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Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας
διαφημίζει πανηγυρικά τη συνάντηση του
Μητσοτάκη με τον Μακρόν σαν το πρώτο
βήμα μιας πορείας επισκέψεων σε ευρω-
παϊκές πρωτεύουσες που θα φέρουν
«ανάπτυξη», επενδύσεις, δουλειές και φο-
ροελαφρύνσεις. 

Όπως γράφει η Καθημερινή (24/8):
«Αποτιμώντας συνολικά την επίσκεψη Μη-
τσοτάκη στο Παρίσι κυβερνητικές πηγές
έλεγαν ότι ήταν η πρώτη επίσκεψη Έλλη-
να πρωθυπουργού μετά την ολοκλήρωση
της δεκαετούς κρίσης… όπου η Ελλάδα
παρουσιάζει πλέον με αισιοδοξία στα διε-
θνή φόρα το πρόγραμμα μιας ισχυρής κυ-
βέρνησης, ένα πρόγραμμα για την ανά-
πτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας
και την προσέλκυση επενδύσεων».

Τέτοιες πρωτοβουλίες θα φέρουν, επί-
σης, ‘ασφάλεια’ που στηρίζεται στην ‘ευ-
ρωπαϊκή αλληλεγγύη’ όσον αφορά στα
εθνικά θέματα, την εξωτερική πολιτική και
την αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου και των Βαλκανίων, αφού ο
Μακρόν «έστειλε μήνυμα προς την Τουρ-
κία, ότι ούτε η Γαλλία ούτε η Ε.Ε. θα επι-
δείξουν αδυναμία έναντι των προκλήσεων
που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο».

Από την πλευρά του ο Μητσοτάκης κάλε-
σε τις γαλλικές επιχειρήσεις «να επενδύ-
σουν  στην Ελλάδα και να συμμετέχουν σε
ένα ‘αναπτυξιακό σοκ’ που θα είναι ‘η ευχά-
ριστη έκπληξη της ευρωζώνης’ τώρα που
διαμορφώνονται ευνοϊκές συνθήκες», προ-
σφέροντας ως δέλεαρ τη μείωση του φό-
ρου στις επιχειρήσεις από το 28% στο 24%
το 2020 και στη συνέχεια στο 20% το 2021. 

Και δεν παρέλειψε, βέβαια, να συνδέσει
τις επενδύσεις με τους ανταγωνισμούς
για τις ΑΟΖ: «Η παρουσία της Total δεί-
χνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η
ενεργειακή διάσταση στην Ανατολική Με-
σόγειο και τις δυνατότητες επενδύσεων
και συνεργασίας στο πεδίο αυτό». Αυτό
που τελικά δεν ανακοινώθηκε επισήμως,
αλλά σίγουρα συζητήθηκε στα παρασκή-
νια, είναι η προοπτική της αγοράς δυο ή
τριών υπερσύγχρονων γαλλικών πολεμι-
κών φρεγατών τύπου Belharra αξίας το λι-
γότερο 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Συνέπειες
Ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες

πίσω από αυτό το ‘ρόδινο’ νεοδημοκρατι-
κό αφήγημα; Νέες περικοπές στις κοινω-
νικές δαπάνες και ακόμα μεγαλύτερη εμ-
πλοκή στους ανταγωνισμούς και στις ιμ-
περιαλιστικές επιθέσεις στην περιοχή.

Κατ’ αρχήν, καθώς η ευρωπαϊκή οικο-
νομία αγκομαχάει μπροστά στην -εντελώς
υπαρκτή πια- προοπτική μιας νέας παγκό-
σμιας ύφεσης, τα σενάρια του ‘μάνα εξ
ουρανού’ των γαλλικών επενδύσεων δεν
είναι στο τσεπάκι ούτε του Μητσοτάκη
ούτε του Μακρόν. 

Συνέχεια στη σελίδα δίπλα

Παγκόσμια οργή έχουν προκαλέσει οι
συγκλονιστικές εικόνες των πυρκαγιών
στον Αμαζόνιο. Τεράστιες εκτάσεις του

τροπικού δάσους έχουν παραδοθεί στις φλό-
γες στη Βραζιλία εδώ και τρεις βδομάδες, στη
μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει
συμβεί ποτέ.

Το τροπικό δάσος του Αμαζονίου θεωρείται
ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας άνθρακα και ο με-
γαλύτερος πνεύμονας οξυγόνου στον κόσμο.
Ακόμα και αν οι εκτιμήσεις ότι παράγει το 20%
του οξυγόνου του πλανήτη θεωρούνται από
κάποιους υπερβολικές, παραμένει το μεγαλύ-
τερο φυσικό αντίδοτο στο “φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου” παγκοσμίως -τη ραγδαία δηλαδή
αύξηση της θερμοκρασίας λόγω των ανεξέλεγ-
κτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Εξ ου
και το σύνθημα των τελευταίων ημερών “Οι
πνεύμονες του πλανήτη καίγονται”. 

Η καταστροφή δεν είναι “φυσικό φαινόμενο”.
Η Βραζιλία συγκαταλέγεται στους μεγαλύτε-
ρους εξαγωγείς βοδινού κρέατος και σόγιας
(κυρίως μεταλλαγμένης) παγκοσμίως. Η αποψί-
λωση και η καύση των δασών του Αμαζονίου εί-
ναι συστηματική πολιτική που εξυπηρετεί μεγά-
λες εταιρίες, που έχουν ανάγκη νέα βοσκοτό-
πια και νέα εδάφη για τα ζώα και τις καλλιέρ-
γειές τους, αλλά και εταιρίες υλοτομίας και
εξορύξεων. Όταν δεν είναι οι ίδιοι που βάζουν
τις φωτιές, είναι οι κερδοσκόποι που μετά τους
πουλάνε τη γη.

Ο νέος ακροδεξιός πρόεδρος της Βραζιλίας
Μπολσονάρο είναι ο καλύτερος εκπρόσωπός
τους. Η προεδρία του ισοδυναμεί με πόλεμο
κατά του Αμαζονίου και των ιθαγενών κατοίκων
του. Ο ρυθμός αποψίλωσης των δασών αυξή-
θηκε δραματικά κατά τους πρώτους οκτώ μή-
νες της διακυβέρνησής του. Το ίδιο διάστημα,
ο ίδιος αποδυνάμωσε την περιβαλλοντική υπη-
ρεσία της χώρας, απέλυσε τον επικεφαλής του
Εθνικού Ινστιτούτου Διαστημικής Έρευνας (ΙΝ-
ΡΕ) για τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότη-
τα το Ινστιτούτο ότι 2.254 τετραγωνικά χιλιόμέ-
τρα του τροπικού δάσους αποψιλώθηκαν μόνο
τον Ιούλιο, επιτέθηκε σε ΜΚΟ, υποστήριξε πως
ο Αμαζόνιος πρέπει να “ανοίξει” σε καλλιέργει-
ες, υλοτομία και εξορύξεις. 

Μόλις την περασμένη Κυριακή, μετά από
τρεις βδομάδες απίστευτης καταστροφής, και
μόνο κάτω από την πίεση της εσωτερικής και
διεθνούς αγανάκτησης, αποφάσισε να στείλει
δύο στρατιωτικά αεροσκάφη και να κινητοποι-
ήσει δυνάμεις του στρατού για να συνδράμουν
στην πυρόσβεση. Ακόμα και τότε, οι δηλώσεις
του ήταν χυδαίες. Μίλησε για “πολιτική εκμε-
τάλλευση των πυρκαγιών” και “παραπληροφό-
ρηση”.  Τη μόνη προσφορά βοήθειας με ένα αε-
ροπλάνο που καλωσόρισε ήταν του σιωνιστή ισ-
ραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος
συγκαταλέγεται στους “θαυμαστές” του.

Προσπάθησε επίσης να μειώσει τη σημασία
της καταστροφής λέγοντας πως “οι πυρκαγιές
φέτος δεν είναι πιο πολλές από το μέσο όρο
των τελευταίων 15 ετών”. Την ίδια στιγμή βέ-
βαια τα επίσημα στοιχεία μιλούσαν για κατακό-
ρυφη αύξηση των πυρκαγιών κατά 84% φέτος. 

Η απάντηση ήρθε από τον απλό κόσμο. Μαζι-
κές διαδηλώσεις ξέσπασαν την περασμένη
εβδομάδα σε ολόκληρη τη Βραζιλία, το Σάο Πά-
ολο, το Ρίο ντε Τζανέιρο και δεκάδες ακόμα πό-
λεις. Βασικό σύνθημα ήταν “Μπολσονάρο φύγε,
Αμαζόνιε μείνε!”. Δημοσκόπηση που δημοσιεύ-
τηκε τη Δευτέρα έδειξε ότι η δημοτικότητα της
κυβέρνησης υποχώρησε στο 29,4% αυτό το μή-
να. Στα κινήματα των προηγούμενων μηνών -

των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ ενάντια στις σε-
ξιστικές του πολιτικές, των εργαζόμενων ενάν-
τια στις επιθέσεις του σε εργατικά δικαιώματα
και συντάξεις, της νεολαίας ενάντια στις περι-
κοπές στην εκπαίδευση- προστίθονται τώρα και
οι περιβαλλοντικές αντιστάσεις. 

Παγκόσμια κατακραυγή
Η κατακραυγή είναι παγκόσμια. Σε δεκάδες

πόλεις σε όλο τον κόσμο, πρεσβείες και προξε-
νεία της Βραζιλίας, αλλά και πλατείες και δρό-
μοι έχουν μπλοκαριστεί τις τελευταίες μέρες
από διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για την
καταστροφή του Αμαζονίου και απαιτούν άμε-
σα μέτρα για τη διάσωσή του. Κινητοποιήσεις
έχουν γίνει στο Λονδίνο, τη Βαρκελώνη, το Άμ-
στερνταμ, το Δουβλίνο, τη Γενεύη, τη Μαδρίτη,
το Τορίνο, το Βερολίνο και αλλού. Ενώ και οι
διαδηλώσεις των χιλιάδων που βάδισαν την πε-
ρασμένη εβδομάδα ενάντια στη Σύνοδο των
G7 είχαν στο κέντρο τους τα αιτήματα ενάντια
στην κλιματική αλλαγή, με συνθήματα “Επικε-
φαλείς κρατών, ο Αμαζόνιος φλέγεται” και “Ο
Αμαζόνιος ανήκει στη Γη, όχι στο Βραζιλιάνο
πρόεδρο”.

Η λύση δεν θα έρθει από τους G7 και τους
υπόλοιπες ηγέτες αυτού του κόσμου. Είναι οι
ίδιοι και οι πολιτικές τους υπέρ των μεγάλων
επιχειρήσεων και πολυεθνικών που ευθύνονται
για την καταστροφή του πλανήτη. Μπορεί ο
Μακρόν να παριστάνει τον πολέμιο της κλιματι-
κής αλλαγής, αλλά και η Γαλλία είναι μία από
τις χώρες που ξοδεύει δισεκατομμύρια κάθε
χρόνο σε επενδύσεις ορυκτών καυσίμων (κάρ-
βουνο, πετρέλαιο και φυσικό αέριο), των κύ-
ριων πηγών διοξειδίου του άνθρακα. 

Η λύση θα έρθει “από τα κάτω”. Στο κέντρο
των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών βρί-
σκονται κατά κύριο λόγο τα νέα κινήματα που
πάνω από ένα χρόνο τώρα έχουν ξεσηκώσει
εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο: Το

Extinction Rebellion (Εξέγερση λόγω Αφανι-
σμού) που ξεκίνησε στη Βρετανία με πολύω-
ρους αποκλεισμούς δρόμων και κτιρίων και άλ-
λες ακτιβίστικες ενέργειες και πλέον έχει
απλωθεί σε μια σειρά χώρες. Και το Fridays for
Future (Παρασκευές για το μέλλον), όπως ονο-
μάστηκαν οι μαζικές μαθητικές “απεργίες” για
το κλίμα κάθε Παρασκευή που απλώθηκαν διε-
θνώς και που σε μια σειρά χώρες απέκτησαν
και οργανωτική μορφή με δίκτυα και ιστότο-
πους που οργάνωναν κάθε βδομάδα τις νέες
κινητοποιήσεις.

Εδώ και μήνες τα κινήματα αυτά καλούσαν σε
κλιμάκωση του αγώνα για το περιβάλλον με μια
συντονισμένη παγκόσμια ημέρα δράσης ενάντια
στην κλιματική αλλαγή στις 20 Σεπτέμβρη, ημέ-
ρα Παρασκευή. Έκαναν επίσης ένα μεγάλο βή-
μα μπροστά, απευθύνοντας έκκληση στα συνδι-
κάτα να προχωρήσουν σε παγκόσμια απεργιακή
κινητοποίηση την ίδια μέρα με κεντρικό αίτημα
την άμεση λήψη μέτρων για τη σωτηρία του
πλανήτη. Το κάλεσμά τους είχε ήδη, πριν τις σο-
καριστικές εικόνες των πυρκαγιών στον Αμαζό-
νιο, βρει μεγάλη ανταπόκριση σε εκατοντάδες
πόλεις σε όλο τον κόσμο, από την Αμερική και
την Ευρώπη μέχρι την Αφρική και την Ασία.

Η νέα τεράστια οικολογική καταστροφή ανα-
βαθμίζει ακόμα περισσότερο την πρωτοβουλία
τους για την παγκόσμια κινητοποίηση στις 20
Σεπτέμβρη. Είναι μια ημερομηνία που έχει μπει
στην ατζέντα του κινήματος και εδώ. Η σύσκε-
ψη που γίνεται το Σάββατο 31 Αυγούστου στο
Ρομάντζο (Αναξαγόρα 3-5), στις 5μμ, έχει στό-
χο να οργανώσει την επιτυχία της κινητοποί-
ησης εκείνη τη μέρα με συμμετοχή συνδικά-
των, φοιτητικών και μαθητικών συλλόγων, περι-
βαλλοντικών κινήσεων, οργανώσεων της αρι-
στεράς. Όλα τα κινήματα έχουν κάθε λόγο να
συντονιστούν στις 20 Σεπτέμβρη ενάντια στην
καταστροφή του περιβάλλοντος.

Λένα Βερδέ

Αντίσταση 
στην καταστροφή
του Αμαζόνιου

Λεφτά για   
όχι για τις

Διαδήλωση στο Σαο Πάολο.
Το πανό γράφει Ο Αμαζόνιος

ανήκει στο Λαό.



Συνέχεια από 
τη διπλανή σελίδα 

Γι’ αυτό και, τουλάχιστον ο δεύτερος,
ήταν πολύ φειδωλός στις δηλώσεις του
αποφεύγοντας να δώσει το οποιοδήποτε
συγκεκριμένο παράδειγμα.

Αυτό που είναι, όμως, σίγουρο για τον
ίδιο λόγο, είναι ότι για να μοιράσει η κυ-
βέρνηση στους καπιταλιστές -ντόπιους
και ευρωπαίους- τις φοροαπαλλαγές που
υποτίθεται ότι θα φέρουν επενδύσεις, τα
μόνα περιθώρια που έχει είναι να κόψει
από τις κοινωνικές δαπάνες για να καλύ-
ψει τα θηριώδη πλεονάσματα –κάτι που
ήδη έχει ξεκινήσει στα σχολεία με τους
αναπληρωτές και στα νοσοκομεία με τους
ρατσιστικούς περιορισμούς στην περί-
θαλψη των μεταναστών και των προσφύ-
γων. 

Το ίδιο ισχύει και για τα δις που θα
χρειαστεί για τις φρεγάτες και όποιους
άλλους εξοπλισμούς απαιτεί η κλιμάκωση
της εμπλοκής στους ανταγωνισμούς και
τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.
Στους ανταγωνισμούς με την Τουρκία στο
Αιγαίο, την Κύπρο και τις ΑΟΖ έρχονται
να προστεθούν και οι εκβιασμοί του
Τραμπ για συμμετοχή των ‘συμμάχων’ –
και της Ελλάδας– στον αποκλεισμό του
Ιράν. 

Πίσω από τις κοινές δηλώσεις Μακρόν-
Μητσοτάκη ότι «θέλουμε να ενισχύσουμε
την Ευρώπη της άμυνας», κρύβεται η Ευ-
ρώπη της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας.
Οι φρεγάτες Belharra έχουν τη δυνατότη-
τα να φέρουν βλήματα SCALP Naval με
ακτίνα δράσης τα 1000 χλμ. Μια ικανότη-
τα όχι και τόσο ‘αμυντική’, αφού σημαίνει
ότι μπορούν να πλήξουν στόχους σε χώ-
ρες της Μέσης Ανατολής ακόμα και από
τα ελληνικά χωρικά ύδατα, πολύ περισσό-
τερο από τις περιπολίες τους στην Ανατο-
λική Μεσόγειο. Οι τραγικές συνέπειες
από μια τέτοια εμπλοκή –συνέχεια του
διαβόητου ‘άξονα’ της Ελλάδας με τον
σφαγέα Νετανιάχου και το δικτάτορα Σί-
σι– δεν περιορίζονται ‘μόνο’ στις περικο-
πές για τους εξοπλισμούς, αλλά ρίχνουν
λάδι στη φωτιά των γεωστρατηγικών και
πολεμοκάπηλων ιμπεριαλιστικών ανταγω-
νισμών.

Ο Μακρόν βρίσκεται στο χαμηλότερο
σημείο δημοτικότητας –ένα από τα χαμη-
λότερα που είχε ποτέ Γάλλος Πρόεδρος–
πολιορκημένος εδώ και πολλούς μήνες
από τις αστείρευτες διαδηλώσεις των ‘κί-
τρινων γιλέκων’. Ο Μητσοτάκης έγραψε
στο  twitter μετά τη συνάντησή τους: «Με
τον Πρόεδρο @EmmanuelMacron είμα-
στε φίλοι -θα έλεγα και συνοδοιπόροι».
Φίλοι είναι σίγουρα από καιρό. Συνοδοι-
πόροι σε μια πορεία ελεύθερης πτώσης
δεν θα αργήσουν να γίνουν. Το εργατικό
κίνημα σε Ελλάδα και Γαλλία θα φροντί-
σει γι’ αυτό.

Κώστας Πίττας
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Βγάζουμε την αντιπολίτευση
Οι προκλήσεις από την κυβέρνηση του

Μητσοτάκη πέφτουν σαν το χαλάζι. Η
σκούπα της αστυνομίας στα Εξάρχεια

για να πατάξει την ανομία από τα ...προσφυγό-
πουλα, είναι μόνο το πιο πρόσφατο κρούσμα.
Αλλά η κοινοβουλευτική αντιπολίτευση κοιμά-
ται και ονειρεύεται την κομματική της ανασυγ-
κρότηση. Είναι ώρα να βγάλουμε την οργή
μας στους δρόμους αρχίζοντας από το συλλα-
λητήριο στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικές προκλήσεις είναι μόνο μια
πλευρά της κυβερνητικής επίθεσης. Εκκενώ-
σεις σπιτιών στα Εξάρχεια, αστυνόμευση των
“ροών” των προσφύγων στα θαλάσσια σύνορα
με ...Ζέπελιν στη Σάμο. Και ταυτόχρονα δια-
πραγματεύσεις με τη Γαλλία για αγορά φρε-
γατών που κοστίζουν περισσότερο από όσα
λέει ο Μητσοτάκης ότι θα κόψει από τα υπερ-
πλεονάσματα.

Τα δώρα προς τους καπιταλιστές τρέχουν
έστω κι αν η οικονομία στέκεται στο χείλος
μιας νέας βουτιάς. Μείωση της φορολογίας
στα κέρδη, μπουλντόζες στο Ελληνικό, διευκό-
λυνση των απολύσεων, ενώ οι περικοπές στις
κοινωνικές υπηρεσίες κλιμακώνονται. Χτυπή-
ματα στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, στα
νοσοκομεία, ακόμη και στην πυρόσβεση που
βρίσκεται στην αιχμή της επικαιρότητας.

Πυρκαγιά
Ακόμη και οι G7 αναγκάστηκαν να δηλώ-

σουν ότι προσφέρουν ένα μίζερο ποσό συμβο-
λικά για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που
καίει τον Αμαζόνιο και πυρπολεί το κλίμα. Εδώ
ο Κικίλιας το μόνο που βρήκε να πει είναι ότι οι
πυροσβέστες που καίγονται πολεμώντας τις
φωτιές θα έχουν περίθαλψη στα νοσοκομεία:
άραγε το επόμενο βήμα είναι να τους αφήνουν
εγκαυματίες στις βουνοπλαγιές;

Και η αξιωματική αντιπολίτευση; Τι κάνει ο
ΣΥΡΙΖΑ; Η Δούρου τρέχει να παραδώσει στον
Πατούλη έτοιμα τα καταστροφικά προγράμμα-
τα για τον ΧΥΤΑ στη δυτική Αττική και για το
λιμάνι και το ρέμα της Ραφήνας στην Ανατολι-

κή. Και ο Τσίπρας είναι απασχολημένος με την
κομματική ανασυγκρότηση στα πρότυπα της
δεξιάς σοσιαλδημοκρατίας. Το μόνο που φαί-
νεται να τους απασχολεί εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι να ειρωνεύονται τον κόσμο που θέλει να
συγκροτηθεί στα αριστερά τους.

Ο Τάσος Παππάς έγραφε στην Εφημερίδα
των Συντακτών περιφρονητικά για το μοντέλο
κόμματος που “συντηρεί στην κατάψυξη” την
επαναστατική αλλαγή της κοινωνίας. Καταψύ-
κτες των προσδοκιών της εργατικής τάξης εί-
ναι οι ηγεσίες που θεωρητικοποιούν τις κωλο-
τούμπες τους ως “ρεαλισμό”, όχι η επαναστα-
τική αριστερά που μάχεται να δώσει σάρκα και
οστά στις ανατρεπτικές αναζητήσεις του κό-
σμου.

Δεν μένουμε με σταυρωμένα χέρια μπροστά
σε τέτοιες προκλήσεις. Δεν αρκεί να σιχτιρί-
ζουμε για την “γκαντεμιά” να έχεις έναν Μη-
τσοτάκη στην κυβέρνηση. Ούτε απλά να γκρι-
νιάζουμε για τον Τσίπρα που θέλει αντιπολί-
τευση πιο δεξιά και από αυτά που έκανε σαν
κυβέρνηση. Οργανώνουμε τις αντιστάσεις ξε-
κινώντας από το διήμερο 6-7 Σεπτέμβρη στη
Θεσσαλονίκη με απεργία στα νοσοκομεία την
Παρασκευή και πανεργατική κινητοποίηση το
Σάββατο.

Η νεολαία έδειξε πόσο μαζικά μπορούμε να
βγούμε στους δρόμους με ένα πετυχημένο
συλλαλητήριο μέσα στο κατακαλόκαιρο όταν
ψηφιζόταν η επίθεση στο πανεπιστημιακό άσυ-
λο. Στη Θεσσαλονίκη μπορούμε να κάνουμε
μια πανεργατική “μαζική έκπληξη” στα κυβερ-
νητικά ζόμπι. Και να ανοίξουμε το χορό για ένα
μαχητικό φθινόπωρο.

Κυκλοφορεί
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

 τις ανάγκες 
  φρεγάτες

στους δρόμους

23 Ιούλη,  Διαδήλωση ενάντια στην κατάργηση του Ασύλου
φωτό Στέλιος Μιχαηλίδης



Την Κυριακή 25 Αυγούστου
έγινε η ορκωμοσία του νέου
δημοτικού συμβουλίου του

Δήμου της Αθήνας. Ο νέος δήμαρ-
χος Μπακογιάννης έστησε μια
αποτυχημένη φιέστα μέσα στο
πάρκο της Ακαδημίας Πλάτωνος.
Εκατοντάδες ασφαλίτες και αστυ-
νομικοί, υπουργοί της κυβέρνησης
όπως ο Βορίδης και ο Θεοδωρικά-
κος, προσπάθησαν να μετατρέ-
ψουν την τελετή ορκωμοσίας σε
φιέστα της δεξιάς στην Αθήνα.

Ο πολιτικός λόγος του νέου δη-
μάρχου συνδύαζε την καπηλεία
του αρχαίου πολιτισμού με το
δόγμα του “νόμου και της τάξης”.
Το πραγματικό πρόγραμμα του
Μπακογιάννη είναι η ατζέντα της
Νέας Δημοκρατίας. Από την μία
σχεδιάζουν την επίθεση στις δη-
μοτικές υπηρεσίες για χάρη των
πλούσιων φίλων τους, να ξεπουλή-
σουν την καθαριότητα, τον πολιτι-
σμό, χώρους πρασίνου όπως είναι
η Ακαδημία Πλάτωνος και από την
άλλη επιθέσεις της αστυνομίας
στη νεολαία όπως ήδη ξεκίνησαν
με το νόμο για το άσυλο, επιθέ-
σεις στους πρόσφυγες και τους
μετανάστες, εκκαθάριση γειτονιών
από τους φτωχούς της πόλης για
χάρη της υποτιθέμενης ανάπλα-
σης και των συμφερόντων των κα-
πιταλιστών. Η σύμπραξη Μπακο-
γιάννη - Χρυσοχοΐδη ξεκίνησε με
το καλημέρα και λίγες ώρες μετά
την ορκωμοσία, τα ξημερώματα
της Δευτέρας, αστυνομικές δυνά-
μεις των ΜΑΤ, ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ ανέ-
λαβαν να κλείσουν καταλήψεις
στέγης στα Εξάρχεια που  μένουν
εκατοντάδες πρόσφυγες, οικογέ-
νειες με μικρά παιδιά.

Η “Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας” βρέθηκε από νωρίς στο
πάρκο με τον εκλεγμένο δημοτικό
σύμβουλο Πέτρο Κωσταντίνου,
τους 6 εκλεγμένους κοινοτικούς
συμβούλους της, Έβελυν Βαρελά,
Αμαλία Αλεξίου, Νίκο Σκλαβενίτη,
Εύα Ζουγανέλλη, Νίκο Αλεξαν-
δράτο και Ελένη Καζολέα καθώς
και δεκάδες μέλη της κίνησης.
Μαζί τους βρέθηκε αντιπροσω-
πεία της Πακιστανικής Κοινότητας
με τον Τζαβέντ Ασλάμ και τον
Καντίμ Χουσεΐν, πατέρα του δολο-
φονημένου από τους χρυσαυγιτες
Σαχζάτ Λουκμάν. Αίσθηση προκά-
λεσε το πανό που υποδεχόταν
όλους στο πάρκο με τα συνθήμα-
τα “Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, στη
φυλακή οι νεοναζί”. Μετά τον
θρησκευτικό όρκο και την ομιλία
του Μπακογιάννη και του υπουρ-
γού Εσωτερικών, μίλησε ο Πέτρος
Κωσταντίνου με δήλωση όρκου
αγώνα του ίδιου και των κοινοτι-
κών συμβούλων της “Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας”. 

“Δηλώνω στην τιμή και τη συ-
νείδησή μου ότι θα αγωνίζομαι
για την υπεράσπιση των συμφε-
ρόντων των εργαζόμενων, ντό-

πιων και μεταναστών, για την ανα-
τροπή της αντιλαϊκής επίθεσης
κυβέρνησης-κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ.
Για μια κοινωνία κάτω από τον
έλεγχο των εργαζόμενων, απαλ-
λαγμένη από την καπιταλιστική
βαρβαρότητα και εκμετάλλευση,
με πλήρη διαχωρισμό Εκκλησίας
και κράτους. Για μια κοινωνία χω-
ρίς διακρίσεις φυλής, φύλου,
έθνους και θρησκείας. 75 χρόνια
από την απελευθέρωση της Αθή-
νας από την ναζιστική κατοχή, τι-
μώντας τους νεκρούς της Αντί-
στασης, τιμώντας τον Παύλο
Φύσσα, τον Αλέξη Γρηγορόπουλο
και τον Σαχζάτ Λουκμάν, θα αγω-
νίζομαι για μια πόλη με δημοκρα-
τία, ελευθερία, αλληλεγγύη, χω-
ρίς νεοναζί και ρατσισμό”.

