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κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη

� STOP στις ρατσιστικές επιδροµές και τις απελάσεις
� Οχι στρατόπεδα συγκέντρωσης � Άσυλο και
στέγη στους πρόσφυγες � Νοµιµοποίηση όλων 

των µεταναστών � Εξω οι φασίστες από τις γειτονιές

Εργάτες ενωμένοι
ποτέ νικημένοι

ΤΤ ηηνν  ππρρώώττηη  ττηηςς  ΣΣυυννέέ--
ννττεευυξξηη  ΤΤύύπποουυ  έέδδωωσσεε
σσττιιςς  3300//77  σσττοο  ΕΕρργγααττιι--

κκόό  ΚΚέέννττρροο  ΑΑθθήήννααςς,,  ηη  ννεεοοσσύύ--
σσττααττηη  κκίίννηησσηη  ««ΕΕννωωµµέέννοοιι  ΕΕννάά--
ννττιιαα  σσττοο  ΡΡααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηη  ΦΦαα--
σσιισσττιικκήή  ΑΑππεειιλλήή»»..  ΣΣυυµµµµεεττεείίχχαανν
οο  ππρρόόεεδδρροοςς    ττοουυ  ΕΕρργγααττιικκοούύ
ΚΚέέννττρροουυ  ΕΕλλεευυσσίίννααςς  --  ∆∆υυττιικκήήςς
ΑΑττττιικκήήςς  ∆∆ιιοοννύύσσηηςς  ΣΣκκααρρµµοούύ--
ττσσοοςς,,  ηη  ΣΣττάάββηη  ΣΣααλλοουυφφάάκκοουυ
ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΕΕΚΚΑΑ  κκααιι    εεκκ
µµέέρροουυςς  ττηηςς  ΚΚίίννηησσηηςς  οοιι::  ΘΘαα--
ννάάσσηηςς  ∆∆ιιααββοολλάάκκηηςς  µµέέλλοοςς
∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ΟΟΙΙΕΕΛΛΕΕ  πποουυ  σσυυννττόόννιι--
ζζεε  κκααιι  ττηηνν  σσυυννέέννττεευυξξηη,,  οο  ∆∆ηη--
µµήήττρρηηςς  ΠΠηηλλιιχχόόςς  µµέέλλοοςς    ∆∆ΣΣ
ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ--∆∆ΕΕΗΗ,,  οο  ΑΑππόόσσττοο--
λλοοςς  ΑΑλλωωννιιάάττηηςς  ααππόό  ττηηνν  κκίίννηη--
σσηη  ΠΠοολλιιττώώνν  ΚΚηηφφιι--SSOOSS,,  οο
ΑΑννττώώννηηςς  ΜΜααοούύννηηςς  ααππόό  ττοο
ΣΣύύλλλλοογγοο  ΕΕλλλλήήννωωνν  ΑΑρρχχιιττεεκκττόό--
ννωωνν,,  οο  ΓΓιιάάννννηηςς  ΣΣηηφφαακκάάκκηηςς
ααππόό  ττηη  ΣΣυυµµµµααχχίίαα  ΣΣττααµµααττήήσσττεε
ττοονν  ΠΠόόλλεεµµοο  κκααιι  οο  ππρρόόεεδδρροοςς
ττηηςς  ΠΠαακκιισσττααννιικκήήςς  ΚΚοοιιννόόττηη--
ττααςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  ΤΤζζααββέέννττ  ΑΑσσλλάάµµ..
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ΕΕ νναα  ννέέοο  πποογγκκρρόόµµ  σσεε  µµεεττααννάάσσττεεςς
εεξξααππέέλλυυσσεε  ηη  ΑΑσσττυυννοοµµίίαα  ττηηνν
ΠΠέέµµππττηη  3311  ΙΙοούύλληη  σσττοο  κκέέννττρροο

ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς..  ΠΠεερριισσσσόόττεερροοιι  ααππόό  εεκκααττόό
ππάάννοοππλλοοιι  αασσττυυννοοµµιικκοοίί  εειισσέέββααλλαανν  σσεε
δδυυοο  πποολλυυκκααττοοιικκίίεεςς  σσττιιςς  οοδδοούύςς  ΒΒεερραανν--
ζζέέρροουυ  κκααιι  ΣΣααχχττοούύρρηη..  ΣΣττηη  πποολλυυκκααττοοιι--
κκίίαα  ττηηςς  ΒΒεερρααννζζέέρροουυ  3333  οοιι  έέννοοιικκοοιι  ––ννααιι,,
έέννοοιικκοοιι,,  ππλλήήρρωωνναανν  55--77  εευυρρώώ  ττηηνν  ηηµµέέ--
ρραα  γγιιαα  ννοοίίκκιι--  ήήτταανν  σσττηη  µµεεγγάάλληη  ττοουυςς
ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  µµααννάάδδεεςς  µµεε  τταα  ππααιιδδιιάά
ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ΣΣοοµµααλλίίαα..  

Όλα αυτή η επιχείρηση µε τη συνο-
δεία καµερών της τηλεόρασης  που
είχε ειδοποιήσει η ΕΛ.ΑΣ για να καλύ-
ψουν την ένδοξη επιχείρησή της. Και
µε βάση τη «χαρτογράφηση» των κτι-
ρίων προς εκκένωση που είχε κάνει  η
Νοµαρχία και ο ∆ήµος. Ας µην ξεχνά-
µε ότι πέρσι ο νοµάρχης Σγούρoς είχε
ζητήσει µε ρατσιστικό υπόµνηµα να
«εκκαθαριστεί» το κέντρο της Αθήνας
από τους «λαθρο»µετανάστες που εί-
ναι «κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία»…

Συνολικά 46 άνθρωποι συνελήφθη-
σαν. Οι 43 κατηγορούνται απλά ότι
βρίσκονται «παράνοµα» στην Ελλάδα,
δηλαδή δεν είχανε χαρτιά. Ένας κα-
τηγορήθηκε για οπλοκατοχή, ένα στι-
λέτο, σύµφωνα µε τους αστυνοµι-
κούς. Στο αυτόφωρο που οδηγούνταν
οι συλληφθέντες, η διαδικασία ήταν
εξπρές, σχεδόν παρωδία. Ούτε µετα-
φραστές, ούτε δικηγόροι: δικάσιµος
και κράτηση. Όσο για το στιλέτο,
ήταν κατά πάσα πιθανότητα το ψωµο-
µάχαιρο που εξηγούσε ότι είχε ένας
Αφγανός πρόσφυγας. 

Η κυβέρνηση και η Αστυνοµία
έχουν δηλώσει ότι θα συνεχίσουν µέ-
σα στο καλοκαίρι την επιχείρηση «Κα-
θαρή Αθήνα». Είναι πράγµατι ανατρι-
χιαστική η ανοιχτά ρατσιστική κωδική
ονοµασία αυτών των πογκρόµ: τι
σκουπίδια, τι µετανάστες…

Όµως, ο ρατσιστικός παροξυσµός
της κυβέρνησης δεν σταµατάει εδώ.
Πού καταλήγουν τα θύµατα των πο-
γκρόµ, των «επιχειρήσεων-σκούπα»;
Πρώτα σε στρατόπεδα συγκέντρω-

σης, τα κατ’ ευφηµισµόν «Κέντρα
Υποδοχής και Φιλοξενίας Προσφύ-
γων». Στις 23 Ιούλη η κυβέρνηση κα-
τέθεσε τροπολογία για την επέκταση
παραχώρησης δασικών εκτάσεων για
το χτίσιµο και νέων τέτοιων κέντρων.
Ήδη ετοιµάζουν τα πρώτα στρατόπε-
δα στον Ασπρόπυργο, τη Ριτσώνα και
τον Έβρο.

Άλλοι οδηγούνται κατευθείαν στην
απέλαση. Όπως µε τους πρόσφυγες
που πήρε η αστυνοµία από τη Χίο στις
16 Ιούλη, δηλώνοντας ότι θα τους µε-
ταφέρει σε κέντρο στη Καβάλα. Τελι-
κά, σύµφωνα µε αλλεπάλληλες καταγ-
γελίες, υποχρεώθηκαν να περάσουν
τον Έβρο νύχτα προς την Τουρκία…

Την περασµένη βδοµάδα η Αστυνο-
µία άρπαξε 51 ακόµα πρόσφυγες από
το κέντρο του Μερσινιδίου στη Χίο.
Ανάµεσά τους ήτανε και πέντε ανήλι-

κα παιδιά. Οι γονείς των τριών από
αυτά βρίσκονται ακόµα στο Μερσινίδι.
Ο τέταρτος είναι ένας 17χρονος Πα-
λαιστίνιος: έχει καταθέσει αίτηση
ασύλου, αλλά αυτό δεν εµπόδισε τη
µεταγωγή του. Ο άλλος είναι ένας
15χρονος Σοµαλός η µητέρα του
οποίου οδηγήθηκε σε κέντρο «υποδο-
χής» στη Μυτιλήνη. 

Στις 27 Ιούλη µια οµάδα 45 µετανα-
στών και προσφύγων «εξαφανίστηκε»
από τα Χανιά. Ανάµεσά τους οι 21
τουλάχιστον είχαν εκφράσει την επι-
θυµία για υποβολή αίτησης ασύλου.
Οι 17 από αυτούς είναι Κούρδοι, τέσ-
σερις ανήλικοι και µια έγκυος. 

Όσο πιο γρήγορα δυναµώσουµε τη
πάλη µας ενάντια στις ρατσιστικές
επιθέσεις της κυβέρνησης τόσο πιο
αποτελεσµατικά θα εµποδίσουµε τέ-
τοια εγκλήµατα.
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STOP στα ρατσιστικά 
πογκρόμ της αστυνομίας

Οι εγκληµατίες 
του Αιγαίου

ΜΜιιαα  κκααττααγγγγεελλίίαα  πποουυ  ααπποοκκααλλύύππττεειι  ττιι
σσηηµµααίίννεειι  ππρρααγγµµααττιικκάά  ηη  ««ΕΕυυρρώώππηη--ΦΦρροούύ--
ρριιοο»»  ααππέέννααννττιι  σσττοουυςς  µµεεττααννάάσσττεεςς,,  φφέέρρ--
ννεειι  σσττοο  φφωωςς  ρρεεπποορρττάάζζ  ττηηςς  ΕΕλλεευυθθεερροο--
ττυυππίίααςς  ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα  33  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ..  ΣΣύύµµ--
φφωωνναα  µµεε  ττοο  ρρεεπποορρττάάζζ  ττοο  ππεερριισσττααττιικκόό
ττοο  έέχχεειι  κκααττααγγγγεείίλλεειι  ηη  ΎΎππααττηη  ΑΑρρµµοο--
σσττεείίαα  ττοουυ  ΟΟΗΗΕΕ  γγιιαα  ττοουυςς  ΠΠρρόόσσφφυυγγεεςς..  

Την Κυριακή 5 Ιούλη, ένα αυστριακό
αεροσκάφος της Frontex, της δύναµης
της ΕΕ που περιπολεί στο Αιγαίο για
µετανάστες, εντόπισε έξω από τη Μυτι-
λήνη µια βάρκα µε 12 πρόσφυγες ανά-
µεσά τους µια γυναίκα. Ειδοποίησε το
Λιµενικό, το σκάφος κατέφτασε και
επιβίβασε τους 12 πρόσφυγες, που
ήταν από την Σοµαλία. Σύµφωνα µε τις
καταγγελίες τους, τους έδεσαν πισθά-
γκωνα, έναν µάλιστα και από το λαιµό,
τους ξυλοκόπησαν – και τη γυναίκα και
µετά τους φόρτωσαν στο βάρκα την
οποία τρύπησαν και τους άφησαν στη
θάλασσα. Ευτυχώς αργότερα τους
εντόπισε ένα τουριστικό σκάφος µε
Βρετανούς επιβαίνοντες, οι οποίοι
τους περισυνέλεξαν και τους παρέδω-
σαν σε οµάδα διασωστών οι οποίοι µε
τη σειρά τους τούς µετέφεραν στο νη-
σί. 

Η δράση της Frontex είναι η µια πτυ-
χή αυτής της ανατριχιαστικής υπόθε-
σης. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα
στρατιωτικό σώµα της ΕΕ, που έχει
στη διάθεσή του 115 πλοία, 27 ελικό-
πτερα, τρεις κινητές µονάδες ραντάρ,
αεροσκάφη, οχήµατα, «ειδικούς» ερευ-
νητές. Ο προϋπολογισµός της ξεπερ-
νάει τα 100 εκατοµµύρια ευρώ. Αυτή
τη στιγµή στην Ελλάδα υπάρχουν δυο
πλοία της που συντονίζουν τις επιχει-
ρήσεις του Λιµενικού και ένα αεροσκά-
φος εξοπλισµένο και µε θερµικές κάµε-
ρες ώστε να εντοπίζει βάρκες φορτω-
µένες µε µετανάστες ακόµα και τη νύ-
χτα. 

Βέβαια όλα αυτά τα µέσα –και όσα
περισσότερα «κερδίσει» η κυβέρνηση
από την ΕΕ - δεν πρόκειται να σφραγί-

σουν κανένα σύνορο, ούτε θαλάσσιο
ούτε χερσαίο. Οι εµπνευστές της ρα-
τσιστικής «Ευρώπης-Φρούριο» το γνω-
ρίζουν αυτό πολύ καλά και το οµολο-
γούν στις εκθέσεις τους. Άλλωστε,
υπάρχει η εµπειρία των ΗΠΑ, που
έχουν χτίσει ένα κυριολεκτικό τείχος
µε ηλεκτροφόρους φράχτες, δορυφο-
ρική παρακολούθηση, αισθητήρες κλπ
στα σύνορα µε το Μεξικό. 

Οι κυβερνήσεις τις ΕΕ στήνουν αυ-
τές τις δυνάµεις καταστολής και τις
ρατσιστικές πολιτικές τους για να κά-
νουν τους µετανάστες και τους πρό-
σφυγες αποδιοποµπαίους τράγους για
την αποτυχία του συστήµατος που
υπηρετούν, του καπιταλισµού. 

Εντωµεταξύ, όµως, αυτές οι ρατσι-
στικές εκστρατείες κοστίζουν ανθρώπι-
νες ζωές. Οι µέθοδοι «αποτροπής» της
εισόδου «λαθρο»µεταναστών για παρά-
δειγµα οδηγούν µε µαθηµατική ακρί-
βεια στις δολοφονίες µεταναστών. 

Αυτή είναι η άλλη πτυχή του επεισο-
δίου της Μυτιλήνης, που έρχεται να
προστεθεί σε δεκάδες άλλα τέτοια. Η
δράση του Λιµενικού και των «Επιχει-
ρήσεων Ασφαλούς Αποτροπής Εισό-
δου». Όπως αποκάλυπτε η Αυγή της 4
Ιούλη: 

«Η ασφαλής αποτροπή εκτελείται
έπειτα από επίσηµη εντολή που εκδίδει
το υπ. Εµπορικής Ναυτιλίας. Στην πρά-
ξη σηµαίνει ότι µετά τον εντοπισµό της
“επικίνδυνης” βάρκας, οι άνδρες του
λιµενικού χρησιµοποιούν διάφορα µέ-
σα για την αποτροπή της εισόδου στα
ελληνικά χωρικά ύδατα: Προβολείς,
σβήσιµο της µηχανής της βάρκας, ρυ-
µούλκησή της προς τα ανοιχτά, αλλά
ακόµα και κύκλους γύρω από αυτήν
ώστε µε τη δηµιουργία έντονων κυµα-
τισµών η βάρκα -ακυβέρνητη πλέον- να
παρασυρθεί από τον καιρό έξω από τα
ελληνικά χωρικά ύδατα. Σε κάποιες πε-
ριπτώσεις, έχει αναφερθεί ακόµη και η
χρήση πυροβόλου όπλου για εκφοβι-
σµό».

ΣΣτταα  ννόόττιιαα  ππααρράάλλιιαα  ττοουυ  ΝΝ..  ΧΧααννίίωωνν,,  ΠΠααλλιιόόχχωωρραα,,  ααφφήήννοο--
ννττααιι  4455  ΚΚοούύρρδδοοιι  ααππόό  ττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα,,  ττηη  ΣΣυυρρίίαα  κκααιι  ττοο  ΙΙρράάκκ..
ΑΑννάάµµεεσσαα  ττοουυςς  22  γγυυννααίίκκεεςς  ––  ηη  µµίίαα  έέγγκκυυοοςς  55    µµηηννώώνν  ––  κκααιι  44
ααννήήλλιικκαα  ααγγόόρριιαα..

Το τµήµα πολιτικής προστασίας της Νοµαρχίας και η
∆ηµοτική αρχή αναλαµβάνουν την αρχική βοήθεια σε νερό,
φαγητό, νοσοκοµειακή εξέταση σε όσους είχαν ανάγκη.

Την εποµένη µεταφέρονται σε ξενοδοχείο της περιοχής
Καβρού, όπου τη φύλαξη τους έχει το Λιµενικό. Σε αυτό το
διάστηµα είναι εύκολη η πρόσβαση των αλληλέγγυων συλ-
λογικοτήτων, που τους επισκέπτονται και τους παρέχουν
είδη πρώτης ανάγκης. Σε αυτό το διάστηµα επίσης έχουν
ενηµερωθεί από δικηγόρο ότι µπορούν να καταθέσουν αί-
τηµα πολιτικού ασύλου και τους εξηγείται όλη η διαδικα-
σία. Όταν θέλουν να επιστρέψουν δικηγόροι από την Επι-
τροπή Ανθρωπίνων  ∆ικαιωµάτων του ∆ικηγορικού Συλλό-
γου Χανίων, µεταφραστές και µέλη του Φόρουµ Μετανα-
στών Κρήτης, για να πάρουν τις όποιες αιτήσεις πολιτικού
ασύλου, τη φύλαξη έχει αναλάβει η αστυνοµία και ο αστυ-
νοµικός δ/ντής δε δίνει την άδεια εισόδου. Χρειάζεται να
µεσολαβήσει ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Χα-
νίων, για να δοθεί άδεια µετά από 2 µέρες. 

Παίρνονται 17 αιτήσεις και 4 ανήλικα, που καλύπτονται
από την υπάρχουσα νοµοθεσία ότι δεν απελαύνονται. ∆εν

τις παραλαµβάνει ο υπεύθυνος της φύλαξης, αν και είναι
υποχρεωµένος από το νόµο. Φεύγοντας οι παραπάνω για
να επιδώσουν τα αιτήµατα στην αστυνοµική διεύθυνση Χα-
νίων, οι πρόσφυγες επιβιβάζονται σε 2 λεωφορεία και τους
πηγαίνουν στο πλοίο για Αθήνα.

Αρχίζει η προσπάθεια ενηµέρωσης όλων. Επεµβαίνουν η
Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ, το ΕΣΠ (συµβούλιο προσφύ-
γων), η οµάδα δικηγόρων Αθήνας, η ∆ιεθνής Αµνηστεία.
Το Φόρουµ Μεταναστών Κρήτης προσπαθεί να ενεργοποι-
ήσει κάθε οµάδα, συλλογικότητα, Μ.Κ.Ο., ώστε να ασκη-
θούν οι απαραίτητες πιέσεις στην αστυνοµία και να απο-
τραπεί το έγκληµα της επαναπροώθησης πολιτικών προ-
σφύγων που έχουν δηλώσει ότι η επιστροφή τους στην
Τουρκία θα σηµαίνει φυλάκιση για µια ακόµη φορά στην
καλύτερη περίπτωση.

Οι πρόσφυγες δε σταµατούν καθόλου στην Αθήνα, συ-
νεχίζουν κατευθείαν για τα σύνορα. Οι πιέσεις αρχίζουν να
αποδίδουν όταν βρίσκονται στην Κοµοτηνή όπου σταµα-
τούν. Αφήνονται 3 από τους 17 αιτούντες άσυλο. Επανα-
προωθούνται στην Τουρκία όσοι δεν είχαν υποβάλει αίτη-
µα ασύλου. 

Ο αγώνας συνεχίζεται για τους υπόλοιπους 14 αιτούντες
άσυλο και τους 4 ανήλικους.

Φόρουµ Μεταναστών Κρήτης

Γράµµα από τα Χανιά

Καλαµάτα

ΗΗ  δδηηµµοοττιικκήή  ααρρχχήή  ττοουυ  ∆∆ήήµµοουυ  ΚΚααλλααµµάάττααςς  ππρροοσσππάάθθηησσεε  ααννεεππιιττυυχχώώςς  νναα
εεξξααιιρρέέσσεειι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  µµεεττααννάάσσττεεςς  πποουυ  ππλληηρροούύνν  ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  νναα  εεγγ--
γγρράάψψοουυνν  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυςς,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  κκααννοοννιισσµµόό,,  µµεε  ττοο  ττυυππιικκόό  ππρρόόσσχχηη--
µµαα  όόττιι  ααππόό  ττοουυςς  ππααιιδδιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς  εεξξααιιρροούύννττααιι  οοιι  ««µµηη  δδηηµµόόττεεςς  ΚΚααλλααµµάά--
ττααςς»»!!

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων Παιδικών Σταθ-
µών Καλαµάτας καταγγέλλει τις απαράδεκτες ενέργειες της δηµοτικής αρ-
χής και επισηµαίνει: 

«Ενώ γίνονται δηλώσεις για αντικειµενικότητα κριτηρίων και δικαιοσύνη
γίνεται προσπάθεια να εξαιρεθούν οι "µη δηµότες Καλαµάτας", πράγµα που
αποτελεί κατάφωρη αυθαιρεσία στην ερµηνεία του κανονισµού. Στόχος εί-
ναι η µη εγγραφή των αλλοδαπών παιδιών παρόλο που έχουν κατατεθεί τα
προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Όπως είναι φυσικό εµείς καταψηφίσαµε τα
παραπάνω και τα ξεκάθαρα αιτήµατά µας είναι:

Επαρκής χρηµατοδότηση. Κάλυψη όλων των κενών θέσεων προσωπικού.
Ίδρυση νέων σταθµών και τµηµάτων ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες
των παιδιών της πόλης.

Θεωρούµε αδιανόητο στην πόλη µε τα πανάκριβα Μέγαρα Χορού, τα πο-
λυποίκιλα Φεστιβάλ και τα µεγάλα έργα να µη φτάνουν τα χρήµατα για την
κάλυψη ενός τόσο σοβαρού θεσµού. Καλούµε τους γονείς να σταθούν στο
πλευρό του Συλλόγου και να µην επιτρέψουν να περάσουν αποφάσεις και
πρακτικές που µας γυρίζουν χρόνια πίσω».

Γονείς ενάντια στο ρατσισµό
Frontex - Λιµενικό

Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο Αθήνα 9/7

Κινητοποίηση ενάντια στις απελάσεις, Μυτιλήνη 24/7
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ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΕΕΝΝΑΑΝΝΤΤΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΕΕΣΣ  
ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΕΕΠΠΙΙΘΘΕΕΣΣΗΗ  ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΥΥΣΣ  ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ
Να σταµατήσουµε τα ρατσιστικά µέτρα της κυβέρνησης!
Η κυβέρνηση κλιµακώνει την επίθεση σε βάρος των µεταναστών και των προσφύ-

γων. Ευθυγραµµίζεται µε την ακροδεξιά-ρατσιστική αντιµετώπιση ότι η µετανάστευση
και η προσφυγιά είναι έγκληµα που πρέπει να τιµωρηθεί: µε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης, µαζικές απελάσεις, εκκαθαρστικές επιχειρήσεις-σκούπα, µακρόχρονες φυλακί-
σεις των αιτούντων άσυλο. 

