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✓ Να γυρίσουν πίσω όλοι οι απολυμένοι
✓ STOP στις ιδιωτικοποιήσεις

ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ 
“ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ”

20 Aπρίλη η δίκη
της Χρυσής Αυγής

σελ. 10,11

Λεφτά για τα Νοσοκομεία, όχι για το ΔΝΤ

ΛΟΥΦΤΧΑΝΣΑ 
Το κόστος του
“χαμηλού κόστους”

σελ. 13

Όλοι στα 
Προπύλαια 
τη Δευτέρα 
6 Απρίλη
γυρίστε στη σελίδα 20

Από τη συγκέντρωση για τους 20 μήνες αγώνα των εργαζόμενων της ΕΡΤ, στις 11 Φλεβάρη
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Όλοι στο Μουσείο την 1η Μάη

Β
άζουν χέρι στα αποθεματικά για να πληρώσουν το χρέ-
ος; Αυτή φαίνεται να είναι η τακτική της νέας κυβέρνη-

σης με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας την τε-
λευταία βδομάδα.

Αρχικά ήρθε η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ατ-
τικής και της Ρένας Δούρου να διαθέσει τα αποθεματικά της
Περιφέρειας που ανέρχονται στο ποσό των 343 εκατομμυρίων
ευρώ στην Τράπεζα της Ελλάδος, για να μπουν στον ενιαίο
κουμπαρά της κυβέρνησης και να χρηματοδοτήσουν ανάμεσα
στα άλλα και τη δόση προς το ΔΝΤ. Τον ίδιο δρόμο πήραν 120
εκατομμύρια από τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ, μέρος των οποί-
ων μάλιστα προέρχεται από τον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτι-
κής. Παρά το γεγονός ότι τα λεφτά της Περιφέρειας προέρχον-
ται και (θα πρεπε να) προορίζονται για τον κόσμο της. Κόσμο
στην συντριπτική του πλειοψηφία κομμάτι της εργατικής τάξης,
κόσμο που ζει στις φτωχογειτονιές και έχει ανάγκη τη μετου-
σίωση αυτών των χρημάτων σε κοινωνική πολιτική και πρόνοια.
Ακόμα περισσότερο ισχύει το ίδιο για τον ΟΑΕΔ. Είναι σκανδα-
λώδες να δίνονται λεφτά στους τραπεζίτες από τον οργανισμό
που μεριμνά υποτίθεται για τα εκατομμύρια των ανέργων.  

Σαν να μην έφταναν αυτά, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσί-

ευμα των Φαϊνάνσιαλ Τάιμς την περασμένη βδομάδα, "η κυβέρ-
νηση της Ελλάδας κάνει επιδρομή στα ταμεία του Mετρό και
της δημόσιας Yγείας σε μια προσπάθεια να μην βουλιάξει και
να εξυπηρετήσει το χρέος της".

Απο κρατικές εταιρίες

Το ίδιο άρθρο συνεχίζει: "Η κυβέρνηση έχει μπροστά της να
δίνει 1,7 δις ευρώ για μισθούς και συντάξεις στα τέλη Μαρτίου
και κατόπιν την πληρωμή δόσης προς το ΔΝΤ, 450 εκατομμύρια
ευρώ στις 9 Απριλίου. Τόσο η κυβέρνηση όσο και αξιωματούχοι
της Ευρωζώνης πιστεύουν ότι δεν υπάρχουν τα κονδύλια για να
καλυφθούν και τα δύο. [...] Νωρίτερα, σύμφωνα με πηγές του
υπουργείου Υγείας, είχαν παρακρατηθεί 150 εκατομμύρια ευ-
ρώ που προορίζονταν για προμήθειες αναλώσιμων για τα νοσο-
κομεία. [...]  Η κυβέρνηση έχει κατορθώσει να μαζέψει περί τα
600 εκατoμμύρια ευρώ μετρητά από κρατικές εταιρίες, όπως
το Μετρό, τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ".

Επιδρομή στο ταμείο του Μετρό, οι εργαζόμενοι του οποίου

απήργησαν την περασμένη βδομάδα διεκδικώντας καλύτερες

συνθήκες ασφαλείας για εργαζόμενους κι επιβατικό κοινό. Αλ-
λά για αυτά δεν υπάρχουν χρήματα κι αν θίξεις το ζήτημα διώ-
κεσαι πειθαρχικά, όπως συνηθίζει η διοίκηση της ΣΤΑΣΥ απέ-
ναντι στους εργαζόμενούς της. Επιδρομή στα λεφτά της δημό-
σιας Υγείας, που δεν υπάρχουν για να σωθούν τα νοσοκομεία
μας, αλλά για τους τραπεζίτες μπορούν να δωθούν. Αντίστοιχα
για τη ΔΕΗ, που μπορεί να γίνεται ένας ολόκληρος χαμός όταν
οι εργάτες της καταφέρνουν να κερδίσουν μια αύξηση – ψίχου-
λο, αλλά όταν τα λεφτά πάνε στους δανειστές, περνάει στα ψι-
λά.

Κι όλα αυτά εμφανίζονται σαν ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος.
Αλλά δεν είναι ρεαλισμός, είναι η παράνοια της δίνης του χρέ-
ους που απειλεί να τα ρουφήξει όλα. Κι απέναντι σε αυτή την
παράνοια, μία μόνο λύση υπάρχει και είναι αντικαπιταλιστική.
Στάση πληρωμών προς τους “δανειστές”. Άμεση και μονομε-
ρής διαγραφή όλου του χρέους. Η σύγκρουση, η ρήξη και η
αποδέσμευση από το ευρώ και την ΕΕ. Η εθνικοποίηση των
τραπεζών χωρίς αποζημίωση για τους μετόχους και κάτω από
τον έλεγχο των εργαζόμενων. Ο εργατικός έλεγχος παντού.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Διαγράψτε το χρέος, όχι τα αποθεματικά

Π
ροσυγκέντρωση στο Μουσείο στις
10πμ και πορεία μέχρι τη Βουλή την
Πρωτομαγιά, καλεί ο Συντονισμός

ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες
μετά από τη σύσκεψη που πραγματοποίησε
την Δευτέρα 30 Μάρτη στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας. 

Στην σύσκεψη συμμετείχαν εργαζόμενοι
από τα νοσοκομεία (πχ Άγιος Σάββας, Γεννη-
ματά, Αγλαΐα Κυριακού), από την ιδιωτική
υγεία (πχ Κυανούς Σταυρός), από υπουργεία
(Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, ΥΠΠΟ), δια-
θέσιμοι από τους Σχολικούς Φύλακες και το
υπουργείο Πολιτισμού, από το ERTopen, από
την Ιντρακόμ, από την Γ’ ΕΛΜΕ, από την Γενι-
κή Ανακύκλωση, από την ΕΛΠΑ, από την Ένω-
ση Μεταναστών Εργατών κ.ά.

Πλούσια ήταν η συζήτηση, ενώ μπήκαν προ-
τάσεις για την οργάνωση και στήριξη πολλών
ακόμα κινητοποιήσεων μέχρι την Πρωτομαγιά.
Η σύσκεψη ξεκίνησε με εισήγηση από τον Τά-
σο Αναστασιάδη. 

«Η φετινή Πρωτομαγιά μοιάζει ότι θα είναι η
μέρα που θα ενωθούν όλα τα επιμέρους ζητή-
ματα για τα οποία παλεύουν οι εργαζόμενοι.
Αυτά που περίμενε ο κόσμος από το ΣΥΡΙΖΑ
είναι είτε στάσιμα, είτε… άσχημα» ήταν το
πρώτο που είπε για να υπογραμμίσει τις υπο-
χωρήσεις της κυβέρνησης απέναντι στις πιέ-
σεις των δανειστών. Στη συνέχεια έδωσε την
εικόνα πιο συγκεκριμένα από τις υπαναχωρή-
σεις σε σχέση με την ΕΡΤ, το νομοσχέδιο με
το οποίο θα επιστρέψουν οι διαθέσιμοι, την
επικείμενη συνέχιση της ιδιωτικοποίησης του
Λιμανιού του Πειραιά, και το ΤΑΙΠΕΔ που στην
ουσία δεν καταργείται. «Η απάντηση των ερ-
γαζόμενων, είναι το κρίσιμο ζήτημα της περιό-
δου, παρόλο που υπάρχει παγωμάρα σε κεν-
τρικό επίπεδο», δηλαδή στη ΓΣΕΕ και στην
ΑΔΕΔΥ. 

Συνέχισε λέγοντας ότι «πρέπει να πάρουμε
την κατάσταση στα χέρια μας. Να ξηλώσουμε

τα παλιά Μνημόνια και να φράξουμε το δρόμο
για να φέρουν καινούργια». Πρότεινε ότι ο
Συντονισμός χρειάζεται να δώσει όλες του τις
δυνάμεις να οργανώσει μια μεγάλη προσυγ-
κέντρωση στο Μουσείο με συνδικάτα, σωμα-
τεία, φορείς, να βαδίσει με τα συνθήματά του
προς την πλατεία Κλαυθμώνος, που φαίνεται
ότι θα υπάρχει συγκέντρωση (αν και ακόμα
δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα), να συμπαρα-
σύρει όσο κόσμο βρίσκεται εκεί και να καταλή-
ξει στη Βουλή. 

Επίσης, πρότεινε ο Συντονισμός να στηρίξει
με την παρουσία του την απεργιακή συγκέν-
τρωση ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτι-
κης αργίας στις 5 Απρίλη και την διαδήλωση
την Δευτέρα 6/4 στις 11πμ στα Προπύλαια
που καλεί το Καραβάνι Αντίστασης και Αλλη-
λεγγύης, το οποίο καταφτάνει από τη Θεσσα-
λονίκη με τους εργαζόμενους της ΒΙΟΜΕ, της

ΕΡΤ, τους Σχολικούς Φύλακες και άλλους. 
Τέλος, τόνισε ότι η μάχη για να καταδικα-

στούν οι δολοφόνοι της Χρυσής Αυγής έχει ως
κεντρικό κόμβο την διαδήλωση την πρώτη μέ-
ρα της δίκης στις 20 Απρίλη στον Κορυδαλλό. 