Μαχητική αντιπολίτευση
Η Έβελυν Βαρελά, δικηγόρος

και εκλεγμένη με την Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας στο 1ο
κοινοτικό συμβούλιο, δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη. “Η
αντικαπιταλιστική αριστερά είμα-
στε εδώ με δυνατότερη παρουσία
από ποτέ για να οργανώσουμε
την μαχητική αντιπολίτευση απέ-
ναντι στα σχέδια της κυβέρνησης
και του Μπακογιαννη. Οι προθέ-
σεις τους φαίνονται ακόμα και σε
αυτή την κακόγουστη φιέστα, αλ-
λά εμείς δώσαμε όρκο στους
αγώνες της εργατικής τάξης και
της νεολαίας. Μαζί με το εργατι-
κό κίνημα και τα σωματεία δεν θα
αφήσουμε την κλιμάκωση των
ιδιωτικοποιήσεων, θα αγωνιστού-
με για ελεύθερους χώρους για
όλους και όλες, θα είμαστε μπρο-
στά για μια πόλη των εργαζόμε-
νων και όχι των εργολάβων και
των μεγάλων ιδιωτικών συμφε-
ρόντων. Θα παλέψουμε ενάντια
στην καταστολή και τις επιθέσεις
σε πρόσφυγες και μετανάστες,

για να έχουμε όλοι τα ίδια δικαιώ-
ματα και για να τσακίσουμε την
φασιστική απειλή”.

“Θα μας βρούνε μπροστά
τους”, τόνισε σε ανακοίνωσή της
η Ανταρσία στις γειτονιές της
Αθήνας, “με το κοινό αγώνα των
εργαζόμενων και της νεολαίας,
στους χώρους εργασίας, τις γει-
τονιές, στα πανεπιστήμια και τα
σχολεία για να μην φορτωθούμε
τα βάρη της μεταμνημονιακής πο-
λιτικής της διατήρησης των ματω-
μένων υπερπλεονασμάτων που
ξεκίνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και
συνεχίζει τώρα η ΝΔ, για να δο-
θούν λεφτά για παιδικούς σταθ-
μούς, παιδικές χαρές, τις Λέσχες
Φιλίας, τα δημοτικά ιατρεία και
τις δομές πρόνοιας, το πράσινο
και τη καθαριότητα, για να μπει
φραγμός στις ιδιωτικοποιήσεις,
για να αποκρούσουμε την επίθε-
ση κατά των δημοκρατικών ελευ-
θεριών με την άγρια αστυνόμευ-
ση στις γειτονιές και τα ΑΕΙ. Στον
αγώνα για να σώσουμε το περι-
βάλλον από την κλιματική κατα-
στροφή και τις αναπλάσεις-τσι-
μεντοποιήσεις.

Θα μας βρούνε μπροστά τους
στον αγώνα ενάντια στο ρατσι-
σμό, για να είναι καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
στις γειτονιές μας και τα παιδιά
τους στα σχολεία, τα νοσοκομεία,
τους παιδικούς σταθμούς χωρίς
αποκλεισμούς.

Έχουμε να δώσουμε την μάχη
για να ξεφορτωθούμε τους νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής από τις
γειτονιές, για να ολοκληρωθεί η
δίκη και να πάνε φυλακή οι δολο-
φόνοι του Παύλου Φύσσα και του
Σαχζάτ Λουκμάν. Η απομόνωσή
τους στην Αθήνα, με το κλείσιμο
όλων των γραφείων ορμητηρίων,
με την μη παροχή διευκολύνσεων
από το δημοτικό συμβούλιο με
γραφεία και αποσπάσεις δημοτι-
κών υπαλλήλων, με τον αποκλει-
σμό τους από θέσεις όπως στην
Οικονομική Επιτροπή και την Επι-
τροπή Ποιότητας Ζωής, είναι άμε-
σοι στόχοι. Έτσι η κατάρρευση
της Χρυσής Αυγής που έχει ξεκι-
νήσει θα συνεχιστεί και θα ολο-
κληρωθεί.

Ξεκινάμε τη δράση!
• Την Πέμπτη 29 Αυγούστου

παρέμβαση στην φιέστα-ορκωμο-
σία Πατούλη στο Ζάππειο στο
πλευρό των κινημάτων που δια-
μαρτύρονται για τη διαχείριση
των σκουπιδιών στο ΧΥΤΑ Φυλής
• Στην Πανεργατική κινητοποί-

ηση στη ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη
• Την Τετάρτη 18 Σεπτέμβρη

στο Κερατσίνι, στην αντιφασιστι-
κή διαδήλωση στα 6 χρόνια από
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
• Το Σάββατο 20 Σεπτέμβρη

στηρίζουμε το διεθνές κάλεσμα
για “να αλλάξουμε το κόσμο και
όχι το κλίμα”.

Παντελής Παναγιωτακόπουλος
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Κάτω τα χέρια
από τις
καταλήψεις

Ούτε 24 ώρες δεν έκλεισαν από
την ορκωμοσία του νέου Δημάρ-
χου Αθήνας Κώστα Μπακογιάν-

νη και τις απειλές για εφαρμογή του
δόγματος “νόμος και τάξη”, που εκτό-
ξευσε μαζί με τον υπουργό Εσωτερικών
Τ. Θεοδωρικάκο και η Αστυνομία εισβά-
λει στα Εξάρχεια σε καταλήψεις στέγης
προσφύγων και αλληλέγγυων συλλογι-
κοτήτων.

Είναι απαράδεκτο ότι αυτήν την επι-
χείριση εκκένωσης έτρεξε να στηρίξει ο
Δήμος της Αθήνας διαθέτοντας φορτη-
γά για την αρπαγή της υλικοτεχνικής
υποδομής φιλοξενίας των προσφύγων.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, προκειμέ-
νου να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργα-
ζόμενων και της νεολαίας για τη συνέχι-
ση της βάρβαρης πολιτικής των υπερ-
πλεονασμάτων, την ώρα μάλιστα που
παζαρεύουν να αγοράσουν γαλλικές
φρεγάτες δισεκατομμυρίων, παίζει το
χαρτί του “νόμου και τάξης” και του ρα-
τσισμού με εκκενώσεις καταλήψεων στα
Εξάρχεια. Το καλοκαίρι ψήφισαν την κα-
τάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια,
στοχοποιώντας τη νεολαία που αντιστέ-
κεται και τώρα εξορμούν στα Εξάρχεια
σε μια επίδειξη αστυνομικού τσαμπουκά.

Πρόκληση
Είναι πρόκληση, την ώρα που τα δικα-

στήρια έριξαν στα μαλακά τον Κορκο-
νέα, το δολοφόνο του Αλέξη Γρηγορό-
πουλου, να κλιμακώνεται η αστυνομική
καταστολή στα Εξάρχεια για να στρωθεί
ο δρόμος σε αναπλάσεις για χάρη των
πλούσιων φίλων των Μητσοτάκηδων,
που ονειρεύονται να κάνουν την περιο-
χή Κολωνάκι αυθαιρεσίας και λαμογιάς.

Είναι απάτη η επίκληση της “ασφάλει-
ας των πολιτών” όταν με τα συνεχιζόμε-
να άγρια μέτρα λιτότητας και τις αντερ-
γατικές μεθοδεύσεις της ΝΔ κατεδαφί-
ζεται το δικαίωμα στη δουλειά, όταν ο
Βρούτσης περνά τροπολογία στη Βουλή
για την πλήρη απελευθέρωση των απο-
λύσεων, χωρίς καν την υποχρέωση του
εργοδότη να παρουσιάσει “σημαντικό
λόγο”.

Η συκοφάντηση των κινημάτων αμφι-
σβήτησης στα Εξάρχεια και του κινήμα-
τος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
προετοιμάζει τον νέο γύρο επιθέσεων
λιτότητας, καταστολής και ρατσισμού
της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Καλούμε τα συνδικάτα, τις δημοτικές
κινήσεις, τους φοιτητικούς συλλόγους
και την αριστερά να καταδικάσουν την
τρομοκρατική εισβολή στις καταλήψεις
στα Εξάρχεια. Να απαιτήσουν να στα-
ματήσουν οι επιχειρήσεις σκούπα της
Αστυνομίας κατά αλληλέγγυων και προ-
σφύγων.

Πέτρος Κωνσταντίνου, 
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας 

με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας

Ανταρσία ενάντια στα αίσχη
Μπακογιάννη και ΕΛΑΣ

Φωτο πάνω: Κυνήγι προσφύγων στα Εξάρχεια.
Κάτω: Πανό της Ανταρσίας στις Γειτονιές 
της Αθήνας στην ορκωμοσία Μπακογιάννη
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Παράσταση διαμαρτυρίας και κατάληψη
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής,
ενάντια στα σχέδιά του για επέκταση

του λιμανιού της Ραφήνας, οργάνωσε την Τρί-
τη 27 Αυγούστου η “Πρωτοβουλία κατοίκων
για ένα λιμάνι που θα συμβιώνει αρμονικά με
την πόλη”. Η Πρωτοβουλία αντιδρά στο νέο
Master Plan της Περιφέρειας για το λιμάνι της
Ραφήνας που θα συζητιόταν την ίδια μέρα και
θα έχει καταστροφικές, για το περιβάλλον και
τη ζωή των πολιτών, συνέπειες. Μαζί με τους
κατοίκους της Ραφήνας βρέθηκαν και φορείς
της Δυτικής Αττικής που αντιδρούν στην επέ-
κταση του ΧΥΤΑ της Φυλής και την περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριμ-
μάτων, τα οποία ψηφίστηκαν εν κρυπτώ στις
αρχές Αυγούστου.

“Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση στο λιμά-
νι της Ραφήνας έχει γίνει αφόρητη λόγω της
συνεχούς αύξησης του αριθμού των πλοίων
που το χρησιμοποιούν και της κακής διαχείρι-
σής τους από τις αρμόδιες αρχές”, κατήγγειλε
το τελευταίο διάστημα η Πρωτοβουλία σε σχε-
τικό κείμενο υπογραφών, “Αποτέλεσμα αυτής
της αλόγιστης μεγέθυνσης του λιμανιού είναι
η υψηλή ρύπανση της ατμόσφαιρας, η ηχορύ-
πανση και βέβαια τα τεράστια προβλήματα
που προκαλούνται από την κυκλοφορία των
οχημάτων, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Όλα αυτά θέτουν την υγεία μας και την υγεία
των παιδιών μας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και
αυτό πρέπει να σταματήσει όσο ακόμα δεν εί-
ναι πολύ αργά. Επιπλέον, η ποιότητα ζωής και
το φυσικό περιβάλλον όλο και υποβαθμίζον-
ται... Και το χειρότερο είναι ότι ζούμε με το μό-
νιμο φόβο μιας ακόμη μεγαλύτερης επέκτα-
σης του λιμανιού, αφού τέτοιες φήμες κυκλο-
φορούν εδώ και καιρό, χωρίς κανένας αρμό-
διος φορέας να έχει φροντίσει για την ενημέ-
ρωση των πολιτών”.

Οι φόβοι έγιναν γρήγορα πραγματικότητα,
καθώς τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκε
το νέο Master Plan (Monster Plan όπως το χα-
ρακτηρίζουν οι κάτοικοι), το οποίο θα συζητιό-
ταν στην τελευταία συνεδρίαση του απερχόμε-
νου Περιφερειακού Συμβουλίου υπό τη Ρένα
Δούρου την Τρίτη 27/8. Όπως ανέφερε σε
δελτίο τύπου η Πρωτοβουλία, καλώντας στην
παράσταση διαμαρτυρίας:

“Το λιμάνι πρόκειται να χρησιμοποιήσει συ-
νολικά επιφάνεια 25.400τ.μ για ανάπτυξη κτι-
ριακών εγκαταστάσεων που περιλαμβάνουν
τερματικούς σταθμούς, διώροφους και τριώ-
ροφους χώρους στάθμευσης, χώρους αναμο-
νής ΙΧ, φορτηγών και δίκυκλων, συνεδριακό
κέντρο 300 ατόμων, εγκαταστάσεις εξυπηρέ-
τησης σκαφών, κτίρια διοίκησης, καφέ-εστια-
τόρια, καταστήματα κλπ. Με λίγα λόγια όλο το

θαλάσσιο μέτωπο της πόλης θα καταληφθεί
από λιμενικές εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα
την αποκοπή μιας παραδοσιακά παραθαλάσ-
σιας πόλης από τη θάλασσα!

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση (ατμοσφαιρι-
κή ρύπανση και ηχορύπανση) από τον ταυτό-
χρονο ελλιμενισμό 15 πλοίων, 5 υδροπλάνων
και τη διέλευση εκατοντάδων χιλιάδων ΙΧ-φορ-
τηγών-δίκυκλων, μαζί με τη διαρκώς αυξανό-
μενη επιβάρυνση από τις συνεχόμενες αερο-
πορικές πτήσεις πάνω από τη Ραφήνα θα είναι
αφόρητη. Ήδη σήμερα η κατάσταση είναι
αφόρητη με τα μισά πλοία από αυτά, τα μισά
ΙΧ-φορτηγά και χωρίς υδροπλάνα.

Επιπλέον, μπαίνουν στη ρουλέτα της «αξιο-
ποίησης» και όλες οι παραλίες της Ραφήνας:
Κόκκινο-Μπλε-Πράσινο Λιμανάκι, Πλαζ, Πανό-
ραμα, Μαρίκες... Αντίθετα με τις προεκλογικές

υποσχέσεις περί μεταφοράς των παραλιών
στη δικαιοδοσία του Δήμου, όλες οι παραλίες
της Ραφήνας εντάσσονται πλέον στο άρμα της
«ανάπτυξης» με χτίσιμο Συνεδριακού Κέντρου,
καταστημάτων Εστίασης – Αναψυκτηρίων –
Καφέ, χώρων στάθμευσης, αθλητικών εγκατα-
στάσεων, παιδικών χαρών και λοιπών χρήσεων
που θα καταλάβουν ένα μεγάλο ποσοστό των
παραλιών μας, που αποτελούν δημόσια γη.

Επίσης, ενόψει της πώλησης του λιμανιού
σε μεγαλοεπενδυτές, όλα αυτά τα σχέδια μπο-
ρεί να γίνουν πολύ πιο αποτρόπαια. Η εμπειρία
από την πώληση του Πειραιά, είναι ότι η CO-
SCΟ παραβιάζει συνεχώς τους όρους του MA-
STERPLAN και των οποιονδήποτε όρων χρή-
σης στους οποίους υποτίθεται έχει συμφωνή-
σει.

Επιπλέον, για την εξυπηρέτηση ενός λιμανι-
ού GIGAS, θυσιάζονται ολόκληρες περιοχές
όπως η Διασταύρωση της Ραφήνας, την οποία
ο ανισόπεδος κόμβος θα χωρίσει σε τουλάχι-
στον δύο κομμάτια ξεκομμένα μεταξύ τους, θα
καταστρέψει οικονομικά την τοπική αγορά και
θα επιβαρύνει την ατμόσφαιρα και το θόρυβο
από τη συνεχόμενη διέλευση βαρέων και μη
οχημάτων.

Τέλος, για να υλοποιηθούν όλα αυτά που
προγραμματίζονται στην περιοχή, μαζί με όλα
τα άλλα που παράλληλα σχεδιάζονται όπως
εγκιβωτισμός Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας,
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων, διάνοιξη οδού
Φλέμινγκ, θα μετατρέψουν περίπου για μια
10ετία την ευρύτερη περιοχή σε ένα απέραντο
εργοτάξιο”. 

Στη λήξη της θητείας της, η Δούρου στρώ-
νει προκλητικά το δρόμο στο διάδοχό της Πα-
τούλη. Μόνο η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
μπορεί να τους σταματήσει.

Λ.Β.

Σε όλη την Ελλάδα, όπως σε
Κέρκυρα, Αίγιο, Πύργο, Βόλο,
είναι κρίσιμη η κατάσταση με

τη διαχείριση των αποβλήτων και κυ-
ρίως των αστικών λόγω της ποσότη-
τάς τους. Ιδιαίτερα στην Αττική τα
πράγματα είναι τραγικά με τεράστι-
ους όγκους απορριμμάτων από τα
περίπου 4 εκατομμύρια κατοίκους και
τις χιλιάδες επιχειρήσεις και με ελά-
χιστο το ποσοστό της ανακύκλωσης.
Υπάρχει μόνο μια νόμιμη χωματερή,
ο ΧΥΤΑ της Φυλής εδώ και 50 χρόνια,
η μεγαλύτερη της Ευρώπης και η μό-
λυνση που προκαλεί είναι τεράστια κι
ανεξέλεγκτη, όπως και η επιβάρυνση
της υγείας των κατοίκων ιδιαίτερα σε
Δυτική Αττική και Δυτική Αθήνα. 

Όμως στη Δυτική Αττική παράγε-
ται περίπου το 20% του ΑΕΠ της χώ-
ρας... κι αυτός ο τεράστιος πλούτος
των μεγαλοβιομηχανιών αφήνει αν-
θρώπους στη φτώχεια, την ανεργία,

τη σχολική εγκατάλειψη, στις αρρώ-
στιες, τον θάνατο και βορά στα νύ-
χια της ναζιστικής ΧΑ. 

Από την άλλη η κλιματική αλλαγή
προκαλεί έντονη περιβαλλοντική κρί-
ση με συνεχείς καταστροφές και
δραματικές επιπτώσεις στο φυσικό
και το ανθρώπινο περιβάλλον. Στη
χώρα μας σε 1,5 χρόνο, πέρα από
τις ανυπολόγιστες φυσικές κατα-
στροφές, θρηνήσαμε περίπου 130
νεκρούς στη Μάνδρα, το Μάτι και τη
Χαλκιδική, όπου πολύ ακραία καιρι-
κά φαινόμενα συνδυάστηκαν με εγ-
κληματικές παραλείψεις και λάθη
κυρίως του κράτους.  

Και ενώ η περιβαλλοντική κρίση
χτυπάει κόκκινο σε όλο τον κόσμο,
εμείς ακόμη θάβουμε τα σκουπίδια
μας! Στη χώρα το 90% των απορριμ-
μάτων είναι αξιοποιήσιμο εμπορικά
και είναι εθνικός πλούτος, που θα
μπορούσε να προσφέρει εκατοντά-

δες θέσεις εργασίας, να ανακουφί-
σει και οικονομικά τους δήμους και
να μειώσει τα δημοτικά τέλη. Αντί γι
αυτό στην Αττική, πληρώνουμε 180
ευρώ ανά τόνο για να τα θάψουμε!
Δίνουμε μια περιουσία για να χαρί-
σουμε μια άλλη περιουσία μας, τα
σκουπίδια, στους ιδιώτες για να τα
θάψουν στον ΧΥΤΑ Φυλής, που
εξαντλείται το 2020!

Σκάνδαλο
Έτσι, το ΕΜΑΚ στον ΧΥΤΑ, που

κάνει «μόνο του, μηχανικά» διαχωρι-
σμό των σκουπιδιών σε ανακυκλώσι-
μα και μη, ανακτά μόνο το 3% των
απορριμμάτων, ενώ ο εργολάβος ει-
σπράττει κάθε χρόνο 18 εκατ. ευρώ
για αυτό το 3%!... Επίσης, το περιε-
χόμενο των μπλε κάδων ανακύκλω-
σης διαχωρίζεται σε 4 ιδιωτικά Κέν-
τρα (ΚΔΑΥ). Το υπόλειμμα όμως με-
τά τον διαχωρισμό είναι απίστευτα

μεγάλο, φτάνει στο 40-50% των πο-
σοτήτων που εισάγονται. Τελικά, το
ποσοστό της ανακύκλωσης μας κα-
τατάσσει στις τελευταίες θέσεις
στην Ευρώπη.

Οι εργολάβοι για το σκάνδαλο
της μη ανακύκλωσης ρίχνουν τα βά-
ρη σε όλους τους άλλους!... Όμως,
έγκυρα δημοσιεύματα αποκαλύ-
πτουν ότι πετούν ανακυκλώσιμα υλι-
κά στη χωματερή γιατί τους συμφέ-
ρει οικονομικά. Αλλά αντί να ελεγχ-
θούν αυστηρά γι’αυτό, το κράτος
συνεχίζει να τους αναθέτει την ανα-
κύκλωση αν και παρανομούν.

Όλες οι κυβερνήσεις έχουν τερά-
στιες ευθύνες για την κατάσταση,

όπως και οι Δούρου και Πατούλης.
Η μια απέτυχε παταγωδώς απέναντι
σε αυτό το πρόβλημα παρά τις υπο-
σχέσεις. Ο άλλος χρόνια δήμαρχος
και πρόεδρος των δημάρχων πανελ-
λαδικά ξέχασε τελείως την ανακύ-
κλωση, αλλά θυμάται πάντα τα ερ-
γοστάσια καύσης. 

Γι’ αυτό θα είμαστε στις 29/8, στις
7μμ, στο Ζάππειο στην ορκωμοσία
του νέου Περιφερειακού Συμβουλί-
ου, στις 20 Σεπτέμβρη στις διεθνείς
δράσεις για το κλίμα και σε κάθε κρί-
σιμο ραντεβού για το περιβάλλον.

Χ. Κουρνιώτης, εκπαιδευτικός,
συνδικαλιστής, μέλος περιβαλλοντικών

συλλογικοτήτων

STOP στο έγκλημα 
με τα σκουπίδια

ΡΑΦΗΝΑ SOS

Κινητοποίηση ενάντια στην επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, 31 Ιούλη

Κατάληψη του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, 27 Αυγούστου

φωτό: Λένα Βερδέ

φωτό: Ορέστης Ηλίας



Νο 1387, 28 Αυγούστου 2019 Το αντιρατσιστικό καισελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ανεπιθύμητοι 
οι ναζί 

Η αριστερή και ανατρεπτική
δημοτική κίνηση Καλλιθέας
“Μια Πόλη στο Δρόμο” καλεί

την Παρασκευή 30/8, στις 7μμ, κινη-
τοποίηση στην τελετή ορκωμοσίας
του Δημοτικού Συμβουλίου που θα
πραγματοποιηθεί στο προαύλιο χώ-
ρο της Δημοτικής Πινακοθήκης (Λα-
σκαρίδου 120). 

Καλούμε όλους τους πολίτες να
δώσουν ηχηρό παρόν ενάντια στην
παρουσία της Χρυσής Αυγής που
για πρώτη φορά εκλέγει δημοτικούς
συμβούλους στο Δήμο μας, για να
στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι εί-
ναι ανεπιθύμητοι. Η παρουσία τους
στο ΔΣ είναι προσβολή στα δημο-
κρατικά αισθήματα όλων μας. 

Η Χρυσή Αυγή είναι μια εγκληματι-
κή ναζιστική οργάνωση και δεν θα
της δώσουμε κανένα χώρο για να
νομιμοποιήσει την δράση της. Επί-
σης θέλουμε να στείλουμε μήνυμα
προς την διοίκηση του Δήμου ότι η
νεοφιλελεύθερη ατζέντα που πάει
να υλοποιήσει ο δήμαρχος θα μας
βρει αντιμέτωπους. Για μια Καλλιθέα
των αναγκών μας και όχι των κερ-
δών τους. Για μια Καλλιθέα ανοιχτή
στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες. 

Ιλιρίντα Μουσαράι

Αστυνομικός
ρατσισμός

Οργή σε όλο τον κόσμο προ-
κάλεσαν οι δηλώσεις του Σ.
Μπαλάσκα, αντιπροέδρου

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Αστυνομικών Υπαλλήλων, όταν σε
συνέντευξή του στην τηλεόραση
σχετικά με την ρατσιστική επιχείρη-
ση της αστυνομίας στα Εξάρχεια χα-
ρακτήρισε τους πρόσφυγες και τους
αναρχικούς «σκόνη» και «σκουπί-
δια». 

Η κατακραυγή ήταν τέτοια που
άμεσα η ΠΟΑΣΥ αναγκάστηκε να τη-
ρήσει αποστάσεις ενώ λίγες ώρες
μετά τις δηλώσεις διατάχθηκε ΕΔΕ
για τον Μπαλάσκα. Είναι η πολλοστή
φορά στον μόλις 1,5 μήνα της νέας
κυβέρνησης που μπάτσοι (ή/και
ακροδεξιοί της ίδιας της κυβέρνη-
σης) αισθάνονται την άνεση να εκ-
φραστούν όπως πραγματικά σκέ-
φτονται για τον κόσμο του κινήματος
και για τους μετανάστες και αναγκά-
ζονται να αναδιπλωθούν από φόβο
μεγαλύτερων αντιδράσεων. Ωστόσο
οι πραγματικές τους προθέσεις δεν
κρύβονται και η μόνη απάντηση είναι
το τσάκισμα αυτών των πολιτικών
στην πράξη και στο δρόμο.

12/10 Διεθνής Συνάντηση στην Αθήνα 

19/10 Ακολουθεί το Λονδίνο

Διεθνή αντιφασιστική-αντιρατσιστική συ-
νάντηση και πανελλαδική συνέλευση ορ-
γανώνει η ΚΕΕΡΦΑ στις 12 Οκτώβρη στη

Νομική Σχολή Αθηνών. 

Στη Διεθνή Συνάντηση συμμετέχουν ήδη εκ-
πρόσωποι κινημάτων από μια σειρά χώρες. Ανά-
μεσά στις συμμετοχές θα είναι: από την Ισπανία
ο Μιγκουέλ Ρολντάν, πυροσβέστης που συμμε-
τέχει σε διασώσεις στην Μεσόγειο. Από τις ΗΠΑ
την εικόνα της σύγκρουσης με τον Τραμπ θα φέ-
ρουν ο Μάικλ Σαλλάλ, μέλος του «Ενωμένοι
ενάντια στο μίσος» και ο Γκόρντον Μπίφερμαν,
μέλος του «Ενωμένοι ενάντια στο ρατσισμό και
το φασισμό» Νέας Υόρκης. Από τη Γερμανία και
τις μάχες ενάντια στους φασίστες στη Δρέσδη ο
Φόλκχαρτ Μόσλερ, μέλος του «Ξεσηκωθείτε
ενάντια στο Ρατσισμό». Από τη Βαρκελώνη η
Μαρίνα Μορένο, μέλος του «Ενωμένοι ενάντια
στο Φασισμό». Από τη Γαλλία και το κίνημα των
μεταναστών χωρίς χαρτιά ο Ντενί Γκοντάρ. Από
την Αυστραλία την εικόνα για τη μάχη ενάντια
στην κράτηση των μεταναστών στο νησί Ναου-
ρού θα φέρει ο Μαρκ Γκουντκάμπ.

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί όλες και όλους να συμμετέ-
χουν και να στηρίξουν την Πανελλαδική Συνέ-
λευση και Διεθνή Συνάντηση, να στείλουν εκπρό-
σωπους του σωματείου, του φοιτητικού συλλό-
γου, της κίνησης και της συλλογικότητας στην
οποία ανήκουν. Θα είναι ένας κομβικός σταθμός
για να συζητήσουμε την οργάνωση της αντίστα-
σης και του διεθνή συντονισμού σε μια περίοδο
που οι μάχες κλιμακώνονται σε όλα τα επίπεδα. 

Το πρώτο είναι οι ρατσιστικές επιθέσεις της ΝΔ
ενάντια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ:
«Αξημέρωτα της Δευτέρας 26/8, τεράστιες αστυ-
νομικές δυνάμεις απέκλεισαν την πλατεία Εξαρ-
χείων και τους γύρω δρόμους και μπούκαραν σε
καταλήψεις που φιλοξενούσαν πρόσφυγες και με-
τανάστες, ξεσπιτώνοντας πάνω από 140, ανάμε-
σά τους πολλά παιδιά. Ούτε ναρκωτικά βρέθηκαν
ούτε άλλες αξιόποινες πράξεις καταγράφηκαν.
Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της
τρομοκρατίας και του ρατσισμού, είναι αξιόποινο
να είσαι πρόσφυγας και μετανάστης, κατατρεγμέ-
νος από τον πόλεμο και τη φτώχεια και να σου
προσφέρεται η αλληλεγγύη που το ίδιο το κράτος
δεν προσφέρει. Τι επιφυλάσσουν για τις οικογέ-
νειες που έσυραν με τη βία στις κλούβες; Απάν-

θρωπες συνθήκες τύπου Μόρια, που πρόσφυγες
χάνουν τη ζωή τους ή αυτοπυρπολούνται γιατί
δεν αντέχουν άλλο. Αποκλείουν τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες από τις υπηρεσίες της Υγεί-
ας και της Παιδείας δήθεν σεβόμενοι τα λεφτά
των φορολογούμενων, αλλά την ίδια ώρα σπατα-
λούν εκατομμύρια ευρώ για Ζέπελιν και Frontex
για να τους καταδιώκουν. Ουσιαστικά, τους κατα-
δικάζουν στην πλήρη περιθωριοποίηση και εξα-
θλίωση, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης-κολαστή-
ρια και απελάσεις. 