Θέλουν να µετατρέψουν τους µετανάστες σε αποδιοποµπαίους τράγους για την
φτώχεια, την υποβάθµιση της ζωής στις γειτονιές, την ανεργία, την διάλυση του κρά-
τους πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης και της δηµόσιας Παιδείας και Υγείας.
Εµείς ξέρουµε καλά ποιοι ευθύνονται για όλα αυτά. Πάντως όχι οι κατατρεγµένοι
πρόσφυγες κα οι φτωχοί µετανάστες. 

∆εν ξεχνάµε ότι οι µετανάστες και οι πρόσφυγες έρχονται στην Ελλάδα διωγµένοι
από τους πολέµους, την κατοχή και τις δικτατορίες που προκάλεσαν οι ιµπεριαλιστι-
κές επεµβάσεις των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, µε τη συµµετοχή και της Ελλάδας, σε
χώρες της Ασίας και της Αφρικής.  Έρχονται, γιατί εκατοµµύρια άνθρωποι έχουν κα-
ταδικαστεί στην πείνα και την εξαθλίωση προκειµένου οι χώρες τους να ξεπληρώσουν
τα δάνεια του ∆ΝΤ και της Παγκόσµιας Τράπεζας. 

Αντί για ανθρώπινη υποδοχή και αλληλεγγύη πέφτουν πάνω στην σιδερόφρακτη
πολιτική της Ε.Ε. για «Ευρώπη-φρούριο», πνίγονται στα κύµατα του Αιγαίου, ακρωτη-
ριάζονται στις νάρκες του Έβρου. Η άποψη για «µηδενική ανοχή στη λαθροµετανά-
στευση» έρχεται σε αντίθεση µε τις παραδόσεις αγώνων των συνδικάτων και των κινη-
µάτων για νοµιµοποίηση των µεταναστών και ένταξη στη κοινωνία µε πλήρη δικαιώµα-
τα.

Χέρι- χέρι µε τη βάρβαρη αστυνοµική καταστολή, τους εξευτελισµούς στα αστυνοµι-
κά τµήµατα και στους δρόµους, σηκώνει το ανάστηµά της στις γειτονιές η ρατσιστική
δράση φασιστικών οµάδων δήθεν «αγανακτισµένων πολιτών». Προωθούν «εκκαθαρι-
στικές επιχειρήσεις» κατά των µεταναστών, όπως στην Πάτρα και τον Άγιο Παντελεή-
µονα. Αποτελούν απειλή για τις ελευθερίες όλων µας. Πρέπει να τους σταµατήσουµε.

ΟΟΧΧΙΙ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΠΠΕΕ∆∆ΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ––  ΑΑΣΣΥΥΛΛΟΟ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΕΕΓΓΗΗ  ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΕΕΣΣ
Η πρόθεση της κυβέρνησης να δηµιουργήσει στρατόπεδο συγκέντρωσης προσφύ-

γων στην περιοχή µας έρχεται να υλοποιήσει την αντιµεταναστευτική πολιτική «κλείνω
τα σύνορα-σκουπίζω-φυλακίζω-απελαύνω». Μας προκαλεί οργή το γεγονός ότι το λε-
γόµενο «κέντρο υποδοχής» θα στεγαστεί σε πρώην κυνοκοµείο όπου φυλακίζονταν
αδέσποτα σκυλιά. Οι Έλληνες εργαζόµενοι ξέρουµε καλά και από προσφυγιά και από
µετανάστευση. Ξέρουµε ότι οι µετανάστες  και οι πρόσφυγες ζητάνε όπως κι εµείς
µια καλύτερη ζωή, δεν είναι εγκληµατίες για να φυλακίζονται. Γι’ αυτό και 

∆∆ΕΕΝΝ  ΘΘΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΕΕΨΨΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΝΝΑΑ  ∆∆ΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΗΗΘΘΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟ  ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ
ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΣΣ. Απαιτούµε: 

- Να σταµατήσουν εδώ και τώρα οι ρατσιστικές επιχειρήσεις  - σκούπα και οι απελά-
σεις. 

- Να µην φτιαχτεί κανένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. Στέγη για τους πρόσφυγες. 
- ∆ιεκδικούµε τη νοµιµοποίηση των µεταναστών χωρίς γραφειοκρατικά εµπόδια.
- Απαιτούµε την απόδοση ασύλου σε κάθε κατατρεγµένο πρόσφυγα.
- Υποστηρίζουµε την συµµετοχή όλων στα συνδικάτα, πρόσβαση στην δηµόσια Παι-

δεία και Υγεία. 
- Να σταµατήσουν οι θρησκευτικές διακρίσεις και η στέρηση πολιτικών δικαιωµάτων.
ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΕΕΣΣ    ΚΚΑΑΙΙ    ΜΜΕΕΤΤΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΕΕΣΣ    ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ    ΕΕΝΝΩΩΜΜΕΕΝΝΟΟΙΙ    ΣΣΤΤΟΟΝΝ    ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ    ΓΓΙΙΑΑ

ΚΚΑΑΛΛΥΥΤΤΕΕΡΡΗΗ    ΖΖΩΩΗΗ
Οι εργαζόµενοι της ∆υτικής Αττικής ζούµε και δουλεύουµε οι περισσότεροι σε µια

από τις πιο υποβαθµισµένες πειβαλλοντικά περιοχές της Ευρώπης: το Θριάσιο Πεδίο.
Τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα µετά το ξέσπασµα της καπιταλιστικής κρίσης πολ-
λές επιχειρήσεις έκλεισαν, απολύθηκαν χιλιάδες εργαζόµενοι. Στην περιοχή µας ανθεί
η µαύρη και ανασφάλστη εργασία κάτι που αφορά κυρίως τους µετανάστες εργαζό-
µενους, αλλά όχι µόνο αυτούς. Αφορά και χιλιάδες έλληνες εργαζόµενους κυρίως νέ-
ους και γυναίκες. 

Γι’ αυτό και δεν χρειαζόµαστε στην περιοχή µας στρατόπεδα συγκέντρωσης. Χρει-
αζόµαστε καλύτερο περιβάλλον για να ζήσουν τα παιδιά µας. Χρειαζόµαστε δηµόσια
σχολεία και δασκάλους, χρειαζόµαστε δηµόσια νοσοκοµεία και γιατρούς. Και πάνω
απ’ όλα χρειαζόµαστε δουλειά, δουλειά σταθερή και όχι επισφαλή, µε αξιοπρεπείς
αµοιβές και εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Είµαστε αποφασισµένοι να αγω-
νιστούµε γι’ αυτά.  

Με αυτόν τον αγώνα είναι δεµένος ο αγώνας για να σταµατήσουµε την αντιµετανα-
στευτική πολιτική και τη ρατσιστική δηµαγωγία. Ο αγώνας για µια καλύτερη ζωή, για
µια καλύτερη κοινωνία απαλλαγµένη από την φτώχεια, τους πολέµους, την καταπίε-
ση, την εκµετάλλευση είναι αναγκαίος και εφικτός. Σ’ αυτόν τον αγώνα οι µετανάστες
όχι µόνο δεν περισσεύουν, αλλά όπως έδειξε και το παράδειγµα της Κωνσταντίνας
Κούνεβα, είναι διατεθειµένοι να παλέψουν µε απίστευτες θυσίες.

Καλούµε τα  συνδικάτα, τους  συλλόγους δασκάλων και καθηγητών, τους εξωραϊ-
στικούς-πολιτιστικούς και τους  συλλόγους γονέων, τις κοινότητες των µεταναστών,
τα κινήµατα υπεράσπισης των δικαιωµάτων, τους ανθρώπους των Γραµµάτων και των
Τεχνών, να ενωθούµε σε ένα ισχυρό µέτωπο για να βάλουµε φρένο στις ρατσιστικές
πολιτικές και τις φασιστικές προκλήσεις.

Καλούµε όλους τους παραπάνω φορείς για να οργανώσουµε στις αρχές Σεπτέµ-
βρη συγκέντρωση διαµαρτυρίας σην περιοχή µας, προκειµένου 

ΝΝΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΤΤΡΡΕΕΨΨΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΤΤΟΟΠΠΕΕ∆∆ΟΟΥΥ    ΣΣΥΥΓΓΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ  ––
ΦΦΥΥΛΛΑΑΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΙΙ    ΠΠΡΡΟΟΣΣΦΦΥΥΓΓΩΩΝΝ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΟΟΧΧΗΗ  ΜΜΑΑΣΣ

«ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ»
ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ∆∆ιιοοννύύσσηηςς  ΣΣκκααρρµµοούύττσσοοςς είπε: «Ο
συγκεκριµένος χώρος που έχει επι-
λεγεί για να γίνει το στρατόπεδο
στον Ασπρόπυργο ήταν πρώην κυνο-
κοµείο, αυτό αποδεικνύει την αντιµε-
τώπιση που έχει η κυβέρνηση απένα-
ντι στο θέµα των µεταναστών. Είναι
δυστυχώς µια ανατριχιαστική λεπτο-
µέρεια που αποδεικνύει τον βαθµό
της απανθρωπιάς που διέπει τις κυ-
βερνητικές πολιτικές απέναντι στους
µετανάστες. Το ζήτηµα των µετανα-
στών εµφανίζεται ιδιαίτερα έντονα
στην Ελευσίνα αφού στην περιοχή
ζουν χιλιάδες µετανάστες που αντι-
µετωπίζονται από τους εργοδότες
σαν µαύρη και ανασφάλιστη εργα-
σία, σαν άνθρωποι που υφίστανται
µια τεράστια εκµετάλλευση. Το
Εργατικό Κέντρο της Ελευσίνας συµ-
µετέχει στην Κίνηση και στην προ-
σπάθεια που έχει ξεκινήσει και στον
πυρήνα της έχει την αντιρατσιστική
θεώρηση, προσέγγιση και αντιµετώ-
πιση του ζητήµατος της µετανάστευ-
σης. Θεωρούµε ότι το εργατικό κίνη-
µα οφείλει και πρέπει να σταθεί στο
πλευρό των µεταναστών. Οφείλει και
πρέπει να παλέψει για τα δικαιώµατά
τους. Οφείλει και πρέπει να ζητήσει
και να απαιτήσει από την ελληνική
κυβέρνηση να τους αποδώσει, σε
όλα τα επίπεδα της καθηµερινότη-
τας, ίσα δικαιώµατα». 

Ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΣΣηηφφαακκάάκκηηςς δήλωσε: «Η
κυβέρνηση της λιτότητας, των απο-
λύσεων και της καταστολής κατρα-
κυλάει σε ένα ρατσιστικό κατήφορο
µε την ανοιχτή υποστήριξη των «φα-
σιστών µε γραβάτες» του ΛΑ.Ο.Σ και
των συµµοριών της Χρυσής Αυγής.
∆εν θα επιτρέψουµε στη χώρα που
χιλιάδες αγωνιστές και αγωνίστριες
βρέθηκαν στη Γυάρο και στα Μακρο-
νήσια να στηθούν στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης για τους µετανάστες και
τους πρόσφυγες. Στις 31 Αυγούστου
καλούµε σε πλατιά Σύσκεψη, στις
7.00 µµ στη ΕΣΗΕΑ, για να συντονί-
σουµε τα επόµενα βήµατα δράσης
µας. Θα διαδηλώσουµε αντιρατσιστι-
κά µαζί µε όλους τους εργαζόµενους
και τα συνδικάτα τους στις 5 Σεπτέµ-
βρη στη διαδήλωση της ∆ΕΘ, θα συ-
νεχίσουµε αµέσως µετά µε κινητο-

ποιήσεις στον Ασπρόπυργο και στη
Ριτσώνα ενάντια στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και θα κορυφώσουµε
τις δράσεις µας στις αρχές Νοέµβρη
ενάντια στο Φόρουµ Μετανάστευσης
και Ανάπτυξης του ΟΗΕ -µιας φιέ-
στας µε στόχο να δώσει ανθρωπιστι-
κό µανδύα στα ρατσιστικά µέτρα
που υιοθετούν οι κυβερνήσεις τα τε-
λευταία χρόνια».

Ο ΤΤζζααββέέννττ  ΑΑσσλλάάµµ αφού κατήγγειλε
τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί µέλη
της Κοινότητας το τελευταίο διάστη-
µα καθώς και τις απελάσεις µε 2 ειδι-
κές πτήσεις προς το Πακιστάν, απηύ-
θυνε έκκληση για να µην απελαθεί ο
δηµοσιογράφος ΑΑλλίί  ΑΑσσρράάρρ, που αυ-
τή τη στιγµή κρατείται στο αστυνοµι-
κό τµήµα Νέου Ηρακλείου, ο οποίος
βρίσκεται στη µαύρη λίστα της κυ-
βέρνησης του Πακιστάν. «Πρόκειται
για έναν δηµοσιογράφο που έφερε
στην επιφάνεια την συνεργασία του
πρέσβη του Πακιστάν στην Αθήνα µε
την δικτατορία του Μουσάραφ και
την συνεργασία της πρεσβείας στις
απαγωγές των 28 Πακιστανών το
2005», τόνισε ο Τζ. Ασλάµ. 

Σύνδεση

ΟΟ  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΠΠηηλλιιχχόόςς  ττόόννιισσεε  ττηηνν
ααννααγγκκααιιόόττηητταα  σσύύννδδεεσσηηςς  µµεε  ττιιςς  ττοοππιι--
κκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκέέςς
οορργγααννώώσσεειιςς  κκααιι  εεννηηµµέέρρωωσσεε  όόττιι  έέχχεειι
ξξεεκκιιννήήσσεειι  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  ααννττίίσσττοοιιχχηη
κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσττηηνν  ΕΕύύββοοιιαα  εεννάά--
ννττιιαα  σστταα  σσχχέέδδιιαα  γγιιαα  δδηηµµιιοουυρργγίίαα
σσττρρααττοοππέέδδοουυ  σσττηη  ΡΡιιττσσώώνναα..  ««∆∆εενν
υυππάάρρχχεειι  οοιικκοογγέέννεειιαα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή
πποουυ  νναα  µµηηνν  έέχχεειι  κκάάπποοιιοονν  µµεεττααννάάσσττηη
σσττηηνν  ΑΑµµεερριικκήή,,  σσττηηνν  ΑΑυυσσττρρααλλίίαα,,  σσττηηνν
ΓΓεερρµµααννίίαα..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι
πποουυ  θθυυµµοούύννττααιι  ττιιςς  δδιικκέέςς  ττοουυςς  κκαακκοουυ--
χχίίεεςς  σστταα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  µµεεττααννάάσσττεευυσσηηςς..
∆∆εενν  ξξεεχχννοούύνν  ττιι  θθαα  ππεειι  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηη
κκααιι  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ππλλεευυρρόό  ττωωνν  µµεετταα--
νναασσττώώνν  πποουυ  ππααλλεεύύοουυνν  γγιιαα  ίίσσαα  δδιικκααιι--
ώώµµαατταα»»,,  εείίππεε  χχααρραακκττηηρριισσττιικκάά..  

Ο ΑΑννττώώννηηςς  ΜΜααοούύννηηςς αναφέρθηκε
στην ένταση των ρατσιστικών και φα-
σιστικών φαινόµενων σε µια περίοδο
καµπής που προκαλεί η οικονοµική
κρίση. «Το αυγό του φιδιού που ονο-
µάζεται ρατσισµός εκκολάπτεται τα
τελευταία είκοσι χρόνια, ωστόσο αυ-
τό που βλέπουµε σήµερα είναι η πο-
λιτικοποίηση αυτού του φαινόµενου

µε την ανοιχτά φασιστική τροπή. Εί-
ναι µ’ αυτήν την έννοια πολύ εύστο-
χος ο τίτλος της κίνησής µας που µι-
λάει για φασιστική απειλή. Απέναντι
στο πραγµατικό πρόβληµα, που είναι
η υπερ-συσσώρευση των κερδών
από λίγους, υπάρχει η τεράστια συ-
στηµατική προπαγάνδα πως το µεγά-
λο πρόβληµα είναι οι µετανάστες. Σ’
αυτές τις συνθήκες ο καθένας από
εµάς πρέπει να διαλέξει πλευρά. Ή
θα είσαι µε το ΛΑΟΣ ή ενάντια σε αυ-
τό. Θα πρέπει όλοι µας να πάρουµε
θέση ενάντια στα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης, ενάντια στα ρατσιστικά
πογκρόµ της κυβέρνησης, ενάντια
στην ρατσιστική και φασιστική βία,
ενάντια στην περιστολή των ελευθε-
ριών, των διώξεων  και των καµερών.
Εµείς επιδιώκουµε τον συντονισµό
και την αγωνιστική δράση µε όλες
τις δυνάµεις που παλεύουν ενάντια
στον ρατσισµό.»

Ο ΑΑπποοσσττόόλληηςς  ΑΑλλωωννιιάάττηηςς αναφέρθη-
κε στην περιβαλλοντική καταστροφή
και στην κλιµατική αλλαγή που δηµι-
ουργεί µεγάλα µεταναστευτικά κύµατα
ανά τον κόσµο. «Θα πρέπει να είµαστε
έτοιµοι να δεχθούµε µε ανοιχτές αγκα-
λιές έναν ολόκληρο κόσµο που δεν θα
έχει άλλη δυνατότητα επιβίωσης εκτός
από την µετακίνησή του».

Τέλος, η ΣΣττάάββηη  ΣΣααλλοουυφφάάκκοουυ δή-
λωσε πως «Είναι µεγάλη χαρά και
ταυτόχρονα υποχρέωση του ΕΚΑ να
φιλοξενήσει την συνέντευξη τύπου
µια τέτοιας σηµαντικής προσπάθει-
ας.  Ως ΕΚΑ θεωρούµε πως έχει άµε-
ση σχέση η ρατσιστική επίθεση µε
την προσπάθεια καταστρατήγησης
των προσωπικών δηµοκρατικών δι-
καιωµάτων όλων µας, µέσα από την
νοµοθέτηση της ιδιωτικής βιντεοσκό-
πησης της καθηµερινότητας του κα-
θένα µας, των τραπεζών DNA κλπ.
Θέλουν να εκφοβίσουν την κοινωνία
διαχωρίζοντας και διασπώντας τους
εργαζόµενους. Είναι δικιά µας υπό-
θεση, να αναδείξουµε πως η ζωή του
κάθε πολίτη ανεξάρτητα χρώµατος,
φύλου, καταγωγής, γλώσσας και
θρησκείας αφορά όλους µας. Και
µόνο έτσι µπορούµε και εµείς σαν
εργατικό κίνηµα να διασφαλίσουµε
και τις θέσεις εργασίας στο σύνολό
τους και τους όρους εργασίας».

Συνέντευξη τύπου της κίνησης
Συνέχεια από σελίδα 1

Από αριστερά προς τα δεξιά: Θ. ∆ιαβολάκης, Τ. Ασλάµ, Γ.Σηφακάκης, ∆. Σκαρµούτσος, Α. Αλωνιάτης, Α. Μαούνης (δεν διακρίνεται)
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Συµβασιούχοι πυροσβέστες

ΣΣεε  έένναα  σσύύγγχχρροοννοο  κκάάττεερργγοο  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  εερργγααττώώνν  έέχχεειι  µµεετταα--
ττρρααππεείί  ττοο  εερργγοοσσττάάσσιιοο  ττηηςς  ΛΛΑΑΡΡΚΚΟΟ  σσττηη  ΛΛάάρρυυµµνναα,,  πποουυ  σσττηηνν  υυψψιικκάά--
µµιιννοο  ττοουυ  ααππααννθθρραακκώώθθηηκκεε  οο  3366χχρροοννοοςς  ΧΧρρήήσσττοοςς  ∆∆όόσσκκοορρηηςς  ππααττέέ--
ρρααςς  44  ππααιιδδιιώώνν,,  εεννώώ  ττρρεειιςς  σσυυννάάδδεελλφφοοίί  ττοουυ  ττρρααυυµµααττίίσσττηηκκαανν  εελλαα--
φφρράά  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  22  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ..  ΚΚααιι  εεννώώ  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  εερργγοοσστταα--
σσίίοουυ  µµιιλλάάεειι  ππρροοκκλληηττιικκάά  ««γγιιαα  ττυυχχααίίοο  ππεερριισσττααττιικκόό  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττοουυ
σσττααττιισσττιικκοούύ  κκααννόόνναα»»,,  τταα  δδεεκκάάδδεεςς  µµιικκρράά  κκααιι  µµεεγγάάλλαα  ααττυυχχήήµµαατταα
ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  εεττώώνν  ααπποοδδεειικκννύύοουυνν  ττοο  ααννττίίθθεεττοο..  ΤΤοο  θθααννααττηηφφόόρροο
ααττύύχχηηµµαα  ήήτταανν  θθέέµµαα  χχρρόόννοουυ..

Ο Χρήστος ∆όσκορης δούλευε στις εργολαβίες, όπως και
εκατοντάδες συνάδελφοί του. Η συγκεκριµένη θέση που δού-
λευε ο 36χρονος εργάτης απαιτούσε εξειδίκευση και πιστοποίη-
ση. Παρόλα αυτά είχε ανατεθεί σε υπεργολάβο που προσλάµβα-
νε κόσµο µε 2µηνες και 3µηνες συµβάσεις Η ΛΑΡΚΟ – η οποία
βρίσκεται στα πρόθυρα της ιδιωτικοποίησης – την τελευταία δε-
καετία επιδιώκει το καθεστώς των εργολαβιών αφού έτσι µειώνε-
ται το κόστος της εργασίας. Όποιος από το µόνιµο προσωπικό
συνταξιοδοτείται αντικαθίσταται από εργαζόµενο σε εργολάβο
ενώ στο τέλος του 2008 απολύθηκαν 120 εργαζόµενοι. Από τους
500 περίπου εργαζόµενους που εργάζονται στην ΛΑΡΚΟ σήµε-
ρα, πάνω από τους µισούς πλέον εργάζονται µέσω εργολάβων. 

Χωρίς ειδίκευση, χωρίς εκπαίδευση, ανακυκλώσιµοι εργαζόµε-
νοι των 800 και 900 ευρώ χωρίς καµιά εµπειρία και εξοικείωση
µε την δουλειά και το αντικείµενο προσλαµβάνονται στην βαριά
βιοµηχανία, σε θέσεις εξειδικευµένων και επικίνδυνων εργασιών.
∆ουλειά κάτω από τις πιο αντίξοες συνθήκες, υπερεκµετάλλευ-
ση για ένα µεροκάµατο και χωρίς να λαµβάνονται τα στοιχειώδη
µέτρα ασφαλείας. Και σε αυτά έρχονται να προστεθούν η έλλει-
ψη ελεγκτικών µηχανισµών  και η έλλειψη πρόνοιας από την
πλευρά του κράτους, κατάσταση που προαναγγέλλει και άλλα
εγκλήµατα σε βάρος των εργατών. 

Την ίδια µέρα ανακοινώθηκε ο θάνατος του 46χρονου µετανά-
στη εργάτη από το Μπαγκλαντές Γκούλαφ Μίαχ που εργαζόταν
σε εργοστάσιο σκουπιδιών στον Ασπρόπυργο της εταιρίας Γενι-
κή Ανακυκλώσεως Κτηµατική Ξενοδοχειακή Α.Ε. 

Θαµµένος

ΟΟ  µµεεττααννάάσσττηηςς  έέµµεειιννεε  θθααµµµµέέννοοςς  κκάάττωω  ααππόό  ττόόννοουυςς  ππεεππιιεεσσµµέέννοουυ
αανναακκυυκκλλώώσσιιµµοουυ  υυλλιικκοούύ  γγιιαα  ππεερρίίπποουυ  δδύύοο  µµέέρρεεςς..  ΜΜέέχχρριι  ττηηνν  σσττιιγγµµήή
πποουυ  ηη  οοιικκοογγέέννεειιάά  ττοουυ  έέκκααννεε  δδήήλλωωσσηη  εεξξααφφάάννιισσηηςς  κκααννεείίςς  δδεενν  ττοονν
εείίχχεε  ααννααζζηηττήήσσεειι,,  εεννώώ  ααρργγόόττεερραα  ττοο  ππττώώµµαα  ττοουυ  ββρρέέθθηηκκεε  σσττοονν  ππρροο--
ααύύλλιιοο  χχώώρροο  ττοουυ  εερργγοοσστταασσίίοουυ  σσυυννθθλλιιµµµµέέννοοςς  κκάάττωω  ααππόό  ττόόννοουυςς
ππεεππιιεεσσµµέέννοουυ  υυλλιικκοούύ..

