σε συνθήκες
όπου κάθε τόσο επικρατεί πανικός
γιατί οι τραπεζίτες υπολογίζουν ότι
άλλη μια χώρα δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα χρέη της: τον Μάη ο πανικός ήταν για την Ιταλία, τον Αύγουστο για την Τουρκία και ο κατάλογος δεν τελειώνει εδώ. Η Βραζιλία
και η Νότια Αφρική είναι υποψήφιες

Για πραγματική έξοδο πρέπει να πληρώσουν οι καπιταλιστές.

για να μακρύνουν αυτό το σερί, ενώ
ο Τραμπ απειλεί να δώσει κολοσσιαίες διαστάσεις σε μια νέα κρίση κηρύσσοντας εμπορικό πόλεμο στην
Κίνα.
Μέσα σε αυτό το τοπίο, οι αξιωματούχοι της ΕΕ που δίνουν συγχαρητήρια στον εαυτό τους γιατί “έσωσαν” την Ελλάδα ηχούν γελοίοι.
Πρώτα απ' όλα επειδή κουκουλώνουν όλες τις βάρβαρες ταξικές επιλογές που τώρα ομολογούν ως “λάθη” που έγιναν στην πορεία: το ΔΝΤ
έκανε “λάθος στον πολλαπλασιαστή” και έτσι οι περικοπές του πρώτου Μνημόνιου προκάλεσαν μεγαλύτερη οικονομική ύφεση και τίναξαν
την ανεργία στα ουράνια. Το PSI
φρόντισε να σώσει τις γερμανικές
και τις γαλλικές τράπεζες αφήνοντας τα ασφαλιστικά ταμεία τσακισμένα και το τραπεζικό σύστημα σε
κατάσταση ζόμπι. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έκλεισε τη στρόφιγγα
της ρευστότητας προς την Ελλάδα

Η

γέφυρα κατασκευάστηκε το 1967. Για
την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκαν
δυο είδη τσιμέντου, κάτι που έκανε τον
τακτικό έλεγχο και συντήρηση ακόμα πιο αναγκαίο από οποιοδήποτε άλλο έργο. Όμως,
ακριβώς αυτή η συντήρηση ήταν που έλειπε.
Οι πάντες γνώριζαν ότι, με 25 εκατομμύρια
διαβάσεις αυτοκινήτων το χρόνο, η γέφυρα
μετατρεπόταν σταθερά σε μια παγίδα θανάτου. Μηχανικοί είχαν προειδοποιήσει ότι θα
ήταν καλύτερα να κατεδαφιστεί και να κατασκευαστεί εξαρχής. Δημοσιεύματα στις εφημερίδες της Γένοβας επεσήμαναν ότι η κατάσταση της γέφυρας χειροτέρευε. Στη δεκαετία
του ’90 αντικαταστάθηκαν τα καλώδια της γέφυρας, το 2016 έγιναν κάποια έργα συντήρησης. Ήταν μπαλώματα.
Πραγματική συντήρηση ακόμα και ανακατασκευή απαιτούσε χρήματα. Όμως, το κράτος
περίκοπτε τις δημόσιες δαπάνες, όπως εδώ

το 2015, αλλά καραγκιόζηδες σαν
τον επικεφαλής του Μηχανισμού
Σταθερότητας Κλάους Ρέκλινγκ
ισχυρίζονται ότι το πρώτο εξάμηνο
μέχρι το δημοψήφισμα του ΟΧΙ κόστισε 200 δις εξαιτίας του ...Βαρουφάκη.

Καταστροφείς
Τώρα, οι ίδιοι αυτοί καταστροφείς
παρέα με τη ΝΔ του Μητσοτάκη αλλά και τους υπουργούς του Τσίπρα
πιέζουν και εκβιάζουν για να καθορίσουν τη συνέχεια. Η λιτότητα πρέπει
να συνεχιστεί, λένε, για να εξασφαλιστούν τα υπερπλεονάσματα του
προϋπολογισμού. Κάθε παρέκκλιση
θα τιμωρηθεί με ακύρωση της επιμήκυνσης του χρέους, δηλαδή με
απαιτήσεις για άμεση πληρωμή δόσεων εξόφλησης του χρέους. Και
κάθε “επιτυχία”, δηλαδή ό,τι περισσεύει από το υπερπλεόνασμα μετά
την πληρωμή των τόκων, θα πρέπει
να μεταφράζεται σε κίνητρο για τις

επιχειρήσεις με τη μορφή φοροαπαλλαγών.
Οι φοροελαφρύνσεις έχουν γίνει
σημαία για την προεκλογική εκστρατεία της δεξιάς. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις υπόσχεται όπου σταθεί κι
όπου βρεθεί. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, λένε, θα ενισχυθούν οι επενδύσεις και θα ανέβει ο ρυθμός ανάπτυξης. Επίσης θα επιταχυνθούν οι
ιδιωτικοποιήσεις και αυτό ξανά θα
ανεβάσει τις επενδύσεις. Και από πίσω τρέχει ο ΣΥΡΙΖΑ να προσαρμοστεί, ψελλίζοντας ως δικαιολογία ότι
θα φροντίσει να μοιραστούν δίκαια
τα οφέλη της ανάπτυξης που θα
ακολουθήσει. Κανένας τους δεν παραδέχεται την απλή αλήθεια ότι οι
ιδιωτικοποιήσεις ξεκίνησαν πριν από
τριάντα χρόνια και τώρα πια ξέρουμε στην πράξη ότι ο ρυθμός των
επενδύσεων των ιδιωτικοποιημένων
επιχειρήσεων βρίσκεται πολύ πίσω
από τις επενδύσεις που έκαναν οι
δημόσιες επιχειρήσεις πριν ξεπου-

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΗ ΓΕΝΟΒΑ

Τα “Μνημόνια” σκοτώνουν
και στην Ιταλία
έχει εξαφανιστεί ουσιαστικά το πρόγραμμα
δημοσίων επενδύσεων. Το κενό ήρθαν να το
καλύψουν οι ιδιωτικοποιήσεις με διάφορες
μορφές και τρόπους. Το μισό εθνικό οδικό δίκτυο της Ιταλίας το εκμεταλλεύεται μια εταιρεία, θυγατρική μιας θυγατρικής του ομίλου
Μπένετον. Η Οτοστράντε ντι Ιτάλια λειτουργεί
όπως κάθε ιδιωτική εταιρεία που σέβεται το
παιχνίδι της αγοράς: συμπίεση του κόστους
και αύξηση των εσόδων (πχ διόδια) είναι η
συνταγή που τη γνωρίζουμε και εμείς πολύ καλά εδώ. Το 2017, η Οτοστράντε είχε κέρδη

που έφτασαν σχεδόν τα 980 εκατομμύρια ευρώ. Η μητρική της εταιρεία, η Ατλάντια, που
δραστηριοποιείται σε έργα υποδομής διεθνώς, είχε 6 δις έσοδα το 2017. Τα 2/3 από αυτά από τους ιταλικούς αυτοκινητοδρόμους.
Η κατακραυγή για τη Μπένετον είναι τεράστια. Η κυβέρνηση του Κινήματος των 5 Αστέρων και της Λίγκας του Βορρά, βγάζει οργισμένους θορύβους λέγοντας ότι θα αφαιρέσει
το συμβόλαιο από την Οτοστράντε. Η εταιρεία
δηλώνει κυνικά ότι κάτι τέτοιο θα επέφερε ποινές για παραβίαση των όρων του συμβολαίου

ληθούν.
Μπροστά μας, λοιπόν, ανοίγονται
δυο δρόμοι. Από τη μια μεριά, συνέχιση της λιτότητας σε συνδυασμό με
δώρα για τους καπιταλιστές κυνηγώντας μια ανάπτυξη σε περιβάλλον
γεμάτο οικονομικούς πανικούς. Και
από την άλλη, ο δρόμος της εργατικής αριστερής εναλλακτικής, που
χτίζει πάνω στους αγώνες που δώσαμε ενάντια στα Μνημόνια και ανοίγει την προοπτική να απαλλαγούμε
από αυτή τη βαρβαρότητα.
Άμεσα αυτό σημαίνει κλιμάκωση
του κινήματος που διεκδικεί προσλήψεις και μονιμοποιήσεις ενάντια
στις απολύσεις, αυξήσεις και συλλογικές συμβάσεις ενάντια στο χτύπημα των σωματείων και των εργασιακών σχέσεων, χρηματοδότηση των
κοινωνικών υπηρεσιών και όχι ιδιωτικοποιήσεις. Να δοθεί εδώ και τώρα
όλο το πλεόνασμα του προϋπολογισμού για να καλύψει τις εργατικές
ανάγκες για δουλειά και ανθρώπινο
μηνιάτικο.
Και ταυτόχρονα σημαίνει ενίσχυση
της επαναστατικής αριστεράς που
στάθηκε και στέκεται ξεκάθαρα
ενάντια στις καταστροφικές ταξικές
επιλογές του πλούτου. Η Εργατική
Αλληλεγγύη είναι περήφανη γιατί
άνοιξε το θέμα της διαγραφής του
χρέους ήδη από τα πρώτα βήματα
του νέου αντικαπιταλιστικού κινήματος, στηρίζοντας τις μάχες στο
Σιάτλ κόντρα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου το 1999, στην
Πράγα κόντρα στο ΔΝΤ το 2000, στη
Γένοβα κόντρα στους G8 το 2001.
Σε συνεργασία με κορυφαίες μορφές όπως ο Σαμίρ Αμίν που χάσαμε
αυτές τις μέρες. Για να ξηλώσουμε
τα προνόμια αυτών που καρπώνονται τον πλούτο από τη συσσώρευση
σε παγκόσμια κλίμακα. Και να βγούμε επιτέλους σε ένα πραγματικό ξέφωτο.

με το ιταλικό δημόσιο (λήγει το 2042) που
μπορεί να φτάσουν τα 15 με 20 δις ευρώ. Η
Λίγκα του Βορρά φημίζεται για τις σχέσεις της
με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες με
έδρα το Μιλάνο. Και το Κίνημα των 5 Αστέρων
είχε αρνηθεί να υιοθετήσει το αίτημα για ανακατασκευή της γέφυρας. Αυτό που κάνουν κι
οι δυο είναι να ρίχνουν το φταίξιμο στην προηγούμενη κυβέρνηση του Δημοκρατικού Κόμματος του Ρέντσι, που είχε ανανεώσει το συμβόλαιο της Οτοστράντε.
Η πολιτική των περικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων είναι το θερμοκήπιο που γεννάει τις
στενές σχέσεις των πολιτικών με τα επιχειρηματικά συμφέροντα, και σπρώχνει σε συγκάλυψη «ωρολογιακών βομβών» όπως της γέφυρας
της Γένοβα. Το εργατικό κίνημα που παλεύει
ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις είναι η ελπίδα
για να μη θρηνήσουμε άλλους νεκρούς από τέτοια εγκλήματα, από το Μάτι μέχρι τη Γένοβα.
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Το αντιφασιστικό και

Όλοι μαζί στις 15 Σεπτέμβρη
Α

νοιχτή σύσκεψη για την οργάνωση του
αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου και της συναυλίας στις 15 Σεπτέμβρη, καλεί η ΚΕΕΡΦΑ. Η σύσκεψη θα γίνει
τη Δευτέρα 27 Αυγούστου, 7μμ, στον Πολυχώρο «Ρομάντζο» (Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια). Η
σύσκεψη σηματοδοτεί την τελική ευθεία της
προετοιμασίας για το μεγάλο συλλαλητήριο.

μουσικών και των καλλιτεχνών που θα πάρουν μέρος είναι οι: Αγγελική Τουμπανάκη,
Ναταλία Ρασούλη, Mc Yinka, Usurum,
Jerom Kaluta and the Movement Orchestra,
Illegal Operation, Υακίνθη Λάγιου, κ.ά.

Παντού
Κινητοποιήσεις ετοιμάζονται και σε άλλες
πόλεις στην Ελλάδα όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Πάτρα, τα Γιάννενα, τα Χανιά, το
Ηράκλειο κ.α. Χιλιάδες αφίσες και προκηρύξεις έχουν κολληθεί και μοιραστεί σε πάνω
από πενήντα γειτονιές στην Αττική και σε
δεκάδες εργασιακούς χώρους ενώ μεγάλη
ανταπόκριση είχαν οι εκδηλώσεις και οι άλλες δράσεις της ΚΕΕΡΦΑ μέσα στον Ιούλη.
Η πρωτοβουλία για τις 15 Σεπτέμβρη ενισχύεται από τις διεθνείς εξελίξεις, καθώς
αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα
και οργανώσεις ξεσηκώνονται παντού αυτό
το διάστημα ενάντια στο ρατσισμό και τους
φασίστες. Ο Ιούλης έκλεισε με μεγάλες διαδηλώσεις και συγκεντρώσεις στην Ιταλία,
από τη Νάπολη μέχρι το Παλέρμο της Σικελίας, ενάντια στους αποκλεισμούς πλοίων
με πρόσφυγες από τα ιταλικά λιμάνια, τα

Ήδη, για τις 15 Σεπτέμβρη, με συγκέντρωση
στην Ομόνοια στις 5μμ και 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 Αφρικανικών 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

Τ

ην υπογραφή της σε μια ακόμα ρατσιστική συμφωνία για
τους πρόσφυγες ετοιμάζεται
να βάλει η ελληνική κυβέρνηση τις
επόμενες μέρες. Πρόκειται για τη
συμφωνία με τη Γερμανία, στο πλαίσιο των διμερών επαφών που είχε
ξεκινήσει η κυβέρνηση της Μέρκελ
μετά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ με στόχο την άμεση
επαναπροώθηση προσφύγων από τα
γερμανοαυστριακά σύνορα πίσω
στις χώρες υποδοχής όπως η Ελλάδα και η Ισπανία.
Το περιεχόμενο του κειμένου δεν
έχει δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο
η συμφωνία έχει κλείσει και περιλαμβάνει την απέλαση εξπρές -εντός
μόλις 48 ωρών- στην Ελλάδα όσων
προσφύγων συλλαμβάνονται στα
γερμανοαυστριακά σύνορα και διαπιστώνεται ότι έχουν καταθέσει αίτημα ασύλου στη χώρα μας από το
2017 και μετά. “Την επίτευξη της
συμφωνίας ανακοίνωσε χτες η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών Ελεονόρε Πέτερμαν και επιβεβαίωσαν πηγές του
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής”, αναφέρει η ΕφΣυν Σαββατοκύριακο (18-19 Αυγούστου), “Σύμφωνα με την κυρία Πέτερμαν, το περιεχόμενο της συμφωνίας θα ανακοινωθεί μετά την υπογραφή της, η
οποία αναμένεται να γίνει άμεσα”.
Τι θα γίνεται με όσους επαναπροωθούνται εδώ; Όπως συνεχίζει η
ΕφΣυν: “...θα οδηγηθούν σε δομές
φιλοξενίας στην ενδοχώρα και θα
ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδι-

