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Χ
ιλιάδες αντιρατσιστές-τριες
συμμετείχαν στην μεγάλη
διαδήλωση που ξεκίνησε από

την Ομόνοια στο κέντρο της Αθή-
νας και στη συναυλία που ακολού-
θησε στο Σύνταγμα, το Σάββατο 21
Μάρτη.

Από τις 12 το μεσημέρι, δύο
ώρες πριν από την επίσημη έναρξη
στην Ομόνοια, είχαν αρχίσει να
συγκεντρώνονται οι διαδηλωτές, με
πρώτους-πρώτους τους μετανά-
στες, η μαζική και μαχητική παρου-
σία των οποίων έδωσε τον τόνο σε
μια πραγματικά πολύχρωμη διαδή-
λωση.

Στα τραπεζάκια της ΚΕΕΡΦΑ
εκατοντάδες υπέγραφαν το κείμενο
που ζητούσε την καταδίκη της Χ.Α.

ενώ οι προκηρύξεις και το υλικό για
την αντιφασιστική συγκέντρωση
στις 20 Απρίλη οπότε αρχίζει η δίκη
των νεοναζί της Χ.Α έγινε ανάρπα-
στο. 

Μαζί με τους γονείς τους συμμε-
τείχαν στη συγκέντρωση δεκάδες
παιδιά μεταναστών. Συγκινητική
ήταν η Αργυρώ από την Αιγυπτιακή
Κοινότητα που μίλησε από την εξέ-
δρα που είχε στηθεί στην Ομόνοια:
«Μιλάω εκ μέρους όλων των εφή-
βων που έχουν γεννηθεί και μεγα-
λώσει εδώ, όπως εγώ. Ζητάμε εμείς
τα παιδιά και όσοι ζούνε χρόνια

εδώ να πάρουμε Ιθαγένεια», τόνισε. 
Οργισμένος ήταν ο χαιρετισμός

του Μοχάμεντ Σεκ και του Αμπντο-
λάι Σοκ από την κοινότητα της Σε-
νεγάλης, που τόνισαν ότι δεν θα
υπήρχαν πρόσφυγες και μετανά-
στες αν οι χώρες της δύσης δεν
έκαναν πολέμους και καταλή-
στευαν τον υπόλοιπο πλανήτη. Ο
Λαμίν Καμπά από την κοινότητα
Γουϊνέας κατήγγειλε τις συνθήκες
κράτησης των μεταναστών που
οδήγησαν στον θάνατο του Μοχά-
μεντ Καμαρά πριν από λίγες βδο-
μάδες στο ΑΤ Κηφισιάς και ζήτησε

να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης. 

«Το μήνυμα της Αλβανικής
Κοινότητας είναι νομιμοποίηση
όλων των μεταναστών τώρα και χω-
ρίς καθυστέρηση» είπε ο Έντμοντ
Γκούρι, πρόεδρος της Ομοσπον-
δίας Αλβανικών Συλλόγων Ελλάδος.
Ο Αντώνης Ρέλλας από την Κίνηση
Χειραφέτησης ΑμεΑ Μηδενική Ανο-
χή θύμισε ότι «η τελική λύση των
ναζί ξεκίνησε από τους ανθρώπους
με αναπηρία το 1936». Ο Ταχίρ Αλι-
ζαντά από την Αφγανική Κοινότητα
Ελλάδας τόνισε: «Σήμερα, είναι η

πρώτη μέρα της Άνοιξης.
Χαίρομαι που βλέπω τόσο κό-

σμο σήμερα». Η Μυρτώ Μαγ-
γιώρου από την Ομάδα Φύλου
και Σεξουαλικότητας της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ τόνισε ότι ο αγώνας

για την ικανοποίηση των αιτημά-
των της ΛΟΑΤ κοινότητας είναι κομ-
μάτι ενός κοινού αγώνα ενάντια στο
σεξισμό, τον ρατσισμό και το σύ-
στημα που τους γεννάει. 

Λίγο πριν ξεκινήσει η πορεία,
έφτασε στην Ομόνοια από το Θέα-
τρο Εμπρός το μπλοκ του Αντιφασι-
στικού Φεστιβάλ Παραστατικών Τε-
χνών. Με πορεία κατέφθασε και
ένα μπλοκ μεταναστών από τις γει-
τονιές κάτω από την Ομόνοια.
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Συγκλονιστική η 21 Μάρτη

Χ
ιλιάδες διαδηλωτές περικύκλωσαν την
περασμένη Τετάρτη, 18 Μάρτη τα νέα
κτίρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-

πεζας (ΕΚΤ) στην Φρανκφούρτη. Ο στόχος
τους: να ακυρώσουν την τελετή των εγκαινίων
που είχε ανακοινώσει ο Μάριο Ντράγκι, ο διοι-
κητής της ΕΚΤ.

Το ίδιο το νέο κτήριο είναι από μόνο του μια
πρόκληση: ένας διπλός, πανύψηλος ουρανο-
ξύστης η ανέγερση του οποίου στοίχισε πάνω
από ένα δισεκατομμύριο Ευρώ. Ένα φαραωνι-
κό έργο, χρηματοδοτημένο από δημόσιο χρή-
μα που αποφασίστηκε από τη διοίκηση μιας
ιδιωτικής (στην ουσία) τράπεζας που ούτε έχει
εκλεγεί ποτέ, ούτε έχει εγκριθεί ποτέ από κα-
νέναν. Και το σκάνδαλο γίνεται ακόμα πιο προ-
κλητικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η διοίκηση
της ΕΚΤ αποφάσισε να “χαρίσει” στον εαυτό
της αυτόν τον μεγαλοπρεπή ουρανοξύστη την
ίδια ακριβώς στιγμή που πρωτοστατεί στην
επιβολή της πιο σκληρής λιτότητας στην Ευ-
ρώπη, μιας λιτότητας που έχει καταδικάσει
εκατομμύρια στη φτώχεια, την ανεργία και τον
κοινωνικό αποκλεισμό.

Την Τετάρτη η Φρανκφούρτη θύμιζε εμπόλε-
μη ζώνη: διαδηλωτές και αστυνομικοί συγ-
κρούονταν βίαια στους δρόμους, περιπολικά
της αστυνομίας παραδίδονταν στις φλόγες, ο
ουρανός πάνω από τα γραφεία της ΕΚΤ ήταν
σκεπασμένος από πυκνό, μαύρο καπνό, ασθε-
νοφόρα μετέφεραν συνεχώς τραυματίες
(αστυνομικούς και διαδηλωτές) στα νοσοκο-
μεία, πυροσβεστικές αντλίες προσπαθούσαν
να διαλύσουν τα συγκεντρωμένα πλήθη εκτο-
ξεύοντας τόνους νερού.

Οι κινητοποιήσεις είχαν οργανωθεί από τον
συνασπισμό Blockupy Frankfurt, μια οργάνω-
ση-ομπρέλα που περιλαμβάνει όχι μόνο την
Die Linke (“Η Αριστερά”) και το Ver.di (το τε-
ράστιο συνδικάτο των εργαζομένων στις υπη-
ρεσίες της Γερμανίας) αλλά και εκατοντάδες
άλλες μικρότερες οργανώσεις της αριστεράς,
εργατικά σωματεία, αντιφασιστικές πρωτοβου-
λίες και κινήματα. 

Πάνω από 6.000 διαδηλωτές πήραν μέρος
στις “άμεσες δράσεις”, το πιο “συγκρουσιακό”
κομμάτι των κινητοποιήσεων που είχε οργανώ-
σει το Blockupy Frankfurt το μεσημέρι της Τε-

τάρτης, ενώ η συμμετοχή στο “πολύχρωμο”,
“ειρηνικό” απογευματινό συλλαλητήριο ξεπέ-
ρασε, σύμφωνα με τους διοργανωτές, τις
25.000. Σε μια παράλληλη κινητοποίηση (που
δεν καλυπτόταν από το Blockupy Frankfurt)
εκατοντάδες διαδηλωτές προσπάθησαν το
πρωί να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό που
προστάτευε την Κεντρική Τράπεζα και να ει-
σβάλουν στο κτίριο. Η αστυνομία τους απώθη-
σε με τη βία -κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να
απλωθεί το κύμα της βίας σε ολόκληρη την πε-
ριοχή γύρω από την τράπεζα.  

Οι κινητοποιήσεις ανάγκασαν τον Ντράγκι
να ακυρώσει τα σχέδιά του για τη μεγαλοπρε-
πή τελετή που ονειρευόταν. Αντί για αυτό πε-
ριορίστηκε σε μια “σεμνή” εκδήλωση. Στην
ομιλία του προσπάθησε να απαντήσει στις κα-
ταγγελίες του κινήματος. “Η Ευρωπαϊκή Ενό-
τητα δοκιμάζεται”, είπε. “Ο κόσμος περνάει
πολύ δύσκολες μέρες. Κάποιοι, όπως οι διαδη-
λωτές σήμερα έξω από εδώ, πιστεύουν ότι το

πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη κάνει πολύ λίγα.
Η ευρωζώνη, όμως, δεν είναι μια πολιτική ένω-
ση του τύπου όπου κάποιες χώρες θα πληρώ-
νουν συνεχώς για τους άλλους... Το γεγονός
ότι κάποιες χώρες αναγκάστηκαν να περά-
σουν από μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής
δεν ήταν... μια επιλογή που επιβλήθηκε πάνω
τους από κάποιους άλλους. Ήταν μια συνέ-
πεια των προηγούμενων αποφάσεών τους”. 

Οργή

Φυσικά, το μόνο που κατάφερε με αυτές τις
δηλώσεις είναι να εξοργίσει ακόμα περισσότε-
ρο τους επικριτές του. Αυτοί που πήραν την
απόφαση να διοργανώσουν πχ την Ολυμπιάδα
των δισεκατομμυρίων το 2004 στην Ελλάδα
δεν ήταν οι εργαζόμενοι που χάνουν τώρα τις
δουλειές τους: ήταν οι κυβερνήσεις του Σημί-
τη και του Καραμανλή.

Ήταν οι εργολάβοι που ανέλαβαν, με το
αζημίωτο φυσικά, τα έργα. Ήταν οι τραπεζίτες

που έτρεξαν να εξασφαλίσουν τα κονδύλια -
και αυτοί με το αζημίωτο φυσικά. Ήταν οι κα-
ναλάρχες που έσπευσαν να μας εξηγήσουν
πόσο κερδισμένοι θα βγαίναμε τάχα,“σαν λαός
και σαν έθνος”, από αυτή τη μεγαλοπρεπή φιέ-
στα. Ήταν οι κυβερνήσεις των “εταίρων” μας
που έσπευσαν να δηλώσουν συμμετοχή -όχι
μόνο των αθλητών τους αλλά κύρια των τρα-
πεζών τους και των κατασκευαστικών εταιρει-
ών τους. 

Από όλους αυτούς -εγχώριους και μη- ούτε
ένας δεν πλήρωσε τις συνέπειες “των προ-
ηγούμενων αποφάσεών τους”. Το αντίθετο έγι-
νε: αυτούς τους ξεχρέωσε η Τρόικα. Και ύστε-
ρα μετέφερε τα βάρη των “προηγούμενων
αποφάσεών τους” μέσα από τα μνημόνια
στους εργάτες και τους φτωχούς.

Αυτό που φοβούνται τώρα η Μέρκελ, ο Σόιμ-
πλε, ο Ολάντ, ο Ντράγκι είναι τη “μόλυνση” της
εργατικής τάξης της Γερμανίας, της Γαλλίας ή
της Ιταλίας από το “ελληνικό μικρόβιο”, το μι-
κρόβιο της αντίστασης και της ανυπακοής. Για
αυτό προσπαθούν, με κάθε ευκαιρία, να παρου-
σιάσουν την διαμάχη γύρω από τη λιτότητα και
τα μνημόνια σαν μια διαμάχη ανάμεσα σε
“έθνη”. “Η ευρωζώνη ... δεν είναι μια πολιτική
ένωση όπου κάποιες χώρες θα πληρώνουν συ-
νεχώς για τους άλλους”, λέει ο Ντράγκι. “Όχι
άλλα δισεκατομμύρια για τους άπληστους Έλ-
ληνες”, γράφει η “κίτρινη” Bild στη Γερμανία.
“Η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις
της στο ακέραιο” λέει ο Ντάιζελμπλουμ.  

Οι χιλιάδες που συγκεντρώθηκαν την περα-
σμένη Τετάρτη έξω από το κτίριο της ΕΚΤ δεί-
χνουν ότι τα κηρύγματα αυτά του εθνικιστικού
μίσους δεν πιάνουν. Όχι, αυτό που παίζεται
δεν είναι μια διαμάχη ανάμεσα στην Ελλάδα
και τη Γερμανία. Είναι ένας πόλεμος ανάμεσα
στους φτωχούς και τους πλούσιους.

Ο Ντράγκι δεν είναι σύμμαχος των φτωχών
της Γερμανίας. Είναι ο εχθρός τους. Όπως
ακριβώς και των φτωχών στην Ελλάδα, την
Ισπανία και την Πορτογαλία. 

Η διαδήλωση της Τετάρτης στην Φρανκ-
φούρτη σήμανε το καμπανάκι του συναγερμού
για τα αφεντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και
δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Κοινή αντίσταση στη λιτότητα 
και στο ρατσισμό
Διαδήλωση ενάντια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη Φρανκφούρτη, 18 Μάρτη
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Η
επιτυχία των αντιρατσιστικών συλλαλητή-
ριων στις 21 Μάρτη έστειλε ένα βροντερό
μήνυμα να αντηχήσει στους δρόμους πολ-

λών πόλεων της Ευρώπης. Όσο κι αν οι κυβερνή-
σεις και οι ηγέτες της ΕΕ προσπαθούν να μας δια-
σπάσουν και να μας αποπροσανατολίσουν, δεν θα
τα καταφέρουν. Η μαζική οργή των εργατών και
της νεολαίας για την ατέλειωτη λιτότητα και την
ανεργία δεν ψάχνει για αποδιοπομπαίους τρά-
γους. Γίνεται κίνημα που αγκαλιάζει τους μετανά-
στες και τους πρόσφυγες και υψώνει τείχος προ-
στασίας ενάντια στις φασιστικές συμμορίες που
σηκώνουν κεφάλι.

Στην Αθήνα, χιλιάδες μετανάστες από τις πιο
μαζικές κοινότητες ενώθηκαν με τους αντιφασί-
στες της ΚΕΕΡΦΑ και πλημμύρισαν τη Σταδίου σε
μια συγκλονιστική πορεία. Από το Μπαγκλαντές
και το Πακιστάν μέχρι τη Σενεγάλη και τη Γουινέα
και από την Αίγυπτο μέχρι την Αλβανία, ένα πολύ-
χρωμο ποτάμι ένωσε τις φωνές του γύρω από τα
ίδια αιτήματα: Θέλουμε χαρτιά, θέλουμε ιθαγέ-
νεια για τα παιδιά, θέλουμε να κλείσουν τα στρα-
τόπεδα που στερούν την ελευθερία σε όλους
τους κατατρεγμένους των πολέμων, θέλουμε να
δικαστούν και να καταδικαστούν οι χρυσαυγίτες

δολοφόνοι και οι προστάτες τους. Στο πλευρό
των μεταναστών, ήταν εκεί οι αγωνιζόμενοι της
ΕΡΤ, νεολαίοι από τους φοιτητικούς συλλόγους
και τα σχολεία, αλλά και εκπαιδευτικοί και εργα-
ζόμενοι στα νοσοκομεία, δείχνοντας χειροπιαστά
τι σημαίνει «Εργάτες ενωμένοι, ποτέ νικημένοι».

Η Ελλάδα δεν είναι η «εξαίρεση»

Ίδιες εικόνες στη Θεσσαλονίκη, στα Χανιά,
στην Πάτρα αλλά και πολύ πιο πέρα. Το κίνημα
στην Ελλάδα δεν είναι μόνο του, η Ελλάδα δεν εί-
ναι η «εξαίρεση» όπως θα ήθελαν οι διάφοροι
Μέρκελ και Κάμερον, Ραχόι και Σαρκοζί.

Στο Παρίσι οι μετανάστες «χωρίς χαρτιά» βγήκαν
στους δρόμους ακριβώς τη στιγμή που οι δημο-
σκοπήσεις που μιλούσαν για πρωτιά του Εθνικού
Μετώπου στις τοπικές εκλογές διαψεύδονταν. Στο
Λονδίνο, το πλήθος που συγκεντρώθηκε στην πλα-
τεία Τραφάλγκαρ έδωσε ηχηρή απάντηση στους
ρατσιστές του UKIP. Και στο Βερολίνο οι διαδηλω-
τές της 21 Μάρτη πήραν τη σκυτάλη από τη
Φρανκφούρτη και την περικύκλωση της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας τις προηγούμενες μέρες,
επιβεβαιώνοντας ότι όλοι μαζί είμαστε ένα δυνατό
κίνημα ενάντια και στη λιτότητα και στο ρατσισμό.

Τώρα, πρέπει να χτίσουμε αυτό το κίνημα δίνον-
τας συνέχεια σε αυτή την επιτυχία. Ένα πρώτο βή-
μα είναι η κινητοποίηση στις 20 Απρίλη, τη μέρα
που ξεκινάει η δίκη της Χρυσής Αυγής (βλέπε δί-
πλα). Αλλά δεν είναι το μόνο. Παντού, σε όλους
τους χώρους, απαιτούμε από την κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ να μην υποχωρήσει στους εκβιασμούς των
ηγετών της ΕΕ, να τηρήσει τις αντιμνημονιακές και

τις αντιρατσιστικές υποσχέσεις της. Να ανοίξει
την ΕΡΤ όπως απαιτεί η συνέλευση των εργαζομέ-
νων της, να κλείσει τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
που θυμίζουν άλλες εποχές. Και πάνω απ’ όλα, να
σταματήσει να πληρώνει το χρέος που πνίγει σαν
θηλιά όλες τις δίκαιες εργατικές διεκδικήσεις.

Η 21 Μάρτη ήταν ένα δυνατό δείγμα για τη δύ-
ναμη που μπορεί να κάνει πράξη αυτή την προ-
οπτική. Συνεχίζουμε μέχρι να ξεσηκώσουμε όλους
τους εργάτες της Ευρώπης σαν μια γροθιά που
θα τσακίσει τους άρχοντες της λιτότητας και του
ρατσισμού.

Τη Δευτέρα 20 Απρίλη ξε-
κινάει στις φυλακές Κορυ-
δαλλού η δίκη της Χρυσής
Αυγής. Οι δικαστικές αρχές
έχουν καθυστερήσει τόσο
πολύ την έναρξη αυτής της
δίκης, ώστε να αρχίσουν να
αποφυλακίζονται οι Μιχαλο-
λιάκοι που είχαν συλληφθεί
μετά τη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα.

Αυτό από μόνο του είναι
ένα ανησυχαστικό μήνυμα
για την έκβαση της δίκης.
Είναι ένας επιπλέον λόγος
γιατί στην έναρξη της δίκης
θα πρέπει να είμαστε μαζικά
εκεί. Η ΚΕΕΡΦΑ μας καλεί
να συγκεντρωθούμε στις
8πμ στο γήπεδο της Προ-
οδευτικής και να πάμε με
πορεία στο χώρο των φυλα-
κών που θα γίνει η δίκη. 

Στην προκήρυξη που κυ-
κλοφόρησε αναφέρει:

«Όλοι και όλες εμείς που
ενώσαμε τις φωνές μας στις
21 Μάρτη ενάντια στο ρα-
τσισμό και την απειλή του
φασισμού, θα δώσουμε δυ-
ναμικό παρών στα δικαστή-
ρια των φυλακών Κορυδαλ-
λού στις 20 Απρίλη για να
μην αφήσουμε να πέσουν
στα μαλακά οι δολοφόνοι
νεοναζί της Χρυσής Αυγής.
… Θα φροντίσουμε με τη
μαζική μας παρουσία να γί-
νει η δίκη βήμα για να ακου-
στεί η φωνή των συγγενών
του Παύλου Φύσσα, η φωνή
όλων των θυμάτων των επι-
θέσεων των ταγμάτων εφό-
δου της Χρυσής Αυγής».

Εργάτες ενωμένοι 
ποτέ νικημένοι!

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

20 Απρίλη
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Σύσκεψη για την προετοιμασία του γιορτασμού της Πρωτομαγιάς καλεί ο Συντο-
νισμός ενάντια στις διαθεσιμότητες, τα κλεισίματα και τις ιδιωτικοποιήσεις. Συγκε-
κριμένα, τη Δευτέρα 30 Μάρτη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας στις 6μμ θα γίνει ανοι-
χτή συνάντηση σωματείων και συνδικαλιστών με θέμα την απεργία της 1ης Μάη.
Φέτος η πανεργατική της Πρωτομαγιάς είναι η στιγμή που θα ακουστεί η φωνή του
εργατικού κινήματος ενάντια στην επιστροφή των μνημόνιων, για να πάρουμε πίσω
όλα όσα μας λεηλάτησαν.

Σύσκεψη για την Πρωτομαγιά

Μετανάστες από το Μπαγκλαντές και το Πακιστάν στην κεφαλή της πορείας στις 21 Μάρτη
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Εορταστική εκδήλωση για την συμπλήρωση δύο χρόνων
αγώνα και την ακύρωση των 118 απολύσεων καλούν οι εργα-
ζόμενοι των Τσιμέντων Χαλκίδας την Πέμπτη 26/3 στον χώρο
του εργοστασίου στις 11πμ. 

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «Όπως είναι γνωστό
στις 26 Μαρτίου του 2013 η πολυεθνική Lafarge σταμάτησε τη
λειτουργία του Τσιμεντάδικου της Χαλκίδας και έκτοτε εφαρ-
μόζει κάθε μήνα, σχέδιο ομαδικών απολύσεων, έχοντας απο-
λύσει μέχρι σήμερα 167 εργαζόμενους.

Με τη συμπλήρωση 2 χρόνων συνεχούς αγώνα για την
ακύρωση των απολύσεων και την επαναλειτουργία του εργο-
στασίου και μετά τις πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις οι
οποίες ακυρώνουν τις 118 πρώτες απολύσεις, το σωματείο
μας διοργανώνει εορταστική εκδήλωση... σας προσκαλούμε
να στηρίξετε με την παρουσία σας το δίκαιο αγώνα μας». 

Επίσης, την Τρίτη 31 Μάρτη θα πραγματοποιήσουν την
ετήσια Γενική Συνέλευση της Ένωσής τους στο Εργατικό
Κέντρο Εύβοιας στις 10πμ.

Νέα εικοσιτετράωρη απεργία
ενάντια στην κατάργηση της Κυ-
ριακάτικης Αργίας θα γίνει την Κυ-
ριακή 5 Απρίλη. 

Απόφαση για την απεργία έχουν
πάρει τα σωματεία Εμποροϋπαλ-
λήλων Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλο-
νίκης, τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων Αθήνας, Θεσσαλονίκης,
Χαλκίδας, τα Σωματεία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων και Εμποροϋπαλλήλων
Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Λάρισας,
Χανίων, Αγρινίου, Καλαμάτας,
Αχαΐας, Ξάνθης και Λαμίας και τα

επιχειρησιακά σωματεία LIDL Ν.
Αττικής, Πράκτικερ, Αρβανιτίδη, ο
Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου και
Χάρτου. Ανακοίνωση με την οποία
υπόσχεται ότι θα κηρύξει απεργία
έχει βγάλει και η Ομοσπονδία Ιδιω-
τικών Υπαλλήλων Ελλάδας. 

Την Πέμπτη 19 Μάρτη έγινε δια-
δήλωση με πρωτοβουλία του “Συν-
τονιστικού δράσης ενάντια στην
κατάργηση της Κυριακάτικης αρ-

γίας και τα «απελευθερωμένα»
ωράρια” από την πλατεία Κοραή
μέχρι το Σύνταγμα με ενδιάμεσους
σταθμούς το υπουργείο Εργασίας
(η πορεία ξεκίνησε από την Πανε-
πιστημίου και βγήκε στη Σταδίου)
και το βιβλιοπωλείο Ιανός. 

Νέα συνέλευση του Συντονιστι-
κού θα γίνει την Τρίτη 24/3 στις
7μμ στα γραφεία του Συλλόγου Βι-
βλίου και Χάρτου.  

Ε
κλογές για την ανάδειξη αντι-
προσώπων στο Συνέδριο της
ΠΟΕ-ΟΤΑ (θα διεξαχθεί 27 με

30 Απρίλη) έγιναν στο Δήμο Βριλησ-
σίων την Πέμπτη 19 Μάρτη. 

Το ψηφοδέλτιο που στήριζε η
«Σκουπιδιάρα», Αγωνιστική Πρωτο-
βουλία, κατέβηκε για πρώτη φορά και
πήρε 24 ψήφους. Συνολικά, ψήφισαν
148 εργαζόμενοι, με τρία λευκά ψηφο-
δέλτια. Το «Ενιαίο Ψηφοδέλτιο» πήρε
73 και εξέλεξε έναν αντιπρόσωπο, ενώ
η παράταξη του ΠΑΜΕ, ΔΑΣ πήρε 48
ψήφους και εξέλεξε επίσης έναν αντι-
πρόσωπο. 

Ο Κώστας Φοινινής, υποψήφιος με
την Αγωνιστική Πρωτοβουλία δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη: «Οι εργα-
ζόμενοι στους Δήμους με τις μνημο-
νιακές κυβερνήσεις των τελευταίων
πέντε χρόνων πλήρωσαν γερό τίμημα
με τις διώξεις εργαζόμενων, με τις
μειώσεις μισθών και όλα τα συνεπακό-
λουθα που διαταράσσουν την εργα-
σιακή ισορροπία, όπως τα εξοντωτικά
ωράρια, η γραφειοκρατία, η εργασια-
κή ανασφάλεια, τα μεγαλύτερα και πε-
ρισσότερα βάρη λόγω των διώξεων
και των αποχωρήσεων πολλών συνα-
δέλφων. Στους Δήμους είχαμε χιλιά-

δες απολύσεις και διάλυση των δομών
με καταργήσεις και συγχωνεύσεις. Η
κάθοδος της Αγωνιστικής Πρωτοβου-
λίας στις εκλογές είχε το νόημα να
απαιτήσουμε να σταματήσει η ιδιωτι-
κοποίηση του Δήμου. Με τις κινητο-
ποιήσεις μας είχαμε κατορθώσει να
μπλοκάρουμε την προηγούμενη Διοί-
κηση να προχωρήσει στην υλοποίηση
των αποφάσεών της για ιδιωτικοποί-
ηση στην Καθαριότητα και στα νομικά
πρόσωπα. 

Είχε το νόημα να στείλουμε μήνυμα
στη νέα Διοίκηση ότι θα μας βρει
μπροστά της αν επιχειρήσει να περά-
σει ιδιωτικοιήσεις ή ΚΟΙΝΣΕΠ. Απαι-
τούμε να γίνουν προσλήψεις εργαζό-
μενων με μόνιμη και σταθερή εργασία
για να ξαναδουλέψουν οι υπηρεσίες
και να εξυπηρετούνται οι δημότες.
Έτσι, οργανωμένα, όλο το εργατικό
κίνημα θα συνεχίσει να απαιτεί με
δράσεις, κινητοποιήσεις και συγκρού-
σεις την αποκατάσταση όλων αυτών
που μας πήραν».   

Ψηφοδέλτια που συμμετέχει ή στη-
ρίζει η «Σκουπιδιάρα» θα κατέβουν
στις εκλογές στο Δήμο Κορυδαλλού
(κατεβαίνει η Μαχητική Πρωτοβουλία)
και στον Δήμο Αγίας Παρασκευής.   

Πρωτοβουλία για να ανοίξει έναν από
τους ομορφότερους χώρους πρασίνου της
γειτονιάς του Θησείου, την Κονίστρα (κού-
νιες Βαρβάρας, Κυμαίων & Δημοφώντος),
παίρνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του 72ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας. 