Την ∆ευτέρα 3/8 τραυµατίστηκε σοβαρά εργαζόµενος στη Λά-
ρυµνα Βοιωτίας στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης της ∆ΕΗ. Πρό-
κειται για τον Γιώργο Μπουρίτα που χτυπήθηκε από ηλεκτρικό
ρεύµα κατά την διάρκεια επέκτασης του υποσταθµού 150KV. Το
«ατύχηµα» έρχεται να προστεθεί στην µεγάλη λίστα ατυχηµάτων
στα εργοτάξια της ∆ΕΗ, µια λίστα που µεγαλώνει δραµατικά από
την αρχή του έτους.

Οι δυο εργατικές δολοφονίες και ο βαρύς τραυµατισµός απο-
δεικνύουν ακριβώς πως στο βωµό της κερδοφορίας, και µε δι-
καιολογία την κρίση χαλαρώνουν τα µέτρα ασφάλειας, οι συνθή-
κες εργασίας γίνονται δευτερεύον ζήτηµα και οι εργαζόµενοι κα-
λούνται να θυσιάσουν ακόµα και τις ζωές τους µπροστά στην
πίεση της εργοδοσίας. Τους 53 έφτασαν για το 2009 οι εργάτες
που έχουν χάσει τη ζωή τους στους χώρους εργασίας, ενώ τους
τελευταίους 20 µήνες έχουµε θρηνήσει 147 θύµατα σύµφωνα µε
τα στοιχεία της ΓΣΕΕ. 

Την προηγούµενη Πέµπτη, η κυβέρνηση µε το επιχείρηµα ότι
τα τελευταία χρόνια «οι συνθήκες εργασίας και τα µέτρα ασφα-
λείας έχουν βελτιωθεί» ψήφισε την τροπολογία που αλλάζει όλο
το χάρτη των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων βγάζοντας
από την λίστα ολόκληρους κλάδους και ειδικότητες.

Τέσσερις µόλις µέρες µετά, οι δυο νεκροί εργάτες αποδεικνύ-
ουν τα αστήριχτα επιχειρήµατα. Η κυβέρνηση χέρι-χέρι µε τους
βιοµήχανους και τους εργοδότες έρχεται απλά να επιβεβαιώσει
τον ρόλο της ως όργανο της πολιτικής που αναπαράγει την εκ-
µετάλλευση. Επιτίθεται στα δικαιώµατα και στην καθηµερινότητα
των εργαζόµενων, επιτρέποντας να θυσιάζονται εργατικές ζωές
στο βωµό του κέρδους των αφεντικών.

ΛΑΡΚΟ - 
Ασπρόπυργος

∆ολοφονίες
εργατών

««ΟΟιι  εεξξααγγγγεελλίίεεςς  ττοουυ  ΠΠααυυλλόόπποουυλλοουυ  δδεενν
ααξξίίζζοουυνν  οούύττεε  µµιιαα  σσττααγγόόνναα  µµεελλάάννιι»»,,  θθαα  ππεειι
σσττηηνν  ΕΕ..ΑΑ..  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΠΠααννεελλλλήήννιιααςς
ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς  ΣΣυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  ΠΠυυρροοσσββεε--
σσττώώνν  ΠΠυυρρόόσσββεεσσηηςς  ∆∆ιιάάσσωωσσηηςς,,  ΚΚώώσσττααςς
ΠΠααππααννττώώννηηςς..  ««ΤΤέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  υυπποοσσχχέέσσεειιςς
έέχχοουυµµεε  δδεεκκάάδδεεςς  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν..  ΗΗ  ππρρααγγ--
µµααττιικκόόττηητταα  εείίννααιι  ππωωςς  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  εενν  µµέέ--
σσωω  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  ρρίίχχννεειι  άάλλλλοο  έένναα  ππυυρροοττέέ--
χχννηηµµαα  ππρροοσσππααθθώώννττααςς  νναα  δδιιαασσκκεεδδάάσσεειι  ττηηνν
οορργγήή  ττωωνν  σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  ππυυρροοσσββεεσσττώώνν..
∆∆εενν  εείίννααιι  άάλλλλωωσσττεε  ττυυχχααίίοο  ππωωςς  ηη  εεξξααγγγγεε--
λλίίαα  ττωωνν  ππρροοσσλλήήψψεεωωνν  δδεενν  σσυυννέέββηη  ωωςς  ττώώρραα
σσεε  κκάάπποοιιοο  εεύύλλοογγοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα,,  ππαα--
ρράά  ττιιςς  ττεερράάσσττιιεεςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  µµααςς,,  ππρριινν
αακκόόµµαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ηη  ππεερρίίοοδδοοςς  ττωωνν  ππυυρρκκαα--
γγιιώώνν,,  ααλλλλάά  ττώώρραα  πποουυ  ττοο  ππρρόόββλληηµµαα  εείίννααιι
εεµµφφααννέέςς  κκααιι  ήήδδηη  έέχχοουυµµεε  ππρροοεειιδδοοπποοιιήήσσεειι
µµεε  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  µµέέσσαα  σσττοο  ΑΑύύγγοουυσσττοο..
ΑΑυυττέέςς  φφοοββήήθθηηκκεε  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη..  ∆∆εενν  εεννδδιιαα--
φφέέρρθθηηκκεε  ξξααφφννιικκάά  οο  ΠΠααυυλλόόπποουυλλοοςς  γγιιαα
ττοουυςς  δδαασσοοππυυρροοσσββέέσσττεεςς  κκααιι  ττιιςς  εελλλλεείίψψεειιςς
ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  ααππλλάά  φφοοββήήθθηηκκεε  ττιιςς  κκιιννηηττοο--
πποοιιήήσσεειιςς  µµααςς»»..

«Με δεδοµένη την τεράστια έλλειψη σε
προσωπικό, µε τις χιλιάδες των κενών θέ-
σεων», όπως αναφέρεται και σε ανακοίνω-
ση που εξέδωσε στις 12/6 η Ένωση Αξιω-
µατικών Πυροσβεστικού Σώµατος (ΕΑΠΣ),
και έχοντας υπόψη πως οι υλικοτεχνικές

υποδοµές είναι ….αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος, δεν είναι τυχαίο πως –λίγο πριν
αρχίσουν τα µελτέµια του Αυγούστου- εί-
ναι εµφανής πια ο φόβος για επιστροφή
στις καταστροφές του 2007. 

Οι οργανικές θέσεις της Πυροσβεστι-
κής είναι συνολικά 12.776. Από αυτές, οι
περίπου 3.500 είναι κενές. Ταυτόχρονο ο
στόλος των οχηµάτων του ΠΣ φτάνει µέ-
χρι και την 35ετία µε σοβαρούς κινδύνους
για τους επιβαίνοντες στα οχήµατα, ενώ
υπολογίζεται πως περίπου το 60% του µη-
χανολογικού εξοπλισµού του Σώµατος εί-
ναι πέραν της 15ετίας. Απορία προκαλεί
και το πρόσφατο έγγραφο της διοίκησης
του ΠΣ που ενώ ορθώς προβλέπει «τη µη
συµµετοχή πυροσβεστικών υπαλλήλων
χωρίς κατάλληλα προστατευτικά µέσα σε
επιχειρήσεις δασικών πυρκαγιών», δεν
εξηγεί πως «η πιστή εφαρµογή του παρα-
πάνω θα θέσει εκτός υπηρεσίας το σύνο-
λο του µόνιµου πυροσβεστικού προσωπι-
κού, (µηδέ εξαιρουµένου και του Αρχη-
γού), αφού µέχρι και τούτη τη στιγµή, δεν
έχουν γίνει, όλες οι απαραίτητες ενέργει-
ες για να έχει όλο το µόνιµο και έκτακτο
πυροσβεστικό ειδικό κράνος δασικών
πυρκαγιών, προστατευτικά γυαλιά, ατοµι-
κή προσωπίδα µε προστατευτικό φίλτρο,
ειδικό αντίσκηνο -καταφύγιο πυρκαγιάς,

όπως προβλέπεται από τους κανονι-
σµούς», αναφέρει άλλη έκθεση στις 14
Ιούλη 2009.

«Εµείς δεν πτοούµαστε από τις νέες
εξαγγελίες –που ούτως ή άλλως δεν µας
έχουν επισηµοποιηθεί. Εκτός από αβέβαι-
ες είναι και ανεπαρκείς για τις ανάγκες
της υπηρεσίας και δεν καλύπτουν όλους
τους συµβασιούχους –έχοντας υπόψη
πως υπάρχει κόσµος που είναι συµβασι-
ούχοι εδώ και 25 χρόνια, και δεν εξηγούν
τι θα γίνει µε όσους δεν πληρούν πλέον
τα ηλικιακά όρια ή τα εργονοµικά κριτή-
ρια. Αυτοί τι θα γίνουν; ∆εν πρόκειται να
κάνουµε πίσω από τις διεκδικήσεις µας.
Οι συµβασιούχοι δασοπυροσβέστες καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του
σώµατος και πρέπει να µονιµοποιηθούν
στο σύνολό τους», τονίζει ο Κ. Παπαντώ-
νης εξηγώντας πως εντός της ερχόµενης
εβδοµάδας και αφού ενηµερωθούν και
επισήµως θα ανακοινώσουν τις περαιτέρω
κινητοποιήσεις τους. «Όπως και να’ ναι η
οµοσπονδία για άλλη µια φορά πρόκειται
να δώσει ένα βροντερό παρόν στην ∆ΕΘ
στις 5 Σεπτέµβρη συνεχίζοντας την παρά-
δοση των τελευταίων χρόνων, και αναδει-
κνύοντας µε αυτόν τον τρόπο τις κυβερ-
νητικές ευθύνες γύρω από την δασοπυρό-
σβεση».

Εξαγγελίες Παυλόπουλου = κοροϊδία

ΚΚλλεειισσίίµµαατταα  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ααπποολλύύσσεειιςς,,  ααννεερργγίίαα,,
ππάάγγωωµµαα  µµιισσθθώώνν,,  ννέέαα  χχττυυππήήµµαατταα  σσττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς,,
ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεειιςς  αακκόόµµαα  κκααιι  ττοουυ  ννεερροούύ,,  δδιιάάλλυυσσηη
ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  ααππόό  τταα  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα  κκααιι
ττηη  δδαασσοοππυυρρόόσσββεεσσηη  µµέέχχρριι  τταα  σσχχοολλεείίαα  κκααιι  ττοουυςς  σσιι--
δδηηρρόόδδρροοµµοουυςς..  ΑΑυυττάά  εεττοοιιµµάάζζεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ
ΚΚααρρααµµααννλλήή  ––  κκααιι  έέχχεειι  ξξεεκκιιννήήσσεειι  µµέέσσαα  σσττοονν  ΑΑύύγγοουυ--
σσττοο  ττιιςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  ττηηςς..  ΒΒοουυττηηγγµµέέννηη  µµέέσσαα  σσττηη  δδιιαα--
ππλλοοκκήή,,  σσττρριιµµωωγγµµέέννηη  µµεε  έένναα  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  πποουυ
δδεενν  ττηηςς  ββγγααίίννεειι,,  θθέέλλεειι  νναα  ρρίίξξεειι  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ππάάννωω  σσττιιςς
ππλλάάττεεςς  µµααςς..  ΣΣττηηνν  ∆∆ΕΕΘΘ  σσττιιςς  55  ΣΣεεππττέέµµββρρηη  ππρρέέππεειι
νναα  ππάάρρεειι  µµιιαα  µµααζζιικκήή,,  δδυυννααµµιικκήή  κκααιι  εεννωωττιικκήή  ααππάάννττηη--
σσηη..  ΑΑππόό  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  ααππόό  όόλλαα  τταα
µµέέττωωππαα,,  ααππόό  κκάάθθεε  µµεερριιάά  ττηηςς  χχώώρρααςς..

Θέλουµε ένα συλλαλητήριο σεισµό! Ένα συλ-
λαλητήριο που µπορεί και πρέπει να καθορίσει τις
εξελίξεις. Ένα συλλαλητήριο που θα στείλει το
µήνυµα του αγώνα σε κάθε χώρο δουλειάς, ότι
κανείς δεν είναι µόνος, από τα εργοστάσια του
Λαναρά στον Έβρο µέχρι τους ξενοδοχοϋπάλλη-
λους στην Κέρκυρα, τους αγρότες της Πέλλας,
τους εργαζόµενους του Ελεύθερου Τύπου και του
Σκαραµαγκά.

Αυτό το µήνυµα πρέπει να το πάρουν και οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες στη ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ.
Πως δεν µπορεί να κάθονται µε σταυρωµένα χέ-
ρια περιµένοντας πότε θα γίνουν εκλογές και κοι-
τώντας τα γκάλοπ. Πως χρειάζεται συντονισµός
και απεργιακή δράση για να µην περάσει κανένα
από τα µέτρα της κυβέρνησης, της Κοµισιόν, του
∆ΝΤ, του ΟΟΣΑ.

Γι’ αυτό κάθε σωµατείο πρέπει να οργανώσει το
ανέβασµα στη διαδήλωση στη ∆ΕΘ – και αυτό
προωθούµε και εµείς στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ.  Στη συ-
γκέντρωση του ΕΚΘ και των συνδικάτων στο
άγαλµα Βενιζέλου και στο συλλαλητήριο στους
δρόµους της Θεσσαλονίκης, ενωτικά και µαζικά,
δυναµικά και αποφασιστικά να διαδηλώσουµε:
«Απεργίες και καταλήψεις τώρα - Την κρίση να
πληρώσουν οι καπιταλιστές».

Γιάννης Θεοχάρης
Αντιπρόεδρος Σωµατείου ΙΝΤΡΑΚΟΜ

Ολοι στη ∆ΕΘ

Στις 5 Σεπτέµβρη στην µεγάλη διαδήλωση έξω από τα εγκαίνια της ∆ΕΘ
το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνα (ΕΚΕ) θα δηλώσει την συµµετοχή του και θα
δώσει το παρόν, για να εκφράσει την αντίθεσή του σε όλο το αντεργατικό
πλαίσιο που εκδηλώνεται τα τελευταία χρόνια στην χώρα. Παράλληλα το
ΕΚΕ θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να εκδηλώσει την αντίθεσή του στην
ρατσιστική και υφέρπουσα φασιστική νοοτροπία που έχει αρχίσει πλέον να
αποτελεί ενδηµικό φαινόµενο στην ελληνική κοινωνία και που µπορεί να εκ-
δηλώνεται σήµερα ενάντια στους µετανάστες, αλλά έχει ως στόχο τον εκφο-
βισµό ολόκληρης της κοινωνίας και ιδιαίτερα του εργατικού κινήµατος.

∆ιονύσης Σκαρµούτσος
Πρ. Εργατικού. Κέντρου Ελευσίνας – ∆υτ. Αττικής
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ΟΤΟΕ

Συμπαράσταση στους εργάτες του Λαναρά
ΤΤηηνν  αασσττυυννοοµµιικκήή  ββίίαα  κκααιι  ττηηνν  κκυυββεερρννηη--

ττιικκήή  ααδδιιααφφοορρίίαα  ααννττιιµµεεττώώππιισσαανν  γγιιαα  άάλλλληη
µµιιαα  φφοορράά  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σσττοονν  ΛΛααννααρράά
πποουυ  κκααττέέββηηκκαανν  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρ--
ττηη  2299//77  κκααιι  ππααρρέέµµεειινναανν  µµέέχχρριι  κκααιι  ττηηνν
ΠΠααρραασσκκεευυήή..  

Επτά µήνες απλήρωτοι, όµηροι των
εργοδοτών, των τραπεζών και της κυ-
βέρνησης, την Τετάρτη το πρωί βρέθη-
καν µπροστά στο Υπουργείο Οικονοµι-
κών ζητώντας από τον Παπαθανασίου
να τηρήσει τις υποσχέσεις του. Αν’ αυ-
τού αντιµετώπισαν την αστυνοµική κα-
ταστολή.

«Επειδή συµβολικά πήγαµε να τοπο-
θετήσουµε δυο σκηνάκια στο πεζοδρό-
µιο µπροστά στο υπουργείο µας συνέ-
λαβαν και µας κράτησαν µέσα χωρίς
κανέναν απολύτως λόγο», τόνισε ο Τα-
µίας του σωµατείου του εργοστασίου
στην Κοµοτηνή που βρέθηκε για τρεις
ώρες στα χέρια της αστυνοµίας.

«Ήρθαµε να ζητήσουµε λύση και
βρεθήκαµε στο αστυνοµικό τµήµα. Εί-
ναι µια πολιτική επιλογή. Είναι εντολές
της κυβέρνησης και του υπουργείου
Οικονοµικών να αντιµετωπιστούµε κατά
αυτόν τον τρόπο», τόνισε ο ΜΜααρρίίννοοςς
ΜΜαασσλλίίδδηηςς πρόεδρος του Σωµατείου
της Fanco. 

«Τι ζητάτε ακριβώς;», ήταν το ερώτη-
µα του εισαγγελέα που ήρθε να κάνει
µαθήµατα κοινωνικής ευαισθησίας
στους απλήρωτους εργαζόµενους ζη-
τώντας τους να ανοίξουν τον δρόµο.
«Να πας να συλλάβεις τον Καραβέλα
και τον Λαναρά», ήταν η απάντηση των
εργαζόµενων. 

«Ο Παπαθανασίου που υποσχόταν

πως σε ένα µήνα θα άνοιγαν τα εργο-
στάσια, σήµερα αρνείται να βάλει την
υπογραφή του για τις εγγυήσεις και
την εκταµίευση των 16 εκατοµµυρίων
ευρώ. Είναι σίγουρο πλέον πως πίσω
από τον Παπαθανασίου κρύβονται επι-
χειρηµατικά συµφέροντα που δεν θέ-
λουν να ξανά ανοίξουν τα εργοστάσια
της Ελ.Κλω», θα εξηγήσει ο ΘΘωωµµάάςς
από την Θεσσαλονίκη.

«∆εν είναι το air-condition που κάνει
την δροσιά, είναι που σε φτύνει όλη η
εργατιά» φώναζαν έξω από το υπουρ-
γείο οι εργαζόµενοι και την Παρα-
σκευή. 

Αφού δεν κατάφεραν να συναντή-
σουν κάποιο στέλεχος του υπουργείου
Οικονοµικών, µε µια µαραθώνια διαδή-
λωση στο κέντρο της Αθήνας οι εργα-
ζόµενοι της Ενωµένη Κλωστοϋφα-
ντουργίας κινήθηκαν προς το υπουρ-
γείο Απασχόλησης για να ακούσουν
έναν από τους γ.γ. του υπουργείου να
τους συµβουλεύει να «γυρίσουν σπίτια
τους», και αυτός θα «περάσει το µήνυ-
µα στην κυβέρνηση». 

«Η κοροϊδία είναι πλέον ανυπόφορη.
Υπάρχει κόσµος ανάµεσά µας που έχει
φτάσει σε απίστευτα όρια εξαθλίωσης.
Κόσµος µε 25 χρόνια δουλειάς που δεν
µπορεί πια να βρει εργασία πουθενά.
Εγώ θέλω δυο χρόνια να βγω στην σύ-
νταξη. Χρειάζοµαι σχεδόν 10 χιλιάδες
ευρώ µόνο για τα ΒΑΕ ένσηµά µου. Τι
θα κάνω; Και δεν µιλάω για την αποζη-
µίωσή µου µετά από 25 χρόνια στο ίδιο
εργοστάσιο. Αυτή την έχω χάσει», θα
πει ο ΤΤάάσσοοςς από τα Οινόφυτα.

Η αποδοχή από την ηγεσία της ΓΣΕΕ

του «επιχειρησιακού σχεδίου» που κα-
ταργεί πολλές θέσεις εργασίας στα ερ-
γοστάσια του Λαναρά και αφήνει την
πρωτοβουλία στις τράπεζες και την κυ-
βέρνηση, έχει δηµιουργήσει τριβές και
ανάµεσα στις διοικήσεις των σωµατεί-
ων, κάποια από τα οποία έλειπαν από
την κινητοποίηση. Παρά τις δικαιολο-
γηµένες αντιρρήσεις, όµως, ήταν λά-
θος η µη συµµετοχή στην κινητοποίηση
της περασµένης βδοµάδας.

Κρατικοποίηση 

««ΕΕίίµµααιι  ααππόό  ααυυττοούύςς  πποουυ  δδιιααφφώώννηησσαανν
σσττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  γγεεννιικκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη  γγιιαα
ααυυττόό  ττοο  κκααττέέββαασσµµάά  µµααςς  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα»»,,
θθαα  ππεειι  οο  ΧΧρρήήσσττοοςς  ααππόό  ττηηνν  ΘΘεεσσσσααλλοοννίί--
κκηη,,  ππρρώώηηνν  µµέέλλοοςς  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττοουυ
ΣΣωωµµααττεείίοουυ  ττηηςς  FFaannccoo..  ««ΓΓννωωρρίίζζοοννττααςς

ττιιςς  ααννττιιθθέέσσεειιςς  πποουυ  έέχχοουυνν  ππααρροουυσσιιαασσττεείί
µµεεττααξξύύ  ττωωνν  σσυυννδδιικκααλλιισσττώώνν  κκααιι  ττωωνν  εερρ--
γγααζζόόµµεεννωωνν,,  θθεεώώρρηησσαα  ππωωςς  θθαα  έέππρρεεππεε
νναα  ββρροούύµµεε  µµιιαα  κκοοιιννήή  σσυυννιισσττααµµέέννηη  κκααιι
νναα  µµηηνν  κκααττεεββοούύµµεε  χχωωρρίίςς  ττηηνν  ππλλήήρρηη
σσττήήρριιξξηη  όόλλωωνν,,  ππααρρόόλλοο  πποουυ  ξξέέρρωω  ππωωςς
κκααιι  ααυυττόό  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί  ππλλήή--
ρρωωςς  ((ββλλ..  ΝΝάάοουυσσαα))..  ΌΌµµωωςς  ααππόό  ττηηνν  σσττιιγγ--
µµήή  πποουυ  ττοο  σσωωµµααττεείίοο  µµοουυ  ααπποοφφάάσσιισσεε  νναα
κκααττέέββεειι  εεγγώώ  δδεενν  µµπποορρώώ  νναα  δδιιαασσππάάσσωω
ττοονν  ααγγώώνναα..  ΗΗ  ααππάάννττηησσήή  µµααςς  ααππέέννααννττιι
σσττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  ττιιςς  ττρράάππεεζζεεςς  ππρρέέ--
ππεειι  νναα  εείίννααιι  εεννωωττιικκήή»»..

Η απάντηση που µπορεί να ενώσει
όλους τους εργαζόµενους είναι ο κοι-
νός αγώνας µε καταλήψεις για κρατι-
κοποίηση χωρίς αποζηµίωση των εργο-
στασίων της Ενωµένης Κλωστοϋφα-
ντουργίας. Κι αυτή ήταν η προοπτική

που πρόβαλαν τα µέλη της Επιτροπής
Συνδικάτων και Συνδικαλιστών Ενάντια
στα Κλεισίµατα, τις Απολύσεις και την
Ανεργία, που βρέθηκαν δίπλα στους
εργάτες του Λαναρά και τις τρεις µέ-
ρες τις κινητοποίησής τους καλώντας
τους να διαδηλώσουν όλοι µαζί στη
∆ΕΘ. 