στρατόπεδα συγκέντρωσης, το κλείσιμο
των συνόρων και όλες τις ρατσιστικές πολιτικές της ιταλικής κυβέρνησης με πρωτεργάτη τον ακροδεξιό υπουργό Εσωτερικών
Σαλβίνι.
Στις 13 Σεπτέμβρη στην Αυστρία, συνδικάτα, οργανώσεις όπως η Πλατφόρμα για
μια Ανθρώπινη Πολιτική Ασύλου και άλλες
κινήσεις καλούν μεγάλη διαδήλωση στη
Βιέννη ενάντια στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ
που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη λόγω
της αυστριακής προεδρίας. Στις 15 Σεπτέμβρη, το αυστριακό και γερμανικό αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα συντονίζονται με κινήσεις όπως το Aufstehen gegen
Rassismus! (Ξεσηκωθείτε ενάντια στο Ρατσισμό) από τη Γερμανία και την Πλατφόρμα για μια Ανθρώπινη Πολιτική Ασύλου από
την Αυστρία να οργανώνουν κοινή διαδήλωση στο Πασάου στα γερμανοαυστριακά σύνορα ενάντια στο κλείσιμο των συνόρων και
τα ρατσιστικά μέτρα των κυβερνήσεων των
δύο χωρών. Ενώ και στις 29 Σεπτέμβρη στη
Γερμανία, το Aufstehen gegen Rassismus!
και άλλες οργανώσεις καλούν διαδήλωση
στο Αμβούργο ενάντια στο ακροδεξιό AfD.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑ
Συμφωνία ντροπής
για απελάσεις προσφύγων
κασία: εξέταση του αιτήματος ασύλου και ένταξή τους στην ελληνική
κοινωνία ή απέλαση, αναγκαστική ή
με τη συμφωνία των προσφύγων”.
Το μόνο που σημαίνει η συμφωνία
είναι ότι η Ελλάδα θα καθιερωθεί ως
σταθμός απέλασης προσφύγων.
Πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο
βήμα στο κατήφορο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την πλήρη εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας,
την διατήρηση των στρατοπέδων
συγκέντρωσης-κολαστηρίων στα νησιά και την ενδοχώρα, την ψήφιση
του νέου νόμου για το άσυλο που
κάνει απαγορευτική τη χορήγησή
του, την καταστολή και τις απελάσεις, την υλοποίηση γενικά όλων
των ρατσιστικών πολιτικών της Ευρώπης-Φρούριο τα τελευταία τρία
χρόνια, η κυβέρνηση ακολουθεί τον
ακόμα πιο σκληρό δρόμο που χαράζουν τους τελευταίους μήνες όλοι οι
ηγέτες της ΕΕ.
Γιατί η διμερής συμφωνία της Ελλάδας με την Γερμανία, όπως και η
αντίστοιχη που υπέγραψε η τελευταία με την Ισπανία στις αρχές Αυγούστου, δεν είναι τίποτα άλλο από
συμπληρωματικές του νέου ρατσιστικού πακέτου μέτρων που αποφά-

σισε η τελευταία Σύνοδος Κορυφής
της ΕΕ και το οποίο συγκεκριμενοποιήθηκε λίγες μέρες μετά σε συμβούλιο των υπουργών Εσωτερικών
της ΕΕ στην Αυστρία: ενίσχυση της
Φρόντεξ, δημιουργία νέων στρατοπέδων ή ακόμη και «θαλάσσιων
πλατφορμών», οικονομική και κάθε
άλλη υποστήριξη χωρών προέλευσης και διέλευσης εκτός ΕΕ για περισσότερα μέτρα αποτροπής και μια
σειρά ακόμα απάνθρωπα μέτρα
προκειμένου να σφαγίσουν ερμητικά
τα σύνορα της Ευρώπης.

Έγκλημα
Σε αυτό το έγκλημα, που πνίγει χιλιάδες ανθρώπους στα νερά της Μεσογείου και δημιουργεί σκλαβοπάζαρα σε χώρες όπως η Λιβύη, συμμετέχει, ακόμα πιο ενεργά με τη νέα
συμφωνία, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε
συμμαχία με τη Μέρκελ, τον Μακρόν, τον Σάντσεθ και τους άλλους
ηγέτες της ΕΕ. Και είναι πρόκληση
να ονομάζεται η συμφωνία με την
Ελλάδα “πρότυπο” προκειμένου να
πιεστεί η κυβέρνηση της Ιταλίας να
υπογράψει κάτι αντίστοιχο.
Αυτή η ρατσιστική κατρακύλα γίνεται προσπάθεια να μετριαστεί από

το γεγονός ότι η συμφωνία δεν θα
περιλαμβάνει μόνο επαναπροωθήσεις, αλλά και το σταδιακό ξεπάγωμα κοντά 2000 υποθέσεων οικογενειακής επανένωσης από την Ελλάδα προς τη Γερμανία, οι οποίες βρίσκονται σε εκκρεμότητα από το
2017. Πρόκειται για παραμύθια. Η
συμφωνία δεν γίνεται για να επανενωθούν οικογένειες αλλά για να κλιμακωθούν οι επαναπροωθήσεις και
οι απελάσεις, ό,τι κι αν λέει η κυβερνητική προπαγάνδα. Γι' αυτό άλλωστε η επιστροφή των προσφύγων
στην Ελλάδα θα ολοκληρώνεται εντός 48 ωρών, ενώ το ξεπάγωμα των
εκκρεμών οικογενειακών υποθέσεων
δεν θα γίνεται παρά μόνο “σταδιακά”. Ο ρατσιστικός χαρακτήρας της
συμφωνίας δεν αμβλύνεται με τέτοιους είδους ρυθμίσεις.
Ακόμα περισσότερο όταν αυτές
χρησιμοποιούνται από την κυβέρνηση ως απάντηση στην δεξιά και
ακροδεξιά κινδυνολογία ότι επίκειται
μαζικός ερχομός προσφύγων από τη
Γερμανία τους επόμενους μήνες.
Πιο πολύ ενδιαφέρει την κυβέρνηση
να πείσει ότι τελικά φροντίζει ώστε
όσοι πρόσφυγες έρθουν, άλλοι τόσοι να φύγουν, παρά ότι παλεύει για

τον απεγκλωβισμό χιλιάδων ανθρώπων που έχουν πέσει θύματα του
ρατσισμού της Ευρώπης Φρούριο.
Αυτή η πολιτική δεν βάζει φρένο
στους δεξιούς και τους φασίστες,
τους ανοίγει το δρόμο. Η ίδια η κλιμάκωση των ρατσιστικών μέτρων
της ΕΕ άλλωστε ήταν αποτέλεσμα
των πιέσεων που δεχόταν από τα δεξιά της η Μέρκελ και συγκεκριμένα
από το κόμμα των Χριστιανοκοινωνιστών, κυβερνητικό της εταίρο, για
σκλήρυνση της πολιτικής κατά των
προσφύγων και των μεταναστών, για
να μην ρίξει την κυβέρνηση. Η “κυρία Πέτερμαν” που ανακοίνωσε την
επίτευξη της συμφωνίας με την Ελλάδα δεν είναι παρά εκπρόσωπος
του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών με επικεφαλής τον Χορστ Ζεεχόφερ, τον Χριστιανοκοινωνιστή που
πρωτοστατεί σε αυτές τις απειλές.
Αυτές οι ρατσιστικές φωνές, όπως
και οι αντίστοιχες από τις κυβερνήσεις της Αυστρίας, της Ιταλίας, της
Ουγγαρίας κλπ, δεν σωπαίνουν, αντίθετα ενισχύονται όσο η ΕΕ υιοθετεί την ατζέντα τους.
Τα ίδια αποτελέσματα έχει η υλοποίηση της ρατσιστικής ατζέντας
εδώ. Η ακροδεξιά και οι φασίστες
τροφοδοτούνται από συμφωνίες
όπως αυτή που ετοιμάζεται να υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο
το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
κίνημα, με πρώτο μεγάλο σταθμό το
συλλαλλητήριο στις 15 Σεπτέμβρη,
μπορεί να βάλει φρένο στα σχέδιά
τους.

Λένα Βερδέ
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αντιρατσιστικό κίνημα
Σάββατο 11/8, Λονδίνο.

Αρίθα Φράνκλιν
Φωνή της
απελευθέρωσης

Η

Αρίθα Φράνκλιν που πέθανε στις 16 Αυγούστου, έμεινε γνωστή σαν η «Βασίλισσα της Σόουλ». Ωστόσο αυτό είναι πολύ
μικρό μπροστά στο τι έκφρασε η ίδια και η μουσική της. Η
Αρίθα είναι ταυτισμένη με το μαύρο κίνημα της δεκαετίας του ’60, με
τους αγώνες και προσδοκίες για έναν καλύτερο κόσμο.

Αλληλεγγύη στο ΒOOKMARKS
Τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που ανέμεναν οι φασίστες είχε η επίθεσή τους στο βιβλιοπωλείο Bookmarks -το
βιβλιοπωλείο του SWP, του αδελφού κόμματος του ΣΕΚ στη Βρετανία- το Σάββατο 4 Αυγούστου στο Λονδίνο. Αντί για τον
τρόμο όπως θα ήθελαν, αυτό που ακολούθησε ήταν ένα πρωτοφανές κίνημα αλληλεγγύης στο βιβλιοπωλείο και καταδίκης της
επίθεσης. Συνδικάτα, φορείς, πολιτικοί, προσωπικότητες των γραμμάτων και των τεχνών έβγαλαν μηνύματα συμπαράστασης
και αγώνα κατά των φασιστών, ενώ εκατοντάδες συμμετείχαν το Σάββατο 11 Αυγούστου στην αντιφασιστική συγκέντρωση
έξω από το βιβλιοπωλείο και την ολοήμερη εκδήλωση με ομιλίες, ανάγνωση κειμένων και ποιημάτων που ακολούθησε.

BΡETANIA Έμπνευση από το Anti Nazi League
Το Anti-Nazi League (Αντι-Ναζιστικός Σύνδεσμος) και το Rock
Against Racism (Ροκ Ενάντια στο
Ρατσισμό) έχουν συνδέσει το όνομά τους με το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα της Βρετανίας που τη δεκαετία του '70 κατάφερε να τσακίσει τους φασίστες. Η δράση τους παραμένει
κορυφαίο παράδειγμα αντιφασιστικής πάλης. Με γράμμα τους
στην εφημερίδα The Guardian,
ιδρυτές των δύο ιστορικών αυτών
οργανώσεων καλούν ξανά σήμερα σε μαζική και ενωτική δράση
ενάντια στο ρατσισμό και τους
φασίστες.

«Ό

λοι εμείς που παλεύουμε
για μια ανεκτική, πολυφυλετική και πολυπολιτισμική κοινωνία αντιμετωπίζουμε μια αυξανόμενη και σοβαρή πρόκληση από τη
ρατσιστική και φασιστική δεξιά στο
Ηνωμένο Βασίλειο, που ενθαρρύνεται
από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον στενό συνεργάτη του Στηβ Μπάνον και
ενισχύθηκε τώρα από την απελευθέρωση του πρώην αρχηγού του EDL,
Τόμι Ρόμπινσον.
Η εισβολή στο σοσιαλιστικό βιβλιοπωλείο Bookmarks (6 Αυγούστου) και
οι ανησυχητικά μεγάλες κινητοποιήσεις
στους δρόμους του Λονδίνου, του
Λιντς, του Μάντσεστερ και αλλού υπογραμμίζουν το μέγεθος της απειλής.
Οι πρόσφατες δηλώσεις του Μπόρις
Τζόνσον είναι μια καλά υπολογισμένη

απόπειρα να απευθυνθεί στο ίδιο ακροατήριο και το μόνο που μπορεί να τους
δώσει είναι μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
Η πρόσφατη έκκληση του σκιώδους
υπουργού των Εργατικών, Τζον Μακ
Ντόννελ, για μια πολιτιστική και πολιτική εκστρατεία κατά τα πρότυπα του Anti-Nazi League είναι επομένως πολύ ευπρόσδεκτη και έγκαιρη. Χρειαζόμαστε
μια ευρύτερη, ευφάνταστη και ζωντανή
καμπάνια που θα αντιτίθεται κατηγορηματικά σε όλες τις μορφές ρατσισμού,
ισλαμοφοβίας και αντισημιτισμού.
Ως ιδρυτικά μέλη πριν από 40 χρόνια του ιστορικού Anti-Nazi League
(ANL) και της αδελφής οργάνωσης
Rock Against Rasism, πιστεύουμε ότι
οι οργανώσεις Stand up to Racism
(Αντισταθείτε στο Ρατσισμό), Love Music Hate Racism (Αγάπη για τη Μουσική Μίσος για το Ρατσισμό) και Unite
Against Fascism (Ενωθείτε Ενάντια
στο Φασισμό) έχουν ακολουθήσει πιστά αυτή την παράδοση, και πράγματι
έχουν ήδη προσφέρει ουσιαστικά και
πολύ αναγκαία δείγματα αντίστασης
στην άνοδο της ακροδεξιάς.
Είναι μια διαδικασία που, όπως ισχυρίζεται ο Τζον, πρέπει επειγόντως τώρα να εμβαθυνθεί και να επεκταθεί,
ενώνοντας όλους τους ανθρώπους και
τις οργανώσεις που θα δώσουν τον
αγώνα ενάντια στις τεράστιες προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια από την ακροδεξιά και
τους φασίστες.
Αυτό περιλαμβάνει τις τακτικές που
εφάρμοζε το ANL, δηλαδή της μαζικής
προπαγάνδας, της αμείλικτης αντίθεσης στους ρατσιστές και τους φασί-

στες όπου κι αν οργανώνουν, και της
πολιτιστικής έκκλησης που πρωτοστάτησε η ANL/RAR, με μεγάλης κλίμακας
μουσικές και παρόμοιες εκδηλώσεις
που θα επιβεβαιώνουν τις αξίες της
πολυφυλετικότητας και της διαφορετικότητας της κοινωνίας μας.
Πιστεύουμε ότι αυτό πρέπει να γίνει
με τη μέγιστη ταχύτητα. Ο Τόμι Ρόμπινσον και οι διεθνείς υποστηρικτές
του είναι πιθανό να προετοιμάζουν περαιτέρω εθνικές και διεθνείς δράσεις
το φθινόπωρο, επιδιώκοντας να κερδίσουν υποστήριξη και επιρροή. Οι εξελίξεις στη Γερμανία, την Αυστρία, την
Ουγγαρία και την Ιταλία υπογραμμίζουν πόσο επείγον είναι αυτό. Οι μνήμες της δεκαετίας του 1930 είναι πάρα
πολύ πραγματικές.
Ανεξάρτητα από τις άλλες πολιτικές
μας διαφορές, πιστεύουμε ότι η στιγμή να ενωθούμε ενάντια στο δηλητήριο του ρατσισμού και του φασισμού
είναι τώρα.»