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: «μετά από
πολύμηνη προσπάθεια, με πρωτοβουλία του
συλλόγου μας και σε συνεργασία με άλλες
συλλογικότητες της γειτονιάς, κάνουμε πρά-
ξη το άνοιγμα του χώρου και την απόδοσή
του στους κατοίκους».

Την Κυριακή 29 Μάρτη από τις 11πμ θα
βρεθούν στην Κονίστρα μαζί με τα παιδιά
τους, ενώ καλούν όλο τον κόσμο της γειτο-
νιάς να μαγειρέψουν και να διασκεδάσουν
όλοι μαζί με μουσικές και χορό.

Τρίωρη στάση εργασίας πραγ-
ματοποίησαν οι εργαζόμενοι στο
Μετρό και τον ΗΣΑΠ την Τετάρτη
18/3 για την ασφάλεια των μετακι-
νήσεων με τους συρμούς των στα-
θερών συγκοινωνιών. 

Σε ανακοίνωσή του το Σωματείο
Ηλεκτροδηγών αναφέρει: «Εδώ και
λίγους μήνες, άρχισαν να κυκλο-
φορούν στο δίκτυο του υπογείου
σιδηροδρόμου (Γραμμή 2), τραίνα
που παρελήφθησαν πριν τρία χρό-
νια (17 συρμοί) και το κόστος τους

έφτασε τα €155.000.000. Εδώ και
πολλούς μήνες, έχουμε επισημάνει
στη ΣΤΑΣΥ ότι οι καινούριοι συρ-
μοί 3ης σειράς του Μετρό της
Αθήνας, παρουσιάζουν προβλήμα-
τα τα οποία πέραν της αναστάτω-
σης των δρομολογίων, θέτουν σε
κίνδυνο αυτό που λέγεται «Ασφά-
λεια Σιδηροδρόμου» (προσωπικό,
επιβάτες, εξοπλισμός). 

Όπως επίσης, τεράστια δυσλει-
τουργία παρουσιάζουν και οι οθό-
νες ελέγχου αποβίβασης – επιβί-

βασης επιβατών στις καμπίνες ηλε-
κτροδήγησης στους συρμούς του
Ηλεκτρικού. Παρά τις όποιες οχλή-
σεις μας, η Διοίκηση της Εταιρείας
δείχνει μία περίεργη στάση, δεί-
χνοντάς μας ότι ή δεν καταλαβαί-
νει τα προβλήματα ή ότι τα θεωρεί
μικρής σημασίας. Υπάρχουν όμως
κάποια όρια που όταν ξεπερνιούν-
ται, ο μόνος τρόπος αντιμετώπισής
τους είναι η ανάδειξη του προβλή-
ματος».

Για άλλη μια χρονιά η Νέα Ιωνία έδειξε
ότι δεν ξεχνά την αντιφασιστική της πα-
ράδοση και τίμησε τη μνήμη των 22 αντι-
φασιστών εργατών που εκτελέστηκαν πρίν 71 χρόνια
από τους ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους,
στο Μπλόκο της Καλογρέζας.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση
που έγινε την Κυριακή 15/3, στην Καλογρέζα. Εκ μέ-
ρους της ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας κατέθεσαν στεφάνι ο ιω-
νιώτης αγωνιστής Μάριος Θ. κι ο μετανάστης εργάτης
Αβαής Μ. σε μια συμβολική κίνηση ενότητας ντόπιων
και μεταναστών εργατών.

Μεταξύ άλλων στεφάνι κατέθεσαν οι αγωνιζόμενοι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ, το σωματείο εργαζομένων του
δήμου Ν.Ιωνίας και πλήθος φορέων της περιοχής. Στο
τέλος της εκδήλωσης φωνάχτηκαν τα συνθήματα "Πο-
τέ ξανά φασισμός" και "Εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημέ-
νοι". Μοιράστηκαν εκατοντάδες προκηρύξεις, τόσο

για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις
21/3, όσο και για την ρατσιστική επίθεση
εις βάρος του μετανάστη εργάτη Σαγκίρ Α.

πριν λίγες μέρες στη Ν.Ιωνία. 
Παρέμβαση της ΚΕΕΡΦΑ έγινε και στο αντιφασιστι-

κό τουρνουά ποδοσφαίρου, που πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια των εκδηλώσεων για το Μπλόκο. Στο
τουρνουά συμμετείχαν παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές
της Ν.Ιωνίας, της ΑΕΚ και του Απόλλωνα. Στις εξέ-
δρες οι φίλαθλοι της Ν.Ιωνίας Refugees και της Origi-
nal N.Ιωνίας, φώναζαν μαζί αντιφασιστικά συνθήματα
"ΑΕΚ και Ιων για πάντα προσφυγιά - τσακίστε τους φα-
σίστες σε κάθε γειτονιά" και "Τους νεκρούς τιμάμε - το
Μπλόκο δεν ξεχνάμε" ενώ πανό υπήρχε και στη μνήμη
του Βαγγέλη Γιακουμάκη. 

Οι εκδηλώσεις που διήρκεσαν όλη την βδομάδα που
πέρασε ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 22/3, με ιστορι-
κό περίπατο στα σημεία που διαδραματίστηκαν τα γε-
γονότα πριν από 71 χρόνια.

Εκλογές για το 
συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ

Συγκέντρωση στο υπ. Παιδείας

ΜΕΤΡΟ-ΗΣΑΠ 

Στάση εργασίας για την ασφάλειά μας

“Ποτέ την Κυριακή”

Ν. ΙΩΝΙΑ

ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ανοίξτε την Κονίστρα

Φ
ω

τό
 9

0
2

.g
r

Συγκέντρωση στο υπουργείο Παι-
δείας πραγματοποίησαν την Δευτέρα
23 Μάρτη εκπαιδευτικοί, γονείς και
μαθητές από την Κεφαλονιά και την
Ιθάκη για τα προβλήματα στην Παι-
δεία. Αργότερα, σε ώρα που η ΕΑ
έφευγε για το τυπογραφείο είχαν προ-
γραμματίσει συγκέντρωση και στο
υπουργείο Ναυτιλίας για τα προβλή-
ματα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. 

Την πρωτοβουλία για τις κινητοποι-
ήσεις πήραν το Εργατικό Κέντρο Κε-
φαλονιάς – Ιθάκης, η ΕΛΜΕ – ΚΙ, η
Ένωση Γονέων, ενώ συμμετείχαν σύλ-
λογοι γονέων και μαθητικά συμβούλια.

Κάποια από τα βασικά τους αιτήμα-
τα είναι: «Κανένας σεισμόπληκτος μα-
θητής χωρίς στέγη, ρεύμα, πόσιμο νε-
ρό, σίτιση. Να δοθούν επιπλέον οικί-
σκοι στα σχολεία για αναγνωστήρια

των σεισμόπληκτων μαθητών. 
Όχι στις καταργήσεις και τις συγχω-

νεύσεις σχολείων. Να επαναλειτουρ-
γήσει η μαθητική εστία στην Ιθάκη. 

Ολοκληρωμένη αντισεισμική θωράκι-
ση και προστασία. Καθημερινά δρομο-
λόγια από Ιθάκη και Κεφαλονιά προς
Πάτρα και Κυλλήνη, χειμώνα - καλοκαίρι. 

Τακτική καθημερινή σύνδεση των
δύο νησιών. Δρομολόγηση σύγχρονων
και ασφαλών πλοίων. Να υπάρχει για-
τρός και εξοπλισμός για τις πρώτες
βοήθειες. Μείωση 50% των εισιτηρίων
και των ναύλων των οχημάτων. Δωρε-
άν εισιτήρια για ανέργους, ειδικές τι-
μές για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες
(συνταξιούχοι, ΝΑΤ, πολύτεκνοι, φοι-
τητές, ΑμΕΑ, φαντάροι, αναπληρωτές
και νέοι εκπαιδευτικοί)».
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Εικοσιτετράωρη απεργία και συγ-
κέντρωση έξω από το υπουργείο Πο-
λιτισμού πραγματοποίησαν οι συμ-
βασιούχοι εργαζόμενοι την Παρα-
σκευή 20 Μάρτη. 

Στην απεργία καλούσαν ο Σύλλο-
γος Εκτάκτων Αρχαιολόγων μαζί με
τα Σωματεία Εργαζομένων του
υπουργείου Πολιτισμού, η Πανελλή-
νια Ομοσπονδία Εργαζομένων Ιδιω-
τικού Δικαίου στο Δημόσιο (ΠΟΕΙΔΔ)
και το Πανελλήνιο Σωματείο Εκτά-
κτων του υπουργείου Πολιτισμού. 

Η Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου, ερ-
γαζόμενη στο ΥΠ.ΠΟ, μας είπε: «Με-
τά από τη συνάντηση με τον Κα-
τρούγκαλο που δεν μας είπε τίποτα
συγκεκριμένο, αλλά στην ουσία πα-
ρέπεμψε όλα τα αιτήματά μας για το
2016, συναντήσαμε τον υπουργό
Πολιτισμού, Ξυδάκη στα πλαίσια της
24ωρης απεργίας μας. Στην δίωρη
συνάντηση που είχαμε μαζί του, το-
νίσαμε το ζήτημα της μονιμοποίησης
των συμβασιούχων εργαζόμενων και
ζητήσαμε να σταματήσουν οι συνε-

χείς καθυστερήσεις στην πληρωμή
των δεδουλευμένων μας. Για το
πρώτο δεν πήραμε καμιά συγκεκρι-
μένη απάντηση, για το δεύτερο υπο-
σχέθηκε να λυθεί άμεσα, αν και δεν
είναι μόνο ζήτημα του ΥΠ.ΠΟ. Επί-
σης, ανέφερε ότι θα υπάρξουν νέες
θέσεις εργασίας στο υπουργείο, αλ-
λά ζητάει χρόνο για να αντιμετωπίσει
τα προβλήματα που υπάρχουν.
Εμείς οργανώνουμε νέα συνέλευση
στο τέλος του μήνα, με πιθανότερη
ημερομηνία τις 30 Μάρτη».  

Σ
τάση εργασίας και συγκέντρωση στην είσοδο
του Νοσοκομείου Χανίων πραγματοποίησαν οι
γιατροί μετά από απόφαση της Ένωσης Για-

τρών ΕΣΥ του νομού την Δευτέρα 23 Μάρτη. 

Οι γιατροί διαμαρτύρονται για την άδικη καταδίκη
των δύο ειδικευόμενων γιατρών στο Νοσοκομείο Ρε-
θύμνου (για την υπόθεση του θανάτου νεαρής κοπέ-
λας λόγω δηλητηρίασης από υπερβολική κατανάλω-
ση αλκοόλ), την συνολική επιδείνωση των συνθηκών
εργασίας και την καθυστέρηση στην αποπληρωμή
των δεδουλευμένων εφημεριών. 

Συγκέντρωση με στάση εργασίας έγινε την Τρίτη
17/3 και από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο Σύ-
ρου, οι οποίοι σε ανακοίνωσή τους τονίζουν: «Οι ορ-
γανικές ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό, βοηθητικό
και διοικητικό προσωπικό είναι πολύ μεγάλες και αν
δεν αλλάξει κάτι στο προσεχές μέλλον θα γίνουν
ακόμα μεγαλύτερες, καθώς αρκετοί εργαζόμενοι (ιδι-
αίτερα γιατροί) είναι κοντά στην συνταξιοδότηση». 

Στο Νοσοκομείο Νίκαιας οι γιατροί ξεκίνησαν επί-
σχεση εργασίας μετά από απόφαση της Γενικής τους
Συνέλευσης την Δευτέρα 23/3. Καλούν σε σύσκεψη
φορέων, σωματείων και άλλων συλλογικοτήτων την
Πέμπτη 26/3 στη 1μμ για κοινό αγώνα «όσον αφορά
τα προβλήματα του νοσοκομείου και των εργαζόμε-
νων σε αυτό με γνώμονα την παροχή δωρεάν, δημό-
σιας, ισότιμης και υψηλής ποιοτικά περίθαλψης». 

Σαράντα Κύματα

Ανακοίνωση για τις συνεχείς ακυρώσεις των συ-
ναντήσεων που έχουν ζητήσει με τον υπουργό Υγεί-
ας κυκλοφόρησαν τα Σωματεία εργαζόμενων Σισμα-
νόγλειου, Παίδων Πεντέλης και Αμαλία Φλέμινγκ.
«Αφού πέρασε από σαράντα κύματα ακύρωσε επ’
αόριστον, τελικά και τη συνάντηση της Πέμπτης
19/3/15 ο Υπουργός Υγείας κ. Κουρουμπλής, με τα
σωματεία εργαζομένων των νοσοκομείων» αναφέ-
ρουν χαρακτηριστικά, ενώ προσθέτουν ότι γνωρίζουν
ότι δεν θα βρουν το δίκιο τους στους «υπουργικούς
διαδρόμους» και θα ακολουθήσουν τον δρόμο «που
κράτησε ως τώρα ανοιχτά τα Νοσοκομεία της περιο-
χής, αυτόν που μας συνέδεσε με τα λαϊκά στρώματα
των όμορων δήμων».

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ-
ΔΗΝ αποφασίστηκε να γίνει πανελλαδική σύσκεψη
των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων των νο-
σοκομείων την Πέμπτη 2 Απρίλη στις 9πμ στο ξενο-
δοχείο Νοβοτέλ. Αμέσως μετά θα πραγματοποιηθεί
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας.

Την Τετάρτη 18 Μάρτη πραγ-
ματοποιήθηκαν οι εκλογές για
την πενταμελή επιτροπή της ΕΙ-
ΝΑΠ στο νοσοκομείο μας. Η συμ-
μετοχή ήταν πρωτοφανής αφού
220 περίπου γιατροί συμμετεί-
χαν, ενώ την τελευταία φορά (το
2012), συμμετείχαν μόνο 100. 

Στις δύο πρώτες θέσεις καθώς
και στην τέταρτη εκλέχθηκαν
υποψήφιοι της ΔΑΚΕ, στην τρίτη
θέση ο Αργύρης Χρίστος από το
Αγωνιστικό Μέτωπο για την Ανα-
τροπή (ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ανένταχτοι
αγωνιστές), στην Πέμπτη, έκτη
και έβδομη θέση συνάδελφοι
από την παράταξή μας και από το ΠΑΜΕ
(Γιαννάκη Κ., Κοκκινόπουλος Σ., Μπακλέζος
Σ. αντίστοιχα).

Οι εκλογές έγιναν με ενιαίο ψηφοδέλτιο
18 γιατρών εκ των οποίων οι 5 από τη ΔΑ-
ΚΕ, οι 6 από το Αγωνιστικό Μέτωπο για την
Ανατροπή, οι 5 από το ΠΑΜΕ, οι 2 από το
ΜΕΤΑ .

Από τη δική μας τη μεριά κάναμε την επι-
λογή να κυκλοφορήσουμε έγκαιρα κείμενο

της παράταξης με τα ονόματά μας και την
άποψή μας για να σπάσουμε το απολίτικο
της ενιαίας λίστας και να πολώσουμε το κλί-
μα προς τα αριστερά.

Πολώσαμε γιατί στο Γεννηματά από το
2012 και μετά σε επίπεδο σωματείου εργα-
ζομένων, αλλά και μέσα στους γιατρούς,
ταυτόχρονα με τη άνοδο της Αριστεράς
έχει δυναμώσει και η ΔΑΚΕ εκμεταλλευόμε-
νη τη διάλυση του μηχανισμού της ΠΑΣΚΕ

που για δεκαετίες ήταν πρώ-
τη δύναμη στο σωματείο. Ζη-
τήσαμε ανοιχτά το μαύρισμα
των υποψηφίων της ΔΑΚΕ και
τη στήριξη στους αριστερούς
αγωνιστές γιατρούς. Ήταν
μια δύσκολη μάχη αφού η κι-
νητοποίηση των νεοδημοκρα-
τών ήταν έντονη από την αρ-
χή. Η εκλογή στην τρίτη θέση
της πενταμελούς ενός αντικα-
πιταλιστή προφανώς τους εκ-
πλήσσει  και τους τρομάζει.

Έχουμε όμως πολλή δου-
λειά ακόμα μπροστά μας. Σε
λίγους μήνες έρχονται οι
εκλογές του ενιαίου σωματεί-

ου εργαζομένων και εκεί πρέπει να δώσου-
με τη μάχη της απονεοδημοκρατικοποί-
ησης του Γεννηματά για να τελειώνουμε με
το μηχανισμό των απεργοσπαστών, των
οπαδών των μνημονίων και της ιδιωτικοποί-
ησης του ΕΣΥ.

Xρίστος Αργύρης
ειδικευόμενος γιατρός ακτινολογίας 

Γ.Ν.Α. Γεννηματάς

Ανοιχτή συνεδρίαση πραγματο-
ποίησε την Πέμπτη 19 Μάρτη η Συν-
τονιστική Επιτροπή των διαθέσιμων
εκπαιδευτικών για να συζητηθεί το
νομοσχέδιο για την επαναφορά των
διαθέσιμων που κατέθεσε η κυβέρ-
νηση και συγκεκριμένα το υπουρ-
γείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

Σε ανακοίνωσή τους μετά την συ-
νεδρίαση οι διαθέσιμοι εκπαιδευτι-
κοί προτείνουν ως προσθήκες στο
σχέδιο νόμου να «επιλυθεί το θέμα
της αναγνώρισης της διαθεσιμότη-
τας για τους 85 εκπαιδευτικούς»
που δεν είχαν υποβάλει αίτηση στις
ανακοινώσεις του υπουργείου Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης και για
τους οποίους δεν είχε εκδοθεί δια-
πιστωτική πράξη απόλυσης. 

«Ο χρόνος της διαθεσιμότητας να
συνυπολογίζεται για κάθε υπηρεσια-
κή και μισθολογική μεταβολή και για

όλα τα ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των υπαλλήλων» και «να
δοθεί η δυνατότητα επιστροφής,
όσων ωθήθηκαν πρόωρα στη σύντα-
ξη». 

Αποφάσισαν ότι θα συμμετείχαν
στην σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ την Δευ-
τέρα 23/3, ότι θα πραγματοποι-
ήσουν συγκέντρωση έξω από το
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης την ημέρα που η ΑΔΕΔΥ θα κά-
νει συνάντηση με τον υπουργό Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης, Γ. Κα-
τρούγκαλο και ότι θα ζητήσουν συ-
νάντηση με τον αναπληρωτή
υπουργό Παιδείας, Τ. Κουράκη για
το πολυνομοσχέδιο που ετοιμάζει η
κυβέρνηση για την Παιδεία. 

STOP PRESS. Συγκέντρωση στο
Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης την Τρίτη 24/3 στις 5μμ καλούν
οι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί.

Σε εξέλιξη ήταν την Δευτέρα 23 Μάρτη το μεση-
μέρι η νέα σύσκεψη των Ομοσπονδιών που είχε κα-
λέσει η ΑΔΕΔΥ όπου θα γινόταν ενημέρωση για το
νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγ-
κρότησης όσον αφορά τις διαθεσιμότητες. 

Εν τω μεταξύ, η Συνομοσπονδία εξέδωσε καταγ-
γελία για την «χρήση των διαθεσίμων των Ασφαλι-
στικών Ταμείων για την εξυπηρέτηση των δανει-
ακών υποχρεώσεων του κράτους». 

Αναφέρει ότι «τα χρήματα των Ταμείων είτε πρό-
κειται για τα διαθέσιμά τους, είτε για τα αποθεματι-
κά τους είτε για οποιαδήποτε άλλα ποσά, είναι “ιε-
ρά”, καθώς προέρχονται από τις εισφορές των ερ-
γαζομένων και προορίζονται αποκλειστικά και μόνο
για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών αναγκών.

Οι ζημιές που έχουν υποστεί τα Ταμεία, κατά το
παρελθόν, ακριβώς εξαιτίας των «εγκληματικών» επι-
λογών των προηγούμενων Κυβερνήσεων, είναι ανυ-
πολόγιστες και έχουν οδηγήσει τα Ασφαλιστικά Τα-
μεία στη σημερινή τους δραματική κατάσταση».

Εκλογική επιτυχία στο ΓεννηματάΚινητοποιήσεις
στα 
νοσοκομεία

Οι διαθέσιμοι συνεχίζουν “Κάτω τα χέρια από
τα αποθεματικά”

Απεργία στο υπουργείο Πολιτισμού

Εργαζόμενοι του Γεννηματά στις 21 Μάρτη

Το μπλοκ των
εργαζόμενων του ΥΠ.ΠΟ.
στο αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο 21Μ.
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Το σχήμα της ΕΑΑΚ στην
Επιστήμη Υλικών της Πά-
τρας οργανώνει την Τρίτη
31/3 στις 5μμ στο ΑΘΕ 3
(Επίκεντρο) εκδήλωση με
θέμα: “Η πάλη ενάντια στο
σεξισμό και την ομοφοβία
σήμερα”.

“Σαν φοιτητές και φοιτή-
τριες παλεύουμε για ένα
δημόσιο, δωρεάν και δημο-
κρατικό πανεπιστήμιο, πα-
λεύουμε όμως την ίδια
στιγμή ενάντια στο ρατσι-
σμό, τον φασισμό και το
σεξισμό. Τις προηγούμενες
μέρες έγινε μεγάλη συζή-
τηση για το θέμα του Βαγ-
γέλη Γιακουμάκη, γι’�αυτό
και χρειάζεται να συζητή-
σουμε όχι αφηρημένα ενάν-

τια στο bullying, αλλά ενάν-
τια στο σεξισμό και την
ομοφοβία. Ζητήματα που
παραμένουν επίκαιρα, τόσο
συνολικά για την κοινωνία
όσο και για την αριστερά.
Για την αριστερά και για τις
σχέσεις που σφυριλατεί με-

ταξύ γυναικών και αντρών
και κατά πόσο ανοίγει σή-
μερα αυτά τα ζητήματα, για
την κοινωνία ώστε να πα-
λεύουμε με καθαρότητα για
την ενότητα της εργατικής
τάξης”, μας είπε η Ράνια
Κούτσικου.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Καλών Τε-
χνών καλούμε στην κινητοποίηση την πρώτη μέ-
ρα της δίκης των νεοναζί, στις 20 Απρίλη. Λίγο
πριν τα Χριστούγεννα και μέσα στο κίνημα κατα-
λήψεων του φθινοπώρου, έγιναν στη σχολή μας
οι πιο μαζικές συνελεύσεις του τελευταίου δια-
στήματος. Εκείνη την περίοδο η ΚΕΕΡΦΑ άνοιγε
την καμπάνια για να καταδικαστούν ισόβια οι δο-
λοφόνοι νεοναζί. Μέσα σε μια τέτοια συνέλευση,
πέρασε το ψήφισμά μας  για να δώσουμε και αυ-
τή την πολιτική μάχη. Θα είμαστε εκεί!

Γιατί θεωρούμε πως η πάλη ενάντια στο φασι-
σμό και στο ρατσισμό είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με την πάλη για να σώσουμε τις σχολές
μας. Το να καταδικαστούν οι νεοναζί θα είναι
μια μεγάλη ανάσα για το κίνημα και θα μπορέ-
σει να δυναμώσει τις βάσεις για να τελειώνουμε
και με το ρατσισμό. Διεκδικούμε από αυτή την
κυβέρνηση, όπου είναι τουλάχιστον προκλητικό
να μη δίνει λεφτά για τις ανάγκες της νεολαίας
αλλά να κρατά ακόμα ανοιχτά τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης και τα αστυνομικά τμήματα που
γίνονται κολαστήρια για εκατοντάδες συναν-
θρώπους μας, να αντιμετωπίσει τη Χρυσή Αυγή
όπως της αρμόζει. Όχι σαν ένα πολιτικό κόμμα,
αλλά σαν μια συμμορία νεοναζί. Και ξέρουμε ότι
μόνο με τη δράση μας μπορούμε να το επιβά-
λουμε. Όπως στείλαμε το μήνυμα στις 21 Μάρ-
τη, όπου η σχολή μας συμμετείχε στη διαδήλω-
ση, έτσι πρέπει να συνεχίσουμε.

Στην ΑΣΚΤ οργανώσαμε μεγάλες δράσεις και
εξορμήσεις με μικροφωνικές για τις 21 Μάρτη
και έτσι γνωρίσαμε πολύ κόσμο. Φοιτητές και
φοιτήτριες αλλά και καθηγητές που ενδιαφέ-
ρονται να μάθουν παραπάνω για το θέμα. Με
όλο αυτό τον κόσμο θα οργανώσουμε τις επό-
μενες βδομάδες μια ανοιχτή σύσκεψη, μια εκ-
δήλωση για τη δίκη η οποία αναμένεται να κρα-
τήσει πολύ καιρό και γι’ αυτό θα χρειαστεί συ-
νεχής παρουσία του κινήματος στο δρόμο, αλ-
λά και την καθημερινή μας παρουσία με εξορ-
μήσεις για να κατέβουμε με το πανό μας στις
20 Απρίλη στη διαδήλωση στον Κορυδαλλό. 

Ελίζα Κρικώνη, φοιτήτρια ΑΣΚΤ

Καταγγελία ενάντια στη δίωξη πέντε φοιτητών
από τον πρώην καθηγητή τους Ι. Σαριδάκη, εξέ-
δωσε ο Φοιτητικός Σύλλογος Ξένων Γλωσσών,
Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπι-
στήμιου, την ίδια ώρα που δίνει μάχη συνεχίζον-
τας την κατάληψη της σχολής ενάντια στη διά-
λυση του τμήματος. 

Οι φοιτητές διώκονται με τις κατηγορίες περί
παράνομης βίας και διατάραξης οικιακής ειρή-
νης για περιστατικά μεταξύ 2011-2013. Τα εν λό-
γω περιστατικά αφορούσαν σε συμμετοχή τους
σε απεργιακές κινητοποιήσεις με την απόφαση
του Συλλόγου, καταλήψεις της σχολής μέσα
από αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων, διαμαρ-
τυρίες και ενημερωτικές παρεμβάσεις. 

Ο Σύλλογος Φοιτητών αναφέρει στην ανακοί-
νωσή του: “Η εν λόγω στάση του καθηγητή
Ιωάννη Σαριδάκη δικαιολογείται αφενός από τις
ακροδεξιές πολιτικές του απόψεις, εκπεφρασμέ-
νες επανειλημμένως και δημοσίως, με τη γνω-
στή φρασεολογία περί «ταγμάτων εφόδου της
αριστεράς» και «κοκκινόμαυρων φασιστών» και

αφετέρου από το προσωπικό του μένος κατά
των εκπροσώπων του Συλλόγου Φοιτητών
Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. που κατήγγειλαν τη διαρκή απουσία
του από τις ακαδημαϊκές του υποχρεώσεις κατά
ένα ολόκληρο εξάμηνο, όσο δηλαδή περίμενε να
βγει το Φ.Ε.Κ. διορισμού του στο Τμήμα Τουρκι-
κών Σπουδών του ΕΚΠΑ, με Πρόεδρο τον κουμ-
πάρο του Γιάννη Μάζη. Τη στιγμή που διενεργεί-
ται Ε.Δ.Ε. και έχει ασκηθεί μήνυση εις βάρος
του για τη μη διδασκαλία των μαθημάτων του
επί ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό εξάμηνο, ο Ιωάν-
νης Σαριδάκης θεωρεί πως δικαιούται να δικάσει
τους εκπροσώπους του Συλλόγου Φοιτητών που
τον κατήγγειλε και το φοιτητικό κίνημα εν
γένει”.                   

Kαταδικάζει την αντιπαιδαγωγική στάση του
καθηγητή και καλεί τους φοιτητικούς συλλόγους
όλης της χώρας να κάνουν το ίδιο τονίζοντας
πως η συγκεκριμένη δίωξη γίνεται ενάντια στην
υπεράσπιση του δημόσιου πανεπιστημίου στην
ίδια του την ουσία, την κριτική σκέψη, το διάλο-
γο και την αμφισβήτηση.          