«Όλη η κυβέρνηση Καραµανλή είναι
ψεύτες», θα πει η ΜΜααρρίίαα από την Θεσ-
σαλονίκη που βρέθηκε και το πρωί της
Παρασκευής για τρίτη συνεχόµενη µέ-
ρα έξω από το Υπουργείο Οικονοµικών.
«Έχουµε κουραστεί, αλλά θα µας ξα-
ναβρούν µπροστά τους. Η µάχη δεν
έχει τελειώσει. Από Σεπτέµβρη θα επα-
νέλθουµε. Ξεκινώντας από τη ∆ΕΘ που
θα είµαστε όλοι µαζί όπως πέρσι».

Κυριάκος Μπάνος

ΜΜεε  2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  2200  ΑΑυυγγοούύ--
σσττοουυ  κκααιι  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  έέξξωω  ααππόό  τταα  δδιι--
κκαασσττήήρριιαα  ττηηςς  ΕΕυυεελλππίίδδωωνν,,  ααππααννττάά  ηη
ΟΟΤΤΟΟΕΕ  σσττιιςς  δδιικκαασσττιικκέέςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  ττηηςς
ΕΕλλλληηννιικκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς  ΤΤρρααππεεζζώώνν  κκααιι  σσττηηνν
ππρροοκκλληηττιικκήή  σσττάάσσηη  ττωωνν  ττρρααππεεζζιιττώώνν
πποουυ  εεππιιδδιιώώκκοουυνν  νναα  εεππιιττύύχχοουυνν  ττηηνν  κκαα--
ττάάρργγηησσηη  ττωωνν  κκλλααδδιικκώώνν  ΣΣΣΣΕΕ  κκααιι  ττηηνν
ππααρράάκκααµµψψηη  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσµµοούύ  ΜΜεεσσοολλάά--
ββηησσηηςς  κκααιι  ∆∆ιιααιιττηησσίίααςς  ((ΟΟΜΜΕΕ∆∆))..

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση
«η αγωνιστική απάντηση της ΟΤΟΕ
και η κλιµάκωση του αγώνα των τρα-
πεζοϋπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα εί-
ναι µονόδροµος, δεδοµένου ότι η επί-
θεση των εργοδοτών και των εργοδο-
τικών τους οργανώσεων (ΕΕΤ-ΣΕΒ-
ΕΣΤΕ) εντείνεται µέρα µε την ηµέρα
και γίνεται όλο και πιο απροκάλυπτη
µε την κυβέρνηση να παρακολουθεί
ως απλός θεατής και στην πραγµατι-
κότητα ως ηθικός αυτουργός της αυ-
θαιρεσίας  τους, λες και έχει εκχωρή-
σει στους εργοδότες το ρόλο της δια-
κυβέρνησης της χώρας.  

Οι ευθύνες της κυβέρνησης γίνο-
νται ακόµα πιο σοβαρές όταν οι αυ-
θαιρετούντες τραπεζίτες έχουν ήδη
ενισχυθεί µε κρατική βοήθεια για να
ξεπεράσουν τις δυσκολίες της οικονο-
µικής κρίσης και συνεχίζουν να προ-
καλούν, παραµένοντας κοινωνικά
ανάλγητοι».

24ωρη απεργία

ΜΜεε  ααυυξξήήσσεειιςς  ααππόό  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  11ηη  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,
πποουυ  θθαα  εεππααννααλλααµµββάάννοοννττααιι  ααννάά  οοκκττώώ  µµήήννεεςς,,  κκααιι  σσεε
µµεερριικκέέςς  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ξξεεππεερρννάάννεε  κκααιι  ττοο  113300%%  ααρρχχίί--
ζζεειι  ηη  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  κκυυββεερρννηηττιικκοούύ  σσχχεεδδίίοουυ  δδιιάά--
λλυυσσηηςς  ττοουυ  ΟΟΣΣΕΕ..  ΤΤααυυττόόχχρροονναα  ηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  δδρροοµµοο--
λλοογγίίωωνν  κκααιι  ηη  εεππιιββοολλήή  ααππόό  ττηηνν  ααρρχχήή  ττοουυ  φφθθιιννοοππώώ--
ρροουυ,,  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττιιςς  εεξξααγγγγεελλίίεεςς  ΣΣττυυλλιιααννίίδδηη,,  ττηηςς
««µµιισσθθωωττήήςς  εεφφεεδδρρεείίααςς»»  πποουυ  ππεεττάάεειι  σσττοο  δδρρόόµµοο
33..000000  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  ααπποοττεελλοούύνν  ττοουυςς  ττρρεειιςς  ππυυλλώώ--
ννεεςς  ττοουυςς  σσχχεεδδίίοουυ  ααππααξξίίωωσσηηςς  ττωωνν  σσιιδδηηρρόόδδρροοµµωωνν,,
πποουυ  θθαα  οοδδηηγγήήσσοουυνν  σσττηηνν  δδιιάάλλυυσσηη,,  ττηηνν  κκααττάάττµµηησσηη
κκααιι  ττοο  ξξεεπποούύλληηµµάά  ττοουυςς..  

Πιο συγκεκριµένα κατά 13% αυξήθηκαν οι τιµές
για τα Intercity και κατά 7% για τα express, ενώ
33% είναι η αύξηση των τιµών για τα απλά τρένα,
τα οποία και παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες πλη-
ρότητες καθώς τα επιλέγουν τα χαµηλότερα οικο-
νοµικά στρώµατα, φοιτητές, φαντάροι κλπ., απο-
δεικνύοντας πως την ιδιωτικοποίηση θα την πλη-
ρώσουν για άλλη µια φορά οι φτωχότεροι. Αν µάλι-
στα προσθέσει κανείς πως, σύµφωνα µε το σχέδιο
του υπουργείου, παρόµοια αύξηση της τάξης του
33% θα πραγµατοποιηθεί άλλες δυο φορές (τον
Απρίλιο και τον ∆εκέµβριο του 2010), τότε είναι κα-
τανοητό πως οι αυξήσεις αυτές θα µετατρέψουν
τις σιδηροδροµικές συγκοινωνίες σε πανάκριβο
εµπόρευµα. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµα-
τα των µικρών τουριστικών δροµολογίων Πύργου-

Ολυµπίας και ∆ιακοπτού-Καλαβρύτων που οι τιµές
αγγίζουν αυξήσεις του ύψους του 150%. 

Τα «χτυπήµατα», ωστόσο, είναι πολλαπλά για τον
σιδηρόδροµο στην Πελοπόννησο, αφού εκτός των
αυξήσεων στα εισιτήρια έρχονται και οι περικοπές
των δροµολογίων. Με δικαιολογία την επανέναρξη
των δροµολογίων Κορίνθου-Άργους/Ναυπλίου-Τρί-
πολης, το υπουργείο και η διοίκηση του ΟΣΕ κρύ-
βει πως περικόπτονται κατά 65% τα δροµολόγια
στην γραµµή Πάτρα-Πύργος-Καλαµάτα αφήνοντας
στην ουσία την δυτική Πελοπόννησο χωρίς σιδηρο-
δροµική σύνδεση. Αυτός είναι και ο λόγος που την
προηγούµενη Πέµπτη 30/7 µέλη της τοπικής αυτο-
διοίκησης, εργαζόµενοι του ΟΣΕ και κάτοικοι του
Πύργου απέκλεισαν συµβολικά την γραµµή διαµαρ-
τυρόµενοι για την σιδηροδροµική αποµόνωση των
περιοχών τους.

Στην ίδια κατάσταση όµως βρίσκονται και οι πε-
ριοχές της Θεσσαλίας, µε πλήρη απαξίωση των
Τρικάλων και της Καρδίτσας αλλά και την ελαχι-
στοποίηση της γραµµής Λάρισα-Βόλος, της δυτι-
κής Μακεδονίας µε την εξαφάνιση του προαστια-
κού των Σερρών που εξυπηρετούσε χιλιάδες κατοί-
κους αγροτικών και ηµι-αγροτικών περιοχών. Επί-
σης επιβάλλεται περαιτέρω µείωση του προαστια-
κού της Θεσσαλονίκης αλλά και διάλυση του τοπι-
κού δικτύου του Έβρου αφού όλες οι γραµµές θα
σταµατάνε στην Αλεξανδρούπολη. Πρόκειται για

την µεγαλύτερη µείωση δροµολογίων που έχει δει
η χώρα από την µεταπολίτευση και µετά.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ετοιµάζεται να υλο-
ποιήσει τη «µισθωτή εφεδρεία» που θα πετάξει
στην ανεργία 3.000 και πλέον εργαζόµενους άνω
των 48 ετών, µε εθελοντική αλλά και υποχρεωτική
συµµετοχή. Πρόκειται για ένα σχέδιο απολύσεων
που θα αφήσει µετά ανοιχτό τον δρόµο για την
ιδιωτικοποίησή του. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η ΤΡΕΝΟΣΕ, η εται-
ρία-φάντασµα που είναι πρώτη στην λίστα της
ιδιωτικοποίησης που προωθεί ο Στυλιανίδης, πρό-
κειται µε την περικοπή προσωπικού και δροµολο-
γίων να φτάσει σε µείωση δαπανών 50%. 

Υπέρογκες αυξήσεις, χειρότερες µεταφορές µε
περικοπές δροµολογίων, χιλιάδες άνεργοι στο
δρόµο και χάρισµα της δηµόσιας περιουσίας
στους ιδιώτες είναι το σχέδιο του «σύγχρονου και
κοινωνικού» σιδηρόδροµου που ονειρεύεται ο Στυ-
λιανίδης και ο Καραµανλής. 

Ο αγώνας που έχουν ξεκινήσει οι σιδηροδροµι-
κοί δεν πρέπει να σταµατήσει. Με κλιµάκωση των
κινητοποιήσεων, µε απεργίες και καταλήψεις των
σταθµών και του δικτύου, µε την παρουσία τους
στην ∆ΕΘ («ένα τρένο για την ∆ΕΘ») µπορούν να
σταµατήσουν το ξεπούληµα των σιδηρόδροµων.

� Ακριβαίνουν τα εισιτήρια � Περικόπτουν δροµολόγια 
� Απολύουν εργαζόµενους � Ιδιωτικοποιούν τον ΟΣΕ

Οχι στη διάλυση του σιδηρόδρομου

Εργάτες του Λαναρά στο Σύνταγµα την Τετάρτη 29/7
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Ο Μεταξάς και η δικτατορία της 4ης Αυγούστου
ΣΣ εε  λλίίγγεεςς  µµέέρρεεςς  σσυυµµππλληηρρώώννοοννττααιι  7733  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττηηνν

εεγγκκααθθίίδδρρυυσσηη  ττηηςς  δδιικκττααττοορρίίααςς  ττηηςς  44ηηςς  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ
11993366..  ΜΜιιαα  δδιικκττααττοορρίίαα  πποουυ  έέφφεερρεε  σσττηηνν  εεξξοουυσσίίαα  ττοονν

ππρρώώηηνν  σσττρρααττηηγγόό  ΙΙωωάάννννηη  ΜΜεεττααξξάά,,  µµεε  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττοουυ  ΠΠαα--
λλααττιιοούύ  κκααιι  ττοουυ  ββαασσιιλλιιάά  ΓΓεεωωρργγίίοουυ  ΒΒ’’..

Η δικτατορία του Μεταξά κατάργησε όλες τις δηµο-
κρατικές ελευθερίες. Ανέπτυξε στενές οικονοµικές και
ιδεολογικές σχέσεις µε τα φασιστικά καθεστώτα, τόσο
του Μουσολίνι στην Ιταλία όσο και του Χίτλερ στην Γερ-
µανία. Ο «Τρίτος Ελληνικός Πολιτισµός», που εγκαθίδρυε
η δικτατορία σύµφωνα µε την προπαγάνδα της, παραπέ-
µπει άµεσα στο «Τρίτο Γερµανικό Ράιχ» των ναζί. 

Ένα αφιέρωµα στην 4η Αυγούστου δεν έχει µόνο ιστο-
ρική σηµασία. ∆εν το κάνουµε απλά για να θυµηθούµε ότι
στην «γενέτειρα της ∆ηµοκρατίας» υπήρχε µια εποχή που
το κράτος και η «καλή κοινωνία» χαιρετούσαν ναζιστικά
στις τελετές και τις δεξιώσεις, ενώ στις πλατείες, «εθνικό-
φρονες πολίτες» έκαιγαν βιβλία. Ούτε γιατί τους «ήρωες»
της 4ης Αυγούστου τους απορρόφησε, αφού τους πέρα-
σε από το πλυντήριο της εθνικοφροσύνης, το µετεµφυ-
λιακό κράτος της δεξιάς και της κυρίαρχης τάξης. 

Υπάρχουν άµεσοι, πολιτικοί λόγοι για ένα τέτοιο αφιέ-
ρωµα. Υπάρχουν οι νοσταλγοί της 4ης Αυγούστου και σή-
µερα. ∆εν περιορίζονται στις παρακρατικές συµµορίες
νεοναζί όπως της Χρυσής Αυγής, που όταν δεν ξυλοκο-
πούν µετανάστες µε τις πλάτες των ΜΑΤ, σκορπίζουν
εµετικά τρικάκια µε συνθήµατα όπως «τα ΟΧΙ θέλουν Με-
ταξάδες». 

Το ΛΑΟΣ του Καρατζαφέρη είναι γεµάτο µε οπαδούς
της δικτατορίας του Μεταξά. Μπορεί να δηλώνει «δηµο-
κρατικό» κόµµα. Αλλά λίγο ξύσιµο, όπως ένα γρήγορο
ψάξιµο στο διαδίκτυο, αποκαλύπτει τον εσµό των νοσταλ-
γών της «εθνικοκοινωνικής» δικτατορίας. 

Για παράδειγµα, πέρσι, σε εκδήλωση για την 28η
Οκτωβρίου που οργάνωσε στον Πειραιά η φυλλάδα «Εν
Πειραιεί» συµµετείχαν διάφορα πρωτοκλασσάτα στελέχη
του ΛΑΟΣ. Να τι είχαν να πουν:

«Ο πολιτευτής του ΛΑ.Ο.Σ. στην Α’ Πειραιώς Χρήστος
Χαρίτος στην οµιλία του τόνισε την εθνική ηγεσία του Ιω-
άννη Μεταξά, του αρχηγού του ΟΧΙ, την θυσία του Αλέ-
ξανδρου Κορυζή, τον σηµαντικό ρόλο του Αλέξανδρου
Παπάγου και του Αρχιεπισκόπου Χρύσανθου. Ο κ. Χαρί-
τος πρόσθεσε ότι ‘χωρίς την 4η Αυγούστου δεν θα υπήρ-
χε 28η Οκτωβρίου’ και ανέλυσε πως ‘ο Ιωάννης Μεταξάς
δεν έβαλε ποτέ τις ιδεολογικές του πεποιθήσεις πάνω
από το συµφέρον της πατρίδος του, όταν το ΚΚΕ κατάπι-
νε αµάσητη την εντολή της Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς για
ανεξάρτητη Μακεδονία-Θράκη’. Κατέληξε λέγοντας ότι
‘σήµερα ο αγώνας των Ελλήνων πατριωτών περνάει µέσα
από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερµό’.

Ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. στην Α’ Αθηνών Θάνος Πλεύ-
ρης µε την σειρά του εξήρε τον ιστορικό ρόλο του Ιωάννη
Μεταξά, τονίζοντας την υλική και ηθική προετοιµασία της
Ελληνικής νεολαίας, µέσω της ΕΟΝ. Παράλληλα, έκανε
την οφειλοµένη πολιτική σύγκριση µεταξύ του ΟΧΙ του
Μεταξά και του ‘Η Κύπρος κείται µακράν’ του Καραµανλή
το 1974 και του ‘ευχαριστώ τους Αµερικανούς’ του Σηµί-
τη το 1996. Ο κ. Πλεύρης παρότρυνε τους Έλληνες να
αντισταθούν στην εκποίηση της εθνικής ταυτότητος και
να στηρίξουν τον αγώνα των Ελλήνων πατριωτών για
εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική αλληλεγγύη.
(http://www.neospeiraia.com/2008/10/o-28.html )»

Με τέτοιες παραινέσεις, δεν είναι παράξενο που κάθε
χρόνο η ΝΕΟΣ –η νεολαία του Καρατζαφέρη- της Θεσσα-
λονίκης, οργανώνει «εκδροµή» στα οχυρά Ρούπελ, τη
«Γραµµή Μεταξά» τον Απρίλη. Έτσι, ώστε να ανοίξει η
όρεξη για τις «τελετές» στο Βίτσι τον Αύγουστο την επέ-
τειο της νίκης «επί των κοµµουνιστοσυµµοριτών»…

∆εν ξεχνάµε τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Σήµε-
ρα που η ακροδεξιά σηκώνει κεφάλι, αυτή τη φορά η ση-
µαία της είναι οι «λαθροµετανάστες» και η ισλαµοφοβία.
Όµως, η ουσία είναι η ίδια. Για αυτό φωνάζουµε δυνατά:
Ποτέ ξανά φασισµός!

Λέανδρος Μπόλαρης

OO ΜΜεεττααξξάάςς  ήήτταανν  έέννααςς  ββαασσιιλλόόφφρροοννααςς
σσττρρααττηηγγόόςς..  ΜΜεεττάά  ττηη  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς
µµοοννααρρχχίίααςς,,  όόµµωωςς,,  ττοο  11992244,,  ήήτταανν  οο

ππρρώώττοοςς  πποουυ  ααννααγγννώώρριισσεε  ττηηνν  ααββαασσίίλλεευυττηη
δδηηµµοοκκρρααττίίαα..  ΑΑππόό  ττόόττεε  σσυυµµµµεεττεείίχχεε  σσττιιςς  εεκκλλοο--
γγέέςς  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττοουυ  κκόόµµµµααττοοςς  ττωωνν  ««ΕΕλλεευυθθεε--
ρροοφφρρόόννωωνν»»  ((άάλλλλοοττεε  ααυυττοοδδύύννααµµαα  κκααιι  άάλλλλοοττεε
σσεε  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  µµεε  τταα  µµεεγγάάλλαα  κκόόµµµµαατταα  ττηηςς
ββαασσιιλλιικκήήςς  ππααρράάττααξξηηςς))..  ΠΠοοττέέ  δδεενν  κκααττάάφφεερρεε
νναα  ααπποοσσππάάσσεειι  µµεεγγάάλλαα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα..  ΩΩσσττόό--
σσοο  ήήτταανν  ττµµήήµµαα  ττοουυ  ««εεππίίσσηηµµοουυ  πποολλιιττιικκοούύ  σσυυ--
σσττήήµµααττοοςς»»  ττηηςς  εεπποοχχήήςς..  

Την τελευταία ώθηση να γίνει δικτάτορας
την έδωσαν οι µηχανορραφίες του Παλατι-
ού, του Γενικού Επιτελείου. Στις εκλογές
του Γενάρη 1936 ούτε οι βενιζελικοί ούτε οι
βασιλόφρονες µπορούσαν να σχηµατίσουν
αυτοδύναµη κυβέρνηση. Στις 6 Μάρτη ο Γε-
ώργιος Β’ διόρισε τον Μεταξά υπουργό
Στρατιωτικών. Στις 14 ορκίζει την «ακοµµάτι-
στη» κυβέρνηση ∆εµερτζή. Ο Μεταξάς παίρ-
νει και τη θέση του αντιπροέδρου. Ένα µήνα
µετά, ο ∆εµερτζής πεθαίνει. Ο βασιλιάς ορί-
ζει τον Μεταξά πρωθυπουργό και η Βουλή
του δίνει ψήφο εµπιστοσύνης. Τον ψήφισαν
και οι «φιλελεύθεροι» βενιζελικοί: ήταν προ-
τιµότερος από τη συνεργασία µε τους «κοµ-
µουνιστάς». 

Τον Μάη του 1936 η Γενική Απεργία των
καπνεργατών µετατράπηκε σε γενικευµένο
εργατικό ξεσηκωµό στη Θεσσαλονίκη. Το
πολιτικό αίτηµα της απεργίας και του ξεση-
κωµού ήταν: Κάτω ο δολοφόνος Μεταξάς.
Όµως, ο Μάης του ’36 ηττάται µε ευθύνη
των ηγεσιών του κινήµατος. Πριν κάνει τη
δικτατορία του, ο Μεταξάς είχε προλάβει να
βάψει τα χέρια του στο αίµα των δώδεκα
δολοφονηµένων εργατών στη Θεσσαλονίκη.
Για την κυρίαρχη τάξη, τη σπαρασσόµενη
από τις πολιτικές διαµάχες, η απειλή της
εξέγερσης των από κάτω την έπεισε ότι
χρειάζονται πιο δραστικά µέτρα. Μια «σιδε-
ρένια πυγµή». 

Στις 4 Αυγούστου µε πρόσχηµα ένα «κοµ-
µουνιστικό πραξικόπηµα» που θα γινόταν µε
τη κοινή γενική απεργία της 5ης Αυγούστου,
ο Βασιλιάς αναστέλλει άρθρα του Συντάγ-
µατος και κλείνει τη Βουλή. Τα άρθρα που
έµπαιναν στο «γύψο» αφορούσαν: 

«5ο ουδείς συλλαµβάνεται... ανευ ητιολο-
γηµένου δικαστικού εντάλµατος, 6ο ανακο-
πή προφυλακίσεως επί πολιτικών εγκληµά-
των, 10ο δικαίωµα συνέρχεσθαι, 11ο δικαίω-
µα συνεταιρίζεσθαι, 12ο άσυλο κατοικίας,
14ο ελευθερία τύπου, 20ο απόρρητο επι-
στολών, και 95ο εκδίκαση πολιτικών εγκλη-
µάτων από ορκωτά δικαστήρια».

Η δικτατορία είχε αρχίσει. Το καθεστώς
της 4ης Αυγούστου απαγόρεψε τα πολιτικά
κόµµατα. Τα συνδικάτα µπήκαν κάτω από

τον έλεγχο του κράτους, ο υπουργός Εργα-
σίας έγινε και γραµµατέας της «Εθνικής»
ΓΣΕΕ. Από την άλλη, χιλιάδες συνδικαλιστές
φυλακίστηκαν, οδηγήθηκαν στην εξορία, βα-
σανίστηκαν, όπως και χιλιάδες κοµµουνι-
στές και αγωνιστές της Αριστεράς (συνή-
θως οι δυο αυτές «ιδιότητες» ταυτίζονταν). 

Άλλωστε, ο ίδιος ο Μεταξάς είχε εξηγήσει
ωµά ποιοι είναι σκοποί του «νέου κράτους»
του: «Αι κύριαι γραµµαί της Κυβερνήσεως
είναι: Η στερέωσις του Θρόνου, όστις είναι
το θεµέλιον του Εθνικού µας οικοδοµήµα-
τος και η εγγύηση της ανεξαρτησίας της
πατρίδος. Η αδιάκοπος φροντίς δια την στε-
ρέωσιν του αστικού καθεστώτος µε όλας τα
αναγκαίας θυσίας διά το σύνολον της Κοι-
νωνίας και ιδίως δια τας ενδεείς τάξεις. Και
προ παντός άλλου και επειγόντως, η συ-
γκρότησις των Εθνικών πολεµικών δυνάµε-
ων…»

Υποτίθεται ότι το «κοινωνικό έργο» του
Μεταξά συµπεριλάµβανε το ΙΚΑ. Η αλήθεια
είναι το ΙΚΑ είχε ιδρυθεί µε νόµο από το
1934. Ο Μεταξάς έκανε τα «εγκαίνια» και
φρόντισε να δεσµεύσει τα αποθεµατικά των
ταµείων µε εξευτελιστικά επιτόκια στη Τρά-
πεζα της Ελλάδος. Η αξία των µισθών έπεσε
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και τα
κέρδη των επιχειρήσεων εκτοξεύτηκαν. Το
1939 το 6,5% του πληθυσµού διέθετε το
40% του εθνικού εισοδήµατος. 