Ακολούθησαν πολλές παρεμβάσεις. Ο Γιάν-
νης Σέγκος επισήμανε ότι «το κίνημα τώρα
πρέπει να βγει πιο δυνατά». Εξήγησε ότι όταν
στην κυβέρνηση έρχονται αριστερά κόμματα,
τότε μπορεί να υπάρξει ο κίνδυνος της «αδρα-
νοποίησης». «Να μην υπάρξει άλλη ανοχή, ο
εργατικός αγώνας συνεχίζεται» κατέληξε.

Διεκδικητική 

Ο Βασίλης Συλαϊδής από το Σωματείο της
Ιντρακόμ εξήγησε ότι η έκβαση των πραγμά-
των εξαρτάται από τους αγώνες που θα δώ-
σουμε εδώ, αλλά και από την διεθνιστική αλλη-
λεγγύη των άλλων λαών. Υπογράμμισε και αυ-
τός ότι η εργατική τάξη πρέπει να είναι τώρα
πιο διεκδικητική, συμφώνησε με όλες τις προ-
τάσεις για τις κινητοποιήσεις, ενώ στο κλείσι-
μό του αναφέρθηκε στη μάχη που έχει ανοίξει
στην περιοχή του ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του Ιπποδρόμου στην Ανατολική Αττική. 

Η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ αναφέρ-
θηκε στις επιθέσεις κατά του Κατρούγκαλου
που στην ουσία στρέφονται κατά των διαθέσι-
μων, ενώ τόνισε ότι στα υλικά που θα κυκλο-
φορήσει ο Συντονισμός πρέπει να φαίνεται ξε-
κάθαρα το σύνθημα «Όχι στην νέα Συμφωνία». 

Ο Γιώργος Ασλάνης από τους διαθέσιμους
του ΥΠΠΟ είπε χαρακτηριστικά «μέχρι τώρα
τηρήσαμε στάση αναμονής. Τώρα μπορεί να
τελειώσει. Στήριξα το ΣΥΡΙΖΑ γιατί περίμενα
να αλλάξει τα πράγματα. Βάλαμε πλάτη, αλλά
τώρα χρειάζεται να βάλουμε και μούρη. Φτά-
νει!» Πρόσθεσε ότι χρειάζεται να στηριχτεί η
κινητοποίηση του Καραβανιού από τη Θεσσα-
λονίκη κι ότι η διαδήλωση της Πρωτομαγιάς
πρέπει να είναι μαχητική κι όχι «εθιμοτυπική
παράταξη». 

Ο Κώστας Καταραχιάς από τον Άγιο Σάββα
είπε ότι «πρέπει να κάνουμε την Πρωτομαγιά
την Πανεργατική Απεργία που μας χρωστάνε»,
ενώ ενημέρωσε ότι τόσο το σωματείο του όσο
και η ΕΙΝΑΠ καλούν στις 20 Απρίλη στη διαδή-
λωση για την δίκη των νεοναζί. 

«Άλλη Πρωτομαγιά» είναι η φετινή είπε ο
Γιάννης Λευκιμιάτης από την ΕΡΤ. Αναφέρθη-
κε στις υποσχέσεις της κυβέρνησης και τόνισε
ότι δεν έχει πραγματοποιήσει τίποτα από όσα
έλεγε στους εργαζόμενους. Εξήγησε ότι το
νομοσχέδιο που φέρνουν για την ΕΡΤ είναι αυ-
τό που είχε καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ΝΕ-
ΡΙΤ. 

Η Ειρήνη Στεργιοπούλου μετέφερε την εικό-
να από την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί
στον Κυανού Σταυρό όπου τους χρωστούν χι-
λιάδες ευρώ και «η αγανάκτηση έχει φτάσει
στο ζενίθ» (περισσότερα στη σελίδα 5).

Ο Κώστας Πίττας από την Ομοσπονδία του
Υπ. Ανάπτυξης θύμισε όλους τους αγώνες που
έχουν ξεσπάσει μετά τις 25 Γενάρη από τις
εταιρίες τηλεπικοινωνίας μέχρι την Υγεία και
αναφέρθηκε στη σημασία της αντιφασιστικής
πάλης μέσα από τα συνδικάτα. 

«Οι έκτακτοι αρχαιολόγοι μετά από συνέλευ-
ση καλούν την Πρωτομαγιά στο Μουσείο» είπε
ο Αντώνης Φώσκολος από το ΥΠΠΟ, ενώ εξή-
γησε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε να διασπά-
σουν την εργατική τάξη. Η Ειρήνη Φωτέλη από
την ΕΡΤ ενημέρωσε ότι θα υποδεχτούν το Κα-
ραβάνι από τη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 5/4
στο ERTopen, ενώ και αυτή χαρακτήρισε
«απογοητευτικό» το νομοσχέδιο για την δημό-
σια τηλεόραση. 

Στο τέλος της σύσκεψης αποφασίστηκε να
κυκλοφορήσει άμεσα αφίσα και προκήρυξη
του Συντονισμού. Αντίστοιχη σύσκεψη για την
Πρωτομαγιά θα γίνει στον Πειραιά με πρωτο-
βουλία του Συντονισμού σε συνεργασία με την
ΠΕΝΕΝ.

Νεκτάριος Δαργάκης
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Στηρίξτε τη δική
σας εφημερίδα

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Από τη δεκαετία του 1950 και τους αγώνες του 114, με
εναλλασσόμενους ενθουσιασμούς και διαψεύσεις των

αγώνων της Αριστεράς βιωμένους στο πετσί μου, θέλησα
να αποσυρθώ λόγω ηλικίας. Αλλά λόγω του αυγού του φι-
διού που εκκολάφθηκε τα τελευταία χρόνια – δηλαδή της
Χρυσής Αυγής – ξαναστρατεύθηκα στην ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας.
Μπροστάρηδες σ’ αυτόν τον αγώνα βρήκα τους συντρό-
φους της Εργατικής Αλληλεγγύης και του ΣΕΚ. 

Πρωτοπόροι ενάντια στη ΧΑ, στους αντιρατσιστικούς και
αντιφασιστικούς αγώνες, συμπαραστάτες στους καταδυνα-
στευόμενους εργαζόμενους και μαχητές των δημοκρατικών
δικαιωμάτων. Πρωτοπόροι στην κατάργηση των γκέτο για
τους μετανάστες που εγκαινίασαν Δένδιας και Σαμαράς,
φτιάχνοντας νέα Μακρονήσια. Από τα άλλα κομμάτια της
Αριστεράς είδαμε μόνο πλατωνικές παρεμβάσεις, γι’ αυτό
καθήκον μας είναι να ενισχύσουμε και με την παρουσία μας
και οικονομικά την Εργατική Αλληλεγγύη που είναι το βήμα
μας γι αυτές τις αγωνστικές κινητοποιήσεις. 

Με συναγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Λεωνίδας Κοντουδάκης, γεωπόνος, ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας

Στους καιρούς της βαθιάς οικονομικής, κοινωνικής και
πολιτιστικής κρίσης, που εξελίσσεται, με την οξύτερη

ίσως μορφή της, στο πεδίο του ελληνικού καπιταλισμού, η
ενίσχυση αντικαπιταλιστικών μαρξιστικών εντύπων, όπως η
Εργατική Αλληλεγγύη, δεν μπορεί παρά να αποτελεί για κά-
θε δημοκράτη, για κάθε εργαζόμενο, μια ακόμη μορφή
συμμετοχής στον αγώνα για τον σοσιαλιστικό μετασχηματι-
σμό της κοινωνίας. 

Στηρίζοντας με την οικονομική συνδρομή μας την Εργα-
τική Αλληλεγγύη βοηθούμε να υλοποιηθεί, μέσα από τις
διαφορές της, η πολυπόθητη ενότητα της αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς, μια μετωπική ενότητα χωρίς την οποία η ελ-
πίδα ότι «ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός» είναι καταδικα-
σμένη σε διαρκή διάψευση και ιστορική αποτυχία. Καλή συ-
νέχεια! 

Αλέξανδρος Χρύσης, πανεπιστημιακός

Τα τελευταία χρόνια που η χώρα εντάχθηκε στα βάρβα-
ρα μνημόνια ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, η εργατική τάξη και ο λαός

βίωσαν μια πρωτοφανή κρίση με μέτρα που οδήγησαν στην
καταστροφή σημαντικών δικαιωμάτων και καταχτήσεων. Τα
αστικά ΜΜΕ αποσιώπησαν, διαστρέβλωσαν και συκοφάντη-
σαν τους αγώνες των συνδικάτων, υπογραμμίζοντας περισ-

σότερο από ποτέ την σημασία προβολής και ανάδει-
ξης των διεκδικήσεων των εργαζόμενων. Στο πλαίσιο
αυτό ξεχωριστή και σημαντική ήταν και είναι η φωνή
της Εργατικής Αλληλεγγύης που αποτελεί ένα πολύτι-
μο μετερίζι στο χώρο του ταξικού εργατικού Τύπου.

Μπροστά μας έχουμε κρίσιμους αγώνες, αφού
όπως όλα δείχνουν η νέα κυβέρνηση με τη συμφωνία
της 20/2 στο Γιούρογκρουπ έχει συνομολογήσει στην
παράταση της δανειακής σύμβασης και την επέκταση
του μνημόνιου, με κίνδυνο να συνεχιστεί η πολιτική
των αντιλαϊκών κι αντεργατικών μέτρων (πχ ιδιωτικο-
ποίηση ΟΛΠ και αεροδρομίων). Η εργατική τάξη και τα
συνδικάτα της πρέπει να είναι σε διαρκή ετοιμότητα
και επαγρύπνηση, να σχεδιάσουν, να οργανώσουν και
να παλέψουν με όλες τις δυνάμεις τους για να μπει τέ-
λος σ’ αυτές τις πολιτικές και ν’ ανοίξει ένας άλλος
δρόμος με κέντρο τους εργαζόμενους και τις ανάγκες
τους. Σ’ αυτές τις μάχες ο ρόλος της ΕΑ θα είναι κα-
θοριστικός. Όλοι οι εργαζόμενοι χρειάζεται να την
στηρίξουν με κάθε τρόπο.