Μ
ε κεντρικά συνθήματα
“Διαγραφή του χρέους ορι-
στική, ήρθε η ώρα για την

ανατροπή” και “Λεφτά για την
Υγεία, λεφτά για την Παιδεία, όχι
για τις τράπεζες και τα υπουργεία”
βρέθηκαν δέκα Φοιτητικοί Σύλλο-
γοι της Αθήνας από το ΕΜΠ, το
ΕΚΠΑ και τα ΤΕΙ την Πέμπτη 19
Μάρτη στο υπουργείο Παιδείας για
να συναντήσουν τον νέο υπουργό,
Αριστείδη Μπαλτά, και να του κα-
ταθέσουν τα αιτήματά τους.

Τα βασικά αιτήματα που ήταν
κοινά από τις τοποθετήσεις όλων,
αφορούσαν στην άμεση αύξηση
της χρηματοδότησης της Παιδεί-
ας, την κατάργηση των νόμων
Διαμαντοπούλου - Αρβανιτόπου-
λου που τα τελευταία χρόνια
οδήγησαν στην οικονομική κα-
τάρρευση πολλών τμημάτων και
ιδρυμάτων προωθώντας παράλ-
ληλα την είσοδο των ιδιωτών στα
πανεπιστήμια, την κατάργηση
των διαγραφών των φοιτητών και
των ορίων φοίτησης, αλλά και
την επαναπρόσληψη όλων των
απολυμένων εργαζόμενων με
υπογραφή συλλογικών συμβάσε-
ων. Τόνισαν επίσης πως τα σχέ-
δια κατάργησης και συγχωνεύσε-
ων τμημάτων σε οποιοδήποτε
ίδρυμα της χώρας, είναι απαρά-
δεκτα και πως το φοιτητικό κίνη-
μα θα εναντιωθεί σε κάθε προ-
σπάθεια εφαρμογής τους.

Ο υπουργός από τη μεριά του
απάντησε πως δε μπορούν να
υπάρξουν λύσεις εδώ και τώρα
στο σύνολο των αιτημάτων των
φοιτητών παρ’ όλο που παραδέ-
χτηκε πως είναι δίκαια. Δεσμεύτη-
κε ότι θα σταματήσει τις διαγρα-
φές των φοιτητών, τα συμβούλια
ιδρύματος και την άρση του ασύ-
λου μέσω ενός νομοσχεδίου για
την Παιδεία που θα καταρτιστεί
μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Όσο για τα αιτήματα που αφο-
ρούν στη χρηματοδότηση της
Παιδείας για την παροχή της
φοιτητικής μέριμνας, την επανα-
πρόσληψη των απολυμένων ερ-
γαζόμενων και την πρόσληψη εκ-
παιδευτικού προσωπικού, απάν-
τησε πως θα ληφθούν υπόψη
στις ενέργειες της κυβέρνησης
εν όψει της τετραετίας.

Ό, τι ακριβώς είπε στους φοι-
τητές και ο Βαρουφάκης μια
βδομάδα νωρίτερα στη συνάντη-
σή του μαζί τους. Ό, τι ακριβώς

λέει η κυβέρνηση σε κάθε κλάδο
που διεκδικεί την ανατροπή των
μνημονίων εδώ και τώρα. Οι δε-
σμεύσεις προς την Τρόικα δεν
επιτρέπουν τέτοιες κινήσεις για
τους υπουργούς.

Αυτό σημαίνει πως οποιαδήπο-
τε ενέργεια που μπορεί στ’ αλή-
θεια να μπλοκάρει τη διάλυση της
Παιδείας, θα περιμένει. Ο Μπαλ-
τάς είπε συγκεκριμένα στους φοι-
τητές: “Βρείτε μου εσείς τα λεφτά
για να τα δώσω στην Παιδεία”,
για να πάρει την απάντηση: “Δια-

γράψτε το χρέος! Σταματήστε να
πληρώνετε τους τραπεζίτες για
να σωθεί η Παιδεία”.

Ξανά στους δρόμους

Στην ανακοίνωσή τους αμέσως
μετά τη συνάντηση, οι Φοιτητικοί
Σύλλογοι τονίζουν πως θα ξανα-
βρεθούν στους δρόμους για να
μην πληρώσει η νεολαία το χρέ-
ος που το ίδιο το σύστημα δημι-
ούργησε.

Καλούν σε φοιτητική πορεία
στις 2 Απρίλη στο κέντρο της
Αθήνας, δηλώνοντας πως μόνο
έτσι, μέσα από τις Γενικές Συνε-
λεύσεις και το συντονισμό με
όλα τα κομμάτια της κοινωνίας
που βρίσκονται στο δρόμο και
διεκδικούν τη δικαίωση των αγώ-
νων τους μπορεί να επιτευχθεί η
σύγκρουση με την ΕΕ αλλά και
την επιλογή της νέας κυβέρνη-
σης να ιεραρχεί τις δεσμεύσεις
προς τους εταίρους πάνω από
τις ανάγκες της κοινωνίας. 

Την ίδια μέρα κινητοποίηση
οργάνωσαν οι Φοιτητικοί Σύλλο-
γοι του ΑΠΘ στη Θεσσαλονίκη
προσπαθώντας να παρέμβουν
στη συνεδρίαση της Συγκλήτου
όπου βρήκαν κλειδωμένες,
φρουρούμενες πόρτες, όπως κα-
ταγγέλλουν τα σχήματα ΕΑΑΚ
της πόλης. Η πρυτανεία την ίδια
ώρα που απέκλειε τους φοιτητές
έκανε λόγο για την ανάγκη αστυ-
νόμευσης των σχολών για την
υπεράσπιση του ασύλου! Δημι-
ουργώντας μάλιστα μαζί με τα
κανάλια κλίμα κατασυκοφάντη-
σης των φοιτητών. 

Ε.Π.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑ 

Διαγραφή του χρέους οριστική
Όλοι μαζί 
στη δίκη της Χ.Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Όχι στις διώξεις φοιτητών Εκδήλωση ενάντια στην Ομοφοβία
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Συνέχεια από τη σελίδα 2

Ο
Κώστας Παπαδάκης συνήγο-
ρος πολιτικής αγωγής του
αντιφασιστικού κινήματος

στην δίκη της Χ.Α τόνισε: «Θα είμα-
στε εκεί και θα δώσουμε τη μάχη για
να αναδειχθεί η φωνή κάθε μετανά-
στη, απεργού και νεολαίου που
υπήρξε θύμα της Χ.Α και των μηχανι-
σμών που την προστάτευαν».

Το λόγο πήραν επίσης ο Τζαβέντ
Ασλάμ από την Πακιστανική Κοινό-
τητα, ο Αριφουραχμάν Σιράζ από το
ελληνομπαγκλαντεσιανό επιμελητή-
ριο που μίλησε για τον συνεχιζόμενο
αγώνα των εργατών γης στη Μανω-
λάδα, ο Πέτρος Κωνσταντίνου συν-
τονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας, ο Θανάσης Δια-
βολάκης που χαιρέτησε εκ μέρους
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Βασίλης Συλαϊδής
από το Σωματείο Εργαζομένων Ιν-
τρακόμ, η Ελίζα Κρικώνη από την
ΑΣΚΤ, ο Χρίστος Αργύρης μέλος ΓΣ
της ΑΔΕΔΥ.

«Την σημερινή συγκέντρωση την
έχουμε περισσότερη ανάγκη από πο-
τέ, βλέπουμε σήμερα το ρατσισμό να
απλώνεται και ανάμεσα στις χώρες
της Ευρώπης. Δεν θα περάσουν» δή-
λωσε στην ΕΑ ο ιστορικός Δημήτρης
Λιβιεράτος. «Πρέπει να γίνουμε περισ-
σότεροι. Χρειάζεται φροντίδα για
τους πρόσφυγες, ιθαγένεια για τα παι-
διά» μας είπε η Εύα Μπέη, ζωγράφος.

Πορεία
Η πορεία ξεκίνησε από την Ομό-

νοια έχοντας στην κεφαλή της δύο
μεγάλα πανό που κρατούσαν στα
χέρια εκατοντάδες μετανάστες

όλων των εθνικοτήτων, ένα που
έγραφε «21Μ παγκόσμια μέρα κατά
του φασισμού και του ρατσισμού»
και το πανό της ΚΕΕΡΦΑ.

Ακολουθούσαν δίπλα-δίπλα τα
μπλοκ της Αλβανικής Κοινότητας και
της κοινότητας του Μπαγκλαντές.
«Έχουμε μαζευτεί εδώ από όλες τις
κοινότητες. Ζητάμε ιθαγένεια για τα
παιδιά μας, νομιμοποίηση για όλες
τις γυναίκες που έχουν γεννήσει
στην Ελλάδα και δεν τις καλύπτει ο
νόμος» δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Ελόνα. 

Με τα δικά τους πανό διαδήλωσαν
η Ένωση Μεταναστών Εργατών, η
Πακιστανική Κοινότητα, το μαζικό
μπλοκ των μεταναστών από τη Σενε-
γάλη, η Κοινότητα μεταναστών της
Γουινέας, ενώ μετανάστες από την
Αίγυπτο και την Μπιάφρα διαδήλω-
σαν με τις σημαίες τους.

Πολλοί ήταν οι εργατικοί χώροι
που συμμετείχαν με πανό στην δια-
δήλωση: Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες,
γενική συνέλευση υπαλλήλων
υπουργείου Εμπορίου, εργαζόμενοι
στις συγκοινωνίες, το ΥΠΠΟ, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, το Σωματείο Εργαζομένων
στην Ιντρακόμ,  η ΟΕΝΓΕ, το Συντο-
νιστικό των νοσοκομείων, ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα,
εργαζόμενοι του νοσοκομείου Γεν-
νηματά, εργαζόμενοι από το Δήμο
Βριλησσίων, οι Α’, Β’, Γ’, Ε’ και Ζ’
ΕΛΜΕ Αθήνας.

«Στα σχολεία που εργάζομαι στην
Γκράβα, όπου υπάρχουν πολλά παι-
διά μεταναστών υπάρχει ειρηνική συ-
νύπαρξη, αλλά αυτό θέλει συνεχή
επαγρύπνηση» τόνισε η Αρετή, εκ-
παιδευτικός. «Στο νοσοκομείο Παί-
δων Αγλαΐα Κυριακού το ΔΣ του Συλ-

λόγου Εργαζομένων πήρε απόφαση
για τις 21Μ με σύνθημα Υγεία για
όλους» μας είπε η Μαρία Αλιφιέρη. 

Φοιτητές - μαθητές - νεολαία
Έντονη ήταν η παρουσία των σχο-

λών με τα πανό των Φοιτητικών Συλ-
λόγων Αθήνας, συλλόγων ΣΓΤΚΣ και
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας, φοιτητών ΑΣΚΤ, Φι-
λοσοφικής, σχολών ΤΕΙ Πειραιά. «Τις
προηγούμενες μέρες στα ΤΕΙ ανα-
πτύχθηκαν δράσεις για τις 21Μ, κάνα-
με καθημερινές εξορμήσεις, βιντεο-
προβολή, βάλαμε όλες τις δυνάμεις
μας» μας είπε ο Γιώργος από τη ΣΔΟ.

Μαζικό ήταν και το μπλοκ των μα-
θητών. Με πανό ενάντια στη Λεπέν
και το μίσος συμμετείχαν μαθητές
από την Ελληνογαλλική Σχολή, αλλά
και από το 2ο ΓΕΛ Βριλησσίων, το
2ο Πολυπολιτισμικό σχολείο Αθή-
νας, τη Σιβιτανίδειο, οι μαθητές Αnti-
capitalista. «Δεν σταματάμε αν δεν
δούμε τους φασίστες δολοφόνους
της Χ.Α να μπαίνουν όλοι στην φυλα-
κή» μας είπε ο Παναγιώτης από το
ΕΠΑΛ Κρυονερίου. «Στη Σιβιτανίδειο
η πλειονότητα κρατάει γερά το
φράγμα απέναντι στον φασισμό και
τον ρατσισμό» μας είπε ο Γιώργος,
καθηγητής. 

Με τα δικά τους αυτοσχέδια πλα-
κάτ βάδισαν πολλοί διαδηλωτές,
ανάμεσά τους οι «Πολυσυντροφικοί-
ές ενάντια στο σεξισμό, τον ρατσι-
σμό και τον φασισμό», αλλά και μια
ομάδα γερμανών αντιρατσιστών.
«Σήμερα είμαστε εδώ και διαδηλώ-
νουμε για να δείξουμε ότι δεν είμα-
στε όλοι στη Γερμανία το ίδιο πράγ-
μα» μας είπε η Σίντι.

Ανάμεσα στα πανό που διακρίναμε

ήταν αυτά του Αντιφασιστικού Φεστι-
βάλ Παραστατικών Τεχνών, της Αντι-
ναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά,
ένα πανό για την φασιστική απειλή
στην Ουκρανία και τα πολλά μπλοκ
των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ -Κερατσινίου,
Κυψέλης, Νίκαιας, Περιστερίου, Ζω-
γράφου, Πετραλώνων, Νέας Ιωνίας.

Επίσης της ΟΚΔΕ Σπάρτακος, της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της τοπικής επιτροπής
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Κυψέλη-Πατήσια-Γα-
λάτσι, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQ, της
Ρήξης και Ανατροπής στο Ηράκλειο,
του ΕΕΚ, της ΟΚΔΕ, της Αντιπολεμι-
κής Διεθνιστικής Κίνησης, τα πανό
του ΣΕΚ .

Από άλλες πόλεις διαδήλωσαν με
πανό η ΚΕΕΡΦΑ και το Δίκτυο Αντί-
στασης και Αλληλεγγύης Χαλκίδας
και η ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων. «Ήρθαμε
διαδηλωτές από το Βόλο να ενώσου-
με τις φωνές μας με όλο τον κόσμο
ενάντια στο μαύρο, τον φασισμό, τον
ρατσισμό, την ομοφοβία» μας είπε ο
Βασίλης Πέτσης από την ΕΡΑ Βόλου.

«Σήμερα στείλαμε ένα δυναμικό
μήνυμα στο οποίο ανταποκρίθηκε η
μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου, ορ-
γανώσεις, κινήσεις πόλης, σχολεία,
γονείς. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου με-
τώπου αντιφασιστικού-αντιρατσιστι-
κού μπορεί να δώσει το τελειωτικό
χτύπημα» δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Δημήτρης Ταβουλάρης,
δημοτικός σύμβουλος με την Ρήξη
και την Ανατροπή στο  Νέο Ηράκλειο.

Όταν η πορεία έφτασε στο Σύν-
ταγμα είχε ήδη αρχίσει να συγκεν-
τρώνεται κόσμος για τη συναυλία,
ενώ με το πανό της ήταν εκεί και η
Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Αλίμου-
Π. Φαλήρου.

Γ
ια τρεις ώρες στο Σύνταγμα πλήθος κό-
σμου και καλλιτέχνες τραγούδησαν,
φώναξαν, χόρεψαν ενάντια στο φασι-

σμό και το ρατσισμό. Καλλιτέχνες εναλλάσ-
σονταν με ομιλητές από μια σειρά συλλογικό-
τητες και χώρους.

Πρώτη χαιρέτησε η Δέσποινα Κωστοπού-
λου από τις αγωνιζόμενες καθαρίστριες του
Υπουργείου Οικονομικών: «Όλοι είμαστε ίδι-
οι, δεν μας χωρίζει τίποτα, ούτε το χρώμα,
ούτε η θρησκεία, ούτε οι πολιτικές πεποιθή-
σεις. Να τελειώνουμε πια με τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης μεταναστών» τόνισε. «Όλοι
εμείς είμαστε εργατική τάξη, είμαστε ενωμέ-
νοι και δεν θα μας χωρίσει κανένας» είπε ο
επικεφαλής της Πακιστανικής Κοινότητας
Τζαβέντ Ασλάμ.  

Τη συναυλία άνοιξε με την κιθάρα του, ο
Σπύρος Γραμμένος που κάλεσε τον κόσμο να
φωνάξει δυνατά. «Τι θέλουμε; Χαρτιά! Πότε;
Τώρα!» ήταν η απάντηση των μεταναστών που
είχαν πάρει θέση μπροστά στην εξέδρα. «Εκτός
από το να φωνάζουμε ενάντια στον ρατσισμό,
πρέπει να δούμε και πρακτικά αποτελέσματα.
Πρέπει να έρθει άμεσα νόμος για την Ιθαγένεια
στα παιδιά μεταναστών. Άμεσα. Δεν μπορούμε

να περιμένουμε» είπε ο Στάθης Δρογώσης.
Ο Θανάσης Καμπαγιάννης δικηγόρος της

πολιτικής αγωγής στην δίκη της Χ.Α κάλεσε
όλους να συμμετέχουν μαζικά στην μάχη για
την καταδίκη της Χ.Α που ξεκινάει στις 20
Απρίλη. «Σας θέλουμε μαζί μας σε αυτήν την
μάχη, που θα κρατήσει πολλούς μήνες, μια
μάχη που αξίζει να τη δώσουμε και να την
κερδίσουμε».

«Τα χέρια ψηλά για αυτούς που φύγαν, να
μην περιμένουμε μια μέρα για να κάνουμε
αγώνα, μπορούμε να κάνουμε κάθε μέρα
αγώνα» έστειλαν το μήνυμά τους οι φίλοι του
Παύλου Φύσσα, Mistah Rude και Tiny Jackal.

Στο Σύνταγμα ήταν όλες οι γενιές: « Ιθαγέ-
νεια για εμάς, χαρτιά για τους γονείς μας,
στην φυλακή οι φασίστες» φώναξε από την
εξέδρα, ο Xασάν μαθητής από το Πακιστάν
σε διαπολιτισμικό σχολείο. Η Αγγελική μαθή-
τρια, μετέφερε το μήνυμα μαθητών της Ελλη-
νογαλλικής σχολής. Συγκλονιστικός ήταν ο
χαιρετισμός της 99χρονης αγωνίστριας της
αντίστασης Κατίνας Σηφακάκη: «Είμαι η πιο

τυχερή της γενιάς μου που κατάφερα να επι-
ζήσω από τον ξένο και ντόπιο κατακτητή και
ακολουθώ τώρα τα παιδιά και τα εγγόνια
στους καινούργιους αγώνες». 

Με ρυθμούς swing και γρήγορα 2/4 οι Μu-
chatrela και οι Radiosol ξεσήκωσαν τον κό-
σμο, ενώ σε ελληνικά και γαλλικά ράπαραν οι
307 jamsquad – που  απαίτησαν να σταματή-
σουν οι μετανάστες να πληρώνουν τα υπέ-
ρογκα παράβολα. «Μακάρι να μην υπάρχει
μέρα ‘κατά’, να υπάρχει μέρα υπέρ της ειρή-
νης, της αγάπης, της αδελφοσύνης» είπε ο
Jerome Kaluta αναφερόμενος στη μέρα κατά
του ρατσισμού, με τον κόσμο να τραγουδάει
μαζί του για την ελευθερία - «Liberte».  

Τη συγκέντρωση στην Ομόνοια και τη συ-
ναυλία στο Σύνταγμα συντόνισαν αντίστοιχα,
ακούραστες, η Εύα Μαυρογένη και η Μαρία
Καραγιαννάκη από την ΕΡΤopen, που μετέ-
φερε και τον χαιρετισμό του Βασίλη Παπα-
κωνσταντίνου. Τη συναυλία στο Σύνταγμα
χαιρέτησε επίσης ο πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ
Παναγιώτης Καλφαγιάννης.

«Ο αντιφασιστικός και ο αντιρατσιστικός
αγώνας συνεχίζεται. Δεν θα εναποθέσουμε
τις ελπίδες μας, τους αγώνες μας σε κάποι-
ους μηχανισμούς, τους θεσμούς του συστή-
ματος» τόνισε ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποι-
ός από το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστα-
τικών Τεχνών στο Εμπρός.  

«Eίμαστε εδώ ενάντια σε κάθε φασισμό,
κρυμμένο ή φανερό» είπαν οι Αδέσποτες
Σκύλες στο Βαλς των Βρώμικων Δρόμων
Νο4. Συγκλονιστικό το τραγούδι τους πάνω
στους στίχους του Τίτου Πατρίκιου, «Με βρή-
κε η ποίηση». «Ανοίγει το στόμα της η πόλη
αργά τη νύχτα και εγώ καταπίνω το πικρό χά-
πι της μοναξιάς» τραγούδησε στα αγγλικά με
την κιθάρα του τους πρώτους στίχους του
Valley of Death, o Αλέξης Καλοφωλιάς.

Όμως, το Σάββατο το βράδυ στις 21Μ κα-
νένας μετανάστης δεν ένοιωθε μόνος. Η μα-
ζικότατη παρουσία των μεταναστών στη συ-
ναυλία και ακόμα περισσότερο στην διαδή-
λωση που προηγήθηκε, έδωσε μια μικρή γεύ-
ση από την τεράστια δύναμη που κρύβουν
μέσα τους οι γειτονιές της Αθήνας όταν γί-
νονται μια γροθιά.

Γιώργος Πίττας

Συναυλία στο Σύνταγμα

“Τι θέλουμε; Χαρτιά! Πότε; Τώρα!”
Φωτό: Κάτια Λιχτενβάζνερ
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Πάνω από 20 διαδηλώσεις γίνανε στις 21 Μάρτη
στη Γαλλία «ενάντια σε όλους τους ρατσισμούς

και το φασισμό», απαιτώντας «ισότητα ή τίποτα». Με
10.000 διαδηλωτές από τους οποίους πάνω από τους
μισούς στο Παρίσι, είναι η πιο μεγάλη αντιρατσιστική
αντιφασιστική διαδήλωση εδώ και χρόνια. Ήταν επί-
σης η πρώτη απάντηση στο δρόμο απέναντι στο ρα-
τσιστικό και κατασταλτικό κλίμα που εντάθηκε μετά τις
επιθέσεις στις αρχές Γενάρη. 

Ως απόδειξη της υποκρισίας της εξουσίας και των
κομμάτων της δεξιάς όπως και της αριστεράς που μι-
λούσαν πριν λίγο καιρό στο όνομα της ελευθερίας του
λόγου, αυτές οι διαδηλώσεις ενάντια στο ρατσισμό
απαγορεύτηκαν σε δυο πόλεις. Στο Καλαί, έγινε δια-
δήλωση με εκατό άτομα παρόλη την απαγόρευση.
Στην Τουλούζη δεν άφησαν τη διαδήλωση να περάσει
από το κέντρο της πόλης, όπου 600 αστυνομικοί είχαν
κινητοποιηθεί.

Στο Παρίσι, πίσω από ένα μεγάλο μπλοκ των «sans
papiers», διαδηλώσανε πολλές συλλογικότητες και ορ-
γανώσεις ενάντια στο ρατσισμό, τον φασισμό και την
ισλαμοφοβία, μαζί και με την «Ένωση των Γάλλων
Εβραίων για την Ειρήνη», συνδικαλιστές και κόμματα
της ριζοσπαστικής αριστεράς. 

Παρεμβάσεις

Στο τέλος της διαδήλωσης γίνανε παρεμβάσεις που
καταγγείλανε τις επιθέσεις ενάντια στους Ρομά και
τους μουσουλμάνους, τα εγκλήματα της αστυνομίας
στις λαϊκές γειτονιές και την ατιμωρησία που έχουν.
Ακουγότανε συνέχεια το σύνθημα «Είμαστε όλοι μαύ-
ροι, Άραβες, Ρομά και μουσουλμάνοι». Οι εκπρόσωποι
των sans-papiers ζήτησαν τη νομιμοποίηση όλων, το
κλείσιμο των κέντρων κράτησης και της Frontex, ενώ
τα συνδικάτα εξήγησαν ότι η επισφάλεια των μετανα-
στών εργατών είναι απειλή για όλους τους εργαζόμε-
νους. 

Μια ελληνίδα ακτιβίστρια έκανε τη σύνδεση με τις δια-
δηλώσεις στην Ελλάδα και την ανάγκη διεθνούς αλλη-
λεγγύης. 

Αυτή η κινητοποίηση σίγουρα δεν είναι αντίστοιχη
των ρατσιστικών κατασταλτικών επιθέσεων της κυβέρ-
νησης. Το καμπανάκι χτυπάει σοβαρά: αυτή την Κυ-
ριακή οι τοπικές εκλογές θα δείξουν νέα άνοδο του
Εθνικού Μετώπου.

Αλλά αυτή η μέρα μπορεί να είναι η αρχή μιας αντεπί-
θεσης. Μια ανοιχτή συνέλευση ανακοινώθηκε από τις
128 οργανώσεις που είχαν υπογράψει για τις 21 Μάρτη,
για τις 4 Απρίλη: «Μετά τις 21 Μάρτη: συνεχίζουμε!»

Ντενί Γκοντάρ, Κίνηση CONEX, Γαλλία

Πάνω από 10.000 διαδήλωσαν στο κέντρο
του Λονδίνου ενάντια στο ρατσισμό το Σάβ-
βατο 21 Μάρτη, ενώ πάνω από 2.500 διαδή-
λωσαν στη Γλασκώβη, και 150 στο Κάρντιφ. 

Οι διαδηλώσεις ήταν κομμάτι της διε-
θνούς ημέρας δράσης ενάντια στο ρατσι-
σμό και έδειξε ότι σε όλο τον κόσμο οι δρό-
μοι ανήκουν στους αντιρατσιστές. Το συλ-
λαλητήριο στο Λονδίνο ήταν μαχητικό και εί-
χε πολλή νεολαία, με σημαντική συμμετοχή
Μουσουλμάνων. Πολλοί περαστικοί χειρο-
κροτούσαν και ζητωκραύγαζαν καθώς η πο-
ρεία κατευθύνονταν στην πλατεία Τραφάλγ-
καρ. “Είμαστε πολύ περισσότεροι από σας”,
φώναζαν οι αντιρατσιστές, όταν πέρασαν
μπροστά από μια 12άδα ρατσιστές που έκα-
ναν “αντιδιαδήλωση” στο Piccadilly Circus.

Η συγκέντρωση στο Λονδίνο ξεκίνησε με
πολύ συγκινητικές ομιλίες ανθρώπων που

παλεύουν για δικαιοσύνη μετά από το θά-
νατο κάποιου συγγενή τους από τα χέρια
των Αρχών, όπως  η Carole Duggan, της
οποίας ο ανηψιός Mark Duggan είχε δολο-
φονηθεί  από την αστυνομία. Μίλησαν συν-
δικαλιστές, πολιτικοί και ακτιβιστές ανάμε-
σά τους ο Jeremy Corbyn βουλευτής, ο
George Galloway βουλευτής και η Natalie
Bennett, πρόεδρος του Green Party. Ο Γε-
νικός Γραμματέας του CWU, Billy Hayes
είπε ότι ο κόσμος θα έπρεπε να αντιστέκε-
ται στους “ιμπεριαλιστικούς πολέμους”
που   έχουν οδηγήσει σε “πολιορκία τις
μουσουλμανικές κοινωνίες”. Η Diane Ab-
bott, βουλευτής, είπε στους συγκεντρωμέ-
νους: “είναι λυπηρό το γεγονός ότι μερικοί
άνθρωποι στο Εργατικό Κόμμα φαίνεται να

νομίζουν ότι υπάρχει κάποιο όφελος με το
να προσπαθούν να ακολουθήσουν το
UΚΙP. Οχι! Πρέπει να κοντράρουμε τα επι-
χειρήματά τους με κάθε ευκαιρία”. 

Η Zita Holborne από το Barac είπε: “Οι πο-
λιτικοί λένε ότι ζούμε σε μία μετά-ρατσιστική
εποχή. Αλλά το ζήτημα δεν είναι πόσο μα-
κριά έχουμε έρθει, αλλά πόσο μακριά θα πι-
σωγυρίσουμε”. O Weyman Bennett από το
Unite Against Fascism και ένας από τους ορ-
γανωτές της διαδήλωσης είπε στη συγκέν-
τρωση: “Είμαστε ενωμένοι ενάντια σε αυτούς
που θέλουν να μας διαιρέσουν. Είδατε στην
κορυφή της πορείας τους γιατρούς και τους
νοσηλευτές. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας φτιά-
χτηκε από μετανάστες και οι μετανάστες θα
έπρεπε να είναι καλοδεχούμενοι εδώ”. 