Παρελάσεις

ΗΗ  ννεεοολλααίίαα  εεππίίσσηηςς  έέππρρεεππεε  νναα  µµππεειι  σσεε  ««ττάά--
ξξηη»»  κκααιι  νναα  εεµµπποοττιισσττεείί  ααππόό  τταα  ««ιιδδεεώώδδηη»»  ττηηςς
δδιικκττααττοορρίίααςς..  ΤΤοο  κκααθθεεσσττώώςς  ίίδδρρυυσσεε  ττηηνν  ΕΕΟΟΝΝ
((ΕΕθθννιικκήή  ΟΟρργγάάννωωσσηη  ΝΝεεοολλααίίααςς))..  ΣΣττοολλέέςς,,  ππαα--
ρρεελλάάσσεειιςς,,  ννααζζιισσττιικκοοίί  χχααιιρρεεττιισσµµοοίί……  ΟΟιι  µµααθθηη--
ττιικκέέςς  ππααρρεελλάάσσεειιςς  πποουυ  µµεε  ττόόσσοο  ζζήήλλοο  υυππεερραα--
σσππίίζζοουυνν  σσήήµµεερραα  τταα  φφαασσιισσττααρριιάά  ττοουυ  ΛΛΑΑΟΟΣΣ,,
κκααθθιιεερρώώθθηηκκαανν  ααππόό  ττηη  δδιικκττααττοορρίίαα  ττοουυ  ΜΜεετταα--
ξξάά..  

Και επειδή η νεολαία δεν ανταποκρινόταν,
τόσο χειρότερο για τη νεολαία. Η συµµετο-
χή στην ΕΟΝ έγινε υποχρεωτική. Άλλωστε ο
Μεταξάς είχε ξεκαθαρίσει τη θέση του απέ-
ναντι στο ανήσυχο πνεύµα που διακρίνει κά-
θε νεολαία σε µια οµιλία του σε φοιτητές
του Πανεπιστηµίου της Θεσσαλονίκης:

«Σας απαγορεύω να έχετε διαφορετικές
ιδέες από αυτές του Κράτους. Σας ζητώ όχι
µόνο να έχετε τις ίδιες ιδέες, αλλά να πι-
στεύετε σ’ αυτές και να δουλεύετε γι’ αυτές
µε ενθουσιασµό. Αν κάποιος από σας έχει
διαφορετικές ιδέες, καλύτερα να µείνει
αµόρφωτος». (Άλκης Ρήγος, Ιστορικά, 3 Αυ-
γούστου 2000).

Όσο για τις νέες κοπέλες: «ο προορισµός
διά τον οποίον µορφώνεστε πρέπει να απο-
βλέπει µόνον εις την οικογένειαν ...η γυναί-

κα είναι το στολίδι της ζωής του ανθρώ-
που», προφανώς εννοούσε ότι άλλο είναι η
γυναίκα και άλλο ο άνθρωπος. 

Ο Μεταξάς ανακηρύχτηκε  «πρώτος εργά-
της, πρώτος αγρότης, πρώτος στρατιώτης».
Και ο ύµνος της ΕΟΝ διαλαλούσε «γιατί χαί-
ρεται ο κόσµος και χαµογελάει πατέρα…».
Το «εθνικόν κράτος» της 4ης Αυγούστου
έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να
αντιγράψει τα φασιστικά καθεστώτα, ακόµα
και στη «λατρεία» του «αρχηγού». 

Από τις πρώτες µέρες επιβολής της δι-
κτατορίας το καθεστώς του Μεταξά έκαιγε
βιβλία τελετουργικά (όπως οι Ναζί) µπροστά
στις στήλες του Ολυµπίου ∆ιός και στα
Προπύλαια. Το ίδιο και σε άλλες πόλεις,
όπως ο Πειραιάς. Να µια ανακοίνωση που
είχε δηµοσιευτεί τότε στις εφηµερίδες: «Κα-
λούνται άπαντες οι εθνικόφρονες γονείς της
πόλεως Πειραιώς όπως προσέλθουν κοµίζο-

ντες µεθ’ εαυτών άπαντα τα κοµµουνιστικά
διδακτικά βιβλία των σχολείων, ίνα καώσι
οµού µετά σειράς κοµµουνιστικών εντύπων
τη ενεργεία της Εθνικής Φοιτητικής Νεολαί-
ας Πειραιώς. (Υπογραφή) Επιτροπή Εθνικο-
φρόνων Γονέων Πειραιώς». Απαγορεύονται
και καίγονται βιβλία ακόµη και του Καρκαβί-
τσα και του Παπαδιαµάντη.

Τις εφηµερίδες ανέλαβε να τις «καθοδη-
γήσει» το ιδρυθέν Υφυπουργείο Τύπου. Την
«ασφάλεια», το Υφυπουργείο Εθνικής Ασφα-
λείας. Στη θέση εκεί µπήκε ο διαβόητος Μα-
νιαδάκης. Επεδείκνυε µε περηφάνια τις ευ-
χαριστήριες επιστολές του Χίµλερ –αρχη-
γού των SS- για την συνεργασία των γερµα-
νικών µε τις ελληνικές υπηρεσίες ασφαλεί-
ας. Ο Μανιαδάκης θα επιζήσει τον πόλεµο,
θα αναδυθεί κατόπιν αρχηγός κόµµατος, θα
εκλεγεί βουλευτής. Με την ΕΡΕ του «εθνάρ-
χη» Καραµανλή…

Οικονοµία

ΟΟιι  σσχχέέσσεειιςς  µµεε  ττηη  ννααζζιισσττιικκήή  ΓΓεερρµµααννίίαα  δδεενν  ππεε--
ρριιοορρίίζζοονντταανν  σσττιιςς  ιιδδεεοολλοογγιικκέέςς  σσυυγγγγέέννεειιεεςς..  ΑΑππόό
τταα  µµέέσσαα  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ’’3300,,  ττοο  γγεερρµµααννιικκόό
κκεεφφάάλλααιιοο  µµεε  ττηη  σσττήήρριιξξηη  ττοουυ  κκρράάττοουυςς  δδιιεείίσσδδυυεε
σσυυσσττηηµµααττιικκάά  σσττηηνν  ννοοττιιοοααννααττοολλιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη..  

Στα τέλη της δεκαετίας, το 40% των ελλη-
νικών καπνών αγοράζονταν από την Γερµα-
νία. Επίσης, η Ελλάδα πρόσφερε στη γερ-
µανική βαριά βιοµηχανία σπάνια σιδηροµε-
ταλλεύµατα, απαραίτητα για τον επανεξο-
πλισµό της ναζιστικής πολεµικής µηχανής. 

Όµως, παρόλες αυτές τις σχέσεις, που εί-
χαν δηµιουργήσει µια ολόκληρη «γερµανό-
φιλη» µερίδα στην κυρίαρχη τάξη και στους
στρατηγούς, τα ευρύτερα συµφέροντα του
ελληνικού καπιταλισµού, ήταν δεµένα µε αυ-
τά του βρετανικού ιµπεριαλισµού. Οι εφο-
πλιστές ήταν από τότε µεγάλη δύναµη στο

Σίτι του Λονδίνου, οι τραπεζίτες ήταν αγκα-
λιασµένοι µε το τραπεζικό κεφάλαιο της
Βρετανίας και της Γαλλίας. 

Γι’ αυτό άλλωστε η «δηµοκρατική» Βρετα-
νία δεν είχε κανένα πρόβληµα να στηρίξει
ένα πραξικόπηµα του βασιλιά και να καλο-
πιάνει έναν φασίστα δικτάτορα όπως τον
Μεταξά. Από το 1939 µια σειρά συµφωνίες
δένουν την ελληνική οικονοµία στο πολεµικό
άρµα των Συµµάχων. 

Η συµµετοχή του Μεταξά στον ∆εύτερο
Παγκόσµιο Πόλεµο στο πλευρό των «αντι-
φασιστών» Συµµάχων, αποδεικνύει πόσο
ψεύτικη είναι η µυθολογία περί «αντιφασι-
στικού» πολέµου. Η συµµετοχή στον πόλεµο
δεν είχε σε τίποτα να κάνει µε την «παλικα-
ριά» του δικτάτορα, και είχε τα πάντα να κά-
νει µε τα συµφέροντα της κυρίαρχης τάξης,
που αργότερα βολεύτηκε µια χαρά τόσο µε
τους ναζί όσο και µε τους «Συµµάχους».

ΗΗ δδιικκττααττοορρίίαα  ττηηςς  44ηηςς  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  ήήρρθθεε  ωωςς  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηςς  ήήττ--
ττααςς  ττηηςς  εερργγααττιικκοούύ  ξξεεσσηηκκωωµµοούύ  ττηηςς  άάννοοιιξξηηςς  ττοουυ  11993366..  ΜΜιιαα  πποο--
λλιιττιικκήή  πποουυ  θθαα  οοδδηηγγοούύσσεε  σσεε  ννίίκκηη  ααυυττόό  ττοο  κκίίννηηµµαα,,  θθαα  έέφφρρααζζεε

ττοο  δδρρόόµµοο  σσττηη  δδιικκττααττοορρίίαα..  

Η οικονοµική κρίση που ξέσπασε το 1929 βρήκε το εργατικό κίνη-
µα στην Ελλάδα σε φάση υποχώρησης και διάσπασης. Από τα µέσα
της δεκαετίας του ’30, όµως, παράλληλα µε µια οικονοµική ανάκαµ-
ψη, το εργατικό κίνηµα αρχίζει και δίνει µάχες, ενίοτε νικηφόρες. 

Στις αρχές του 1936, το απεργιακό κίνηµα φτάνει στο αποκορύ-
φωµά του. υπολογίζεται ότι τους τρεις πρώτους µήνες εκείνης της
χρονιάς σε απεργία κατέβηκαν περίπου 300.000 εργάτες και εργά-
τριες

Μέσα σε αυτή τη περίοδο δυναµώνει η επιρροή του ΚΚΕ σε όλα
τα επίπεδα. Τα µέλη του παίζουν ηγετικό ρόλο στις απεργίες –όχι σε
όλες. Ο αριθµός των µελών του αυξάνει, από περίπου 1.500 το 1931
σε 16.000 τις παραµονές της δικτατορίας. Αύξηση δέκα φορές σε
πέντε χρόνια. 

Το ΚΚΕ είχε κάνει µια θεαµατική στροφή στη πολιτική του. Μέχρι
το 1934 ακόµα, θεωρούσε ότι οι πάντες είναι «σοσιαλφασίστες». Τα
αστικά κόµµατα ήταν φασιστικά, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες επίσης,
οι σοσιαλιστικές οµάδες ήταν «αριστεροί σοσιαλφασίστες», η επανα-
στατική αριστερά, τροτσκιστές και «αρχειοµαρξιστές», ήταν αντί-
στοιχα «τροτσκιστοφασίστες» και «αρχειοφασίστες». Από το 1934
και µετά αρχίζει µια στροφή, στα βήµατα που ακολουθούσαν τα άλ-
λα σταλινικά κόµµατα, προς το «Λαϊκό Μέτωπο». Ο στόχος πια ήταν
η συνεργασία µε τις «δηµοκρατικές δυνάµεις» για την υπεράσπιση
του κοινοβουλευτισµού και της «ανεξαρτησίας της πατρίδας». 

Ενδιάµεσα, το ΚΚΕ είχε εγκαταλείψει τη προοπτική της σοσιαλι-
στικής επανάστασης. Η Ελλάδα, δήλωνε η ηγεσία του, ήταν «καθυ-
στερηµένη, εξαρτηµένη, µισοφεουδαρχική» χώρα. ∆εν ήταν «ώριµη»
για το σοσιαλισµό. 

“Σύµφωνο”

ΣΣττρρααττηηγγιικκέέςς  εεππιιλλοογγέέςς  όόππωωςς  οοιι  ππααρρααππάάννωω,,  οοδδηηγγοούύννεε  ππάάνντταα  σσεε  ππεε--
ρριιοορριισσµµέέννεεςς  πποολλιιττιικκέέςς  εεππιιλλοογγέέςς..  ΣΣττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ττοουυ  11993355--3366  ααυυττόό  σσήή--
µµααιιννεε  όόττιι  ηη  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ  εεππεεδδίίωωκκεε  ααγγωωννιιωωδδώώςς  σσυυννεερργγαασσίίεεςς  µµεε
αασσττιικκάά  κκόόµµµµαατταα  ττηη  σσττιιγγµµήή  πποουυ  σσχχεεδδόόνν  σσύύσσσσωωµµοοςς  οο  αασσττιικκόόςς  πποολλιιττιι--
κκόόςς  κκόόσσµµοοςς  σσττρρεεφφόότταανν  σσττηηνν  ααννααζζήήττηησσηη  µµιιααςς  ««ιισσχχυυρρήήςς  ππρροοσσωωππιικκόό--
ττηηττααςς»»  πποουυ  θθαα  έέββααζζεε  ττέέλλοοςς  σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή  αασσττάάθθεειιαα  κκααιι  ττηηνν  ««κκοοιιννωωννιι--
κκήή  ααννααττααρρααχχήή»»..  

Μετά τις εκλογές του Γενάρη 1936, το «Παλλαϊκό Μέτωπο» (ΚΚΕ)
ήρθε σε µυστική συµφωνία µε τους Φιλελεύθερους βενιζελικούς για
να υποστηρίξει το σχηµατισµό κυβέρνησης από αυτούς. Ηταν το πε-
ρίφηµο «Σύµφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα». Οι Φιλελεύθεροι πήραν τη
ψήφο των κοµµουνιστών βουλευτών για να εκλέξουν τον Σοφούλη
πρόεδρο της Βουλής. Και κατόπιν αθέτησαν όλες τις υποσχέσεις
τους. 

Όταν η γενική απεργία στη Θεσσαλονίκη έφερε τη πόλη στα χέρια
της Απεργιακής Επιτροπής, η ηγεσία του ΚΚΕ επέµενε να περιορίσει
τον αγώνα στα «οικονοµικά» αιτήµατα. Στις 13 Μάη έγινε γενική
απεργία από την ΓΣΕΕ και την «Ενωτική» ΓΣΕΕ του ΚΚΕ. Η ηγεσία
της «κίτρινης» ΓΣΕΕ αρνήθηκε να µπει το αίτηµα για παραίτηση της
κυβέρνησης Μεταξά στην απεργία. Η «Ενωτική» αποδέχτηκε κι αυτή
την υποχώρηση, σε ανακοίνωσή τους στις 12 Μάη οι δυο συνοµο-
σπονδίες δήλωναν ότι «αποκρούουν κατηγορηµατικώς κάθε προ-
σπάθεια µετατροπής των σκοπών της [απεργίας] δια πολιτικούς λό-
γους». 

Η ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Οµάδας του Παλλαϊκού Με-
τώπου δεν µπορούσε να αποφύγει αυτό το αίτηµα αλλά το συνδύα-
σε µε το «Άµεσος σχηµατισµός κυβέρνησης από τη δηµοκρατική
πλειοψηφία της Βουλής και άµεση και απόλυτη εφαρµογή του Συµ-
φώνου Παλλαϊκού Μετώπου – Φιλελευθέρων». Με άλλα λόγια, τη
στιγµή που οι Φιλελεύθεροι έκαναν πλάτες στον Μεταξά, που η «δη-
µοκρατική πλειοψηφία της Βουλής» ετοιµαζόταν να αδειάσει αδια-
µαρτύρητα, σχεδόν µε έναν στεναγµό ανακούφισης, τα έδρανά της
µε την ανακήρυξη της δικτατορίας, το ΚΚΕ επέµενε να σκορπάει αυ-
ταπάτες στο κίνηµα για το «Σύµφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα».

Οι αγώνες συνεχίστηκαν και µετά την ήττα του ξεσηκωµού του
Μάη � 36. Όµως, η κρίσιµη ευκαιρία είχε χαθεί.

Ποτέ ξανά φασισμός
Επιλογές που 
οδήγησαν στην ήττα

Ο Μεταξάς σε επίσηµη τελετή µε ναζιστικούς χαιρετισµούς
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MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 Εργατικό Κέντρο 7.30µµ
Τόνυ Κλιφ: Σοσιαλισµός από τα κάτω
Οµιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 καφέ Κεράσι (έναντι ∆ηµοτικού Θεά-
τρου) 8µµ
Τόνυ Κλιφ: η παράδοση του σοσιαλισµού «από τα
κάτω»
Οµιλητής: Ανδρέας Καπνίσης

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 καφέ Γαρδένια 7.30µµ
Τόνυ Κλιφ: η παράδοση του σοσιαλισµού «από τα
κάτω»
Οµιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 Ροζαλία 7.30µµ
Ο Τρότσκι και το ενιαίο µέτωπο
Οµιλητής: Νεκτάριος ∆αργάκης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/8 καφέ «Στης µηλιάς το λάζο» 7.30µµ
35 χρόνια από το πραξικόπηµα στην Κύπρο
Οµιλητής: Ηλίας Κολοβός

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 6/8 καφέ Ρολόϊ 7.30µµ
Θρησκεία και κινήµατα
Οµιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 Εργατικό Κέντρο 7.30µµ
Η Αριστερά και η συνείδηση της τάξης
Οµιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 καφέ Κεράσι (έναντι ∆ηµοτικού
Θεάτρου) 8µµ
Θρησκεία και κινήµατα

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 καφέ Κέϊκ 7.30µµ
∆ιαδηλώνουµε στη ∆ΕΘ - Ενάντια στην κυβέρνηση της
ανεργίας, του ρατσισµού και των ιδιωτικοποιήσεων
Οµιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/8 Ροζαλία 7.30µµ

∆ιαδηλώνουµε στη ∆ΕΘ - Ενάντια στην κυβέρνηση

της ανεργίας, του ρατσισµού και των ιδιωτικοποιή-

σεων,

Οµιλητής: Νεκτάριος ∆αργάκης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/8 καφέ Ρολόϊ 7.30µµ

∆ιαδηλώνουµε στη ∆ΕΘ - Ενάντια στην κυβέρνηση της

ανεργίας, του ρατσισµού και των ιδιωτικοποιήσεων

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/8 πάρκο Γεωργιάδη 7µµ

∆ιαδηλώνουµε στη ∆ΕΘ - Ενάντια στην κυβέρνηση

της ανεργίας, του ρατσισµού και των ιδιωτικοποιή-

σεων

ΣΣOOΣΣIIAA  ΛΛII  ΣΣMMOO
µµέέ  σσαα  ααππόό  ττηηνν  ααννεε  ξξάάρρ  ττηη  ττηη  δδρράά  σσηη  
ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ττάά  ξξηηςς..  

OOιι  εερργγάά  ττεεςς  δδηηµµιιοουυρρ  γγοούύνν  όόλλοο  ττοονν  ππλλοούύ  ττοο  µµέέ  σσαα  σσττοονν  κκααππιι  τταα  --
λλιι  σσµµόό..  MMιιαα  ννέέαα  κκοοιι  ννωω  ννίίαα  ααππααλλ  λλααγγ  µµέέ  ννηη  ααππόό  ττηηνν  εεκκµµεε  ττάάλλ  λλεευυ  σσηη,,  οο
σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόόςς,,  µµπποο  ρρεείί  νναα  δδηηµµιιοουυρρ  γγηη  θθεείί  µµόό  ννοο  όότταανν  οοιι  εερργγάά  ττεεςς
ππάάρροουυνν  σσυυλλ  λλοο  γγιι  κκάά  σστταα  χχέέ  ρριιαα  ττοουυςς  ττοονν  έέλλεεγγ  χχοο  όόλλοουυ  ττοουυ  κκοοιι  ννωω  ννιι  --
κκοούύ  ππλλοούύ  ττοουυ  κκααιι  ππρροο  γγρρααµµ  µµαα  ττίί  σσοουυνν  ττηηνν  ππααρραα  γγωω  γγήή  κκααιι  ττηη  δδιιαα  ννοο  --
µµήή  σσύύµµ  φφωω  νναα  µµεε  ττιιςς  ααννθθρρώώ  ππιι  ννεεςς  ααννάά  γγκκεεςς..  

EEΠΠAA  NNAA  ΣΣTTAAΣΣHH
κκααιι  όόχχιι  ρρεεφφοορρ  µµιι  σσµµόό  

OO  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµόόςς  δδεενν  ππααίίρρ  ννεειι  δδιιοορρ  θθώώ  σσεειιςς..  ΠΠρρέέ  ππεειι  νναα  αανναα  ττρραα  --
ππεείί  µµεε  ττηηνν  εερργγαα  ττιι  κκήή  δδρράά  σσηη..  ∆∆εενν  υυππάάρρ  χχεειι  κκοοιι  ννοο  ββοουυ  λλεευυ  ττιι  κκόόςς
δδρρόό  µµοοςς  ππρροοςς  µµιιαα  ττέέττοοιιαα  ααλλλλαα  γγήή..  TTοο  κκοοιι  ννοο  ββοούύ  λλιιοο,,  οο  σσττρραα  ττόόςς,,  ηη
αασσττυυ  ννοο  µµίίαα,,  ηη  δδιικκααιιοο  σσύύ  ννηη,,  όόλλοο  ττοο  αασσττιι  κκόό  κκρράά  ττοοςς  λλεειι  ττοουυρρ  γγεείί  γγιιαα
νναα  ππρροο  σστταα  ττεεύύ  εειι  τταα  σσυυµµ  φφέέ  ρροο  νντταα  ττηηςς  άάρρ  χχοουυ  σσααςς  ττάά  ξξηηςς..  HH  εερργγαα  --
ττιι  κκήή  ττάά  ξξηη  θθαα  χχρρεειιαα  σσττεείί  ττοο  δδιι  κκόό  ττηηςς  κκρράά  ττοοςς,,  σσττηη  ρριιγγ  µµέέ  ννοο  σσττηηνν
άάµµεε  σσηη  δδηηµµοο  κκρραα  ττίίαα,,  σστταα  σσυυµµ  ββοούύ  λλιιαα  ααννττιι  ππρροο  σσώώ  ππωωνν  ααππ''  ττοουυςς
χχώώρροουυςς  δδοουυ  λλεε  ιι  άάςς  κκααιι  σσττηηνν  εερργγαα  ττιι  κκήή  πποολλιι  ττοο  φφυυ  λλαα  κκήή..  