Peter Hain, Βουλή των Λόρδων,
ιδρυτικό μέλος του Anti-Nazi League
Paul Holborow, Ιδρυτικό μέλος και εθνικός γραμματέας του Anti-Nazi League
Red Saunders,
Ιδρυτής του Rock Against Rasism
Roger Huddle,
Ιδρυτής του Rock Against Rasism
Jerry Dammers, Μουσικός, The Specials,
2 Tone, Rock Against Racism
Carol Grimes, Μουσικός,
Rock Against Racism
Tom Robinson, Μουσικός,
Rock Against Racism
Mykaell Riley, Μουσικός, Bass Culture,
Steel Pulse, Rock Against Racism

Όταν το καλοκαίρι του 1967 κυκλοφόρησε η μεγάλη της επιτυχία «Respect», ένα περιοδικό έγραψε «Αυτό είναι το καλοκαίρι
της Ρίθα του Ραπ και της Εξέγερσης» (Ritha, Rap, Revolt). Το Ρίθα πήγαινε για την Αρίθα Φράνκλιν, το Ραπ για τον ηγέτη των
Μαύρων Πανθήρων Χούμπερτ Ραπ Μπράουν και η Εξέγερση για
το κύμα μαζικής αναταραχής που σάρωνε τις Μεσοδυτικές πολιτείες των ΗΠΑ. Και πράγματι, η Αρίθα διασκεύασε το τραγούδι
του μεγάλου Ότις Ρέντιγκ, μετατρέποντάς το σε κραυγή μιας γυναίκας που απαιτεί τον σεβασμό από τον σύντροφό της. Έτσι έκφρασε όχι μόνο τις γυναίκες, όχι μόνο τους μαύρους, αλλά ολόκληρη την Αμερικάνικη κοινωνία που ασφυκτιούσε και αγωνιζόταν
για αλλαγή.
Η Αρίθα είχε ήδη γνωρίσει τι σημαίνει να είσαι μαύρη γυναίκα
στην Αμερική του ’60. Από μικρή τραγουδούσε γκόσπελς και σπιρίτσουαλς στην εκκλησιαστική χορωδία του βαπτιστή πάστορα
πατέρα της στο Ντιτρόιτ όπου είχε μεγαλώσει και στις περιοδίες
που οργάνωνε. Ο Κ.Λ.Φράνκλιν υπήρξε ενεργός υποστηρικτής του
πρώιμου μαύρου κινήματος και αργότερα του Μάρτιν Λούθερ Κιγκ
Τζούνιορ. Στο σπίτι του μαζεύονταν εμβληματικές προσωπικότητας της γκόσπελ μουσικής όπως ο Σαμ Κουκ, η Μαχάλια Τζάκσον,
η Μάριον Ουίλλιαμς, που δίδαξαν την Αρίθα να παίζει πιάνο «με το
αυτί». Στα δώδεκά της χρόνια γέννησε το πρώτο της παιδί και στα
δεκατέσσερα το δεύτερο. Ο γάμος της στα δεκαεννιά υπήρξε
τραγική ιστορία κακομεταχείρισης και βίας. Όταν υπέγραψε συμβόλαιο με την εταιρία Κολούμπια, πέρασε από τα γκόσπελς και τη
μουσική «συνομιλία» με τον θεό σε πιο «κοσμικό» ήχο. Ξεχώριζε
για την βαθιά, εκφραστική φωνή της που κουβαλούσε την παράδοση της μαύρης μουσικής. Όμως στα πρώτα της βήματα οι παραγωγοί την προόριζαν για συμβατικά τραγούδια και μπαλλάντες.

Εκρηκτικό
Η ανατροπή ήρθε πέντε χρόνια αργότερα, όταν πέρασε στην
εταιρία του Νότου Ατλάντικ, που επέτρεπε τον καλλιτεχνικό πειραματισμό σε μουσικούς δρόμους που συνδύαζαν τον αυτοσχεδιασμό της γκόσπελ παράδοσης με τον ήχο του Rhythm&Blues. Το
μείγμα έγινε ακόμα πιο εκρηκτικό καθώς συνέπεσε με το καλοκαίρι των οδοφραγμάτων του 1967. Το «Respect» έγινε το μανιφέστο
του κινήματος, όπως και όλα τα τραγούδια της Αρίθα τη χρυσή
δεκαετία 1967-77: «A Change Is Gonna Come», «Young, Gifted
And Black», κ.α. Η Αρίθα γεμάτη αυτοπεποίθηση τραγουδούσε
«Μια μέρα η αλυσίδα αυτή θα σπάσει...» (Chain of fools), με Αφροαμερικανική εμφάνιση και αποτελούσε την επιτομή της Μαύρης
Περηφάνιας. Είχε επίγνωση τι σήμαινε η μουσική της. Για το «Respect» είχε πει «... το είχε ανάγκη ο μέσος άντρας και γυναίκα στο
δρόμο. Όλοι χρειάζονται σεβασμό!». Toν Φλεβάρη του 1968 παρέλαβε από τον Μ.Λ.Κιγκ το βραβείο που της απένειμε η οργάνωσή
του, η SCLC, για να τραγουδήσει δυο μήνες αργότερα στην κηδεία του το «Precious Lord».
Η ίδια ποτέ δεν υπήρξε επίσημη εκπρόσωπος κάποιου πολιτικού
χώρου, συνεργάστηκε τόσο με τον Κιγκ, όσο και με τους Μαύρους Πάνθηρες. Όταν το 1972 συνέλαβαν την Άντζελα Ντέιβις με
τις πιο βαριές κατηγορίες, η Αρίθα δεν δίστασε να δηλώσει δημόσια ότι σκοπεύει να χρηματοδοτήσει το αστρονομικό ποσό της
χρηματικής εγγύησης για να αποφυλακιστεί. Αν και τελικά δεν
χρειάστηκε να το κάνει, σύμφωνα με την ίδια τη Ντέιβις, οι δηλώσεις της βοήθησαν την καμπάνια για την απελευθέρωσή της να
απλωθεί σε ακροατήρια πολύ ευρύτερα από το Κ.Κ.ΗΠΑ, μέλος
του οποίου ήταν τότε η Ντέιβις.
Η Αρίθα και η μουσική της υπήρξαν σύμβολα του κόσμου που
αγωνιζόταν, αυτό τους προσέδωσε τεράστια και παγκόσμια πολιτική σημασία και σαν τέτοια εξακολουθούν να παίζονται, να ακούγονται, να χορεύονται και να εμπνέουν μέχρι σήμερα.

Δήμητρα Κυρίλλου

σελ. 6-7 εργατικη αλληλεγγυη
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50 χρόνια από την καταστολή της “Άνοιξης της Πράγας”

Κείμενα: Λέανδρος Μπόλαρης

Τον Σοσιαλισμό τον χτίζουν οι εργάτες, όχι τα τανκς
Τ

η νύχτα της 20 προς 21 Αυγούστου του 1968 στρατιωτικές
δυνάμεις από την Ρωσία και
τους πιο αξιόπιστους συμμάχους της
του Συμφώνου της Βαρσοβίας (Πολωνία, Ουγγαρία, Βουλγαρία) εισέβαλαν στην Τσεχοσλοβακία. Μέσα σε
λίγες ώρες χιλιάδες ρωσικά άρματα
και εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες
κατέλαβαν όλα τα κύρια αεροδρόμια,
τους συνοριακούς σταθμούς και τις
πόλεις, σ’ αυτό που είχε ονομαστεί
«Επιχείρηση Δούναβης».
Οι επίσημες ανακοινώσεις μιλούσαν για την «αδελφική βοήθεια» των
χωρών του Συμφώνου της Βαρσοβίας στη «σοσιαλιστική» Τσεχοσλοβακία που απειλούταν από την καπιταλιστική υπονόμευση.
Το εμφανές πρόβλημα με αυτή τη
δικαιολόγηση ήταν ότι η κρατική και
κομματική ηγεσία της Τσεχοσλοβακίας δεν είχε ζητήσει τέτοια «αδελφική» βοήθεια. Αντίθετα, ο γραμματέας
του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο
Αλεξάντρ Ντούμπτσεκ συνελήφθη
από ειδικές μονάδες του ρωσικού
στρατού και οδηγήθηκε στη Μόσχα,
όπως και ο Σέρνικ, ο πρωθυπουργός
και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη του
καθεστώτος.
Το ακόμα πιο εμφανές πρόβλημα
ήταν ότι η συντριπτική πλειοψηφία
του πληθυσμού δεν ήθελε την «αδελφική βοήθεια». Υπήρξε μικρή ένοπλη
αντίσταση στα ρώσικα στρατεύματα.
Φοιτητές και νεαροί εργάτες οργάνωσαν διαδηλώσεις και μπλοκάρισαν
δρόμους. Πολιορκούσαν τους Ρώσους στρατιώτες ρωτώντας τους γιατί
είχαν έρθει στην Πράγα. Κατάφεραν
ακόμα να πυρπολήσουν κάποια άρματα μάχης και 50 έως 100 διαδηλωτές
σκοτώθηκαν. Οι δυνάμεις κατοχής αντιμετωπίστηκαν από τα πλήθη, με μια
μαζική εκστρατεία πολιτικής ανυπακοής από τμήματα της κρατικής μηχανής της Τσεχοσλοβακίας.
Οι Ρώσοι δεν είχαν προετοιμασθεί
πολιτικά για την εισβολή. Δεν είχαν
χτίσει εκ των προτέρων ένα αξιόπιστο δίκτυο Τσέχων συνεργατών. Οι
οπαδοί του Ντούμπτσεκ είχαν την
δυνατότητα να οργανώσουν συνεδριάσεις της βουλής και ένα έκτακτο
συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος για να καταδικάσουν την εισβολή. Οι ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί
μετέδιδαν τις καταγγελίες και τις ειδήσεις της αντίστασης. Τα τυπογραφεία τυπώνανε καταγγελίες της εισβολής σε τεράστιες ποσότητες. Η
αντίσταση εκφραζόταν με τις ηρωικές προσπάθειες εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων.
Εκείνο τον Αύγουστο, στις εφημερίδες και τις τηλεοράσεις κυριαρχού-

σαν οι εικόνες από την Πράγα και το
Σικάγο όπου χιλιάδες διαδηλωτές και
διαδηλώτριες ενάντια στον πόλεμο
του Βιετνάμ πολιόρκησαν το συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος
και ήρθαν αντιμέτωποι με πρωτοφανή και βάρβαρη καταστολή από την
αστυνομία και την Εθνοφρουρά. Η
σύνδεση δεν γινόταν μόνο στα ΜΜΕ
της εποχής.
Για το κίνημα και την Αριστερά
που διαμορφωνόταν μέσα στους
αγώνες ενάντια στο πόλεμο του Βιετνάμ και τη βαρβαρότητα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού στη Δύση, η
ρωσική εισβολή στην Τσεχοσλοβακία
ήταν απόδειξη ότι το «αντίπαλο δέος» χρησιμοποιούσε τις ίδιες μεθόδους, για τους ίδιους σκοπούς με τις
άρχουσες τάξεις του «ελεύθερου κόσμου» της Δύσης. Ο «υπαρκτός σοσιαλισμός» έμοιαζε -και ήταν- το είδωλό του δυτικού καπιταλισμού στον
καθρέφτη. Το επαναστατικό κύμα
του Μάη του 68 έφτανε στις χώρες
του κρατικού καπιταλισμού.

Κρίση
Αυτό που ώθησε τελικά τη ρωσική
ηγεσία να πάρει την απόφαση για την
εισβολή ήταν η όλο και πιο έντονη
ανησυχία ότι η ηγεσία της Τσεχοσλοβακίας έχανε τον έλεγχο της κατάστασης. Αυτό που τους προηγούμενους μήνες είχε ονομαστεί «Άνοιξη
της Πράγας», η κατάργηση της λογοκρισίας και η χαλάρωση του ασφυκτικού ελέγχου σε κάθε μορφή δημόσιας έκφρασης, έδινε τη δυνατότητα
να εκφραστούν οι αγωνίες, οι ελπίδες
και οι διεκδικήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Φοιτητές και διανοούμενοι
ήταν τα πρώτα κοινωνικά στρώματα
που κινήθηκαν, όμως από το καλοκαίρι και μετά, εργάτες και εργάτριες
άρχισαν να μπαίνουν στη μάχη.
Τη δυνατότητα για να εκφραστεί
αυτό το κίνημα την έδωσαν οι διαιρέσεις στη κορυφή της άρχουσας τάξης που κυβερνούσε την Τσεχοσλοβακία. Η αιτία για τους καυγάδες που
την συγκλόνισαν ήταν η επιδεινούμενη κατάσταση της οικονομίας.
Μερικά χρόνια πριν ωστόσο η Τσεχοσλοβακία ήταν το πιο σταθερό και
μονολιθικό καθεστώς της ανατολικής
Ευρώπης. Στις αρχές της δεκαετίας
του ‘50, οι σταλινικές διώξεις που σάρωσαν όλες τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» πήραν την πιο σκληρή τους
μορφή εκεί. Δέκα υπουργοί οδηγήθηκαν στην κρεμάλα και το εκτελεστικό απόσπασμα, εξήντα χιλιάδες
μέλη του κομμουνιστικού κόμματος
διαγράφτηκαν και φυλακίστηκαν και
περίπου 130 χιλιάδες άνθρωποι οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα καταναγκα-

Διαδηλωτές στην Πράγα αντιστέκονται στα ρώσικα τανκς

στικής εργασίας.
Παράλληλα, η οικονομία γνώριζε
ραγδαία ανάπτυξη την δεκαετία του
1950 επωφελούμενη από την σχετικά
ανεπτυγμένη βιομηχανία η οποία πωλούσε βιομηχανικό εξοπλισμό στο
υπόλοιπο Ανατολικό μπλοκ. Η γραφειοκρατική άρχουσα τάξη ήταν φοβισμένη αλλά ικανοποιημένη. Η εργατική τάξη φιμωμένη και φαινομενικά απαθής.
Την δεκαετία του ‘60 όμως τα
πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Η
Τσεχοσλοβακία υπέφερε από μία
βραχεία ύφεση το 1963. Εκείνη τη
χρονιά το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 3% σε
συνέχεια μιας προηγούμενης κακής
χρονιάς που είχε μειωθεί κατά 1%.
Τα οικονομικά μέτρα που υιοθετήθηκαν με σκοπό να κάνουν την οικονομία πιο «ανταγωνιστική» δεν είχαν
αποτέλεσμα. Ο πληθωρισμός άρχισε
να αυξάνεται, το εμπορικό ισοζύγιο
να γίνεται ελλειμματικό, γιγάντιες
επενδύσεις έμεναν μισοτελειωμένες.