Αντώνης Νταλακογιώργος, πρόεδρος ΠΕΝΕΝ, 
γραμματέας Εργατικού Κέντρου Πειραιά

Η
εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη
Βουλή, στη συζήτηση των πολιτι-
κών αρχηγών τη Δευτέρα το βρά-

δι, ήταν αποκαλυπτική. Ούτε λίγο ούτε
πολύ, ζήτησε από τη Νέα Δημοκρατία
και το ΠΑΣΟΚ να στηρίξουν την κυβέρ-
νηση στην επιβολή ενός προγράμματος
«μεταρρυθμίσεων» που θα προκύψουν
από έναν «έντιμο συμβιβασμό» με τη
Μέρκελ και τα διευθυντήρια της ΕΕ.

Τι είναι αυτές οι «μεταρρυθμίσεις» που
θα ενώσουν όλο αυτό το φάσμα δυνάμε-
ων και απέναντι σε ποιον; Ο ίδιος ο Αλέ-
ξης Τσίπρας περηφανεύτηκε ότι η κυβέρ-
νηση έχει πληρώσει 6,8 δισεκατομμύρια
ευρώ από τους πόρους του προϋπολογι-
σμού για να εξοφλήσει τοκοχρεολύσια.
Και πρόσθεσε ότι θα πετύχει πρωτογενές
πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ ενώ ο Σαμαράς
τελικά παρέδωσε πλεόνασμα μόνο 0,3%.

Να λοιπόν ένας στόχος που μπορεί να
ενώνει όλους αυτούς: να βγάζει η οικο-
νομία ένα αρκετά μεγάλο πλεόνασμα
ώστε να πληρώνονται οι τραπεζίτες, ντό-
πιοι και διεθνείς. 

Και πώς θα γίνει αυτό; Ξεπουλώντας
το λιμάνι του Πειραιά και τα περιφερει-
ακά αεροδρόμια, στεγνώνοντας τα νο-
σοκομεία και τα πανεπιστήμια από τα
αποθεματικά τους, συνεχίζοντας τις πε-
ρικοπές του «νέου μισθολόγιου» και βα-
φτίζοντας όλα αυτά «μεταρρυθμίσεις».

Πρόγραμμα θυσιών

Ακριβώς επειδή πρόκειται για πρό-
γραμμα θυσιών σε βάρος της εργατικής
τάξης, γι’ αυτό παίρνει τέτοιες διαστά-
σεις το ζήτημα της «εθνικής συναίνε-
σης». Κάποτε η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μι-
λούσε για ενότητα της Αριστεράς, τώρα
καλεί τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ σε συστρά-
τευση. Απέναντι σε ποιον; Όχι απέναντι
στη Μέρκελ με την οποία επιδιώκει συμ-
βιβασμό, αλλά απέναντι στους αγώνες
της εργατικής τάξης και της Αριστεράς
που δεν δέχονται να θυσιαστούν στο
βωμό της εξόφλησης του χρέους.

Όταν πριν από εκατό και πάνω χρόνια
η Ρόζα Λούξεμπουργκ μιλούσε για «Με-
ταρρύθμιση ή Επανάσταση», απαντούσε
στους μεταρρυθμιστές της τότε σοσιαλ-
δημοκρατίας που υπόσχονταν κατακτή-
σεις για την εργατική τάξη μέσα από αυ-
τό το δρόμο. Η σύγχρονη υπό διαμόρ-
φωση εθνική συμμαχία «μεταρρυθμι-
στών» προσφέρει επώδυνους συμβιβα-
σμούς στο σήμερα μεταθέτοντας ακόμη
και τις όποιες υποσχέσεις στο αύριο.

Είναι επείγουσα ανάγκη να συσπειρω-
θούμε στην Αριστερά που απορρίπτει
αυτή την προοπτική. Ο δρόμος του «έν-
τιμου συμβιβασμού» αποδεικνύεται κα-

τήφορος. Η επαναστατική στρατηγική
της ανατροπής είναι η εναλλακτική για
να τον σταματήσουμε. Και ξεκινάει με
άμεσα βήματα αντίστασης.

Στις 20 Απρίλη θα είμαστε όλοι στο
αντιφασιστικό συλλαλητήριο στον Κορυ-
δαλλό, γιατί θέλουμε τον Μιχαλολιάκο
και τους δολοφόνους της Χρυσής Αυ-
γής στη φυλακή και όχι νομιμοποιημένο
ως τρίτο ομιλητή στη Βουλή μετά τον
πρωθυπουργό και τον αρχηγό της αντι-
πολίτευσης. 

Και την Πρωτομαγιά θα πλημμυρίσου-
με τους δρόμους απαιτώντας να πάρου-
με πίσω όλα όσα μας λεηλάτησαν, τέρ-
μα στις ιδιωτικοποιήσεις, λεφτά για τις
ανάγκες των εργατών όχι για τα πλεονά-
σματα των τραπεζιτών.

Όχι στις “Μεταρρυθμίσεις”

Το Λιμάνι δεν πωλείται. Αυτή είναι η απάντηση των εργατών

Κυκλοφορεί
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Εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η ΕΡΑ Βόλου και η Λέσχη Εργαζομένων και
Νεολαίας Βόλου πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27/3 στην Ένωση Συντακτών
Βόλου.

Η Χαρή Λέκκα, δημοσιογράφος και αλληλέγγυα από την πρώτη στιγμή του μαύ-
ρου στην ΕΡΑ Βόλου, ήταν η εισηγήτρια καθώς και ο Βασίλης Πέτσης, απολυμέ-
νος εργαζόμενος στην ΕΡΑ Βολου και οι οποίοι αναφέρθηκαν στον πολύμηνο
αγώνα και στα αυτοδιαχειριζόμενα χαρακτηριστικά του, που πρέπει να αποτελέ-
σει το μοντέλο λειτουργίας της επόμενης ημέρας.

Στην συνέχεια τον λόγο πηρε ο Μιχάλης Δικαιάκος, γιατρός και συνδικαλιστής
στο Αχιλλοπούλειο νοσοκομείο. Ο Μιχάλης αναφέρθηκε αρχικά στις επιπτώσεις
από την μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης των ΣαμαροΒενιζέλων και τις προσ-
δοκίες από την πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Συνέχισε μιλώντας για τον
αγώνα ανατροπής αυτής της πολιτικής και για το πώς μπορεί η Υγεία να λειτουρ-
γήσει διαφορετικά μακριά από την κερδοσκοπία και τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Ο Αργύρης Παπαθανασίου, δάσκαλος – μέλος των Παρεμβάσεων μετέφερε τις
εμπειρίες του από τον χώρο των εκπαιδευτικών, την απαξίωση της δημόσιας παι-
δείας ,όπως και τις συζητήσεις που γίνονται στον κλάδο.

Ο Νάσος Μπράτσος, δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και μέλος του Γεν. Συμβουλίου
της ΠΟΕΣΥ, αναφέρθηκε στον 22μηνο αγώνα των εργαζόμενων στην ΕΡΤ, το κίνη-
μα αλληλεγγύης και συμπαράστασης και το άνοιγμα με κύριο στόχο την αντικει-
μενική και απρόσκοπτη ενημέρωση. Επίσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη μνήμη
των νεκρών της οικογένειας της ΕΡΤ ανά την επικράτεια, απόρροια του μαύρου
που επέβαλαν οι πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων.

Ο Γιάννης Χατζηγιάννης, εργαζόμενος και συνδικαλιστής στην πρωτοβάθμια
υπηρεσία του ΙΚΑ (ΠΕΔΥ) μίλησε για τους αγώνες και τις ανησυχίες του κλάδου κι
έκανε αναφορά στην τρέχουσα πολιτική κατάσταση.

Η βραδιά της Παρασκευής τέλειωσε με ερωτήσεις και συζήτηση από την πλευ-
ρά των παρισταμένων.

Στη συζήτηση έγινε κάλεσμα για υποδοχή το Σαββατο 4/4 του Καραβανιού Αγώ-
να κι Αλληλεγγύης που ξεκινά από την Θεσ/νικη στις 3 Απρίλη.

Βασίλης Πέτσης, εργαζόμενος ΕΡΑ Βόλου

Συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου
της ΠΟΕΣΥ, πραγματοποιήθηκε το Σάβ-
βατο 28/3, στο Βόλο.

Συζητήθηκαν μια σειρά θέματα, όπως
οι εξελίξεις για την ΕΡΤ, τον ΕΔΟΕΑΠ,
αλλά και ζητήματα σχετικά με τους συνα-
δέλφους στο διαδίκτυο και τις υποσχέ-
σεις από κυβερνητικούς για θέματα ΣΣΕ,
ασφάλισης και αγγελιόσημου.

Όσον αφορά τον ΕΔΟΕΑΠ κατέβηκε
από την πλειοψηφία του ΔΣ της ΠΟΕΣΥ
ψήφισμα "ίσων αποστάσεων", σχετικά με
το πραξικόπημα που βρίσκεται σε εξέλι-
ξη, το οποίο μετά από μάχη που δώσαμε
μαζί με άλλους συναδέλφους. Υπενθυμί-
ζουμε ότι στις πρόσφατες εκλογές του
Ταμείου, στις δύο πρώτες θέσεις εξελέ-
γησαν οι αγωνιστές δημοσιογράφοι, Πό-
πη Χριστοδουλίδου και Γιάννης Αγγέλης.
Η “μνημονιακή” πτέρυγα των ΜΜΕ, πα-
ρέα με μέρος του ΣΥΡΙΖΑ στην ΕΠΗΕΑ
(το σωματείο των διοικητικών στα ΜΜΕ),
επιχειρεί να μην πάρει τα ηνία του ΕΔΟ-
ΕΑΠ η αριστερά, οδηγώντας τον οργανι-
σμό σε αδιέξοδο και ακυβερνησία, με
απρόβλεπτες συνέπειες για τη βιωσιμότη-
τα και το μέλλον του σε αυτή την κρίσιμη
χρονική συγκυρία.