∆∆IIEE  ΘΘNNII  ΣΣMMOO
κκααιι  όόχχιι  ""σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόό  σσεε  µµιιαα  χχώώ  ρραα""
ήή  ""σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόό  µµεε  εεθθννιι  κκάά  χχρρώώ  µµαα  τταα""  

HH  εεµµππεειι  ρρίίαα  ττηηςς  PPωω  σσίί  ααςς  ααπποο  δδεειι  κκννύύ  εειι  όόττιι  αακκόό  µµαα  κκααιι  µµιιαα
ννιικκηη  φφόό  ρραα  εερργγαα  ττιι  κκήή  σσοοσσιιαα  λλιι  σσττιι  κκήή  εεππαα  ννάά  σστταα  σσηη  όόππωωςς  οο
OOκκττώώ  ββρρηηςς  ττοουυ  11991177  δδεενν  µµπποο  ρρεείί  νναα  εεππιι  ββιιώώ  σσεειι  σσεε  ααπποο  µµόό  ννωω  --
σσηη..  TTαα  κκααθθεε  σσττώώ  τταα  ττηηςς  EEΣΣΣΣ∆∆  µµεε  ττάά  ττηηνν  εεππιι  κκρράά  ττηη  σσηη  ττοουυ  σστταα  --
λλιι  ννιι  σσµµοούύ,,  ττηηςς  KKίί  ννααςς  κκααιι  ττωωνν  άάλλ  λλωωνν  αανναα  ττοο  λλιι  κκώώνν  χχωω  ρρώώνν  ήήτταανν

κκρραα  ττιι  κκοοίί  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµοοίί..  
ΓΓιι’’  ααυυττόό  ππααλλεεύύ  οουυ  µµεε  γγιιαα  ττηη  δδιιεε  θθννιι  σσττιι  κκήή  εεννόό  ττηη  τταα  ττωωνν  εερργγαα  --

ττώώνν  σσεε  όόλλοονν  ττοονν  κκόόσσµµοο  χχωωρρίίςς  δδιιαα  κκρρίί  σσεειιςς  εεθθννιι  κκόό  ττηη  ττααςς  γγλλώώσσ  --
σσααςς,,  θθρρηη  σσκκεείί  ααςς,,  φφύύλλοουυ,,  φφυυλλήήςς  ήή  σσεεξξοουυαα  λλιι  κκήήςς  ππρροο  ττίί  µµηη  σσηηςς..  

YYπποο  σσττηη  ρρίί  ζζοουυ  µµεε  όόλλαα  τταα  εεθθννιι  κκοο  αα  ππεε  λλεευυ  θθεε  ρρωω  ττιι  κκάά  κκιιννήή  µµαα  τταα
πποουυ  ααννττιι  σσττέέ  κκοο  ννττααιι  σσττηηνν  ιιµµππεε  ρριιαα  λλιι  σσττιι  κκήή  κκαατταα  ππίί  εε  σσηη..  HH  δδύύνναα  --
µµηη  πποουυ  θθαα  ττσσαα  κκίί  σσεειι  ττεελλεειιωω  ττιι  κκάά  ττοονν  ιιµµππεε  ρριιαα  λλιι  σσµµόό  εείί  ννααιι  ηη  εεννόό  --
ττηη  τταα  ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ττάά  ξξηηςς  σσεε  δδιιεε  θθννήή  κκλλίί  µµαα  κκαα  ααππόό  ττηη  NNέέαα
YYόόρρ  κκηη  ωωςς  ττηη  ΣΣεε  οούύλλ  κκααιι  ααππόό  ττοο  ΛΛοονν  δδίί  ννοο  ωωςς  ττοο  ΣΣάάοο  ΠΠάά  οο  λλοο..  

AAννττιι  ππαα  λλεεύύ  οουυ  µµεε  κκάά  θθεε  µµοορρ  φφήή  σσοοββιι  ννιι  σσµµοούύ,,  ρρααττσσιι  σσµµοούύ  ήή
σσεεξξιι  σσττιι  κκώώνν  δδιιαα  κκρρίί  σσεε  ωωνν  πποουυ  ααππεειι  λλεείί  νναα  δδιιαα  σσππάά  σσεειι  ττοουυςς
εερργγάά  ττεεςς..  

AAππέέ  νναα  ννττιι  σσττηηνν  ααννττιι  ττοουυρρ  κκιι  κκήή  πποολλεε  µµοο  κκαα  ππηη  λλεείίαα  ττηηςς  ““δδιι  κκήήςς
µµααςς””  άάρρ  χχοουυ  σσααςς  ττάά  ξξηηςς  υυπποο  σσττηη  ρρίί  ζζοουυ  µµεε  ττοο  σσύύνν  θθηη  µµαα  EEλλ  λληη  ννεεςς  κκααιι
TTοούύρρ  κκοοιι  εερργγάά  ττεεςς  εεννωω  µµέέ  ννοοιι..  

EEίί  µµαα  σσττεε  ααννττίί  θθεε  ττοοιι  σσττηηνν  κκαατταα  ππίί  εε  σσηη  ττωωνν  µµεειιοο  ννοο  ττήή  ττωωνν  σσττηη
ΘΘρράά  κκηη  κκααιι  ττηη  MMαα  κκεε  δδοο  ννίίαα  κκααιι  σστταα  µµέέ  ττρραα  αασσττυυ  ννόό  µµεευυ  σσηηςς  ττωωνν
µµεετταα  νναα  σσττώώνν..  

EEΠΠAA  NNAA  ΣΣTTAA  TTII  KKOO  KKOOMM  MMAA
ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ππρρωω  ττοο  πποο  ρρίί  ααςς  

HH  εερργγαα  ττιι  κκήή  ττάά  ξξηη  µµπποο  ρρεείί  νναα  ααππεε  λλεευυ  θθεε  ρρώώ  σσεειι  ττοονν  εεααυυ  ττόό  ττηηςς
κκααιι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκαατταα  ππιιεε  σσµµέέ  ννοουυςς  µµέέ  σσαα  ααππόό  ττηη  δδιι  κκήή  ττηηςς  δδρράά  --
σσηη..  ΓΓιιαα  νναα  κκεερρ  δδηη  θθοούύνν  όόλλαα  τταα  κκοοµµ  µµάά  ττιιαα  ττηηςς  ττάά  ξξηηςς  σσεε  ααυυ  ττήή
ττηηνν  ππάά  λληη  εείί  ννααιι  ααππαα  ρρααίί  ττηη  ττοο  νναα  οορργγαα  ννωω  θθοούύνν  τταα  ππιιοο  ξξεεκκάά  θθαα  ρραα
κκααιι  µµααχχηη  ττιι  κκάά  ττµµήή  µµαα  τταα  σσεε  έένναα  εεππαα  νναα  σστταα  ττιι  κκόό  σσοοσσιιαα  λλιι  σσττιι  κκόό
εερργγαα  ττιι  κκόό  κκόόµµ  µµαα..  EEνναα  ττέέττοοιιοο  κκόόµµ  µµαα  µµπποο  ρρεείί  νναα  ππεείί  θθεειι  ττοουυςς
εερργγάά  ττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππαα  νναα  σστταα  ττιι  κκήή  ππρροο  οο  ππττιι  κκήή  ππααρρεεµµ  ββααίί  ννοο  ννττααςς
σσττοουυςς  µµααζζιι  κκοούύςς  ααγγώώ  ννεεςς..  EEίί  µµαα  σσττεε  ααννττίί  θθεε  ττοοιι  σσεε  κκάά  θθεε  ααννττίί  λληη  --
ψψηη  υυπποο  κκαα  ττάά  σστταα  σσηηςς  ττηηςς  ττάά  ξξηηςς,,  ααππ''  όόπποουυ  κκααιι  αανν  ππρροοέέρρ  χχεε  ττααιι..  

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Θέ λω να γί νω 
µέ λος του ΣEK

OOννοο  µµαα
∆∆ιιεεύύ  θθυυνν  σσηη ....................................................................................................................................
ΠΠόό  λληη......................................................................................................................................................
TTηη  λλέέ  φφωω  ννοο......................................................................................................................................
ΣΣωω  µµαα  ττεείίοο  --  ΣΣύύλλ  λλοο  γγοοςς..................................................................................................
......................................................................................................
ΓΓρράάψψ  ττεε  µµααςς  σσττηη  δδιιεεύύ  θθυυνν  σσηη::  
TT..ΘΘ..88116611,,  OOµµόό  ννοοιιαα,,  110000  1100  AAθθήή  νναα

Νο 878-87988

B∆ΟΜΑ∆ΙΑΤΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ B∆ΟΜΑ∆ΙΑΤΙΚΗ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Εκδίδεται από το

ΣΣΟΟΣΣΙΙΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ  EEΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  KKΟΟΜΜΜΜΑΑ

IIδδιιοο  κκττήή  ττηηςς::  EEKK  ∆∆OO  ΣΣEEIIΣΣ  EEPP  ΓΓAA  TTIIKKHH  ∆∆HHMMOOKK  PPAA  TTIIAA

EEκκ  δδόό  ττηηςς::  KKώώ  σσττααςς  ΠΠίίττ  ττααςς

∆∆ιιεευυ  θθυυ  ννττήήςς::  ΠΠάά  ννοοςς  ΓΓκκααρρ  γγκκάά  ννααςς

EEκκττύύ  ππωω  σσηη::  MMεε  σσηηµµ  ββρριι  ννήή  ΑΑ..ΕΕ..

HHλλεε  κκττρροο  ννιι  κκήή  σσεε  λλιι  δδοο  πποοίί  ηη  σσηη:: ΠΠαα  ννττεε  λλήήςς  

ΓΓαα  ββρριιηη  λλίί  δδηηςς,,  ΠΠάάννοοςς  ΓΓααρρααννττζζιιώώττηηςς

ee--mmaaiill::  eerr  ggaa  ttii  kkii@@oottee  nneett..ggrr

ΓΓρραα  φφεείίαα::  ΑΑνναα  ξξαα  γγόό  ρραα  1144ΑΑ,,  ΟΟµµόό  ννοοιιαα  

ττηηλλ.. 221100  5522  4411000011,,  ffaaxx  221100  5522  2277117777  

∆∆ιιεεύύ  θθυυνν  σσηη  AAλλ  λληη  λλοο  γγρραα  φφίί  ααςς::  

TTΘΘ  88116611  OOµµόό  ννοοιιαα  110000  1100  AAθθήή  νναα  

ΚΚωω  δδιι  κκόόςς  ΕΕΛΛ  ΤΤΑΑ  77885566

Πα λεύ ου µε για 

H Eργατική Aλληλεγγύη δεν θα κυκλοφορήσει την επόµενη βδοµάδα. 
To επόµενο φύλλο θα το έχετε στα χέρια σας την Tετάρτη 19 Aυγούστου.

Θεωρία και
πράξη για 
τη νίκη 
των αγώνων

www.sek-ist.gr

Tο Mαρξιστικό Bιβλιοπωλείο θα
παραµείνει κλειστό από την ∆ευ-
τέρα 10 Aυγούστου εως και την
Τρίτη 18 Aυγούστου 
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ΑΑγγρριιεεςς  σσυυγγκκρροούύσσεειιςς  ααννάάµµεεσσαα  σσττιιςς
δδυυννάάµµεειιςς  αασσφφααλλεείίααςς  κκααιι  ττοουυςς  δδιιαα--
δδηηλλωωττέέςς,,  πποουυ  ππλληηµµµµύύρριισσαανν  γγιιαα  µµιιαα

αακκόόµµαα  φφοορράά  ττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  ττηηςς  ΤΤεεχχεερράά--
ννηηςς,,  ξξέέσσππαασσαανν  σσττοο  ΙΙρράάνν  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  3300
ΙΙοούύλληη..

Το επίκεντρο των συγκρούσεων ήταν
το νεκροταφείο Μπεχέστ-ε Ζαχρά στη
νότια Τεχεράνη. Χιλιάδες άνθρωποι,
άντρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωµέ-
νοι, είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να τιµή-
σουν την Νεντά Αγκά Σολτάν, µια 27χρο-
νη φοιτήτρια που δολοφονήθηκε από τις
σφαίρες της αστυνοµίας στη µεγάλη δια-
δήλωση της 20ης Ιούνη. Η αστυνοµία
επιτέθηκε µε δακρυγόνα στη συγκέντρω-
ση. Αστυνοµικοί µε πολιτικά χτυπούσαν
τους διαδηλωτές µε γκλοµπ ενώ αυτό-
πτες µάρτυρες έλεγαν στα διεθνή πρα-
κτορεία ότι άκουσαν και πυροβολισµούς.
Ο Μιρ-Χοσεϊν Μουσαβί, ο ηγέτης της
αντιπολίτευσης, προσπάθησε να φτάσει
στον χώρο της συγκέντρωση, αλλά απο-
µακρύνθηκε βίαια από την αστυνοµία.

Το Ιράν συνταράσσεται από τις αρχές
του Ιούνη από τις µεγαλύτερες και σοβα-
ρότερες ταραχές των τελευταίων 30
ετών, από την εποχή της επανάστασης
του 1979 που ανέτρεψε το µισητό καθε-
στώς του Σάχη. Η αφορµή για το ξέσπα-
σµα των ταραχών ήταν τα αποτελέσµατα
των προεδρικών εκλογών που σύµφωνα
µε τα επίσηµα στοιχεία ανέδειξαν νικητή,
µε συντριπτική διαφορά, τον Μαχµούτ
Αχµαντινετζάντ, τον σκληροπυρηνικό
απερχόµενο πρόεδρο. Τα αποτελέσµατα
ήταν εµφανώς νοθευµένα. Ο Μουσαβί
ισχυρίζεται ότι ο Αχµαντινετζάντ του
έκλεψε προκλητικά τη νίκη και όπως όλα
δείχνουν έχει µάλλον δίκαιο. Σε 50 εκλο-
γικές περιοχές η συµµετοχή ξεπέρασε
το 100% ενώ τα εκλογικά τµήµατα όπου
η αντιπολίτευση έχει δύναµη ξέµειναν
αµέσως από ψηφοδέλτια.

Αλλά ο κόσµος στο Ιράν δεν διαδηλώ-
νει απλά και µόνο για να φέρει τον Μου-
σαβί στην εξουσία: ο Μουσαβί, που θεω-
ρείται σήµερα “µεταρρυθµιστής” ήταν
µέχρι τον θάνατο του Αγιατολάχ Χοµεϊνί
το 1989, στην πιο σκληρή περίοδο του
ισλαµικού καθεστώτος, πρωθυπουργός
της χώρας. Οι εκλογές έγιναν η αφορµή
για να εκφραστεί δυναµικά η οργή του
κόσµου ενάντια σε ένα καθεστώς που
στο όνοµα της υπεράσπισης των αξιών
του Ισλάµ εκµεταλλεύεται και καταπιέζει
άγρια την εργατική τάξη και τη νεολαία
της χώρας. 

Η ∆ύση προσπαθεί να παρουσιάσει τις
κινητοποιήσεις που συνταράσσουν εδώ
και πενήντα µέρες το Ιράν σαν µια “χρω-
µατιστή επανάσταση” -σαν ένα “κίνηµα”
των φιλοδυτικών µεσαίων στρωµάτων
στο πρότυπο της αποτυχηµένης “επανά-
στασης των Κέδρων” του Λιβάνου. Πρό-
κειται για ένα τεράστιο ψέµα: οι δεκάδες
χιλιάδες που διαδηλώνουν στο κέντρο
της Τεχεράνης και στις άλλες µεγάλες
πόλεις του Ιράν είναι οι ίδιοι άνθρωποι
που ξεχύθηκαν ξανά και ξανά µαζικά
στους δρόµους για να διαδηλώσουν ενά-
ντια στον πόλεµο του Ιράκ και του Αφγα-
νιστάν. Στις διαδηλώσεις δεν υπάρχει

ούτε ένα πλακάτ ούτε ένα σύνθηµα που
να υποστηρίζει µε οποιονδήποτε τρόπο
τις ΗΠΑ ή τη ∆ύση.

Η δυναµική του κινήµατος τροµοκρά-
τησε την άρχουσα τάξη του Ιράν. Η
αστυνοµία επιτέθηκε άγρια στους διαδη-
λωτές: επίσηµα οι νεκροί φτάνουν τους
20. Ανεπίσηµα ο αριθµός τους είναι πολύ
µεγαλύτερος. Η κυβέρνηση εξαπέλυσε
ένα όργιο καταστολής: διαδηλωτές, φοι-
τητές, ακαδηµαϊκοί, µπλόγκερς -οποιοσ-
δήποτε τόλµησε να εκφραστεί υπέρ των
κινητοποιήσεων βρέθηκε στο στόχαστρο
της αστυνοµίας. Πάνω από 2000 συνελή-
φθησαν, βασανίστηκαν και κλείστηκαν
στις φυλακές. Τουλάχιστον δυο άνθρω-
ποι έχουν πεθάνει από τα βασανιστήρια
στα χέρια της αστυνοµίας µέχρι σήµερα.

Ενταση

ΑΑλλλλάά  δδεενν  εείίννααιι  µµόόννοο  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  πποουυ
έέχχεειι  ττρροοµµοοκκρρααττηηθθεείί  ααππόό  ττηηνν  έένντταασσηη  ττωωνν
σσυυγγκκρροούύσσεεωωνν..  ΟΟιι  ίίδδιιοοιι  οοιι  ηηγγέέττεεςς  ττηηςς  ααννττιι--
πποολλίίττεευυσσηηςς,,  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  όόλλοοιι  ττοουυςς,,
όόππωωςς  κκααιι  τταα  µµέέλληη  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς,,  σσττοονν
σσκκλληηρρόό  εεσσωωττεερριικκόό  ππυυρρήήνναα  ττηηςς  άάρρχχοουυ--
σσααςς  ττάάξξηηςς,,  έέττρρεεξξαανν  ααµµέέσσωωςς  νναα  ααπποοσστταα--
σσιιοοπποοιιηηθθοούύνν  ααππόό  τταα  γγεεγγοοννόότταα  σσττοουυςς
δδρρόόµµοουυςς..  

Ο Χασεµί Ραφτσανζανί, ένας πρώην
πρόεδρος της χώρας που έχει ταχθεί
στο πλευρό του Μουσαβί, κατήγγειλε τις
κινητοποιήσεις σαν “περιστατικά που εί-
ναι τα αποτελέσµατα περίπλοκων συνο-
µωσιών σκοτεινών κύκλων µε στόχο την
δηµιουργία διαφορών και διαίρεσης ανά-
µεσα στον λαό και το σύστηµα”. Και ο
Μουσαβί κάλεσε τους διαδηλωτές να γυ-
ρίσουν στα σπίτια τους. Οι οπαδοί του,
είπε, θα πρέπει να παίρνουν µέρος µόνο
σε “νόµιµες” κινητοποιήσεις -κινητοποιή-
σεις που έχει καλέσει ο ίδιος τουλάχι-
στον µια βδοµάδα πριν και που έχουν
την έγκριση των “αρχών”.

Η γραµµή αυτή της αυτοσυγκράτη-
σης, όµως, αποδεικνύεται τώρα αδύνα-
τη. Από τη µια το ίδιο το καθεστώς του
Αχµαντινετζάντ µοιάζει αποφασισµένο να
µην αφήσει ούτε µια σπιθαµή στην αντι-
πολίτευση. Χιλιάδες διαδηλωτές και οπα-
δοί του Μουσαβί βρίσκονται στις φυλα-
κές, κατηγορούµενοι για βαριά εγκλήµα-

τα. Κάτω από την διεθνή κατακραυγή κά-
ποιοι έχουν αρχίσει να αφήνονται ελεύ-
θεροι -αλλά για να µην υπάρξει καµιά αί-
σθηση υποχωρητικότητας το καθεστώς
ξεκίνησε το περασµένο Σάββατο τις δί-
κες των “αντιφρονούντων”. Την ίδια στιγ-
µή το υπουργείο Εσωτερικών γυρίζει µό-
νιµα πίσω όλες τις αιτήσεις της αντιπολί-
τευσης για οργάνωση µιας “νόµιµης συ-
γκέντρωσης”. 

Η οργή του κόσµου, όµως, δεν έχει
εκτονωθεί. Με τα “επίσηµα” κανάλια
κλειστά ο κόσµος βρήκε άλλους τρό-
πους να εκφράσει τον θυµό του: τις θρη-
σκευτικές συγκεντρώσεις -την ίδια ακρι-
βώς διέξοδο δηλαδή που είχε βρει και ο
κόσµος στο αµερικανοκρατούµενο Ιράκ.
Αν δεν µπορούσαν να συγκεντρωθούν
στο κέντρο της Τεχεράνης, µπορούσαν
να χρησιµοποιήσουν τις προσευχές της
Παρασκευής, τις εκδηλώσεις στα µονα-
στήρια και τα µνηµόσυνα των θυµάτων
στα νεκροταφεία για να διαδηλώσουν
την οργή τους.

Το καθεστώς βαδίζει πάνω σε τεντω-
µένο σκοινί. Τη δεκαετία του 1970 ο Σά-
χης είχε καταφύγει σε ένα παρόµοιο σύ-
στηµα τροµοκρατίας για να εµποδίσει
την επανάσταση που ερχόταν. Όπως και
τώρα έτσι και τότε ο κόσµος άρχισε να
χρησιµοποιεί τις θρησκευτικές τελετές -
και ιδιαίτερα τις κηδείες και τα µνηµόσυ-
να των θυµάτων της κρατικής τροµοκρα-
τίας- για να εκφράσει την οργή του και
το µίσος του απέναντι στον “Μεγαλειό-
τατο Αυτοκράτορα Παχλαβί”. Στις 16 Ια-
νουαρίου του 1979 ο Σάχης εγκατέλειψε
τρέχοντας για πάντα τη χώρα.

Την Τετάρτη στις 5 Αυγούστου ο Αχ-
µαντινετζάντ ετοιµάζεται να ορκιστεί για
µια δεύτερη τετραετία πρόεδρος του
Ιράν. Το πότε και πως θα λήξει η δεύτε-
ρη αυτή θητεία του κανένας δεν µπορεί
να προβλέψει. Οι πιθανότητες, όµως, ότι
να λήξει ύστερα από τέσσερα χρόνια
οµαλά είναι, µάλλον, πολύ µικρές.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νο 878-879 99

ΗΗ  ππεερρίίοοδδοοςς  όόπποουυ  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  µµπποορροούύσσεε  νναα  ““εεξξααγγοορράάζζεειι””  κκοοιιννωω--
ννιικκήή  εειιρρήήννηη  εείίννααιι  ππλλέέοονν  ππααρρεελλθθόόνν  γγιιαα  ττηη  ΣΣεερρββίίαα..  ΎΎσσττεερραα  ααππόό  εεννννέέαα
χχρρόόννιιαα  άάγγρριιωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν,,  υυπποοββάάθθµµιισσηηςς  ττωωνν  εερργγααττιικκώώνν  δδιι--
κκααιιωωµµάάττωωνν  κκααιι  µµιιααςς  κκααλλππάάζζοουυσσααςς  ααννεερργγίίααςς,,  µµεε  έένναα  εεκκααττοοµµµµύύρριιοο
άάννεερργγοουυςς  σσεε  µµιιαα  χχώώρραα  µµεε  ππλληηθθυυσσµµόό  λλίίγγοο  ππάάννωω  ααππόό  τταα  εεππττάά  εεκκαα--
ττοοµµµµύύρριιαα,,  ηη  ααννττίίσστταασσηη  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  ττάάξξηηςς  εεννάάννττιιαα  σσττοονν  ννεεοοφφιιλλεε--
λλεευυθθεερριισσµµόό  όόλλωωνν  ττωωνν  δδιιααδδοοχχιικκώώνν  κκυυββεερρννήήσσεεωωνν  έέχχεειι  ααρρχχίίσσεειι  ππιιαα  νναα
οορρθθώώννεειι  ττοο  ααννάάσσττηηµµάά  ττηηςς..

Η περίοδος που ακολούθησε την επανάσταση της 5 Οκτώβρη
του 2000 συνοδεύτηκε από ελπίδες ότι το καινούργιο “δηµοκρατικό
µπλοκ” που είχε αναδειχθεί στην εξουσία θα έφερνε θετικές αλλα-
γές στη σερβική κοινωνία -αυτός ήταν και ο λόγος γιατί η εργατική
τάξη είχε συνταχθεί τότε µε τις διαδηλώσεις διαµαρτυρίας αναγκά-
ζοντας τελικά τον Μιλόσεβιτς να αποδεχθεί το αποτέλεσµα των
εκλογών και να εγκαταλείψει την εξουσία.