«Άνοιξη»
Οι «μεταρρυθμιστές» πίστευαν ότι
αυτό που προκαλούσε τα προβλήματα ήταν ο έλεγχος που ασκούσε στο
κόμμα και το κράτος η «παλιά» ηγε-

σία γύρω από τον γραμματέα Νοβότνι. Πίστευαν ότι οι μεταρρυθμίσεις
στην οικονομία δεν λειτουργούσαν
επειδή δεν τις εφάρμοζαν οι κατάλληλοι άνθρωποι. Η σύγκρουση στην
κορυφή άνοιγε τις δυνατότητες να
εκφραστεί η κοινωνική δυσαρέσκεια.
Στο συνέδριο των συγγραφέων τον
Ιούνη του 1967 εκτυλίχτηκαν πρωτοφανείς σκηνές για τέτοιου τύπου συναθροίσεις. Γνωστοί διανοούμενοι
έπαιρναν το λόγο για να επιτεθούν
στη λογοκρισία, τις διώξεις, ουσιαστικά στα προνόμια της γραφειοκρατίας. Διαγράφηκαν από το κόμμα κι ο
απόψεις τους καταδικάστηκαν.
Όμως, πλέον το τζίνι είχε βγει από
το μπουκάλι. Τον Οκτώβρη οι οικότροφοι φοιτητές και φοιτήτριες της
Πράγας κατέβηκαν σε διαδήλωση
για να διαμαρτυρηθούν για τις τρομερές ελλείψεις, ακόμα και τα φώτα
δεν λειτουργούσαν. «Θέλουμε φως,
περισσότερο φως!» ήταν το σύνθημά
τους που είχε και κυριολεκτική και
μεταφορική σημασία. Τα ΜΑΤ τους
τσάκισαν στο ξύλο.
Τελικά στις αρχές του 1968 μία
συμμαχία τάσεων στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος καθαίρεσε τον
Νοβότνι από γραμματέα- όχι όμως

και από την προεδρία. Ο Νοβότνι κι
οι συνεργάτες του προσπάθησαν να
κινητοποιήσουν τον στρατό απέναντι
στον κίνδυνο να χάσουν εντελώς την
εξουσία. Δεν τα κατάφεραν τόσο γιατί κι οι «μεταρρυθμιστές» είχαν τους
δικούς τους στρατηγούς, τόσο και
γιατί η ρωσική ηγεσία θεωρούσε τον
Νοβότνι χαμένη υπόθεση. Ο Ντούμπτσεκ εδραιώθηκε προσωρινά.
Η λογοκρισία καταργήθηκε επίσημα τον Μάρτη. Οι εφημερίδες και η
τηλεόραση γέμισαν με κριτικές φωνές και αντιπαραθέσεις για την κατάσταση της χώρας. Τον Απρίλη το
Πρόγραμμα Δράσης που υιοθέτησε
η νέα κομματική ηγεσία ήταν γεμάτο
υποσχέσεις για μελλοντικές ελευθερίες και «σοσιαλισμό με ανθρώπινο
πρόσωπο», όπου το κομμουνιστικό
κόμμα θα ηγούνταν χωρίς καταπίεση.
Φυσικά, το ΚΚΤ παρέμενε το κόμμα
της γραφειοκρατίας και της άρχουσας τάξης κι ηγεσία του δεν είχε καμιά διάθεση να παραδώσει το μονοπώλιο στην εξουσία. «Δημοκρατία
δεν σημαίνει αναρχία όπου ο καθένας μπορεί να λέει το οτιδήποτε» δήλωσε ο Ντούμπτσεκ.
Όμως, ούτε οι υποσχέσεις ούτε οι
εκκλήσεις λειτουργούσαν. Οι διεκδι-

κήσεις του κινήματος γινόταν όλο
και πιο ριζοσπαστικές. Σε πολλά εργοστάσια και κλάδους ξεπηδούσαν
επιτροπές βάσης, συμβούλια, γίνονταν απόπειρες για ανεξάρτητα συνδικάτα. Πρόβαλλαν διεκδικήσεις για
αυξήσεις, για έλεγχο της παραγωγής, για προστασία από τις απολύσεις σε «προβληματικές» επιχειρήσεις.
Ο Ντούμπτσεκ κι οι συνεργάτες του
έδιναν επανειλημμένα διαβεβαιώσεις
στη Ρωσία ότι θα μπορούσαν να ελέγξουν την κατάσταση. Πλέον όμως οι
Ρώσοι δεν τον πίστευαν. Έτσι πάρθηκε η απόφαση για την εισβολή.

«Ομαλοποίηση»
Μετά από έξι μέρες «φιλοξενίας»
στη Μόσχα, ο Ντούμπσεκ επέστρεψε
στην Πράγα με τη δέσμευση να φέρει την «ομαλοποίηση». Δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η αντίσταση από τα
κάτω ήταν πολύ ισχυρή και κύματα
αγώνων αμφισβητούσαν τόσο τη ρωσική κατοχή όσο και την εξουσία της
γραφειοκρατίας.
Στις 15 Νοέμβρη οι φοιτητές/τριες
στο Πανεπιστήμιο του Ολομουκ έκαναν κατάληψη και την επόμενη μέρα
οι συνάδελφοί τους στη Γεωπονική

της Πράγας ακολούθησαν το παράδειγμά τους. Σχολές σε όλη την χώρα βρίσκονταν υπό κατάληψη για
τρεις μέρες.
Αναπάντεχα, η δράση των φοιτητών βρήκε θετική ανταπόκριση από
πολλούς εργάτες. Συνελεύσεις σε
εργοστάσια έστελναν μηνύματα συμπαράστασης. Σε κάποια εργοστάσια
οργανώθηκαν μισάωρες ή και πεντάλεπτες στάσεις εργασίας, σε άλλα
ήχησαν οι σειρήνες. Οι φοιτητές πήγαιναν στα εργοστάσια και οι εργάτες στις φοιτητικές καταλήψεις. Οι
συζητήσεις δεν είχαν τελειωμό. Οι
σιδηροδρομικοί προειδοποίησαν ότι
«ούτε ένα τρένο δεν θα φύγει από το
σταθμό της Πράγας» αν η κυβέρνηση επιτεθεί στους φοιτητές.
Οι καταλήψεις διήρκησαν μόνο
τρεις μέρες. Οι φοιτητές είχαν φέρει
τη χώρα στα πρόθυρα μιας μεγάλης
πολιτικής κρίσης. Στις βδομάδες που
ακολούθησαν οι επαφές ανάμεσα
στους φοιτητές και τους εργάτες
έγιναν πιο πυκνές και στενές. Η νέα
ηγεσία του συνδικάτου των μεταλλεργατών τάχθηκε υπέρ μιας επίσημης συμμαχίας με το φοιτητικό κίνημα. Ένας ηγέτης των φοιτητών εξηγούσε ότι: «Μιλάμε καθημερινά σε
συγκεντρώσεις στα εργοστάσια, σε
κάποιες από τις οποίες συμμετέχουν
χιλιάδες εργάτες».
«Σε πολλές περιπτώσεις φοιτητές
βοήθησαν στη διοργάνωση συναντήσεων αντιπροσώπων από πολλά εργοστάσια… Στο επίπεδο της βάσης
διαμορφωνόταν ένα ανεπίσημο, αυθόρμητο δίκτυο συνειδητών εργατών,
ένα δίκτυο το οποίο μπορούσε να παρακάμψει τη συνδικαλιστική γραφειοκρατία και να της ασκήσει πίεση».
Η αντίσταση στην «ομαλοποίηση»
εκδηλώθηκε τρεις φορές εκρηκτικά
στους δρόμους στους επόμενους
μήνες. Τον Γενάρη του 1969 περίπου
800 χιλιάδες διαδήλωσαν στην Πράγα για να τιμήσουν τη μνήμη του
Γιαν Πάλατς που είχε αυτοπυρποληθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την
εγκατάλειψη των μεταρρυθμίσεων.
Τον Μάρτη, όταν η εθνική ομάδα της
Τσεχοσλοβακίας στο χόκεϊ επί πάγου
νίκησε τη ρωσική, ξέσπασαν εκτεταμένα «επεισόδια» σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και τέλος τον
Αύγουστο στην επέτειο του ενός
χρόνου από τη ρωσική εισβολή.
Αυτές οι διαδηλώσεις δεν κατάφεραν να σταματήσουν την επαναφορά
του ελέγχου της γραφειοκρατίας.
Μόνο η επαναστατική δράση μπορούσε να το κατορθώσει. Τελικά τον
Απρίλη το 1969, η ρωσική ηγεσία
εκτίμησε ότι ήταν πλέον αρκετά
ασφαλής ώστε να ξεφορτωθεί τον
ίδιο τον Ντούμπτσεκ.

Τ

ο μαζικό κίνημα που ξεπήδησε από την Άνοιξη της Πράγας δεν ήταν το πρώτο που
είχε συγκλονίσει τις χώρες του
Ανατολικού Μπλοκ. Ούτε η ρωσική
εισβολή εκείνου του Αυγούστου
ήταν η πρώτη. Δώδεκα χρόνια πριν,
τον Οκτώβρη του 1956 μια εργατική επανάσταση συγκλόνιζε την
Ουγγαρία. Θα συντριβόταν από μια
βάρβαρη ρωσική στρατιωτική
επέμβαση που κόστισε χιλιάδες νεκρούς.
Η Τσεχοσλοβακία του 1968 ήταν
ένας κρίκος μιας ολόκληρης αλυσίδας εξεγέρσεων και εργατικών κινημάτων στις χώρες του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού». Από
τον Ιούνη του 1953, όταν οι εργάτες στο Βερολίνο στην Ανατολική
Γερμανία κατέβηκαν σε απεργία
πυροδοτώντας μια εξέγερση που
αγκάλιασε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους σε όλα τα βιομηχανικά κέντρα της χώρας, στην εργατική εξέγερση του Πόζναν στην Πολωνία το 1956 και από τα εργατικά
συμβούλια της Βουδαπέστης την
ίδια χρονιά, μέχρι τις απεργίες και
τις καταλήψεις που γέννησαν το
συνδικάτο Αλληλεγγύη στην Πολωνία το καλοκαίρι του 1980.
Οι ιδεολογικοί εκπρόσωποι και
των δυο στρατοπέδων του Ψυχρού
Πολέμου, συμφωνούσαν σε ένα
πράγμα. Ότι οι κοινωνίες της ανατολικής Ευρώπης, που είχαν διαμορφωθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο κατ’ εικόνα και ομοίωση της Ρωσίας του Στάλιν, ήταν
ποιοτικά διαφορετικές κοινωνίες.
Η επίσημη προπαγάνδα του ανατολικού μπλοκ ισχυριζόταν ότι εκεί
χτιζόταν ο σοσιαλισμός, μια κοινωνία απαλλαγμένη τόσο από την εκμετάλλευση, τη φτώχεια αλλά και
από την οικονομική κρίση. Για παράδειγμα το Σύνταγμα της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας διακήρυττε ότι: «όλη η
εξουσία βρίσκεται στα χέρια των
εργαζομένων». Όμως, οι εργάτες/
τριες δεν είχαν κανένα λόγο στις
κρίσιμες αποφάσεις για την οικονομία και την πολιτική. Δεν είχαν καν
το δικαίωμα να απεργήσουν και να
φτιάξουν συνδικάτα που θα εκπροσωπούσαν τα αιτήματά τους.
Για τους ιδεολογικούς εκπροσώπους της Δύσης, οι χώρες του ανατολικού μπλοκ ήταν η ενσάρκωση
του «ολοκληρωτισμού». Μιας κοινωνίας που οι πληθυσμοί τους είχαν λίγο πολύ μετατραπεί σε άβουλους δούλους, που μοχθούσαν αλλά δεν μπορούσαν να αμφισβητή-

Αντίσταση σε
Ανατολή και Δύση
σουν τους εξουσιαστές τους.
Εκτός από τις λίγες γενναίες ψυχές
που διέφευγαν στον «ελεύθερο κόσμο» ή νοσταλγούσαν την επιστροφή των παλιών γαιοκτημόνων και
αφεντικών.