Ανταπόκριση της εφημερίδας
Socialist Worker 

Περίπου 600 άτομα συμμετείχαν στη διαδήλωση στη
Βαρκελώνη, που καλέστηκε από την κίνηση Unitat Con-

tra el Feixisme i el Racisme (UCFR) για να σηματοδοτήσει
την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, 21 Μαρτίου.

Η πορεία πέρασε από το Σαν Μαρτί, μια συνοικία της ερ-
γατικής τάξης, που ενώθηκε για να αντιταχθεί στο άνοιγμα
στη γειτονιά τους γραφείο των ναζί. Το κεντρικό πανό κρα-
τούσαν εκπρόσωποι από ένα ευρύ φάσμα οργανώσεων της
γειτονιάς, που συμμετέχουν τώρα στην UCFR Σαν Μαρτί,
στην ομάδα που έκανε το μεγαλύτερο μέρος της προετοι-
μασίας για τη διαδήλωση. Υπήρχαν επίσης σημαντικές αντι-
προσωπείες από όλα τα κόμματα της αριστεράς: από το σο-
σιαλιστικό κόμμα και το PSC μέχρι την Αυτόνομη Ριζοσπα-
στική Αριστερά του CUP. Η διαδήλωση είχε επίσης μια ισχυ-
ρή παρουσία μουσουλμάνων και μεταναστών, από τις γυναί-
κες που φορούν μαντίλα πίσω από το κεντρικό πανό, μέχρι
αντιπροσωπείες από διάφορα τζαμιά, από το "χωρίς χαρτιά"
κίνημα, μια ομάδα μεταναστών ΛΟΑΤ, το SOS Racisme...

Η διαδήλωση ήταν μικρή, εν μέρει λόγω των άσχημων και-
ρικών συνθηκών, και εν μέρει επειδή συνέπεσε με άλλες ση-
μαντικές κινητοποιήσεις. Ακόμα κι έτσι, το εύρος και η δια-
φορετικότητα της διαμαρτυρίας, και οι ισχυρές τοπικές ρί-
ζες της, σήμαινε ότι ήταν ένα σημαντικό βήμα προς τα εμ-
πρός στον αγώνα ενάντια στο γραφείο των ναζί, στη μάχη
κατά της ισλαμοφοβίας, και στον αγώνα που έχουμε μπρο-
στά μας για την εξάλειψη των φασιστών από τα τοπικά συμ-
βούλια στις δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

David Karvala, ακτιβιστής της κίνησης  UCFR 
και μέλος της En lluita, αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ 

Χ
ιλιάδες κόσμου συμμετείχαν στη διαδήλωση στις 21 Μάρτη στο
Βερολίνο που οργάνωσε η πρωτοβουλία My right is your right και
στήριξαν δεκάδες αντιρατσιστικές οργανώσεις, μεταναστευτικοί

σύλλογοι και κοινότητες, και οργανώσεις της αριστεράς. Μεταξύ άλλων συμμετείχαν το
κόμμα Die Linke, το συνδικάτο των εκπαιδευτικών GEW, οργανώσεις τούρκων μετανα-
στών και το κουρδικό κόμμα DHP, πρωτοβουλία ισπανών νεο-μεταναστών, και οι πρόσφυ-
γες που αγωνίζονται εδώ και δύο χρόνια για πολιτικό άσυλο, καθώς και η Ελληνική Κοινό-
τητα Βερολίνου. 

Ήταν μια ζωντανή και μαχητική διαδήλωση με τραγούδια και συνθήματα, όπου βάδισαν
μαζί μουσουλμάνες με μαντίλες, κούρδισες του Κομπανί και γερμανίδες φεμινίστριες. Κυ-
ρίαρχα ζητήματα ήταν η απόδοση πολιτικού ασύλου στους πρόσφυγες, η αντίθεση στην
ισλαμοφοβία του PEGIDA και στην Ευρώπη-Φρούριο. Όπως αναφέρει το κάλεσμα των
διοργανωτών: "υψώνουμε τη φωνή μας ενάντια στο ρατσισμό, την ισλαμοφοβία, τον αντι-
σημιτισμό, τις διακρίσεις σε βάρος των Ρομά, την απάνθρωπη πολιτική ασύλου σε Γερμα-
νία και Ευρώπη. Την ώρα που γερμανικές επιχειρήσεις εξάγουν όπλα σε εμπόλεμες πε-
ριοχές, άνθρωποι πεθαίνουν στη Μεσόγειο στην προσπάθειά τους να σωθούν από τον πό-
λεμο. Την ώρα που ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κλείνουν οικονομικές συμφωνίες με χώρες
εκτός ΕΕ, που τις οδηγούν στη φτώχεια, εμποδίζουν τους οικονομικούς μετανάστες να
μπουν στην Ευρώπη. Η αστυνομία και οι αρχές συνεχίζουν στο εσωτερικό της ΕΕ τη ρα-
τσιστική πολιτική που ασκεί η Frontex στα εξωτερικά της σύνορα".

Λευτέρης Αραμπατζής 

Ηιρλανδική 21 Μάρτη πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια μιας ευρύτερης
ημέρας ενάντια στη λιτότητα και συνέπεσε με μια μαζική διαδήλωση

κατά των τελών ύδρευσης. Σε μια χώρα 4,5 εκατομμύριων ανθρώπων,
80.000 διαδήλωσαν κατά της έμμεσης φορολογίας του νερού ως μέρος
του μεγαλύτερου λαϊκού κινήματος στην πρόσφατη ιστορία της Ιρλαν-
δίας. Το κίνημα έχει μετατραπεί σε μια γενικευμένη διαμαρτυρία εναντίον
των έξι χρόνων λιτότητας. Η 21 Μάρτη ήταν ως εκ τούτου μια σημαντική
ευκαιρία για να συνδεθεί η πάλη για την καταπολέμηση του ρατσισμού με
την πάλη ενάντια στη λιτότητα και τις ιδιωτικοποιήσεις. Μια ευρεία γκάμα
συνδικαλιστών, αντιρατσιστικών οργανώσεων και κοινοτήτων μεταναστών
πραγματοποίησαν πορεία ενάντια στο ρατσισμό στα πλαίσια της Παγκό-
σμιας Ημέρας κατά του Ρατσισμού, πριν τη συγκέντρωση για το νερό. 

Οι ομιλητές υπογράμμισαν την ανάγκη καταπολέμησης του θεσμικού
κρατικού ρατσισμού ζητώντας από την ιρλανδική κυβέρνηση τον τερ-
ματισμό της κράτησης των προσφύγων σε στρατόπεδα “άμεσης παρο-
χής” και την χορήγηση ιθαγένειας στους Irish Travellers, μια αυτόχθο-
να μειονοτική ομάδα. 

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυνε η Κατερίνα Θωίδου από την
ΚΕΕΡΦΑ στην Ελλάδα μέσω τηλεφώνου και έστειλε μήνυμα αλληλεγ-
γύης του αντιφασιστικού κινήματος στην Ελλάδα, που παλεύει ενάντια
στην άνοδο της Χρυσής Αυγής. Οι αντιρατσιστές διαδηλωτές συναντή-
θηκαν με την πορεία Right2Water, και εντάχθηκαν στο πλήθος φωνά-
ζοντας το σύνθημα «μαύροι και λευκοί, παλεύουν ενωμένοι, το νερό εί-
ναι ανθρώπινο δικαίωμα!». Αργότερα ένας ακτιβιστής του αντιρατσιστι-
κού κινήματος μίλησε την εξέδρα της συγκέντρωσης του Right2Water.
Ακτιβιστές σχεδιάζουν να συγκαλέσουν τον Απρίλιο μία συνδιάσκεψη
για τη συνέχεια της αντιρατσιστικής καμπάνιας. 

Jimmy Yan, επιτροπή Μ21, SWP Iρλανδίας

ΠΑΡΙΣΙ
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Για την Παγκόσμια Μέρα Ενάντια
στο Ρατσισμό, καλέστηκε μια διαδή-
λωση στη Λευκωσία, που οργανώθη-
κε από οργανώσεις και κινήσεις της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς,
δύο από τις οποίες ήταν τουρκοκυ-
πριακές. Εκατό περίπου διαδηλωτές
συγκεντρωθήκαμε στον κόμβο
«ΟΧΙ», μαζί με τα πανό, τις σημαίες
και τα πλακάτ μας. Ανάμεσα στους
διαδηλωτές ήταν και αρκετοί ανέν-
ταχτοι που ενημερώθηκαν από τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επίσης,
συμμετείχε και μικρός αριθμός
Τουρκοκυπρίων και μεταναστών. 

Η πορεία κατηφόρισε την Τρικούπη
όπου είναι τα μαγαζιά των μετανα-
στών και έκανε μια πρώτη στάση στο
τζαμί Ομεριέ. Εκεί έγινε μια μικρή ομι-
λία για την Ισλαμοφοβία. «Μας λένε
ότι το Ισλάμ είναι μια φονταμενταλι-
στική και σκοταδιστική θρησκεία. Αυ-
τή η θρησκεία είναι που οπλίζει τα χέ-
ρια των δολοφόνων τζιχαντιστών που
απειλούν τάχα τις δυτικές αξίες.
Εμείς, τους απαντάμε ότι είναι οι δι-
κοί τους βάρβαροι πόλεμοι και τα κα-
ταστροφικά τους αποτελέσματα, εί-
ναι η εκμηδένιση της ζωής της νεο-
λαίας αραβικής καταγωγής στα γκε-
τοποιημένα κέντρα των ευρωπαϊκών
μεγαλουπόλεων, αυτά που γεννούν
τους δολοφόνους τζιχαντιστές».

«Say it loud, say it clear refugees are
welcomed here», «No human is ille-
gal», «Black and White unite and fight»
ήταν τα συνθήματα που κυριάρχησαν
στις γειτονιές των μεταναστών.

Στο οδόφραγμα στην οδό Λήδρας
έγινε μια δεύτερη στάση. Τουρκοκύ-
πρια ομιλήτρια αναφέρθηκε στην πο-
λιτική συγκυρία στην οποία γίνονται
οι σημερινές διαδηλώσεις ενάντια
στο ρατσισμό και τη σημασία τους.

«Οι μετανάστες είναι της γης οι κο-
λασμένοι, ντόπιοι και ξένοι εργάτες
ενωμένοι», «Κεφάλαιο μνημόνια γεν-
νούν το φασισμό, με αγώνες ταξι-
κούς τσάκισμα και των δυο», «Από τις
Βρυξέλες ως τη Λευκωσία, εχθρός
μας είναι οι τράπεζες και τα υπουρ-
γεία», ήταν μερικά από τα συνθήματα
που φωνάζονταν διασχίζοντας τη Λή-
δρας, την κεντρική οδό της παλιάς
πόλης. Η πορεία κατέληξε στην πλα-
τεία όπου ακολούθησε μουσική. 

Η σημερινή μέρα ήταν μια μέρα
δήλωσης ότι όλοι εμείς θέλουμε να
παλέψουμε ενάντια στον ρατσισμό,
την ισλαμοφοβία και τη φασιστική
απειλή. Αυτή η ενότητα πρέπει να
έχει συνέχεια στη δράση ώστε να
πλατύνουμε και να μεγαλώσουμε. 

Μπροστά μας υπάρχουν πολλά
ζητήματα που απαιτούν δράση.  

Μυριάνθη Λοίζου
Πρωτοβουλία Ενάντια 
στη Φασιστική Απειλή

Β
ροντερό παρόν έδωσαν δύο
χιλιάδες περίπου εργαζόμε-
νοι, φοιτητές, μαθητές και με-

τανάστες στις 21 Μάρτη στο συλλα-
λητήριο και τη συναυλία που πραγ-
ματοποιήθηκαν  στη Θεσσαλονίκη. 

Στο συλλαλητήριο καλούσαν και
παραβρέθηκαν το ΕΚΘ, η ΕΔΟΘ, το
Σωματείο Εργαζομένων της Κόκα-
Κόλα, ο Σύλλογος Εργαζομένων
του ΟΚΑΝΑ, το Σωματείο Εργαζο-
μένων ΨΝΘ, το Σωματείο Εργαζο-
μένων της ΕΥΑΘ, η Γ’ και Ε’�ΕΛΜΕ
Θεσσαλονίκης και η ΕΛΜΕ Ξάνθης,
οι Σχολικοί Φύλακες Θεσσαλονίκης,
ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης, ο Σύλλο-
γος Εργαζομένων Δήμου Καλαμα-
ριάς, το Σωματείο Εργαζομένων
Lidl Ελλάς «Η συναντίληψη», το Σω-
ματείο Εργαζομένων Χαλυβουργίας
ΣΙΔΕΝΟΡ, ο Σύλλογος Αλβανών Με-
ταναστών «Μητέρα Τερέζα», ο Ελ-
ληνο-Αλβανικός Σύλλογος Εργαζο-
μένων και Φίλων Θεσσαλονίκης «η
Πρόοδος», οι «Indigenous people of
Biafra», η Πακιστανική Κοινότητα, η
Κοινότητα Σενεγαλέζων, ο Παλαι-
στινιακός Σύνδεσμος Βορείου Ελ-
λάδος, Φοιτητικοί Σύλλογοι, η Πρω-
τοβουλία Κατοίκων Τούμπας, το κί-

νημα SOS Χαλκιδική, η Επιτροπή
Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, η ΚΑΡ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΚΕΕΡΦΑ. 

Πριν από το συλλαλητήριο έγιναν
χαιρετισμοί από μεταναστευτικούς,
αντιρατσιστικούς και πολιτικούς φο-
ρείς. Ο Αριάν Τζάρα από το Σύλλογο
Αλβανών Μεταναστών «Μητέρα Τε-
ρέζα» στο χαιρετισμό του τόνισε ότι
θα πρέπει να δοθεί άμεσα ιθαγένεια
στα παιδιά που έχουν γεννηθεί και
μεγαλώσει στην Ελλάδα. Οι μετανά-
στες από τη Μπιάφρα και τη Σενεγά-
λη ζήτησαν να σταματήσουν οι μεγά-
λες δυνάμεις να καταστρέφουν τις
χώρες τους και να τους δοθούν χαρ-

τιά. Ο Αλ Χαλάκ από τον Παλαιστινια-
κό Σύνδεσμο Βορείου Ελλάδος ανέ-
φερε τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά
της καταπίεσης των Παλαιστίνιων
από το κράτος του Ισραήλ. Η Πόπη
από τις ΕΛΜΕ τόνισε ότι θα πρέπει
να καταδικαστούν οι νεοναζί εγκλη-
ματίες της Χρυσής Αυγής. 

Ο Κώστας Τορπουζίδης, συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ στη Θεσσαλονί-
κη υπογράμμισε ότι η μάχη ενάντια
στους νεοναζί θα συνεχιστεί τόσο
στα δικαστήρια, όσο και στους δρό-
μους. Χαιρετισμό απεύθυναν επί-
σης το σωματείο του ΨΝΘ, οι σχο-
λικοί φύλακες, εκπρόσωποι τριών

φοιτητικών συλλόγων, η επιτροπή
δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, η ΚΑΡ και
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ακολούθησε η διαδήλωση στους
κεντρικούς δρόμους της πόλης που
κατέληξε στην κατειλημμένη ΕΡΤ3, η
οποία αφιέρωσε πολύωρο πρόγραμ-
μα στη μάχη κατά του ρατσισμού και
του φασισμού, συνδυάζοντας έτσι
τα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά
αιτήματα με τις διεκδικήσεις ενάντια
στην λιτότητα και τα μνημόνια. Εκεί
έγινε συναυλία με τα συγκροτήματα
Gumbo Kulapo, BaiLdSA, Τούρι
Μπέρι και Κακό Συναπάντημα.

Δήμητρα Κομνιανού

Με μαζική συμμετοχή
περίπου 600 ατόμων πραγ-
ματοποιήθηκε το Σάββατο
21 Μάρτη το Παγκρήτιο Αντιφασιστικό Συλ-
λαλητήριο στα Χανιά. Τα τραγούδια του
Παύλου Φύσσα έδιναν τον τόνο ενώ με πα-
νηγυρικό τρόπο υποδέχονταν οι παρευρι-
σκόμενοι τις αντιφασιστικές αποστολές από
την υπόλοιπη Κρήτη. Ακολούθησαν ομιλίες:

Ο Μύρωνας Μαρκάκης από την Ιατρική
Ηρακλείου και η Άλε Κρήτη από το Σύλλογο
Φοιτητών και τους Μεταπτυχιακούς Φοιτη-
τές του Ρεθύμνου τόνισαν ότι όπως οι φοι-
τητές δίνουν συλλογικά και οργανωμένα τη
μάχη ενάντια στα αντιεκαιδευτικά νομοσχέ-
δια έτσι δίνουν και τη μάχη για να μπει στη
φυλακή η Χρυσή Αυγή. 

Ο Φώτης Μπιχάκης από την Αντιφασιστική
Κίνηση Χανίων σημείωσε ότι η μάχη ενάντια
στον φασισμό συνεχίζει να δίνεται και μέσα
στα σχολεία. Ο Γιάννης Σαρρής, δημοτικός
σύμβουλος με την Κίνηση Πολιτών “Πρώτα ο
Άνθρωπος”, επεσήμανε ότι ο αγώνας για τη
νομιμοποίηση των μεταναστών συνεχίζεται.
Η Ντίνα Κληρονόμου, από το Σύλλογο Δα-
σκάλων και Νηπιαγωγών Χανίων ανέφερε
την αναγκαιότητα δράσεων στα σχολεία και
παντού ενάντια στο ρατσισμό ενώ ο Σερα-
φείμ Ρίζος, δημοτικός σύμβουλος με την Αν-
ταρσία στα Χανιά, κάλεσε σε ενίσχυση του
αντιφασιστικού κινήματος ενόψει της δίκης
της Χρυσής Αυγής στις 20 Απρίλη. 

Κορυφαία στιγμή του συλλαλητηρίου
ήταν όταν μίλησαν στο μικρόφωνο εκπρό-
σωποι της LGBTQI κοινότητας στην Κρήτη,
ο Φίλιππος και η Βάγια, δηλώνοντας ότι πα-
λεύουν για να οργανώσουν το πρώτο Pride
στην Κρήτη για τις 26-27 Ιουνίου ενώ κατήγ-

γειλαν το ομοφοβικό έγκλημα
στον φοιτητή Βαγγέλη Γιακου-
μάκη, αποσπώντας θερμό χει-

ροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. 
Ο Γιώργος Μαλινάκης, από την ΚΕΕΡΦΑ

Χανίων δήλωσε ότι δεν έχουμε καμία εμπι-
στοσύνη στη δικαιοσύνη που αθώωσε τους
μπράβους της Μανωλάδας και κωλυσιέργη-
σε με αποτέλεσμα λόγω παρέλευσης του
18μηνου να αφήνονται ελεύθεροι οι χρυσαυ-
γίτες. Πραγματοποιήθηκαν και άλλες τοπο-
θετήσεις ενώ χαιρετισμό απηύθηναν το πε-
ριφερειακό σχήμα Ανυπότακτη Κρήτη και η
Βάλια Βαγιωνάκη, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. 

Στη συνέχεια ακολούθησε η προγραμματι-
σμένη πορεία στην πόλη που πέρασε και
έξω από τα κλειστά γραφεία της ναζιστικής
συμμορίας. Στην πορεία συμμετείχαν με τα
πανώ τους οι Φοιτητικοί Σύλλογοι του Πανε-
πιστημίου στο Ρέθυμνο, οι αντιπροσωπείες
της ΚΕΕΡΦΑ από Ηράκλειο, Χανιά και Ρέθυ-
μνο, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οι 300 μετανάστες απερ-
γοί πείνας του 2011, Άραβες μετανάστες,
εκπρόσωποι της Πακιστανικής και Μπαγ-
κλαντεσιανής κοινότητας στα Χανιά, το Συν-
τονιστικό LGBTQI και Pride Κρήτης Con-
Queer, ο Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου
Κρήτης κι ο Σύλλογος Φοιτητών Βιολογίας
στο Ηράκλειο.

Τέλος και με την επιστροφή από την πο-
ρεία ακολούθησε συναυλία με χιπ-χοπ, ροκ,
έντεχνη και κρητική μουσική με τους Βία,
Ορατότης Μηδέν, Dragons, Αποσπερίτης,
με τους Σπύρο και Λευτέρη Παναγιωτάκη
καθώς και με τους Γιάγκο Χαιρέτη και Χάφιζ
Ακούρ να ξεσηκώνουν τα πλήθη σε ένα πα-
νηγυρικό, αντάρτικο, αντιφασιστικό γλέντι.

Eιρηναίος Μαράκης

Εκατοντάδες αντιρατσι-
στές-τριες συγκεντρώθη-
καν στις 21Μ στην πλ.Γε-

ωργίου στην Πάτρα μετά το κάλεσμα της ΚΕΕΡΦΑ, σωμα-
τείων και συλλογικοτήτων της περιοχής για την Παγκόσμια
Μέρα ενάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό. Το παρών
έδωσαν φοιτητητές, εργαζόμενοι από τον ιδιωτικό τομέα,
τα νοσοκομεία, καθηγητές και πολλοί άλλοι, ενώ μαζί μας
διαδηλώσαν τόσο εργάτες γης από την Μανωλάδα όσο
και σύντροφοι από την ΚΕΕΡΦΑ Ηλείας.

Η μέρα ξεκίνησε με τα μεγάφωνα να πλημμυρίζουν
την κεντρική πλατεία της πόλης με μουσικές και ανακοι-
νώσεις. Πριν την πορεία πραγματοποιήθηκαν ομιλίες
από το Σωματείο μαγείρων-σερβιτόρων (εκπροσωπών-
τας όλα τα σωματεία που είχαν δηλώσει συμμετοχή), την
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας, τη Λαϊκή Συνέλευση Άνω Πόλης, τη νε-
ολαία ΣΥΡΙΖΑ, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τον Σύλλο-
γο Εξορισθέντων και Φυλακισθέντων περιόδου ‘45-’74,
την Α’ ΕΛΜΕ Αχαΐας και το ΣΕΚ.

Κοινός τόπος όσων μίλησαν ήταν ότι η πάλη ενάντια στον
ρατσισμό και στoυς φασίστες πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να
υλοποιηθούν τα αιτήματα του αντιρατσιστικού κινήματος,
να σταματήσουμε την φασιστική απειλή και να εξασφαλί-
σουμε την καταδίκη των νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Στη συνέχεια ακολούθησε πορεία στους δρόμους της
πόλης. Ξεκινώντας από την πλατεία Γεωργίου βαδίσαμε
από την Μαιζώνος φτάνοντας στα γραφεία της Χρυσής
Αυγής οπού η πορεία στάθηκε φωνάζοντας: «Ποτέ ξανά
φασισμός» και «Ούτε στην Πάτρα, ούτε πουθενά τσακί-
στε τους φασίστες σε κάθε γειτονιά». Μέσω της Κορίν-
θου επιστρέψαμε στην πλ. Γεωργίου.

Μπροστά μας βρίσκεται η καμπάνια για την δίκη της
Χρυσής Αυγής και η μάχη για να κλείσουν τα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες, να
πάρουν ιθαγένεια όλα τα παιδιά. Η ΚΕΕΡΦΑ θα δουλέψει
μαζί με όσους βρεθήκαμε το Σάββατο στον δρόμο για να
εξασφαλίσουμε ότι σε αυτές τις μάχες θα νικήσουμε.

Nεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΥΠΡΟΣ

Διαδήλωση
στη Λευκωσία

Aντιρατσιστική Θεσσαλονίκη

XANIA ΠΑΤΡΑ
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Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών

“Ι
θαγένεια για όλα τα παιδιά”
έγραφαν τα κίτρινα μπαλόνια
στα χέρια των παιδιών από

την Κοινότητα των Αφγανών που με
τις σφυρίχτρες τους ξεσήκωσαν το
Ψυρρή καλώντας τον κόσμο στην
προσυγκέντρωση του Θεάτρου ΕΜ-
ΠΡΟΣ πριν τη μεγάλη αντιρατσιστι-
κή και αντιφασιστική διαδήλωση της
Ομόνοιας. Εκεί βρέθηκαν και τα μέ-
λη της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ
“Μηδενική Ανοχή” που με τα αμαξί-
διά τους και σκύλους συνοδείας δια-
δήλωσαν στο μπλοκ του Αντιφασι-
στικού Φεστιβάλ Παραστατικών Τε-
χνών από το Μοναστηράκι κλείνον-
τας την Αθηνάς μέχρι την Ομόνοια
και φωνάζοντας ασταμάτητα “Ποτέ
ξανά Φασισμός”.

Το πολύχρωμο μπλοκ του Αντιφα-
σιστικού Φεστιβάλ Παραστατικών Τε-
χνών στην διαδήλωση ήρθε να επιβε-
βαιώσει την μεγάλη επιτυχία που και
φέτος διαφαίνεται για την σημαντική
αυτή διοργάνωση που συνδέει τον
κόσμο του θεάτρου με το αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό κίνημα.

Από την πρώτη κιόλας μέρα, την
Πέμπτη 19/3, το Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ
ξεχειλίζει κάθε βράδυ από κόσμο
αφού σε όλες ανεξαιρέτως τις πα-
ραστάσεις γίνεται το αδιαχώρητο.

Όμως είναι η αναβάθμιση των θε-
ματικών ενοτήτων και των συζητήσε-
ων που φέτος έχουν δώσει μια πιο
πολιτική κατεύθυνση στο Φεστιβάλ
με την ανάδειξη των πολλών και δια-
φορετικών αιτημάτων του αντιρατσι-
στικού και αντιφασιστικού κινήμα-
τος.

Η συζήτηση της Παρασκευής 20/3
οργανωμένη από την “Μηδενική
Ανοχή” το “Ναζιστικό έγκλημα στην
Ελλάδα και άτομα με αναπηρία” ξε-
κίνησε με την προβολή του συγκλο-
νιστικού ντοκιμαντέρ του Ρόμπερτ
Κριγκ «Ανάξιος για να ζήσει» (2005)
για τη ζωή ενός “ψυχικά” ανάπηρου
παιδιού στη Γερμανία τα χρόνια της
ναζιστικής κυριαρχίας που την “γλύ-

τωσε” μέσα από τις κλινικές του θα-
νάτου που έστελναν χιλιάδες παιδιά
προς την “τελική λύση”.

Ο Αντώνης Ρέλλας διάβασε από
το «μανιφέστο» της Χρυσής Αυγής,
τις «απόψεις» των ναζίδων και στην
Ελλάδα, για την στείρωση των ανά-
πηρων και ακόμα χειρότερα για την
ναζιστική ευγονική απέναντι στους
ανάπηρους που χαρακτηρίζονται
“ζωές ανάξιες της ζωής”. 

Η συζήτηση είχε τεράστιο ενδια-
φέρον και για το τελευταίο κομμάτι
της καταγραφής επιθέσεων από
Χρυσαυγίτες σε ανάπηρους ή σε
υποστηρικτές του αναπηρικού κινή-
ματος, ενώ ιδιαίτερη μνεία έγινε
στην προσπάθεια της Χρυσής Αυγής
την προηγούμενη περίοδο να βρει
πατήματα σε ΔΣ ψυχιατρικών ιδρυ-
μάτων.

Μεγάλη συμμετοχή και καλή συζή-
τηση είχε και η εκδήλωση της Κυρια-
κής 22/3 «Το κατηγορητήριο της
Χρυσής Αυγής -Οι μαρτυρίες των
θυμάτων» με κεντρικό εισηγητή τον
Θανάση Καμπαγιάννη εκ μέρους της
Πολιτικής Αγωγής του Αντιφασιστι-
κού Κινήματος (Jail Golden Dawn),
τον Γιάννη Νηφάκο (Mistah Rude)
από τους “Δεν Ξεχνάμε” την οικογέ-
νεια και τους φίλους του Παύλου

Φύσσα και τον Γιούνους Μοχαμεντί
από το Δίκτυο Καταγραφής Ρατσι-
στικών Επιθέσεων. Όλοι συμφώνη-
σαν ότι χρειάζεται μαζική συμμετοχή
στη δίκη με πρώτο βήμα ένα μεγάλο
ενωτικό αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο την πρώτη μέρα 20 Απρίλη.