Νέος “Ξένιος Δίας”;
Πρόκειται για επανεκκίνηση της επιχείρησης

“Ξένιος Δίας”. Τον Αύγουστο του 2012, η τότε
κυβέρνηση του Σαμαρά με τον Δένδια Υπουργό
Δημοσίας Τάξης ξεκίνησαν μια τεράστια επιχεί-
ρηση σκούπα με χιλιάδες προσαγωγές μετανα-
στών και ρατσιστικές επιθέσεις στους δρόμους
μαζί με τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Θα
μας βρουν μπροστά τους. Δεν θα αφήσουμε να
περάσουν οι ρατσιστικές επιθέσεις και οι απάν-
θρωποι αποκλεισμοί, δεν θα αφήσουμε να ξανα-
στρωθεί το έδαφος για την ανάπτυξη ξανά της

φασιστικής απειλής».
Το τσάκισμα του ρατσισμού και των ρατσιστι-

κών πολιτικών που θρέφουν τους φασίστες είναι
ζήτημα ζωής και θανάτου και είναι μια μάχη πα-
νευρωπαϊκή. Από τα νερά της Μεσογείου τα
οποία ο Σαλβίνι και οι συνεργάτες της ΕΕ φρού-
ριο δε διστάζουν να γεμίσουν με νεκρά κορμιά
μεταναστών, μέχρι το Αιγαίο στο οποίο το λιμενι-
κό κυνηγάει οικογένειες που προσπαθούν να
βρουν μια καλύτερη ζωή. Από τα νησιά μέχρι τις
καταλήψεις. Από τις γειτονιές μέχρι τα σχολεία
και το ΕΣΥ. Η μάχη για ανοιχτές πόλεις και γειτο-
νιές, ανοιχτά σύνορα, ανοιχτά νοσοκομεία και
σχολεία συνεχίζεται και θα είναι αποφασιστική τό-
σο για τις ζωές εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων
του πολέμου και της φτώχειας, όσο και για να κα-
ταφέρει το κίνημα να τσακίσει την ακροδεξιά.

Δίκη ΧΑ
Ένα άλλο μεγάλο μέτωπο είναι αυτό της δίκης

της Χρυσής Αυγής που -έχοντας ολοκληρώσει
τις απολογίες για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα- συνεχίζεται στις 9 Σεπτέμβρη με τις
απολογίες των κατηγορούμενων για τις δολοφο-
νικές επιθέσεις στους Αιγύπτιους ψαράδες και
τους συνδικαλιστές της Ζώνης στο Πέραμα. 

Εννέα συνολικά απολογίες οκτώ κατηγορου-
μένων αφορούν τις δύο αυτές υποθέσεις που
στις υπόλοιπες διαδικασίες της δίκης έχουν ανα-
δείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο τη μέθοδο
δράσης και την άμεση σύνδεση του τάγματος
εφόδου του Περάματος με την οργάνωση του
Πειραιά και κεντρικά την ηγεσία της της Χ.Α. 

Ακολούθως, πολύ σύντομα, μέσα στο φθινόπω-
ρο θα ξεκινήσουν να απολογούνται οι κατηγο-
ρούμενοι για την εγκληματική οργάνωση, στελέ-
χη της ναζιστικής οργάνωσης, οι πρώην βουλευ-
τές, οι περιφερειάρχες και φυσικά ο “αρχηγός”. 

Χρειάζεται να σημάνει γενικός αντιφασιστικός
ξεσηκωμός, με τα σωματεία, τα συνδικάτα, τους
φοιτητικούς συλλόγους, τις συλλογικότητες γει-
τονιάς, τα δημοτικά σχήματα και την Αριστερά
επικεφαλής ώστε να φτάσουμε στην αυστηρή
και πλήρη καταδίκη ολόκληρης της ηγεσίας της
υπό διάλυση ναζιστικής συμμορίας που μπροστά
στην κατάρρευση αλληλοκαρφώνεται και προ-
σπαθεί να βρει άλλους μανδύες για να σκεπάσει
τα εγκλήματά της.

Αφροδίτη Φράγκου

Διεθνές συνέδριο ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό οργανώνει το
Stand Up To Racism (Αντισταθείτε στο Ρατσισμό) στις 19 Οκτώβρη
στο Λονδίνο. Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων το κάλεσμα: «Η ισλαμο-

φοβία, ο αντισημιτισμός και ο ρατσισμός ανεβαίνουν, παίρνοντας ώθηση
από την προεδρία Τραμπ. Τα εγκλήματα μίσους και οι τρομοκρατι-
κές ενέργειες ακροδεξιών έχουν πάρει διαστάσεις επιδημίας. Η
ρατσιστική και φασιστική δεξιά απολαμβάνει τη μεγαλύτερη
υποστήριξη που είχε ποτέ από τη δεκαετία του ’30. 

Στη Βρετανία, με την τοξική φύση της συζήτησης γύρω
από την κρίση του Brexit που ολοένα και βαθαίνει, οι πολι-
τικές δυνάμεις έχουν στηριχτεί ακόμη περισσότερο στη
ρατσιστική διάσπαση και στοχοποίηση αποδιοπομπαίων
τράγων, καλλιεργώντας σκόπιμα ένα ‘εχθρικό περιβάλλον’.
Λαϊκιστές κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή και ο ‘βρετανός
Τραμπ’ Μπόρις Τζόνσον είναι πρωθυπουργός. 

Είτε ψηφίσατε υπέρ, είτε ψηφίσατε κατά του Brexit χρειάζεται να ενώ-
σουμε τις δυνάμεις μας για να σταματήσουμε τη ρατσιστική του ατζέντα.
Ο φασίστας Ρόμπινσον και το UKIP περιθωριοποιήθηκαν χάρη σε μια πετυ-

χημένη αντιρατσιστική καμπάνια. Αλλά οι πολιτικές ‘διαίρει και
βασίλευε’ του Τζόνσον και του Φάρατζ, η δαιμονοποίηση

των μεταναστών, των προσφύγων και της μουσουλμανι-
κής κοινότητας, μπορούν να ξανατονώσουν την ρατσι-

στική και φασιστική δεξιά. 
Το Σάββατο 19 Οκτώβρη αντιρατσιστές και αντι-

φασίστες από τη Βρετανία, την Ευρώπη και τις
Ηνωμένες Πολιτείες θα συναντηθούν στο Λονδίνο.
Ελάτε να οργανώσουμε το χτίσιμο ενός διεθνούς
κινήματος ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό και

το πώς θα σταματήσουμε τον λαϊκιστικό ρατσισμό
του Τζόνσον και του Φάρατζ».



28 Αυγούστου 2019, Νο 1387αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Με συμμετοχή αγωνιστών και
αγωνιστριών από αντιφασι-
στικές αντιρατσιστικές πρω-

τοβουλίες των γειτονιών του Πει-
ραιά, δημοτικών σχημάτων και άλ-
λων οργανώσεων πραγματοποιήθη-
κε στις 26/8 η σύσκεψη των επιτρο-
πών ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά, Νίκαιας, Κε-
ρατσινίου και Κορυδαλλού για την
οργάνωση της μεγάλης αντιφασιστι-
κής διαδήλωσης που θα γίνει στις 18
Σεπτέμβρη στο Μνημείο του Παύλου
Φύσσα στο Κερατσίνι. Ήδη έχει ανα-
κοινωθεί κάλεσμα από τους φίλους
και την οικογένεια του Παύλου.

Τη συζήτηση άνοιξε η Δ. Πυλαρι-
νού από την ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά, τονί-
ζοντας ότι, 6 χρόνια μετά τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα, οργανώ-
νουμε τη διαδήλωση με δυο δεδομέ-
να: «Το ένα είναι αυτό που μας χα-
ροποιεί όλους, ότι δηλαδή λίγο πριν
το τέλος της δίκης της Χρυσής Αυ-
γής έχουμε απέναντί μας μια ναζι-
στική οργάνωση υπό διάλυση, που
δεν έχει καν καταφέρει να μπει στη
Βουλή και τα γραφεία της στις διά-
φορες περιοχές κλείνουν. Έχουμε
βέβαια να δώσουμε τη μάχη για να
κλείσουμε τα γραφεία του κέντρου
του Πειραιά και του Περάματος. Αυ-
τό το πέτυχε ένα κίνημα που όλα τα
τελευταία χρόνια ενωτικά και χωρίς
να αφήσει καμία γειτονιά και κανένα
σχολείο και σχολή έδινε την απάντη-
ση στα τάγματα εφόδου. Η ΧΑ δεν
μπορούσε να κάνει συγκεντρώσεις
ούτε καν έξω από τα γραφεία της
γιατί το κίνημα ήταν εκεί. Αυτή ήταν
και η αιτία που δεν μπήκε η ΧΑ στη
Βουλή κι αυτό με τη σειρά του είναι
που ξεδοντιάζει αυτή τη στιγμή την
οργάνωση.

Κυβερνητικές επιθέσεις
Το δεύτερο δεδομένο είναι ότι

έχουμε πλέον κυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας. Είδαμε πολύ καθαρά τι
σημαίνει αυτό, ότι ο Μπακογιάννης
χτες ορκίστηκε δήμαρχος και σήμε-
ρα σε τρεις καταλήψεις στα Εξάρ-
χεια έκανε ντου η αστυνομία. Ο Χρυ-
σοχοϊδης πήγε στην Αλεξανδρούπο-
λη και δήλωσε ότι τα συρματοπλέγ-
ματα στα σύνορα θα γίνουν ακόμα
πιο δυνατά για να εμποδίζουν τους
μετανάστες, το Ζέπελιν στρατοπέ-
δευσε πάνω από τη Σάμο και κατα-
σκόπευε πρόσφυγες, ο Κικίλιας επιτί-
θεται στην πρόσβαση των ανασφάλι-
στων στο ΕΣΥ, που ξέρουμε καλά ότι
πρώτα θύματα είναι οι μετανάστες,
στήνονται νέα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης που ξέρουμε τι σημαίνουν.
Αυτή είναι η κατάσταση που έχουμε
να αντιμετωπίσουμε». Με βάση αυτά
τόνισε ότι η οργάνωση της συμμετο-
χής στο συλλαλητήριο στο Κερατσίνι
δεν είναι μια μόνο ενέργεια αλλά και
η συνέχιση του αντιφασιστικού κινή-
ματος μέσα στις νέες συνθήκες. 

Ο Μ. Αργυροκαστρίτης μίλησε εκ
μέρους της δημοτικής κίνησης «Αν-
ταρσία στο Λιμάνι» λέγοντας ότι η
κίνηση θα στηρίξει την κινητοποίηση

με όλες της τις δυνάμεις, όπως έχει
κάνει όλα τα τελευταία χρόνια. Τόνι-
σε ότι ο Ξένιος Δίας, τις μαύρες μέ-
ρες του οποίου θύμισε η επιχείρηση
σκούπα στα Εξάρχεια, ήταν η πραγ-
ματική συνεργασία χρυσαυγιτών με
την αστυνομία: «Ομάδες φασιστών
βγαίνανε στο κέντρο της Αθήνας και
γεμίζανε τις κλούβες με τα ΜΑΤ που
κάθονταν αραχτοί. Κάνανε τις συλ-
λήψεις οι χρυσαυγίτες. Αυτά ήταν
που ανεβάσανε τη Χρυσή Αυγή εκεί
που την ανεβάσανε. Εμείς από τη
μεριά μας δεν αφήσαμε ούτε μια δη-
μόσια εμφάνισή της χωρίς απάντηση
με όρους μαζικού κινήματος».

Ο Δ. Πατσόπουλος από την «Αλλη-
λεγγύη Πειραιά» και την «Παμπειραϊ-
κή Πρωτοβουλία για τους Πρόσφυ-
γες» δήλωσε επίσης ότι η πρωτοβου-
λία θα συμμετέχει στο συλλαλητήριο
καθώς και ότι, όπως όλα τα χρόνια
ύπαρξής της, θα προσφέρει ό,τι
χρειαστεί στον αντιφασιστικό αγώνα.
Η Βίκυ από τη Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ τόνι-
σε «η περιοχή μας δεν έχει ξεμπερ-
δέψει με το φασισμό. Τον έχουμε και
μέσα στο δημοτικό συμβούλιο, είδα-
με προεκλογικά πολύ συγκεκριμένες
κινήσεις από την δημοτική κίνηση
Μαρινάκη/Μώραλη και στοχοποι-
ήσεις. Θα πρέπει να εξηγήσουμε πο-
λύ συγκεκριμένα στην πειραϊκή κοι-
νωνία γιατί έχει σημασία να αντιμε-
τωπίσουμε το τέρας όχι μόνο στο δι-
καστήριο αλλά και στην καθημερινό-
τητά μας. Νομίζω ότι σήμερα χρει-
άζεται να συμφωνήσουμε σε κοινά
αιτήματα και να προγραμματίσουμε
συγκεκριμένες εξορμήσεις και κινη-
τοποιήσεις από τις 10 Σεπτέμβρη για
να μιλήσουμε με τον κόσμο και να
εξηγήσουμε ποια η σημασία του να

είναι μαζική η πορεία για την επέτειο
της δολοφονίας του Παύλου Φύσ-
σα». 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Β.,
μέλος της ΟΡΜΑ, η οποία επισήμανε
ότι είναι το κίνημα που κατάφερε και
έστειλε στην απομόνωση τη Χρυσή
Αυγή κι ότι από δω και στο εξής έχει
να αντιμετωπίσει την προσπάθεια
ανασυγκρότησης της ακροδεξιάς
που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας. Η ΟΡΜΑ καλεί στο συλ-
λαλητήριο του Κερατσινίου και προ-
σανατολίζεται σε κινητοποίηση την
ημέρα απολογίας του Μιχαλολιάκου.

Η Μ. Ανδρέου από  την Α’ ΕΛΜΕ
Πειραιά άνοιξε το ζήτημα της νεολαί-
ας. «Από 1η Σεπτεμβρίου χρειάζεται
να έχουμε μια παρουσία σαν κίνημα,
να μιλήσουμε και να καλέσουμε τη
νεολαία, να κατέβουν σχολεία στη
διαδήλωση και σε όλες τις αντιφασι-
στικές δράσεις. Τα αιτήματά μας εί-
ναι κοινά: να κλείσουν τα γραφεία

της ΧΑ, στη φυλακή οι δολοφόνοι και
πόλη ανοιχτή για τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες. Στον Πειραιά
περάσαμε δύσκολες καταστάσεις
για να φτάσουμε στο σημείο να ετοι-
μάζονται να κλείσουν τα γραφεία.
Ήταν μια καμπάνια που την κάναμε
πραγματικά ενωτικά με κόσμο από
πολλά σωματεία, με κόσμο που έδω-
σε μάχες στα σχολεία ενάντια στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια».

“Κανένας εφησυχασμός”
Ο Π. Κωνσταντίνου, δημοτικός

σύμβουλος Αθήνας με την «Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας» και
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ θύμισε ότι
η ΝΔ το 2009 άρχισε το κυνηγητό
«κουκουλοφόρων» και «λαθρομετα-
ναστών» παίζοντας το χαρτί του νό-
μου και της τάξης μαζί με το χαρτί
του ρατσισμού, πράγμα που αποτέ-
λεσε τη γέφυρα στην οποία πάτησε
η ΧΑ και μπήκε στο δημοτικό συμ-
βούλιο Αθήνας και μετά στη Βουλή.
«Δεν χωράει κανένας εφησυχασμός,
αυτό ακριβώς συνέβη και σήμερα με
τις καταλήψεις. Το μέτωπο με το ρα-
τσισμό δεν έχει κλείσει. Όσο για τα
Εξάρχεια, χρειάζεται να ανοίξει η
συζήτηση ότι θα τα περιφρουρήσει
το εργατικό κίνημα και η φοιτητική
νεολαία». Τόνισε επίσης ότι τη μέρα
της απολογίας του Μιχαλολιάκου
πρέπει να κλείσουν εργατικοί χώροι,
σχολεία και σχολές, προκειμένου να
πολιορκήσουν το δικαστήριο χιλιά-
δες, όπως έγινε την πρώτη μέρα της
δίκης της ναζιστικής οργάνωσης.
Τέλος πρόσθεσε ότι η σύσκεψη
χρειάζεται να ενισχύσει τη διαδήλω-
ση της 18 Σεπτέμβρη οργανωτικά
και πολιτικά, κάνοντας το κάλεσμα

αφίσα και καμπάνια στις γειτονιές
και τους χώρους, ενώ κάλεσε και
στο επόμενο βήμα για το διεθνή
συντονισμό, τη Συνάντηση της
ΚΕΕΡΦΑ στις 12/10.

Ο Χ. Τζουρντός από τον ΣΦΕΑ δή-
λωσε τη στήριξη του Συλλόγου στη
διαδήλωση της 18 Σεπτέμβρη και
επισήμανε ότι όλες αυτές οι δομές
που επέτρεψαν στους φασίστες να
δυναμώσουν είναι ακόμα εδώ και εί-
ναι έτοιμες να μας ξαναγυρίσουν πί-
σω. Ο Α. Αλί από την Πακιστανική
Κοινότητα και την ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας
θύμισε τις μάχες που προηγήθηκαν
από τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα: τη μάχη να μην περάσει στην
αφάνεια η δολοφονία του Μ. Καμ-
ράν, να αναγνωριστεί το ρατσιστικό
κίνητρο στη δολοφονία του Σ. Λουκ-
μάν. Όπως τόνισε, δεν είναι γνωστό
καν πόσα είναι τα πραγματικά θύμα-
τα. Η νέα κυβέρνηση δείχνει νωρίς
το πρόσωπό της καθώς οι έλεγχοι
σε μετανάστες και οι προσαγωγές
έχουν αυξηθεί και χρειάζεται να δώ-
σουμε τη μάχη αυτή μαζί, ντόπιοι και
μετανάστες, υπογράμμισε. 

Ο Γ. Περσίδης, δημοτικός σύμ-
βουλος από το σχήμα «Ανυπότακτος
Κορυδαλλός» σημείωσε ότι απέναντι
στην νεοφιλελεύθερη επέλαση και
το δόγμα νόμου και τάξης της νέας
κυβέρνησης είναι πολύ σημαντική η
ενότητα στη δράση. Πρότεινε επί-
σης να βγει πρόγραμμα εξορμήσεων
σε Κερατσίνι και Δραπετσώνα κα-
θώς και υλικό. Το δημοτικό σχήμα
θα συνεδριάσει τις επόμενες ημέρες
για να οργανώσει τη συμμετοχή του
στην αντιφασιστική διαδήλωση. 

Η Κ. Θωίδου, δημοτική σύμβουλος
Νίκαιας Ρέντη με την «Ανταρσία
στην Κοκκινιά» πρόσθεσε ότι είναι
πολύ σημαντικό να βάλουμε ψηλά
στο εργατικό κίνημα την αντιρατσι-
στική και αντιφασιστική ατζέντα.
Όπως παρατήρησε, δεκάδες εργατι-
κοί χώροι είναι σε αναβρασμό για να
απαντήσουν στην επίθεση σκληρής
λιτότητας, ρατσισμού και καταστο-
λής της κυβέρνησης, μια συνταγή
που και παλιότερα εξέθρεψε τη Χρυ-
σή Αυγή. Οι χώροι οργανώνονται εν
όψει του πανεργατικού συλλαλητη-
ρίου της ΔΕΘ και χρειάζεται να συμ-
μετέχουν οργανωμένα και στις αντι-
φασιστικές κινητοποιήσεις.

Τις οργανώσεις που συμμετείχαν
στη σύσκεψη εκπροσωπούσαν πάνω
από 30 αγωνιστές και αγωνίστριες.
Ετοιμάζονται τα υλικά για το κοινό
κάλεσμα και όλοι και όλες έφυγαν
αποφασισμένοι να απλώσουν τις
συμμετοχές σε όλους τους χώρους.

Α.Φ.

6 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΦΥΣΣΑ

Όλοι στο Κερατσίνι στις 18Σ

26/8, Σύσκεψη που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ για την οργάνωση της αντιφασιστικής διαδήλωσης στις 18/9
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Πριν από μερικές μέρες ο θάνατος
ενός 19χρονου στο Κ.Υ στο Καρ-
λόβασι Σάμου ανέδειξε με τραγικό
τρόπο τις ελλείψεις στα νοσοκο-
μεία. Δεν υπήρχε απινιδωτής και
το προσωπικό του ΕΚΑΒ δεν έφτα-
νε να καλύπτει τις βάρδιες ούτε
καν για τα δύο ασθενοφόρα που
έχει το νησί.

Η κατάσταση στα νοσοκομεία πα-
ραμένει κρίσιμη λόγω των περικο-
πών στις δαπάνες και της μείωσης
του προσωπικού. Το βιώσαμε και αυ-
τό το καλοκαίρι όσοι δουλεύουμε
στα δημόσια νοσοκομεία και θέλαμε
να πάρουμε άδειες με την απόλυτη
εντατικοποίηση όσων έμεναν πίσω. 

Ουσιαστικά τα νοσοκομεία είναι
τόσο υποστελεχωμένα ώστε λει-
τουργούν με ένα αριθμό εργαζομέ-
νων περίπου ίσο με αυτόν που προ-
βλέπεται για προσωπικό ασφάλειας.
Τα τεράστια κενά το καλοκαίρι ή
στις γιορτές καλύπτονται με χαμένα
ρεπό και χάρη στους συμβασιού-
χους. Χωρίς αυτούς το καλοκαίρι
δεν θα μπορούσε να βγει η δουλειά.

Την ίδια στιγμή, οι συμβασιούχοι,
οι επικουρικοί γιατροί, οι συμβασι-
ούχοι του ΟΑΕΔ και όλοι όσοι δου-
λεύουν με ελαστική μορφή εργασίας
συνεχίζουν να βρίσκονται στον αέρα
χωρίς να μπορούν να ξέρουν ποια
θα είναι η επόμενη μέρα. Αν αυτοί
φύγουν, τα νοσοκομεία δεν θα λει-
τουργούν απλά με πολλές ελλείψεις
όπως συμβαίνει τώρα, αλλά θα κα-
ταρρεύσουν. 

Αναλαμβάνοντας ο νέος υπουργός
Υγείας είπε ότι θα αναδείξει “τους
μικρούς ήρωες”, γιατρούς, νοση-
λευτές και διοικητικούς του ΕΣΥ
προσθέτοντας ότι «επίκεντρο της
δική μας πολιτικής θα είναι ο άν-
θρωπος». Πως το σχολιάζεις κρί-
νοντας και από τους πρώτους δύο
μήνες διακυβέρνησης;

Πρόκειται για κοροϊδία. Μέσα
στους πρώτους δύο μήνες διακυβέρ-
νησής της η ΝΔ έχει ήδη δείξει τα
πρώτα δείγματα γραφής τι θέλει να
κάνει στα νοσοκομεία: Συνέχιση της
υποχρηματοδότησης και της μη
πρόσληψης προσωπικού και κλιμάκω-
ση των νεοφιλελεύθερων επιθέσεων.

Οι συμβασιούχοι του ΟΑΕΔ είναι
στην αναμονή. Είναι πρόκληση η κυ-
βέρνηση να συναντά τον Λάτση για
το Ελληνικό ή τα golden boys της
Ελντοράντο Γκολντ και ο ίδιος ο
υπουργός Υγείας να συναντά τον
προπονητή μπάσκετ του Ολυμπια-
κού, ενώ στους 4000 συμβασιού-
χους του ΟΑΕΔ λέει περιμένετε με-
τά τον Σεπτέμβρη. Την ίδια στιγμή
που οι συμβασιούχοι βρίσκονται σε
μεγάλη ανασφάλεια που καλλιεργεί-
ται από τις δηλώσεις παραγόντων
της κυβέρνησης ότι θα απολυθούν
όλοι. Όσον αφορά δε στο ιατρικό
προσωπικό είχαν εξαγγελθεί πριν τις
εκλογές, 904 θέσεις επιμελητών οι
οποίες σήμερα έχουν παγώσει την
ώρα που η κυβέρνηση ανακοινώνει

1500 προσλήψεις αστυνομικών. 
Στο ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων

η νέα κυβέρνηση προσανατολίζεται
να επιστρέψει στους εργολάβους με
στόχο μάλιστα να επεκτείνει τις ερ-
γολαβίες και πέρα από τους τομείς
σίτισης, καθαριότητας και σεκιούρι-
τι, π.χ στους τραυματιοφορείς. Θέ-
λουν να πάρουν πίσω αυτό που κα-
τακτήθηκε τα προηγούμενα χρόνια,
δηλαδή οι εργαζόμενοι σε αυτούς
τους τομείς να προσλαμβάνονται με
ατομικές συμβάσεις στο νοσοκομείο
χωρίς ενδιάμεσο – ένα πάγιο αίτημα
των εργαζομένων που μετά από
πλήθος κινητοποιήσεων αναγκάστη-
κε να εφαρμόσει η προηγούμενη κυ-
βέρνηση. 

Επιπλέον, οι νέοι ΥΠΕάρχες που
ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας εί-
ναι μια ένδειξη του τι επιθέσεις μας
περιμένουν. Από τους επτά, υπάρ-
χει μόνο ένας σχετικός με την
Υγεία, είναι οδοντίατρος, και οι
υπόλοιποι είναι μάνατζερ-τεχνοκρά-

τες που σαν στόχο έχουν να επιβά-
λουν νέες περικοπές και ιδιωτικο-
ποιήσεις τομέων σε υπηρεσίες
Υγείας. Ούτε τυχαίο είναι ότι διοικη-
τής στην 1η ΥΠΕ είναι ένας πρώην
αστυνομικός. 

Αν το δούμε μάλιστα σε συνδυα-
σμό με το πρόσφατο επεισόδιο στο
Θριάσιο, όπου αστυνομικοί επιχείρη-
σαν να συλλάβουν την πρόεδρο της
ΟΕΝΓΕ γιατί τους είπε ότι δεν μπο-
ρούν να οπλοφορούν στην ψυχιατρι-
κή κλινική, βλέπουμε ότι η κυβέρνη-
ση καλύπτει 100% την αστυνομία.
Διορίζοντας πρώην αστυνομικό διοι-
κητή επιβραβεύει την ανακοίνωση
που έβγαλε το συνδικαλιστικό όργα-
νο των αστυνομικών που επιτέθηκε
στους υγειονομικούς υποστηρίζον-
τας ότι η αστυνομία θα κάνει κου-
μάντο και στα νοσοκομεία. Αυτό που
λένε απροκάλυπτα είναι ότι τα νοσο-
κομεία έχουν ανάγκη από περισσό-
τερη αστυνόμευση και περισσότερο
αυταρχισμό από τις διοικήσεις πάνω
στους εργαζόμενους. 

Γι' αυτούς τους λόγους, ο αγώ-
νας για δημόσια δωρεάν Υγεία, αύ-
ξηση των δαπανών για την Υγεία,
μονιμοποίηση των συμβασιούχων
και μαζικές μόνιμες προσλήψεις,
παραμένει επίκαιρος στην πρώτη
γραμμή των αιτημάτων που πρέπει
να διεκδικήσουν με απεργίες οι ερ-
γαζόμενοι και τα σωματεία στα νο-
σοκομεία.

«Δεν θα πληρώνουν πλέον οι Έλ-

ληνες φορολογούμενοι τις υπηρε-
σίες που το ΕΣΥ παρέχει σε αλλο-
δαπούς ασφαλισμένους» δήλωσε
ο υπουργός Υγείας φέρνοντας και
σχετική εγκύκλιο, στην οποία ανα-
φέρει ότι «σε περιπτώσεις χορήγη-
σης παροχών ασθενείας σε είδος
σε ασφαλισμένους τρίτων χωρών
εκτός Ε.Ε., τότε οφείλουν να ει-
σπράττουν ιδιωτικά τη δαπάνη για
τις παρασχεθείσες υπηρεσίες». 