Σημαία
Η Τσεχοσλοβακία του 1968
όπως και όλες οι προηγούμενες
και επόμενες εξεγέρσεις κατέρριπταν στην πράξη αυτά τα ιδεολογήματα. Η εργατική τάξη –και οι
φοιτητές το 1968- πάλευαν με τον
ίδιο τρόπο που πάλευαν και οι συνάδελφοί τους στη Δύση. Κι οι
αγώνες τους όταν γενικεύονταν
μπορούσαν να γίνουν σημαία όλων
των καταπιεσμένων και να ταρακουνήσουν υπερδυνάμεις που
έμοιαζαν ανίκητες.
Αυτό ήταν δυνατό να γίνεται σε
Δύση και Ανατολή, γιατί οι κοινωνίες του ανατολικού μπλοκ δεν βρίσκονταν έξω από το καπιταλιστικό
σύστημα. Ήταν τμήμα του, και μοιράζονταν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά και δυναμική.
Στη δεκαετία του ’30 η σταλινική
γραφειοκρατία ξερίζωσε ό,τι είχε
απομείνει από την απελευθερωτική
κληρονομιά της μεγάλης Επανάστασης του Οκτώβρη του 1917. Είχε δυναμώσει και εδραιωθεί στις
συνθήκες της απομόνωσης του
πρώτου εργατικού κράτους στον
κόσμο. Αλλά τότε, στις αρχές της
δεκαετίας του ’30 έβαλε μπροστά
να γίνει μια βιομηχανική και στρατιωτική υπερδύναμη που θα «έφτανε και θα ξεπερνούσε τη Δύση».
Η παρέμβαση του κράτους στην
οικονομία για να ξεπεράσει το σύ-

στημα την κρίση του και η κάθε άρχουσα τάξη να βγει νικήτρια στις
κόντρες με τους ανταγωνιστές
τους δεν ήταν σταλινική ιδιαιτερότητα. Σε διάφορους βαθμούς και
μείγματα εφαρμόστηκε σε όλες τις
χώρες του καπιταλιστικού κόσμου
στις δεκαετίας του ’30 και στη συνέχεια. Όμως, στην Ρωσία ο κρατικός καπιταλισμός έφτασε στην πιο
«καθαρή» μορφή του, μιας και η
παλιά άρχουσα τάξη είχε εξαφανιστεί.
Η Ρωσία έγινε όντως υπερδύναμη, που νίκησε τις στρατιές του Χίτλερ και έστειλε πρώτη άνθρωπο
στο διάστημα. Όμως, παρά τα επιτεύγματα δεν μπορούσε να ξεφύγει
από την πίεση του διεθνούς ανταγωνισμού, που έπαιρνε τη μορφή
της κούρσας των εξοπλισμών. Η
άρχουσα τάξη της έμοιαζε με μια
μεγάλη Ανώνυμη Εταιρεία (το κράτος) που έπρεπε να παράγει πιο
αποτελεσματικά από τους ανταγωνιστές της, στηριγμένη στην απόσπαση υπεραξίας από την εργατική
τάξη. Η ταξική πάλη ήταν το χαρακτηριστικό τόσο του καπιταλισμού
της Ανατολής όσο και της Δύσης.
Τη δεκαετία του 1990, οι απολογητές του καπιταλισμού θριαμβολογούσαν για την κατάρρευση του
«κομμουνισμού». Στην πραγματικότητα αυτό που κατάρρευσε ήταν ο
κρατικός καπιταλισμός, κι η κρίση
του ήταν κομμάτι της κρίσης που
αγκάλιαζε το παγκόσμιο σύστημα.
Οι θριαμβολογίες διαψεύστηκαν. Ο
σοσιαλισμός είναι επίκαιρος, η κοινωνία που θα χτίσει η εργατική τάξη με τους δικούς της αγώνες και
με τη δική της δημοκρατία.

Εργάτες προσπαθούν να πείσουν τους Ρώσους φαντάρους

σελ. 8 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1337, 22 Αυγούστου 2018

Π

ριν την αναφορά στα συμβάντα της καταστροφικής πυρκαγιάς, που άφησε πίσω της 95 νεκρούς και πολλούς τραυματίες, και στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού - τις 20 παρεμβάσεις για την προστασία
και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος
και τη νέα Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών - θεωρώ σκόπιμο να θέσω τρία
σημεία τα οποία αφορούν τόσο στις υπερκείμενες συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, όσο
και στις διαχρονικές παθογένειες της πολιτικής για το περιβάλλον και τον πολεοδομικό
σχεδιασμό στη χώρα μας.

1. Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΧΕΙ
ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ
ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ
Το 1992 στη Διεθνή Διάσκεψη του Ρίο η κλιματική αλλαγή αποτυπώθηκε ως προς τα αίτια,
τις καταστροφικές της συνέπειες και τις αναγκαίες παγκόσμιες πολιτικές ανάσχεσης της
απειλητικής για τη φύση και την ανθρώπινη
ζωή υπερθέρμανσης του πλανήτη. Στη Διεθνή
Διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στο Παρίσι
το 2015 οι ΗΠΑ υπέγραψαν την κοινή απόφαση λήψης μέτρων για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς, αλλά ο νέος πρόεδρος Τραμπ, εκπρόσωπος του πετρελαϊκού λόμπι, απέσυρε μετά
την εκλογή του την υπογραφή της χώρας του.
Η Κίνα δεν προσήλθε στη διάσκεψη αν και έχει
τεράστια συμμετοχή στην υπερθέρμανση του
πλανήτη.
Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής
είναι ήδη ορατά και έχουν δραματικές επιπτώσεις: δεκάδες εκατομμύρια πρόσφυγες λόγω
ξηρασίας και πλημμυρών από τις πιο φτωχές
χώρες, τεράστιες καταστροφές δασών από
την Καλιφόρνια μέχρι την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Κροατία, ακραία πλημμυρικά φαινόμενα, ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες το
2018 σε Γαλλία, Βρετανία, Σκανδιναβικές χώρες, Ιταλία, Ιαπωνία. Τα ανθρώπινα θύματα συνεχώς πολλαπλασιάζονται ενώ ζώα και πουλιά
εξοντώνονται μαζικά από τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με τη διεθνή ερευνήτρια και πανεπιστημιακό Νατάσσα Ρωμανού «λόγω της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη έχουν τετραπλασιαστεί οι πλημμύρες και
έχουν διπλασιαστεί οι καύσωνες, οι ξηρασίες,
οι πυρκαγιές και οι καταιγίδες ενώ στην Αττική, την περισσότερο πυρόπληκτη περιφέρεια
της χώρας, έχει καεί το 40% του δασικού
πλούτου της. Η θερμοκρασία στην Ευρώπη
αυξήθηκε κατά 1,3 βαθμούς σε σχέση με 50
χρόνια πριν, ενώ τα πιο θερμά χρόνια ήταν
από το 2011 και μετά».
Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η Γη μπορεί να οδηγηθεί σε μια κατάσταση θερμοκηπίου η οποία μπορεί να μην είναι αναστρέψιμη.
Σήμερα οι θερμοκρασίες έχουν αυξηθεί κατά 1
βαθμό περίπου από την προβιομηχανική εποχή
και αυξάνονται κατά 0.17 ανά δεκαετία. Από
την προσέγγιση αυτή προκύπτει ότι το όριο
των 2 βαθμών της διάσκεψης του Παρισιού
δεν είναι ασφαλές, πολύ περισσότερο που οι
πολιτικές διεθνώς είναι αναντίστοιχες με το
πρόβλημα.
Οι πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής πρέπει να έχουν παγκόσμια ανταπόκριση - για παράδειγμα η ανάσχεση της υπερχειλίζουσας αστικοποίησης του πλανήτη και η
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι λύσεις αυτές βρίσκονται, όμως, σε πλήρη αντί-

Οι πυρκαγιές στην Αττική

Κλιματική αλλαγή, διαχρονικές
παθογένειες και κυβερνητικές εξαγγελίες
φαση με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων κολοσσών και της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας. Η διεθνής διάσταση και η απουσία επαρκών παγκόσμιων συμφωνιών δεν απαλλάσσει
τα εθνικά κράτη. Τόσο οι πολιτικές όσο και οι
ευθύνες έχουν και εθνικό όνομα. Η Ελλάδα
κωφεύει στα επίδικα γενικά και ειδικά μέτρα.
Από την εποχή των μνημονίων, όχι μόνο δεν
υπάρχουν πολιτικές πρόληψης από τις πυρκαγιές και αναδάσωσης/ανάπλασης των δασών
όπως και αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων, αλλά προστίθενται συνεχώς νέοι
«αναπτυξιακοί» νόμοι και «επενδύσεις» που
επιβαρύνουν ιλιγγιωδώς τις ήδη επικίνδυνες
συνθήκες εκδήλωσης ακραίων φαινομένων.

2. ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΔΟΜΗΣΗ ΚΑΙ
ΝΟΜΙΜΕΣ ΕΜΠΡΗΣΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Η αυθαίρετη δόμηση στη σύγχρονη Ελλάδα
αποτελεί μια διαχρονική νοσηρή πραγματικότητα. Δεν πρόκειται για την προσφυγική κατοικία μετά τη μικρασιατική καταστροφή , ούτε
για τη λαϊκή αυτοστέγαση εκτός σχεδίου, μετά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, των διωγμένων από
την ύπαιθρο λόγω φτώχειας ή πολιτικών φρονημάτων κατοίκων της χώρας. Πρόκειται για
τη δεύτερη, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, κατοικία η οποία με την ανοχή ή/και
την ενθάρρυνση του κράτους δημιούργησε
ένα ακλόνητο σύστημα αλληλεξάρτησης μεταξύ των μεταπολεμικών κυβερνήσεων και μεγάλων κατηγοριών του πληθυσμού.
Από το σύστημα αυτό οι αυθαίρετοι οικιστές
βγήκαν τελικά ζημιωμένοι γιατί πλήρωσαν, τόσο με το αυξημένο κόστος της παράνομης κατασκευής όσο και με τα πρόστιμα για νομιμοποίηση, στο ακέραιο την αξία ενός υποβαθμισμένου στατικά, αρχιτεκτονικά και κυρίως πολεοδομικά κτίσματος, το οποίο αποδεικνύεται
στις πυρκαγιές παγίδα θανάτου. Το κράτος,
από την πλευρά του, μετέτρεψε τους πολίτες
σε ομήρους και χειρίσιμη εκλογική πελατεία,
αποποιούμενο την υποχρέωσή του για πολεοδομικό σχεδιασμό και κοινόχρηστους χώρους
και ενισχύοντας ταυτόχρονα με τα πρόστιμα
της αυθαιρεσίας τα δημόσια ταμεία.
Η επέμβαση στην αυθαίρετη δόμηση επιχειρήθηκε πρώτη φορά από τον υπουργό Περιβάλλοντος Αντώνη Τρίτση, που απομακρύνθηκε γι αυτό από το συγκεκριμένο υπουργείο
ενώ παύθηκε οριστικά από το κυβερνητικό
σχήμα όταν προχώρησε ως υπουργός Παιδείας στην εθνικοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Η αυθαιρεσία δεν σταματά όμως στα μικροαστικά και μεσοαστικά αυθαίρετα. Ήδη από τη
δεκαετία του 1990 το κράτος νομοθετεί καταχρηστικά υπέρ της μεγάλης ιδιοκτησίας και
του μεγάλου κεφαλαίου, καταφανώς σε βάρος
της περιβαλλοντικής προστασίας και των περιορισμών στην εκμετάλλευση της γης. Αποδέκτες της εξαιρετικής αυτής μεταχείρισης είναι έλληνες και ξένοι επενδυτές στους τομείς
του τουρισμού, των ανεμογεννητριών, της μεταλλευτικής δραστηριότητας, της «διαχείρισης» των απορριμμάτων, των ορυκτών καυσίμων. Η κατάσταση παροξύνθηκε με την εφαρ-

μογή των μνημονίων και καθόλου δεν ανακόπηκε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα «οι
αστικές πυκνώσεις», που συμπληρώνουν τις
διαδικασίες εκπόνησης δασικών χαρτών, υπενθυμίζουν στην εκλογική πελατεία ότι και η μικρομεσαία αυθαιρεσία θα προστατευτεί, καθώς οι αυθαίρετες «πυκνώσεις» δεν θα κατεδαφιστούν. Βεβαίως η εκπόνηση δασικών χαρτών για το σύνολο της χώρας είναι απολύτως
αναγκαία προϋπόθεση για να προστατευτούν
τα δάση, πλην όμως, επειδή το κίνητρο είναι η
ασφάλεια δικαίου για τις μεγάλες επενδύσεις
όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ύπαρξη
δασικών χαρτών δεν συνεπάγεται αυτόματα τη
δασική προστασία. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από τα πολλά που υπάρχουν κάνουν
κατανοητό το ότι οι εξαγγελίες περί αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αντιφάσκουν με
την υλοποιούμενη πολιτική. Στο θέμα των
υδρογονανθράκων, που άνοιξε πρόσφατα
στην Ηπειρο και άλλες περιοχές, αντέδρασαν
όχι μόνο τα κινήματα αλλά και το WWF με μια
εκτενή επιστημονική αντίκρουση για τις συγκεκριμένες εξορύξεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι
σε σχετική εκπομπή της ΕΡΤ, η συζήτηση μονοπωλήθηκε από τα στελέχη της εταιρείας και
διάφορους αναρμόδιους ενώ στο WWF δόθηκαν μόλις 2 λεπτά. Στο Ελληνικό η ίδια η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
θεωρεί την επένδυση αρνητική για την κλιματική αλλαγή και τη βαθμολογεί με -2. Τι θα προσφέρει, λοιπόν, στην Αττική που έχασε το 40%
των δασών της μια πόλη με ουρανοξύστες και
πολύ υψηλά κτίρια 3.600.000 τμ, που εξαρχής
καταστρέφει 580 στρ. δασικών εκτάσεων;

3. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΦΑΣΚΕΙ ΜΕ ΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ
(ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) ΚΡΑΤΟΣ
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας,
που αντικαταστάθηκε με τις εξαγγελίες του
πρωθυπουργού από την Εθνική Υπηρεσία Διαχείρισης Έκτακτων Αναγκών, εμπεριείχε στον
τίτλο της την πολιτική υποχρέωση του κρά-

τους να προστατεύει τους πολίτες από ακραία
καιρικά φαινόμενα, όπως πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς. Πρωτίστως περιλαμβάνει το
ύψιστο δικαίωμα προστασίας της ανθρώπινης
ζωής που δικαιούται κάθε άνθρωπος -πολίτης
αυτής της χώρας ή ξένος. Αυτή την προστασία
δεν εγγυήθηκε το ελληνικό κράτος διαχρονικά
γιατί δεν επένδυσε σε αξίες και σε «αφανείς»
υπηρεσίες που γίνονται ορατές μόνο τη στιγμή
της κρίσης.
Η σημερινή κυβέρνηση δεν άλλαξε αυτή την
κατάσταση γιατί οι νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές επιβάλλουν λιγότερο κράτος,
δηλαδή συρρικνωμένες ή/και διαλυμένες κοινωνικές δομές για τη στήριξη και την προστασία των πολλών. Η υποβάθμιση της πυροσβεστικής, της αρμόδιας για τις φυσικές καταστροφές υπηρεσίας της αστυνομίας, των εμπλεκόμενων τομέων της δημόσιας διοίκησης,
τα ανεπαρκή επίγεια και εναέρια μέσα, η αδυναμία συντονισμού την ώρα της κρίσης, όλα
αυτά οδήγησαν στα τραγικά αποτελέσματα.
Τίποτε δεν δικαιολογεί την αυθαίρετη δόμηση, που τη στιγμή της πυρκαγιάς εγκλώβισε
τους ίδιους τους κατοίκους της περιοχής, Το
(κοινωνικό) κράτος, όμως, οφείλει να προλαμβάνει τους κινδύνους και να σώζει τους ανθρώπους από το θάνατο όπου και αν κατοικούν. Η κατάσταση στο Μάτι ήταν γνωστή πολύ πριν την τελευταία πράξη του δράματος.
Και ο πολεοδομικός ανασχεδιασμός - αν δεν
είναι αντίφαση ο ανασχεδιασμός της αυθαίρετης δόμησης μέσα στο δάσος - θα έπρεπε να
είχε προηγηθεί. Σε κάθε περίπτωση διαπιστώνεται μια σοβαρή αντίφαση: οι αυθαιρετούντες
ζητούν ανύπαρκτο κράτος όταν κτίζουν και περιφράσσουν και ισχυρό κράτος όταν πρέπει να
προστατευτούν.