Ενεργή συμμετοχή

Το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παρα-
στατικών Τεχνών συμμετέχει ενεργά
στην Πολιτική Αγωγή του Αντιφασι-
στικού Κινήματος για την δίκη της
Χ.Α. στηρίζοντας και κινηματικά και
οικονομικά με τα χρήματα της ενί-
σχυσης που μαζεύονται κατά την
διάρκεια του φεστιβάλ. Σημαντική
και η παρέμβαση της Μαρίας Γκίκα,
μητέρας του μαθητή που μαχαιρώ-
θηκε το 2012 από φασίστες στο Φά-
ληρο, η οποία υπογράμμισε την
προσπάθεια για να περιέλθουν ακό-
μα περισσότερες επιθέσεις των ναζί
στο κατηγορητήριο της δίκης.

Οι συζητήσεις συνεχίζονται με θε-
ματολογία που ανοίγει τα αιτήματα
του αντιρατσιστικού και αντιφασιστι-
κού κινήματος όπως η Ιθαγένεια για
όλα τα παιδιά και το άσυλο, ρατσι-
σμός και εκπαίδευση, αντιφασιστική
και αντιρατσιστική τέχνη και η πα-
ρέμβασή της, κ.ά.

Δυνατό και με πολύ πολιτική διά-
θεση είναι φυσικά και το θεατρικό
πρόγραμμα του φεστιβάλ που έχει
κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοι-
νού. Στο “4ο Σώμα” την παράσταση
της ομάδας ΔΑΓΙΠΟΛΗ από τους
καλλιτέχνες με αναπηρία αλλά και
στον αντιπολεμικό “Βόυτσεκ” σε μια
εκπληκτική βιοσωματική διασκευή
από την ομάδα Σημείο Μηδέν το θέ-
ατρο γέμισε ασφυκτικά με κόσμο
που καθόταν ακόμα και πάνω στην
σκηνή. Ενθουσιασμένο βγήκε το κοι-
νό και από τον «Ρωμαίο και Ιουλιέτα
για δυο» της Ομάδας ΙΔΕΑ και από
το “Δε Variete” των Μάκη Παπαδη-
μητράτου και Αντώνη Τσιοτσιόπου-
λου με guest star τον Φοίβο Δεληβο-
ριά. 

Πολύ γέλιο έπεσε και στους Ma-
sterz of Stringz με το “Μπροζ Γκρε-
μόζ” και στο “Α- Στερητικό” με την
Τατιάνα Σκανάτοβιτς, ενώ μεγάλο
χειροκρότημα πήραν οι Αδέσποτες
Σκύλες στο Βαλς των βρώμικων
δρόμων 4, που την προηγούμενη μέ-
ρα είχαν ανέβει με απόσπασμα της
παράστασής τους στην κεντρική
σκηνή της 21 Μάρτη, η Μελίνα
Σκούφου με τη Γεωργία Μπούρδα
στην παράσταση “Εβίβα”, ο Κώστας
Παπακωνσταντίνου με “Το Ρωμαϊκό

Λουτρό”, ο Πέρης Μιχαηλίδης με
την “Πείνα” του Κνουτ Χάμσουν.

Αντιρατσιστική περφόρμανς

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει στην
ομάδα Quilombola, μια ομάδα που
φτιάχτηκε μέσα στα πλαίσια του Αν-
τιφασιστικού Φεστιβάλ με σκοπό να
στήσουν μια αντιρατσιστική περφόρ-
μανς δρόμου η οποία παίχτηκε πρώ-
τη φορά στις 21 Μάρτη το πρωί στο
Σύνταγμα και θα συνεχίσει να παίζε-
ται σε διάφορα σημεία τις μέρες του
φεστιβάλ.

“Οι Ανθρώπινοι ζωολογικοί κήποι,
όπως λέγεται η παράσταση έρχεται
να μας θυμίσει τις αρχές της αποι-
κιοκρατίας που φέρνανε ιθαγενείς
στην Ευρώπη, και στήνανε τα πρώτα
«φρικ σόους». Εμείς το μεταφέραμε
στο σήμερα βάζοντας στο κλουβί
ανθρώπους που είναι πιο πιθανό να
δεχτούν ρατσιστικές συμπεριφορές
και επιθέσεις”, τονίζει μιλώντας στην
Ε.Α. η Χαρίκλεια Πετράκη που συμ-
μετέχει μαζί με μέλη της Σχολής Κα-
λών Τεχνών στο Αντιφασιστικό Φε-
στιβάλ. “Μετανάστες, ανάπηροι,
άστεγοι, λεσβίες. Ο ρατσισμός μπο-
ρεί να αλλάζει μορφή, αλλά υπάρχει
και σήμερα στην κοινωνία που ζούμε
και μάλιστα χτίζεται συστηματικά
από τους από πάνω. Η αντίδραση
από τον κόσμο ήταν πολύ θετική, το
χάπενινγκ τελείωσε με το άνοιγμα
του κουτιού και καλώντας τον κόσμο
που δέχεται την διαφορετικότητα να
μπει μέσα στο κλουβί. Το κλουβί γέ-
μισε από κόσμο. Στο τέλος καλέσα-
με όλους να συμμετέχουν στη δια-
δήλωση στην Ομόνοια”. 

Τεράστια είναι και η γκάμα των
παραστάσεων που παίζονται όλη την
εβδομάδα με μέρες γεμάτες δωρεάν
θέατρο και μουσική για όλους. Το
αναλυτικό πρόγραμμα του φεστιβάλ
μπορεί κάποιος να το βρει στο:
https://antifaperformingarts.word-
press.com/programma/

Κυριάκος Μπάνος

Ο
Μίτιο είναι ένας σαρανταπεντάρης
φορτηγατζής που ζει με τον έφηβο γιο
του, Βάσκο σ’ένα χωριό στο τριεθνές

Βουλγαρίας – Ελλάδας –Τουρκίας. Εικόνες εγ-
κατάλειψης και καθημερινής μιζέριας, που δεν
διαφέρουν και τόσο από την επαρχιακή Ελλά-
δα συνοδεύουν την καθημερινότητά τους. Αυ-
τή η γωνιά της Ευρώπης – φρούριο δεν είναι
και τόσο ελκυστική. Ο Μίτιο είχε πάρει ένα δά-
νειο για να σώσει την άρρωστη γυναίκα του
(τελικά την έχασε) και τώρα το σπίτι του βγαί-
νει στο σφυρί από τον τοκογλύφο που «ανέλα-
βε» το χρέος. Ο ίδιος είναι άνεργος, καθώς η
γαλακτοβιομηχανία όπου δούλευε χρεοκώπη-
σε. Ο Βάσκο τον κατηγορεί για την κατάντια
τους.

Μέσα στην απόγνωσή του, δέχεται να δου-
λέψει για τον «Αρχηγό», τον παλιό του διοικη-

τή όταν υπηρετούσε συνοριοφύλακας του
Βουλγάρικου στρατού, πριν την κατάρρευση
του ανατολικού μπλοκ το 1989. Ο διοικητής,
γνωστός και ως «Αρχηγός» έχει αποστρατευ-
τεί και σήμερα ασxολείται με το λαθρεμπόριο
μεταναστών. Ο Μίτιο τους παραλαμβάνει από
την Τουρκία και τους οδηγεί από τον Έβρο σε
ένα φαράγγι και μετά από μια βουνοκορφή, το
«Πέρασμα της κρίσης» βρίσκονται σε Βουλγα-
ρικό έδαφος. Σύμφωνα με τον τοπικό μύθο, οι
αρχαίοι Έλληνες και οι Οθωμανοί πετούσαν
από εκεί τους εχθρούς τους. Όχι μόνο αυτοί.
Όταν ο Μίτιο ήταν φαντάρος, ο τότε Βουλγά-
ρικος στρατός φύλαγε αυστηρά το πέρασμα
προς την αντίθετη κατεύθυνση. Εμπόδιζε τους

κατοίκους της Ανατολικής Ευρώπης να φύ-
γουν προς τη Δύση. Ο Αρχηγός είχε διαπρέψει
στις επιχειρήσεις καταδίωξης. Σε μια από αυ-
τές, με εντολή του διοικητή του, ο Μίτιο πυρο-
βόλησε και σκότωσε ένα νεαρό ζευγάρι Ανατο-
λικογερμανών. Αν και το συμβάν αποσιωπήθη-
κε και ο ίδιος παρασημοφορήθηκε για τις υπη-
ρεσίες του στη «σοσιαλιστική» Βουλγαρία, οι
τύψεις τον βασάνισαν για χρόνια και η νέα του
«απασχόληση» τις ξαναφέρνει στην επιφάνεια
με εκρηκτικό τρόπο.

Μια ταινία από τη γειτονική Βουλγαρία, τόσο
κοντά στην Ελληνική πραγματικότητα, διαλύει
με απλό τρόπο τη βιτρίνα και τα ιδεώδη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεργία, χρεοκωπία,

ρατσισμός και καταστολή. Νέοι άνθρωποι
όπως ο Βάσκο που ονειρεύονται να μετανα-
στεύσουν στο ευρωπαϊκό κέντρο και απασφα-
λισμένα απομεινάρια του κομμουνιστικού πα-
ρελθόντος που εμπορεύονται ανθρώπους. Σε
μια στιγμή μέθης ο «Αρχηγός» παραληρεί ότι
σε εκδίκηση για τη σημερινή κατάντια της
Βουλγαρίας «...θα γεμίσει την Ευρώπη μαύ-
ρους, Μογγόλους, Άραβες». Όμως δεν είναι
όλοι κυνικά καθάρματα σαν αυτόν. Δεν υπάρ-
χει μόνο λήθη, υπάρχει μνήμη και υπάρχει νέ-
μεσις, τουλάχιστον για τους πρωταγωνιστές
της. Ελπίζουμε να υπάρξει νέμεσις για ολόκλη-
ρο το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα! 

Δήμητρα Κυρίλλου 

«Το πέρασμα» Του Στέφαν ΚομαντάρεφΣΙΝΕΜΑ

Το μπλοκ του Φεστιβάλ στις 21 Μάρτη
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Η
ανατροπή της κυβέρνησης Σαμαρά-Βενι-
ζέλου γέμισε προσδοκίες όλο τον κόσμο
που πέντε χρόνια πάλεψε ενάντια στα

μνημόνια, ότι επιτέλους θα τελειώσουμε με αυτά
και θα μπορέσει να πάρει πίσω τις δουλειές του.
Όμως μέσα από τη συμφωνία του Eurogroup και
τις ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις από τους εταί-
ρους, φτάσαμε στο να παγώνουν οι προεκλογι-
κές δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης και το τέλος των
μνημονίων. Πως σχολιάζετε αυτή την εξέλιξη;

Η ανάκτηση της εθνικής και λαϊκής κυριαρ-
χίας, κατ’ επέκταση της εργασίας και των κοινω-
νικών δικαιωμάτων, στο πλαίσιο ενός σχεδίου
παραγωγικής ανασυγκρότησης, μπορεί να γίνει
πραγματικότητα στη χώρα μας και σε άλλες χώ-
ρες της Ευρώπης (Ισπανία, Ιρλανδία) μόνο ως
αποτέλεσμα μεγάλων πολιτικών και κοινωνικών
συγκρούσεων. Η πρώτη μνημονιακή περίοδος
μέχρι τις εκλογές του 2012 χαρακτηρίστηκε από
τη μαζική αφύπνιση και ενεργό δράση των λαϊ-
κών τάξεων που έθεσαν με όρους κοινωνικής
συμμετοχής την ανατροπή των μνημονιακών κυ-
βερνήσεων και των μνημονιακών νόμων. Αντίθε-
τα, μετά το 2012 υπήρξε λαϊκή αναδίπλωση και
η αντιπολίτευση περιορίστηκε στο κοινοβούλιο.
Εξάλλου, δεν υπήρξε σχεδιασμός και προετοι-
μασία των κοινωνικών δυνάμεων ως παραγωγι-
κών φορέων για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου
έκτακτης ανάγκης πάνω σε άμεσα μέτρα (φορο-
λογία, επανεκκίνηση παραγωγικών τομέων
κ.λπ.), που θα έπρεπε να λάβει μια κυβέρνηση
της αριστεράς για να μην εξαρτάται από τη
σύμφωνη γνώμη των δανειστών. 

Οι ρόλοι μετά το 2012 παρέμειναν στερεο-
τυπικοί: ο ΣΥΡΙΖΑ αποδομούσε τη μνημονιακή
κυβέρνηση, η αντικαπιταλιστική αριστερά είχε
κριτική στάση υποστηρίζοντας αλλαγές που
προϋπέθεταν γενικό και πολυεπίπεδο ξεσηκω-
μό, η κοινωνία στα όρια της φτώχειας αναδι-
πλώθηκε στα βάσανά της. Σχεδόν κανείς δεν
αναγνώριζε το προφανές ή το ξεπερνούσε με
αισιόδοξη αμεριμνησία, δηλαδή ανευθυνότη-
τα: ότι δηλαδή οι αντίπαλοί μας στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση είναι πανίσχυροι και δεν θα υποχω-
ρήσουν μπροστά σ’ ένα ευνοϊκό για τις θέσεις
μας εκλογικό ποσοστό, ενώ οι εγχώριοι ολι-
γάρχες διέθεταν και διαθέτουν σοβαρά ερεί-
σματα στο κράτος. Μ’ άλλα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ
κέρδισε ένα ικανοποιητικό εκλογικό αποτέλε-
σμα, που του επέτρεψε να σχηματίσει κυβέρ-
νηση σε συνεργασία με τους ΑΝΕΛ. Βρέθηκε,
όμως, από την πρώτη μέρα μπροστά στην
αμείλικτη πραγματικότητα της ισχύος των λε-
γόμενων θεσμών (ΕΕ, ΕΚΤ, ΔΝΤ).

Η ανατροπή της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενι-
ζέλου γέμισε, όπως λέτε στην ερώτησή σας,
προσδοκίες τον κόσμο ότι επιτέλους θα τελει-
ώσουν τα μνημόνια. Αλλά οι προσδοκίες δεν
διαπραγματεύονται στο Eurogroup, ούτε προ-
σθέτουν ισχύ στον ΣΥΡΙΖΑ που διαπραγμα-
τεύεται. Με απλά λόγια, όλοι οι παράγοντες
της σύγκρουσης απέναντι στους δανειστές -
κυβέρνηση, αριστερή αντιπολίτευση, λαϊκές
δυνάμεις, κινήματα - έχουν μεγάλες προσδο-
κίες αλλά διαθέτουν περιορισμένα όπλα. Αυτό
δεν σημαίνει ότι, αφού δεν ετοιμαστήκαμε εγ-
καίρως, πρέπει να υποχωρήσουμε. Αντίθετα
πρέπει να ανασυγκροτηθούμε! Η κυβέρνηση
πρέπει να εγκαταλείψει την αυτάρεσκη διαχεί-
ριση της τύχης της χώρας σε κλειστό οικογε-
νειακό κύκλο, τα κινήματα πρέπει να σφραγί-
σουν αυτόκλητα τις εξελίξεις, αυτοί που παρά-
γουν πρέπει να προβάλουν λύσεις για τις άμε-
σες ανάγκες της παραγωγής, η αντικαπιταλι-

στική αριστερά πρέπει να αναλάβει ρόλο ευ-
θύνης αντί ρόλο τιμητή. Η σύγκρουση δεν έλη-
ξε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Τώρα ξε-
κινά και πρέπει να δοθεί με όλα τα όπλα που
διαθέτουμε. Η κυβέρνηση έχει φυσικά μεγάλη
ευθύνη. Ευθύνες, όμως, έχουμε οι πάντες που
πιστεύουμε σε μια νέα αρχή για τη χώρα μας.

Μία από τις μεγάλες πιέσεις της ΕΕ και των θε-
σμών της προς την κυβέρνηση είναι η υλοποί-
ηση των αποκρατικοποιήσεων που ξεκίνησε η
προηγούμενη κυβέρνηση μέσω του ΤΑΙΠΕΔ,
αλλά και η διεύρυνσή τους, δημιουργώντας
ακόμα μεγαλύτερη ανησυχία στους εργαζόμε-
νους και τη νεολαία. Θεωρείτε πως κάτι τέτοιο
πρέπει να προχωρήσει;

Το χρέος και συγκεκριμένα η αποπληρωμή
του στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων
αποτελεί τον βασικό μηχανισμό εφαρμογής του
παγκόσμιου νεοφιλελεύθερου σχεδίου, που
έχει δύο στόχους: α. την κατάργηση όλων των
εργατικών κατακτήσεων και την απογύμνωση
της εργασίας από κάθε προστασία, β. τη γενι-
κευμένη ιδιωτικοποίηση των δημόσιων κοινωνι-
κών υπηρεσιών και της δημόσιας περιουσίας,
την καταστροφή δηλαδή ενός πολιτισμού των
δημόσιων και γι’ αυτό κοινών αγαθών, ο οποίος
οικοδομήθηκε με μεγάλους αγώνες στην Ευρώ-
πη μετά τον πόλεμο. Αυτή η υφαρπαγή ισοδυ-
ναμεί με απώλεια της κυριαρχίας του Κράτους,
το οποίο δεν διαθέτει πλέον εργαλεία χάραξης
πολιτικής για την παραγωγική ανασυγκρότηση
και την κοινωνική ευημερία μέσω και της ανα-
διανομής του παραγόμενου πλούτου. 

Ακριβώς αυτόν τον δεύτερο πυλώνα της
παγκόσμιας νεοφιλελεύθερης πολιτικής υλο-
ποιεί η ίδρυση του ΤΑΙΠΕΔ (ν. 3986/2011) στο
οποίο έχει μεταβιβαστεί προς εκποίηση μεγά-
λος όγκος της δημόσιας περιουσίας (αρ.1,
παρ.1) με στόχο τη μεταφορά των εσόδων στη
μαύρη τρύπα του φερόμενου ως δημόσιου
χρέους. (αρ.1, παρ. 2).

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Επιμελητηρί-

ου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας και Σύμ-
βουλο Επικρατείας κα Καραμανώφ τρεις κατη-
γορίες δημοσίων ακινήτων έχουν περιέλθει
στο ΤΑΙΠΕΔ. Η πρώτη περιλαμβάνει δημόσια
ακίνητα που είναι καθ’ εαυτά άρρηκτα συνδε-
δεμένα με τους θεμελιώδεις δημόσιους σκο-
πούς της εθνικής κυριαρχίας και της βιώσιμης
ανάπτυξης (άμυνα, ασφάλεια, ουσιώδη στοι-
χεία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλον-
τος, βασικές ενεργειακές και συγκοινωνιακές
υποδομές, κ.λπ.). Η δεύτερη κατηγορία περι-
λαμβάνει ακίνητα που εξυπηρετούν δημόσιους
σκοπούς, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο
στοιχείο του σύγχρονου κοινωνικού κράτους
και την αναγκαία υποδομή για την παροχή αν-
τίστοιχων δημόσιων υπηρεσιών (νοσοκομεία,
σχολεία, δημόσια κτίρια, στρατόπεδα, κ.λπ). Η
τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα δημόσια ακί-
νητα τα οποία αποτελούν την καθαρώς ιδιωτι-
κή περιουσία του δημοσίου. 

Πρέπει να σταματήσουμε με κάθε τρόπο την
υφαρπαγή της δημόσιας περιουσίας. Γι’ αυτό
τον λόγο υπήρξε γενικευμένη αντίδραση σε
σχετικό άρθρο στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις για
την Επανεκκίνηση της Οικονομίας», που κατέ-
θεσε ο ΣΥΡΙΖΑ στη βουλή και το οποίο ενίσχυε
το ΤΑΙΠΕΔ. Η αντίδραση οδήγησε την κυβέρ-
νηση να το αποσύρει.  

Η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που

έφεραν τα μνημόνια ήταν από τα βασικά ζητή-
ματα που κέρδισαν τον κόσμο στο να ψηφίσει

τον ΣΥΡΙΖΑ. Όμως στην Αθήνα, στο μεγαλύτερο

δήμο της χώρας με τα πιο οξυμένα προβλήματα
λόγω χιλιάδων ανέργων και εκατοντάδων

αστέγων, ο Καμίνης έχει μείνει ανεξέλεγκτος
μετά την τοποθέτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

στο ρόλο του κυβερνητικού εκπροσώπου. 
Πως πιστεύετε ότι μπορεί να καλυφθεί αυτό το

κενό για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα

προβλήματα των κατοίκων;

Η πολιτική του κ. Καμίνη για την αντιμετώπι-
ση της ανθρωπιστικής κρίσης, που εκδηλώνεται
με τον πιο δραματικό τρόπο στην Αθήνα, είναι
στην καλύτερη περίπτωση επικοινωνιακή και
στη χειρότερη ανάλγητη. Σχέδια μικρής απόδο-
σης για ελάχιστους δικαιούχους, κακή διαχείρι-
ση των πόρων, ακριβές «λύσεις», πελατειακές

αντιλήψεις, εμπλοκή μεγάλων συμφερόντων,
όλ’ αυτά συμπυκνώνουν τη δημοτική πολιτική
για την Αλληλεγγύη. Να προσθέσουμε την απο-
μάκρυνση της εξαιρετικής διευθύντριας του
ΚΥΑΔΑ κας Νούση, που με τους εργαζόμενους
και το Διοικητικό Συμβούλιο κατάφεραν να δώ-
σουν νόημα και περιεχόμενο και να καλύψουν
σημαντικές ανθρώπινες ανάγκες σ’ ένα κατά
τεκμήριο απρόσωπο κρατικό θεσμό.

Η «Ανοιχτή Πόλη» είχε λειτουργήσει την προ-
ηγούμενη τετραετία σε 2 επίπεδα. Παρέμβαση
για βελτίωση και στήριξη του ΚΥΑΔΑ, παρέμβα-
ση για τη σίτιση στα σχολεία, κριτική/αντιπρο-
τάσεις στα σχέδια της δημοτικής αρχής, από τη
μία, δημιουργία αυτόνομων από τον δήμο κοι-
νωνικών δομών αλληλεγγύης καθώς και πρωτο-
βουλιών «Χωρίς Μεσάζοντες», από την άλλη. 

Πιστεύω ότι το έργο μιας δημοτικής κίνησης
πρέπει να είναι συλλογικό και να στηρίζεται
στην κοινωνία και τα κινήματα των εργαζομέ-
νων και της πόλης. Αυτό έπραξε η «Ανοιχτή
Πόλη» από την ίδρυσή της στις αρχές του
2006. Θεωρώ ότι χωρίς τα παραπάνω το έργο
στο δημοτικό συμβούλιο είναι διεκπεραιωτικό.
Θεωρώ, επίσης, ότι η συμμετοχή στα κοινά
χρειάζεται γνώση και αφοσίωση. Δεν είναι πά-
ρεργο. Ο πολιτικός καριερισμός και η παρεμ-
πιπτόντως ενασχόληση με κοινωνικά και πολι-
τικά θέματα - πότε με το ένα, πότε με το άλλο
- απαξιώνουν την πολιτική συμμετοχή, τους
θεσμούς και τα ίδια τα πρόσωπα τα οποία με-
τέρχονται αυτές τις πρακτικές. 

Στις 20 Απρίλη ξεκινά επιτέλους η δίκη της
Χρυσής Αυγής. Τί ρόλο πιστεύετε έχει να παίξει
το αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό κίνημα το
επόμενο διάστημα; Τόσο στο να καταδικαστούν
για τα εγκλήματά τους οι νεοναζί όσο και για
να πιέσουν την κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη
στάση της απέναντί τους. Το τελευταίο διάστημα
έχουμε δει στους κόλπους της κυβέρνησης δα-
φορετικές αντιμετωπίσεις της Χρυσής Αυγής,
άλλοτε ενθαρρυντικές και άλλοτε αποθαρρυν-
τικές για τους νεοναζί (Ζωή Κωνσταντοπούλου,
Τασία Χριστοδουλοπούλου).

Η δίκη της Χρυσής Αυγής ξεκινά κάτω από
την πίεση του αντιφασιστικού - αντιρατσιστικού
κινήματος, η συμβολή του οποίου στη διαδικα-
σία εξάρθρωσης της νεοναζιστικής εγκληματι-
κής οργάνωσης, που ξεκίνησε με τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα, υπήρξε καθοριστική. Μέ-
χρι τις 20 Απριλίου επιδιώκουμε την κοινωνική
αφύπνιση και συμμετοχή ώστε η φωνή του αντι-
φασισμού να ακούγεται σταθερά στις κλειστές
αίθουσες του δικαστηρίου. Το κατηγορητήριο
είναι καταπέλτης αλλά η έκβαση της δίκης θα
κριθεί στη διάρκεια της διαδικασίας. Χρειάζεται
μαζικότητα, διεθνές και ελληνικό ενδιαφέρον. Η
πολιτική αγωγή έχει σημαντικό ρόλο όπως και
το Παρατηρητήριο που οργανώνεται. 

Η κυβέρνηση οφείλει να έχει σταθερή θέση
για τον χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής που
αποτελεί αποδεδειγμένα εγκληματική οργάνω-
ση, και να δώσει όλες τις θεσμικές εγγυήσεις
για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της δίκης, η
οποία έπρεπε να έχει ήδη ξεκινήσει. 

Η κα Κωνσταντοπούλου υπερβαίνει τον θε-
σμικό της ρόλο ως προέδρου της Βουλής,
προσφέροντας ανεπίτρεπτη εξωθεσμική στή-
ριξη στην προσπάθεια της Χρυσής Αυγής να
γίνει δεκτή ως κοινοβουλευτικό κόμμα. Η κα
Χριστοδουλοπούλου πολύ ορθά δεν απαντά
στις ερωτήσεις της Χρυσής Αυγής απονομιμο-
ποιώντας την, όπως έκανε και ο κ. Δένδιας ως
υπουργός της προηγούμενης κυβέρνησης.

“Η σύγκρουση τώρα ξεκινά”
Η πανεπιστημιακός Ελένη 
Πορτάλιου, από τα κινήματα 
για την πόλη και το περιβάλλον, 
μίλησε στην Έλλη Πανταζοπούλου
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Η
τραγική κατάληξη στην υπόθεση
του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του
σπουδαστή της Γαλακτοκομικής

Σχολής στα Γιάννενα που βρέθηκε τελι-
κά νεκρός ένα και πλέον μήνα μετά την
εξαφάνισή του, έφερε ποικίλες αντιδρά-
σεις. Στα Γιάννενα και το Ρέθυμνο έγιναν
μαζικές συγκεντρώσεις ενώ παντού άνοι-
ξε -και συνεχίζεται- η συζήτηση για τις
βίαιες επιθέσεις που δεχόταν ο νεαρός
σπουδαστής και που τον οδήγησαν (χω-
ρίς να έχει αποκλειστεί ακόμα το σενά-
ριο της δολοφονίας) στην αυτοκτονία.

“Η πρώτη διαδήλωση έξω από το Δη-
μαρχείο ήταν πολύ μαζική”, μας είπε η
Λουίζα, φοιτήτρια Ιατρικής, για τις κινη-
τοποιήσεις στα Γιάννενα. “Το κάλεσμα
και η παρουσία δημαρχέων και περιφε-
ρειαρχών έδινε έναν επίσημο τόνο, στην
ουσία ήταν μια προσπάθεια ελέγχου των
αντιδράσεων και υπόνοιας ότι και οι κρα-
τικοί θεσμοί συμμερίζονται τον πόνο των
πολιτών. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι ο
κόσμος που συμμετείχε ταυτιζόταν με
όλους αυτούς τους επίσημους που υπο-
κριτικά βγήκαν να εκφράσουν τη λύπη
τους. Το έδειξε η εισβολή στη Γαλακτο-
κομική την επόμενη που ήταν μια αυθόρ-
μητη κίνηση, την οποία κανείς από αυ-
τούς δεν ήθελε, αλλά δεν μπόρεσε να
σταματήσει. Έβλεπες εκεί εξαγριωμένες
μανάδες με τα παιδιά τους να συμμετέ-
χουν.