Αµέσως µετά η νέα κυβέρνηση προώθησε τη νεοφιλελεύθερη
ατζέντα της -ιδιωτικοποιώντας της δηµόσιες επιχειρήσεις και ανοί-
γοντας την οικονοµία στη διεθνή αγορά. Οι ήδη βαθιές κοινωνικές
ανισότητες άρχισαν να βαθαίνουν ακόµα περισσότερο. Παρόλα αυ-
τά η κοινωνική ειρήνη µπορούσε να εξασφαλίζεται χάρη στα τερά-
στια διεθνή δάνεια και τις ξένες άµεσες επενδύσεις (ΞΑΕ). Οι εργα-
τικές διαµαρτυρίες ήταν αµυντικές και συνήθως περιορισµένες σε
τοπικό επίπεδο -πράγµα που σήµαινε ότι ήταν σχετικά εύκολο για
την κυβέρνηση να τις διαλύσει µε ψεύτικες υποσχέσεις και συµβολι-
κές οικονοµικές παροχές.

Η παγκόσµια καπιταλιστική κρίση, όµως, τίναξε στον αέρα αυτή
τη λογική. Οι ΞΑΕ χρησιµοποιήθηκαν σπάνια µόνο για να διευρύ-
νουν ή έστω και να αναγεννήσουν τον πραγµατικό παραγωγικό το-
µέα. Όσο οι διεθνείς χρηµαταγορές ήταν σχετικά σταθερές και
πρόθυµες να δανείσουν και όσο υπήρχε ακόµα αρκετή δηµόσια πε-
ριουσία για να πουληθεί οι ηγέτες µας µπορούσαν, πάνω κάτω, να
συνεχίσουν να κάνουν “µπίζνες” σύµφωνα µε τα σχέδιά τους. Μό-
λις, όµως, οι στρόφιγγες του χρήµατος στέρεψαν τα πράγµατα άλ-
λαξαν.

Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να διαπραγµατευθεί µε το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ) για να εξασφαλίσει ένα δάνειο 3 δισεκα-
τοµµυρίων ευρώ. Σε αντάλλαγµα οι µισθοί και οι συντάξεις πάγω-
σαν ενώ η συζήτηση για νέες στρατηγικές επίθεσης ενάντια στο
επίπεδο διαβίωσης της εργατικής τάξης έχει φουντώσει. Πάνω από
200.000 άνθρωποι βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς ιατροφαρµακευτική πε-
ρίθαλψη την 1 Ιούλη.

Αντίσταση

ΑΑππόό  τταα  ττέέλληη  ττοουυ  22000088  οο  ααρριιθθµµόόςς  ττωωνν  ααππεερργγιιώώνν  έέχχεειι  ααρρχχίίσσεειι  νναα
ααννεεββααίίννεειι..  ΤΤοο  ππρρώώττοο  σσηηµµεείίοο  κκααµµππήήςς  ήήρρθθεε  σστταα  ττέέλληη  ττοουυ  ΑΑππρρίίλληη  όότταανν
σσττοο  µµέέσσοο  µµιιααςς  σσεειιρράάςς  ααππεερργγιιώώνν  ππεείίννααςς  πποουυ  σσυυγγκκλλόόννιισσαανν  τταα  ββιιοοµµηη--
χχααννιικκάά  κκέέννττρραα  ττηηςς  ΣΣεερρββίίααςς  έέννααςς  ααππεερργγόόςς  κκλλωωσσττοοϋϋφφααννττοουυρργγόόςς  έέκκοο--
ψψεε,,  µµππρροοσσττάά  σσττιιςς  κκάάµµεερρεεςς  ττηηςς  ττηηλλεεόόρραασσηηςς  ττοο  δδάάχχττυυλλόό  ττοουυ  κκααιι  ττοο
έέφφααγγεε..  ΎΎσσττεερραα  ααππόό  ααυυττόό  οοιι  ααππεελλππιισσµµέέννεεςς  ππρράάξξεειιςς  ααυυττοοκκαατταασσττρροο--
φφήήςς  άάρρχχιισσαανν  νναα  δδίίννοουυνν  ττηη  θθέέσσηη  ττοουυςς  σσεε  ππιιοο  µµααχχηηττιικκέέςς,,  σσυυλλλλοογγιικκέέςς
κκααιι  εεππιιθθεεττιικκέέςς  µµοορρφφέέςς  ππάάλληηςς  --µµππλλοοκκάάρριισσµµαα  δδρρόόµµωωνν,,  ααυυττοοκκιιννηηττοο--
δδρρόόµµωωνν  κκααιι  σσιιδδηηρροοδδρροοµµιικκώώνν  γγρρααµµµµώώνν  κκααιι  κκααττααλλήήψψεειιςς  δδηηµµααρρχχεείίωωνν
κκααιι  εερργγοοσστταασσίίωωνν..

Αυτή τη στιγµή υπάρχουν περίπου 30 απεργίες στη Σερβία.
Τον Ιούλη είχαµε την πρώτη κατάληψη διαρκείας εργοστασίου

όταν οι εργάτες πήραν τον έλεγχο του εργοστασίου της IIkkaarrbbuuss,
της µεγαλύτερης βιοµηχανίας λεωφορείων της νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης, απαιτώντας αυξήσεις και παραγωγικές επενδύσεις.

Από τον περασµένο Οκτώβρη που η Ikarbus ιδιωτικοποιήθηκε, οι
µισθοί έχουν µειωθεί κατά 30% ενώ οι εργάτες εισέπραξαν τον µι-
σθό του Φεβρουαρίου τον Μάη. Και σαν να µην έφταναν αυτά το
νέο αφεντικό θέλει να απολύσει τους 490 από τους 720 εργάτες. Οι
τραπεζικοί λογαριασµοί της επιχείρησης πάγωσαν πριν από ένα µή-
να λόγω των εκτεταµένων χρεών.

Όπως έλεγε ένας εργάτης, όταν οι απεργοί αρνήθηκαν να δώ-
σουν τα κλειδιά του εταιρικού του αυτοκινήτου στον διευθυντή:
“Πήραν όλα µας τα λεφτά και κατάστρεψαν το εργοστάσιο, τώρα
ούτε ένα µηχάνηµα δεν πρόκειται να φύγει από εδώ µέσα”.

Ο αγώνας της  Ikarbus είναι κοµβικός γιατί ανοίγει τον δρόµο για
το θερµό φθινόπωρο που έχουµε µπροστά µας – ένα φθινόπωρο
που θα µπορούσε να αποκαλύψει τις βαθιές πολιτικές και οικονοµι-
κές αστάθειες που αντιµετωπίζει το καθεστώς που κληρονόµησε
την επανάσταση του Οκτώβρη του 2000 στη Σερβία. Αυτό που χρει-
άζεται είναι να ριχτούµε µε όλες µας τις δυνάµεις στον αγώνα και
να βοηθήσουµε να χτιστεί µια γνήσια εναλλακτική λύση που θα στη-
ρίζεται στην εργατική τάξη.

Ματία Μεντένιτσα

Γράµµα από τη Σερβία

Κατάληψη στην Ikarbus
ΙΡΑΝ - Παρά την άγρια καταστολή

Από τις αρχές Ιούνη οι διαδηλώσεις δεν έχουν κοπάσει

Tο ποτάµι 
δεν γυρίζει πίσω
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Θα μας προστατέψουν 
αυτοί που διαλύουν 
την Υγεία;
ΗΗ εεππιικκεείίµµεεννηη  ππααννδδηηµµίίαα  ττηηςς  γγρρίί--

ππηηςς  ΗΗ11ΝΝ11έέχχεειι  φφέέρρεειι  γγιιαα  αακκόόµµαα
µµιιαα  φφοορράά  σσττηηνν  εεππιιφφάάννεειιαα  µµεε

δδρρααµµααττιικκόό  ττρρόόπποο  ττηη  δδιιάάλλυυσσηη  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ
πποουυ  έέχχοουυνν  ππρροοκκααλλέέσσεειι  οοιι  ππεερριικκοοππέέςς
σσττιιςς  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα  τταα  ττεελλεευυ--
ττααίίαα  εείίκκοοσσιι  χχρρόόννιιαα..  

Σύµφωνα µε τις έως τώρα εκτιµή-
σεις του ίδιου του «Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης» της κυβέρνησης αναµένεται
να προσβληθούν από τη νέα γρίπη
σχεδόν ένας στους τρεις πολίτες της
Ελλάδας, χοντρικά 3.300.000 άνθρω-
ποι, ενώ σχεδόν το 10% του πληθυ-
σµού κρίνεται ως «υψηλού κινδύνου».
Επίσης, στο ίδιο «Σχέδιο» υπολογίζεται
ότι θα υπάρξει αύξηση των επισκέψε-
ων στα εξωτερικά ιατρεία κατά περί-
που µισού εκατοµµύριο ασθενών, αύ-
ξηση των θανάτων κατά 1.500-7.000
και αύξηση των νοσηλειών από γρίπη
κατά 4.250-16.750 άτοµα. 

Ακόµα και µε αυτούς τους υπολογι-
σµούς µιας ήπιας προς το παρόν γρί-
πης, το ΕΣΥ είναι παντελώς ανέτοιµο να
αντιµετωπίσει µια τέτοιου τύπου πανδη-
µία.  Όλες οι λειτουργίες των νοσοκο-
µείων, τα Εξωτερικά Ιατρεία, τα Τµήµα-
τα Επειγόντων Περιστατικών, οι Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας, τα Εργαστή-
ρια και οι Κλινικές βαρυγκωµούν, υπο-
λειτουργούν ή δεν λειτουργούν καθό-
λου λόγω της έλλειψης γιατρών και λοι-
πού προσωπικού. Για να λειτουργήσουν

κανονικά έχουν ανάγκη σήµερα 7.000
γιατρούς και 25.000 νοσηλευτές Και τι
κάνει η κυβέρνηση, εν όψει της νέας
γρίπης; Αντί να κάνει µαζικές προσλή-
ψεις µόνιµου προσωπικού, υπόσχεται,
(συνεχίζοντας την πολιτική των στέιτζ
και των συµβάσεων) ότι θα καλύψει τα
κενά προσωπικού µε φοιτητές ιατρικών
και νοσηλευτικών σχολών, µε φαρµακο-
ποιούς και φυσικοθεραπευτές µέχρι και
εθελοντές ΜΚΟ! 

Κατάντια

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  κκααττάάννττιιαα..  ΒΒέέββααιιαα,,  ττοο
««ΕΕθθννιικκόό  ΣΣχχέέδδιιοο  ∆∆ρράάσσηηςς»»  κκάάννεειι  λλόόγγοο
γγιιαα  22..000000  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  γγιιααττρρώώνν  κκααιι
33..000000  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  µµέέχχρριι   τταα  µµέέσσαα
ΟΟκκττώώββρρηη..  ΑΑλλλλάά  οο  υυπποουυρργγόόςς  ΥΥγγεείίααςς
µµααςς  κκοορροοϊϊδδεεύύεειι,,  ααφφοούύ  ααπποοττεελλοούύνν  µµέέ--
ρροοςς  ττηηςς  ππααλλααιιόόττεερρηηςς  κκααιι  ((ωωςς  σσυυννήή--
θθωωςς))  ααννεεφφάάρρµµοοσσττηηςς  ««δδέέσσµµεευυσσήήςς»»  ττοουυ
γγιιαα  55..550000  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  ννοοσσηηλλεευυττώώνν  κκααιι
44..550000  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  γγιιααττρρώώνν  πποουυ  κκααιι
ααννεεππααρρκκεείίςς  εείίννααιι  κκααιι  οούύττωωςς  ήή  άάλλλλωωςς
ββρρίίσσκκοοννττααιι  αακκόόµµαα  σστταα  χχααρρττιιάά..  

Είναι προφανές, ότι όταν στα µέσα
του φθινοπώρου θα εξαπλώνεται η
γρίπη, δεκάδες χιλιάδες ηλικιωµένοι,
γονείς µε τα παιδιά τους, άνθρωποι
των οµάδων υψηλού κινδύνου, άνθρω-
ποι που ανησυχούν, θα έρχονται µαζι-
κά στα νοσοκοµεία για να εξεταστούν
– και δεν θα υπάρχει προσωπικό και
υποδοµές για να µπορούν να εξετα-

στούν. Γι’ αυτό το λόγο το «σχέδιο»
των Καραµανλή-Αβραµόπουλου προ-
βλέπει να καλύπτεται το κενό από τους
ιδιώτες γιατρούς και κλινικές, που θα
πληρώνονται είτε από τα ταµεία, είτε
κατευθείαν από την τσέπη των ασθε-
νών. Οι υπόλοιποι, όσοι δεν έχουν
ασφάλιση, οι µετανάστες, οι πρόσφυ-
γες, οι άποροι, στην ουρά και όταν...   

Αν τώρα κανείς νοσήσει βαριά, είτε
είναι σε οµάδα υψηλού κινδύνου είτε
όχι, έχει πολύ περισσότερες πιθανότη-
τες να πεθάνει, αφού παρόµοια είναι
και η κατάσταση των Μονάδων Εντατι-
κής Θεραπείας. Ο Αβραµόπουλος
υποσχέθηκε την αύξηση των κλινών
ΜΕΘ κατά 100 κλίνες. Πρόκειται επί-
σης για κοροϊδία. Σύµφωνα µε την
Ελληνική Εταιρία Εντατικής Θεραπεί-
ας, τα ελληνικά νοσοκοµεία διαθέτουν
600 κλίνες ΜΕΘ από τις οποίες περί-
που οι 150 δε λειτουργούν, ενώ κανο-
νικά ο συνολικός αριθµός σύµφωνα µε
τις ανάγκες της χώρας θα έπρεπε να
φτάνει τις 2.000 κλίνες. 

Ενώ ο απαιτούµενος ανά κλίνη αριθ-
µός νοσηλευτών είναι 4-6, στην Ελλά-
δα έχουµε δύο µε τρεις. Σε 29.000,
υπολογίζει η Εταιρία τους ασθενείς
που θα είχαν σωθεί το 2008 αν υπήρ-
χαν οι απαιτούµενες κλίνες ΜΕΘ. Το
πρόβληµα έχει ήδη πάρει διάσταση
στην Κρήτη, που έχει και τα περισσό-
τερα περιστατικά µόλυνσης. Πριν από
λίγες µέρες ο διοικητής του ΠΕΣΥ της

Κρήτης έκανε σύσκεψη µε τους διευ-
θυντές όλων των νοσοκοµείων για να
αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της έλλει-
ψης κλινών ΜΕΘ. 

Αν πάλι χρειαστεί κάποιος να κάνει
απλή εισαγωγή σε νοσοκοµείο και εκεί
αναµένεται ότι οι κλίνες δεν πρόκειται
να επαρκέσουν. Το «Εθνικό Σχέδιο
∆ράσης» έχει «λύσεις» και γι’ αυτό: Ή
θα µειώνονται οι «τακτικές» και «µη
επείγουσες εισαγωγές», σε µια περίο-
δο που ήδη ο κόσµος χάνει χρόνια ή
τη ζωή του περιµένοντας να κλείσει σε
βάθος χρόνου µηνών ραντεβού για µια
επέµβαση ή να µπει στο νοσοκοµείο
για εξετάσεις. Ή το πρόβληµα θα «λύ-
νεται» µε διάθεση κενών κλινών ιδιωτι-
κών νοσοκοµείων, ακόµα ένα δώρο
στους κερδοσκόπους της Υγείας ή
ακόµα και µε τη χρήση κλινών στρα-
τιωτικών νοσοκοµείων και τη µετατρο-
πή ξενοδοχείων σε θεραπευτήρια. Ού-
τε πόλεµο να είχαµε…

Κούριερ 

ΌΌσσοονν  ααφφοορράά  ττηη  δδιιάάγγννωωσσηη  ττοουυ  ιιοούύ
ττηηςς  γγρρίίππηηςς  ΗΗ11ΝΝ11,,  µµπποορρεείί  νναα  γγίίννεειι  µµόόννοο
σσεε  δδύύοο  σσηηµµεείίαα  σσεε  όόλληη  ττηη  χχώώρραα,,  σσττηη
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  κκααιι  σσττοο  ΠΠαασσττέέρρ..  ΠΠώώςς
αακκρριιββώώςς  θθαα  µµπποορρέέσσοουυνν  νναα  τταα  ββγγάάλλοουυνν
ππέέρραα  µµεε  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  ππεερριι--
σσττααττιικκάά  πποουυ  ααννααµµέέννοοννττααιι;;  ΣΣττοο  ΗΗρράά--
κκλλεειιοο  ααπποοκκααλλύύφφθθηηκκεε  όόττιι  τταα  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα
χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  ιιδδιιωωττιικκάά  κκοούύρριιεερρ  γγιιαα  νναα

σσττεείίλλοουυνν  τταα  δδεείίγγµµαατταα  σσττοο  ΠΠαασσττέέρρ  γγιιαα
ααννάάλλυυσσηη  τταα  οοπποοίίαα  κκααθθυυσσττεερροούύνν  µµέέρρεεςς..  

Το «Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης» δεν είναι
παρά ένα πυροτέχνηµα, καθώς µια
αντιµετώπιση της επερχόµενης πανδη-
µίας θα χρειαζόταν κονδύλια που η κυ-
βέρνηση δεν είναι διατεθειµένη να δώ-
σει για τη ∆ηµόσια Υγεία. Είναι ενδει-
κτικό το γεγονός, ότι µόλις στις 15 Ιου-
λίου, ο υφυπουργός Οικονοµικών Λέ-
γκας έστειλε εγκύκλιο ζητώντας περι-
κοπές στα προγράµµατα εφηµεριών
των γιατρών προκειµένου να µην υπερ-
βούν τις ήδη εγκεκριµένες πιστώσεις…

Είναι πρόβληµα που απέναντι σε αυ-
τή την κοροϊδία οι ηγεσίες της ΕΙΝΑΠ,
της ΟΕΝΓΕ και της ΠΟΕ∆ΗΝ δεν
έχουν δώσει στον Αβραµόπουλο και
την κυβέρνηση τις απαντήσεις που
χρειάζεται να πάρουν. Είναι πρόβληµα
να αφήνονται οι συνδικαλιστές νοσο-
κοµειακοί γιατροί των πενταµελών επι-
τροπών και οι νοσηλευτές να δέχονται
τις επιθέσεις από τους καλοθελητές
των καναλιών κάθε βράδυ ότι τάχα αυ-
τοί φταίνε για τα προβλήµατα αντιµε-
τώπισης των κρουσµάτων. Αυτό που
χρειάζεται µέσα και έξω από τα νοσο-
κοµεία είναι αγώνες µε αίτηµα µαζικές
δαπάνες για την υπεράσπιση της ∆η-
µόσιας ∆ωρεάν Υγείας για όλους, για
προσλήψεις προσωπικού, για αξιοπρε-
πείς µισθούς, συνθήκες εργασίας και
διαβίωσης.

ΣΣττηηνν  ππρρώώττηη  γγρρααµµµµήή  ττοουυ  κκιιννδδύύννοουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  οοιι
εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σστταα  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα..  ΣΣττοο  ννοοσσοοκκοοµµεείίοο  ττηηςς
ΡΡόόδδοουυ  µµεεττάά  ττοουυςς  δδύύοο  γγιιααττρροούύςς,,  άάλλλλοοιι  ππέέννττεε  εερργγααζζόό--
µµεεννοοιι,,  δδύύοο  ττρρααυυµµααττιιοοφφοορρεείίςς  κκααιι  ττρρεειιςς  ννοοσσηηλλεευυττέέςς
ββρρέέθθηηκκαανν  µµοολλυυσσµµέέννοοιι  ααππόό  ττοο  ΗΗ11ΝΝ11,,  δδύύοο  γγιιααττρροοίί  κκααιι
έέννααςς  ννοοσσηηλλεευυττήήςς  σσττοο  ΡΡέέθθυυµµννοο,,  έέννααςς  γγιιααττρρόόςς  κκααιι
έέννααςς  ννοοσσηηλλεευυττήήςς  σσττηηνν  ΚΚωω..  ΌΌππωωςς  ααννααφφέέρρεειι  σσεε  ππρροο--
κκήήρρυυξξηη  πποουυ  εεξξέέδδωωσσεε  ηη  ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα  ΓΓέέννοοββαα--ΝΝυυ--
σσττέέρριι  ΑΑγγ..ΟΟλλγγαα  ««πποολλλλοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  δδιιεερρωωττώώµµαασσττεε
ππώώςς  εείίννααιι  δδυυννααττόόνν  νναα  έέχχεειι  κκηηρρυυχχθθεείί  ππααννδδηηµµίίαα  ττηηςς
γγρρίίππηηςς  κκααιι  κκααννέέννααςς  νναα  µµηηνν  µµααςς  έέχχεειι  εεννηηµµεερρώώσσεειι  εεππίί--
σσηηµµαα  γγιιαα  ττοο  ππώώςς  θθαα  ππρροοφφυυλλααχχθθοούύµµεε»»..  ΚΚααιι  σσυυννεεχχίίζζεειι::

«Μέσα σε τέτοιες συνθήκες, απαράδεκτα και προ-
κλητικά, η κυβέρνηση επιβάλει τη νέα λίστα των βα-
ρέων και ανθυγιεινών αφήνοντας εκτός τους υγειο-
νοµικούς. ∆ηλαδή, τι πρέπει να γίνει, να νοσήσει όλο
το νοσοκοµείο για να µπούµε επιτέλους στα ΒΑΕ»;

«Ζητάµε από την ΠΟΕ∆ΗΝ να προχωρήσει σε κι-
νητοποιήσεις. Να µην περάσει ο εκβιασµός της τρο-
µολαγνίας για την πανδηµία την ώρα που η κυβέρ-
νηση συνεχίζει τις επιθέσεις της. Να ορίσει για αρχή
24ωρη απεργία και συγκεντρώσεις στα προαύλια
των νοσοκοµείων. Να οργανώσει τη συµµετοχή µε
πούλµαν στη ∆ΕΘ. Μόνο έτσι θα κερδίσουµε τις
προσλήψεις µόνιµου προσωπικού που χρειάζονται
εδώ και τώρα και την ένταξη στα ΒΑΕ. Μόνο έτσι θα
υπερασπιστούµε τη ∆ηµόσια Υγεία» καταλήγει η
προκήρυξη του Νυστεριού.

Προκήρυξη
της Πρωτοβουλίας 
Γένοβα Νυστέρι - Αγ. Ολγα

ΟΟ  ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοοςς  δδεενν  δδίίσστταασσεε  νναα  κκοοκκοορρεευυττεείί  όόττιι  ««ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  θθαα  εείίννααιι  ηη
ππρρώώττηη  ααππόό  ττιιςς  χχώώρρεεςς  πποουυ  θθαα  ππάάρροουυνν  τταα  εεµµββόόλλιιαα»»  κκααιι  όόττιι  ττοο  ««ΕΕθθννιικκόό
ΣΣχχέέδδιιοο  ∆∆ρράάσσηηςς»»  ππρροοββλλέέππεειι  κκααθθοολλιικκόό  εεµµββοολλιιαασσµµόό  γγιιαα  όόσσοουυςς  πποολλίίττεεςς  ττοο
εεππιιθθυυµµοούύνν..  ΤΤαα  ππααππααγγααλλάάκκιιαα  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  άάρρχχιισσαανν  µµάάλλιισστταα  νναα  ππιιππιι--
λλάάννεε  ττηηνν  κκααρρααµµέέλλαα  όόττιι  οο  ««γγρρήήγγοορροοςς»»  εεµµββοολλιιαασσµµόόςς  θθαα  εείίννααιι  ααππόό  τταα  ββαα--
σσιικκάά  χχααρρττιιάά  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  σσεε  ππρρόόωωρρεεςς  εεκκλλοογγέέςς!!