ΟΙ 20 ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ Η
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η μετατόπιση της συζήτησης από την καταστροφή στο Μάτι, τους θανάτους και τους

Μια μαρτυρία
τραυματισμούς πολλών δεκάδων ανθρώπων
σε δομικού χαρακτήρα παθογένειες του πολεοδομικού σχεδιασμού και της προστασίας του
δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος, μπορεί ενδεχομένως να αποτελεί κίνηση σκοπιμότητας της κυβέρνησης απέναντι στους αντιδραστικούς και διαχρονικά ένοχους πολιτικούς της αντιπάλους και την κοινή γνώμη.
Ανοίγει όμως αναγκαστικά τη συζήτηση για
την επόμενη μέρα. Αυτό είναι θετικό, ανακύπτουν πάντως σοβαρά ζητήματα.
Α. Η πρόκληση φυσικών καταστροφών συναρτάται βεβαίως και με θέματα πολεοδομικού
σχεδιασμού. Μια βασική προϋπόθεση που εύκολα και γρήγορα μπορεί να υλοποιηθεί είναι
η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου της τελευταίας δεκαετίας, του ν.4269/2014 περί
«Χωροταξικής και Πολεοδομικής Μεταρρύθμισης» της κυβέρνησης Σαμαρά, οι κατευθύνσεις του οποίου διατηρήθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση με τον ν.4447/2016 «Χωρικός
Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη». Αυτό
όμως δεν περιλαμβάνεται στις κυβερνητικές
εξαγγελίες. Επίσης, είναι απολύτως αντιφατικό για ένα σοβαρό πολεοδομικό ανασχεδιασμό/σχεδιασμό σε νέες βάσεις να ενεργοποιούνται τα εργαλεία του Ειδικού Χωρικού Σχεδιασμού, που έγινε για να διευκολύνει τις fast
track επενδύσεις.
Β. Ακόμα και το φαινομενικά εύκολο μέτρο κατεδάφισης 3.200 αυθαιρέτων στην Αττική - για
τα οποία υπάρχουν πρωτόκολλα κατεδάφισης
- και ανάλογου αριθμού στην υπόλοιπη Ελλάδα έχει τις δυσκολίες της διαχείρισης από την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση η οποία δεν διαθέτει
το αναγκαίο προσωπικό για να χειριστεί μία
συγκρουσιακή υπόθεση που κρίνεται σε τοπικό επίπεδο,
Γ. Η εξαγγελία για χάραξη της γραμμής αιγιαλού για όλη τη χώρα - σήμερα είναι μόνο 15%και της οριοθέτησης των δεκάδων χιλιάδων
ρεμάτων μέσα στο 2019. αν δεν εκφράζει
άγνοια του θέματος παραπέμπει σε εκλογική
σκοπιμότητα. Υπάρχουν ήδη θέματα ρεμάτων
μετά τις πρόσφατες πλημμύρες, όπως άμεσες
κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, που θα μπορούσαν
να ρυθμιστούν σε μικρό χρονικό διάστημα,
όπως και η ανάκληση των τσιμεντοποιήσεων
της κοίτης και των πρανών των ρεμάτων της
Πικροδάφνης, του Ποδονίφτη, της Ραφήνας
κ.α.
Δ. Το μείζον ερώτημα, αν δεχτούμε καλοπροαίρετα ότι οι διαδικασίες για τα παραπάνω
υπάρχει πρόθεση να επισπευστούν, είναι το
ποιος θα υλοποιήσει τα σχέδια. Γιατί είναι
γνωστό ότι όλα τα εμπλεκόμενα υπουργεία, η
αποκεντρωμένη διοίκηση, η αυτοδιοίκηση και
οι συναρμόδιες υπηρεσίες δεν διαθέτουν
επαρκές προσωπικό ούτε για τις τρέχουσες
ανάγκες. Τα 250 άτομα είναι μόνο για την ενίσχυση των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων
και οι μνημονιακοί νόμοι δεν επιτρέπουν προσλήψεις.
Ε. Η αναδιοργάνωση της Πολιτικής Προστασίας είναι μια θετική εξέλιξη και ελπίζουμε ότι
θα γίνει γιατί υπάρχουν ήδη πόροι 500 εκατομμυρίων ευρώ. Παραμένει όμως το πρόβλημα της επαρκούς στελέχωσης των υπηρεσιών
που θα εμπλέκονται επί του πεδίου και το
ερώτημα αν η στελέχωση τους περιλαμβάνεται στο παραπάνω ποσό.

Ελένη Πορτάλιου
καθηγήτρια αρχιτεκτονικής
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Πώς παλέψαμε μέσα
στο καλοκαίρι των Ιουλιανών

Θ

α παραθέσουμε την μαρτυρία ενός
από τους συντρόφους μας, ο οποίος μαζί με άλλους έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στα γεγονότα του Ιούλη ‘65,
σαν μέλος της τότε Τροτσκιστικής Οργάνωσης “Εργατική Πρωτοπορία” γνωστός (από
τον Σταλινικό και Παπαντρεϊκό τύπο) ως «ο
σωματώδης με το κόκκινο πουκάμισο», τον
οποίον μεταλλάξανε …σε αστυνομικό προβοκάτορα.
“…Ήμασταν σαν μεθυσμένοι από την
προσωρινή συμπάθεια που είχαμε αποκτήσει, αφού για πάνω από ένα μήνα μας έβλεπαν καθημερινά να είμαστε μπροστά -μπροστά στις διαδηλώσεις, συγκρουόμενοι με
την αστυνομία και τις μηχανοκίνητες αύρες.
Παρά και ανεξάρτητα από τη δύναμή μας,
εμείς οι τροτσκιστές της Εργατικής Πρωτοπορίας, όπως και μια άλλη τροτσκιστική
ομάδα που είχε διασπαστεί από τους «εισοδιστές» των Παμπλικών του ΚΔΚΕ, η Εργατική Δημοκρατία, μια άλλη ομάδα του Μάκη
Παπούλια- Πέτρουλα (που λίγο πριν συνομιλούσαν με τους Τροτσκιστές), επίσης πολλοί σύντροφοι και αγωνιστές ανένταχτοι του
ΚΔΚΕ που δεν συμφωνούσαν να κάνουν τον
«αρουραίο» χωμένοι μέσα στην ΕΔΑ και
στους Λαμπράκηδες (εισοδισμός σουί-γκένερις) και πολλοί Λαμπράκηδες που δεν
ήταν για δενδροφυτεύσεις και φόνευμα
καμπιών στον Υμηττό, πορείες ειρήνης κτλ
και πάντα οι σύντροφοι του περιοδικού Αναγέννηση, της τότε Κινεζόφιλης τάσης. Είχαμε συνειδητά δημιουργήσει στο πι και φι
επιτροπές αγώνα, οι οποίες αγκάλιαζαν 50100 μαχητικότατους διαδηλωτές. Είχαμε
φτιάξει και συμφωνήσει στα πεταχτά και
προφορικά ένα πρόγραμμα δράσης. Θα
ήμασταν πάντα μαζί και αν μας διέλυαν θα
είχε όμως η κάθε ομάδα συγκεκριμένο σημείο επανασύνδεσης. Η πάλη μας δεν ήταν
μόνο ενάντια στις αφηνιασμένες στην κυριολεξία αστυνομικές ορδές, αλλά και ενάντια στους «πυροσβέστες» της ΕΔΑ, οι οποίοι πάσχιζαν πάντα και με κάθε θυσία να
αποτρέψουν τις συγκρούσεις με την αστυνομία στο όνομα της ομαλής εξέλιξης.
Η βαναυσότητα της αστυνομίας που έκανε
άγριες επιδρομές ακόμα και μέσα σε άσχετα
Λεωφορεία και βάραγαν στο ψαχνό, γριές
γέρους και παιδιά, είχε θεριέψει το μίσος
του λαού. Οι μάζες δεν μπορούσαν να ξεχάσουν το μεγάλο νεκρό μας Σωτήρη Πέτρουλα. Αυτό το επαναστατικό κλίμα εμείς της
“Εργατικής Πρωτοπορίας” και όχι μόνο, το
καλλιεργήσαμε και το ανεβάσαμε στον ανώτατο βαθμό που θα μπορούσε μια ολιγάριθμη ομάδα επαναστατών. Εκείνη την ημέρα
(και ως το πρωί) καμιά 15αριά τέτοιες ομάδες ευκίνητες και θαρραλέες με συνδέσεις
με μηχανάκια μεταξύ τους, «κυριέψαμε» την
Αθήνα. Mε ένα ανθρώπινο μοχλό 40-50 ατόμων και ένα ρυθμικό εε-ωωππ-εε-ωωππ, αναποδογυρίζονταν τα τεράστια πυροσβεστικά
οχήματα στη μέση του δρόμου. Με πραγματική αυτοθυσία, παιδαρέλια πετάγανε πίσω
τα καπνογόνα. Η Αθήνα της αντιπαροχής και

της πολυκατοικίας, ήταν ένα απέραντο γιαπί, και τα καρότσια γεμάτα πέτρες να αδειάζουν στα κεφάλια των ορδών της καταστολής. Οι αλυσίδες που υπήρχαν τότε κατά μήκους των πεζοδρομίων για τους πεζούς και
οι τουμπαρισμένες αντλίες στην Πανεπιστημίου έξω από το σινεμά ΡΕΞ κοντά στην
Ομόνοια, έγιναν γερά οδοφράγματα.
Οι οικοδόμοι του 1960-1 μας είχαν δείξει
πώς να ξηλώνουμε τα πεζοδρόμια και οι
θρυμματισμένες πλάκες έγιναν γερό όπλο
στα χέρια μας. Με το όπλο των βρεγμένων
μαντηλιών στο πρόσωπό μας και με τις πορτοκαλόφλουδες στα μάτια μας που μας
έδειχναν μάτια κιτρινισμένα, όπως και με το
άναμμα φωτιών στη μέση του δρόμου για
να διαλύεται ο καπνός από τις καπνογόνες
βόμβες που κατά εκατοντάδες εξαπολύονταν από τις ορδές του αστικού κράτους
εναντίον μας. Μια χούφτα επαναστατών δίχως μηχανισμό επικεφαλής 500-600 νεαρών, μπορέσαμε και κρατήσαμε το κέντρο
της πόλης στα χέρια μας. Ξεφτιλίσαμε τις
ιδέες του “ισχυρού” και παντοδύναμου κράτους, που διοχέτευαν στο λαό για χρόνια.
Κουρασμένοι, αλλά γεμάτοι ενθουσιασμό το
διαλύσαμε τις πρωινές ώρες. Έτσι κι αλλιώς
δεν υπήρχε άλλη διέξοδος…

Η άλλη μέρα
Την άλλη μέρα που όλοι οι αντιδραστικοί
συνήλθαν από τον τρόμο τους, άρχισαν με
τον τύπο τους να κριτικάρουν την κυβέρνηση για την ανικανότητα να προφυλάξει την
Αθήνα από “αλήτες, Αναρχικούς και Τροτσκιστές”. (Όλες οι εφημερίδες 21/8/65). Οι
“κεντρώες” και ας μη φανεί παράξενο οι
αριστερές Αυγή και Αλλαγή, έγραψαν ότι τα
γεγονότα τα έκαναν χαφιέδες προβοκάτορες και μάλιστα ο αρχηγός τους …ένας σωματώδης αστυνομικός με κόκκινο πουκάμισο τους καθοδηγούσε. Έως εκεί έφτασε το
χάλι των σταλινικών της ΕΔΑ. Αλλά τίποτα
δεν τους εμπόδισε να πάνε την άλλη μέρα

Ιουλιανά ‘65

στον υπουργό Δημόσιας Τάξης Αλαμανή και
να του πουν ότι τα γεγονότα τα δημιούργησαν εξτρεμιστές και τροτσκιστές. Όλοι
εμείς που ήμασταν στους δρόμους σε καθημερινή βάση (πρωί και βράδυ), γνωρίζαμε
ότι ο γιγαντόσωμος νεαρός δεν ήταν άλλος
παρά μόνο ένας και ότι τάχα μου το σενάριο με τα πολλά κόκκινα πουκάμισα με τους
πολλούς πράκτορες μεταμφιεσμένους σε
Λαμπράκηδες, ήταν ένα άτιμο ψέμα και σατανικός φτιαχτός μύθος. Οι εφημερίδες του
«Κέντρου και της …Αριστεράς» δεν μπόρεσαν να καταλάβουν τις απότομες μεταβολές στις συνειδήσεις των μαζών και τις απότομες ανατροπές στους συσχετισμούς των
ταξικών δυνάμεων. Η κατάληψη του κέντρου της Αθήνας, οι πυρπολήσεις και τα
οδοφράγματα, έδειχναν ένα τοπικίστικο δυϊσμό εξουσίας, η γενική απεργία λίγες μέρες
πριν και η κατάληψη των δρόμων, έδειξαν
με μέγιστη διαφάνεια, ποιο ήταν το πραγματικό κοινωνικό περιεχόμενο των γεγονότων.
Από την άλλη μεριά, η μοναρχική αντίδραση
και η αστυνομία προσπαθούσαν να εκφοβίσουν τους μικροαστούς να μην ταλαντεύονται προς τη μεριά του επαναστατημένου
προλεταριάτου με τις «ερυθρές» πυρκαγιές,
τα οδοφράγματα, το ξήλωμα των πεζοδρομίων, τη γενική απεργία και το πηγαίο αυθόρμητο των εξεγερμένων μαζών που εξέφραζαν οι συνειδητοί επαναστάτες. Έτσι
εξηγείται ότι μια διακοσάρα επαναστάτες
έπαιξαν ένα δυσανάλογο ρόλο και έγιναν
κατά διαστήματα και σε ένα ορισμένο στάδιο του ταξικού αγώνα, μπροστάρηδες και
οδηγητές στην καθημερινή πράξη σε εκατοντάδες χιλιάδες εξεγερμένους όλο το
καυτό καλοκαίρι του 1965.