Μοιράστηκε ανακοίνωση των ΕΑΑΚ
που πολιτικοποιούσε το ζήτημα και έβα-
ζε τη διάσταση του σεξισμού και της
ομοφοβίας. Οι αντιδράσεις σε αυτό ήταν
πολλές. Άλλες θετικές, άλλες πιο μπερ-
δεμένες, πάντως η συζήτηση άνοιγε πο-
λύ. Το ίδιο συμβαίνει μέσα στις σχολές
στα Γιάννενα, η αναζήτηση των αιτιών
που οδήγησαν στις επιθέσεις στον σπου-
δαστή και τον έφτασαν στην αυτοκτονία
είναι έντονη. Μεγάλη κουβέντα γίνεται
επίσης για τη Γαλακτοκομική Σχολή και
το καθεστώς με το οποίο λειτουργεί. Το
γιατί δεν ανήκει στο υπουργείο Παιδεί-
ας, το πώς γίνεται η είσοδος των σπου-
δαστών εκεί και ποιοι έχουν τον έλεγχο,
το ποιες είναι οι συνθήκες κάτω από τις
οποίες δουλεύει η σχολή, είναι ζητήματα
που απασχολούν τους φοιτητές”.

Οι αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια
που βίωνε ο Βαγγέλης Γιακουμάκης άρ-
χισαν να έρχονται στο φως της δημοσιό-
τητας από τις πρώτες μέρες της εξαφά-

νισής του. Από τότε τα ΜΜΕ ξεκίνησαν
μια εκστρατεία κάλυψης του θέματος με
έναν απολιτίκ τρόπο συζήτησης περί
βίας και ενδοσχολικού εκφοβισμού, του
bullying όπως το ονομάζουν, κάτι σαν
“φυσικού φαινομένου” που πρέπει να με-
λετηθεί. Σε αυτό το γενικό και αόριστο
πλαίσιο, η αρχική επιλογή των ΜΜΕ μετά
την ανακάλυψη του πτώματος του σπου-
δαστή, ήταν να προτρέψουν την κοινω-
νία “να αντιδράσει”: σε μια προσπάθεια
να πείσουν ότι ένοχος είναι ο ίδιος ο
“ασυνείδητος” και “βολεμένος” κόσμος
που αδιαφορεί μπροστά σε τέτοια φαινό-
μενα, τον καλούσαν να σπάσει τη σιωπή
του, να σταματήσει την ανοχή του και να
μιλήσει.

Αστυνόμευση

Βέβαια όλη αυτή η προπαγάνδα είχε
και μια συγκεκριμένη κατάληξη. Η λύση
που πρόκριναν στο φαινόμενο της ενδο-
σχολικής βίας ήταν στην κατεύθυνση της
μεγαλύτερης και περισσότερης αστυνό-
μευσης. Ποιός επιβλέπει τι γίνεται σε
χώρους όπου μένουν μαζί νεαρά αγόρια
και κορίτσια, ρωτούσαν και ξαναρωτού-
σαν. Και μπορεί να μην βγήκε κανείς να
μιλήσει ξεκάθαρα για αστυνομία στις
σχολές, αλλά αυτό υπονοούσαν: γιατί
όχι μια... “εποπτευόμενη ελευθερία”; Ο
κόσμος που άρχισε να διαμαρτύρεται με
κάθε τρόπο και να ζητά δικαιοσύνη, δεν
είχε βέβαια αυτή τη λύση στο μυαλό του.
Κι αυτό δεν άρεσε στα ΜΜΕ και τους κά-
θε λογής “ειδικούς”. Όταν δε οι συγκεν-
τρώσεις έφτασαν έξω από τη σχολή, εκεί
άρχισαν την ανοιχτή επίθεση.

Το σύνθημα “τσακίστε τους τραμπού-
κους σε κάθε γειτονιά” που φώναζαν οι
διαδηλωτές ήταν σαφώς εμπνευσμένο
από το σύνθημα του αντιφασιστικού κι-
νήματος “τσακίστε τους φασίστες σε κά-
θε γειτονιά”. Για τους “ειδικούς” των κα-
ναλιών, όμως, αυτό ήταν προτροπή σε
βία, ίδια μάλιστα με αυτή στην οποία αν-

τιτίθεται. Όχι στα λαϊκά δικαστήρια και
στους αυτόκλητες δικαστές, η βία δε λύ-
νεται με βία, έλεγαν και ξανάλεγαν. Λες
και μια διαδήλωση που αντιδρά σε μια
φασιστική επίθεση είναι το ίδιο με τη φα-
σιστική επίθεση.

Όσο κι αν επίσημα προσπαθούν να
αποπολιτικοποιήσουν το ζήτημα ή να το
περιορίσουν στο πεδίο της “ατομικής ευ-
θύνης”, η καταπίεση δεν γεννιέται στα
μυαλά των ανθρώπων. Η ρατσιστική, σε-
ξιστική και ομοφοβική βία τρέφεται στην
καρδιά του συστήματος και δεν αποσυν-
δέεται από αυτό. Ποιος άλλος νομιμο-
ποιεί τέτοιες πρακτικές αν όχι τα βασανι-
στήρια μεταναστών στα αστυνομικά τμή-
ματα και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
που γίνοται φωτογραφίες και βίντεο για
διασκέδαση των βασανιστών χωρίς κα-
μιά τιμωρία; Ή η στοχοποίηση της ομο-
φυλοφιλίας ως “αρρώστειας” με τελευ-
ταίο κρούσμα τον Άνθιμο που μίλησε για
“θανάσιμο αμάρτημα”; Ή η άρνηση ανα-
γνώρισης των δικαιωμάτων των ομοφυ-
λόφιλων από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι
σήμερα; Ο ρατσισμός, ο σεξισμός και η
ομοφοβία είναι θεσμοθετημένα μέσα στο
κράτος. Ποιος άλλος ανοίγει το δρόμο
για τέτοιου είδους επιθέσεις αν όχι οι
φασίστες και όσοι τους κάνουν πλάτες;
Όσοι προβάλουν τους Παναγιώταρους
όταν μιλούν για “γαμημένες αλβανικές
κωλοτρυπίδες” ή αθωώνουν τους Κασι-
διάρηδες για τα live χαστούκια τους σε
γυναίκες;

Δεν έχουν άδικο όσοι δυσπιστούν ότι
θα αποδοθεί δικαιοσύνη, ότι οι υπεύθυ-
νοι και όσοι τους κάλυπταν, μέσα και
έξω από τη σχολή, θα πληρώσουν.
Έχουν απέναντί τους ένα σύστημα που
γεννά την καταπίεση και την καλύπτει
μέχρι ένας Βαγγέλης να βρεθεί νεκρός.
Αλλά ακόμα και τότε, η μόνη απάντηση
που έχει να δώσει είναι η αστυνόμευση
και η καταστολή.

Λένα Βερδέ

Επιτυχημένη ήταν η αντιφασιστική – αντιρατσιστική εκ-
δήλωση που οργάνωσε ο Οργανισμός Κοινωνικής Προ-
στασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων την Κυ-
ριακή 22 Μάρτη. Η εκδήλωση έγινε στο Πνευματικό Κέν-
τρο του Δήμου, στα πλαίσια της παγκόσμιας μέρας κατά
του φασισμού και του ρατσισμού στις 21 Μάρτη.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περίπου 70 άτομα, εργα-
ζόμενοι, φοιτητές, συνταξιούχοι, δημοτικοί σύμβουλοι,
κόσμος της γειτονιάς. Ήταν η πρώτη φορά που ο δήμος,
με δική του απόφαση, ανοίγει τέτοιες συζητήσεις προ-
βάλλοντας τα αιτήματα του αντιρατσιστικού κινήματος
όπως είναι η ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά, το άσυλο και η
νομιμοποίηση των μεταναστών φτάνοντας μέχρι τα αιτή-
ματα του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος όπως η ένταξη των ομοφυλό-
φιλων στο σύμφωνο συμβίωσης. Είχε προηγηθεί το Δε-
κέμβρη ομόφωνη στήριξη του Δημοτικού Συμβουλίου στο
ψήφισμα που απαιτούσε την καταδίκη των νεοναζί δολο-
φόνων της Χρυσής Αυγής και που καλούσε σε συμμετοχή
στην διαδήλωση στις 21 Μάρτη. Η εκδήλωση έγινε γνω-
στή με αφίσα του ίδιου του δημοτικού οργανισμού, με
δελτίο τύπου στα τοπικά μέσα ενημέρωσης καθώς και με
δύο αεροπανό σε κεντρικούς δρόμους που καλούσαν
τους πολίτες να συμμετέχουν.

Μαρτυρία

Η εκδήλωση άνοιξε με την προβολή του αντιρατσιστι-
κού βίντεο που κυκλοφόρησε πρόσφατα η ΑctionΑid. Αμέ-
σως μετά μίλησε φίλος του Μοχάμεντ Καμαρά, του μετα-
νάστη από τη Γουινέα που πέθανε μετά από την πολυήμε-
ρη κράτησή του σε αστυνομικό τμήμα της Κηφισιάς χω-
ρίς να του παρέχεται η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Η
μαρτυρία του για το τι έγινε στην υπόθεση του Καμαρά
αλλά και για το ρατσισμό και τις επιθέσεις που βιώνουν οι
μετανάστες στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με το βίντεο
που μόλις είχε προβληθεί, ήταν από τις πιο δυνατές στιγ-
μές της εκδήλωσης και ο καλύτερος τρόπος για να ανοί-
ξει αυτή η κουβέντα, καθηλώνοντας το ακροατήριο.

Στη συνέχεια έγιναν οι ομιλίες. Ο Γιώργος Παναγόπου-
λος, δικηγόρος, από τα Βριλισσιώτικα Νέα έκανε μια ιστο-
ρική αναδρομή στο φασισμό και το ναζισμό κυρίως στη
Γερμανία το ’30 και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η
Μυρτώ Μπολώτα από την ομάδα Αλληλεγγύη για όλους,
έφερε την εικόνα από τα δίκτυα αλληλεγγύης που έχουν
φτιαχτεί και συμπαραστέκονται στους μετανάστες σε
πολλές γειτονιές. Η Δήμητρα Κυρίλλου, από το ΛΟΑΤΚΙ
κίνημα, μίλησε για την ομοφοβία, το σεξισμό και την κα-
ταπίεση του συστήματος. Ενώ τέλος ο Κώστας Παπαδά-
κης, δικηγόρος, από την Πολιτική Αγωγή του Αντιφασιστι-
κού Κινήματος στη δίκη της Χρυσής Αυγής, μίλησε για τη
δράση των νεοναζί, αναφέρθηκε στο κατηγορητήριο και
τη δίκη, ενώ τόνισε τη σημασία που έχει η παρουσία του
αντιφασιστικού κινήματος στα δικαστήρια με απαίτηση να
καταδικαστούν οι δολοφόνοι χρυσαυγίτες.

Ακουλούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, ενώ η επι-
τυχία της εκδήλωσης επισφραγίστηκε από την αντίδραση
του ακροατηρίου και ιδιαίτερα των συνταξιούχων προς
δημοτικό σύμβουλο προερχόμενο από δεξιά παράταξη
που τόλμησε να έρθει σε μια τέτοια εκδήλωση και να κά-
νει μία ρατσιστική και σεξιστική τοποθέτηση. Τον πέταξαν
έξω!

Η παρουσία της ΚΕΕΡΦΑ στην εκδήλωση με προκηρύ-
ξεις, κείμενα υπογραφών, βιβλία εξασφάλισε ότι θα υπάρ-
ξει συνέχεια με όλο αυτό τον κόσμο εν όψει τη δίκη της
Χρυσής Αυγής και όλων των μαχών του αντιφασιστικού
και αντιρατσιστικού κινήματος.

Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων
με τη “Δράση για μια Άλλη Πόλη”

ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ

Ένα σύστημα που
γεννάει καταπίεση

Eκδήλωση 
στα Βριλήσσια

Τετάρτη 18/3, διαδήλωση στη Γαλακτομική σχολή
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Τ
ην ενοχή του Γιώργου Παπακωνσταντί-
νου πρότεινε την περασμένη εβδομάδα
η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου

για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Αν η
πρόταση γίνει δεκτή και δεν αναγνωριστούν
ελαφρυντικά, ο πρώην υπουργός Οικονομικών
του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει ποινές που μπορεί
να φτάσουν και την ισόβια κάθειρξη.

Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου κάθεται στο
εδώλιο του κατηγορουμένου για δυο κακουρ-
γήματα, της απόπειρας απιστίας στην υπηρε-
σία και της νόθευσης εγγράφου. Η παραπομ-
πή του στο Ειδικό Δικαστήριο αποφασίστηκε
από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του
Αρείου Πάγου τον περασμένο Δεκέμβρη, ενώ
η δίκη του ξεκίνησε στις 25 Φλεβάρη. Η τελική
απόφαση θα εκδοθεί την Τρίτη 24 Μάρτη.

Το σκάνδαλο της Λίστας Λαγκάρντ ήρθε
στην επιφάνεια το φθινόπωρο του 2012. Η λί-
στα αποτελούνταν από έναν ειδικό κατάλογο
Ελλήνων καταθετών, ανάμεσά τους πολιτικοί
και συγγενείς τους, επιχειρηματίες, εφοπλι-
στές, δημοσιογράφοι κλπ, στην τράπεζα
HSBC της Ελβετίας. Ο αριθμός τους ξεπερ-
νούσε τα 2.000 άτομα, ενώ το συνολικό ποσό

των -αμφιβόλου προέλευσης και νομιμότητας-
καταθέσεών τους εκτιμώνταν σε περίπου 1,5
δις ευρώ. Την ίδια στιγμή δηλαδή που ξεκινού-
σαν οι μνημονιακές πολιτικές τσακίζοντας ερ-
γαζόμενους και νεολαία, οι πλούσιοι αυτής της
χώρας βρίσκονταν με πολλά εκατομμύρια στο
εξωτερικό -με τις πλάτες και την κάλυψη των
πολιτικών που έφερναν τα μνημόνια και μιλού-
σαν για την αναγκαιότητά τους.

Μυστική

Όπως αποκαλύφθηκε, η λίστα είχε φτάσει
στην κατοχή της ελληνικής κυβέρνησης και
συγκεκριμένα στον Γ. Παπακωνσταντίνου από
το φθινόπωρο του 2010 μέσω της τότε υπουρ-
γού Οικονομικών της Γαλλίας Κριστίν Λαγ-
κάρντ (εξού και το όνομα). Αντί όμως να δημο-
σιοποιηθεί και να ερευνηθούν από τις αρμό-
διες αρχές οι καταθέσεις και οι κάτοχοί τους,
η λίστα έμεινε μυστική και περιφερόταν για
δύο χρόνια από συρτάρι σε συρτάρι υπουργεί-
ου και ΣΔΟΕ: αλλάζοντας μορφή από CD σε
USB stick, αλλά και χέρια (ανάμεσα στον Πα-
πακωνσταντίνου και τον τότε επικεφαλής του
ΣΔΟΕ Καπελέρη και μετά στον διάδοχο στο
ΣΔΟΕ Διώτη και από εκεί στο Βενιζέλο που αν-

τικατέστησε τον Παπακωνσταντίνου στο
υπουργείο Οικονομικών το καλοκαίρι του 2011
- ο κάθε ένας βέβαια έχει δώσει και μια διαφο-
ρετική ιστορία για τη διαδρομή και τη μορφή
της λίστας αλλά και γιατί δεν τη δημοσιοποί-
ησε).

Με τις αποκαλύψεις ο Βενιζέλος ομολόγησε
πώς είχε κρατήσει τη λίστα ακόμα και μετά την
παραίτησή του από το υπουργείο (!). Μετά την
παράδοσή της από τον Βενιζέλο, ένα νέο αντί-
γραφο της λίστας έφτασε από τη Γαλλία. Από
τη σύγκριση που έγινε προέκυψε ότι από την
“παλιά” λίστα είχαν αφαιρεθεί τρία ονόματα
και δύο λογαριασμοί προσώπων συγγενικών
στον Παπακωνσταντίνου. Ο Βενιζέλος διέγρα-
ψε τότε τον Παπακωνσταντίνου από το ΠΑ-
ΣΟΚ.

Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου
ήταν τεράστια από την πρώτη στιγμή. Η αρχι-
κή μάλιστα αντίδραση των κρατικών αρχών
δεν ήταν να διερευνήσουν τη λίστα και τη δια-
δρομή της, αλλά να ασκήσουν δίωξη στον δη-
μοσιογράφο Κώστα Βεξαβάνη που τη δημο-
σιοποίησε στο περιοδικό που εκδίδει, το HOT-
DOC. Και βέβαια συνεχίστηκε τα επόμενα χρό-
νια, ακόμα και στην επιτροπή της Βουλής που

εξέτασε την υπόθεση. Το γεγονός ότι από τα
πολιτικά πρόσωπα που μπλέκονται στην υπό-
θεση, μόνο ο Παπακωνσταντίνου κάθεται σή-
μερα στο εδώλιο του κατηγορουμένου, δείχνει
το μέγεθος της συγκάλυψης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγεται ένας
από τους εμπλεκόμενους σε ένα σκάνδαλο για
να σωθεί όλη η άρχουσα τάξη και το πολιτικό
της προσωπικό. Αντίστοιχη τύχη είχε και το
σκάνδαλο με τις μίζες από τα υποβρύχια και
τα εξοπλιστικά. Ο Τσοχατζόπουλος ήταν ο μό-
νος που καταδικάστηκε για να μπορέσει το σύ-
στημα να δείξει ότι αποδίδει δικαιοσύνη. Το
σκάνδαλο βέβαια δεν ήταν απλά οι μίζες και
όσοι τις πήραν, αλλά τα ίδια τα εξοπλιστικά
προγράμματα που αποτελούν πηγή πλούτου
για τα αφεντικά ενώ σπέρνουν το θάνατο
στους φτωχούς. Όπως και τώρα, το σκάνδαλο
της λίστας Λαγκάρντ δεν είναι απλά ότι ο Πα-
πακωνσταντίνου προσπάθησε να καλύψει τους
συγγενείς του, αλλά ότι οι καπιταλιστές αυτού
του κόσμου και οι πολιτικοί που τους εξυπηρε-
τούν πλουτίζουν την ίδια ώρα που φορτώνουν
τα βάρη στις δικές μας πλάτες.

Λ
ονδίνο, Γλασκώβη, Εδιμβούρ-
γο, Κάρντιφ, Δουβλίνο, Κόρκ,
Νέα Υόρκη, Άμστερνταμ, Γάν-

δη, Κοπεγχάγη, Βερολίνο, Βιέννη,
Βουδαπέστη, Ρώμη, Τορίνο, Βαρκε-
λώνη, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη,
Χανιά, Λευκωσία, Παρίσι.  Στις 21
Μάρτη, δεκάδες χιλιάδες διαδήλω-
σαν σε σχεδόν 50 πόλεις σε όλη την
Ευρώπη ενάντια στον ρατσισμό, την
ισλαμοφοβία, τον σεξισμό, τον φασι-
σμό.

Η πρόταση για να γίνει η φετινή
21Μ, παγκόσμια μέρα αντιρατσιστι-
κής δράσης ήρθε από το βρετανικό
Unite Against Fascism το καλοκαίρι
(μετά την επιτυχία του αντίστοιχου
περσινού εγχειρήματος) και αποφα-
σίστηκε στην 2η Διεθνή Αντιφασιστι-
κή Συνάντηση που κάλεσε η ΚΕΕΡ-
ΦΑ στις 11-12 Οκτώβρη 2014 στο
γήπεδο του Ρουφ στην Αθήνα.

Σε διεθνές επίπεδο, η πρωτοβου-
λία για τις 21Μ έδωσε τη δυνατότη-
τα σε μια από τις πιο δύσκολες στιγ-
μές, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα του
Charlie Hebdo, να υπάρχει μια αχτί-
δα φωτός, μια απάντηση στο δρόμο
όχι μόνο στο Παρίσι αλλά σε είκοσι
περίπου πόλεις της Γαλλίας. Το ίδιο
στην Κοπεγχάγη, το Βερολίνο, το
Λονδίνο, όπου το αντιφασιστικό κί-
νημα, δίνει συνεχή μάχη ενάντια
στην ισλαμοφοβία και τον ρατσισμό
που καλλιεργούν όχι μόνο το PEGI-
DA ή το EDL αλλά και τα ίδια τα
κράτη της ΕΕ.   

Στην Ελλάδα, οι διαδηλώσεις και
οι συναυλίες που έγιναν στις 21 Μ
έδωσαν την δυνατότητα να εκφρα-
στούν μαζικά στο δρόμο τα αιτήμα-
τα – και οι ανεβασμένες προσδοκίες

μετά την πτώση των Σαμαροβενιζέ-
λων- για νομιμοποίηση των μετανα-
στών, ιθαγένεια για όλα τα παιδιά,
κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης, καταδίκη των νεοναζί της
Χ.Α. 

Αυτό έγινε, όχι μόνο μέσα από τη
συμμετοχή χιλιάδων αντιρατσιστών-
τριων στις διαδηλώσεις στις 21
Μάρτη, αλλά και μέσα από την τερά-
στια καμπάνια των τελευταίων τριών
μηνών που συνοπτικά περιλάμβανε:

• Πάνω από 40 εκδηλώσεις των το-
πικών ΚΕΕΡΦΑ σε πόλεις, συνοικίες

και σχολές. • Εξορμήσεις σε πάνω
από 50 σχολεία και πάνω από 200

χώρους δουλειάς. • Δεκάδες εκδη-
λώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.

• Μοίρασμα υλικού σε 7 γλώσσες
στις γειτονιές των μεταναστών και

15 τζαμιά της Αθήνας.  • Αποφάσεις
στήριξης πάνω από 70 εργατικών
Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων,
Συνδικάτων, Συλλόγων Εργαζομέ-
νων, 11 Φοιτητικών Συλλόγων, 13
Κοινοτήτων και οργανώσεων μετα-
ναστών, 6 Δημοτικών Συμβουλίων,
πάνω από 30 δημοτικών παρατάξε-
ων, στεκιών, πολιτικών οργανώσεων

και άλλων συλλογικοτήτων. • Στήρι-
ξη από εκατοντάδες καλλιτέχνες σε

όλη τη χώρα.

Η επιτυχία του συλλαλητηρίου
στην Αθήνα και τις άλλες πόλεις ήρ-
θε σε κόντρα με το θάψιμο που έφα-
γε από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρω-
σης, όπως το Μέγκα, που το βράδυ
της 21Μ –παλιά του τέχνη κόσκινο-
εξαφάνισε χιλιάδες κόσμο για να
προβάλει την άθλια προβοκατόρικη
μάζωξη της Χ.Α έξω από τα γραφεία
της. Το Μέγκα ξεπέρασε τον εαυτό
του δίνοντας χρόνο για τις ομιλίες
των χρυσαυγιτών, ενω δεν είπε κου-
βέντα για το αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο στην Ομόνοια και τη συναυλία
στο Σύνταγμα.

Τέτοια αντιμετώπιση από τα κατε-

στημένα ΜΜΕ την έχουμε συνηθίσει.
Αυτό που δεν περιμέναμε ήταν η
στάση της Αυγής και του Κόκκινου.
Μια φορά και έναν καιρό ο ΣΥΡΙΖΑ
προβαλόταν σαν το πολυφωνικό
κόμμα της Αριστεράς. Τώρα ξαφνικά
εξαφάνισε ακόμα και τα μέλη και
τους φίλους του που στήριξαν την
πρωτοβουλία για τις 21 Μάρτη.

Οι αντιρατσιστικές οργανώσεις
του ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ,
που μέχρι πρότινος  αγνοούσαν την
καμπάνια για τις 21 Μάρτη, αποφά-
σισαν πριν είκοσι μέρες να καλέ-
σουν συγκέντρωση σε άλλη ώρα και
τόπο, στις 12 στην πλ. Κλαυθμώνος.    

Ο ραδιοσταθμός Κόκκινο, ο
«σταθμός που ακούει», δεν άκουσε,
δεν είδε. Αγνόησε προκλητικά τη
συγκέντρωση στην Ομόνοια και τη
συναυλία στο Σύνταγμα. Καλούσε
αποκλειστικά στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος. 

Τι κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ απο μια τέ-
τοια στάση; Απολύτως τίποτα! Αντί-
θετα, έχασε στα μάτια πολλών αγω-
νιστών που δεν περίμεναν μια τέτοια
αντιμετώπιση απο μέρους του. 

Η επιτυχία της 21Μ είναι μια καλή
αφετηρία για μια μεγάλη μάχη που
τώρα αρχίζει. Για να ικανοποιηθούν
όλα τα αιτήματα των μεταναστών
που, φέτος βγήκαν μαζικά ξανά
στους δρόμους. Για να καταδικα-
στούν οι δολοφόνοι της ναζιστικής
συμμορίας της Χ.Α., με επόμενο βή-
μα το αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στον Κορυδαλλό στις 20 Απρίλη.  Η
ΚΕΕΡΦΑ θα δώσει ξανά όλες της τις
δυνάμεις σε αυτήν την κατεύθυνση.

Γιώργος Πίττας

ΔΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Τι απέγινε η Λίστα;

H “αόρατη” 21Μάρτη

Μετανάστες απο το Μπαγκλαντές και την Αλβανία δίπλα - δίπλα στις 21Μ
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ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός; 
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 κοινωνικός χώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Για να έχει συνέχεια η ελπίδα
Ομιλητής: Δημήτρης Αργυροκαστρίτης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 κυλικείο δημαρχείου
7.30μμ
Για να έχει συνέχεια η ελπίδα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Θανάσης Ελευθερόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Η Αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ όρ. 7μμ
Η Αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 Σύλλογος Δασκάλων
7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Σύλλογος Δασκάλων
7μμ
Χιλή ‘73
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ισπανία 1936 
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλτάμπαση

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ 65-67 (Τριών Ιε-
ραρχών) 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους 
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-

τες στους δρόμους 
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Munches 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου)
7.30μμ
Ομοφοβία και μπούλινγκ
Ομιλήτρια: Αγγελική Ζιούτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΙΛΙΟΝ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Τριώτα (Μετρό
Αγ.Αντώνης) 7.30μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολόγα

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Δολίχη (Δημητρα-
κοπούλου 51) 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους 
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ - ΚΟΛΩΝΟΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφενείο Σταθμός
Μετρό Σεπολίων 7.30μμ
Η Αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφενείο 1968 (Θησέως
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους

Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 πλ. Καρπάθου 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Δημαρχείο 7μμ
Για να έχει συνέχεια η ελπίδα
Ομιλητής: Στάθης Ψυχογιός

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Γρηγόρης (Πλ. Ηρώων)
7μμ
Για να έχει συνέχεια η ελπίδα
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 ΕΡΤ - ΟPEN 7.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Στέκι 8μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Στέκι Εκτός Σχεδίου
7.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/36 καφέ Μπλου 8μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Λουκάς Θεοτοκάτος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Πνευματικό Κέντρο
7.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Πνευματικό Κέντρο
7.30μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση

ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/3
καφέ El Viaje 7μμ
Ισπανία 1936 
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ El Viaje 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Δημήτρης Καρδαμπίκης
• ΠΕΜΠΤΗ 9/4 καφέ El Viaje 7μμ
Τι φέρνει η ποσοτική χαλάρωση;
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Quiz 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ Quiz 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Ηebdo;

Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Γαλλία 1936
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
• ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Μελίνα Παπαγεωργίου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 White Rabbit (υπόγειο)
7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής 
Ομιλήτρια: Φωτεινή Λαγωνικού

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός; 
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικό-
λαος) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός; 
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Στέκι Νεολαίας 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Νίκος Χαντζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Διαγραφή του χρέους ή διαπραγμά-
τευση;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Ποέτα 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo Hebdo;
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26/3 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη
ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Γαρδένια 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 27/3, 3μμ
Ισπανία 1936 – Λαϊκό Μέτωπο και επα-
νάσταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΦΛΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3 εντευκτήριο 3μμ
Γιατί δεν είμαστε Charlie Ηebdo;
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3 αίθουσα προβολών
ΣΓΤΚΣ  2μμ
Το αντιφασιστικό κίνημα στη δίκη της
Χρυσής Αυγής 
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπου-
λος

ΑΣΚΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3, 2μμ
Ισπανία ’36 -  λαϊκό μέτωπο και επανά-
σταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 
Θα ακολουθήσει προβολή ταινίας «Γη
και Ελευθερία» του Κέν Λόουτς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΗ 31/3, 2μμ 
Ισπανία ’36 -λαϊκό μέτωπο και επανά-
σταση ενάντια στο φασισμό 
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
Θα ακολουθήσει προβολή ταινίας «Γη
και Ελευθερία» του Κέν Λόουτς

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά -
ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το
μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία
απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο
σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό -
νο όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά
στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι -
νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν
την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να
με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

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

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

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

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

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

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

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

Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη -
λεία της “δι κής μας” άρ χου σας τά ξης
υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ λη νες και
Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 26/3

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3

ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 5.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα

6.30μμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/3

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 11.30πμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Πεζόδρομος Μ. Ασίας 11.30πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 11.30πμ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12.30μμ

ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11πμ

ΙΛΙΟΝ πλατεία 11πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 12μ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ

ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 12μ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης

12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 12μ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 

ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ

Εξορμήσεις με
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MAHMAH ΑΘΑΘΗΗΝΑΝΑ
ΟΠΑΟΠΑ ((ΑΣΟΕΑΣΟΕΕΕ))



Π
ενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν πριν λί-
γες μέρες, στις 21/2, από τη δολοφονία
του Μάλκολμ Χ, του ριζοσπάστη ηγέτη

του κινήματος για την απελευθέρωση των
μαύρων.