Στο ζήτημα της ΕΡΤ, υπήρξε άτυπη
ενημέρωση για τη συνάντηση της ΕΣΗΕΑ
με τον αρμόδιο υπουργό Παππά (γίνον-
ταν ταυτόχρονα στην Αθήνα και η ενημέ-
ρωση ήταν τηλεφωνική). Σύμφωνα με μια
εκδοχή προσκείμενων στη νέα κυβέρνη-
ση, "όλα πήγαν καλά", με τον υπουργό να

δέχεται τις προτάσεις των δημοσιογρά-
φων πάνω στο νομοσχέδιο, ενημέρωση
όμως που αμφισβητήθηκε από άλλους
παρόντες στη συνάντηση, οι οποίοι δήλω-
σαν (επίσης τηλεφωνικά) ότι διατηρούν-
ται όλες οι αοριστίες στα σοβαρά θέματα
της ΕΡΤ.

Στο παρασκήνιο, συνάδελφοι από τις
περιφερειακές ΕΡΑ, εξέφρασαν φοβίες
για επερχόμενη συρρίκνωση των περιφε-
ρειακών ΕΡΑ, χωρίς απολύσεις, μέσω
συνταξιοδοτήσεων και κινητικότητας κυ-
ρίως διοικητικών, ενώ στο ίδιο πλαίσιο
των συζητήσεων εκτός της διαδικασίας,
ακούστηκαν και φήμες για σύνδεση με
πακέτα ΕΣΠΑ και μορφές χρηματοδότη-

σης, που δημιουργούν επισφάλεια για το
μέλλον τους.

Από τη μεριά μας προτείναμε ψήφισμα
συμπαράστασης στους εργαζόμενους
της “Ελευθεροτυπίας”, το οποίο και πέ-
ρασε ομόφωνα, ψήφισμα για την καταδί-
κη των υπόδικων της Χρυσής Αυγής και
για το Καραβάνι Αντίστασης κι Αλληλεγ-
γύης που συνδιοργανώνουν οι συνάδελ-
φοι της ΕΡΤ3 με άλλους κλάδους εργα-
ζομένων. Για τα δύο τελευταία ψηφίσμα-
τα υπήρξε δέσμευση από το Δ.Σ να τα
συζητήσει στην επόμενη συνεδρίασή του.

Νάσος Μπράτσος μέλος του 
γενικού συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ

Σ
υνεχίζονται τα «αποκαλυπτικά δημοσιεύματα» για
τον Γ. Κατρούγκαλο και τα «ρουσφέτια» με πρωτα-
γωνίστρια την εφημερίδα Βήμα και με τα μνημονια-

κά κόμματα (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι) να αναπαράγουν την
«είδηση» στον υπερθετικό βαθμό.

Όπως σημειώνουν εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα τόσο
από τους Σχολικούς Φύλακες όσο και από τους εκπαιδευτι-
κούς όλη αυτή η επίθεση μπορεί να έχει φαινομενικά ως
στόχο τον νυν υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, αλλά
στην πραγματικότητα στρέφεται κατά των ίδιων των εργαζό-
μενων που παλεύουν για να πάρουν πίσω τις δουλειές τους.

Όλο αυτό το διάστημα τόσο με τις κινηματικές πρωτο-
βουλίες τους, όσο και με την απεύθυνση τους στη δι-
καιοσύνη προσπαθούν να ανατρέψουν τη μνημονιακή
βαρβαρότητα των διαθεσιμοτήτων-απολύσεων.

Oι διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί Κρήτης, για παράδειγμα,
σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν: «βάζοντας στο στόχα-
στρο τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης Γιώργο Kατρούγκαλο, ουσιαστικά
αποσκοπούν σε παρακώλυση των διαδικασιών δικαίω-
σης». Ο Κατρούγκαλος σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει
ότι δεν έχει αναλάβει καμιά υπόθεση διαθεσιμότητας
από τον Ιούλιο του 2014 και μετά.

Ρίζα
Είναι προφανές ότι οι μνημονιακές εφημερίδες και οι

Σαμαροβενιζέλοι ακόμα και τώρα αγωνίζονται για να μην
ανατραπεί οποιοδήποτε μνημονιακό μέτρο. Ο Κατρούγ-
καλος πριν ακόμα από τις προγραμματικές δηλώσεις της
νέας κυβέρνησης είχε σπεύσει να δηλώσει κάτω από την
πίεση του κινήματος των εκπαιδευτικών, των Φυλάκων,
των Καθαριστριών ότι θα γυρίσουν πίσω στις δουλειές
τους οι 3500 διαθέσιμοι «με μια υπουργική απόφαση»,.
Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος για τους φανατικούς
υποστηριχτές των Μνημονίων.

Το πραγματικό ζήτημα όμως είναι ότι από τότε όχι μόνο
δεν έχει βγει κάποια τέτοια απόφαση, αλλά συνεχώς αναβάλ-
λεται η κατάθεση του νομοσχεδίου που «θα επανορθώσει τις
αδικίες», όπως συνηθίζουν να λένε οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ.

Η κυβέρνηση με δηλώσεις της βγήκε και υπερασπίστη-
κε τον Κατρούγκαλο. Η καλύτερη απάντηση στα μνημο-
νιακά κοράκια παντός είδους θα ήταν η άμεση επανα-
πρόσληψη όλων και όχι οι αναβολές για χάρη των δανει-
στών και του χρέους. Αυτές οι αναβολές μπορούν πολύ
εύκολα από προσωρινές, να γίνουν μόνιμες.

Η τελευταία υπόσχεση της κυβέρνησης στους διαθέσι-
μους, από τον Τ. Κουράκη, τον αναπληρωτή υπουργό
Παιδείας, είναι ότι τροπολογία «για την επανασύσταση
των καταργημένων τομέων & ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ, θα
ενταχθεί τις προσεχείς ημέρες με τροπολογία, στο νομο-
σχέδιο για την αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα», όπως
αναφέρεται στο blog των διαθέσιμων εκπαιδευτικών (dia-
thesimoiekp.blogspot.gr)!

Ταυτόχρονα, την Δευτέρα 30 Μάρτη έκαναν την εμφά-
νισή τους δημοσιεύματα (πχ στα ΝΕΑ) που αναφέρουν
ότι το νομοσχέδιο για τις διαθεσιμότητες «παγώνει».

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων δεν τρώει τα ψέματα
των πρωταθλητών του ρουσφετιού και της φιλομνημο-
νιακής προπαγάνδας. Δεν είναι όμως και διατεθειμένοι
να δείξουν ανοχή σε κανένα υπουργό, είτε τον Κατρούγ-
καλο είτε οποιονδήποτε άλλο, αν δεν ικανοποιηθούν τα
αιτήματα και οι ανάγκες τους. 

Νεκ.Δ.

Γενικό συμβούλιο ΠΟΕΣΥ

ΕΡΑ Βόλου Κοινός αγώνας

Πίσω από τις επιθέσεις
στον Κατρούγκαλο

Στο στόχαστρο 
το κίνημα 
των απολυμένων

26/11/14 Απεργία ΜΜΕ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Συλλαλητήριο 1/4

Μεγάλο συλλαλητήριο ετοιμάζουν οι
Ενώσεις των Συνταξιούχων, την Τεταρτη
1/4, στις 10πμ, στην πλατεία Εθνικής Αν-
τίστασης, απέναντι από το δημαρχείο
της Αθήνας και θα ακολουθήσει πορεία
στο υπουργείο Εργασίας. 

Βασική διεκδίκηση του συλλαλητηρί-
ου είναι η καταβολή του δώρου του Πά-
σχα σε όλους, αλλά δεν περιορίζεται
εκεί. Όπως τονίζει ο Συντονισμός Συντα-
ξιούχων: “Καμιά αναμονή. Καταβολή σε
όλους τους συνταξιούχους του 13ου και
14ου μισθού. Απαιτούμε πίσω τα κλεμ-
μένα και να ξαναγυρίσουν οι συντάξεις
στο επίπεδο του 2009. Να επαναχορη-
γηθούν όλες οι ιατρικές παροχές που
περιορίστηκαν στην υγεία. Ένα νέο
Εθνικό Σύστημα Υγείας που θα καλύπτει
τις ανάγκες όλου του λαού δωρεάν.
Επαναλειτουργία της Εργατικής Εστίας
με όλες τις παροχές σε συνταξιούχους
και εργαζόμενους” και προσθέτει “επό-
μενος μεγάλος σταθμός για όλους μας
θα είναι η φετινή Πρωτομαγιά. Θα είναι
το σημείο που μπορούμε όλοι να ενώ-
σουμε τις φωνές μας στη διεκδίκηση για
να κερδίσουμε όλα όσα παλεύαμε τα
προηγούμενα χρόνια απέναντι στις μνη-
μονιακές κυβερνήσεις”. 
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Νέο άρθρο «λάσπης» απέναντι στην ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες
από το σάιτ του ΚΚΕ, 902.gr με αφορμή τις
εκλογές στο Εργατικό Κέντρο Έβρου.

Στο άρθρο με τίτλο «Κοινό ψηφοδέλτιο
των δυνάμεων ΠΑΣΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στο συνέδριο του Εργατικού Κέν-
τρου» αντιγράφει από την ανακοίνωση της
Ταξικής Αγωνιστικής Ενότητας (παράταξη
του ΠΑΜΕ) την κατηγορία ότι «Δεν ένωσαν
μόνο τις δυνάμεις τους, αλλά ένωσαν την
από κοινού γραμμή τους απέναντι στο τα-
ξικό κίνημα και τους εργαζόμενους».