Οι εγκύκλιοι που αφορούν στο
ΑΜΚΑ και στην πληρωμή των νοση-
λίων στοχεύουν κυρίως στους πρό-
σφυγες και στους μετανάστες που
δεν έχουν χαρτιά αλλά και σε του-
ρίστες που δεν έχουν ασφαλιστική
κάλυψη. Είναι πρόκληση γιατί θέλει
να τους στερήσει την πρόσβαση σε
κάθε είδους περίθαλψη. Ήδη προ-
κύπτουν σε νοσοκομεία γραφει-
οκρατικά προβλήματα σε σχέση με
αυτά και αφορούν, για παράδειγμα
νεογνά, παιδιά προσφύγων που
γεννήθηκαν τις τελευταίες βδομά-
δες. Προφανώς στην κυβέρνηση
οραματίζονται την επόμενη περίο-
δο, να στέλνουν την αστυνομία για
να πετάει έξω από τα νοσοκομεία
όσους δεν έχουν χαρτιά και έχουν
ανάγκη ιατρικής φροντίδας. Τα εί-
χαν προσπαθήσει και άλλοι υπουρ-
γοί στο παρελθόν αυτά αλλά τους
σταμάτησαν τα συνδικάτα και το
εργατικό κίνημα.

Στην πραγματικότητα πρόκειται για
επιθέσεις που ανοίγουν το δρόμο για

να πετύχουν στο τέλος να πληρώνου-
με όλοι, ντόπιοι και μετανάστες. Η λο-
γική που μπαίνει από τη κυβέρνηση
είναι ότι η Υγεία δεν είναι για όλους,
είναι επί πληρωμή και τα νοσοκομεία
πρέπει να λειτουργούν σαν επιχειρή-
σεις που θα πρέπει να κρατήσουν τη
λειτουργικότητά τους χωρίς δημόσιες
δαπάνες με όρους αγοράς. 

Πως απαντάνε σε αυτήν την πρό-
κληση οι εργαζόμενοι στα νοσο-
κομεία; 

Η πρώτη απάντηση που δίνουμε
είναι το διήμερο κινητοποιήσεων στη
ΔΕΘ στις 6-7 Σεπτέμβρη. Την πρώτη
μέρα, στην πανελλαδική κινητοποί-
ηση των νοσοκομείων θα γίνει πο-
ρεία από το Ιπποκράτειο στο υπουρ-
γείο. Δίνουμε τη μάχη στη Θεσσαλο-
νίκη αυτή η κινητοποίηση να αποκτή-
σει πανδημοσιοϋπαλληλικό χαρα-
κτήρα, έχοντας ήδη υποβάλλει αίτη-
μα στην ΕΔΟΘ να καλέσει στάση ερ-
γασίας. 

Στο Ιπποκράτειο, στο ΔΣ του σω-
ματείου που συνεδριάζει άμεσα, θα
καταθέσουμε πρόταση της Αγωνι-
στικής Πρωτοβουλίας για την Ανα-
τροπή να γίνει γενική συνέλευση
όλων των εργαζομένων και να οργα-
νωθεί η απεργία με έλεγχο του προ-
σωπικού ασφαλείας από το ίδιο το
σωματείο ώστε να έχουμε μεγάλη
συμμετοχή στην κινητοποίηση. Ταυ-
τόχρονα προσπαθούμε να οργανώ-
σουμε τους συμβασιούχους του νο-
σοκομείου για να συμμετέχουν. Εί-
ναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι συμ-
βασιούχοι του ΟΑΕΔ και μέσα στο
καλοκαίρι πριν και μετά τις εκλογές
δεν σταμάτησαν να οργανώνονται
με συνελεύσεις και συντονιστικά και
τους καλούμε να συμμετέχουν μαζι-
κά στις κινητοποιήσεις.

Επίσης το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων και ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια στη Θεσσαλονίκη
έχουμε καλέσει σύσκεψη την Τρίτη
27/8 στο Εργατικό Κέντρο για να συ-
ζητήσουμε την οργάνωση των κινη-
τοποιήσεων. Το Συντονιστικό Νοσο-
κομείων στη Θεσσαλονίκη οργανώ-
νει ένα πρόγραμμα εξορμήσεων σε
όλα τα νοσοκομεία της πόλης. Ταυ-
τόχρονα θέλουμε να κάνουμε τη
σύνδεση με όλους τους άλλους ερ-
γαζόμενους και τα σωματεία τους
συμμετέχοντας μαζικά στη μεγάλη
διαδήλωση του Σαββάτου στην
οποία επιδιώκουμε να έχουν μαζική
παρουσία ξανά οι υγειονομικοί ως
κομμάτι της συνολικότερης αντίστα-
σης απέναντι στην κυβέρνηση. 

Η επιτυχία αυτών των κινητοποι-
ήσεων είναι το πρώτο απαραίτητο
βήμα που χρειάζεται να γίνει ώστε
να αποτελέσουν αφετηρία κλιμάκω-
σης για την ανατροπή στην πράξη
όλων των επιθέσεων που απεργάζε-
ται η ΝΔ αλλά και διεκδίκησης προσ-
λήψεων και μονιμοποίηση συμβασι-
ούχων τώρα. 

Ο Γ. Κούτρας μίλησε 
στον Γιώργο Πίττα

Τα νοσοκομεία ανοίγουν 
το αγωνιστικό διήμερο στη ΔΕΘ
Συνέντευξη με 
τον Γιάννη Κούτρα, 
μέλος ΔΣ Σωματείου 
Εργαζομένων 
Ιπποκρατείου, 
μέλος ΔΣ ΕΝΙΘ 
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Συγκέντρωση-παράσταση διαμαρτυρίας έξω
από το Υπουργείο Παιδείας έγινε την Δευ-
τέρα 26/8 μετά από κάλεσμα εκπαιδευτικών

σωματείων, της Πρωτοβουλίας Αναπληρωτών και
του Συντονιστικού των Αναπληρωτών, με αιτήμα-
τα να μη μείνει κανένας έξω από τους πίνακες
των αναπληρωτών και να ανοίξει άμεσα ο ΟΠΣΥΔ
για όλους, να μονιμοποιηθούν όλοι οι αναπληρω-
τές, να καταργηθεί ο νόμος 4589/19 και όλο το
νομοθετικό πλαίσιο που οδηγεί σε απολύσεις και
ανακύκλωση της ανεργίας. 

Η ηγεσία του Υπ. Παιδείας αρνήθηκε να συναν-
τηθεί με αντιπροσωπεία από όλους τους συμμετέ-
χοντες φορείς και δέχτηκε μόνο 3μελή αντιπρο-
σωπεία, για να καταθέσει στη Γεν. Γραμματέα
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
τα αιτήματα των εκπαιδευτικών. 

Αβεβαιότητα
Όπως μετέφεραν στην Εργατική Αλληλεγγύη

αγωνιστές από το δίκτυο “Η Τάξη μας”: “Στις
απαντήσεις που δόθηκαν στην αντιπροσωπεία δεν
υπήρξε καμία θετική απάντηση, έριξαν τις ευθύνες
στους προηγούμενους και επαναλήφθηκαν τα ίδια
επιχειρήματα ότι δεν υπάρχουν τα χρήματα για
τους μαζικούς μόνιμους διορισμούς που έχει ανάγ-
κη το δημόσιο σχολείο, τίποτα για την αναγκαία
χρηματοδότηση για την λειτουργία των σχολείων
μας. Και άρα για άλλη μια χρονιά θα βρεθούμε
μπροστά σε χιλιάδες κενά και χιλιάδες χαμένες δι-
δακτικές ώρες, αδιοριστία και ελαστική εργασία,
υποχρηματοδότηση και χιλιάδες αναπληρωτές
στην αβεβαιότητα για δουλειά, σπίτι, μισθό. 

Δεν περιμέναμε τίποτα άλλο από τη νέα ηγεσία
του Υπ. Παιδείας, που έχει δείξει ήδη δείγματα
γραφής με την επίθεση στο πανεπιστημιακό άσυ-
λο και με τις επίσημες δηλώσεις της ότι προχω-
ράει την αξιολόγηση, με πρώτο βήμα την αξιολό-
γηση της σχολικής μονάδας και μετά των εκπαι-
δευτικών.

Για τους χιλιάδες συμβασιούχους η συνεχής
ανασφάλεια και αβεβαιότητα, οι μαζικές απολύσεις
παραμένουν η μόνη κανονικότητα της νέας κυβέρ-
νησης Μητσοτάκη. Καμιά περίοδο αναμονής. Ο
δρόμος της κλιμάκωσης του αγώνα είναι η μόνη
εναλλακτική για τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς, για
να κερδίσουμε μαζικούς μόνιμους διορισμούς με
βάση το πτυχίο και την προϋπηρεσία, αυξήσεις
στους μισθούς και την αναγκαία χρηματοδότηση
της δημόσιας Παιδείας. Να προχωρήσουμε με το
άνοιγμα των σχολείων σε γύρο γενικών συνελεύσε-
ων και σε αποφάσεις για αγωνιστικές κινητοποι-
ήσεις. Πρώτος μεγάλος αγωνιστικός σταθμός η κι-
νητοποίηση των συνδικάτων στην ΔΕΘ”. 

Γ.Α.

Να γίνουν μόνιμοι 
οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟ-«ΚΙΝΗΤΡΑ»

Φορολογήστε τους πλούσιους
Ψηλά στην ατζέντα της ΝΔ βρίσκε-

ται το φορολογικό νομοσχέδιο, το
οποίο διαφημίζουν οι Μητσοτάκης

και Σταϊκούρας ως «ανακούφιση των αδυ-
νάτων». Μία πρώτη διάψευση αυτών των
υποσχέσεων ήρθε μέσα από το πρώτο σκέ-
λος του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε στο
τέλος Ιουλίου και συμπεριέλαβε τις πολυ-
διαφημισμένες ρυθμίσεις των 120 δόσεων
και του ΕΝΦΙΑ. 

Οι προεκλογικές εξαγγελίες για τον ΕΝ-
ΦΙΑ έπεσαν στο κενό καθώς όχι μόνο δεν
καταργήθηκε ο σχετικός φόρος αλλά στο
νομοσχέδιο που τελικά ψηφίστηκε καθορί-
ζεται ότι η μείωση θα αφορά κυρίως μεσαί-
ες και μεγάλες περιουσίες. Εξάλλου η δεύ-
τερη δόση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ θα
πραγματοποιηθεί για αυτά τα ακίνητα μόνο
εφόσον έχει προκύψει το σχετικό δημοσιο-
νομικό περιθώριο. Διαφορετικά, θα μετα-
φερθεί για το 2021 ή θα μοιραστεί σε δύο
χρονιές. Η ποσοστιαία μείωση του φόρου
τελικά θα είναι ίση για ένα ακίνητο αξίας
60.000 ευρώ στο Περιστέρι και μία κατοι-
κία αξίας 1.5 εκατ. ευρώ στην Εκάλη!
Όσον αφορά την ρύθμιση των 120 δόσε-
ων, πέρα από το γεγονός ότι πρόκειται για
καθαρά εισπρακτικό μέτρο προκειμένου να
εντατικοποιηθεί το ξεζούμισμα της εργατι-
κής τάξης, αυτό που επιδιώκεται είναι να
ευνοηθούν τα νομικά πρόσωπα, δηλαδή οι
ανώνυμες εταιρείες.

Σε αντίστοιχη κατεύθυνση κινείται το
δεύτερο σκέλος του φορολογικού νομο-
σχεδίου, το οποίο βρίσκεται υπό διαβού-
λευση. Σύμφωνα με διαρροές του Υπουρ-
γείου Οικονομικών αυτό που διαφαίνεται
είναι ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρα-
τίας τα δίνει όλα στις επιχειρήσεις. Πρώτη
προτεραιότητα αποτελεί η μείωση του φο-
ρολογικού συντελεστή για τα κέρδη των
επιχειρήσεων από το 28% στο 24% για τα
κέρδη του 2019 και η περαιτέρω μείωση
στο 20% έως το 2021. Η κίνηση αυτή θα
συνοδεύεται από παράλληλη μείωση του
φόρου μερισμάτων στο 5% από 10% που
είναι σήμερα.  

Αυτές οι αντεργατικές παρεμβάσεις εν-
τείνονται σε μία περίοδο όπου γίνεται πολύ
κουβέντα για την “υπερφορολόγηση” και
όχι για την ανισότητα στη φορολόγηση. Σε
αυτήν την ιδεολογική επίθεση κεντρικό ρό-
λο παίζει το αφήγημα της επιτάχυνσης της
οικονομικής ανάπτυξης μέσα από φοροα-
παλλαγές. Ο Μητσοτάκης προσπαθεί να
αντιγράψει την πολιτική του Τράμπ που
έριξε απότομα τους συντελεστές φορολό-
γησης των κερδών των επιχειρήσεων. Το
αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν τό-
σο βραχυπρόθεσμο που τώρα μία νέα ύφε-
ση της οικονομίας είναι στον ορίζοντα. Αν
αυτό ισχύει για τις ΗΠΑ τότε οι κίνδυνοι
για την ελληνική οικονομία είναι σημαντικό-
τεροι σε μία περίοδο που πυκνώνουν τα
σύννεφα πάνω από την διεθνή οικονομία.

Σε αυτό το φόντο αποτελεί καθήκον για
την αριστερά να μην προσαρμοστεί στις
πιέσεις των από πάνω και της φιλελεύθε-

ρης δεξιάς και να αντιστρέψει αυτήν την
εικόνα αναδεικνύοντας το αίτημα για φο-
ρολόγηση των πλουσίων. 

Εφοπλιστές
Καταρχήν για το εφοπλιστικό κεφάλαιο

που αποτελεί παραδοσιακά πυλώνα του
ελληνικού καπιταλισμού και απολαμβάνει
σκανδαλώδεις ευνοϊκές ρυθμίσεις όσον
αφορά την φορολόγησή του. Ο ελληνόκτη-
τος στόλος υπερδιπλασιάστηκε μέσα στην
τελευταία δεκαετία της κρίσης και αντι-
προσωπεύει πλέον το 21% της παγκόσμιας
χωρητικότητας με 4.936 πλοία (άνω των
1.000 gt). Οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί.
Εξίσου εντυπωσιακός είναι ο μακρύς κατά-
λογος με τις φοροαπαλλαγές που απολαμ-
βάνουν οι Μαρινάκηδες και οι Αλαφούζοι.
Ανάμεσά τους απαλλαγή από οποιοδήποτε
φόρο εισοδήματος στα κέρδη που προκύ-
πτουν από την εκμετάλλευση των πλοίων,
από κάθε φορολογία ή υπεραξία που μπο-
ρεί να πραγματοποιηθεί, είτε από την πώ-
ληση κάποιου πλοίου, είτε από την είσπρα-
ξη ασφαλιστικής αποζημίωσης. 

Απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφο-
ρά ή κράτηση στο εισόδημα που δημιουρ-
γείται από την εκμετάλλευση πλοίου στο
εξωτερικό καθώς και από κάθε φόρο, τέ-
λος ή εισφορά στο εισόδημα που αποκτά-
ται από εταιρείες χαρτοφυλακίου που κα-
τέχουν αποκλειστικά μετοχές εταιρειών
πλοιοκτητριών που βρίσκονται υπό ελληνι-
κή σημαία. Και φυσικά το αφορολόγητο
ναυτιλιακό πετρέλαιο, το οποίο σε μεγάλο

βαθμό καταλήγει στο λαθρεμπόριο καυσί-
μων που λυμαίνονται διάφορα παράνομα
κυκλώματα, με αποτέλεσμα το ελληνικό
δημόσιο να έχει κάθε χρόνο απώλεια εσό-
δων γύρω στο 1 δις ευρώ. Το μόνο που κα-
ταλήγουν να πληρώσουν οι εφοπλιστές εί-
ναι η «εθελοντική εισφορά» που σύμφωνα
με καταγγελίες της ΠΕΝΕΝ παραμένει
ανείσπρακτη κατά τα 4/5 για την περίοδο
2014-2017 ενώ πολλοί εφοπλιστές ζητούν
να πληρώσουν σε 6 ή 12 δόσεις!

Οι τραπεζίτες ανταγωνίζονται τους εφο-
πλιστές στις φοροαπαλλαγές. Μέσω ειδι-
κού νόμου που θεσμοθετήθηκε από την κυ-
βέρνηση Σαμαρά το 2014 και επικαιροποι-
ήθηκε το 2017 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
οι τράπεζες απαλλάχτηκαν από κάθε φόρο
για τα κέρδη τους της επόμενης εικοσαε-
τίας! Το τέχνασμα αυτό που ονομάστηκε
αναβαλλόμενος φόρος είναι η σημαντικό-
τερη πηγή των κεφαλαίων των τραπεζών
που με την έγκριση της Τρόικα προχώρη-
σαν στην λογιστικοποίηση των χρημάτων
που θα πλήρωναν για φόρους σαν διαθέσι-
μα κεφάλαια στα βιβλία τους. Σήμερα τα
κεφάλαια που προέρχονται από αναβαλλό-
μενο φόρο αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτε-
ρο μέρος των τραπεζικών κεφαλαίων.

Και από δίπλα πλήρη απαλλαγή από την
υποχρέωση να πληρώνουν φόρο εισοδή-
ματος έχουν επίσης οι ελληνικές τεχνικές
εταιρείες το κέρδος των οποίων προέρχε-
ται από εργασίες στο εξωτερικό, οι αλλο-
δαπές τεχνικές επιχειρήσεις που έχουν
κέρδη στη χώρα, οι εταιρείες που βγάζουν
κέρδη από την πώληση μετοχών ή άλλων
παραγώγων προϊόντων του χρηματιστηρια-
κού τζόγου και είναι εισηγμένες στο Χρη-
ματιστήριο Αθηνών.

Η μόνη απάντηση σε αυτήν την σκανδα-
λώδη εύνοια για να μην συνεχίσουμε να
πληρώνουμε εμείς τα βάρη της κρίσης εί-
ναι να φορολογήσουμε τα κέρδη και τις
περιουσίες που έχτισαν και συνεχίζουν να
χτίζουν τα αφεντικά στις πλάτες μας.

Κώστας Πολύδωρος

Το πρόβλημα 
δεν είναι η 
“υπερφορολόγηση” 
αλλά η 
ταξική ανισότητα 
στους φόρους

26/8, Υπουργείο Παιδείας. Φωτό: Ντίνα Γκαρανέ

Οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν καθόλου φόρους.



Σύσκεψη για την οργάνωση της
αθηναϊκής αποστολής στη διαδή-
λωση της ΔΕΘ, οργάνωσε ο Συν-

τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, την
Πέμπτη 22/8, στο ΕΚΑ. Στη σύσκεψη
συμμετείχαν εργαζόμενοι από μια σει-
ρά χώρους όπως τα νοσοκομεία Αγία
Όλγα, Άγιος Σάββας, Γεννηματάς, Γε-
νικό Κρατικό Νίκαιας, ΓΟΝΚ, το Εθνικό
Κέντρο Αιμοδοσίας, την ΕΡΤ, τη Σιβιτα-
νίδειο, το Μετρό, το Υπουργείο Οικονο-
μικών, τις ταχυμεταφορές, την Ιδιωτική
Υγεία, τη ΔΕΣΦΑ κ.α.

Ανάλογη σύσκεψη γινόταν και στη
Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της Τρίτης
27/8, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη πήγαινε στο τυπογραφείο. 

Τη συζήτηση στη σύσκεψη της Αθή-
νας, άνοιξε εκ μέρους του Συντονισμού
ο Τάσος Αναστασιάδης. “Η διαδήλωση
της ΔΕΘ είναι η πρώτη μαζική πανεργα-
τική απάντηση στα μέτρα που ήδη έχει
εξαγγείλει ο Μητσοτάκης” ξεκίνησε την
τοποθέτησή του. “Το πακέτο που κατέ-
βασε ο Βρούτσης στο παρά 5 της ψη-
φοφορίας στη Βουλή δείχνει τις προθέ-
σεις τους: Η δυνατότητα που δίνεται
στα αφεντικά να απολύουν χωρίς να δί-
νουν λογαριασμό σε κανένα, η επιστρο-
φή στα χέρια των εργολάβων μιας σει-
ράς υπηρεσιών του δημοσίου, ακόμα
και η κατάργηση του ασύλου που μη
νομίζει κανείς ότι θα περιοριστεί στους
πανεπιστημιακούς χώρους. Το μήνυμα
είναι ότι από το δόγμα 'νόμος και τάξη'
δεν γλιτώνει κανείς. Μπαίνει στο στόχα-
στρο το σύνολο των δημοκρατικών δι-
καιωμάτων. Η αστυνομική επίθεση στην
πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ πριν λίγες μέρες
στο Θριάσιο νοσοκομείο αυτό δείχνει.
Έχουμε ένα μεγάλο καθήκον. Απέναντι
σε όλα αυτά να παίξουμε το ρόλο της
μαχητικής αντιπολίτευσης. Γιατί δυστυ-
χώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υιοθετήσει τη γραμ-
μή της ήπιας 'υπεύθυνης' αντιπολίτευ-
σης του 'δεν λέμε όχι σε όλα'. Το βά-
ρος πέφτει στα πιο μαχητικά κομμάτια
εργαζομένων. Πάμε για ένα μεγάλο διή-
μερο διαδηλώσεων – την πρώτη μέρα
6/9, με την απεργιακή διαδήλωση των
υγειονομικών και την επόμενη, 7/9, με
την πανεργατική διαδήλωση, που θα
δώσει ώθηση κι αυτοπεποίθηση σε κά-
θε αγωνιστή κι αγωνίστρια για να δώσει
συνέχεια στο χώρο του από την επόμε-
νη μέρα. Ο κόσμος που θα ανέβει στη
ΔΕΘ, θέλουμε να είναι η μαγιά που θα
οργανώσει τους αγώνες του φθινοπώ-
ρου σε κάθε εργατικό χώρο”. 

“Η αγανάκτηση είναι μεγάλη στις τά-
ξεις των συμβασιούχων ΟΑΕΔ. Ήδη
έχουμε δηλώσεις συμμετοχής στη δια-
δήλωση από όλη τη χώρα” μετέφερε η
Κατερίνα, εργαζόμενη στο ΕΚΕΑ. “Στο
Αγία Όλγα καλούμε σε σύσκεψη για τη
ΔΕΘ στις 28/9. Η κυβέρνηση είναι προ-
κλητική” είπε ο Μιχάλης, εργαζόμενος
στο νοσοκομείο της Ν.Ιωνίας. “Ο Κικί-

λιας στην 1η ΥΠΕ – στην οποία υπά-
γονται όλα τα νοσοκομεία της Αττικής
– διόρισε διοικητή τον μέχρι πρότινος
εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Αυτόν
που είχε καθήκον να δικαιολογεί τους
μπάτσους ακόμα και μετά τη δολοφο-
νία του Γρηγορόπουλου, στην εξέγερ-
ση του 2008. Χρειάζεται να πάμε για
ένα μεγάλο ενωτικό συλλαλητήριο στις
7/9. Το αγωνιστικό διήμερο στη ΔΕΘ
πρέπει να σηματοδοτήσει την αρχή του
κινήματος που θα βάλει στόχο την ανα-
τροπή της κυβέρνησης”. 

Το κλίμα που επικρατεί στο δήμο της
Αθήνας εν'όψει των επιθέσεων που θα
φέρει η νέα δημαρχία Μπακογιάννη,
μετέφερε η Μαρία, εργαζόμενη στην
καθαριότητα. Από το νοσοκομείο Γεν-
νηματάς, η Μαρία Χαρχαρίδου, μέλος
του Δ.Σ του Σωματείου, σημείωσε ότι

“από τις αρχές Αυγούστου φέραμε ψή-
φισμα στο σωματείο για συμμετοχή
στη διαδήλωση της ΔΕΘ, ενώ πριν λί-
γες μέρες κάναμε μεγάλη εξόρμηση
στο νοσοκομείο, όπου μαζί με την προ-
κήρυξη για τη ΔΕΘ, οργανώναμε και τη
συμμετοχή μας στην κινητοποίηση για
το περιβάλλον στις 20 Σεπτέμβρη.
Πρέπει να σας πω ότι η πρωτοβουλία
για συλλαλητήριο για το περιβάλλον
ξεσήκωνε μεγάλο ενθουσιασμό”. Ανά-
λογη εικόνα έφερε και η Ζαννέτα Λυσι-
κάτου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Εργαζομένων στον Αγ.Σάββα: “πάμε
για συνέλευση την ερχόμενη Τρίτη,
ενώ έχουμε κάνει πέντε εξορμήσεις μέ-
χρι τώρα για τη ΔΕΘ στο νοσοκομείο.
Στην καθαριότητα που έχουν έρθει νέοι
συνάδελφοι συμβασιούχοι, τους κα-
λούμε να γραφτούν στο σωματείο και

να δηλώσουν συμμετοχή στην αποστο-
λή για τη Θεσσαλονίκη”.

Στην επίθεση που φέρνουν στο συν-
δικαλισμό, τα όσα προωθεί η κυβέρνη-
ση σχετικά με τα ηλεκτρονικά μητρώα
και τις ηλεκτρονικές αρχαιρεσίες των
συνδικάτων, στάθηκε μεταξύ άλλων ο
Κώστας Πολύδωρος, μέλος Δ.Σ του
Σωματείου Εργαζομένων Ιδιωτικών Κλι-
νικών Αθήνας, ενώ ο Γιώργος, εργαζό-
μενος σε ΔΟΥ, μετέφερε την προσπά-
θεια για το στήσιμο ενός αριστερού
αγωνιστικού δικτύου στο χώρο των
εφοριακών και δήλωσε ότι μαζί με συ-
ναδέλφους του θα συμμετέχει στις δια-
δηλώσεις της ΔΕΘ, προκειμένου να δι-
κτυωθούν με αγωνιστές κι αγωνίστριες
συναδέλφους από τη Βόρειο Ελλάδα.

“Η κυβέρνηση έχει διαλύσει κάθε συ-
ναίνεση με το καλημέρα” υπογράμμισε
ο Χρίστος, γιατρός στο νοσοκομείο
Γεννηματάς. “Την κατάργηση του ασύ-
λου δεν την ψήφισε ούτε το ΚΙΝΑΛ, πα-
ρότι τα περί ανομίας τα έλεγαν κι αυτοί
προεκλογικά. Είναι μόνοι τους από τον
πρώτο μήνα διακυβέρνησης, δεν υπάρ-
χει πλέον το “περιμένετε να δούμε τι
θα κάνουν”. Η ΔΕΘ πρέπει να στείλει
αυτό το μήνυμα. Ότι όλες και όλοι είναι
απέναντί τους. Αυτό όμως δεν θα γίνει
αυτόματα. Ο ξεσηκωμός δεν θα έρθει
από μόνος του. Χρειάζονται χέρια.
Δουλειά κι οργάνωση μέσα σε κάθε ερ-
γατικό χώρο. Πρέπει να οργανώσουμε
πλατιά και μαζικά, με όλους τους συνα-
δέλφους, χωρίς προϋποθέσεις και ταυ-
τόχρονα να ανοίγουμε αιχμηρά την πο-
λιτική συζήτηση για να ξεδιαλύνουμε
τα μπερδέματα, την απογοήτευση και
την ηττοπάθεια που ταλανίζει ακόμα
και κομμάτια της αριστεράς. Μην πε-
ριοριστούμε στο να ανεβάσουμε αντι-
προσωπείες εργαζομένων στη ΔΕΘ,
αλλά μαζικά οργανωμένα εργατικά
κομμάτια”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Νο 1387, 28 Αυγούστου 2019

Πανεργατικό ξεκίνημα αντίστασης στην επίθεση Μητσοτάκη

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη ΔΕΘ 2019

Το ανέβασμα στη Θεσσαλονίκη στις 7/9 για να διαδηλώσουμε μαζί με τους
άλλους εργαζόμενους, είναι ο πρώτος αγωνιστικός σταθμός στη νέα πε-

ρίοδο που ανοίγεται μπροστά μας. Με ένα μεγάλο και δυνατό μπλοκ από ερ-
γαζόμενους της ΕΡΤ, να δώσουμε μαζικό παρόν στους δρόμους της Θεσσα-
λονίκης και να απαιτήσουμε άμεσες προσλήψεις και αναβάθμιση του υλικοτε-
χνικού εξοπλισμού της εταιρείας. 