Πέρα από αυτές τις γελοιότητες, επί της ουσίας, διίστανται οι από-
ψεις της επιστηµονικής κοινότητας για τον αν και πόσο είναι απαραίτη-
τος ο εµβολιασµός µερικός ή καθολικός. Σε κάθε περίπτωση, τα εµβό-
λια δεν έχουν καν ακόµα εγκριθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγεί-
ας, ούτε από τις αρµόδιες επιτροπές της ΕΕ και όλες αυτές οι παλινω-
δίες για το πότε θα είναι έτοιµα και αν θα είναι ασφαλή, το µόνο που
δεν εκπέµπουν είναι αισιοδοξία – ιδιαίτερα, όταν εµπλέκονται τα γερά-
κια της φαρµακοβιοµηχανίας όπως οι εταιρίες Glaxosmithkline, Sanofi
Aventis, Novartis, Astra Zeneca που τρέχουν να προλάβουν περιµένο-
ντας τρελά κέρδη από τον καθολικό εµβολιασµό. (150 εκατοµµύρια ευ-
ρώ αναµένεται να στοιχίσει ο εµβολιασµός).

Ενδεικτικό όλων αυτών είναι το γεγονός, ότι σύµφωνα µε το «Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης», όποιος εµβολιάζεται θα υπογράφει υπεύθυνη δήλωση
µε την οποία θα αναλαµβάνει προσωπικά την ευθύνη για τον εµβολια-
σµό του! Γράφει χαρακτηριστικά η αίτηση: «∆ηλώνω ότι α) ενηµερώθη-
κα για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να εµβολιαστώ, καθώς και
για τις ανεπιθύµητες ενέργειες και επιπλοκές του εµβολιασµού. β) γνω-
ρίζω ότι δεν υπάρχει καµία απολύτως ασφαλή ιατρική πράξη, συµπερι-
λαµβανοµένων των εµβολιασµών. γ) συµφωνώ να εµβολιαστώ…».     

Το µόνο σίγουρο είναι ότι ο καθολικός εµβολιασµός χρησιµοποιείται
από την κυβέρνηση σαν «φύλλο συκής» για να κρύψει τη γύµνια της.
Μια δικλείδα ασφαλείας είναι ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας που να µπορεί
να είναι ανά πάσα στιγµή έτοιµο να αντιµετωπίσει µεγάλα γεγονότα από
πανδηµίες µέχρι καύσωνες. ∆υστυχώς οι περικοπές στις δαπάνες και τα

δώρα στην ιδιωτική υγεία, έχουν φέρει το σύστηµα υγείας να αδυνατεί
να λειτουργήσει σε νορµάλ συνθήκες - πόσο µάλλον στις έκτακτες ή
σχετικά έκτακτες, όπως η σηµερινή. Η Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας,
υφίσταται µόνο ως όνοµα. Τα Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν – µόλις
την περασµένη Παρασκευή ένας άνθρωπος παρά λίγο να χάσει τη ζωή
του στην Καλλονή γιατί δεν υπήρχε δεύτερο ασθενοφόρο για διακοµιδή
– και ούτε να συζητάµε για προγράµµατα επισκεπτών υγείας, ενηµέρω-
σης υγιεινής και παροχής (µάσκες κλπ) στον πληθυσµό. 

Οι συνθήκες διαβίωσης, εργασίας, µάθησης, µεταφοράς του πληθυ-
σµού είναι δραµατικές και ευνοούν την ανάπτυξη της πανδηµίας. Όχι
µόνο δεν επιχειρείται καµιά βελτίωση σε αυτές τις συνθήκες, αλλά δεν
υπάρχουν καν γιατροί εργασίας στους µεγάλους εργασιακούς χώρους,
στα σχολεία, στα πανεπιστήµια, ακόµα και στα στρατόπεδα, εκεί που
εξαπλώνεται η επιδηµία και χρειάζεται άµεση αξιολόγηση.

Αυτό που µοιάζει κάπως να ανησυχεί την κυβέρνηση και τους εργο-
δότες, είναι το ενδεχόµενο κόστος στην παραγωγικότητα που µπορεί
να φτάσει τα 3 δις ευρώ. Η υγεία των εργαζόµενων µπαίνει σε δεύτερη
µοίρα. Χαρακτηριστικό το παράδειγµα του πρώτου ασθενή µε Η1Ν1
που εισήχθη σε εντατική στο Ηράκλειο. ∆εν ανήκει στις οµάδες «υψη-
λού κινδύνου», είναι ένας νέος ξενοδοχοϋπάλληλος που καθυστέρησε
να πάει στο νοσοκοµείο γιατί δούλευε και δεν αποτελεί και κανένα µυ-
στικό ότι γενικότερα ο κίνδυνος της απόλυσης, της µη πληρωµής κρέ-
µεται πάνω από τα κεφάλια όσων θα λείψουν «αδικαιολόγητα» από τη
δουλειά – π.χ οι έγκυες γυναίκες.  

Τους επόµενους µήνες θα δούµε πόσο αν η νέα γρίπη θα είναι υψη-
λού κινδύνου. Το µόνο σίγουρο, είναι ότι καθηµερινά βρισκόµαστε αντι-
µέτωποι µε µια κυβέρνηση και συνολικότερα ένα σύστηµα υψηλού κιν-
δύνου που χρειάζεται να ανατρέψουµε.

Γιώργος Πίττας

Νέα γρίπη

«Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης» Αβραµόπουλου
Ξανά κέρδη για ιδιώτες και φαρµακοβιοµηχανίες

«Αβραµόπουλε µην κάνεις το παγώνι». Το σύνθηµα των γιατρών του Ιπποκρατείου Θεσ/νικης ξανά επίκαιρο

10:e10  8/4/09  5:36 PM  Page 1



Νο 878-879 1111

40 χρόνια από το Woodstock

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσηη
ΘΘοοδδωωρρήή  ΗΗλλιιόόπποουυλλοουυ,,  πποουυ  κκλλεείίννεειι  ττηηνν
ττέέττααρρττηη  ββδδοοµµάάδδαα  ααππεερργγίίααςς  ππεείίννααςς,,
δδόόθθηηκκεε  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ΠΠέέµµππττηη
3300//77  

«Η απόφαση για την παράταση της
προσωρινής κράτησης είναι πλήρως
αναιτιολόγητη και συνεπώς αυθαίρε-
τη», τόνισε κατά την διάρκεια της συ-
νέντευξης ο δικηγόρος του, ΝΝίίκκοοςς
ΜΜααββίίδδηηςς. «Ένας άνθρωπος που κρα-
τήθηκε και κατηγορήθηκε ακριβώς
γιατί δήθεν αναγνωρίστηκε λόγω του
ότι είχε ακάλυπτο πρόσωπο, ξαφνικά
και αυθαίρετα η δικαιοσύνη (στο πρό-
σωπο της προέδρου των πληµµελειο-
δικών Τριανταφύλλης ∆ρακοπούλου

και των πληµµελειοδικών Απ. Ζαβι-
τσάνου και Ε. Γεωργίλη) έρχεται και
του φοράει κουκούλα, µε παραµόρ-
φωση ακόµα και των αστυνοµικών κα-
ταθέσεων. Οι δικαστές ζήτησαν την
παράταση της κράτησής του, (…) µό-
νο και µόνο γιατί θεωρείται αµετανόη-
τος επειδή συνεχίζει να επιµένει στην
αθωότητά του. Θέλουνε απλά να οµο-
λογήσει. Παρά τις συντριπτικές κατα-
θέσεις υπέρ του και παρά τις τερά-
στιες αντιφάσεις των αστυνοµικών
που δεν θυµήθηκαν ούτε τα γένια, ού-
τε τα µαλλιά, κανένα χαρακτηριστικό
του Θοδωρή, έρχονται οι δικαστές να
µιλήσουν για εχθρό της δηµοκρα-
τίας». 

Ο ΘΘααννάάσσηηςς  ∆∆ιιααββοολλάάκκηηςς µε την διτ-
τή παρουσία του ως µέλους του ∆.Σ.
της ΟΙΕΛΕ αλλά και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
τόνισε πως «αισθανόµαστε οργή όταν
βλέπουµε έναν δικαστικό λειτουργό
που δεν κάνει καλά την δουλειά του,
όπως ο πληµµελειοδίκης Ελευθέριος
Γεωργίλης, στον οποίο η πολιτεία είχε
αναθέσει να διερευνήσει την υπόθεση
της άνανδρης επίθεσης στην Κωνστα-
ντίνα Κούνεβα και που ο συγκεκριµέ-
νος δικαστικός την βάζει στο αρχείο,
να βρίσκει έναν άνθρωπο προφυλακι-
σµένο 6 µήνες επειδή συµµετείχε σε
διαδήλωση, αρνούµενο όλες τις κατη-
γορίες, και να παρατείνει την προφυ-
λάκισή του για άλλο τόσο χρόνο.

Επειδή όπως ξέρουµε, η δολοφονία
ενός µαθητή πυροδότησε την έκρηξη
του ∆εκέµβρη και έφερε πολλούς από
εµάς στις διαδηλώσεις εκείνων των
ηµερών, θα πρέπει να πούµε πως, αν
η πολιτεία θέλει και άλλο νεκρό, να εί-
ναι σίγουρη πως θα κληθεί να ξανά
πληρώσει τα επίχειρα της οργής των
απλών ανθρώπων, των εργαζόµενων
και της νεολαίας, για οτιδήποτε συµ-
βεί στον Θοδωρή, αφού εµείς δεν
πρόκειται να τον αφήσουµε µόνο
του». 

Η εκδικητικότητα της εξουσίας
παίρνει στο πρόσωπο του Θοδωρή
Ηλιόπουλου απάνθρωπα χαρακτηρι-
στικά, αφού όπως ανακοινώθηκε στην

διάρκεια της συνέντευξης τύπου, πα-
ρά την συνεχιζόµενη απεργία πείνας
από τις 10 Ιουλίου και µε την γιατρό
των φυλακών Κορυδαλλού Όλγα Κο-
σµοπούλου να δηλώνει εγγράφως την
αναγκαιότητα µεταφοράς του στο νο-
σοκοµείο, η διοίκηση των φυλακών
την αρνείται.

Στην συνέντευξη τύπου, εκτός από
τον Ν. Μαβίδη και τον Θ. ∆ιαβολάκη,
πήραν µέρος οι βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ ΤΤ..  ΚΚοουυρράάκκηηςς και ΘΘ..  ∆∆ρρίίττσσααςς,
ενώ παρούσα ήταν και η βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ ΘΘάάλλεειιαα  ∆∆ρρααγγώώνναα και ο
εκπρόσωπος των Πρωτοβάθµιων Σω-
µατείων και µέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
ΑΑλλέέκκοοςς  ΠΠααππαασσππυυρρίίδδηηςς.

4η βδοµάδα απεργία πείνας

Λευτεριά στον Θοδωρή Ηλιόπουλο

ΠΠρριινν  ααππόό  4400  χχρρόόννιιαα,,  σσττιιςς  1155--1188  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ  ττοουυ
11996699,,  σσεε  έένναα  ααγγρρόόκκττηηµµαα  σσττοουυςς  λλόόφφοουυςς  ΜΜππέέθθεελλ
ττηηςς  ΝΝ..  ΥΥόόρρκκηηςς  έέγγιιννεε  ττοο  µµοουυσσιικκόό  φφεεσσττιιββάάλλ  ττοουυ
ΓΓοούύννττσσττοοκκ..  ΥΥπποολλοογγίίζζεεττααιι,,  όόττιι  σστταα  ττρρίίαα  µµεερρόόννυυχχτταα
πποουυ  δδιιήήρρκκεεσσεε,,  ((κκυυρριιοολλεεκκττιικκάά  κκααθθώώςς  οοιι  µµοουυσσιικκοοίί
σσυυννέέχχιιζζαανν  νναα  ππααίίζζοουυνν  κκααθθ’’  όόλληη  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς
ννύύχχττααςς))  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  σσχχεεδδόόνν  µµιισσόό  εεκκααττοοµµµµύύρριιοο
άάννθθρρωωπποοιι..  ΟΟιι  µµοουυσσιικκοοίί  πποουυ  ππέέρραασσαανν  ααππόό  ττηη  σσκκηη--
ννήή  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  ττρριιώώνν  ααυυττώώνν  ηηµµεερρώώνν  ήήτταανν  ηη
ααφφρρόόκκρρεεµµαα,,  ττηηςς  πποοππ--ρροοκκ  µµοουυσσιικκήήςς,,  αανν  κκααιι  σσυυµµµµεε--
ττεείίχχαανν  κκααιι  µµοουυσσιικκοοίί,,  όόππωωςς  οο  ιιννδδόόςς  ββιιρρττοουυόόζζοοςς  ττοουυ
σσιιττάάρρ  ΡΡααββίί  ΣΣααννκκάάρρ..  ΌΌµµωωςς  ττοο  ΓΓοούύννττσσττοοκκ  δδεενν  έέµµεειι--
ννεε  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα,,  ααππλλάά  σσαανν  ττοο  µµεεγγααλλύύττεερροο  γγεεγγοο--
ννόόςς  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  πποοππ  κκοουυλλττοούύρρααςς..  ΉΉτταανν  έένναα
κκοοιιννωωννιικκόό  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  σσηηµµάάδδεεψψεε  ττηηνν  εεπποοχχήή  ττοουυ,,
ηη  λλέέξξηη  ΓΓοούύννττσσττοοκκ,,  εείίννααιι  ππλλέέοονν  σσυυννώώννυυµµηη  ττηηςς  δδεε--
κκααεεττίίααςς  ττοουυ  ‘‘6600..  ΉΉτταανν  ττέέττοοιιαα  ηη  εεππιιρρρροοήή  ττοουυ  ώώσσττεε,,
ηη  χχοούύνντταα  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ττοο  ααππααγγόόρρεευυσσεε,,  ααµµέέσσωωςς
µµεεττάά  ττηηνν  ππρρώώττηη  ππρροοββοολλήή  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  ξξυυλλοοκκοοππώώ--
ννττααςς  κκααιι  όόσσοουυςς  εείίχχαανν  ττηηνν  ττύύχχηη  νναα  ππάάννεε  εεκκεείίννοο  ττοο
ββρράάδδυυ  σσττοο  ΠΠααλλλλάάςς..

Την πρώτη µέρα του φεστιβάλ άνοιξε ο µαύ-
ρος τραγουδοποιός Ρίτσι Χέιβενς. Η ιστορική,
πλέον εκτέλεση του παραδοσιακού Motherless
Child ξεσήκωσε το πλήθος µε τον Χέιβενς να
κραυγάζει ξανά και ξανά τη λέξη «ελευθερία». Η
συντηρητική Αµερική των αρχών του ’60, στο τέ-
λος της δεκαετίας σµπαραλιάζονταν από την ει-
κόνα ενός µαύρου να τραγουδάει µπροστά σε χι-
λιάδες επαναστατηµένους νέους. Νέους και των
δύο φύλλων και όλων των φυλών που µισούσαν
το σύστηµα, τον πόλεµο, το ρατσισµό, την κατα-
πίεση. Νέους που δεν φοβούνταν να κολυµπάνε
και να τριγυρνάνε γυµνοί µαζί µε τα παιδιά τους,
που έκαναν ελεύθερο έρωτα, που κάπνιζαν µαρι-
χουάνα.    

Ο Τζο Μακ Ντόναλντ, από τους Country Joe
and the Fish, µε µια ακουστική κιθάρα ανάγκασε
όλο τον κόσµο να σηκωθεί όρθιος και να τραγου-
δήσει µαζί του στον αντιπολεµικό «Fish Cheer..»:
«Εµπρός στρατηγοί, τρέξτε και κυνηγήστε τούς
κόκκινους, καλός κοµµουνιστής είν’ ο νεκρός
κοµµουνιστής, εµπρός Γουόλ Στρητ, µην καθυ-
στερείς, ο πόλεµος είναι πάρτυ, θα βγουν καλά
λεφτά από τις στρατιωτικές προµήθειες, εµπρός
µητέρες και πατέρες στείλτε τους γιούς σας στο
Βιετνάµ και γίνετε οι πρώτοι στη γειτονιά που θα
τους παραλάβετε σε πακέτο».

Η Τζόαν Μπαέζ, που ο άντρας της βρίσκονταν
στη φυλακή για άρνηση στράτευσης, χλεύασε

τον τότε κυβερνήτη της Καλιφόρνια Ρ. Ρήγκαν
και τραγούδησε το «Τζο Χιλ», για τον εργάτη συν-
δικαλιστή και τραγουδοποιό των IWW που δολο-
φονήθηκε το 1915 από τις αρχές. Η Janis Joplin,
oι Gratefull Dead, που αργότερα θα συµµετείχαν
και στο κίνηµα συµπαράστασης στους Μαύρους
Πάνθηρες, ο Arlo Guthrie, γιός του µεγάλου επα-
ναστάτη τραγουδοποιού του 1930-40 Woody
Guthrie, ο Carlos Santana, «εκπροσωπώντας» την
ισπανόφωνη Αµερική, οι εκρηκτικοί The Who από
τη Βρετανία,  οι Band το συγκρότηµα του
B.Dylan, οι Ten Years After, o Joe Cocker, οι
Jefferson Airplane, οι Crosby, Stills, Nash and
Young στην παρθενική τους εµφάνιση – και τόσοι
άλλοι - έπαιξαν ακούραστα και υπό βροχή για
τρεις ολόκληρες µέρες. Το φεστιβάλ έκλεισε πάλι
µε ένα µαύρο, τον µεγάλο κιθαρίστα της ροκ
µουσικής, Τζίµι Χέντριξ να «δολοφονεί» ξηµερώ-
µατα της ∆ευτέρας τον αµερικάνικο εθνικό ύµνο
µε την παραµορφωµένη ηλεκτρική του κιθάρα. 

Ο συµβολισµός ήταν προφανής. Το καλοκαίρι
του ’69, οι ΗΠΑ σπαράσσονταν από τις εσωτερι-
κές συγκρούσεις, κλείνοντας τρία χρόνια συνε-
χούς κοινωνικής αναταραχής. Είχε ήδη αρχίσει
να διαφαίνεται η ήττα στο Βιετνάµ, την ίδια στιγ-

µή που το αντιπολεµικό κίνηµα βρίσκονταν σε
πλήρη ανάπτυξη µε την πλειοψηφία των αµερικά-
νικων κολλεγίων και πανεπιστηµίων να βρίσκονται
σε συνεχή κατάληψη και το κράτος να προσπαθεί
να επιβληθεί στέλνοντας την αστυνοµία και την
εθνοφρουρά. Στα γκέτο των µεγαλουπόλεων των
ΗΠΑ, στο Ντητρόιτ, το Λος Άντζελες,  ξεσπάσανε
εξεγέρσεις των µαύρων, των ισπανόφωνων, αλλά
και φτωχών λευκών που µόνο µε την εθνοφρουρά
και τους πεζοναύτες κατάφεραν οι αρχές να κα-
ταστείλουν αφήνοντας πίσω τους δεκάδες νε-
κρούς σε κάθε µια από αυτές.

Κίνηµα

ΗΗ  ρριιζζοοσσππαασσττιικκοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  κκιιννήήµµααττοοςς  ήήτταανν  τταα--
χχύύττααττηη..  ΟΟ  φφιιλλεειιρρηηννιικκόόςς  ππρροοσσααννααττοολλιισσµµόόςς  ττοουυ  κκιι--
ννήήµµααττοοςς  ττωωνν  µµααύύρρωωνν  εείίχχεε  φφθθάάσσεειι  σστταα  όόρριιάά  ττοουυ  µµεε
ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΜΜάάρρττιινν  ΛΛοούύθθεερρ  ΚΚιιννγγκκ  ττοο  11996688,,
ττηηνν  ίίδδιιαα  σσττιιγγµµήή  πποουυ  ττοο  κκόόµµµµαα  ττωωνν  ΜΜααύύρρωωνν  ΠΠαανν--
θθήήρρωωνν  κκέέρρδδιιζζεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  µµέέλληη  κκααιι  οορργγάάννωωννεε  έέννοο--
ππλλεεςς  ππεερριιπποολλίίεεςς  κκααιι  σσυυσσσσίίττιιαα  σστταα  γγκκέέττοο..  

Το SDS, οι φοιτητές του ∆ηµοκρατικού Κόµµα-
τος, που έπαιζαν βασικό ρόλο στις αντιπολεµικές
κινητοποιήσεις και στο κίνηµα για τα ίσα δικαιώ-

µατα, µετά την άγρια καταστολή στο συνέδριο
του ∆ηµοκρατικού Κόµµατος στο Σικάγο το ’68,
κινήθηκαν στα αριστερά και δηµιούργησαν µια
σειρά από αυτόνοµες και επαναστατικές οργανώ-
σεις. Το όλο µίγµα, γίνονταν ακόµα πιο εκρηκτι-
κό, καθώς στο κίνηµα συµµετείχαν δεκάδες χιλιά-
δες βετεράνοι και φαντάροι στο ίδιο το Βιετνάµ,
καθώς και αρνητές στράτευσης. 

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίµα προ-
έκυψε το Γούντστοκ, αρχικά όχι σαν κάποιο κινη-
µατικό γεγονός, αλλά σαν επένδυση. «Αποφασί-
σαµε να δώσουµε στο φεστιβάλ τον τίτλο ‘Τρεις
µέρες ειρήνης και µουσικής’, θέλοντας από τη
µια να τονίσουµε τη σχέση µε το κίνηµα ειρήνης,
αλλά ταυτόχρονα να δώσουµε το µήνυµα ότι δεν
θέλαµε να ξεσπάσουν ταραχές» αναφέρει ένας
από τους διοργανωτές του. Το φεστιβάλ, το διορ-
γάνωσε µια εταιρία που συγκροτήθηκε από φιλε-
λεύθερους παραγωγούς, γόνους πλουσίων οικο-
γενειών και επιχειρηµατίες που ήθελαν να δηµι-
ουργήσουν ένα «γεγονός» που να εκφράσει τη
νέα κουλτούρα µε το αζηµίωτο φυσικά. Το συνο-
λικό κόστος της παραγωγής έφτασε τα 2,4 εκα-
τοµµύρια δολάρια – λεφτά που οι διοργανωτές
έλπιζαν να εισπράξουν από τα εισιτήρια.

Περίµεναν περίπου 50.000 κόσµο, αλλά ήδη τη
δεύτερη µέρα, αναγκάστηκαν να σταµατήσουν το
κόψιµο εισιτηρίων και να ανοίξουν την περίφραξη
για να εισβάλλουν οι εκατοντάδες χιλιάδες νέων
που συνέρρεαν, έχοντας δηµιουργήσει µια ουρά
αυτοκινήτων µήκους 33 χιλιοµέτρων, εξαιτίας
εµποδίων που έβαζε η αστυνοµία. Τελικά και ο
κυβερνήτης και οι αρχές της πολιτείας, αφού τα-
λαντεύτηκαν για λίγο, αποφάσισαν ότι ο όγκος
του πλήθους ήταν τέτοιος που αν ξέσπαγαν επει-
σόδια, η κατάσταση θα έβγαινε εκτός ελέγχου
και αποφάσισαν να µην εµποδίσουν τη διεξαγωγή
του φεστιβάλ. 

Οι παραγωγοί µπήκαν αρχικά µέσα, αλλά τελι-
κά έβγαλαν λεφτά και  για τα δισέγγονά τους από
τις πωλήσεις των δίσκων και της ταινίας - που  40
ολόκληρα χρόνια µετά εξακολουθούν να πουλάνε
ασταµάτητα. Όσοι δεν έχετε ακούσει το δίσκο ή
δει την ταινία, κάντε το. Ακόµα και αν δεν σας εν-
θουσιάσει το είδος της µουσικής, η ταινία αποτε-
λεί ένα εξαιρετικό µουσικό ντοκιµαντέρ για τους
νέους και το κίνηµα στην Αµερική τη δεκαετία του
’60. 

Γ.Π.
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