Το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ όλο τον τελευταίο
χρόνο έχουν επιδοθεί σε μπαράζ τέτοιων
ανακοινώσεων και άρθρων με στόχο να κό-
ψουν τις γέφυρες ανάμεσα στον κόσμο
που είναι μέλος ή γύρω από τις δυνάμεις
τους και στέκεται φιλικά προς την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ εξαιτίας της σταθερής αντικαπιταλι-
στικής στάσης της και της ενιαιομετωπικής
της τακτικής μέσα στο εργατικό κίνημα.

Το Εργατικό Κέντρο Έβρου τα τελευταία
χρόνια υπολειτουργούσε. Εργαζόμενοι από
πολλούς χώρους του ιδιωτικού τομέα
(φάρμακο, ιδιωτικοί υπάλληλοι κτλ) πήραν
την πρωτοβουλία να δημιουργήσουν την
Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζόμενων με στόχο
να δώσουν ζωή στο ΕΚ και να αντιμετωπί-
σουν τις επιθέσεις των εργοδοτών.

Τα αποτελέσματα των εκλογών δικαίω-
σαν αυτή την προσπάθεια. Η Ανεξάρτητη
Κίνηση πήρε 9 έδρες στις εκλογές της Κυ-
ριακής 29 Μάρτη, η Ταξική Αγωνιστική
Ενότητα (παράταξη του ΠΑΜΕ) πήρε 3,
ενώ μια έδρα πήρε η ΔΑΚΕ.

Η παράταξη του ΠΑΜΕ κυκλοφόρησε αυ-
τή την ανακοίνωση πριν τις εκλογές με στό-
χο να πλήξει το κατέβασμα της νέας Κίνη-
σης. Με αφορμή ότι συμμετείχαν δύο εργα-
ζόμενοι που έχουν αποχωρήσει από το ΠΑ-
ΣΟΚ εδώ και χρόνια, «ανακάλυψε» ότι η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ…συνεργάζεται με την ΠΑΣΚΕ.

Στο ψηφοδέλτιο συμμετείχαν πολλοί
αριστεροί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα νέοι σε
ηλικία. Η πλειοψηφία τους στις προηγού-
μενες εκλογές ψήφισαν κόμματα της αρι-
στεράς, κατά κύριο λόγο τον ΣΥΡΙΖΑ. Στην
παράταξη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν συμμετείχε οργα-
νωμένα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετέχει στην Κί-
νηση με τον Γιώργο Μποτσίδη, μέλος του
ΔΣ του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν έχει μπει, ούτε θα μπει
στον πόλεμο των ανακοινώσεων λασπολογίας.
Αντίθετα θα συνεχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες
σε όλα τα επίπεδα, ειδικά μέσα στο εργατικό κί-
νημα, χωρίς καμιά αναμονή με στόχο να πάρου-
με πίσω όσα μας λεηλάτησαν, να ανοίξουμε το
δρόμο για την αντικαπιταλιστική ανατροπή. 

Nεκ.Δ.

Κ
ινητοποιήσεις βρίσκονται σε
εξέλιξη σε αρκετά νοσοκο-
μεία, εξαιτίας της συνεχιζόμε-

νης κατάρρευσης της δημόσιας
Υγείας, της απληρωσιάς και της κα-
θυστέρησης από την πλευρά της κυ-
βέρνησης να αναλάβει πρωτοβου-
λίες για τη χρηματοδότηση και τη
διάσωση του ΕΣΥ.

Σε επίσχεση εργασίας από τις
23/3, βρίσκονται οι γιατροί στο νοσο-
κομείο της Νίκαιας, διεκδικώντας τα
δεδουλευμένα τους. Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση ενάντια
στην απόλυση καθαρίστριας, πραγ-
ματοποίησαν τη Δευτέρα 30/3, οι ερ-
γαζόμενοι στον Αγ.Σάββα. Στάση ερ-
γασίας 8πμ-10πμ και συγκέντρωση
στην πύλη του νοσοκομείου οργανώ-
νουν την Τετάρτη 1/4, οι εργαζόμε-
νοι στο ΠΑΓΝΗ Την Πέμπτη 2/4, στά-
ση εργασίας 1μμ-5μμ θα πραγματο-
ποιήσουν οι εργαζόμενοι στο Αττικό
νοσοκομείο, ενώ σε γενική συνέλευ-
ση βρίσκονταν οι εργαζόμενοι του
Γεννηματάς και του Ευαγγελισμού,
την Τρίτη 31/3, την ώρα που η Εργα-
τική Αλληλεγγύη τυπωνόταν.

Πανελλαδική σύσκεψη των σωμα-
τείων καλεί η ΠΟΕΔΗΝ, την Πέμπτη
2/4, στο Νοβοτέλ, η οποία σύμφωνα
με το πρόγραμμα δράσης που απο-
φάσισε το Γενικό της Συμβούλιο, θα
προχωρήσει σε συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στο υπουργείο Υγείας.

Να βγει απόφαση για πανελλαδική

πανυγειονομική απεργιακή κινητο-
ποίηση προτείνει το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων στη σύσκεψη της
Πέμπτης.

Χαρακτηριστικά της δραματικής
κατάστασης είναι τα όσα περιγρά-
φουν οι εργαζόμενοι του Αττικού:
“Υπερπληρότητα έως και 130% συ-
νεχώς στο νοσοκομείο. Νοσηλευτι-
κές πτέρυγες των 35 και 40 κλινών
δέχονται 60 ασθενείς με τους ίδιους
νοσηλευτές, που είναι σε όλες τις
κλινικές κάτω από τα όρια ασφαλεί-
ας. Πάνω από 1600 εισαγωγές ετη-
σίως για κάθε παθολογική πτέρυγα
του νοσοκομείου, δηλ. 120% πληρό-

τητα καθημερινά. Νοσηλεία παθολο-
γικών αρρώστων (σηπτικών, ανοσο-
κατασταλμένων, καρκινοπαθών) σε
χειρουργικές και ορθοπεδικές κλινι-
κές, που με τη σειρά τους μπλοκά-
ρουν και την προώθηση των χει-
ρουργικών και ορθοπεδικών αρρώ-
στων. Διασωληνωμένοι στο διάδρο-
μο, οξυγονοθεραπεία στο διάδρομο,
αιμορραγίες στο διάδρομο. 

Εκτός λειτουργίας
Γίναμε νοσοκομείο του διαδρό-

μου. Οι μισές (επτά σε αριθμό) αί-
θουσες χειρουργείου δεν λειτουρ-
γούν λόγω έλλειψης προσωπικού.

Πολλές κλίνες ΜΕΘ παραμένουν
κλειστές. Ακτινολογικά μηχανήματα
δεν συντηρούνται και βγαίνουν
εκτός λειτουργίας”.

Το δίκτυο των υγεινομικών “Νυστέ-
ρι”, καλεί σε συνελεύσεις σε κάθε
νοσοκομείο για να απλωθούν οι κινη-
τοποιήσεις που έχουν ξεκινήσει. Χα-
ρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που
δίνει σε ανακοίνωσή του: “Την ώρα
που τα νοσοκομεία στενάζουν απο
τις περικοπές και την έλλειψη προ-
σωπικού, η κυβέρνηση κάνει επιδρο-
μή στα αποθεματικά των νοσοκομεί-
ων για να πληρώσει τις δόσεις προς
το ΔΝΤ και αφήνει απλήρωτες τις

εφημερίες και τις υπερωρίες στους
γιατρούς και τους υπόλοιπους εργα-
ζόμενους στα νοσοκομεία. Πάνω
απο 200 εκατομμύρια ευρώ τον τε-
λευταίο μήνα έχουν αφαιρεθεί απο
τα νοσοκομεία. Από τον προϋπολογι-
σμό του υπουργείου Υγείας άρπαξαν
150 εκατομμύρια ευρώ και στις 24/3
πήρανε αποθεματικό που ξεπερνού-
σε τα 50 εκατομμύρια και που προ-
οριζόταν για την πληρωμή καθυστε-
ρούμενων οφειλών προς τους για-
τρούς για να ξεχρεώσουν το ΔΝΤ
[...] Η επιδρομή στα αποθεματικά για
να πληρώνονται αυτοί οι εκβιαστές
είναι πρόκληση.

Είναι ώρα να ξαναπιάσουμε το νή-
μα των αγώνων μας, για να σταμα-
τήσουμε την καταστροφή, να κερδί-
σουμε με τους αγώνες μας λεφτά
για τα απλήρωτα, χρηματοδότηση
για την υγεία και μαζικές προσλή-
ψεις μόνιμου προσωπικού.

Στους εκβιασμούς τους να απαν-
τήσουμε με την διαγραφή του χρέ-
ους, να σταματήσουμε να πληρώ-
νουμε από το μόχθο μας τόκους και
χρεολύσια. Να βγούμε απο την παγί-
δα του ευρώ και της ΕΕ, να κρατικο-
ποίησουμε τις τράπεζες με εργατικό
έλεγχο για να χρηματοδοτήσουμε
τις ανάγκες μας και όχι τους δανει-
στές, να βρούμε λεφτά για τα νοσο-
κομεία μας, για δημόσια δωρεάν
υγεία και περίθαλψη” συνεχίζει.

Σ.Μ.

Στην τριμερή συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε
την Παρασκευή 28 Μαρτί-
ου 2015 στο Υπουργείο Εργασίας δεν παρευρέ-
θηκε ο κλινικάρχης κ. Λεγάκης, τον αντιπροσώ-
πευσε ο δικηγόρος του, κ. Χρηστιδης.