Στους εργαζόμενους της ΕΡΤ επικρατεί αναστάτωση μετά το αποτέλεσμα των
εθνικών εκλογών και την ανάληψη της κυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Η
κυβέρνηση της Δεξιάς ξύπνησε μνήμες από το 2013, όπου η τότε κυβέρνηση
Σαμαρά – Βενιζέλου επιχείρησε να κλείσει την ΕΡΤ. Σίγουρα δεν θα το επιχειρή-
σει με τον ίδιο τρόπο ο Μητσοτάκης. Τώρα δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, απλώς
να μην κάνει: διότι αν δεν γίνουν άμεσα προσλήψεις και αναβάθμιση του τεχνο-
λογικού εξοπλισμού η δραματική συρρίκνωση της ΕΡΤ μοιάζει μονόδρομος.

Η αναστάτωση μετατράπηκε γρήγορα σε βεβαιότητα ότι τα χειρότερα έρ-
χονται μετά τη δήλωση Μητσοτάκη ότι θα αναλάβει προσωπικά την ΕΡΤ και
το ΑΠΕ. Όλοι, εργαζόμενοι και μη, καταλάβαμε ότι επιδίωξή του είναι ο από-
λυτος έλεγχος, τουλάχιστον στη διοίκηση και την ενημέρωση. 

Θα έπρεπε να έχουν γίνει συνελεύσεις σε όλα τα σωματεία και να έχει κα-
ταρτιστεί πρόγραμμα δράσης. Δυστυχώς, η γραφειοκρατική λειτουργία των
σωματείων, όπου αποφάσεις παίρνονται αποκλειστικά από τα Δ.Σ. -όταν και
όποτε αυτά συνεδριάζουν- χωρίς συνελεύσεις για ενημέρωση, ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών και αποφάσεις, έχουν «μουδιάσει» τους εργαζό-
μενους. Από εμάς εξαρτάται αν τα κυβερνητικά σχέδια για την ΕΡΤ θα αφή-
σουμε να γίνουν πράξη. Αν θα επιτρέψουμε να συρρικνώσουν τη δημόσια ρα-
διοτηλεόραση, να την οδηγήσουν σε παρακμή, να τη μετατρέψουν σε κυβερ-
νητικό φερέφωνο - απολογητή των αντεργατικών επιθέσεων. 

Οι εμπειρίες του αγώνα ενάντια στο “μαύρο” δεν είναι μακριά. Η πλειοψη-
φία όσων σήμερα εργάζονται στην ΕΡΤ, τις έχουν χαραγμένες μέσα τους.
Χρειάζεται να οργανώσουμε την αντίσταση βήμα – βήμα, για να τις φέρουμε
ξανά στην επιφάνεια, απέναντι στα σχέδια Μητσοτάκη. Η συμμετοχή μας στη
διαδήλωση στη ΔΕΘ είναι ένα πρώτο τέτοιο βήμα.

Ειρήνη Φωτέλη, εργαζόμενη ΕΡΤ, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ

Ηκυβέρνηση της ΝΔ ήδη από τους δυο πρώτους μήνες έχει δείξει το
πραγματικό της πρόσωπο. Δυο μήνες γεμάτοι επιθέσεις στον κόσμο

της εργασίας, όπως οι απειλούμενες απολύσεις και το χτύπημα των δικαιω-
μάτων των εργολαβικών εργαζόμενων. Επιθέσεις ρατσιστικές όπως οι εκκε-
νώσεις των καταλήψεων που μέναν οι πρόσφυγες στα Εξάρχεια και οι μαζι-
κές προσαγωγές ακόμα και μικρών παιδιών. Επιθέσεις στο δικαίωμα του
συνδικαλισμού όπως τα όσα θέλει να φέρει ο Βρούτσης με τις ηλεκτρονικές
ψηφοφορίες και μητρώα στα συνδικάτα. Επιθέσεις σε κεκτημένα δημοκρατι-
κά δικαιώματα όπως το πανεπιστημιακό άσυλο. Επιθέσεις στο περιβάλλον
όπως οι πυρκαγιές που έκαψαν την Εύβοια με μια χαντακωμένη από τις πε-
ρικοπές πυροσβεστική να μην μπορεί να τις σβήσει. 

Για όλους αυτούς τους λόγους δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο. Δεν
υπάρχει περίοδος χάριτος. Η πανεργατική κινητοποίηση στις 7 Σεπτέμβρη
είναι η πρώτη καλή ευκαιρία να τους δείξουμε τι θα βρουν απέναντί τους.
Όλον τον κόσμο που θέλει να αντισταθεί, τους εργαζόμενους και τη νεο-
λαία. Σε αυτό το μεγάλο ραντεβού του κινήματος, θα δώσουμε το παρών και
οι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ. Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για
να διασφαλίσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.

Γιάννης Μήτζιας, εργαζόμενος ΕΥΑΘ

Οαγωνιστικός Σεπτέμβρης ξεκινάει με την απερ-
γία των νοσοκομείων στις 6/9. Μόνιμοι και συμ-

βασιούχοι θα δώσουμε μαζικά το παρών για να διεκ-
δικήσουμε προσλήψεις και χρηματοδότηση στην
Υγεία και να πούμε ένα μεγάλο ΟΧΙ στις ιδιωτικοποι-
ήσεις. Εκεί το πάνε. Απαξιώνουν τα νοσοκομεία μέχρι
να τα δώσουν στους ιδιώτες. 

Το Συντονιστικό Νοσοκομείων στη Θεσσαλονίκη
κάνει μεγάλη προσπάθεια για την επιτυχία της απερ-
γίας και της διαδήλωσης. Οι συμβασιούχοι συνάδελ-
φοι “καίγονται” αυτή τη στιγμή, καθώς η σύμβασή
τους λήγει το Φλεβάρη. Κι οι ίδιοι καταλαβαίνουν ότι
αν χρειάστηκε να αγωνιστούν, να απεργήσουν, να
διαδηλώσουν τις μέρες της προηγούμενης κυβέρνη-
σης, για να κρατήσουν τη δουλειά τους, τώρα θα
πρέπει να δοθεί ακόμα πιο σκληρός, ακόμα πιο απο-
φασιστικός αγώνας. 

Το απόγευμα της Τρίτης 27/8, το Συντονιστικό Νο-
σοκομείων και ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
συνεδριάζουμε στη Θεσσαλονίκη, για να οργανώσου-
με την επιτυχία του διημέρου 6-7 Σεπτέμβρη. Ένα μα-
ζικό και δυναμικό διήμερο διαδηλώσεων θα στείλει το
μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα της περάσει. Το
“νόμος και τάξη” να το βάλει εκεί που ξέρει. 

Και φυσικά δεν σταματάμε εκεί. Θα συνεχίσουμε
όλο τον Σεπτέμβρη καθώς ακολουθούν οι αντιφασι-
στικές διαδηλώσεις στις 18/9, στη συμπλήρωση 6
χρόνων από τη δολοφονία του Φύσσα. Η δίκη των νε-
οναζί συνεχίζεται και πρέπει να επιβάλλουμε την ισό-
βια καταδίκη τους, αλλά και σε μια περίοδο που βλέ-
πουμε την κυβέρνηση να επιτίθεται σε χώρους που
μένουν πρόσφυγες, εμείς να απαιτήσουμε ότι θα γί-
νει πράξη το σύνθημα “ανοιχτές πόλεις για τους πρό-
σφυγες – όλοι καλοδεχούμενοι”. Και δυο μέρες μετά
βγαίνουμε ξανά στους δρόμους στη διεθνή κινητο-
ποίηση για το περιβάλλον. Γιατί έχει γίνει ξεκάθαρο
πλέον ότι ο καπιταλισμός σκοτώνει. Οι καταστροφές
στην Παταγονία, τη Σιβηρία, στον Αμαζόνιο αυτό δεί-
χνουν. 

Ξεκινάμε λοιπόν δυναμικά με την απεργία των υγει-
ονομικών στις 6/9 και την πανεργατική διαδήλωση
στη ΔΕΘ στις 7/9 και συνεχίζουμε για να μην τους
αφήσουμε σε χλωρό κλαρί.

Κατερίνα Αβραμίδου
εργαζόμενη Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

Με το διήμερο αγώνα στις 6 και 7 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη ξεκινάει η
μάχη των συμβασιούχων στην Υγεία για μόνιμη και σταθερή εργασία,

απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. 

Η καμπάνια έχει ήδη ξεκινήσει με μαζικές εξορμήσεις, συσκέψεις, συγκεν-
τρώσεις και συνελεύσεις στους χώρους δουλειάς με αφίσα και προκήρυξη
που έχει κυκλοφορήσει από τις αρχές Αυγούστου. Από παντού το μήνυμα
που έρχεται είναι ότι οι συμβασιούχοι στην Υγεία είναι οργισμένοι και αποφα-
σισμένοι να δώσουν την κόντρα με την κυβέρνηση που απειλεί με απολύσεις.
Από τα Χανιά μέχρι τη Μυτιλήνη συναδέλφισσες και συνάδελφοι δηλώνουν τη
συμμετοχή τους στα πούλμαν του Συντονιστικού Νοσοκομείων που αναχω-
ρούν την Πέμπτη 5 Σεπτέμβρη στις 11.30μμ από τον Άγιο Σάββα. Μεγάλη
συμμετοχή αναμένεται από τον Ερυθρό, το Γεννηματά, τον Άγιο Σάββα, το
Αττικό αλλά και από το ΨΝΑ, το Κρατικό Νίκαιας, το Τζάνειο, το Μεταξά. 

Το αγωνιστικό διήμερο στη Θεσσαλονίκη είναι η άμεση απάντηση στις δη-
λώσεις περί απολύσεων συμβασιούχων και στις δηλώσεις Κικίλια ότι οι συμ-
βασιούχοι του ΟΑΕΔ στην Υγεία εργάζονται με παράνομες παρατάσεις. Εμείς
απαντάμε ότι παράνομη είναι η πολιτική των κυβερνήσεων που καλύπτουν τις
δεκάδες χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υγεία με μερικές χιλιά-
δες συμβασιούχους μέσω προγράμματος ΟΑΕΔ, επικουρικούς και εργολαβι-
κούς. Αυτές τις μέρες βγήκαν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ
για 1.100 συναδέλφους επικουρικούς, που υποτίθεται ότι με την αυξημένη
μοριοδότηση λόγω προϋπηρεσίας θα εξασφάλιζε την μονιμοποίηση σχεδόν
όλων. Όμως τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό με 5
και 6 χρόνια προϋπηρεσίας πετιούνται στην ανεργία. Γι’ αυτό απαιτούμε μόνι-
μη και σταθερή εργασία για όλους και όλες με μετατροπή των συμβάσεων σε
αορίστου και προσλήψεις νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού για να κα-
λυφτούν τα τεράστια κενά.  

Με αυτά τα αιτήματα ανεβαίνουμε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους
εργαζόμενους στην Παιδεία, στους Δήμους, στη ΔΕΗ, σε ένα αντικυβερνητι-
κό διήμερο, που θα ανοίξει τον δρόμο για την συνέχεια και την κλιμάκωση
των αγώνων, μέχρι τη νίκη!

Κατερίνα Θωίδου, 
Συντονιστικό Νοσοκομείων, Συμβασιούχος ΟΑΕΔ στην Υγεία   

“Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντο-
νιστικό των Νοσοκομείων οργανώνουν την φετινή

κινητοποίηση την Θεσσαλονίκη στις 6 και 7 Σεπτέμβρη σαν
ένα διήμερο αγώνα. Η καμπάνια έχει ήδη ξεκινήσει με μα-
ζικές εξορμήσεις, συσκέψεις, συγκεντρώσεις και συνελεύ-
σεις στους χώρους δουλειάς με αφίσα και προκήρυξη που
έχει κυκλοφορήσει. Στις 6 Σεπτέμβρη απεργούν και διαδη-
λώνουν πανελλαδικά οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία.
Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων ναυλώνει πούλμαν που
θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 5 Σεπτέμβρη στις 11.30μμ από
τον Άγιο Σάββα για να συμμετέχουν στην διαδήλωση της
ΠΟΕΔΗΝ και οργανώνει την συλλογική φιλοξενία των
διαδηλωτών για να συμμετέχουν και στην κινητοποίηση
στις 7/9. Τα υπόλοιπα πούλμαν θα ξεκινήσουν το Σάββατο

7 Σεπτέμβρη στις 8πμ από το Μουσείο για να συμμετέχουν
στην κινητοποίηση στη ΔΕΘ. Αντίστοιχη κινητοποίηση ορ-
γανώνουν οι δυνάμεις του Συντονισμού και από άλλες πό-
λεις στη Β. Ελλάδα. 
Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων οργανώνουν προσυγκέντρωση στην
Θεσσαλονίκη στις 6μμ Εγνατία και Αγίας Σοφίας. Διεκδι-
κούμε να συγκροτήσουμε ένα μαζικό μπλοκ με συνδικάτα,
συλλογικότητες και μαχητικούς εργαζόμενους που θα δώ-
σει στην διαδήλωση στη ΔΕΘ αντικυβερνητικό χαρακτήρα,
αλλά και θα ανοίξει τον δρόμο για την συνέχεια και την
κλιμάκωση των αγώνων”. 

Από την ανακοίνωση που εξέδωσε ο Συντονισμός μετά τη σύσκεψη 
που οργάνωσε στις 22/8 στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Η συγκέντρωση των νοσοκομείων έξω από το υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης πέρσι
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“Χαμηλό προφίλ” ισχυρίζεται ότι τηρεί
η ελληνική κυβέρνηση μπροστά
στην διπλωματική, οικονομική και

στρατιωτική κλιμάκωση της κρίσης με το Ιράν
αλλά στην πραγματικότητα εμπλέκεται στα
σχέδια του Τραμπ.

Με το ιρανικό δεξαμενόπλοιο Αντριάν Ντά-
ρια 1 να κάνει γνωστό ότι έχει βάλει πλώρη για
την Καλαμάτα, οι αξιωματούχοι της ελληνικής
κυβέρνησης αφού κατέφυγαν σε διάφορα φαι-
δρά του τύπου “δεν έχει υποβληθεί αίτημα
από το πλοίο” ή ότι “δεν υπάρχει λιμάνι στην
Ελλάδα για να δέσει ένα τόσο μεγάλο πλοίο”,
υπάκουσαν στα κελεύσματα του αμερικάνου
υπουργού Εξωτερικών Πομπέο, που δήλωσε:
“Έχουμε καταστήσει σαφές ότι όποιος το αγ-
γίξει, όποιος το υποστηρίξει, όποιος του επι-
τρέψει να ελλιμενιστεί κινδυνεύει να υποστεί
κυρώσεις από τις ΗΠΑ”. Όπως αναφέρεται
στην Καθημερινή “ο αναπληρωτής ΥΠΕΞ ση-
μείωσε: «σε κανένα ενδεχόμενο, δεν θέλουμε
να διευκολύνουμε την πορεία αυτού του πλοί-
ου προς τη Συρία»”. 

Όσον αφορά τώρα στο επίσημο αμερικανικό
αίτημα για συμμετοχή στον στόλο που ετοιμά-
ζεται υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στα στενά του
Ορμούζ στον Περσικό Κόλπο: “Σύμφωνα με
διασταυρωμένες πληροφορίες της «Κ», το
αμερικανικό αίτημα αφορούσε τη συνδρομή
είτε με φρεγάτα είτε με εναέριο μέσο παρακο-
λούθησης και παροχής πληροφοριών. Ως
προς τα εναέρια μέσα, η Ελλάδα αυτή τη στιγ-
μή δεν διαθέτει, επί του πρακτέου, επαρκή μέ-
σα για την κάλυψη των δικών της αναγκών,
ώστε να μπορέσει να παρέχει και για τις ανάγ-
κες τρίτων. Ως προς τα ναυτικά μέσα, έπειτα
από σειρά συσκέψεων στα Υπουργεία Άμυνας
και Εξωτερικών αποφασίστηκε να δοθεί μια
απάντηση βασισμένη στα υφιστάμενα επιχει-
ρησιακά δεδομένα. Στην παρούσα φάση, το
Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.) δεν μπορεί να διαθέ-
σει καμία φρεγάτα για λόγους οι οποίοι συνδέ-
ονται με την κατάσταση επιφυλακής που βρί-
σκεται η Ελλάδα στο Αιγαίο και στην Ανατολι-

κή Μεσόγειο... 
Η Αθήνα επιφυλάχθηκε για το μέλλον, ωστό-

σο, παραχώρησε στη διάθεση των ΗΠΑ στρα-
τιωτικό προσωπικό που ήδη βρίσκεται στην πε-
ριοχή (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)... Παράλλη-
λα, πάντως, εμφανίζονται ολοένα και περισσό-
τερες σκέψεις σχετικά με τη στάση που θα πρέ-
πει να τηρήσει η Ελλάδα σε μελλοντικά αμερι-
κανικά αιτήματα, ιδιαίτερα σε μια εποχή, κατά
την οποία έχει επενδύσει στην σχέση με την
Ουάσιγκτον για μία σειρά από ζητήματα, με κο-
ρυφαίο, βεβαίως, εκείνο της συνεργασίας για
την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία...”

Πέρα από την προκλητική συμμετοχή ελλη-
νικού στρατιωτικού προσωπικού των... Ηνωμέ-
νων Αραβικών Εμιράτων στα σχέδια των ΗΠΑ

και το κλείσιμο του ματιού για μεγαλύτερη
στρατιωτική συμμετοχή στο μέλλον, το ελληνι-
κό κράτος παρέχει ήδη στην αμερικάνικη
υπερδύναμη που θα επιχειρήσει στον Περσικό
τη βάση που αυτή χρειάζεται στην Ανατολική
Μεσόγειο και δεν είναι άλλη από την βάση της
Σούδας. Θυμόμαστε επίσης ότι ο ελληνικός
στρατός έχει πραγματοποιήσει (2010, 2012)
αλλεπάλληλες κοινές ασκήσεις με το Ισραήλ
με μεγαλύτερη από όλες, το 2008, την ελλη-
νοϊσραηλινή γενική πρόβα επίθεσης στις πυ-
ρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, στο Νατάνζ,
με τον αριθμό των ισραηλινών αεροσκαφών
που συμμετείχαν να ξεπερνά τα εκατό.

Στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης της ελλη-
νικής συμμετοχής στα πολεμικά σχέδια συνη-

γορεί και η συνέχιση της κλιμάκωσης των εξο-
πλιστικών προγραμμάτων από την κυβέρνηση
Μητσοτάκη – με αιχμή την αγορά των νέων
υπερσύγχρονων φρεγατών για τις οποίες ερί-
ζουν η γαλλική και αμερικανική πολεμική βιο-
μηχανία- και απασχόλησε και την πρόσφατη
συνάντηση Μητσοτάκη-Μακρόν (βλέπε σελ.2). 

Με τους νέους πανάκριβους εξοπλισμούς
και τη συμμετοχή της στους πολεμικούς σχε-
διασμούς του Τραμπ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη
θεωρεί ότι ο ελληνικός καπιταλισμός κερδίζει
ακόμη “περισσότερους πόντους” στον αντα-
γωνισμό του με τον τουρκικό για τον έλεγχο
του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου.
Αλλά το μόνο που πετυχαίνει είναι να φέρνει
πιο κοντά μας τον πόλεμο είτε γίνει στον Περ-
σικό είτε στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αι-
γαίο. Το αντιπολεμικό κίνημα θα πρέπει να
απαιτήσει καμιά εμπλοκή άμεση ή έμμεση στα
πολεμικά σχέδια του Τραμπ, να κλείσουν η βά-
ση της Σούδας και όλες οι βάσεις και μαζί
τους να φύγει και ο Μάικ Πομπέο που έρχεται
στις αρχές Οκτώβρη στην Αθήνα για τις υπο-
γραφές της ανανέωσης της αμυντικής συμφω-
νίας Ελλάδας - ΗΠΑ για τη βάση της Σούδας.
Να παγώσουν τώρα όλοι οι εξοπλισμοί, λεφτά
για την Παιδεία και την Υγεία και όχι για τον
πόλεμο. 

Να θυμηθούμε την προηγούμενη φορά,
όταν κόντρα στην απόφαση του μπαμπά Μη-
τσοτάκη να στείλει ελληνικές φρεγάτες στον
πόλεμο του Κόλπου που εξαπέλυσε ο μπαμ-
πάς Μπους κατά του Ιράκ το 1991, το αντιπο-
λεμικό κίνημα διαδήλωνε κατά χιλιάδες μαζί με
τις μητέρες των ναυτών της φρεγάτας Λήμνος
κάτω από το σύνθημα “Λιτότητα ανεργία, πο-
λεμοκαπηλεία, κάτω η Νέα Δημοκρατία”.

Γιώργος Πίττας

Απειλητικά ηχούν τα τύμπανα
που βαράει ο Τραμπ στον
Περσικό Κόλπο με τα γερά-

κια που ακούν στο όνομα Τζον
Μπόλτον και Μάικ Πομπέο να κρά-
ζουν ασταμάτητα από πάνω του,
“πόλεμο-πόλεμο”.

Ήδη στον Περσικό συγκροτείται
υπό αμερικανική ηγεσία στόλος
στον οποίο συμμετέχουν μέχρι στιγ-
μής με πολεμικά πλοία οι ΗΠΑ, η
Αυστραλία, η Βρετανία και το Μπα-
χρέιν με στόχο τον έλεγχο των στε-
νών του Ορμούζ, ενός σημείου από
το οποίο διέρχεται το 20% του παγ-
κόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου. 

Έχει κλείσει πάνω από ένας χρό-
νος από την επιβολή των κυρώσε-
ων των ΗΠΑ πάνω στο Ιράν. Ο
Τραμπ αποσύρθηκε από τη συμφω-
νία για τα πυρηνικά με το Ιράν, ερ-
χόμενος σε αντίθεση με τις κυβερ-
νήσεις των χωρών της ΕΕ, και στη
συνέχεια επέβαλε ξανά τις κυρώ-
σεις που ίσχυαν μέχρι το 2015. 

Το καλοκαίρι στο παραλίγο ο
Τραμπ δεν διέταξε βομβαρδισμό

στο Ιράν, ενώ η προθέρμανση είχε
ξεκινήσει. Ανά πάσα στιγμή τέτοια
περιστατικά μπορούν να οδηγή-
σουν σε ανάφλεξη.

Πού οφείλεται και τι επιδιώκει
όμως μέσα από αυτήν την κλιμάκω-
ση ο Τραμπ και το επιτελείο του;
Στόχος του είναι να καταστήσει σα-
φές σε όλους τους ανταγωνιστές
ότι ανακτάται ο έλεγχος του αμερι-
κανικού ιμπεριαλισμού σε μια κρίσι-
μη περιοχή που οι ΗΠΑ για ένα με-
γάλο διάστημα θεωρούσαν δεύτε-
ρη πίσω αυλή τους μετά τη Λατινι-
κή Αμερική.

Για το πρώτο μισό του 20ου αι-
ώνα, η Βρετανία έλεγχε το πετρέ-
λαιο του Ιράν μέσω της BP. Οι σά-
χηδες κυβερνούσαν με τον βούρ-
δουλα. Η αντι-αποικιακή εξέγερση
έφερε στην θέση του πρωθυπουρ-
γού το 1951 τον Μοσαντέκ που
εθνικοποίησε την Αγγλοϊρανική
εταιρεία πετρελαίου.  Οι ΗΠΑ,
όμως, ανέτρεψαν με πραξικόπημα

τον Μοσαντέκ, κάνοντας το Ιράν
αμερικάνικη βάση. Αυτές ήταν οι
συνθήκες που οδήγησαν στην ιρα-
νική επανάσταση το 1979 που
γκρέμισε τους σάχηδες και έδιωξε
τις ΗΠΑ, αλλά κυρίαρχη εξουσία
στη συνέχεια αναδείχτηκαν οι μου-
λάδες. 

Πόλεμος
Ο τρόπος με τον οποίο επιχείρη-

σαν οι ΗΠΑ να επανακτήσουν τον
έλεγχο στο Ιράν και στην περιοχή
οδήγησε σε έναν πολυετή φονικό
πόλεμο Ιράν-Ιράκ την δεκαετία του
'80. Ο Πόλεμος του Κόλπου το
1991 που εξαπέλυσε ο μπαμπάς
Μπους στο Ιράκ και οι κυρώσεις
που ακολούθησαν δεν έφεραν τον
επιζητούμενο έλεγχο. Με αφορμή
την επίθεση στους Δίδυμους Πύρ-
γους του 2001, το επιτελείο του
Μπους του νεότερου θεώρησε ότι
είναι η κατάλληλη στιγμή για μια
μεγάλης κλίμακας πολεμική προ-

σπάθεια στην περιοχή, που θα
έφερνε τις ΗΠΑ σε κυρίαρχη θέση. 

Όμως τα χρόνια της κατοχής
που ακολούθησαν τις πολεμικές
επεμβάσεις των ΗΠΑ και των συμ-
μάχων τους στο Αφγανιστάν το
2001 και στη συνέχεια στο Ιράκ το
2003, έφεραν τελικά την απόλυτη
αποσταθεροποίηση - αφήνοντας
την περιοχή σε χάος. 

Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν
στην αναβάθμιση του Ιράν, σαν πα-
ράγοντα στην περιοχή μέσω της
ισχυρής παρουσίας των σιιτών στο
Ιράκ και σε άλλα σημεία στη Μ.
Ανατολή. 

Η πρόθεση του Τραμπ είναι τώ-
ρα να ανασκευάσει αυτήν την ει-
κόνα αδυναμίας του αμερικανικού
ιμπεριαλισμού βγάζοντας βόλτα
τον στόλο στον Περσικό στέλνον-
τας μηνύματα στο Ιράν και κάθε
ενδιαφερόμενο από τη Ρωσία και
την Κίνα μέχρι την ΕΕ, ότι οι ΗΠΑ
είναι εδώ. Ο Τραμπ ίσως θα επιθυ-

μούσε μερικά συμβολικά χτυπήμα-
τα που να ανεβάσουν το κύρος
του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού
και του ίδιου - αν και οι σύμβουλοί
του θα ήθελαν κάτι παραπάνω –
σαν μοχλό πίεσης άσκησης διπλω-
ματίας.

Μόνο που τα πράγματα δεν εξε-
λίσσονται βάση σχεδίου. Το Ισραήλ
είναι αναφανδόν για έναν πόλεμο
με το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία και
οι σύμμαχοί της χάνουν στον δολο-
φονικό πόλεμο που έχουν εξαπολύ-
σει στην Υεμένη και θα ήθελαν να
δουν τις ΗΠΑ να χτυπάνε τον βασι-
κό τους ανταγωνιστή στην περιοχή,
το Ιράν. 

Αυτοί και άλλοι παράγοντες  μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε πολεμικές εμ-
πλοκές με ανεξέλεγκτες συνέπειες.
Το αντιπολεμικό κίνημα πρέπει να
υψώσει στις ΗΠΑ και σε όλο τον κό-
σμο ένα δυνατό ΟΧΙ στον πόλεμο
και να ακυρώσει, όπως έχει ξανακά-
νει στο παρελθόν, τα ιμπεριαλιστικά
σχέδια των ΗΠΑ του Τραμπ και της
πολεμοχαρούς συμμορίας του. 

Όχι φρεγάτες στον Περσικό!

Στοπ στα σχέδια του Τραμπ

1991, Αντιπολεμική διαδήλωση ενάντια στην αποστολή της φρεγάτας “Λήμνος” στον πόλεμο του Κόλπου

φωτό: αρχείο Εργατική Αλληλεγγύη



Η φετινή ετήσια σύνοδος
των ηγετών της G7, της
ομάδας των επτά ισχυ-

ρότερων χωρών του πλανήτη
μπορεί να μην έληξε με τον ίδιο
δραματικό τρόπο που είχε λήξει
και η περσινή: ο Τραμπ είχε αρ-
νηθεί να υπογράψει το κοινό
ανακοινωθέν. Ο Τραμπ δεν χρει-
άστηκε φέτος να αρνηθεί να
υπογράψει πολύ απλά γιατί δεν
υπήρξε κοινό ανακοινωθέν.