50 χρόνια μετά, οι ΗΠΑ έχουν μαύρο πρό-
εδρο. Γεγονός που ούτε σαν ανέκδοτο δεν
ακουγόταν τότε. Πολλοί όταν εκλέχτηκε ο Ομ-
πάμα έσπευσαν να μιλήσουν για δικαίωση του
κινήματος που πάλεψε πριν 50 χρόνια. Οι πρό-
σφατες δολοφονίες μαύρων από μπάτσους
στο Φέργκιουσον, το Μιζούρι, το Γουισκόνσιν
και οι εξεγέρσεις που πυροδότησαν, έφεραν
ξανά την εικόνα του Μάλκολμ Χ στα μυαλά
εκατομμυρίων.

Γεννημένος το 1925 στην Νεμπράσκα των
ΗΠΑ, ο Malcolm Little (μετέπειτα Malcolm Χ),
μεγάλωσε σε μια κοινωνία βουτηγμένη στη ρα-
τσιστική βία. Οι γονείς του, οπαδοί του θεωρη-
τικού της απελευθέρωσης των μαύρων, Mar-
cus Garvey, συχνά γίνονταν στόχος ρατσιστι-
κών συμμοριών, φτάνοντας μέχρι και τη δολο-
φονία του πατέρα του.

Διανύοντας μια διαδρομή που λίγο πολύ
αποτελεί μονόδρομο για εκατομμύρια αφροα-
μερικάνους στις ΗΠΑ, ο νεαρός Μάλκολμ
στράφηκε στο μικροέγκλημα, γεγονός που, το
1946, τον οδήγησε στη φυλακή. Εκεί ήταν που
ήρθε σε επαφή με το Έθνος του Ισλάμ, δια-
μορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την αντίληψή
του για τον ρατσισμό και την αντιμετώπισή του. 

Το Έθνος του Ισλάμ, μια μαύρη σεπαρατιστι-
κή οργάνωση, υποστήριζε ότι οι λευκοί είναι
αποτέλεσμα γενετικού πειράματος κι ότι ο χρό-
νος τους στη γη τελειώνει. Αυτό που έχουν να
κάνουν οι μαύροι, υποστήριζε, είναι να διαχω-
ριστούν από την κοινωνία των λευκών και να
προετοιμαστούν “για την ημέρα της κρίσης”,
χτίζοντας την μαύρη επιχειρηματικότητα. 

Εξαιτίας του ρατσισμού που επικρατούσε
στην αμερικάνικη κοινωνία και παρά τα όσα
ανορθόδοξα υποστήριζε, το Έθνος του Ισλάμ,
είχε τεράστια απήχηση στον περιθωριοποιημέ-
νο μαύρο πληθυσμό. Στον έλεγχό του βρισκό-
ταν ένα μεγάλο δίκτυο από τζαμιά και επιχει-
ρήσεις, που παρείχαν άσυλο και φροντίδα στα
θύματα των ρατσιστικών επιθέσεων. 

Ριζοσπάστης

Ο Μαλκολμ Χ (η απόρριψη του επιθέτου του
και η αντικατάστασή του με το Χ, είχε να κάνει
με το γεγονός ότι τα επώνυμα τα έδιναν οι
ιδιοκτήτες των μαύρων σκλάβων την εποχή
της δουλείας), όταν αποφυλακίζεται το 1952,
είναι πλέον ένας ριζοσπάστης αγωνιστής που
με τις πύρινες ομιλίες του γίνεται ηγέτης της
καταπιεσμένης μαύρης κοινότητας.

Ο ρατσισμός στον αμερικάνικο νότο ήταν προ
πολλού θεσμοθετημένος, με τους νόμους Jim
Crow (ο Jim Crow ήταν μια καρικατούρα μαύ-
ρου στην αμερικάνικη μουσικοθεατρική παρά-
δοση). 

Οι νόμοι αυτοί απέκλειαν το μαύρο πληθυ-
σμό από την πολιτική και οικονομική ζωή, στε-
ρώντας τους εργασιακά και πολιτικά δικαιώμα-
τα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και αυτό της
ψήφου. Το καθεστώς αυτό νομιμοποιούσε ου-
σιαστικά και τις ρατσιστικές συμμορίες όπως
της Κου Κλουξ Κλαν, να σπέρνουν την τρομο-
κρατία, εξαπολύοντας δολοφονικές επιθέσεις
και λιντσαρίσματα. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του '50, αρχίζει
να ακούγεται ένα τεράστιο “Φτάνει πια!”, από
τον μαύρο πληθυσμό του Νότου. 

Τον Ιούνη του 1953, στη Λουιζιάνα, οργανώ-

νεται καμπάνια μποϋκοτάζ των λεωφορείων που
διαχώριζαν μαύρους και λευκούς. Τον Δεκέμ-
βρη του 1955, στην Αλαμπάμα, η Ρόζα Παρκς,
μια νεαρή μαύρη γυναίκα, συλλαμβάνεται επει-
δή αρνείται να παραχωρήσει τη θέση της, στο
λεωφορείο, σε λευκό επιβάτη. Η πράξη της και
η σύλληψή της, οδήγησε σε άλλη μια μεγάλη
καμπάνια μποϋκοτάζ των λεωφορείων, που κρά-
τησε ένα χρόνο. Ήταν η στιγμή που από τις το-
πικές αντιδράσεις της Λουιζιάνας, γίνονται τα
βήματα για ένα πανεθνικό κίνημα ενάντια στις
ρατσιστικές διακρίσεις, που επρόκειτο να διαρ-
κέσει για αρκετά χρόνια. Ηγέτης του κινήματος
αναδεικνύεται ένας μαύρος χριστιανός ιερέας
εν ονόματι, Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. 

Άνθρωποι σαν τον Μ.Λ.Κινγκ στις εκκλησίες
του Νότου, έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην ανά-
πτυξη του κινήματος. Συνδυάζοντας τα χρι-
στιανικά διδάγματα, με την έμπνευση που πρό-
σφεραν αγωνιστές σαν τον Γκάντι, διαμόρφω-
σαν τη στρατηγική της μη βίαιης αντίστασης,
που πρέσβευε ο Μ.Λ.Κινγκ. Το κίνημα των πο-
λιτικών δικαιωμάτων όπως ονομάστηκε, στό-
χευε μέσα από μικρές νίκες, να φτάσει στην
αλλαγή των νόμων Jim Crow. Επρόκειτο για
ένα μαζικό ειρηνικό κίνημα που πράγματι κα-
τάφερε μικρές αλλαγές. Κάτω από την πίεσή
του, το 1964, ψηφίστηκε ο νόμος για τα πολιτι-
κά δικαιώματα που καταργούσε υποτίθεται τις
ρατσιστικές διακρίσεις των Jim Crow. Η απο-
τυχία του όμως να αντιπαρατεθεί με τον καθη-
μερινό ρατσισμό και την περιθωριοποίηση του
μαύρου πληθυσμού, που καλά κρατούσαν,
άνοιξαν πλατιά τη συζήτηση για τη στρατηγική
του κινήματος.

Ολόκληρα κομμάτια του άρχισαν να ριζο-
σπαστικοποιούνται και να προσανατολίζονται
σε πιο μαχητικούς τρόπους διεκδίκησης και
αυτοάμυνας απέναντι στις επιθέσεις.

Ο Μάλκολμ Χ, ασκούσε δριμεία κριτική απέ-
ναντι στην τακτική της μη βίας, υποστηρίζον-

τας το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. “Να είσαι ει-
ρηνικός, ευγενικός, να σέβεσαι το νόμο. Αλλά
αν κάποιος απλώσει χέρι πάνω σου στείλ' τον
στο νεκροταφείο” έλεγε χαρακτηριστικά. “Κά-
θε φορά που κάποιος υποδουλώνεται ή του
στερείται η ελευθερία με οποιονδήποτε τρόπο,
τότε αυτός ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να κα-
ταφύγει σε οποιαδήποτε μέθοδο είναι απαραί-
τητη ώστε να επανακτήσει την ελευθερία του”.

Αντίστοιχη ήταν και η κριτική του στις “πα-
ραχωρήσεις” της κυβέρνησης. “Αν κάποιος
μου έχει καρφώσει στην πλάτη ένα μαχαίρι, 9
ίντσες βαθιά και τραβήξει προς τα έξω τις 6 ίν-
τσες, δεν θα μου ’χει κάνει κάποια χάρη. Δεν
θα ’πρεπε να με είχε καρφώσει από την αρχή.
Κατά τη διάρκεια των χρόνων της δουλείας,
επέβαλαν πάνω μας την πιο ακραία μορφή της
βαρβαρότητας για να σπάσουν το πνεύμα μας,
να σπάσουν τη θέλησή μας ... αφού μας το
έκαναν όλο αυτό για 310 χρόνια, τότε θα κατα-
λήξουν σε κάποια λεγόμενη Διακήρυξη Χειρα-
φέτησης ... Και σήμερα ο λευκός άνθρωπος
πραγματικά τριγυρνάει εδώ γύρω νομίζοντας
ότι κάνει κάποια χάρη στους μαύρους”.

Και στην κατηγορία περί υποκίνησης βίας
απαντούσε: “Πού ακούστηκε μια κοινωνική
έκρηξη να γίνεται ευγενικά; Προσπαθείτε να
περιορίσετε τον Μαύρο μέσα σε ένα γκέτο και
να τον υποβάλετε σε όλες τις άδικες συνθήκες
που χωράει ο νους. Όταν όμως φτάσει στο μη
παρέκει, θέλετε να ξεσπάσει ευγενικά! Θέλετε
να εξεγερθεί σύμφωνα με τους κανόνες του
παιχνιδιού που κάποιος άλλος έχει επινοήσει”.

Η άρνηση τόσο του Έθνους του Ισλάμ όσο
και του ίδιου του Μάλκολμ να συμμετέχουν στο
κίνημα των πολιτικών δικαιωμάτων, τον διατη-
ρούσαν σε απόσταση από τους αγωνιστές του
κινήματος. Η ραγδαία ριζοσπαστικοποίηση ολό-
κληρων κομματιών του όμως, έφερε χιλιάδες
κοντά στις ιδέες του. Διαμόρφωσε και στον ίδιο
την αντίληψη ότι έπρεπε να μπει στη δράση μα-

ζί με τους ακτιβιστές του κινήματος, αποτελών-
τας την ριζοσπαστική πτέρυγά του.

Το ταξίδι του στη Μέκκα, η επαφή του με
μουσουλμάνους από όλο τον κόσμο και η σχέ-
ση που ανέπτυξε με αντιιμπεριαλιστικά κι αν-
τιαποικιακά κινήματα αλλάζουν τις ιδέες του
Μάλκολμ, δίνοντάς τους ταξικά χαρακτηριστι-
κά. Από τη θέση ότι όλοι οι λευκοί είναι “διάβο-
λοι”, έφτασε να υποστηρίζει ότι “η εξέγερση
των μαύρων δεν είναι μια φυλετική διαμάχη
μεταξύ μαύρων και λευκών. Είναι κομμάτι της
παγκόσμιας εξέγερσης που ζούμε σήμερα,
της εξέγερσης των καταπιεσμένων ενάντια
στους καταπιεστές τους”. 

Απειλή

Η απειλή της μετατροπής ενός μεταρρυθμι-
στικού κινήματος πολιτικών δικαιωμάτων σε ρι-
ζοσπαστικό απελευθερωτικό κίνημα, που έβλε-
πε τον εαυτό του κομμάτι μιας παγκόσμιας
εξέγερσης, στέρησε τον ύπνο από αρκετά στε-
λέχη της αμερικάνικης κυβέρνησης. 

Η αριστερή στροφή του Μάλκολμ τον έφερε
σε ρήξη με την ίδια την ηγεσία του Έθνους
του Ισλάμ και τελικά στην οριστική αποχώρη-
ση, το 1964, από την οργάνωση στην οποία
έπαιξε ηγετικό ρόλο για 14 ολόκληρα χρόνια.
Μετά τη ρήξη του με το Έθνος του Ισλάμ προ-
χώρησε στην ίδρυση του Μαύρου Τεμένους
και του Οργανισμού για την Αφροαμερικάνικη
Ενότητα, μια οργάνωση που στόχος της ήταν
να ενώσει όλους τους ανθρώπους αφρικανι-
κής καταγωγής.  

Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του ο Mαλ-
κολμ αφιερώθηκε στο να πείθει για την επανα-
στατική πρακτική και την ανάγκη για έναν κα-
λύτερο κόσμο. Ανέπτυξε σχέσεις με την επα-
ναστατική αριστερά συμμετέχοντας σε εκδη-
λώσεις του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμμα-
τος των ΗΠΑ. Γοητευμένος από τις εξεγέρσεις
στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, δήλωνε πει-
σμένος ότι αυτές θα καταλήξουν στο σοσιαλι-
σμό. Δήλωνε σοσιαλιστής “από τη στιγμή που
ο σοσιαλισμός θα σήμαινε καλύτερες μέρες
για τον μαύρο πληθυσμό”.  

Η δολοφονία του από μέλη του Έθνους του
Ισλάμ (παρότι ποτέ δεν διελευκάνθηκε η ανά-
μειξη του αμερικάνικου κράτους), άφησε τη
διαμόρφωση της επαναστατικής του σκέψης
ανολοκλήρωτη. Μπορεί να δολοφονήθηκε το
1965, αλλά οι αγώνες και οι ιδέες του έπαιξαν
καθοριστικό ρόλο τα χρόνια που ακολούθη-
σαν. Η δεύτερη πενταετία της δεκαετίας του
'60, ήταν γεμάτη από εξεγέρσεις μέσα στην
καρδιά του καπιταλισμού. Την επόμενη χρονιά
της δολοφονίας του, ιδρύεται το Κόμμα των
Μαύρων Πανθήρων και χιλιάδες μαύροι νέοι
και νέες, εντάσσονται στις γραμμές του. Το
σύνθημα του Μάλκολμ Χ για αντίσταση στην
καταπίεση “με οποιονδήποτε τρόπο” (by any
means necessary), ήταν βασική έμπνευση για
την ένοπλη αυτοάμυνα των Μαύρων Πανθή-
ρων στα αμερικάνικα γκέτο. Το κίνημα ενάντια
στον πόλεμο του Βιετνάμ πάτησε πάνω στους
αγώνες της μαύρης ριζοσπαστικοποίησης των
προηγούμενων χρόνων, για να παλέψει αντι-
ρατσιστικά, αντιμπεριαλιστικά και να φέρει τον
πόλεμο από την Ινδοκίνα, στις αυλές των γε-
ρακιών των ΗΠΑ και τον τρόμο στα πρόσωπα
της αμερικάνικης άρχουσας τάξης.

50 χρόνια μετά έρχεται να θυμήσει ότι η μά-
χη ενάντια στον ρατσισμό, είναι μάχη ενάντια
στο σύστημα που τον παράγει, μάχη για την
απελευθέρωση κάθε καταπιεσμένου.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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50 χρόνια από την δολοφονία
του Μάλκολμ Χ
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Κ
υκλοφόρησε το νέο βιβλίο του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου για την Ισπανία του
1936, το Λαϊκό Μέτωπο και την επανάστα-

ση ενάντια στο φασισμό. Τα κείμενα είναι γραμ-
μένα από τον Άντι Ντέργκαν και τον Τόνι Κλιφ
που μέσα σε περίπου 140 σελίδες δίνουν την
ιστορία της ισπανικής επανάστασης απέναντι
στο φασιστικό πραξικόπημα του Φράνκο. 

Στις 16 Φλεβάρη του 1936 το Λαϊκό Μέτωπο, η
εκλογική συμμαχία των φιλελεύθερων Δημοκρα-
τικών πολιτικών με τα κόμματα και τις οργανώ-
σεις της εργατικής τάξης, κατάφερε να κερδίσει
τις εκλογές πέντε χρόνια μετά την ανατροπή της
Μοναρχίας. 

Από την πλευρά των εργατικών κομμάτων στο
Λαϊκό Μέτωπο συμμετείχαν το Σοσιαλιστικό
Κόμμα και η Ομοσπονδία του UGT, το Κομμουνι-
στικό Κόμμα και το Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα
Καταλονίας. Το κοινό πρόγραμμα είχαν υπογρά-
ψει με επιφυλάξεις το POUM (επαναστατική αρι-
στερά) και ένα κομμάτι της CNT (της πολύ δυνα-
τής αναρχικής Ομοσπονδίας).  

Πριν την εκλογική νίκη του Λαϊκού Μετώπου
είχε προηγηθεί η «Μαύρη Διετία» με την αντίστα-
ση στην δεξιά κυβέρνηση που εκλέχτηκε το ’33,
τους έντονους εργατικούς αγώνες, την ματο-
βαμμένη εξέγερση στα ανθρακωρυχεία της
Αστούριας, τις επιθέσεις στην Εκκλησία λόγω
του αντιδραστικού ρόλου της, τις αγροτικές κι-
νητοποιήσεις.  

Αυτοί οι αγώνες ήταν η βάση της επικράτησης
του Λαϊκού Μετώπου. Όπως υπογραμμίζεται στο
βιβλίο «η κυβέρνηση που σχηματίστηκε, αν και
στηριζόταν στα κόμματα της αριστεράς, αποτε-
λούνταν αποκλειστικά από μέλη των Δημοκρατι-
κών, με πρωθυπουργό τον Μανουέλ Αθάνια. Το
πρόγραμμα του Λαϊκού Μετώπου χαρακτηριζό-
ταν από ακραία μετριοπάθεια». 

Σύνθημα

Η ηγεσία της νέας κυβέρνησης προσπαθούσε
από την πρώτη στιγμή να καθησυχάσει την αστική
τάξη ότι δεν υπήρχε κίνδυνος ανατροπής της.
Όμως, «όποιες και αν ήταν οι προθέσεις των ηγε-
τών του Λαϊκού Μετώπου», τα αποτελέσματα των
εκλογών ήταν το σύνθημα για ένα μαζικό και κα-
ταιγιστικό ξέσπασμα των ταξικών αγώνων». 

Στους πέντε μήνες που ακολούθησαν τις εκλο-
γές έγιναν 113 γενικές και 228 περιφερειακές ή
κλαδικές απεργίες, στις οποίες συμμετείχαν τόσο
οι εργάτες στις πόλεις όσο και οι εργάτες γης.
Από τον Φλεβάρη μέχρι τον Ιούλη του ’36 190 χι-
λιάδες αγροτικές οικογένειες κατέλαβαν και εγκα-
ταστάθηκαν σε 600 χιλιάδες εκτάρια γης. Καμία
σχέση με την αγροτική μεταρρύθμιση που είχε γί-
νει από το 1931 μέχρι το 1933 και είχε δώσει γη
μόνο σε εφτά χιλιάδες αγρότες. 

Οι γαιοκτήμονες και οι βιομήχανοι δεν πί-
στευαν ότι η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου
μπορούσε να συγκρατήσει την αγωνιστική έξαρ-
ση που υπήρχε απέναντι σε ό, τι είχαν σταθερό:
την ατομική ιδιοκτησία, την εθνική ενότητα της
Ισπανίας, την εκκλησία, την οικογένεια. Άρχισαν
να στρέφονται στο στρατό και τους φασίστες
για να βρουν λύση. 

Την νύχτα της 17 προς 18 Ιούλη ξέσπασε το
στρατιωτικό πραξικόπημα του στρατηγού Φράν-
κο στο Μαρόκο (ισπανική αποικία) από όπου ξε-
κίνησε για να καταλάβει την εξουσία. 

Η κυβέρνηση του Λαϊκού Μετώπου όχι μόνο
δεν πήρε τα απαραίτητα μέτρα, αλλά τις πρώτες
μέρες προσπάθησε να αποκρύψει τον κίνδυνο,
ενώ απείλησε με εκτέλεση όσους θα μοίραζαν
όπλα στους εργάτες. 

Οι ίδιοι όμως δεν κάθισαν να περιμένουν με
σταυρωμένα τα χέρια. Στο βιβλίο υπάρχει η περι-
γραφή του Χιου Τόμας: «το προλεταριάτο είχε ξε-
κινήσει ένα πόλεμο μέχρι θανάτου ενάντια στους
φασίστες» με όποιο τρόπο μπορούσε στη Βαρκε-
λώνη, τη Μαδρίτη, την Βαλένθια, τη Μάλαγα. Πα-
ρόλα αυτά μετά από μερικές μέρες συγκρούσε-
ων, η Ισπανία είχε χωριστεί στα δύο. Το 40% είχε
καταληφθεί από τους πραξικοπηματίες που διέ-
θεταν άμεση βοήθεια από τα φασιστικά καθεστώ-
τα της Ιταλίας και της Γερμανίας.

Ο ξεσηκωμός των εργατών απέναντι στην φα-
σιστική απειλή ξεπέρασε τα όρια της άμυνας. Σε
όλες τις μεγάλες πόλεις οι εργάτες άρχισαν να
καταλαμβάνουν και να ελέγχουν τα σημεία-κλει-
διά της οικονομίας και της πληροφόρησης.
«Στην σφαίρα της οικονομίας η επανάσταση
προχώρησε ακόμα περισσότερο με την κολεκτι-
βοποίηση της γεωργίας, της βιομηχανίας και
των υπηρεσιών». 

Το φθινόπωρο του ’36 είχε σχηματιστεί έστω
και σε εμβρυακό βαθμό κατάσταση «δυαδικής
εξουσίας». Το στοίχημα που παιζόταν ήταν ποια
πλευρά θα επικρατούσε, η αστική δημοκρατική
ή η προλεταριακή επαναστατική. 

Σε αυτό το δίλημμα οι επιλογές όλων των κομ-
μάτων και των οργανώσεων της εργατικής τάξης
ήταν λαθεμένες. Το Σοσιαλιστικό και το Κομμου-
νιστικό Κόμμα πήραν υπουργεία στην κυβέρνη-
ση που σχηματίστηκε στις 4 Σεπτέμβρη του
1936 με πρωθυπουργό τον αριστερό σοσιαλι-
στή, Λάργκο Καμπαγέρο, ενώ ακόμα και το PO-
UM και η CNT μπήκαν στην τοπική κυβέρνηση
της Καταλονίας. 

Καμιά από αυτές τις δυνάμεις δεν έβαζε ζήτη-
μα κατάληψης της εξουσίας. Το Κομμουνιστικό
Κόμμα, κάτω από τις εντολές του Στάλιν και της
Κομιντέρν, είχε θέση ότι ο σοσιαλισμός δεν ήταν

στην ημερήσια διάταξη στην Ισπανία,
αλλά ο στόχος ήταν οι πλατύτερες δυ-
νατές ταξικές συμμαχίες. Αυτή η θέση
εξυπηρετούσε την εξωτερική πολιτική
της ΕΣΣΔ αφού δεν ήθελε να τρομάξει
την Αγγλία και τη Γαλλία με «επανα-
στατικά πειράματα» που θα γίνονταν
απειλή με το παράδειγμά τους για κάθε
άρχουσα τάξη στην Ευρώπη. Το Σοσια-
λιστικό Κόμμα, μετά από διαδικασίες
ενοποίησης με το ΚΚ, είχε γίνει κομμάτι
αυτής της πολιτικής. 

Η μόνη δύναμη που θα μπορούσε να
αντιστρέψει αυτή την πορεία λόγω με-
γέθους και ριζών μέσα στην εργατική
τάξη ήταν η CNT. Όμως, «κάθε εξου-
σία και κάθε πολιτική ήταν για την ηγε-
σία της CNT το ίδιο διεφθαρμένη και
δικτατορική» και έτσι ποτέ δεν αξιοποί-
ησε τις δυνατότητές της για την κατά-
ληψη της κεντρικής εξουσίας. 

Εναλλακτική πρόταση

Αντίθετα, έφτασε να κάνει κάτι που
ήταν παράλογο και αντιφατικό με βάση
τις αρχές της, να συμμετέχει με δύο
υπουργούς στην κεντρική κυβέρνηση
από το Νοέμβρη του ’36. Όπως αναφέ-
ρεται στο βιβλίο: «μην έχοντας να προ-
τείνει εναλλακτική πρόταση στο αστικό
κράτος… κατέληξε να συμμετέχει στις

ίδιες τις κυβερνήσεις που στήριζαν αυτό το κρά-
τος». 

Το POUM ενώ στη φρασεολογία του είχε το
σύνθημα της εργατικής εξουσίας ποτέ δεν κατά-
φερε να ξεφύγει από τον κεντρισμό που το χα-
ρακτήριζε, να ομογενοποιηθεί σαν κόμμα και να
παίξει ένα πιο σημαντικό ρόλο από το να είναι η
αριστερή πτέρυγα του Λαϊκού Μετώπου. 

Η εξέγερση στην Βαρκελώνη το Μάη του ’37,
όπου οι εργάτες ξαναβγήκαν στα οδοφράγματα
απέναντι στην προβοκάτσια της κυβέρνησης του
Λαϊκού Μετώπου στο κατειλημμένο κτίριο της Τη-
λεφωνικής Εταιρίας που αποτελούσε υπόδειγμα
εργατικού ελέγχου, ήταν η τελευταία ευκαιρία για
πάρει η επανάσταση νικηφόρα τροπή. 

Η εξέγερση σταμάτησε μόνο χάρη στην επέμ-
βαση και παρότρυνση των ηγετών της CNT (ειδικά
των υπουργών της). Από εκεί και μετά αυτό που
ακολούθησε ήταν η καταστολή των επαναστατι-
κών τμημάτων αφού κηρύχτηκε παράνομο το PO-
UM, δολοφονήθηκε ο ηγέτης του, Άντρες Νιν, κυ-
νηγήθηκαν χιλιάδες μέλη της CNT και άρχισε το
ξήλωμα όλων των εργατικών κατακτήσεων. 

Μετά το Μάη του ’37, πέρασαν άλλοι 21 μήνες
μέχρι την ολοκληρωτική νίκη του Φράνκο και την
εγκαθίδρυση της φασιστικής δικτατορίας του,
την 1 Απρίλη του 1939.

Ήταν αναπόφευκτη αυτή η ήττα; Ο Λέανδρος
Μπόλαρης στον πρόλογο του βιβλίου γράφει: “Η
επανάσταση τσακίστηκε. Όμως, αυτό δεν εξα-
σφάλισε ούτε την υποστήριξη των «δημοκρατι-
κών» κυβερνήσεων του εξωτερικού, ούτε επιτυ-
χίες στη διεξαγωγή του πολέμου. Για να κερδη-
θεί ο πόλεμος χρειαζόταν η επανάσταση, όχι το
αντίστροφο, όπως υποστήριζε η ρεφορμιστική
αριστερά”.