Δήλωσε ότι η επιχείρηση δεν μπορεί να αντα-
πεξέλθει στις υποχρεώσεις της τόσο στους ερ-
γαζόμενους όσο και στους προμηθευτές λόγω
των οικονομικών προβλημάτων που έχει λόγω
της καθυστέρησης των πληρωμών της από τον
ΕΟΠΥΥ. Προσπάθησε όλα αυτά τα χρόνια να
βρει επενδυτές και βρήκε κάποιους αλλά δεν
επετεύχθη συμφωνία. Αυτή τη στιγμή είπε ότι
διαπραγματεύεται με κάποιες ασφαλιστικές
εταιρείες και μάλιστα μας έφερε μια επιστολή
τους που βεβαιώνει την διαπραγμάτευση με την
προϋπόθεση όμως να ομαλοποιηθεί η πολιτική
κατάσταση της χώρας δηλαδή να μην βγούμε
από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση (φέξε

μου και γλίστρι-
σα). Επίσης δήλω-
σε ότι υποσχέθη-

κε, στα λόγια βέβαια, η Alpha Βank να τους δώ-
σει χρήματα ώστε να καταβάλουν το δώρο Πά-
σχα την Μεγάλη Τετάρτη.

Από την μεριά του το Υπουργείο του έδωσε
προθεσμία έως τις 03/04 να καταθέσουν σχέδιο
με συγκεκριμένες ενέργειες και ημερομηνίες
που αφορούν την εξόφληση των δεδουλευμέ-
νων.

Επίσης, ο γενικός γραμματέας πρότεινε στον
εκπρόσωπο του Κυανού Σταυρού κ. Χρηστίδη
να κάνουν κοινό ραντεβού με το Υπουργείο
Υγείας μέσα στην εβδομάδα για συζητήσουν πι-
θανή λύση με τα οφειλόμενα του ΕΟΠΥΥ στην
κλινική. Περιμένουμε ενημέρωση μετά το ραντε-
βού αυτό.

Ειρήνη Στεργιοπούλου
Διοικητικό Προσωπικό “Κυανούς Σταυρός”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Κινητοποιήσεις ενάντια στις περικοπές

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Ε.Κ. ΕΒΡΟΥ Όχι στη λάσπη

Συνεχίζονται οι εκλογές
στους Δήμους πανελλαδικά για
την ανάδειξη αντιπροσώπων
στο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ
(θα διεξαχθεί 27 με 30 Απρίλη). 

Την Δευτέρα 30 Μάρτη έγι-
ναν οι εκλογές στο Δήμο της
Αγίας Παρασκευής. Συνολικά
ψήφισαν 130 εργαζόμενοι. Βρέ-
θηκαν 10 άκυρα ή λευκά ψηφο-
δέλτια. Η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) πήρε 51

ψήφους και εξέλεξε ένα αντι-
πρόσωπο, το «Ενιαίο Ψηφοδέλ-
τιο» πήρε 37 ψήφους και επί-
σης ένα αντιπρόσωπο, ενώ 32
ψήφους πήρε η Αγωνιστική Πα-
ρέμβαση (το ψηφοδέλτιο που
στήριζε η «Σκουπιδιάρα»). 

Εκλογές έγιναν την Παρα-

σκευή 27 Μάρτη και στο Δήμο
Κορυδαλλού. Ψήφισαν 282 ερ-
γαζόμενοι, με 14 άκυρα ή λευκά
ψηφοδέλτια. Η ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) πή-
ρε 121 και εξέλεξε δύο αντιπρο-
σώπους, η Ανεξάρτητη Συνδικα-
λιστική Κίνηση πήρε 112 ψήφους
και 2 αντιπροσώπους, ενώ η Μα-
χητική Πρωτοβουλία, το ψηφο-
δέλτιο που στήριζε η «Σκουπι-
διάρα», πήρε 35 ψήφους. 

ΠΟΕ ΟΤΑ

Νοσοκομείο Νίκαιας. Επίσχεση εργασίας. Φωτό: healthreport.gr
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Φοιτητική νίκη 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

«Δ
εν θα πεινάσουμε για το
χρέος σας». Αυτή ήταν η
απάντηση των φοιτητών

του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου στην
προκλητική απόφαση να κοπεί η σίτι-
ση για 190 φοιτητές εξαιτίας των περι-
κοπών που σημαίνουν συνέχιση της
λιτότητας για χάρη των δανειστών. 

Η Μαριλήδα Ανδρουλάκη, φοιτήτρια
Κοινωνιολογίας στο Ρέθυμνο μας πε-
ριέγραψε πώς κατάφεραν να ανατρέ-
ψουν την απόφαση.  «Καταφέραμε να
κερδίσουν πίσω οι φοιτητές που είχαν
χάσει το δικαίωμα στη σίτιση μέσα
από τις κινητοποιήσεις μας. Την Πα-
ρασκευή 20/3 έγινε κινητοποίηση στο Ηράκλειο, όπου
συμμετείχαμε και φοιτητές από το Ρέθυμνο. Στη συνάν-
τηση που είχαμε με τον Πρύτανη και την Αντιπρύτανη
μας έλεγαν ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και ότι δεν
μπορούν να «ακουμπήσουν» τα αποθεματικά του Πανεπι-
στημίου μετά την απόφαση της κυβέρνησης.  Στην ου-
σία, έδειξαν αδιαφορία για το πρόβλημα. 

Την Τρίτη 24/3 έγινε κινητοποίηση αυτήν τη φορά στο
Ρέθυμνο όπου είχε κάνει επίσκεψη η Αντιπρύτανης. Κά-
τω από τις πιέσεις των φοιτητών, αλλά και τη συμπαρά-

σταση των διοικητικών που είχαν πάρει απόφαση στήρι-
ξης των κινητοποιήσεών μας, δόθηκαν πίσω οι κάρτες
σίτισης στους 190 φοιτητές σε Ρέθυμνο και Ηράκλειο.

Ήταν μια μικρή νίκη, αλλά έχουμε ακόμα πολύ δρόμο.
Έχουμε βάλει συνελεύσεις μετά το Πάσχα με θέμα να
φύγουν οι ιδιώτες από τις σχολές αφού δεν προσφέρουν
στους φοιτητές παρά τα λεφτά που παίρνουν από κρά-
τος και πανεπιστήμιο. Επίσης, παλεύουμε για το ζήτημα
της στέγασης. Στο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί το
θέμα για να μας δοθεί ένα κτίριο όπου θα γίνουν Εστίες
για τους φοιτητές. Συνεχίζουμε!»

Mαθητικά Φόρουμ
Συζητήσεις οργανώνουν οι μαθητές Anticapitalista το Σάββατο 4

Απρίλη. Στα Πετράλωνα οργανώνουν εκδήλωση σε συνεργασία με
την τοπική ΚΕΕΡΦΑ με θέμα «Η πάλη ενάντια στο φασισμό και το
ρατσισμό» στις 5μμ στην πλατεία Μερκούρη. Στην πλατεία θα
υπάρχει και έκθεση με αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά βιβλία. 

Την ίδια μέρα στις 6μμ στο Δημαρχείο Νίκαιας (1ος όροφος) θα
γίνει εκδήλωση με θέμα «Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές και τα
σχολεία». Εκδηλώσεις με το ίδιο θέμα θα γίνουν και στις παρακάτω
περιοχές: στη Νέα Σμύρνη στο Σύλλογο Ιμβρίων (Ελ. Βενιζέλου 70)
στις 6μμ, στο Περιστέρι στο καφέ Μετρό (Ανθούπολη) στις 5μμ,
στα Εξάρχεια στο καφέ Κούνια στις 6μμ και στο Χαλάνδρι στο καφέ
Blue στις 6μμ. 
• Την Πέμπτη 2/4 οι μαθητές Anticapitalista θα συμμετέχουν

στην διαδήλωση που θα γίνει στις φυλακές Κορυδαλλού με αίτημα
να μην γίνει η δίκη της ναζιστικής Χρυσής Αυγής στα δικαστήρια
των φυλακών. Το κάλεσμα είναι για τις 12 το μεσημέρι (περισσότε-
ρα στις σελίδες 10-11).

Συνέλευση της Ομοσπονδίας Γονέων
Με αφορμή την ετήσια Γενική Συνέλευση

της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής που έγινε
στις 8 Μάρτη, καιρός είναι να πληροφορηθούν
οι γονείς τα εξής: 

Κατ’ αρχάς, το προεδρείο της συζήτησης
δεν έδειξε να κατάλαβε τις καταγγελίες αρκε-
τών εκπροσώπων για αντικαταστατική λειτουρ-
γία των ΔΣ Ενώσεων Γονέων. Μήπως επειδή η
Ομοσπονδία κάπως έτσι λειτουργεί; Γιατί τότε
άργησε να κάνει αυτή τη συνέλευση κατά
τρεις μήνες; 

Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας στην εισήγησή
της μας είπε άλλη μια φορά τα ίδια ακριβώς,
όσα δηλαδή ακούμε τα τελευταία χρόνια, θέ-
τοντας υπόψη μας τον ίδιο κατάλογο διεκδική-
σεων και αναλύσεων που προφανώς δεν τον

εκπόνησε η ίδια, αλλά της ήρθε έτοιμος από
αλλού. 

Με αφορμή τις προγραμματικές δηλώσεις
της κυβέρνησης για την παιδεία, εξακολουθεί,
λέει, να βάζει τον πήχη των διεκδικήσεων ψη-
λά, ενώ από την άλλη κατέβασε τον πήχη των
κατακτήσεων, αποδεχόμενη τα ελάχιστα που
κατάφερε το γονεϊκό κίνημα υπό την καθοδή-
γησή της. 

Τα παιδιά των μεταναστών

Εκείνο όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει
είναι το γεγονός ότι καμιά κουβέντα δεν έγινε
για τα παιδιά των μεταναστών που πάνε σχο-
λείο στη χώρα μας, αλλά και εκείνων που λό-
γω των άθλιων συνθηκών μέσα στις οποίες

ζουν, δεν πηγαίνουν καθόλου. Αλήθεια για αυ-
τούς, αυτά τα παιδιά δεν υπάρχουν; Δεν έχουν
δικαιώματα; 

Επίσης, τίποτα δεν ακούστηκε για τον ρατσι-
σμό και τον φασισμό που ζουν τα παιδιά στα
σχολεία και που για ευνόητους λόγους τους
βάφτισαν ενδοσχολική βία (bullying).