Το μόνο επίσημο κείμενο ήταν
μια έκθεση υπογεγραμμένη από
τον Εμμανουέλ Μακρόν, τον
πρόεδρο της Γαλλίας -που ήταν
και ο οικοδεσπότης της φετινής
συνόδου, που πραγματοποιήθη-
κε στο Μπιαρίτς της Γαλλίας
από τις 24 ως τις 26 Αυγούστου.
Όλα τα μεγάλα ζητήματα που
δίχασαν και διχάζουν τους “πλα-
νητάρχες” απουσιάζουν εσκεμ-
μένα από την ανακοίνωση αυτή.

Ο Μακρόν είχε αποφασίσει,
πριν ακόμα ξεσπάσουν οι πυρ-
καγιές στον Αμαζόνιο, να θέσει
τα ζητήματα του περιβάλλοντος
στην κορυφή της ατζέντας. Όχι
φυσικά γιατί η γαλλική κυβέρνη-
ση και η Κομισιόν έχουν κάποια
ιδιαίτερη ευαισθησία για την κλι-
ματική αλλαγή ή τη μόλυνση
των ωκεανών από τα πλαστικά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) είναι
υπεύθυνη για το 10% περίπου
των παγκόσμιων εκπομπών διο-
ξειδίου του άνθρακα (του βασι-
κού αερίου του θερμοκηπίου).
Στον κατάλογο των χωρών με
τις μεγαλύτερες εκπομπές διο-
ξειδίου η ΕΕ βρίσκεται στην τρί-
τη θέση, κάτω ακριβώς από την
Κίνα και τις ΗΠΑ. 

Στην πραγματικότητα το περι-
βάλλον βρίσκεται στην τελευ-
ταία θέση των προτεραιοτήτων
όλων ανεξαιρέτως των ηγετών
που βρέθηκαν το προηγούμενο
Σαββατοκύριακο στο Μπιαρίτς.
Η σύνοδος συζήτησε βέβαια τις
φωτιές στον Αμαζόνιο. Και απο-
φάσισε να ενισχύσει τις προ-
σπάθειες κατάσβεσης της κυ-
βέρνησης της Βραζιλίας με το
...αστρονομικό ποσό των 40
εκατομμυρίων δολαρίων. Το μέ-
γεθος της υποκρισίας φαίνεται
από μια απλή σύγκριση του πο-
σού αυτού με το ΑΕΠ των G7:
35 τρισεκατομμύρια δολάρια, με
βάση τα στοιχεία του 2014.
Έβαλαν, δηλαδή, βαθιά το χέρι
στην τσέπη για να σώσουν τον
πνεύμονα του πλανήτη...

Υπάρχουν δύο σημαντικά ζη-
τήματα που διαιρούν την Γαλλία
(και μαζί και την πλειοψηφία των
ηγετών της ΕΕ) με τις ΗΠΑ: ο
εμπορικός πόλεμος και οι σχέ-
σεις με το Ιράν. 

Ο πραγματικός “εχθρός” στον
εμπορικό πόλεμο που έχει κηρύ-
ξει ο Τραμπ είναι βέβαια η Κίνα.
Λίγες ώρες πριν αναχωρήσει για

τη Γαλλία ο Αμερικανός πρό-
εδρος έστειλε μια “οδηγία” στις
αμερικανικές εταιρίες να διακό-
ψουν κάθε συναλλαγή με την Κί-
να. Είχε προηγηθεί τις αμέσως
προηγούμενες μέρες μια ακόμα
“αλληλοεπίθεση” δασμών ανά-
μεσα στις δυο χώρες. Αλλά ο
πόλεμος αυτός αναγκαστικά
“ξεχειλίζει” και προς τις άλλες
χώρες. Πρώτον η Κίνα είναι η
δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία
του κόσμου, έχει μετατραπεί τα
τελευταία χρόνια στο “εργοστά-
σιο του πλανήτη” και έχει συ-
ναλλαγές σχεδόν με όλες τις
χώρες του κόσμου. Δεύτερον, ο
Τραμπ πιέζει τις υπόλοιπες χώ-
ρες να ευθυγραμμιστούν μαζί
του στον πόλεμο αυτό, με κάθε
μέσο. Το αποτέλεσμα είναι μια
ένταση ακόμα και ανάμεσα σε
μακροχρόνιους συμμάχους
όπως είναι η Γαλλία ή η Ιαπωνία. 

Η Γαλλία, για παράδειγμα, έχει
αποφασίσει να επιβάλλει έναν
φόρο 3% στις “ψηφιακές υπηρε-
σίες” -που θα πλήξει κυρίως τις
μεγάλες αμερικανικές επιχειρή-
σεις του διαδικτύου (Google,

Amazon, Facebook κλπ). Σαν
απάντηση ο Τραμπ απείλησε να
επιβάλλει δασμούς στα γαλλικά
κρασιά. Στο Μπιαρίτς ο Τραμπ
και ο Μακρόν συμφώνησαν να
αναβάλλουν τον “πόλεμο” μέχρι
τη σύνοδο του ΟΟΣΑ το 2020. 

Αναβολή
Με “αναβολή” έκλεισε στη Σύ-

νοδο των G7 και το ζήτημα του
Ιράν. Λίγες ώρες πριν ανοίξει
την αυλαία της η σύνοδος των
G7, ο Μακρόν είχε επίσημες συ-
νομιλίες με τον υπουργό Εξωτε-
ρικών του Ιράν, Μοχαμάντ Τζα-
βάντ Ζαρίφ, στο Παρίσι. Και για
να οξύνει ακόμα περισσότερο τα
πράγματα ο Μακρόν κάλεσε στη
συνέχεια τον Ζαρίφ στο Μπια-
ρίτς για συνομιλίες στα πλαίσια
τη συνόδου κορυφής των G7. Ο
Ζαρίφ, βέβαια, δεν συμμετείχε
στην ίδια τη σύνοδο. Και στο τέ-
λος τόσο ο Τραμπ και όσο και ο
Μακρόν προσπάθησαν να κρύ-
ψουν την ένταση: ο Τραμπ δή-
λωσε ότι ο Μακρόν του ζήτησε
το πράσινο φως για να καλέσει
τον Ζαρίφ. Και ο Μακρόν περιέ-

λαβε μια συμβιβαστική παρά-
γραφο στην ανακοίνωσή του.

Συνολικά η σύνοδος του
Μπιαρίτς ήταν μια αποτυχία. Κα-
μιά συμφωνία δεν πάρθηκε, κα-
μιά εκκρεμότητα δεν έκλεισε,
καμιά ένταση δεν περιορίστηκε.
Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Η
παγκόσμια οικονομία βρίσκεται
για μια ακόμα φορά στο χείλος
του γκρεμού (οι περισσότεροι
οικονομολόγοι προβλέπουν μια
νέα μεγάλη παγκόσμια ύφεση
μέσα στο 2020) αλλά οι άρχου-
σες τάξεις και οι κυβερνήσεις
τους έχουν ξεμείνει και από
όπλα και από πυρομαχικά (τα
“έκαψαν” στην προσπάθειά
τους να αντιμετωπίσουν την κρί-
ση του 2008) και από ιδέες.
Όταν κατέρρεε η Λήμαν Μπρά-
δερς οι ηγέτες του κόσμου προ-
σπάθησαν να κρατήσουν μια
κοινή στάση. Τώρα ο καθένας
προσπαθεί να σώσει τον εαυτό
του. Και αυτό φάνηκε ανάγλυφα
στο Μπιάριτς το περασμένο
Σαββατοκύριακο.

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Ηαπελπισία και η αίσθηση της ανημποριάς
ήταν οι πραγματικοί “πρωταγωνιστές” του
φετινού συνεδρίου των κεντρικών τραπεζι-

τών που γίνεται όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή
στο Τζάκσον Χόουλ της πολιτείας του Ουαϊόμινγκ
των Ηνωμένων Πολιτειών. “Το φετινό συνέδριο”
γράφει το ρεπορτάζ του ειδησεογραφικού πρα-
κτορείου Bloomberg, “λαμβάνει χώρα σε ένα φόν-
το ρευστότητας των χρηματοπιστωτικών αγορών,
αυξανόμενων φόβων ύφεσης και εντάσεων στο
παγκόσμιο εμπόριο”. 

Οι κεντρικές τράπεζες έπαιξαν καθοριστικό ρό-
λο στην αντιμετώπιση του “κραχ” του 2008: έρι-
ξαν τα επιτόκια σε πρωτόγνωρα επίπεδα και τρο-
φοδότησαν τις χρηματαγορές, μέσα από προ-
γράμματα “ποσοτικής χαλάρωσης” με τρισεκα-
τομμύρια φρέσκα δολάρια, ευρώ και γιεν. Η δια-
σωλήνωση αυτή της οικονομίας με τα πιεστήρια
των κεντρικών τραπεζών απέτρεψε μια επανάλη-
ψη του σεναρίου του μεσοπολέμου. Αλλά εξάντ-
λησε τις κεντρικές τράπεζες.

Η Τζάνετ Γιέλεν, η επικεφαλής της Αμερικανικής
Κεντρικής Τράπεζας (FED) στη δεύτερη τετραετία
του Μπάρακ Ομπάμα, προσπάθησε μόλις σταθε-
ροποιήθηκε κάπως η οικονομία να ξαναχτίσει το
“οπλοστάσιο” της – να ανεβάσει σιγά-σιγά τα επι-
τόκια και να αντιστρέψει την πολιτική του εύκολου
χρήματος. Ο Ντόναλντ Τραμπ την ξήλωσε. Αλλά
πολύ σύντομα ήρθε σε ρήξη και με τον “εκλεκτό”
του, τον Ζερόμ Πάουελ που την αντικατέστησε.
Την περασμένη εβδομάδα, την ώρα που ο Πάουελ
υποδεχόταν τους καλεσμένους της FED στο Τζάκ-
σον Χόουλ ο Τραμπ τον αποκαλούσε “εχθρό”:
“Ποιος είναι μεγαλύτερος εχθρός της Αμερικής;”
έγραψε στο tweeter. “Ο Πάουελ ή ο Κινέζος πρό-
εδρος Σι;”

Οι αυξήσεις των επιτοκίων έχουν σταματήσει.
Και στις πρόσφατες συνεδριάσεις της η πλειοψη-
φία της ηγεσίας της FED έχει δηλώσει έτοιμη να
αρχίσει να τα μειώνει ξανά για να αντιμετωπίσει
την επερχόμενη ύφεση, αν παραστεί ανάγκη. 

Αλλά δεν συμφωνούν όλοι με αυτή την πολιτι-
κή. Και αυτό οφείλεται σε μια βαθιά συναίσθηση
αδυναμίας. Όλοι σχεδόν οι κεντρικοί τραπεζίτες
εξέφρασαν τους φόβους τους για την επερχόμε-
νη ύφεση, το Brexit και τους εμπορικούς πολέ-
μους. Πολλοί στράφηκαν ανοιχτά ενάντια στον
Τραμπ: 

“Το πρόβλημα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων
Πολιτειών” είπε χαρακτηριστικά ο Στάνλεϊ Φίσερ,
που έχει διατελέσει στο παρελθόν αντιπρόεδρος
της FED. “Το πως θα καταφέρει το σύστημα να
ξεπεράσει κάποια από τα πράγματα που έχουν γί-
νει τελευταία -συμπεριλαμβανομένης της κατα-
στροφής του παγκόσμιου εμπορικού συστήμα-
τος- είναι άγνωστο. Δεν έχω ιδέα πως μπορεί να
το αντιμετωπίσει κανείς”.

Στην πραγματικότητα, βέβαια, το πρόβλημα δεν
είναι απλά και μόνο ο Τραμπ. Το πραγματικό πρό-
βλημα είναι ότι μια ακόμα νέα ύφεση κρέμεται
πάνω από τον ορίζοντα και οι “αρχές” -κεντρικοί
τραπεζίτες, πρόεδροι, πρωθυπουργοί, υπουργοί,
διευθυντές διεθνών οργανισμών- δεν έχουν ιδέα
πως να την αντιμετωπίσουν. 

Κεντρικοί
τραπεζίτες 
σε νευρική 
κρίση

ΣΥΝΟΔΟΣ G7 ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Τραμπ-Μακρόν ψάχνουν
για συμβιβασμούς

Χ ιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν τις ημέρες της συνόδου στη γειτονική πόλη
Χεντάιγ για να διαδηλώσουν ενάντια στους G7, την κλιματική αλλαγή, την κα-

ταστροφή του περιβάλλοντος και την ανισότητα. Σύμφωνα με τους οργανωτές η
συμμετοχή έφτασε στις 15 χιλιάδες. Τα “κίτρινα γιλέκα”, Βάσκοι αυτονομιστές (το
Μπιαρίτς βρίσκεται στα Πυρηναία, στα σύνορα της Γαλλίας με την ισπανική χώρα
των Βάσκων), οικολόγοι, συνδικαλιστές συμμετείχαν με τα πανό τους και τα συνθή-
ματά τους στις κινητοποιήσεις. Πολλοί διαδηλωτές κρατούσαν στα χέρια τους κά-
δρα με τη φωτογραφία του Μακρόν (τα είχαν “κλέψει” από τα δημαρχεία) – ανά-
ποδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την υποκρισία του σε σχέση με το περιβάλλον. 



Το Α' Μέρος του ντοκιμαντέρ με τίτλο
«Ικαριώτες πρόσφυγες στον Β΄ Παγ-
κόσμιο Πόλεμο», παραγωγής 2019

παρουσιάστηκε στην ΕΡΤ1 το Σάββατο 10
Αυγούστου και στη συνέχεια αναρτήθηκε
στο ERT.WEBTV  αλλά και στο You Tube
για να μπορούν να το παρακολουθήσουν
όλοι όσοι δεν κατάφεραν να το δουν μέσα
στις διακοπές του Αύγουστου.

Το ντοκιμαντέρ έρχεται σαν συνέχεια
της ερευνητικής δουλειάς που πραγματο-
ποίησε ο δημοσιογράφος Νάσος Μπρά-
τσος και αποτυπώθηκε στο βιβλίο του «Αι-
γαιοπελαγίτες Πρόσφυγες στο Β’ Παγκό-
σμιο Πόλεμο», που ήδη γνωρίζει δεύτερη
έκδοση με πρόσθετη ύλη.

Το βιβλίο ρίχνει φως στις ανθρώπινες
πτυχές μιας άγνωστης μέχρι τώρα ιστο-
ρίας, αυτής των Αιγαιοπελαγιτών προσφύ-
γων κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου
Πολέμου. Πάνω από 30.000 νησιώτες
αναγκάστηκαν να πάρουν το δρόμο της
προσφυγιάς. Μεταξύ αυτών και περίπου
3.000 Ικαριώτες. 

Το ντοκιμαντέρ εστιάζει στην Ικαρία. Οι
ίδιοι οι Ικαριώτες πρόσφυγες διηγούνται
τους τρόπους διαφυγής τους, την υποδο-
χή και τον τρόπο οργάνωσης της ζωής
τους στην Τουρκία, στις αραβικές και
αφρικανικές χώρες αλλά και τις εμπειρίες
τους αναφορικά με την ένταξή τους στην

εκπαιδευτική διαδικασία ως προσφυγό-
πουλα. Ακόμη, μιλούν για τη σχέση τους
με τους γηγενείς πληθυσμούς, το αντιφα-
σιστικό κίνημα στις ένοπλες δυνάμεις της
Μέσης Ανατολής, καθώς και για τον επα-
ναπατρισμό των προσφύγων.

Το συνεργείο της ΕΡΤ προσέγγισε διά
θαλάσσης και κατέγραψε τα δυσπρόσιτα
σημεία της διαφυγής, που επιλέγονταν
για να μην εντοπιστούν οι πρόσφυγες από
τις ιταλικές κατοχικές δυνάμεις, ενώ πα-
ρουσιάζονται έγγραφα και φωτογραφικά
ντοκουμέντα εκείνης της εποχής.

Ιστορικά στοιχεία
Μιλώντας στην ΕΑ ο Νάσος Μπράτσος

που έκανε τη δημοσιογραφική έρευνα και
την παρoυσίαση του ντοκιμαντέρ τονίζει
πως: 

“Το ντοκιμαντέρ και το βιβλίο αποτε-
λούν δύο σημαντικές πηγές ιστορικών
στοιχείων μέσα από τις μαρτυρίες των
ίδιων των πρωταγωνιστών. Ωστόσο υπάρ-
χουν διαφορές, αφού το βιβλίο δεν περιο-
ρίζεται μόνο στην Ικαρία αλλά πιάνει και
άλλα νησιά του Αιγαίου. Από άποψη στοι-
χείων το βιβλίο είναι πιο πλήρες, αλλά
προφανώς το ντοκιμαντέρ έχει τη δύναμη
της εικόνας αφού μιλάνε τα ίδια πρόσωπα
που κάνανε το ταξίδι ενώ δείχνουμε επι-
πλέον αρχειακό υλικό, έγγραφα και φωτο-

γραφίες της εποχής, αλλά και πλάνα από
τα σημεία διαφυγής που ήταν δυσπρόσιτα
ακριβώς για να μην τους παίρνουν χαμπά-
ρι οι κατοχικές δυνάμεις.

Μετά την προβολή του στην ΕΡΤ ετοι-
μάζονται δημόσιες και ελεύθερης πρό-
σβασης προβολές σε διάφορους χώρους
και συλλόγους. Ήδη υπάρχουν κινήσεις
από το Δήμο Ικαρίας για να οργανωθεί μια
τέτοια προβολή ενώ ετοιμάζονται και άλ-
λες τέτοιες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα.
Το δεύτερο μέρος του ντοκιμαντέρ, το
οποίο είναι έτοιμο και μονταρισμένο, αν
όλα πάνε καλά, θα παιχτεί τον Οκτώβρη.

Εκτός από την προφανή ιστορική του
αξία το ντοκιμαντέρ έχει και χρήσιμες ανα-
λογίες με το σήμερα. Όλες οι θεματικές
που θίγει το ντοκιμαντέρ, το θέμα της εκ-
παίδευσης των προσφυγόπουλων, το θέμα
της οργάνωσης του τρόπου διαμονής των
προσφύγων στους τόπους που τους φιλο-
ξένησαν, οι συνθήκες διαφυγής, όλα έχουν
χρήσιμες αναλογίες με το σήμερα. Νομίζω
ότι με τις τελευταίες συζητήσεις που γίνον-
ται στα κυβερνητικά επιτελεία και την στο-
χοποίηση των προσφύγων γίνεται ακόμα
πιο έντονη η ανάγκη να δει κανείς αυτή την
ιστορική μαρτυρία για να μπορέσει να βγά-
λει συμπεράσματα για το σήμερα”.

Στο ντοκιμαντέρ μιλούν οι: Χριστόδου-
λος Σταυρινάδης (το προσφυγόπουλο
που έγινε δήμαρχος Ικαρίας [2010-2014]),
Μάκης Καβουριάρης (πρόσφυγας πολέ-
μου, πανεπιστημιακός), Πάτρα Σιμάκη-
Σπέη (πρόσφυγας πολέμου), Μαρία Σπα-
νού-Πατεράκη (πρόσφυγας πολέμου),
Μαρία Τσαντέ (απόγονος προσφυγικής οι-
κογένειας), Αντιγόνη Ρωμυλίου (πρόσφυ-
γας πολέμου και στρατιωτική νοσοκόμα
στη Μέση Ανατολή), Κούλα Καβουριάρη
και Πολυξένη Τριπόδη (παρέμειναν και πε-
ριγράφουν τις συνθήκες ζωής που οδήγη-
σαν στην προσφυγιά), Στέλιος Σταμούλος
(δήμαρχος  Ικαρίας [2014-2019]). Την
σκηνοθετική επιμέλεια έκανε ο Πέτρος
Τούμπης.

Κυριάκος Μπάνος
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Η νεά ταινία του Κουεντίν Ταραντίνο “Μια φορά κι
έναν καιρό στο Χόλιγουντ” μοιάζει σαν ερωτική
εξομολόγηση του σκηνοθέτη για μια εποχή που

όπως δηλώνει ο ίδιος “τον επηρέασε περισσότερο από κά-
θε άλλη”.

Πρόκειται για την ιστορία ενός ηθοποιού (Leonardo DiCa-
prio) που το 1969 ζει δίπλα στην τότε γυναίκα του Ρομάν Πο-
λάνσκι, Σάρον Τέιτ (Margot Robbie), και τον κασκαντέρ του
(Brad Pitt). Πολλοί πιστεύουν ότι ο Ταραντίνο είναι ο μεγαλύ-
τερος σκηνοθέτης όλων των εποχών, όμως η νέα του ταινία
επαναφέρει το ερώτημα: Μήπως τελικά ο Ταραντίνο είναι πί-
σω από την εποχή του; Η απάντηση, δυστυχώς, είναι ναι.

Η ταινία φαντάζει ακόμα μεγαλύτερη σε διάρκεια από
ότι ήδη είναι. Πρόκειται για μια άσκοπη και χωρίς υπόθεση
περιφορά στο Λος Άντζελες, με σκηνές που πηγαίνουν στο
πουθενά και δεν λένε πολλά.

Είναι γεμάτη με αναφορές ποπ κουλτούρας που μπορεί
να ανταμείψουν όποιον έχει εμμονή με τη δεκαετία του '60
όπως ο Ταραντίνο. Για οποιονδήποτε άλλον όμως, υπάρχει
ο κίνδυνος να τα χάσετε εντελώς.

Η δεκαετία του '60, όπως απεικονίζεται εδώ, δεν φαίνε-
ται καθόλου σημαντική. Οι χαρακτήρες είναι μισογυνιστι-
κοί και ελαφρώς ρατσιστικοί, όπως μπορεί κανείς για άλλη
μια φορά να περιμένει από μια ταινία του Ταραντίνο.

Η διαμάχη που έχει ξεσπάσει γύρω από την απεικόνιση
του Μπρους Λι ως αλαζονικό και απρόσιτο είναι απολύτως
δικαιολογημένη. Έχει υποστηριχθεί ότι επειδή το “Μια Φο-
ρά και ένα καιρό” είναι μυθιστοριματικό γι'αυτό το ακροα-
τήριο πρέπει να επιτρέψει στον Ταραντίνο την όποια καλλι-
τεχνική ελευθερία. Όμως εκτός από τις προφανείς ιστορι-
κές ανακρίβειες, η αντιμετώπιση του μοναδικού μειονοτι-
κού χαρακτήρα στην ταινία είναι προσβλητική.

Και αυτή δεν είναι η μόνη αιτία δυσφορίας. Ο Ταραντίνο
μιλώντας για το σκάνδαλο Γουαϊνστάιν, απάντησε ότι είχε
μια μικρή επίγνωση του τι συνέβαινε αλλά επέλεξε να μην
δράσει. Αυτό κάνει την αναπαράσταση της Σάρον Τέιτ
ακόμη πιο ενοχλητική. Η υποκριτική της Μαργκότ Ρόμπι
σπαταλιέται εντελώς σε έναν κενό και δισδιάστατο χαρα-
κτήρα. Έπειτα, υπάρχει και αυτή η ενοχλητικά ανατριχια-
στική έλξη ανάμεσα στον Μπραντ Πιτ και ένα νέο μέλος
της οικογένειας του Τσαρλς Μάνσον.

Δεν είναι όμως όλα άσχημα. Η απεικόνιση του Λεονάρν-
το ΝτιΚάπριο σαν ανασφαλή περιφερόμενο οδηγεί σε δια-
σκεδαστικές αλληλεπιδράσεις. Όπως και το εξωφρενικό,
αν και ελαφρώς προβλέψιμο, τέλος με τις πολλές αναγνώ-
σεις. Επίσης το soundtrack ακολουθεί τη φήμη όλων των
ταινιών του Ταραντίνο.

Ο Τάραντινο τόνιζε πάντα ότι θα κάνει συνολικά δέκα
ταινίες. Με την δική του καταμέτρηση έχει να κάνει ακόμα
μία. Όμως μάλλον μοιάζει σαν να έπρεπε να σταματήσει
στην όγδοη. Το “Μια φορά κι έναν καιρό” είναι ίσως η ται-
νία του πάθους του, αλλά δείχνει τόσο περιττή.

Αυτό που λέει με αυτή την ταινία είναι ότι τα καλύτερα
της δεκαετίας του '60 συντελούνταν από λευκούς άνδρες
και στερεοτυπικές γυναίκες. Ποιος ξέρει τι θα μπορούσε
να είναι η ταινία αν ο Ταραντίνο ήταν παθιασμένος με κάτι
πραγματικά αληθινό και ενδιαφέρον.

Αν, όπως και ο Τάραντινο, θεωρείτε ότι η δεκαετία του
1960 είναι η "χρυσή εποχή του σινεμά" τότε ίσως βρείτε πολ-
λά που να σας αρέσουν σε αυτή την ταινία. Αν όμως ψάχνετε
για υπόθεση, ή μια ταινία δράσης στυλ Pulp Fiction τότε
μπορείτε να εξοικονομήσετε στον εαυτό σας πολύ χρόνο πα-
ρακολουθώντας μόνο το τελευταίο μισάωρο της ταινίας.

Ή καλύτερα ακόμα, απλά παρακολουθήστε μια από τις
προηγούμενες ταινίες του Ταραντίνο από τη δεκαετία του
'90. Θα είναι σίγουρα πιο ικανοποιητική.

Από την εφημερίδα Socialist Worker του Λονδίνου

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο συμμετέχει στο
48ο Φεστιβάλ Βιβλίου που θα γίνει στο Ζάππειο
από τις 30 Αυγούστου μέχρι τις 15 Σεπτέμβρη.
Ο κόσμος της Αριστεράς διψάει για πολιτική
συζήτηση και ιδέες, και το Μαρξιστικό Βιβλιο-
πωλείο θα βρίσκεται εκεί, στο περίπτερο 115,
με όλο τον πλούτο των εκδόσεών του. 

Την Πέμπτη 12 Σεπτέμβρη στις 8.30μμ έχει
προγραμματίσει εκδήλωση-παρουσίαση της πιο
πρόσφατης έκδοσής του, “Μια μαρξιστική κρι-
τική στα καθεστώτα του κρατικού καπιταλισμού
-Το Ανοιχτό Γράμμα στο Πολωνικό Εργατικό
Κόμμα” του Γ. Κουρόν και Κ. Μοτζελέφσκι.

Ικαριώτες πρόσφυγες στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΑΡΑΝΤΙΝΟ
Μια σκληρή κριτική

Προσφυγόπουλα από την Ικαρία και τη Χίο πάνε σχολείο στο Σουκ αλ Χαρμπ στο Λίβανο

Φεστιβάλ Βιβλίου
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Μια μικρή νίκη πέτυχε το κίνημα ενάντια στις
ανεμογεννήτριες και τα αιολικά πάρκα στα
Άγραφα την Πέμπτη 22 Αυγούστου αφού κατά-
φερε να μπλοκάρει της μεθοδεύσεις της απερ-
χόμενης δημοτικής αρχής που προσπάθησε
στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής
Επιτροπής του δήμου να δώσει το πράσινο φως
στους εργολάβους για την ενοικίαση εκτάσεων
πάνω στο βουνό. 

Πολλές δεκάδες πολιτών προσπάθησαν να
αποκλείσουν την είσοδο του δημαρχείου Καρδί-
τσας, και συγκρούστηκαν με δυνάμεις της
αστυνομίας που με χημικά και ξύλο προσπάθη-
σαν να διαλύσουν την κινητοποίηση. Όπως ανα-
κοινώθηκε αργότερα ο αποκλεισμός του δημαρ-
χείου Καρδίτσας κατάφερε να μπλοκάρει  την

συνεδρίαση της Οικονομική Επιτροπή αφού δεν
υπήρχε απαρτία.

Το Δίκτυο Φορέων και Πολιτών για την προστα-
σία των Αγράφων επισημαίνει πως “όταν σύσσω-
μη η κοινωνία της Καρδίτσας έχουν εκφράσει, με
ομόφωνες αποφάσεις των οργάνων τους, την αν-
τίθεσή τους στην επικείμενη καταστροφή του φυ-
σικού αποθέματος των Αγράφων από τα αιολικά,
η απερχόμενη δημοτική αρχή μειοψηφίας και ο
δήμαρχος Αλεξάκος προσωπικά, δεν έχουν καμία
ηθική και πολιτική νομιμοποίηση για την ενοικία-
ση της έκτασης στους εργολάβους των αιολικών
ανοίγοντας την κερκόπορτα για την κατασκευής
τους. Η ακεραιότητα των βουνών μας είναι υπό-
θεση όλων μας, είναι το χρέος μας στις επόμενες
γενιές”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Να σταματήσει η εγκληματική πολιτική στην
Υγεία και να γίνουν μαζικές προσλήψεις ζητούν
το Εργατικό Κέντρο Σάμου και ο Σύλλογος Ερ-
γαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο της Σάμου
που την Τρίτη 27/8 το απόγευμα, την ώρα που
η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο, οργάνωναν με-
γάλο συλλαλητήριο στο δημοτικό γήπεδο Καρ-
λοβάσου απαιτώντας την άμεση στελέχωση
του ΕΚΑΒ και όλων των μονάδων Υγείας. 