Χρήστος Τζουρντός, ηγετικό στέλεχος
της Τροτσκιστικής οργάνωσης ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ στην πριν Χούντα περίοδο
και σημερινό μέλος ΣΦΕΑ-Σύνδεσμος
Φυλακισμένων και Εξόριστων Αγωνιστών.
Από Εργατική Δράση 20 Αυγούστου 1989.
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ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8
καφέ «Η μικρή πλατεία» 7μμ
Η φασιστική απειλή
και η πάλη για να την τσακίσουμε
Ομιλητής: Βαγγέλης Χατζηνικολάου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 καφέ Sweet Home
(Ουλοφ Πάλμε 17) 7μμ
Πασαλιμάνι, Αύγουστος 1923
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ισπανία – ο Ραχόϊ έφυγε, η κρίση μένει
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Εργατική τάξη:
Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 Goody’s 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

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

Δραστηριότητες
Μαρξιστικά Φόρουμ
ΧΑΝΙΑ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8
Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Εργατική τάξη:
Ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΠΕΜΠΤΗ 23/8 καφέ 1968
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΚΟΥΚΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΠΕΜΠΤΗ 23/8 καφέ Λούπα 8μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΒΟΛΟΣ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 Θόλος 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΠΕΜΠΤΗ 23/8 καφέ Pure 8μμ
Πώς απαντάμε στην
«επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΥΨΕΛΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8
καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΕΜΠΤΗ 23/8 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 καφέ Μικρές Γεύσεις
(Πλ.Τερψιθέας) 6.30μμ
Πώς απαντάμε
στην «επιστροφή των εθνικισμών»;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΜΠΤΗ 23/8
Μουσικό καφενείο 7.30μμ
Εργατική τάξη:
ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8
πλατεία Μερκούρη 7.30μμ
Πώς απαντάμε
στην επιστροφή των εθνικισμών;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΠΕΜΠΤΗ 23/8 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 23/8
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλήτρια: Αθηνά Μαρκομιχελάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/8 Αυλή του Πέτρου 6.30μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΤΡΑ

•ΠΕΜΠΤΗ 23/8
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
•ΠΕΜΠΤΗ 30/8
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γιατί χρειαζόμαστε
ένα επαναστατικό κόμμα;
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΕΝΤΡΟ

ΠΕΜΠΤΗ 23/8 καφέ Ποέτα 7μμ
Οι πολιτικές εξελίξεις
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/8
στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 23/8 στέκι 6μμ
Μαντρώστε τους ρατσιστές –
Ανοίξτε τα σύνορα
στους πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

αλληλεγγυη
ΠΕΜΠΤΗ 23/8
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/8
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 7.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Π. Φύσσα 7.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού-Φιξ 6.30μμ
ΚΥΨΕΛΗ Φωκίωνος (Γερμανός) 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου
και Μαρτίου 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 23/8
στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

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

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/8
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή Καλλιδρομίου 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s 11.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 6μμ
ΒΡΙΛΗΣΙΑ πλατεία 5μμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πλατεία Μιχαήλ Αγγέλου 7μμ
ΧΑΝΙΑ λαϊκή Μίνωος 10πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

To μαρξιστικό βιβλιοπωλείο στην Έκθεση Βιβλίου
Την 1η Σεπτέμβρη ξεκινάει η Έκθεση Βιβλίου στο Ζάππειο. Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα έχει τη δική του
παρουσία στην έκθεση στο περίπτερο 156.
Στο πλαίσιο της έκθεσης το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
θα οργανώσει εκδήλωση – βιβλιοπαρουσίαση δύο εκδόσεών του σχετικών με τη μάχη ενάντια στον εθνικισμό,
του “Μαρξισμός κι Εθνικισμός” του Κρις Χάρμαν και του
“Μακεδονικό, η Κρίση στα Βαλκάνικα και η Εργατική Τάξη”. Η εκδήλωση θα γίνει την Κυριακή 16 Σεπτέμβρη,
στις 7μμ και θα μιλήσουν η πανεπιστημιακός Αλεξάνδρα

Εξορμήσεις με
την εργατικη

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και
Ρήγα Φερραίου 11πμ

Ιωαννίδου, ο συγγραφέας και δημοσιογράφος της ΕφΣυν Τάσος Κωστόπουλος κι ο διευθυντής της Εργατικής
Αλληλεγγύης, Πάνος Γκαργκάνας.
Στα τέλη Σεπτέμβρη θα κυκλοφορήσει και η νέα έκδοση του βιβλίου του Κρις Χάρμαν, “Η Χαμένη Επανάσταση - Γερμανία 1918-1923”, αφιερωμένη στα 100 χρόνια
από το ξέσπασμα της Γερμανικής Επανάστασης. Στο
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (Φειδίου 14-16 Αθήνα, τηλ 210
5247584) έχει ανοίξει κατάλογος προπληρωμών με 40%
έκπτωση.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω

www.socialismfrombelow.gr

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 προστα τεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης.
H εργατική τάξη θα χρειαστεί το δικό της
κράτος, στηριγμένο στην άμεση δημοκρα τία, στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους
χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακό μα και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική
επα νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης 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 ενό -

τητα 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 κλί μακα 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.
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.

Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και
στα μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.

εργατικη αλληλεγγυη

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
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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 προο πτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eί μα στε αντί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη
υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν
προέρχεται.

Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

MME
STOP στις απολύσεις
Σε πογκρόμ απολύσεων προχώρησαν αφεντικά των
ΜΜΕ τις μέρες του δεκαπενταύγουστου. Στον ΑΝΤ1
απολύθηκαν 4 τεχνικοί στις 13 Αυγούστου με αποτέλεσμα τουλάχιστον μέχρι τις 19 Αυγούστου να μην προβάλονται δελτία ειδήσεων λόγω στάσεων εργασίας των συναδέλφων τους. Αλλά κι από το συγκρότημα του Μαρινάκη, τον πρώην ΔΟΛ, έρχονται καταγγελίες για καλοκαιρινές απολύσεις. Τουλάχιστον 20 εργαζόμενοι απολύθηκαν από τον Ιούλη.
“Την απόλυσή μου δεν την περίμενα ούτε έτσι, ούτε
τώρα. Με χτύπησε ξαφνικά, στις 31 Ιουλίου 2018, λίγο
μετά τις 12 το μεσημέρι, αφού είχα καλύψει γράφοντας
επί τρεις εβδομάδες άδειες συναδέλφων με σκληρή
δουλειά” λέει η Ειρήνη Μητροπούλου, εργαζόμενη στο
ΒΗΜΑ τα τελευταία 20 χρόνια. “Τον Ιούνιο, απέλυσαν
ομαδικά 7 συναδέλφους. Με κριτήρια που παραμένουν
ακατανόητα. Είμαστε όλοι πολύ επαρκείς και άξιοι επαγγελματίες. Είναι σαν να έκατσε κάπου, τυχαία, η μπίλια
στη ρουλέτα, σαν να σήκωσαν ένα χαρτί στην τσόχα και
είπαν εσύ θα φύγεις– έχουν απολύσει νέους και μεγαλύτερους σε ηλικία, με παιδιά και χωρίς παιδιά, υγιείς και
με προβλήματα ασθενείας, συναδέλφους που έπαιρναν
1.000 ευρώ και άλλους με λιγότερα. Είναι το κόστος για
τον εργοδότη που δεν θέλει να μπαίνει μέσα ούτε ένα
ευρώ, είναι οι ενοποιήσεις των τμημάτων, είναι κάτι άλλο
που δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να το φανταστώ;...Στη δική μου απόλυση, άκουσα ότι είναι οι περικοπές γιατί δεν
βγαίνει το business plan... Στις 13 Αυγούστου έκαναν και
άλλες 10 απολύσεις”.
Ωστόσο – παρότι στην περίπτωση του ΑΝΤ1 η ΕΤΙΤΑ
προχώρησε σε κινητοποιήσεις – στην περίπτωση των
ΜΜΕ Μαρινάκη, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες προς το παρόν έχουν περιοριστεί σε καταγγελτικές ανακοινώσεις.
Ένα χρόνο μετά την κατάρρευση του ΔΟΛ και την εξαγορά του από το Μαρινάκη, συνεχίζονται οι εκκαθαρίσεις. Τότε ήταν οι εργαζόμενοι που είχαν προχωρήσει
σε επίσχεση, αυτοί που πετάχτηκαν απ'έξω. Τώρα ήρθε
η σειρά των υπολοίπων γιατί... δεν βγαίνει το business
plan. Μόνο η συλλογική δυνατότητα των εργαζομένων,
να μπλοκάρουν απεργιακά τις εφημερίδες και τα σάητ
μπορούν να σταματήσουν το πογκρόμ των απολύσεων
ό,τι και να λένε τα business plans των μιντιαρχών.

ΜΚΟ
Ακυρώθηκε
εκδικητική απόλυση
Άκυρη κρίθηκε από το Εφετείο η απόλυση εργαζόμενης στη ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, υποχρεώνοντας την εργοδοσία να επαναπροσλάβει την εργαζόμενη και να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και μισθούς από το 2013 που
έγινε η απόλυση. Η απόλυση κρίθηκε εκδικητική.
Η εργαζόμενη, μέλος του σωματείου εργαζόμενων στις
ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ) απολύθηκε τον Ιούνη εκείνης της χρονιάς, έχοντας εργαστεί για δύο χρόνια στη ΜΕΤΑδραση
ανασφάλιστη και κατέθεσε αγωγή διεκδικώντας την αναγνώριση του εξαρτημένου χαρακτήρα της εργασίας της,
τη μετατροπή των 16 συνεχόμενων συμβάσεών της σε αορίστου χρόνου και την ακύρωση της απόλυσής της. Η δικαίωση της εργαζόμενης, έδωσε την ευκαιρία σε συναδέλφους της να καταγγείλουν τις συνθήκες εργασίας στη
συγκεκριμένη ΜΚΟ, που περιλαμβάνουν υπερεργασία,
απληρωσιά, απολύσεις και περικοπές. Σε εκκρεμότητα είναι και δεύτερη αγωγή ενάντια στην απόλυση εργαζόμενης σε άλλο τμήμα της ΜΚΟ. “Αναγνωρίζουμε την ξεκάθαρη νίκη της πρώην εργαζόμενης στο τμήμα διερμηνειών και ως δική μας νίκη και ταυτόχρονα αναγνωρίζουμε
τον νέο δικαστικό αγώνα της πρώην συναδέλφου στο τμήμα Συνοδειών και ως δικό μας αγώνα. Δηλώνουμε ξεκάθαρα πως θα σταθούμε στο πλευρό τους και στο πλευρό
κάθε συναδέλφου που δέχεται επίθεση” υπογραμμίζουν
εργαζόμενοι της ΜΕΤΑδρασης σε ανακοίνωσή τους.

Αποχαιρετισμός
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Τιμούμε τον Σαμίρ Αμίν (1931-2018)

O

θάνατος του μαρξιστή θεωρητικού
Σαμίρ Αμίν στις 12 Αυγούστου, σε
ηλικία 86 ετών είναι μια μεγάλη
απώλεια. Οι περισσότεροι σχολιασμοί
στάθηκαν στη σχέση του Σαμίρ Αμίν με
την Ελλάδα και συγκεκριμένα με το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου στη δεκαετία του ’70 και την στάση του απέναντι
στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία χρόνια.
Αυτές οι αναφορές, που κυμαίνονται
από την νοσταλγία μέχρι την καλυμμένη
ειρωνεία, αδικούν τον ίδιο και το έργο
του. Η ζωή και το έργο του Σαμίρ Αμίν
ήταν αφιερωμένο στους αγώνες των καταπιεσμένων και οι θεωρητικές του συμβολές σ’ αυτή την προσπάθεια υπάκουαν.
Ο Σαμίρ Αμίν γεννήθηκε στην Αίγυπτο
το 1931 και πολιτικοποιήθηκε από τα γυμνασιακά του χρόνια. Σε μια συνέντευξή
του τον Φλεβάρη του 2017 περιέγραφε
πως εκείνη την εποχή στο γυμνάσιο που
φοιτούσε οι ενεργοί πολιτικά μαθητές, η
μεγάλη πλειοψηφία, ήταν χωρισμένοι ανάμεσα σε Άραβες εθνικιστές και κομμουνιστές. Ο Αμίν επέλεξε το δεύτερο και όπως
δήλωνε στην ίδια συνέντευξη «συνεχίζω να
θεωρώ τον εαυτό μου κομμουνιστή».
Εντάχθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα,
πρώτα στην Αίγυπτο και στη συνέχεια
στην Γαλλία όπου συνέχισε τις σπουδές
του. Επέστρεψε στην Αίγυπτο το 1957
όταν το καθεστώς του Νάσερ που είχε ταπεινώσει τον αγγλογαλλικό ιμπεριαλισμό
στο Σουέζ την προηγούμενη χρονιά βρισκόταν στο απόγειο της επιρροής του σε
όλον τον αραβικό κόσμο. Όμως, για τον
Σαμίρ Αμίν και τους συντρόφους του το
ζήτημα δεν ήταν μόνο η αποτίναξη του
αποικιοκρατικού ζυγού, ήταν μια κοινωνία
χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους, ο σοσιαλισμός. Αυτό που έβλεπε
στην Αίγυπτο όπως και σε άλλα τέτοια καθεστώτα, ήταν η ανάδυση μιας νέας αστι-

κής τάξης μέσα και γύρω από το κράτος.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Αιγύπτου
ωστόσο, στήριζε άκριτα τον «μη-καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης» του Νάσερ, σε
σημείο που αυτοδιαλύθηκε στις αρχές
της δεκαετίας του ’60. Η ΕΣΣΔ στήριζε το
καθεστώς και το κόμμα έπρεπε να ευθυγραμμιστεί. Ο Σαμίρ Αμίν και ένα μεγάλο
μέρος του κόμματος αντέδρασαν σε αυτές τις επιλογές.
Αναζήτησε έμπνευση και πολιτική πυξίδα στην Κίνα του Μάο. Στα μέσα και τα
τέλη της δεκαετίας του ’60 για χιλιάδες
αγωνιστές και αγωνίστριες σε όλον τον
κόσμο η Κίνα έμοιαζε να προσφέρει ένα
γνήσια ριζοσπαστικό δρόμο, μακριά από
τη γραφειοκρατία της Ρωσίας και τις διεθνείς επιλογές της.