Δυστυχώς, τα σχολεία είναι ό,τι ακριβώς και
η κοινωνία, δηλαδή πτώματα σε αποσύνθεση.
Υπάρχει κάποιος να αναρωτηθεί για πράγματα
που τα παιδιά (θύτες και θύματα) ενδιαφέρον-
ται; Τι εξωσχολικά βιβλία διαβάζουν; Αν διαβά-
ζουν. Τι μουσική ακούνε; Τι ταινίες βλέπουν; Τι
αθλητισμό κάνουν; Σε ποιους διαδικτυακούς
τόπους μπαίνουν; Συμμετέχουν σε πολιτιστι-
κές δραστηριότητες; Γνωρίζουν τους μεγά-

λους συγγραφείς, ποιητές και καλλιτέχνες;
Γνωρίζουν την διαφορά μεταξύ ανταγωνισμού
και συναγωνισμού; Συνεργάζονται γονείς και
εκπαιδευτικοί ώστε η αντιφασιστική νοοτροπία
να γίνει τρόπος σκέψης και πράξης στην καθη-
μερινή ζωή των παιδιών μας από το νηπιαγω-
γείο μέχρι τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ; 

Πολύ θα ήθελα το ΔΣ της Ομοσπονδίας Γο-
νέων Αττικής να απαντήσει σε αυτά τα ερωτή-
ματα, αλλά προφανώς έχει άλλες προτεραι-
ότητες. Ελπίζοντας οι γονείς να αντιδράσουν
και να δράσουν, σας χαιρετώ. 

Κατερίνα Ζήκα, 
μέλος ΔΣ της Ένωσης Γονέων Νέας Ιωνίας  

Εκδηλώσεις για 
την Ισπανία του ‘36

Εκδηλώσεις-βιβλιοπαρουσιάσεις για την «Ισπανία του ‘36», το νέο βι-
βλίο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου οργανώνουν οι φοιτητές του ΣΕΚ
στις σχολές. 

Η σειρά των εκδηλώσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 27/3 από το Πάν-
τειο. Η Μαριλένα Κουντούρη μας είπε: “Η εκδήλωση και η βιντεοπροβο-
λή κράτησε πολλές ώρες, από τις 3μμ μέχρι τις 8μμ. Την εισήγηση έκα-
νε ο Κώστας Πίττας, υπεύθυνος του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου. Η ει-
σήγησή του ήταν αναλυτική και πολύ κατατοπιστική όπως ανέφεραν
όσοι παρακολούθησαν την εκδήλωση. Περιγράφηκε η πολιτική κατά-
σταση που επικρατούσε στην Ισπανία το 1936, πώς αναδείχτηκε το Λαϊ-
κό Μέτωπο, πώς αντιμετώπισε την επανάσταση των εργατών που ξέ-
σπασε, ενώ έγιναν και αναφορές σχετικές με σήμερα, κυρίως για τις
συμμαχίες που επιλέγει να κάνει η αριστερά.

Φασιστική απειλή

Ήρθε κόσμος που δεν έχει ξανάρθει σε εκδήλωσή μας, ένας φοιτη-
τής ήρθε από το αφισάκι, ένας άλλος ήρθε γιατί κάνει την πτυχιακή του
στα Λαϊκά Μέτωπα και στο τέλος της εκδήλωσης παράγγειλε το νέο βι-
βλίο και το βιβλίο για την Γαλλία του ’36. Από ανένταχτους έγιναν τοπο-
θετήσεις σε σχέση με τη σημασία της μάχης ενάντια στη φασιστική
απειλή σήμερα: «να μην αντιμετωπίζουμε την Χρυσή Αυγή σαν κάτι που
έχει τελειώσει», «να μην την αφήσουμε να κάνει δεξιά αντιπολίτευση».
Από τη δική μας μεριά τονίσαμε τη σημασία του συλλαλητηρίου την
πρώτη μέρα της δίκης στις 20 Απρίλη. Μετά τη συζήτηση ακολούθησε
προβολή της ταινίας του Κεν Λόουτς «Γη και Ελευθερία»”.

Την Τρίτη 31/3 την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη έκλεινε την ύλη
της σε εξέλιξη ήταν η εκδήλωση στο ΤΕΙ Πειραιά με ομιλητή τον ιστορι-
κό Λέανδρο Μπόλαρη.   

Νέα απεργία στο χώρο του εμπορίου θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 5/4,
για την υπεράσπιση της Κυριακάτικης Αργίας. “Τις Κυριακές τα μαγαζιά θα εί-
ναι κλειστά” έλεγε πριν δυο μήνες όταν αναλάμβανε το υπουργείο Ανάπτυξης
ο Γιώργος Σταθάκης. Φαίνεται όμως να ίσχυσε ότι και με πολλές άλλες υπο-
σχέσεις της κυβέρνησης που έχουν μείνει στον πάγο. Έτσι, αυτή την Κυριακή
5/4, προγραμματίζεται κανονικό άνοιγμα των μαγαζιών, κάτι που θα προσπαθή-
σουν να μπλοκάρουν με την απεργία τους οι εμποροϋπάλληλοι. Μέχρι στιγμής
στην απεργία καλούν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος, οι Σύλλο-
γοι Υπαλλήλων βιβλίου - χάρτου Αθήνας και Θεσσαλονίκης, τα σωματεία εμπο-
ροϋπαλλήλων Αθήνας, Πειραιά, και Θεσσαλονίκης, τα Σωματεία Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Χαλκίδας, τα Σωματεία Ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων και Εμποροϋπαλλήλων Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Λάρισας, Χανίων, Αγρινί-
ου, Καλαμάτας, Αχαΐας, Ξάνθης και Λαμίας, τα επιχειρησιακά σωματεία Lidl Ατ-
τικής, Practiker Ελλάς και Αρβανιτίδη και το Συντονιστικό Δράσης ενάντια στην
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας.

5/4 Κυριακάτικη Απεργία
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Το φεστιβάλ των ιδεών 
της εργατικής εναλλακτικής
Σ

το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ),
από τις 21 έως τις 24 Μάη, θα πραγματοποιηθεί το
ετήσιο φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών του Σοσιαλι-

στικού Εργατικού Κόμματος, ο Μαρξισμός 2015. Το φετινό
τετραήμερο συζητήσεων είναι προσανατολισμένο στο ερώ-
τημα: “Μπορούν οι εργάτες να κυβερνήσουν;”

Είναι ένα κεντρικό ερώτημα στις νέες συνθήκες που δια-
μορφώθηκαν στη χώρα μας μετά τις εκλογές του Γενάρη.
Στις δεκάδες συζητήσεις του Μαρξισμού θα έχουμε την ευ-
καιρία να συζητήσουμε για αυτές τις πρωτόγνωρες πολιτι-
κές εξελίξεις: την κατάρρευση των κομμάτων της συγκυ-
βέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, την
προοπτική του κινήματος που πάλεψε τα μνημόνια και διεκ-
δικεί να πάρει πίσω όλα όσα του λεηλάτησαν. Όλα τα μέτω-
πα που είναι ανοιχτά, η λιτότητα, ο ρατσισμός, η φασιστική
απειλή, ο πόλεμος, η καταπίεση, θα είναι στο κέντρο των
συζητήσεων. Ο κόσμος που στράφηκε μαζικά προς τ’ αρι-
στερά και αναζητά τον καλύτερο και πιο αποτελεσματικό
τρόπο πάλης για να μη μείνουν οι διεκδικήσεις του στα μισά
του δρόμου, θα βρει απαντήσεις και δύναμη στις επαναστα-
τικές ιδέες του Μαρξισμού.

Σημείο συνάντησης

Ταυτόχρονα ο Μαρξισμός θα είναι σημείο συνάντησης
αγωνιστών και αγωνιστριών από τα κινήματα αντίστασης σε
όλο τον κόσμο, από τα πιο καυτά μάλιστα σημεία του πλα-
νήτη. Από τη Βρετανία θα είναι ομιλητής ο Άλεξ Καλλίνικος,
ηγετικό μέλος του SWP, αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ και
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τα βιβλία και οι
μαρξιστικές αναλύσεις του για τον καπιταλισμό είναι πολύ-
τιμα για κάθε αγωνιστή που θέλει να αλλάξει τον κόσμο.

Από τη Γαλλία θα είναι μαζί μας ο Ντενί Γκοντάρ, βασικός
οργανωτής του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήμα-
τος στη χώρα, με πιο μεγάλο σταθμό τις πρόσφατες διαδη-
λώσεις στις 21 Μάρτη. Στο Μαρξισμό θα μας μιλήσει για τις
προκλήσεις που αντιμετωπίζει το κίνημα εκεί κόντρα στις
επιθέσεις της κρίσης, στο ρατσισμό και στην ισλαμοφοβία.
Μια μικρή γεύση μπορείτε να πάρετε από το κείμενό του
για την άνοδο της Λεπέν στις πρόσφατες τοπικές εκλογές
που δημοσιεύουμε σε αυτό το φύλλο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης (σελίδα 19).

Από το κίνημα της Αιγύπτου θα έρθει ο Ουασίμ Ουαγκντί,
μέλος των Επαναστατών Σοσιαλιστών, που θα μας μεταφέρει
τους αγώνες του κόσμου για να κρατήσει τις κατακτήσεις
της “Αραβικής Άνοιξης” ενάντια στη δικτατορία του στρατάρ-
χη Σίσι που προσπαθεί να τις τσακίσει. Με τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή να συνεχίζονται και τον άξονα
Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ-Αιγύπτου να παραμένει ενεργός, η
παρουσία του θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία.

Από την Ουκρανία θα είναι στο Μαρξισμό ο Βολοντιμίρ
Ισένκο, αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικών
και Εργατικών Ερευνών στο Κίεβο, και μέλος των συντακτι-
κών επιτροπών του περιοδικού Commons Journal for Social
Criticism και του διαδικτυακού περιοδικού LeftEast. Θα είναι
μια ξεχωριστή συμμετοχή που θα μας μεταφέρει την κατά-
σταση στην Ουκρανία, ένα και πλέον χρόνο μετά την πολεμι-
κή σύγκρουση Δύσης-Ρωσίας που έχει ξεσπάσει στη χώρα.