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο νεαρού
που αντιμετώπισε καρδιολογικό πρόβλημα
ενώ έπαιζε μπάσκετ σε υπαίθριο γήπεδο στο
Καρλόβασι, βρέθηκε στο προσκήνιο η άκρως
σοβαρή και επικίνδυνη κατάσταση που επι-
κρατεί όσον αφορά την υποστελέχωση του
ΕΚΑΒ. Οι ελλείψεις προσωπικού δεν περιορί-
ζονται μόνο εκεί, αλλά αποτελούν πρόβλημα
συνολικά για τις δομές Υγείας και το Νοσοκο-
μείο της Σάμου.

Το ΕΚΣ και ο σύλλογος των εργαζόμενων
στο νοσοκομείο του νησιού καλούν τα σωμα-
τεία εργαζομένων και συνταξιούχων, τους
συλλόγους αυτοαπασχολούμενων, γονέων
και κηδεμόνων, τους αθλητικούς, πολιτιστι-
κούς και άλλους φορείς της Σάμου να πουν
«φτάνει πια» και να πάρουν αποφάσεις συμ-
μετοχής στο συλλαλητήριο.

Στην κινητοποίηση καλούν με αποφάσεις
τους το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, η
Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Σάμου, το
Παράρτημα Σάμου - Ικαρίας της Ενωσης Τε-
χνικών Ομίλου ΔΕΗ, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων στα Ξενοδοχεία, Τουριστικά Γραφεία και
Επισιτιστικά Επαγγέλματα Σάμου, το Σωμα-
τείο Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων Καρλοβά-
σου, το Σωματείο Συνταξιούχων Σάμου και ο
Σύνδεσμος Συνταξιούχων ΙΚΑ Καρλοβάσου,
οι Σύλλογοι και Ομάδες Γυναικών της ΟΓΕ
στο νησί (Σάμου, Μυτιληνιών, Μαραθοκάμπου
και Καρλοβάσου).

Τη στήριξή τους εκφράζουν ο Σύλλογος
Εργαζομένων Νοσοκομείου Ικαρίας, το Σωμα-
τείο εργαζομένων του δήμου Ικαρίας, το Σω-
ματείο Εργαζομένων στο «Θριάσιο».

Τεχνικοί ΔΕΗ
Όπως αναφέρει η Ένωση Τεχνικών Ομίλου

ΔΕΗ-ΚΗΕ: “Δεν μπορούμε να μένουμε άλλο
θεατές απέναντι σε αυτούς που εκθέτουν κα-
θημερινά την υγεία μας σε κίνδυνο. Δεν ανε-
χόμαστε άλλο αυτή την τραγική κατάσταση.
Δεν θέλουμε να είμαστε τα επόμενα θύματα.

Συμμετέχουμε μαζικά μαζί με τις οικογένει-
ές μας στο συλλαλητήριο που διοργανώνουν
από κοινού το Εργατικό Κέντρο Σάμου με τον
Σύλλογο Εργαζομένων Νοσοκομείου Σάμου.

Απαιτούμε: Να σταματήσει η εγκληματική
πολιτική στην Υγεία. Να γίνουν μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις μονά-
δες Υγείας του νομού μας, με άμεση προτε-
ραιότητα παιδιάτρων. Άμεση στελέχωση με
μόνιμο προσωπικό του ΕΚΑΒ και του Κέντρου
Υγείας Καρλοβάσου με πληρώματα ασθενο-
φόρων. Να εξοπλιστεί το νοσοκομείο και όλες
οι μονάδες με την απαραίτητη υλικοτεχνική
υποδομή καλύπτοντας πλήρως όλες τις σύγ-
χρονες εξετάσεις και ανάγκες μας”.

Κ.Μ.

Με ένα ρεπορτάζ “πλυντήριο” βια-
σμών, αποκαλύπτονται τα νέα ήθη
που θα επιχειρήσει να εισάγει η κυ-
βέρνηση της δεξιάς και η εγκάθετη
διοίκησή της στην ΕΡΤ. 

Το ρεπορτάζ - ντροπή με τίτλο
“Εικονικές καταγγελίες βιασμών από
τουρίστριες”, ξεκινάει μιλώντας για
απανωτές καταγγελίες βιασμών εις
βάρος τουριστριών στα ελληνικά νη-
σιά κι αμέσως μετά αναφέρεται ότι
“η αστυνομία εξετάζει με ιδιαίτερη
προσοχή το ενδεχόμενο να πρόκει-
ται για φάμπρικα εικονικών βιασμών
που καταγγέλλονται με σκοπό οι
τουρίστριες να εισπράττουν χρήμα-
τα από ασφαλιστικές εταιρείες”.
Στην αμέσως επόμενη πρόταση το
“ενδεχόμενο” οι καταγγελίες να εί-
ναι εικονικές θεωρείται πλέον δεδο-
μένο, ενώ σαν παράδειγμα που “επι-
βεβαιώνει” τον ισχυρισμό αναφέρε-
ται καταγγελία Γερμανίδας τουρί-
στριας στην Κρήτη. 

“Η Γερμανίδα κατήγγειλε οτι δια-
σκέδαζε με έναν ντόπιο σε μπαρ ο
οποίος στη συνέχεια τη βίασε. Η κα-
ταγγελία ανακλήθηκε όταν η τουρί-
στρια έμαθε τις συνέπειες που θα εί-
χε αν διαπιστωνόταν, μετά την έρευ-
να, ότι είχε πει ψέματα” υπογραμμί-
ζει το δημοσιογραφικό δαιμόνιο του
συντάκτη. Φυσικά ούτε λόγος για το
ενδεχόμενο η καταγγελία να είναι
αληθινή και το θύμα του βιασμού να
την ανακάλεσε μετά από εκφοβισμό
του τυπου "και πως θα το αποδει-
ξεις... και μηπως ειχες πιει κ εσυ...
και ξερεις τις συνεπειες ετσι και λες
ψεμματα... αστο ρε παιδακι μου πη-
γαινε απο κει που ρθες". Κι όλα αυ-
τά μόλις λίγες βδομάδες μετά το
βιασμό και τη δολοφονία της αμερι-
κανίδας βιολόγου Σούζαν Ίτον από
τον Γιάννη Παρασκάκη στα Χανιά.

Οργή 
Το συγκεκριμένο θέμα έχει προκα-

λέσει οργή και στις τάξεις των ίδιων
των εργαζόμενων στην ΕΡΤ. Ζητήσα-
με από τη Ντέπη Βρεττού, δημοσιο-
γράφο στην ΕΡΤ, να μας το σχολιά-
σει. “Αυτό το ρεπορτάζ - δημοσιογρα-
φία, ποιες - ποιους εκφράζει, αλή-
θεια; Σίγουρα όχι εμένα ως εργαζό-
μενη γυναίκα στην ΕΡΤ και ως αγωνί-
στρια, που με πολλές και πολλούς άλ-
λους παλέψαμε να κρατήσουμε ψηλά
το επίπεδο της δημοσιογραφίας μιας
ΕΡΤ ανοιχτής στην κοινωνία, ειδικά
την περίοδο του 'μαύρου' και λίγο με-
τά. Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η
αντίσταση στη σεξιστική βία γίνεται
παγκόσμιο κίνημα, τέτοιου είδους ρε-
πορτάζ μάλλον είναι στην ακριβώς
αντίθετη κατεύθυνση”. 

Σ.Μ.

Από τις 30/7/19 πετά-
ει πάνω από τη Σάμο μη
επανδρωμένο αεροσκά-
φος τύπου Ζέπελιν,
ιδιοκτησίας της Frontex,
σε συνεργασία με το
ελληνικό λιμενικό. Είναι
η πρώτη φορά στην ΕΕ
που η Frontex δοκιμάζει
τέτοια μέσα, για να επι-
τηρεί όλη την περιοχή
και την προσφυγική ροή, σε ακτές, θάλασσα και
στεριά, με το επιχείρημα ότι έτσι προλαμβάνει
τα ναυάγια των προσφύγων που προσπαθούν
να φτάσουν στο νησί από την Τουρκία. 

Ακούγονται στο νησί και άλλες ανοησίες, ότι το
Ζέπελιν θα μας λέει πότε πιάνει φωτιά. Ήδη αυτό
διαψεύστηκε με την φωτιά στον Μεσόκαμπο. Η
πραγματικότητα στη Σάμο είναι ότι αν εντοπίσει
το Ζέπελιν μια βάρκα στέλνει σήμα στο ελληνικό
λιμενικό να πάει κοντά. Έχουμε εμπειρία ότι το να
πάει κοντά σημαίνει βίαιη επαναπροώθηση στην
Τουρκία. Αν τα καταφέρεις και φτάσεις στην
ακτή, σε περιμένει το υπερπληθές καμπ. 

Το Ζέπελιν έφτασε στη Σάμο με πλοίο της Blue
Star. Αλλά οι πρόσφυγες συνεχίζουν να εξαναγ-

κάζονται σε φου-
σκωτά. Το πείραμα
θα κρατήσει δηλώνει
η Frontex 28 μέρες.
Τυπικά σήμερα πρέ-
πει να το δούμε να
κατεβαίνει. 

Ήδη όμως πολύς
κόσμος αντιδρά
στην παρουσία του
Ζέπελιν. Ο σύλλο-

γος ΔΕΠ Πανεπιστημίου Αιγαίου αποκάλυψε ότι
χωρίς καμία ενημέρωση η Frontex αποφάσισε να
χρησιμοποιήσει το δίκτυο του Πανεπιστημίου και
μονάδες του, για να προστατεύει τον εξοπλισμό
της. Δεν γίνεται οι πρόσφυγες να μην έχουν πε-
ρίθαλψη αλλά η Frontex να ξοδεύει εκατομμύρια
χρήματα σε τέτοιο εξοπλισμό, με έμπνευση μά-
λιστα από την Πορτογαλική Εθνοφυλακή. Δε γί-
νεται το Πανεπιστήμιο να υποβαθμίζεται αλλά να
βρίσκεται εύκολα χρήση κατά των προσφύγων.
Η Σάμος ξέρει από προσφυγιά και από υποκρι-
σία. Σε συνδυασμό με την οργή που υπάρχει για
την "παράδοση" της βουλευτικής έδρας ξανά
στην Νέα Δημοκρατία που από το 2012 ανήκε
στην αριστερά, είναι μίγμα εκρηκτικό. 

Κατερίνα Σεβαστάκη

ΕΡΤ Όχι σε
“πλυντήριο
βιασμών”

ΣΑΜΟΣ 
Προσλήψεις για
το ΕΚΑΒ, Τώρα!

ΚΑΡΔΙΤΣΑ Υπερασπίστηκαν 
τις κορυφές των Αγράφων

FRONTEX με Ζέπελιν!
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ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 29/8
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  30/8
ΓΚΥΖΗ Πλατεία 7μμ
ΚΥΨΕΛΗ Πλατεία και Κυψέλης 7μμ
Α. ΠΑΤΗΣΙΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 7.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  Πλατεία Λαού  6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
“Τζάντε” Πετρουπόλεως 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (έναντι Μου-
σείου ΕΑΜικής Αντίστασης) 7μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ 
Σκλαβενίτης Πλατεία Πλαστήρα 7μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
Super Market Βασιλόπουλος 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
Α. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ 
Market In Μεταξουργείο 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 8μμ
ΒΟΛΟΣ Πλατεία Αγ. Νικολάου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  31/8
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 12μεσ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
Ματζαγριωτάκη και Θησέως 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μεσ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  
Πλατεία Πατριάρχου 11πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 12μεσ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  Πλατεία 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ 
Παπαναστασίου και Μαρτίου 7μμ
ΚΑΜΑΡΑ  
Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΞΑΝΘΗ Κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φε-
ραίου 11πμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Ενάντια στα ζόμπι της δεξιάς οργανώ-
νουμε τη διαδήλωση στη ΔΕΘ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα – ο Παύλος ζει, οι ναζί στη φυλακή
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Πετρούπολη) 8μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 
στέκι (Ρήγα Φεραίου) 7.30μμ
6 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα – ο Παύλος ζει, οι ναζί στη φυλακή
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 Goody’s 7.30μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Σταθμός 8μμ
Από τον Αμαζόνιο μέχρι την Εύβοια, ποιος
καίει τα δάση; 20 Σεπτέμβρη διεθνής
απεργία ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Πουρναρούσα 7μμ
Οργανώνουμε τη ΔΕΘ 
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Sweet Home 7μμ
Καπιταλισμός-ζόμπι, 10 χρόνια από το
κλασσικό βιβλίο
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Σπίριτ 7μμ

Πυρκαγιές: μίγμα περικοπών και κερδο-
σκοπίας
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Πολυμήχανο 8μμ
Πυρκαγιές: μίγμα περικοπών και κερδο-
σκοπίας
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 
καφέ Μικρές Γεύσεις (πλ. Τερψιθέας) 7μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Σοσιαλισμός ουτοπικός ή επιστημονικός
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέττη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Ζωή 7.30μμ
Για ένα συντριπτικό χτύπημα στη Χρυσή
Αυγή
Ομιλήτρια: Εύα Ευσταθοπούλου

ΤΟΥΜΠΑ – ΧΑΡΙΛΑΟΥ – ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Για ένα συντριπτικό χτύπημα στη Χρυσή
Αυγή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Μπαράκα 7.30μμ
Για ένα συντριπτικό χτύπημα στη Χρυσή
Αυγή
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 
Πολύκεντρο Νεολαίας 7.30μμ
100 χρόνια Bauhaus
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 Θόλος 7μμ
Οργανώνουμε τις μάχες του Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8  καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7.30μμ

Μπροστά στην οργάνωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 21/8  πλ. Μερκούρη 7μμ
Μπροστά στην οργάνωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΘΗΣΕΙΟ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ 6, 7μμ
Μπροστά στην οργάνωση της ΔΕΘ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Τζέγκα 7μμ
Μπροστά στην οργάνωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Λούπα 8μμ
Μπροστά στην οργάνωση της ΔΕΘ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης 

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 καφέ Deja, Φωκίωνος 7μμ
Υποδοχή Μητσοτάκη με απεργίες και συλ-
λαλητήριο στη ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 28/8 
καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικολάου) 7μμ
Υποδοχή Μητσοτάκη με απεργίες και συλ-
λαλητήριο στη ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Υποδοχή Μητσοτάκη με απεργίες και συλ-
λαλητήριο στη ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 
καφέ Μύλος (Ναυαρίνου) 7.30μμ
Υποδοχή Μητσοτάκη με απεργίες και συλ-
λαλητήριο στη ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 καφέ Μύρτιλο 7.30μμ
Υποδοχή Μητσοτάκη με απεργίες και συλ-
λαλητήριο στη ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Υποδοχή Μητσοτάκη με απεργίες και συλ-
λαλητήριο στη ΔΕΘ στις 7 Σεπτέμβρη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 καφέ Δωδώνη 7μμ
Ώρα για κλιμάκωση της πάλης ενάντια
στον φασισμό και τον ρατσισμό
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 δημαρχείο 7.30μμ
Για ένα συντριπιτικό χτύπημα στη Χρυσή
Αυγή
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 καφέ Γέφυρες 7μμ
Μπορούμε να ανατρέψουμε τις προσδο-
κίες τους
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Οργανώνουμε τις μάχες του Σεπτέμβρη
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το διεθνές ‘89
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 Goody’s 7.30μμ
Το ελληνικό ‘89
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 29/8 καφέ Βαβέλ 7μμ
Από τον Αμαζόνιο μέχρι την Εύβοια, ποιος
καίει τα δάση; 20 Σεπτέμβρη διεθνής
απεργία ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/8 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Από τον Αμαζόνιο μέχρι την Εύβοια, ποιος
καίει τα δάση; 20 Σεπτέμβρη διεθνής
απεργία ενάντια στην κλιματική αλλαγή
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής
τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την
εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί
να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά -
τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού
πλού του και προ γραμ μα τί σουν την
παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να
με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

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

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

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

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

κοί καπι τα λι σμοί. 

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

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

Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι -
σμού, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί -
σε ων που απει λεί να δια σπά σει τους
εργά τες. 

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας

τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ -
λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση
των μειο νο τή των στη Θρά κη και τη
Mα κε δο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ -
σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε -
ρώ σει τον εαυ τό της και όλους τους
κατα πιε σμέ νους μέ σα από τη δι κή της
δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ -
μά τια της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι
απα ραί τη το να οργα νω θούν τα πιο ξε-
κά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα
επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό
κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να
πεί θει τους εργά τες για την επα να στα -
τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους
μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε
κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά -
ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται.

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για



Την 1 Σεπτέμβρη του 1939 ο γερμανικός
στρατός ξεκίνησε την εισβολή του στην
Πολωνία. Δυο μέρες μετά, στις 3 Σε-

πτέμβρη η Βρετανία και η Γαλλία κήρυξαν τον
πόλεμο στην Γερμανία, όταν ο Χίτλερ αγνόησε
το τελεσίγραφό τους να σταματήσει τις στρα-
τιωτικές επιχειρήσεις στην Πολωνία. 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έγινε
για να συντριβεί ο φασισμός και να σωθεί η
δημοκρατία. Τον Σεπτέμβρη του 1939 η Πολω-
νία ήταν μια καλυμμένη στρατιωτική δικτατο-
ρία όπου οι Εβραίοι φοιτητές έπρεπε να κά-
θονται σε συγκεκριμένες θέσεις στα αμφιθέα-
τρα και η κυβέρνηση σχεδίαζε τη «μετανά-
στευση» όλου του Εβραϊκού πληθυσμού. Τον
Οκτώβρη του 1940 η δικτατορία του Μεταξά -
με τις φασιστικές φιέστες και σχέσεις με τη
ναζιστική Γερμανία- βρέθηκε στο πλευρό του
αγγλικού ιμπεριαλισμού. 

Ένας νέος παγκόσμιος πόλεμος ήταν προ-
ϊόν της κατάρρευσης του διεθνούς συστήμα-
τος που είχαν οικοδομήσει οι νικητές του Πρώ-
του Παγκοσμίου Πολέμου. Η παγκόσμια οικο-
νομική κρίση υπέσκαψε και μετά γκρέμισε τις
ισορροπίες ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές
δυνάμεις. 

Οι «χορτάτοι» ιμπεριαλισμοί είχαν κάθε λό-
γο να επιθυμούν τη διατήρηση του στάτους
κβο, οι «πεινασμένοι» (Γερμανία, Ιαπωνία, Ιτα-
λία) θέλανε την αναθεώρησή του. Η Βρετανία
και η Γαλλία μπορούσαν να στηρίζονται στις
αχανείς αποικιακές αυτοκρατορίες για να αν-
τέξουν την μπόρα. Οι ΗΠΑ ήταν μια αυτοκρα-
τορία χωρίς αποικίες και ήδη από τη δεκαετία
του ’20 ο τραπεζίτης της Ευρώπης. Η Γερμα-
νία, η Ιαπωνία και η Ιταλία δεν είχαν αυτή την
οικονομική και πολιτική δύναμη.  Δεν υπήρχε
τίποτα το «αμυντικό» στην στάση των πρώτων
ούτε «δίκαιο» στις διεκδικήσεις των δεύτε-
ρων. 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τις
ίδιες αιτίες με τον προηγούμενο. Ήταν η τρα-
γική κορύφωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών για το «μοίρασμα και ξαναμοίρασμα του
κόσμου», όπως έλεγε ο Λένιν, που ξέφυγαν
από τον έλεγχο εκείνων που όριζαν τις τύχες
των «μεγάλων δυνάμεων». Ο Χίτλερ εκτιμούσε
ότι η Γερμανία θα ήταν έτοιμη για γενικευμένο
πόλεμο το 1943. Η Γαλλία και η Βρετανία προ-
τιμούσαν να χτίζουν τους στρατούς τους χω-
ρίς «περιπέτειες» και αν ήταν δυνατόν να
στρέψουν τον Χίτλερ κατά της Ρωσίας. Όλα τα
σχέδια τινάχτηκαν στον αέρα. 

Αυτό που κάνει τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πό-
λεμο διαφορετικό στη συλλογική μνήμη είναι η
φρίκη του ναζισμού: Οποιοσδήποτε πολεμού-
σε αυτούς που έστησαν το Άουσβιτς στο
οποίο εξοντώθηκαν εκατομμύρια άνθρωποι
μόνο και μόνο γιατί ήταν Εβραίοι ή Σλάβοι,
έκανε ένα δίκαιο πόλεμο, όσες ιμπεριαλιστικές
επιδιώξεις και αν είχε παράλληλα, λέει ένα επι-
χείρημα. 

Όμως, ο πόλεμος ενάντια στην ναζιστική
Γερμανία δεν «πάγωνε» τα συμφέροντα των ιμ-
περιαλιστών, είτε αυτά συνέκλιναν, είτε απέ-
κλιναν. Αντίθετα, η επιδίωξη αυτών των συμφε-
ρόντων καθόριζε και τον τρόπο που διεξαγό-
ταν ο πόλεμος. Για τη Βρετανία πχ πάντα προ-
τεραιότητα είχε η προστασία της αποικιακής
της αυτοκρατορίας, με το «διαμάντι του στέμ-
ματος», την Ινδία, στο κέντρο. 

Οι ΗΠΑ που μπήκαν επίσημα στον πόλεμο
τον Δεκέμβρη του 1941 στηρίζονταν στην θεα-
ματική οικονομική και στρατιωτική τους δύνα-
μη για να «απαλλάξουν» τη Βρετανία από την

επιρροή της στην Ευρώπη και τον έλεγχό της
στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Χρει-
άζονταν τη βοήθεια της Ρωσίας για να νική-
σουν την Ιαπωνία, αλλά δεν ήθελαν να τη δουν
να εδραιώνεται στην κεντρική Ευρώπη.

Ιμπεριαλισμός 
Ο σκοπός καθόριζε το μέσο. Ένα χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα είναι ο λεγόμενος «αεροπορι-
κός πόλεμος». Από το 1940 μέχρι το 1945 η βρε-
τανική και μετά η αμερικάνικη αεροπορία έριξαν
πάνω από 1,5 εκατομμύριο τόνους βομβών στην
Γερμανία. Οι επιπτώσεις στην πολεμική παρα-
γωγή της γερμανικής οικονομίας ήταν πολύ μι-
κρές. Όμως, περίπου μισό εκατομμύριο άμαχοι

έχασαν τη ζωή τους. 
Από τη δεκαετία του ’20 οι «θεωρητικοί» του

«στρατηγικού βομβαρδισμού» διακήρυτταν ότι
στόχος ήταν το «ηθικό» των εργατών που δού-
λευαν στα εργοστάσια και ζούσαν στις γειτο-
νιές που τα περιβάλανε. Θεωρούσαν ότι ο
«όχλος» θα πανικοβαλλόταν. Αντί γι’ αυτό,
έδωσαν επιχειρήματα στην προπαγανδιστική
μηχανή του Γκέμπελς και των ναζί. 

Μόνο ένα στόχο αρνήθηκαν συστηματικά να
βομβαρδίσουν οι σύμμαχοι –το Άουσβιτς και
τις σιδηροδρομικές γραμμές που οδηγούσαν
σε αυτό. 

Μια ακόμη διαφορά από τον προηγούμενο
παγκόσμιο πόλεμο, ήταν τα μαζικά κινήματα

αντιφασιστικής Αντίστασης που εμφανίστηκαν
στην κατεχόμενη Ευρώπη. Όμως, παρά τους
ύμνους της συμμαχικής προπαγάνδας και τις
προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν στρατιωτι-
κά, οι Σύμμαχοι τα αντιμετώπιζαν είτε ως ενο-
χλητικούς παρείσακτους -στην καλύτερη περί-
πτωση- είτε ως θανάσιμους εχθρούς. Τον Δε-
κέμβρη του 1944 στην Αθήνα τα βρετανικά κα-
νόνια και τανκς ανέλαβαν να «σώσουν τη δη-
μοκρατία» από την Αριστερά αγκαλιά με τους
δωσίλογους συνεργάτες των ναζί. 

Λίγους μήνες πριν, ο Στάλιν είχε αρνηθεί να
βοηθήσει την Εξέγερση της Βαρσοβίας -με
τον στρατό του μερικές δεκάδες χιλιόμετρα
από την πόλη. Αυτό που είχε σημασία για τον
Στάλιν και το καθεστώς του, ήταν τα γεω-
στρατηγικά συμφέροντα του κράτους τους,
όχι οι ελπίδες και ο ριζοσπαστισμός των κινη-
μάτων που πολεμούσαν τον φασισμό. Όταν
τον Φλεβάρη του 1945, στη Γιάλτα ο Τσόρτσιλ
τον κατηγόρησε για τις επεμβάσεις του στην
Πολωνία, ο Στάλιν του απάντησε να μην ανα-
κατεύεται, όπως δεν ανακατεύτηκε και αυτός
όταν η Βρετανία εξασφάλιζε τα συμφέροντά
της στην Ελλάδα και το Βέλγιο με παρόμοιες
μεθόδους.

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είναι η
εφιαλτική απόδειξη των καταστροφικών δυνά-
μεων που εξαπολύει το καπιταλιστικό σύστη-
μα. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι βρέ-
θηκαν στα πεδία των μαχών, περίπου 70 εκα-
τομμύρια έχασαν τη ζωή τους -κάμποσα εκα-
τομμύρια απ’ αυτούς σε ξεχασμένους λιμούς-
ιμπεριαλιστικά εγκλήματα από την Ινδία μέχρι
το Βιετνάμ. Ήταν ο πόλεμος που έφερε τη να-
ζιστική φρίκη του Ολοκαυτώματος και τη ρίψη
των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι. 

Δεν ήταν μοιραίο ότι η ανθρωπότητα θα
κατρακυλούσε σε αυτό το σκοτάδι. Στη δε-
καετία του ’30 η εργατική τάξη έδωσε μεγά-
λες μάχες, συγκλονιστικά κινήματα και επα-
ναστάσεις, όπως στην Ισπανία το 1936 που η
νίκη τους θα άλλαζε το ρου της ιστορίας. Η
ήττα αυτών των αγώνων άνοιξε το δρόμο για
τη μεγαλύτερη σφαγή στην ιστορία της αν-
θρωπότητας. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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ΟΧίτλερ αιφ-
νιδ ιάστηκε
από την αν-

τίδραση της Γαλλίας και της Βρετανίας. Τα προηγούμενα χρόνια οι
κυβερνήσεις τους είχαν υποχωρήσει βήμα-βήμα μπροστά του. Είχαν
ανεχθεί τον επανεξοπλισμό της Γερμανίας, την προσάρτηση της Αυ-
στρίας, είχαν παραδώσει την Τσεχοσλοβακία -με τους κοινοβουλευ-
τικούς θεσμούς και την πολεμική της βιομηχανία- όχι μια αλλά δυο
φορές στον Χίτλερ: πρώτα με την Συμφωνία του Μονάχου τον Σε-
πτέμβρη του 1938 και μετά τον Μάρτη του 1939 όταν την κατάπιε
οριστικά. 

Η Γαλλία και η Βρετανία είχαν εγγυηθεί επίσημα την ανεξαρτησία
της Πολωνίας στα τέλη Μάρτη. Όμως, ο Τσάμπερλαιν, ο βρετανός
πρωθυπουργός, και ο Νταλαντιέ, ο Γάλλος πρόεδρος, περίμεναν μέ-
χρι το «και 5» ότι θα δουλέψει πάλι η διπλωματία. Η ελπίδα τους
ήταν ο …Μουσολίνι που πρότεινε μια νέα διάσκεψη κορυφής. Παρό-
λα αυτά αναγκάστηκαν να κηρύξουν πόλεμο. Η Πολωνία ήταν πολύ
σημαντική στρατηγικά και πολιτικά για να κάνουν διαφορετικά. 