Nεκτάριος Δαργάκης

Ισπανία 1936
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Η 21 Μάρτη στη Ν. Αφρική

Η
21 Μάρτη ήταν Μέρα Μαζικής Δράσης στη Νό-
τιο Αφρική. Το «Ενωμένο Μέτωπο» ένας συνα-
σπισμός οργανώσεων γύρω από το NUMSA, το

συνδικάτο των μεταλλεργατών, κήρυξε αυτή τη μέρα
ως την έναρξη μιας σειράς κινητοποιήσεων ενάντια
στην αστυνομική βία. Χιλιάδες διαδήλωσαν σε διάφο-
ρες πόλεις και μπροστά στο αρχηγείο της αστυνομίας
στο Γιοχάνεσμπουργκ. 

Το πιο γνωστό περιστατικό αστυνομικής βίας πρό-
σφατα είναι η σφαγή των απεργών στα ορυχεία πλατί-
νας στη Μαρικάνα τον Αύγουστο του  2012, όταν 34
εργάτες δολοφονήθηκαν από την αστυνομία. Ήταν η
μεγαλύτερη κρατική δολοφονία από το 1960, όταν η
αστυνομία του ρατσιστικού καθεστώτος είχε δολοφο-
νήσει δεκάδες διαδηλωτές στην Σάρπβιλ (στις 21
Μάρτη –γι’ αυτό έχει καθιερωθεί ως παγκόσμια μέρα
κατά του ρατσισμού). 

Όμως, η κυβέρνηση του ANC χρησιμοποιεί όλο και
πιο τακτικά την αστυνομία και εταιρείες σεκιούριτι
οπλισμένες σαν αστακούς για να αντιμετωπίσει κινη-
τοποιήσεις. Στις αρχές του μήνα, οι κάτοικοι του Τσα-

κάνε, ανατολικά του Γιοχάνεσμπουργκ προσπάθησαν
να εμποδίσουν το κόψιμο των «παράνομων» παροχών
ρεύματος. Η αστυνομία μαζί με τα «Κόκκινα Μυρμήγ-
κια» -μια εταιρεία σεκιούριτι- άνοιξε πυρ με πλαστικές
σφαίρες δολοφονώντας ένα μικρό κορίτσι. 

Πραγματικά πυρά

Λίγες μέρες πιο πριν, οι κάτοικοι της Θεμπέλιο μιας
παραγκούπολης κοντά στο Σοβέτο, διαδήλωναν ενάν-
τια στις άσχημες συνθήκες στέγασης και ύδρευσης. Η
αστυνομία επιτέθηκε, με πραγματικά πυρά, τραυματί-
ζοντας διαδηλωτές. 

Τις πλαστικές –και «κανονικές»- σφαίρες τις ακο-
λούθησαν 49 συλλήψεις –ανάμεσά τους και γνωστοί
ακτιβιστές ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Οι περισσό-
τεροι διαδηλωτές είναι ελεύθεροι με εγγύηση, ύστερα
από ένα κύμα αλληλεγγύης.

Η κυβέρνηση του ANC φοβάται γιατί οι αγώνες
ενάντια στις πολιτικές της δυναμώνουν και καινούρ-
γιες δυνάμεις εμφανίζονται στα αριστερά της.

Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΡΑΖΙΛΙΑ 

Οργή για το κατάντημα του P.T.

Π
ερισσότεροι από 2 εκατομ-
μύρια άνθρωποι διαδήλω-
σαν στις πόλεις της Βραζι-

λίας πριν δέκα μέρες. Στο Σάο
Πάολο οι διαδηλωτές ξεπέρασαν
το 1 εκατομμύριο. Διάφοροι σχο-
λιαστές ισχυρίζονται ότι ήταν οι
μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το
1985 όταν έπεσε η στρατιωτική
χούντα. ΜΜΕ όπως η Γουόλ
Στρητ Τζέρναλ, ο Εκόνομιστ και
άλλα παρείχαν εκτενή και επιδο-
κιμαστική κάλυψη. Ο λόγος είναι
απλός: οι διαδηλώσεις απαιτού-
σαν την καθαίρεση της Ντίλμα
Ρούσεφ, της προέδρου της Βρα-
ζιλίας που είναι επικεφαλής του
Κόμματος των Εργατών (ΡΤ), του
αριστερού κόμματος που κυβερ-
νάει τη χώρα από το 2002. 

Τις διαδηλώσεις πυροδότησαν
οι εξελίξεις στο σκάνδαλο της
Petrobras, της κρατικής εταιρείας
ενέργειας. Πρόκειται για έναν κο-
λοσσό, μια κρατική πολυεθνική
που δραστηριοποιείται στη Λ.
Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Εί-
ναι η ενσάρκωση του success
story του βραζιλιάνικου καπιταλι-
σμού, ενός τοπικού ιμπεριαλι-
σμού στην πραγματικότητα, και
μάλιστα υπό αριστερή κυβέρνη-
ση. 

Το σκάνδαλο αφορά τα μπαξί-
σια που έδιναν κάτω από το τρα-
πέζι εταιρείες που ήθελαν να κά-
νουν μπίζνες με την Petrobras.
Κάποια από αυτά τα δις δολάρια
στο πέρασμα των (πολλών) χρό-
νων, κατέληξαν στις τσέπες και

τα ταμεία πολιτικών και κομμά-
των. Πρόσφατα συνελήφθησαν οι
πρόεδροι της Βουλής και της Γε-
ρουσίας, μέλη κι οι δυο τους
ενός κόμματος που συγκυβερνάει
με το ΡΤ, στελέχη του οποίου επί-
σης έχουν συλληφθεί. Κι η Ρού-
σεφ υπήρξε υπουργός Ενέργειας
σε προηγούμενες κυβερνήσεις
του ΡΤ. 

Το υπόβαθρο της δυσαρέ-
σκειας το δίνει η οικονομική κρί-
ση. Το ρεάλ, το νόμισμα της Βρα-
ζιλίας, χάνει την αξία του και ο
πληθωρισμός ανεβαίνει. Για πρώ-
τη φορά μετά από δέκα χρόνια ο
κρατικός προϋπολογισμός ήταν
ελλειμματικός και η κυβέρνηση
της Ρούσεφ εφάρμοσε τις γνω-
στές συνταγές: φοροαπαλλαγές
για τις επιχειρήσεις, αύξηση έμ-
μεσων φόρων και περικοπές για
τις κοινωνικές υπηρεσίες. 

Δυσαρέσκεια

Η δεξιά σπεύδει να εκμεταλ-
λευτεί τη δυσαρέσκεια. Έχασε
τις προεδρικές εκλογές του περ-
σινού Οκτώβρη, όταν η Ρούσεφ
επανεκλέχτηκε, αλλά, με μικρή
διαφορά. Στις διαδηλώσεις της
15 Μάρτη κυριαρχούσαν τα συν-
θήματα όπως «Κάτω η Ντίλμα»
αλλά δίπλα σε αυτά ακούγονταν
άλλα όπως «Λιγότεροι φόροι, λι-
γότερο κράτος» ή «Πατρίδα μου
είναι η Βραζιλία όχι η Βενεζουέλα
και η Κούβα».

Τους τελευταίους μήνες πυ-
κνώνουν οι εκκλήσεις από στρα-

τηγούς και πολιτευτές της δεξιάς
για την ανάγκη ο στρατός να
«σώσει τη χώρα από τον κομμου-
νισμό». 

Για χρόνια οι κυβερνήσεις του
ΡΤ υποτίθεται ότι ήταν η ενσάρ-
κωση μιας «ρεαλιστικής» ρήξης
με τον νεοφιλελευθερισμό και τη
λιτότητα. Το κράτος σε συνεργα-
σία με την «ιδιωτική πρωτοβου-
λία» εξασφάλιζε την οικονομική
ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων
και των εξαγωγών. Παράλληλα,
έπαιρνε φιλολαϊκά μέτρα: αύξησε
τον κατώτερο μισθό και σύνταξη,
σωρευτικά κατά 66% σε πραγμα-
τικές τιμές, καθιέρωσε κοινωνικά
επιδόματα που βοήθησαν εκα-
τομμύρια ανθρώπους να ξεφύ-
γουν από τη μεγάλη φτώχεια. 

Όμως, η Βραζιλία παρέμεινε
μια από τις πιο άνισες ταξικά κοι-
νωνίες στο κόσμο. Και από τα μέ-
σα της δεκαετίας του 2000 το πο-
σοστό κέρδους του βραζιλιάνικου
καπιταλισμού άρχισε να πέφτει,
όπως έχει αναλύσει πρόσφατα ο
μαρξιστής οικονομολόγος Μάικλ
Ρόμπερτς. Αυτό που κρατούσε
στον αφρό την οικονομία του
ήταν το εξαγωγικό μπουμ. Μετά
από το ξέσπασμα της κρίσης το
2008-9 άρχισε κι αυτό να φθίνει.
Οι ρυθμοί ανάπτυξης πέφτουν, το
δημόσιο χρέος μεγαλώνει. Και
για να αποπληρωθεί ήρθαν οι πε-
ρικοπές σε επιδόματα και επιδο-
τήσεις για ενέργεια, στέγαση και
συγκοινωνίες που χτύπησαν τους
εργάτες και τους φτωχούς.

Η κυβέρνηση προσπαθεί να εμ-
φανίσει σαν “μεγάλη επιτυχία” τα
αποτελέσματα της συνάντησης της
περασμένης εβδομάδας του Αλέξη
Τσίπρα με την Άνγκελα Μέρκελ, τον
Φρανσουά Ολάντ, τον Μάριο
Ντράγκι και τους άλλους ηγέτες
της Ευρώπης. 

“Πρώτον”, γράφει Η Αυγή, “δεν
υπάρχει η λεγόμενη πέμπτη αξιολό-
γηση”. Οι εταίροι μας, με άλλα λό-
για, δέχτηκαν, σύμφωνα με την Αυ-
γή, ότι το μνημόνιο έχει τελειώσει.
“Δεν υποχρεούται πλέον η Ελλάδα
να λάβει υφεσιακά μέτρα. Όπως αυ-
τά που περιλαμβάνονταν στο περι-
βόητο e-mail του πρώην υπουργού
Οικονομικών, του κ. Χαρδούβελη...”.
Το πρόβλημα είναι ότι, πέρα από την
ελληνική πλευρά, τα συμπεράσματα
αυτά δεν επιβεβαιώνονται από κανέ-
ναν άλλο από αυτούς που συμμετεί-
χαν στην επταμερή αυτή συνάντηση.

“Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας
και οι άλλοι ηγέτες της Ευρωζώ-
νης”, γράφει η εφημερίδα Financial
Times, “βγήκαν από μια συνάντηση
τα ξημερώματα της Παρασκευής
διαλαλώντας μια επαναστατική συμ-
φωνία η οποία θα ξεκλείδωνε τα τό-
σο απαραίτητα για την Αθήνα χρή-
ματα της διάσωσης – μόνο και μόνο
για να έρθουν σε διαφωνία λίγες μό-
νο ώρες αργότερα για το τι ακριβώς
σήμαινε αυτή η συμφωνία... Δώδεκα
ώρες μόνο μετά το τέλος των μετα-
μεσονύκτιων συνομιλιών που θα
έλυναν, υποτίθεται, τις διαφορές οι
ηγέτες που συμμετείχαν δεν μπο-
ρούσαν να συμφωνήσουν πάνω στο
τι είχαν συμφωνήσει...”.

Την ίδια ακριβώς ώρα που ο Τσί-
πρας δήλωνε την ικανοποίησή του
για τα αποτελέσματα της συνάντη-
σης, η Μέρκελ επανέφερε, με τις
δικές της δηλώσεις, όχι μόνο το
μνημόνιο και τις υποχρεώσεις της
Ελλάδας αλλά ακόμα και την ίδια τη
λίστα του διαβόητου mail Χαρδού-
βελη της 10ης Δεκέμβρη 2014: “Η
ελληνική κυβέρνηση”, είπε, “έχει
την ευκαιρία να επιλέξει κάποιες
από τις μεμονωμένες μεταρρυθμί-
σεις που εκκρεμούν από τις 10 Δε-
κέμβρη και να τις αντικαταστήσει
με άλλες μεταρρυθμίσεις αν...
έχουν τα ίδια αποτελέσματα”.

Στην πραγματικότητα, πίσω από
τους κομπασμούς της Αυγής ή του
ίδιου του Τσίπρα, τα αποτελέσματα
της επταμερούς ήταν και πάλι εκ-
βιαστικά για την κυβέρνηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. “Ο πρωθυπουργός της Ελλά-
δας”, γράφει και πάλι η Financial Ti-
mes, “συμφώνησε να επιταχύνει τις
οικονομικές μεταρρυθμίσεις αλλά
απέτυχε να εξασφαλίσει οποιαδή-
ποτε άμεση χρηματοδότηση για την

απελπισμένη για μετρητά κυβέρνη-
σή του...”. Ο Τσίπρας δεσμεύτηκε
να παρουσιάσει άμεσα μια “λίστα”
με μεταρρυθμίσεις, χωρίς να εξα-
σφαλίσει στην πραγματικότητα ού-
τε ένα αντάλλαγμα από την άλλη
πλευρά. “Οι ηγέτες της ΕΕ εξέφρα-
σαν την ελπίδα ότι οι ... συζητήσεις
στο ανώτατο επίπεδο θα δώσουν
στην Ελλάδα τον απαιτούμενο σπιν-
θήρα για να αρχίσει να συνεργάζε-
ται πιο στενά με την ομάδα των
ελεγκτών που βρίσκεται στην Αθή-
να και η οποία θα πρέπει να προσυ-
πογράψει την τελική λίστα με τις
μεταρρυθμίσεις που ο κύριος Τσί-
πρας συμφώνησε να παρουσιάσει
μέσα σε λίγες μέρες. Μόνο όταν η
λίστα θα έχει συμφωνηθεί και οι με-
ταρρυθμίσεις θα έχουν υλοποιηθεί
θα αρχίσουν να απελευθερώνονται
τα χρήματα της διάσωσης...”

Απειλή

Η κυβέρνηση είναι κυριολεκτικά
με την πλάτη στον τοίχο. Τα δημό-
σια ταμεία είναι άδεια, η εκροή κε-
φαλαίων από το τραπεζικό σύστημα
συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς
και η απειλή της χρεοκοπίας κρέμε-
ται βαριά πάνω από τον ορίζοντα. Οι
αυταπάτες ότι η συμφωνία – γέφυ-
ρα της 20 Φεβρουαρίου θα μπορού-
σε να εξασφαλίσει έστω την ανοχή
των δανειστών για μερικούς μήνες
έχουν ήδη βρει τη θέση τους - ορι-
στικά στο καλάθι των αχρήστων. 

Αντιμέτωπη με τους ωμούς εκβια-
σμούς των αγορών και των «εταί-
ρων» η κυβέρνηση έχει δύο επιλο-
γές: την συνθηκολόγηση -την αποδο-
χή όλων των μνημονιακών όρων,
συμπεριλαμβανομένου του mail Χαρ-
δούβελη δηλαδή- από τη μια. Και τη
σύγκρουση -με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπε-
ζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και τους φίλους τους εντός και εκτός
της Ελλάδας- από την άλλη. 

Δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποκλεί-
σει προκαταβολικά τον δρόμο της
σύγκρουσης. “Στο θέμα των μεταρ-
ρυθμίσεων”, γράφει η Αυγή, “η
Αθήνα είναι αυτή που θα αποφασί-
σει τις made in Greece μεταρρυθμί-
σεις”. Σωστά. Μόνο που θα πρέπει
να έχουν την υπογραφή των ελεγ-
κτών από κάτω. Όπως ακριβώς και
οι μεταρρυθμίσεις του Σαμαρά, του
Παπαδήμου ή του Παπανδρέου
πριν από αυτόν. Αποκλείοντας τη
σύγκρουση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αυτοπαγιδεύεται όλο και περισ-
σότερο στο δρόμο της δημιουργίας
πλεονασμάτων για να πληρώνει ένα
χρέος που δεν μπορεί να ξεπληρω-
θεί ποτέ.

Σ.Κ.

O Tσίπρας 
και οι 7 Νάνοι



ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΡΤ εργατικη αλληλεγγυη 

Σ
ε μια κατάμεστη αίθουσα της
Περιφέρειας Αττικής, οι εργα-
ζόμενοι της ΕΡΤ πραγματο-

ποιήσαν τη νέα τους συνέλευση-
συγκέντρωση, στις 20/3. 

Η συνέλευση ξεκίνησε κρατώντας
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του
Θωμά Δημητριάδη, εργαζόμενου
της ΕΡΤ, που έφυγε από τη ζωή λί-
γες μέρες πριν, του 18ου θύματος
αυτούς τους 21 μήνες αγώνα των
εργαζόμενων της ΕΡΤ. 

Τόσο η εισήγηση όσο και οι τοπο-
θετήσεις που ακολούθησαν έβαζαν
το διπλό χαρακτηριστικό των εξελί-
ξεων. Από τη μια τόνιζαν ότι αποτε-
λεί επιτυχία του πολύμηνου αγώνα,
το γεγονός ότι η κυβέρνηση αναγ-
κάζεται να κατεβάσει νομοσχέδιο
για το άνοιγμα της ΕΡΤ. Από την άλ-
λη όμως το συγκεκριμένο νομοσχέ-
διο σε καμία περίπτωση δεν ικανο-
ποιεί τους εργαζόμενους της ΕΡΤ.

Με τη βεβαιότητα ότι “η επόμενη
συνέλευση θα γίνει στο Ραδιομέγα-
ρο της Αγ.Παρασκευής” ξεκίνησε η
εισήγηση του προέδρου της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, Παναγιώτη Καλφαγιάννη,
για να συνεχίσει με τα κακώς κείμε-
να του νομοσχεδίου. 

“Αυτό είναι δικαιοσύνη για την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ; Να κρατούν
τους μνημονιακούς νόμους μέχρι
σήμερα και να χρησιμοποιούν τα
ίδια επιχειρήματα; Δεν θα τους πε-
ράσει όμως... Συνεχίζουμε να πα-
λεύουμε γιατί μπορεί να φαίνεται ότι
κερδίσαμε, αλλά τα λάφυρα της νί-
κης θα τα πάρουν άλλοι. Άλλο είναι
να διορθώσεις τις παθογένειες της
παλιάς ΕΡΤ κι άλλο να πατήσεις πά-
νω στο έκτρωμα της ΝΕΡΙΤ. Απ' ότι
φάνηκε ο διάλογος με την κυβέρνη-
ση ήταν προσχηματικός. Λέγανε σε
όλα ναι αλλά τελικά κάνανε ό,τι θέ-
λανε. Επαναφέρουν μεν το όνομα
της ΕΡΤ αλλά καταργούν όλες τις
συλλογικές συμβάσεις. Χτυπάνε το
ρόλο της ΠΟΣΠΕΡΤ στη νέα ΕΡΤ,
γα να στείλουν μήνυμα στα μαχητι-
κά συνδικάτα να μη σηκώνουν κεφά-
λι. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα. Κι
αν έρθει νέο νομοσχέδιο και δεν
μας αρέσει πάλι θα κινητοποιηθού-
με. Συνεχίζουμε για να στείλουμε
μήνυμα στην κυβέρνηση ότι μας δί-
νουν το ελάχιστο από αυτό που μας
χρωστάνε” τόνισε μεταξύ άλλων.

Στη συζήτηση καταγγέλθηκε από
εργαζόμενο της ΕΡΤ, ότι στα σχόλια
που γράφονταν στο σάιτ opengov.gr,
μέσα από το οποίο διεξήχθη η “δη-
μόσια διαβούλευση” για το νομοσχέ-
διο, υπήρχε κυβερνητικό φιλτράρι-
σμα προκειμένου να βγαίνει πλασμα-
τική εικόνα.

Μέρος αρκετών τοποθετήσεων εί-
χε να κάνει με την ανάγκη να διατη-
ρηθεί το Ertοpen, ραδιοφωνικά, δια-
δικτυακά όσο και σαν χώρος όπως
υπάρχει σήμερα, ακόμα και μετά
την επαναλειτουργία της ΕΡΤ. 

Αντίστοιχα απασχόλησε τους
αγωνιζόμενους η υποβάθμιση του
ρόλου των περιφερειακών σταθμών
και η απουσία μέριμνας για τους
εκατοντάδες αλληλέγγυους που
δουλεύουν στην ΕΡΤ τους μήνες
του αγώνα. Το ίδιο κι όσο αφορά
την εμπειρία της αυτοδιαχείρισης
που δεν υπάρχει στο νέο νομοσχέ-
διο. 

“Στις 21/3 να διαδηλώσουμε κι
ενάντια στο νομοσχέδιο. Είναι ένα
νομοσχέδιο 'ρατσιστικό' γιατί αφή-
νει απ'έξω ανθρώπους που έχουν
ματώσει. Να συνεχίσουμε μέχρι το
τέλος. Ό,τι κι αν γίνει έχουμε νική-
σει” επεσήμανε ο Γιάννης Λ.

“Δεν αισθανόμαστε δικαιωμένοι
από το νομοσχέδιο” είπε η Ειρήνη
Φ. στην τοποθέτησή της. “Χρειάζε-
ται εντατικοποίηση και συνέχεια του
αγώνα. Να συνεχίσουμε δίπλα
στους κλάδους που βρισκόμαστε
μαζί στο δρόμο όλο το προηγούμε-
νο διάστημα. Προτείνω να οργανώ-
σουμε συλλαλητήριο και συναυλία
στις 3/4, που θα συζητιέται το νομο-
σχέδιο στη βουλή, να κάνουμε πα-
ρέμβαση στην παρέλαση της 25ης
Μάρτη και φυσικά μαζική συμμετο-
χή στο αντιρατσιστικό συλλαλητή-
ριο στις 21/3”. Σε κοινό μήκος κύμ-
ματος η Άννα Τ, συνέχισε: “Όχι μό-
νο διαπραγματεύσεις με τους

υπουργούς. Παρατηρώ μια κινηματι-
κή χαλάρωση απ' όταν βγήκε η κυ-
βέρνηση. Πρέπει να ενεργοποιηθού-
με ξανά και να δώσουμε το παρών
στους δρόμους”.  

“Οι συνελεύσεις των εργαζομένων
θα πρέπει να ασκούν τον έλεγχο.
Αυτό είναι που φοβάται η εξουσία”
τόνισε μεταξύ άλλων ο Θόδωρος Β,
ενώ ένας άλλος εργαζόμενος θυμή-
θηκε: “ο Σαμίρ Αμίν έδωσε τς προ-
άλλες συνέντευξη στο Ertopen και
μας συμβούλεψε να εφαρμόσουμε
το Σοκ και Δέος. Να πολλαπλασιά-
σουμε δηλαδή τα χτυπήματα”. 

Επιλογές

Ο Δημήτρης Κ. αναφέρθηκε σε
επιλογές που έγιναν σε κρίσιμα
σταυροδρόμια και οι εξελίξεις φαί-
νεται να τις δικαιώνουν. “Κατά και-
ρούς υπήρχαν προτάσεις για να κά-
νουμε ΚΟΙΝΣΕΠ, πιο πριν για να εγ-
καταλείψουμε το Ραδιομέγαρο, για
σχέδιο Β σε συνεργασία με επιχει-
ρηματίες που ευτυχώς δεν τις ακο-
λουθήσαμε”. 

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης
διαβάστηκε η απόφαση των εργαζο-
μένων στην ΕΡΑ Ζακύνθου:  “Αγωνι-
ζόμαστε και διεκδικούμε μέχρι την
τελική νίκη” λένε οι εργαζόμενοι
της ΕΡΑ Ζακύνθου και συνεχίζουν: 

“Διεκδικούμε: Την άμεση επανα-
λειτουργία των 19 περιφερειακών
σταθμών της ΕΡΑ και όλων των δο-
μών που είχε η ΕΡΤ πριν την 11η
Ιουνίου 2013, καθώς και τη δέσμευ-
ση για εξασφάλιση συνέχισης της
λειτουργίας τους, μετά το μεταβατι-

κό στάδιο…Την αποδέσμευση του
ποσού των 100 εκατ. ευρώ από το
ανταποδοτικό τέλος που παράνομα
είχε υπολογιστεί από την προηγού-
μενη τροϊκανή συγκυβέρνηση ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ ως πλεόνασμα του προϋπο-
λογισμού του 2015, όπως και τη δια-
σφάλιση ότι δεν θα υπάρξουν παρό-
μοιες «λοβιτούρες» στο μέλλον.  

Την κάλυψη των κενών θέσεων,
κυρίως από όσους αλληλέγγυους
συμμετείχαν αδιαλείπτως στο αυτο-
διαχειριζόμενο πρόγραμμα στις ειδι-
κότητες που είχαν, όπως και από
τους συναδέλφους συμβασιούχους
που δούλευαν στην ΕΡΤ πριν το
«μαύρο» και οι οποίοι επέλεξαν με
την εργασία τους να στηρίξουν τον
αγώνα μας. Επίσης, τη δέσμευση
για την πρόσληψη ενός μέλους
πρώτου βαθμού από τις οικογένειες
των 18 νεκρών μας. 

Την πρόβλεψη ότι όσοι πρώην ΕΡ-
Τικοί υπέγραψαν συμβάσεις εργα-
σίας είτε στη ΔΤ είτε στη ΝΕΡΙΤ
όπως και όσοι προσελήφθησαν για
να υπηρετήσουν τα κυβερνητικά
μορφώματα, θα απομακρυνθούν
από τη νέα ΕΡΤ είτε με τη λήξη του
χρόνου σύμβασης εργασίας τους εί-
τε με μετάταξη σε άλλες υπηρεσίες.
Την εξασφάλιση όλων των εργασια-
κών δικαιωμάτων μας, με αναγνώρι-
ση και των 22 μηνών εργασίας μας
στον αγώνα. Την πρόβλεψη για συμ-
μετοχή της κοινωνίας στη λειτουρ-
γία της νέας ΕΡΤ μέσα από τις κατά
τόπους συνελεύσεις εργαζόμενων
και αλληλέγγυων”.

Η συνέλευση κατέληξε στην έκδο-
ση ψηφίσματος που να συνοψίζει τη
συζήτηση (μέχρι τη Δευτέρα 23/3,
που η Εργατική Αλληλεγγύη έκλεινε
την ύλη της, δεν είχε δοθεί στη δη-
μοσιότητα), ενώ στα σκαριά βρί-
σκονταν και κινηματικές δράσεις
των εργαζομένων της ΕΡΤ. 

Καραβάνι αντίστασης 
και αλληλεγγύης

Ήδη με πρωτοβουλία των εργαζό-
μενων της ΕΡΤ3 στη Θεσσαλονίκη,
ετοιμάζεται το “Καραβάνι Αντίστα-

σης κι Αλληλεγγύης”. 

Το Καραβάνι θα ξεκινήσει το Σάβ-
βατο 4/4, από τη Θεσσαλονίκη για
να καταλήξει τη Δευτέρα στην Αθή-
να και θα συμμετέχουν οι εργαζόμε-
νοι της ΕΡΑ Βόλου και Τρικάλων,
της ΒΙΟΜΕ, οι αγωνιστές ενάντια
στην εξόρρυξη χρυσού στις Σκου-
ριές, των Τσιμέντων Χαλκίδας κι άλ-
λων που αναμένεται να προστεθούν.
Με την άφιξή τους στην Αθήνα προ-
γραμματίζονται πλήθος δράσεων,
όπως συγκέντρωση στο Ραδιομέγα-
ρο, πραγματοποίηση ανοιχτής συνέ-
λευσης – συζήτησης και πορεία στο
κέντρο της Αθήνας.

Σ.Μ.

Μέχρι την τελική νίκη
Η συνέλευση των εργαζομένων της ΕΡΤ στις 20/3.

Το πανό της ΠΟΣΠΕΡΤ στο Σύνταγμα στις 21 Μάρτη.