Κόκκινο νήμα
To κόκκινο νήμα που διαπερνάει το θεωρητικό έργο του Σαμίρ Αμίν, από το
πρώτο μεγάλο βιβλίο που προκάλεσε την
προσοχή όταν εκδόθηκε το 1974, με τίτλο
Συσσώρευση σε Παγκόσμια Κλίμακα, μέχρι μετέπειτα εργασίες όπως το βιβλίο
Ευρωκεντρισμός (1988) ήταν η προσπάθεια να αναλυθεί ο καπιταλισμός σε παγκόσμια κλίμακα, σαν ένα ενιαίο σύστημα
και στην ιστορική του εξέλιξη.
«Καπιταλισμός δεν είναι οι ΗΠΑ και η
Γερμανία με την Ινδία και την Αιθιοπία να είναι ‘μισο-καπιταλιστικές’. Καπιταλισμός είναι οι ΗΠΑ και η Ινδία, η Γερμανία και η Αιθιοπία παρμένες μαζί», έγραφε σε μια ξαναδουλεμένη έκδοση της Συσσώρευσης σε
Παγκόσμια Κλίμακα. Είναι αλήθεια ότι απ’
αυτή την σωστή αφετηρία, ο Σαμίρ Αμίν
έβγαζε πολλές φορές λάθος συμπεράσματα, όπως για παράδειγμα για την συμμετοχή της εργατικής τάξης των «μητροπόλεων» του καπιταλισμού στην ιμπεριαλιστική
εκμετάλλευση της «περιφέρειας».

O Σαμίρ Αμίν (δεύτερος από δεξιά) σε εκδήλωση του Μαρξισμός 2003 στην Αθήνα.

Όμως, αυτές οι αδυναμίες, ή οι ελπίδες
για το «κινέζικο μοντέλο» που έχουν διαψευστεί, καθόλου δεν πρέπει να μας κάνουν να λησμονήσουμε την πολιτική προσφορά του. Δεν ήταν μόνο ένας θεωρητικός, ήταν και ακτιβιστής, διευθυντής του
Φόρουμ του Τρίτου Κόσμου στο Ντακάρ
της Σενεγάλης στη δυτική Αφρική που
σκοπό έχει να αποτελέσει εργαστήριο ριζοσπαστικών ιδεών και μελετών για τα κινήματα του Παγκόσμιου Νότου.
Ήταν από τους πρώτους θεωρητικούς
της Αριστεράς που όχι μόνο δεν τα έβαψε
μαύρα από την κατάρρευση των καθεστώτων του κρατικού καπιταλισμού στην Ρωσία και τις άλλες χώρες του ανατολικού
μπλοκ, αλλά αντίθετα, στήριξε με ενθουσιασμό το νέο κίνημα ενάντια στην καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση που γεννήθηκε στο Σιάτλ και τη Γένοβα.
Ο Σαμίρ Αμίν συμμετείχε στις διαδικασίες και τις αντιπαραθέσεις αυτού του κινήματος, σταθερός στις απόψεις του αλλά και συντροφικός στις αντιπαραθέσεις.
Είχαμε την ευκαιρία να το διαπιστώσουμε
από πρώτο χέρι στο Μαρξισμό του 2003 τη χρονιά της έκρηξης του κινήματος
ενάντια στον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράκ.
Συμμετείχε ως προσκεκλημένος ομιλητής, με την προσφορά του να μην περιορίζεται στην παρέμβαση από το πάνελ
των ομιλητών αλλά και με την συμμετοχή
«από τα κάτω» με σύντομες παρεμβάσεις
σε πολλές συζητήσεις. Με την ίδια ζωντάνια συμμετείχε στην κεντρική εκδήλωση
της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ στην
Αθήνα το 2005.
Αυτόν τον Σαμίρ Αμίν θυμόμαστε και τιμούμε. Ανήκει στο κίνημα και την Αριστερά που πάλευε και παλεύει ενάντια στην
καπιταλιστική βαρβαρότητα μέχρι τέλους.

Λ.Μ.
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ΔΕΘ Πανεργατική απάντηση
Σ

ε σύσκεψη καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
την Τρίτη 28 Αυγούστου
στις 7μμ στο Εργατικό Κέντρο
Θεσσαλονίκης, για την οργάνωση
των εργατικών κινητοποιήσεων στη
Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για ένα καυτό αγωνιστικό διήμερο που θα ξεκινήσει την
Παρασκευή 7/9 με την απεργιακή
διαδήλωση των εργαζόμενων στη
δημόσια Υγεία και θα συνεχιστεί
την επόμενη μέρα με τη μεγάλη
διαδήλωση των εργατικών συνδικάτων. Εκείνες τις μέρες θα συμπληρώνονται σχεδόν δύο βδομάδες από την υποτιθέμενη “έξοδο
από τα μνημόνια” που πανηγυρίζει
ο Τσίπρας. Το πιθανότερο είναι ότι
αντίστοιχα πανηγυρικός θα είναι
και ο τόνος της πρωθυπουργικής
επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη.
Ωστόσο η δραματική πραγματικότητα των περικοπών, της λιτότητας, των ελλείψεων, των ιδιωτικοποιήσεων και των συνεπειών τους,
είναι πολύ πιο βαριά από τα κυβερνητικά πανηγύρια.
Οι πρόσφατες πολύνεκρες τραγωδίες είτε από τις φωτιές είτε
από τις πλυμμήρες ήρθαν να την
αναδείξουν με τον πλέον τραγικό
τρόπο. Είναι μόνο η κορυφή του
παγόβουνου για το τι έχουν σημάνει αυτά τα 10 χρόνια κρίσης και
μνημονιακών πολιτικών. Δεν υπάρχει κοινωνική υπηρεσία που να μη
βρίσκεται στο “κόκκινο” από τις ελλείψεις, την απαγόρευση των
προσλήψεων και την υποχρηματοδότηση. Δεν υπάρχει συνταξιούχος
που να μην του κόπηκε η σύνταξη,
εργαζόμενος που να μην τσεκουρώθηκε ο μισθός του. Τα περί
“εξόδου στις αγορές”, “τέλους των

8/9/17, διαδήλωση υγειονομικών στη Θεσσαλονίκη.

μηχανισμών στήριξης” κλπ, είναι
καλά για να γεμίζουν τις οικονομικές σελίδες των εφημερίδων αλλά
δεν φαίνεται να υπάρχει ανάλογη
πρόθεση για πραγματική αντιστροφή των δραματικών συνεπειών που
έφεραν οι κυβερνήσεις της τελευταίας δεκαετίας, τα μνημόνια και οι
πολιτικές τους.
Είναι υπόθεση του εργατικού κινήματος να το πετύχουν και αυτό
σηματοδοτούν οι φετινές εργατικές κινητοποιήσεις στη ΔΕΘ.

Ε

πίθεση σε βάρος του προέδρου του,
Μάρκου Μπεκρή, καταγγέλει το σωματείο εργαζόμενων της Cosco, στο
Λιμάνι του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ). Ο Μάρκος
Μπεκρής, παραμονή του δεκαπενταύγουστου, την ώρα που εκτελούσε τα συνδικαλιστικά του καθήκοντα ενημερώνοντας τους
συναδέλφους του για την πορεία των διαπραγματεύσεων σχετικά με την υπογραφή
ΣΣΕ, χτυπήθηκε από τον Βασίλη Παπαδόγκωνα, επόπτη ασφαλείας της εργολαβικής
εταιρείας D-Port. Tο σωματείο, κατονομάζει
τον Παπαδόγκωνα ως μπράβο της Cosco.
Μια σειρά σωματεία, ομοσπονδίες και οργανώσεις της αριστεράς έχουν εκδώσει
ανακοινώσεις συμπαράστασης καταδικάζοντας το γεγονός. Ανάμεσά τους και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ η οποία μεταξύ άλλων τονίζει ότι “Με
τον αγώνα και την αλληλεγγύη θα σπάσει το
γκέτο που πάει να στήσει η COSCO. Η εγ-

Αυτό είναι το ένα μεγάλο κρατούμενο που επιτάσσει το να πλημμυρίσουν οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης από διαδηλωτές. Το δεύτερο
είναι η αντίσταση στον εθνικισμό.
Η δεξιά και η ακροδεξιά παίζουν το
χαρτί του εθνικισμού για να κερδίσουν τον κόσμο που αγανακτεί
από τη μνημονιακή πραγματικότητα. Ο Μητσοτάκης κι από κοντά
κάθε λογής φασίστες, θα επιχειρήσουν να λοξοδρομήσουν και να
υπονομεύσουν τις εργατικές κινη-

τοποιήσεις, προβάλλοντας τα περι
Μακεδονίας εθνικιστικά τους συνθήματα. Δεν θα τους περάσει.
Οι διαδηλώσεις στη ΔΕΘ θα
έχουν το στίγμα των εργατικών
διεκδικήσεων για προσλήψεις, αυξήσεις, λεφτά για τις ανάγκες μας
αλλά και το στίγμα του αντιφασισμού και της διεθνιστικής αλληλεγγύης. Σε αυτό θα συμβάλει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
και η σύσκεψη που οργανώνει στις
28 Αυγούστου.

COSCO Η εργοδοσία προκαλεί
κληματική επίθεση στο συνδικαλιστή Μ.
Μπεκρή δείχνει για άλλη μια φορά τις ολέθριες συνέπειες της ιδιωτικοποίησης των λιμανιών και των υποδομών της χώρας. Η
εθνικοποίηση του λιμανιού, με εργατικό και
κοινωνικό έλεγχο και προστασία των εργατικών δικαιωμάτων και αποδοχών είναι αναγκαία όσο ποτέ”.
Η επίθεση στο Μάρκο Μπεκρή έρχεται να
προστεθεί στις προσπάθειες της εργοδοσίας να αντεπιτεθεί μετά την πολυήμερη
απεργία στο τέλος Μάη και η οποία την
ανάγκασε να κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Τότε, τις μέρες τις
απεργίας είχε προσπαθήσει με πολλούς τρόπους να σπάσει την απεργία, αλλά απέτυχε

παταγωδώς. Στη συνέχεια προσπάθησε να
δυναμιτίσει τη διαπραγμάτευση βάζοντας
προσχηματικά κωλύμματα σχετικά με την αντιπροσωπεία των εργαζόμενων. Και πάλι
έκανε πίσω μπροστά στην απειλή νέου απεργιακού ξεσπάσματος που αποφάσισαν οι εργαζόμενοι σε μαζικές συνελεύσεις.
Λίγες μέρες πριν την επίθεση, στις αρχές
Αυγούστου, οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν τη
δημιουργία νέου διαπαστικού σωματείου.
Αντιπροσωπεία του ΕΝΕΔΕΠ συναντήθηκε
τότε με εκπροσώπους του “νέου σωματείου” και σύμφωνα με την ενημέρωση μετά τη
συνάντηση, ο χαρακτήρας του είναι σαφής:
“Σκοπός λοιπόν του νέου σωματείου είναι
πάνω από όλα να μην κλείσει ποτέ ξανά και
για κανέναν λόγο το λιμάνι... Όσον αφορά

Απεργία
ΠΝΟ
Σε 24ωρη απεργία με προοπτική κλιμάκωσης προχωρούν οι
ναυτεργάτες σε όλη τη χώρα, τη
Δευτέρα 3 Σεπτέμβρη. Οι ναυτεργάτες διεκδικούν την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις, αλλά κι αντιστέκονται στη
διάλυση του ΝΑΤ, τον ευτελισμό
των συντάξεων και την αποψίλωση των οργανικών συνθέσεων
των επιβατηγών πλοίων.
Η απεργία έρχεται μετά την
αποτυχημένη έκβαση των διαπραγματεύσεων της ΠΝΟ με
τους εφοπλιστές για την υπογραφή ΣΣΕ. Παρά τα εκατομμύρια
που θησαυρίζουν κάθε χρόνο τα
αφεντικά της ελληνικής ναυτιλίας, στη διαπραγμάτευση με την
ναυτεργατική ομοσπονδία, δήλωσαν ότι “αδυνατούν να χορηγήσουν την οποιαδήποτε αύξηση”
στους εργάτες, την ίδια στιγμή
που οι συνθήκες στα καράβια χειροτερεύουν και οι οργανικές
συνθέσεις – πόσοι δουλεύουν
στο καράβι – ψιλοκόβονται.
Γεγονός που ήρθε να επιβεβαιωθεί με τραγικό τρόπο με τους
δύο νεκρούς ναυτεργάτες στις
αρχές Αυγούστου. Οι ναύτες στο
Πρέβελης και στο Cruise Olympia
που έχασαν τη ζωή τους, όπως
καταγγέλουν τα ίδια τα ναυτεργατικά σωματεία, έγιναν θυσία
στο βωμό των εκατομμυρίων που
βγάζουν οι εφοπλιστές. Εργαζόμενοι που αναγκάζονται να δουλεύουν 16 και 17 ώρες χωρίς διακοπή για να βγουν τα δρομολόγια και τα κέρδη των εφοπλιστών.

τα αιτήματα τους αλλά και τις προτάσεις
τους για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν όλους τους εργαζομένους στο λιμάνι όπως: τα πόστα, τις συνθήκες υγιεινής
και ασφάλειας, τις αυξήσεις στους μισθούς,
το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους, οι απαντήσεις τους περιορίστηκαν στο ότι δεν έχουν συγκεκριμένα αιτήματα αλλά είναι σίγουροι πως θα τα βρουν με
την εργοδοσία και ο καθένας από τους εργαζόμενους θα πηγαίνει στους εργοδότες
και θα λέει τι θέλει και θα το παίρνει, έτσι
απλά”.
H αντεργατική και αντισυνδικαλιστική προσπάθεια της Cosco κλιμακώνεται. Και θα συνεχίσει αν δεν της κοπεί ο βήχας με το δοκιμασμένο όπλο της απεργίας. Αυτό που φοβάται τόσο ώστε να καταφεύγει σε τραμπουκισμούς κι απεργοσπαστικές προσπάθειες.

Στέλιος Μιχαηλίδης