Ο Χίτλερ προχώρησε στην εισβολή της Πολωνίας με την γερμανι-
κή οικονομία και τον στρατό απροετοίμαστο για μια γενικευμένη
σύρραξη. Είχε το πλεονέκτημα ότι μπορούσε να επιτεθεί στην Πολω-
νία από τρεις κατευθύνσεις. Οι στενοκέφαλες πολιτικές και στρατιω-
τικές επιλογές της πολωνικής ηγεσίας διευκόλυναν την εισβολή. 

Ωστόσο στα μέσα Σεπτέμβρη η Πολωνία δεν είχε καταρρεύσει (για

παράδειγμα η Βαρσοβία πα-
ραδόθηκε στις 28 του μη-
νός). Στις 17 Σεπτέμβρη ο

ρωσικός στρατός εισέβαλε από τα ανατολικά με το πρόσχημα ότι το
πολωνικό κράτος είχε πάψει να υπάρχει. Μόλις ένα μήνα πριν η Ρω-
σία και η ναζιστική Γερμανία είχαν υπογράψει το «σύμφωνο μη-επί-
θεσης» που έμεινε γνωστό ως Σύμφωνο Ρίμπεντροπ-Μολότοφ
(υπουργοί Εξωτερικών). 

Υπήρχε ένα μυστικό πρωτόκολλο στη Συμφωνία που χώριζε την
ανατολική Ευρώπη σε σφαίρες επιρροής. Στην περίπτωση της Πο-
λωνίας ανέφερε ότι σε περίπτωση «πολιτικών αναδιατάξεων» στη
χώρα, η ΕΣΣΔ θα είχε δικαίωμα να εξασφαλιστεί μέχρι τα σύνορα
που όριζαν οι ποταμοί Βιστούλας, Πίσα, Νάρεβ και Σαν, στην ανατο-
λική Πολωνία. Στις 21 Σεπτέμβρη στρατιωτικοί εκπρόσωποι και των
δυο χωρών υπέγραψαν μια συμφωνία για θέματα διοίκησης της «πο-
λωνικής περιοχής» -όπως για την αντιμετώπιση των «σαμποτέρ». Δυο
μέρες μετά έγιναν και κοινές παρελάσεις της Βέρμαχτ και του ρώσι-
κου στρατού -στο Λβοφ και το Μπρεστ-Λιτόφσκ.

Στις αρχές Οκτώβρη ο Χίτλερ μπορούσε να πανηγυρίζει τη νίκη
του. Ήδη η μηχανή θανάτου των ΕςΕς είχε αρχίσει να δουλεύει με
χιλιάδες εκτελέσεις και σχέδια εξαφάνισης των σλάβων «υπανθρώ-
πων». Τo πρώτο γκέτο για Εβραίους στήθηκε στις 8 Οκτώβρη, πριν
καλά-καλά τελειώσουν οι μάχες, της πρώτης πράξης του Δεύτερου
Παγκόσμιου Πολέμου. 

O διαμελισμός της Πολωνίας
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Παρελθόν μετά από μόλις 14 μήνες στην εξουσία αποτελεί
η κυβέρνηση Πέντε Αστέρων - Λέγκας στην Ιταλία. Ας
θυμηθούμε όλους αυτούς τους μήνες πόσο μελάνι χύθη-

κε και πόσα δελτία ειδήσεων αφιερώθηκαν για να μας εξηγούν
ειδικοί και άσχετοι ότι ο ηγέτης της Λέγκας, Σαλβίνι, έχει ανακα-
λύψει τη μαγική φόρμουλα του “λαϊκισμού” για να δυναμώνει
ασταμάτητα τον έλεγχό του. Το περιοδικό Time δημοσίευε πριν
από λίγους μήνες άρθρο του πρώην συμβούλου του Τραμπ,
Στιβ Μπάνον, με την πρόβλεψη ότι ο Σαλβίνι θα μετατραπεί μέ-
σα στο καλοκαίρι στον ισχυρότερο πολιτικό της Ευρώπης. Τώρα
τα ίδια ΜΜΕ το μόνο που έχουν να πουν είναι ότι η κυβέρνηση
έπεσε από την ακατάσχετη λαιμαργία του Σαλβίνι για εξουσία.

Ο Σαλβίνι βρέθηκε στην εμπροσθοφυλακή των ρατσιστών και
της ακροδεξιάς της Ευρώπης Έκλεισε τα λιμάνια στους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες και είπε ανοιχτά αυτό που άλλοι ρατσι-
στές απέφευγαν: ότι δεν δίνει δεκάρα αν πνίγονται χιλιάδες
αθώοι και μικρά παιδιά. Μετατράπηκε στο νέο πετυχημένο παρά-
δειγμα για τους φασίστες όλης της Ευρώπης, έστησε συμμαχία
με τη Λεπέν από τη Γαλλία και τον Βίλντερς από την Ολλανδία,
ενώ τράβηξε στην τροχιά του και την ανερχόμενη γερμανική
ακροδεξιά του AfD. Ρατσισμός χωρίς όριο, ασταμάτητα μηνύμα-
τα στα κοινωνικά δίκτυα, φιλιά σε κομποσκοίνια, προσευχές στην
Παναγία και φωνακλάδικη κριτική χωρίς πραγματικό περιεχόμενο
προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να τα στοιχεία που για τους “ανα-
λυτές” ήταν αρκετά να τον πηγαίνουν από νίκη σε νίκη.

Αντίσταση
Κι όμως συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Η κυβέρνηση Ντι Μάιο-

Σαλβίνι κατέρρευσε λόγω της αντίστασης στον ρατσισμό του
Σαλβίνι. Αντίσταση που ξεκίναγε μέσα από την Ιταλία, από τους
χιλιάδες που βγήκαν στους δρόμους από την πρώτη μέρα ενάν-
τια στην είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση και δεν σταμά-
τησαν να χτίζουν τείχος αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες όλο αυτο τον τελευταίο χρόνο, τις κοινότητες
και τους δημάρχους στο Νότο της χώρας που άνοιξαν τα λιμά-
νια ενάντια στις εντολές της κυβέρνησης, μέχρι τις καπετάνισ-
σες, τους καπετάνιους και τους πολυάριθμους εθελοντές που
έσωζαν κόσμο από τον πνιγμό αγνοώντας το πόσο “ισχυρός άν-
δρας” είναι ο Σαλβίνι. Και από εκεί μέχρι το κίνημα όλης της Ευ-
ρώπης που έβαλε τον Σαλβίνι στο στόχαστρο και είπε ότι ο ρα-
τσισμός δεν θα περάσει. Αυτές οι πιέσεις έφτασαν μέχρι το
εσωτερικό της κυβέρνησης και έφτασε να έρθει σε ρήξη ο ίδιος
ο πρωθυπουργός Κόντε με τις ορέξεις του Σαλβίνι.

Το σενάριο ότι η ακροδεξιά στην κυβέρνηση μπορεί να σταθε-
ροποιήσει την κατάσταση καλύτερα από τα παραδοσιακά μεγά-
λα κόμματα παίχτηκε στην Αυστρία και απέτυχε. Η γαλαζόμαυ-
ρη κυβέρνηση κατέρρευσε σύντομα. Στην Ιταλία αυτές οι ελπί-
δες ήταν πολλαπλάσια πιο αδύναμες, γιατί εκεί η κυβέρνηση
στήθηκε μαζί με τα 5 Αστέρια που βρίσκονταν έτσι κι αλλιώς στο
φάσμα του “λαϊκισμού”. Τώρα έχουν ανοίξει συνομιλίες μεταξύ
των 5 Αστέρων και του Δημοκρατικού Κόμματος για να σχηματι-
στεί “κεντροαριστερή” κυβέρνηση, αν και ούτε αυτό το σενάριο
είναι περίπατος.

Ο ιταλικός καπιταλισμός έχει ένα βουνό από προβλήματα να
αντιμετωπίσει, που δεν μπόρεσε να το κρύψει η εκστρατεία μί-
σους του Σαλβίνι. Το μεγαλύτερο σε απόλυτα νούμερα χρέος
στην Ευρώπη, ένα τραπεζικό σύστημα στο κόκκινο, μηδενική
ανάπτυξη και πρόβλεψη για έλλειμμα 3,5% στον προϋπολογισμό
του 2020. Σε τέτοιο φόντο πήγε ο Σαλβίνι τον τελευταίο μήνα να
κάνει ρελανς για… μείωση φορολογίας στους πλούσιους και πε-
ρισσότερα κίνητρα στην αγορά. Ούτε οι δικοί του δεν τον πίστε-
ψαν. Αυτό το βουνό από προβλήματα δεν θα εξαφανιστεί ούτε
με το Δημοκρατικό Κόμμα στην εξουσία, ούτε αν η δεξιά πολυ-
κατοικία καταφέρει και πάει σε εκλογές και επιστρέψει ενωμένη.

ΙΤΑΛΙΑ
Ξανά στη δίνη
πολιτικής κρίσης

Δυο μήνες έχουν μείνει μέχρι τις 31 Οκτώβρη,
την τελική ημερομηνία για το Μπρέξιτ, και
στην ατζέντα του βρετανικού πολιτικού συ-

στήματος υπάρχει μόνο το αβέβαιο. Ο φόβος και η
αβεβαιότητα οδηγεί σε πανικόβλητες κινήσεις από
όλες τις μεριές. Από τη μεριά της κυβέρνησης του
Μπόρις Τζόνσον πέφτει στο τραπέζι ακόμη και το
πραξικοπηματικό κλείσιμο του κοινοβουλίου ώστε
να μπλοκαριστεί πιθανή νομοθεσία που θα της δέ-
σει τα χέρια. Το κοινοβούλιο κανονικά επιστρέφει
από τις διακοπές στις 3 Σεπτέμβρη, αλλά υπάρ-
χουν φωνές που ζητάνε να παραμείνει κλειστό για
άλλες πέντε βδομάδες με τυπικές δικαιολογίες. Ο
Τζόνσον έχει δεσμευτεί ότι στις 31 Οκτώβρη θα
υπάρξει έξοδος, με ή χωρίς νέα συμφωνία. Όμως η
μόνη πραγματική συμφωνία είναι αυτή την οποία
υπέγραψε η Τερέζα Μέι, που απορρίφθηκε από το
Κοινοβούλιο και θεωρείται τελειωμένη από τον ση-
μερινό πρωθυπουργό. Το κλείσιμο του κοινοβουλί-
ου θα απέτρεπε είτε πιθανή ανατροπή του Τζόνσον
με ψήφο δυσπιστίας, είτε ψήφιση νόμου που θα
“απαγορεύει” την έξοδο χωρίς συμφωνία.

Από τη μεριά του μπλοκ που θέλει πάση θυσία
την παραμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι μηχα-
νορραφίες δεν είναι δημοκρατικότερες. Ξανακυ-
κλοφόρησαν ανανεωμένες οι τρομοκρατικές εκτι-
μήσεις της κρατικής γραφειοκρατίας για το τι θα
σημάνει έξοδος χωρίς συμφωνία. Θα μείνει ο κό-
σμος χωρίς φάρμακα, χωρίς φρούτα και λαχανικά,
χωρίς βενζίνη, θα αδειάσουν τα ράφια στα σού-
περ-μάρκετ, θα μπλοκάρουν τα λιμάνια, θα εκτινα-
χτούν οι τιμές, θα κλείσουν διυλιστήρια και εργο-
στάσια, θα γίνουν μαζικές απολύσεις, θα ξεσπάσουν ταρα-
χές κλπ κλπ. Όλη αυτή η υστερία για να προσπαθήσουν μέ-
χρι και την τελευταία στιγμή να σταματήσουν την εφαρμο-
γή του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, δηλαδή να ανατρέψουν με το ζόρι το Όχι στην ΕΕ που
ψήφισε το 52% στο δημοψήφισμα του 2016. Η πιο σκληρή
πτέρυγα αυτού του μπλοκ, που θα έδινε και τη ζωή της για
τη σωτηρία της ΕΕ, φτάνει να προτείνει την ανατροπή του
Τζόνσον, όχι όμως για να προκηρυχθούν εκλογές αλλά για
σχηματισμό κυβέρνησης “εθνικής σωτηρίας” η οποία δεν
θα έχει κανένα άλλο περιεχόμενο παρά την ανατροπή της
απόφασης του δημοψηφίσματος.

Αμετανόητοι
Αυτοί που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο εί-

ναι αμετανόητοι. Το προσπάθησαν στο ίδιο το δημοψήφισμα
και ηττήθηκαν. Το ξαναπροσπάθησαν μέχρι πρόσφατα, στις
ευρωεκλογές και το αποτέλεσμα ήταν να βγει από το μηδέν
πρώτο κόμμα το “Μπρέξιτ” του Νάιτζελ Φαράτζ. Όσο καλ-
λιεργούν απειλές, τόσο πεισμώνει ο κόσμος, δεν πείθεται.
Και το αποτέλεσμα είναι ότι μετά από κάθε επεισόδιο αυτής
της κρίσης, το πολιτικό σύστημα της Βρετανίας βγαίνει με
ακόμη λιγότερες δυνατότητες να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις.
Η αποτυχία της Μέι να κερδίσει και το κόμμα και τη Βουλή
στη συμφωνία που υπέγραψε με τις Βρυξέλλες έφερε τον
Φαράτζ στο 30% και τους Συντηρητικούς 5ο κόμμα στις Ευ-
ρωεκλογές. Η κατάρρευση του παλιότερου δεξιού κόμματος
της Ευρώπης έφερε τον Τζόνσον στο τιμόνι, στρέφοντας το
κόμμα σε γραμμή ακόμη πιο ανοιχτά “Μπρέξιτ”.

Ας επαναλάβουμε σε συντομία την κατάσταση για να μην
μπορεί κανείς να υποτιμήσει το μέγεθος της κρίσης. Η άρ-
χουσα τάξη της Βρετανίας είναι αναφανδόν υπέρ της πα-
ραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη Βρετανία την κυβερ-
νά το ιστορικό κόμμα της άρχουσας τάξης, το οποίο όμως
έχει πλέον δεσμευτεί για έξοδο από την ΕΕ. Αυτό το κόμμα
που κυβερνά δεν πήρε ούτε 9% στις ευρωεκλογές του Ιού-
νη. Ο ηγέτης του κόμματος και πρωθυπουργός έχει το κοι-
νοβούλιο απέναντί του στην βασική πολιτική του δέσμευση
για έξοδο χωρίς συμφωνία αν υπάρξει ανάγκη. Το ίδιο αυ-

τό κοινοβούλιο δεν μπορεί να συγκροτήσει καμία πλειοψη-
φία για αντιπρόταση προς καμία κατεύθυνση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το πάνω χέρι και το εκμεταλ-
λεύεται. Ξεκαθαρίζει στον Τζόνσον ότι ακόμη και σε έξοδο
χωρίς συμφωνία, η Βρετανία θα πρέπει να πληρώσει 43 δι-
σεκατομμύρια ευρώ ως “λογαριασμό διαζυγίου” και δεν
κάνει πίσω στο επίμαχο για τη βρετανική δεξιά ζήτημα της
Ιρλανδίας. Αποτέλεσμα είναι το νταηλίκι των Βρετανών
“πατριωτών” αφού δεν μπορεί να κατευθυνθεί προς τις
Βρυξέλλες, να εκφράζεται με απειλές προς τους μετανά-
στες, ευρωπαίους και μη, στους οποίους θα καταργήσουν
όλα τα δικαιώματα από 1ης Νοέμβρη σύμφωνα με ορισμέ-
νους της κλίκας του Τζόνσον.

Μέσα στην πιο μεγάλη κρίση του βρετανικού πολιτικού
συστήματος, τι κάνει η ρεφορμιστική αριστερά; Πλασάρε-
ται σαν λύση σταθεροποίησης αντί να αξιοποιήσει την ευ-
καιρία την ώρα που ο αντίπαλος είναι στη χειρότερη στιγμή
του. Το Εργατικό Κόμμα έχει πλέον μετατραπεί σε ανοιχτό
υπερασπιστή της παραμονής στην ΕΕ. Όμως τόσο το βρε-
τανικό κατεστημένο όσο και η ΕΕ δεν είναι έτοιμοι να του
εμπιστευτούν τις τύχες τους. Ο Κόρμπιν έτσι προσπαθεί να
παίξει το χαρτί του να γίνει πρωθυπουργός από το κοινο-
βούλιο, μέσα από συνομιλίες με τους Φιλελεύθερους, οι
οποίοι του κλείνουν την πόρτα, ενώ την ίδια στιγμή στις δη-
μοσκοπήσεις οι Εργατικοί βλέπουν τα ποσοστά τους να
συμπιέζονται, ιδιαίτερα στο κομμάτι των εργατών που ψή-
φισαν κατά της ΕΕ. Η ηγεσία των Εργατικών αντί να κοιτά-
ζει προς τον κόσμο που έρχεται σε ρήξη με το σύστημα,
ελπίζει ότι ο φόβος της ανεξέλεγκτης εξόδου θα πιέσει το
“κέντρο” να κάνει τον Κόρμπιν πρωθυπουργό.

Η Βρετανία δείχνει με τον πιο καθαρό τρόπο ότι η αντικα-
πιταλιστική πολιτική δεν είναι ανάγκη του μακρινού μέλλον-
τος, αλλά απαραίτητη για το εδώ και τώρα. Μόνο η σύνδε-
ση της ρήξης με την ΕΕ με τα εργατικά αιτήματα: αυξή-
σεις, προσλήψεις, ανατροπή των ιδιωτικοποιήσεων, ανοι-
χτά σύνορα, κρατικοποίηση των τραπεζών ανοίγει δρόμο
για να μπουν οι απλοί άνθρωποι σφήνα στα αντιδημοκρατι-
κά παιχνίδια των από πάνω.

Νίκος Λούντος

“Έξω ο Τζόνσον - Μέσα οι μετανάστες”, Πρωτοσέλιδο του Socialist Worker

BREXIT Mανούβρες χωρίς διέξοδο



Η τούρκικη κυβέρνηση προ-
σπαθεί να βρει διέξοδο από
την οικονομική κρίση για

χάρη του μεγάλου κεφαλαίου, επι-
τιθέμενη στους εργάτες και τη φύ-
ση. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα
είναι το σχέδιο εξόρυξης χρυσού
στο Όρος Ιδη. 

Η καναδική εταιρεία Amanos
Gold, μαζί με τους Τούρκους εταί-
ρους της, καταστρέφει όλο το οι-
κοσύστημα κόβοντας 195.000 δέν-
τρα στην περιοχή. Το φράγμα Ati-
khisar, η μόνη πηγή πόσιμου νερού
και γεωργικής άρδευσης στο Τσα-
νάκαλε, βρίσκεται πολύ κοντά στο
χρυσωρυχείο που χτίζεται. Παράλ-
ληλα με την απώλεια δένδρων,
ζώων και άλλων ειδών, το κυάνιο
θα δηλητηριάσει το έδαφος και το
νερό και ανοίγει το δρόμο για ακό-
μη μεγαλύτερη οικολογική κατα-
στροφή. 

Μια από τις συνέπειες του προ-
εδρικού συστήματος της Τουρκίας
που πέρασε το 2017 είναι η έλλει-
ψη ελέγχου και παρακολούθησης
των διαδικασιών όπως αυτές. Η κυ-
βέρνηση του Ερντογάν τώρα απο-
φεύγει εύκολα τις εκθέσεις αξιολό-
γησης περιβαλλοντικών επιπτώσε-
ων που έχουν καταρτιστεί από επι-
στήμονες. Σε όλη τη χώρα προ-
ωθούνται ανάλογα έργα. 

Αλλά σχεδόν όλα συναντούν λαϊ-
κή αντίσταση. Πριν από τρία χρό-
νια, οι κάτοικοι του Τσεράτεπε,
μιας μικρής πόλης στη βορειοανα-
τολική ακτή της Μαύρης Θάλασ-
σας, βγήκαν έξω στους δρόμους
για να σταματήσουν άλλο ένα έργο
εξόρυξης χρυσού και είχαν αρκετά
καλά αποτελέσματα. Τώρα οι άν-
θρωποι του Τσανάκαλε κάνουν το
ίδιο. Για πάνω από ένα μήνα, εκα-
τοντάδες ακτιβιστές ξεκίνησαν

συγκεντρώσεις περιφρούρησης
στο βουνό και έμειναν εκεί σε σκη-
νές. Δύο μεγάλα συλλαλητήρια
έλαβαν χώρα τον περασμένο μήνα,
προσελκύοντας αρκετές χιλιάδες
το καθένα. Το κίνημα δεν έχει κερ-
δίσει ακόμη, αλλά ορισμένοι ηγέτες
του AKP αναγκάστηκαν να δηλώ-
σουν ότι "φροντίζουν επίσης για το
περιβάλλον". 

Συμμετείχαμε στο μεγάλο συλλα-
λητήριο με τους συντρόφους του
τοπικού πυρήνα του DSiP στο Τσα-
νάκαλε. Μιλήσαμε με συνδικαλι-
στές, μαθητές και άλλους ακτιβι-
στές. Είχαμε μαζί μας την εφημερί-
δα μας Sosyalist Isci - με τον κύριο

τίτλο να ζητάει το τέλος των απε-
λάσεων των προσφύγων. Πράγμα-
τι, αυτά είναι τα δύο κύρια θέματα
που αγωνιζόμαστε αυτή τη στιγμή:
Το κίνημα αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες και το κίνημα ενάντια στην
κλιματική αλλαγή - τον αγώνα ενάν-
τια στην καταστροφή του περιβάλ-
λοντος. Η κυβέρνηση είναι πλέον
πιο ασταθής μετά τις πρόσφατες
εκλογές και οι ενωτικές μαζικές κι-
νητοποιήσεις μπορούν να την νική-
σουν! 

Οζάν Τεκίν
Επαναστατικό Σοσιαλιστικό 

Εργατικό Κόμμα (DSiP), Tουρκία
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Μεγάλες διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν την περασμένη βδομάδα
στην νοτιοανατολική Τουρκία, με αφορμή την πραξικοπηματική απο-
πομπή των εκλεγμένων δημάρχων του Ντιγιάρμπακιρ, του Μαρντίν και

του Βαν, τη Δευτέρα 18/8. Η παύση των τριών – εκλεγμένων με συντριπτική
πλειοψηφία – δημάρχων, έγινε στο πλαίσιο του νέου πογκρόμ που έχει εξαπο-
λύσει η τουρκική κυβέρνηση σε κούρδικες περιοχές, συλλαμβάνοντας πάνω
από 400 άτομα με κατηγορίες για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 22/8 και στην Αθή-
να, με συμμετοχή αγωνιστών κι αγωνίστριών από την Τουρκία και το Κουρδι-
στάν. Η προκήρυξη που μοίραζαν μέλη του HDP στην Ελλάδα, καταγγέλλει
ότι “Οι νόμιμα εκλεγμένοι δήμαρχοι με ποσοστά 63% στο Ντιγιάρμπακιρ, 56%
στο Μαρντίν, και 53% στο Βαν, απαλλάχτηκαν βίαια των καθηκόντων τους με
εντολή του Υπ. Εσωτερικών της Τουρκίας, βασιζόμενοι σε ψευδείς κατηγο-
ρίες και λασπολογία. Η επιχείρηση παύσης των καθηκόντων συνεχίζεται ακό-
μα, έχοντας ως στόχο και το τελευταίο εκλεγμένο μέλος του κόμματός μας
στα δημοτικά συμβούλια. Πρόκειται για νέο πολιτικό πραξικόπημα... Ο λαός
δεν μπορεί να ανεχθεί τέτοιου είδους πρακτικές. Όπως και στο παρελθόν θα
υπερασπιστεί τη θέλησή του και τους εκλεγμένους αντιπροσώπους του, ενάν-
τια σε αυτή την κυβέρνηση που καταπατά τα δικαιώματά του”.

Άλλη μια περίπτωση κραυγαλέας
αστυνομικής αυθαιρεσίας σε

βάρος προσφύγων έγινε την περα-
σμένη Πέμπτη 23 Αυγούστου στην
παραλία της Χιλιαδού στην Εύβοια. 

Όπως καταγγέλλουν τα θύματα,
Κούρδοι και Τούρκοι πρόσφυγες, εί-
χαν κατασκηνώσει στην παραλία και
τους ζητήθηκε τρεις φορές μέσα σε
δυο ημέρες να πάνε στην Αστυνομι-
κή Διεύθυνση Ευβοίας για εξακρίβω-
ση, κάτι που την τρίτη φορά αρνήθη-
καν να κάνουν. Τότε, αστυνομικοί
της ΟΠΚΕ και άλλων μονάδων προ-
σήγαγαν 13 άτομα, τα οποία βασάνι-
σαν στο κρατητήριο της Αστυνομι-
κής Διεύθυνσης. Αν και προσπάθη-

σαν να τους κρατήσουν με το αδίκη-
μα της απείθειας, οι πρόσφυγες
ελευθερώθηκαν την επόμενη μέρα
με εντολή του εισαγγελέα Πρωτοδι-
κών Χαλκίδας, όποτε και δημοσίευ-
σαν φωτογραφίες από τα όσα υπέ-
στησαν. Η δικηγόρος τους, Α. Ζορμ-
παλά, σε δήλωσή της το ίδιο από-
γευμα τονίζει: “Έχει να πει κάτι ο
πολιτικός προϊστάμενος τους κ.
Χρυσοχοΐδης; Όχι μόνον για την εκ
νέου αστυνομική βαρβαρότητα εις
βάρος των πολιτικών προσφύγων,
αλλά και για την στυγνή παρακολού-
θηση τους, όπως προκύπτει, και την
προσπάθεια εκφοβισμού και κατα-
τρομοκράτησής τους;”.

Σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στο λαό του Κασμίρ καλεί η Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδος “Η Ενότητα”, την Κυριακή 1η Σε-

πτέμβρη, στις 6μμ, στο Σύνταγμα και σε πορεία που θα ακολουθή-
σει στην πρεσβεία της Ινδίας. 

“Από τις 5 Αυγούστου, η κυβέρνηση της Ινδίας προχώρησε στο
διαμελισμό τριών περιφερειών του Κασμίρ τις οποίες μετέτρεψε σε
επαρχίες του κεντρικού κράτους, καταργώντας την ειδική συμφω-
νία-απόφαση του ΟΗΕ με την οποία το Κασμίρ είχε ειδικό καθεστώς
και το δικαίωμα να πραγματοποιήσει δημοψήφισμα για την αυτοδιά-
θεση του” υπογραμμίζει το κάλεσμα της Πακιστανικής Κοινότητας.

“Η κυβέρνηση του Μούντι κήρυξε στρατιωτικό νόμο στην περιοχή
του Κασμίρ και απαγόρευσε την κυκλοφορία. Έστειλε 40.000 παρα-
στρατιωτικούς για να τρομοκρατήσουν τους κατοίκους ώστε να φύ-
γουν από το Κασμίρ. Έχουν ήδη προχωρήσει σε εισβολές σε σπίτια,
δολοφονίες παιδιών, βιασμούς γυναικών, εμπρησμούς και κατα-
στροφές σπιτιών. Ήδη στη περιοχή υπάρχει δύναμη 800.000 Ινδών
στρατιωτών. Η κατάσταση είναι αρκετά σοβαρή, όλος ο πληθυσμός
ζει σε καθεστώς φυλακής και απειλείται η ζωή του. Ήδη, υπάρχουν
αντιδράσεις και μέσα στην Ινδία, στον ίδιο τον στρατό αλλά και σε
πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Ζητάμε την αλληλεγγύη σας στο δικαίω-
μα του λαού του Κασμίρ για ελευθερία και δημοκρατία, να σταματή-
σει η επίθεση του στρατού της Ινδίας και ο διαμελισμός του Κασμίρ,
να αποφασίσει ο ίδιος ο λαός του Κασμίρ για το μέλλον του”, κατα-
λήγει το κάλεσμα.

Αλληλεγγύη στο Κασμίρ

Κάτω τα χέρια 
από τους Κούρδους

22/8, Διαδήλωση στην Αθήνα με αφορμή την αποπομπή των τριών Κούρδων δημάρχων

Τα σημάδια από τα βασανιστήρια στους προσαχθέντες της Χιλιαδού

Μεγάλο συλλαλητήριο στο Τσανάκαλε, μέλη του DSiP με την εφημερίδα τους (κάτω)
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