Μαζί μας θα είναι και ο Ντίνος Αγιομαμίτης, από την Ερ-
γατική Δημοκρατία, αδελφή οργάνωση του ΣΕΚ στην Κύ-
προ. Θα μας μεταφέρει τους αγώνες των εργατών και της
νεολαίας στο νησί με τελευταίους σταθμούς τις μεγάλες
διαδηλώσεις ενάντια στη συνάντηση Ευρωπαίων Τραπεζι-
τών στη Λευκωσία στις αρχές Μάρτη, καθώς και την αντι-
φασιστική-αντιρατσιστική κινητοποίηση στις 21 Μάρτη.

Λένα Βερδέ

Μετά την εκλογική ανατροπή της μνημονιακής
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, το εργατικό κίνημα και
οι διεκδικήσεις του ήρθαν αντιμέτωπα με μια κυβέρ-
νηση “λογοπαίγνιων”. Η διάθεση του ΣΥΡΙΖΑ για
συμβιβασμό με τους δανειστές, έρχεται σε αντίθεση
με την αντίσταση του κινήματος στη λιτότητα, τον
ρατσισμό και την φασιστική απειλή. Οι εξελίξεις αυ-
τές εφοδιάζουν τα αγωνιζόμενα κομμάτια τόσο με
αγωνιστικότητα, όσο με ερωτήματα και αμφιβολίες
που πρέπει να απαντηθούν.

Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα οργανώνει το τε-
τραήμερο συζητήσεων Μαρξισμός 2015, το οποίο
θα παρακολουθήσω για πρώτη φορά. Επαναστατι-
κές ιδέες και συζητήσεις πάνω στο τι σημαίνει κυ-
βέρνηση της αριστεράς, δοσμένη μέσα από την εμ-
πειρία που μας εξασφαλίζει η ιστορία. Συζητήσεις
πάνω στο τι σημαίνει διαγραφή του χρέους, έξοδος
από Ε.Ε και ευρώ αλλά και με ποιο τρόπο μπορεί να
υλοποιηθεί, για την αντικαπιταλιστική εναλλακτική
και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Είναι συζητήσεις που θα έπρεπε όλοι να παρακο-
λουθούμε και να συμμετέχουμε. Οι πολιτικές εξελί-
ξεις δεν αφήνουν περιθώρια αναμονής. Η περιορι-
σμένη αγορά εργασίας, η εκμετάλλευση, η κατάρ-
ρευση της παιδείας και η ιδιωτικοποίηση της, οι ελά-
χιστες παροχές στους πολίτες, δεν ακουμπάνε με-
γαλοαστούς, αλλά κάθε μαθητή, φοιτητή, εργάτη
και μετανάστη. Η εργατική τάξη στο σύνολο της, εί-
ναι η μόνη που μπορεί να ανατρέψει το υπάρχον σύ-
στημα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε το κεφάλαιο να
μας ελέγχει και να πλουτίζει στις πλάτες μας. Δεν
μπορούμε να επιτρέψουμε την ύπαρξη στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης, δεν μπορούμε να ανεχτούμε το
ρατσισμό και το φασισμό. Οι εργάτες και η νεολαία
μέσα από την πάλη τους μπορούν να αμφισβητή-
σουν τις κυρίαρχες ιδέες, να έρθουν σε ρήξη και να
ανατρέψουν τον ολοκληρωτισμό του καπιταλισμού.
Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε όλοι εκεί!

Μαριάντζελα Γέροντα, Φιλοσοφική Ρεθύμνου

Το τετραήμερο του Μαρξισμού είναι κάθε χρόνο
ένα φεστιβάλ γεμάτο από πολιτικές συζητήσεις που
μας απασχολούν όλους τους εργαζόμενους και τη
νεολαία που παλεύουμε για καλύτερη ζωή, που αντι-
στεκόμαστε στις επιθέσεις του συστήματος.

Φέτος αυτό είναι πιο έντονο από ποτέ, καθώς
έχουμε μια αριστερή κυβέρνηση, αποτέλεσμα των
δικών μας αγώνων και εμπειριών, αλλά συνεχίζουμε
να παλεύουμε για όσα παλεύαμε και πριν. Στη δική
μας περίπτωση, για ν’ ανοίξει η ΕΡΤ και να γυρίσουν
όλοι οι απολυμένοι στις δουλειές τους, αλλά και να
λειτουργούμε όπως λειτουργούμε από την πρώτη
μέρα που έπεσε το “μαύρο”, με αυτοδιαχείριση και
εργατικό έλεγχο. Ο Μαρξισμός είναι εφόδιο για να
βγούμε νικητές σε αυτές τις μάχες, όχι μόνο οι ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ αλλά όλοι. Θα μας γεμίσει με
ιδέες και επιχειρήματα απαραίτητα για να προχωρή-
σουν οι μάχες μας, θα είναι τόπος συνάντησης αγω-
νιστών από όλα τα μέτωπα δίνοντάς μας την ευκαι-
ρία να συντονιστούμε καλύτερα, να προσφέρουμε
αλλά και να πάρουμε παραδείγματα οργάνωσης
από άλλους χώρους.

Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμενη ΕΡΤopen

Δεν μπορεί να αμφιβάλει κανείς ότι, ιδίως σήμερα όπου η χώρα
και η Αριστερά βρίσκεται στα πρόθυρα ιστορικών αναγκών και
απαιτήσεων, είναι απαράβατος όρος πολιτικής αναφοράς η ανά-
πτυξη ενός ευρύτατου διαλόγου στα όρια των οργανώσεων και
κομμάτων της Αριστεράς.

Όρος απαιτητικός, δεδομένου ότι μόνο έτσι, θα συγκροτηθούν
οι κινηματικές διαδικασίες που θα καταστήσουν εφικτές τις απαν-
τήσεις της Αριστεράς στη συγκυρία. Γιατί το επίδικο αίτημα είναι
οι συμφωνίες πάνω σε δύο-τρία ζητήματα στρατηγικής αιχμής
που θα θέσουν τη στοχοθεσία του επικείμενου κινήματος και θα
συμβάλουν την προσήλωση που αυτοί οι στόχοι θα γεννήσουν
στις μάζες. Αλλιώς δεν γίνεται.

Πολιτικές εκδηλώσεις, όπως ο «Μαρξισμός», σε αυτό εισφέ-
ρουν. Γιατί αφορούν οργανωμένες θεωρητικές διαδικασίες, στη
βάση επιστημονικών αναλύσεων της συγκυρίας, που θέτουν στη
βάσανο του πολιτικού διαλόγου την άρθρωση των πολιτικών επι-
χειρημάτων του κινήματος, στην πλέον ευρεία συντροφική πολιτι-
κή βάση. Καθιστούν, έτσι, απολύτως εφικτή  τη διασύνδεση της
ζώσας πολιτικής πραγματικότητας με τον θεωρητικό και επεξερ-
γασμένο επιστημονικό λόγο που απαιτεί η συνθετότητα των σημε-
ρινών πολιτικών φαινομένων. Ακόμα και όταν η συζήτηση αφορά
θέματα που δεν άπτονται τυπικά της επικαιρότητας, όπως η ιστο-
ρία του Αριστερού κινήματος, συνιστούν τη διερεύνηση ενός πο-
λιτικού παραδείγματος που προσανατολίζει με επάρκεια στη σύγ-
χρονη συγκυρία.

Μιχάλης Λυμπεράτος. ιστορικός

«Μαρξισμός 2015»
Η συμβολή του στη συγκρότηση 
ενός πεδίου διαλόγου για την Αριστερά
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Σ
τις 21 Μάρτη, πάνω από 1000 άτομα διαδή-
λωσαν στο Άμστερνταμ ενάντια στο ρατσι-
σμό και την ισλαμοφοβία. 

Εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες από
κοινότητες μεταναστών και οργανώσεις της Αρι-
στεράς συμμετείχαν, φωνάζοντας ένα ηχηρό ΟΧΙ
σε αυτούς που θέλουν να μας χωρίσουν και να
μας πείσουν ότι για τη λιτότητα και την εγκλημα-
τικότητα φταίνε οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.
Η συντρόφισσα Hella Baan από την αδελφή ορ-
γάνωση Διεθνείς Σοσιαλιστές, μίλησε στους συγ-
κεντρωμένους και ανέφερε: “Η Ολλανδία αναδει-
κνύεται σε ένα ρατσιστικό κράτος και δεν γίνεται
τίποτα για να αλλάξει αυτό. Τα ποσοστά του ρα-

τσιστικού PVV (Κόμματος για την Ελευθερία) εί-
ναι ψηλά, ενώ κανένα από τα κεντρώα κόμματα
των Εργατικών και του Σοσιαλιστικού κόμματος
δεν κάνουν κάτι για να ανακόψουν αυτή την πο-
ρεία. Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της
καταπίεσης πάει χέρι χέρι με την πάλη ενάντια
στις περικοπές και στη λιτότητα και το παράδειγ-
μα της Ελλάδας είναι για μας ένα ξεκάθαρο μή-
νυμα για το πώς παλεύεις ταυτόχρονα όλα αυτά
τα μετωπα. Οργάνωση μαζικών διαδηλώσεων
σαν τη σημερινή είναι μόνο η αρχή για να δείξου-
με τη δική μας εναλλακτική λύση. Λαός ενωμέ-
νος, ποτέ νικημένος!”

Κατερίνα Παπαδούλη

Ε
κατοντάδες διαδηλωτές συμμετεί-
χαν στις 21 Μάρτη, μια μέρα με
πολύ κακό καιρό, στην διαδήλωση

ενάντια στον ρατσισμό και την ισλαμοφο-
βία στην Κοπεγχάγη.   

Στάλθηκε ένα δυνατό και σαφές μήνυ-
μα ότι οι πρόσφυγες και οι μουσουλμάνοι
είναι ευπρόσδεκτοι. Ήταν μια ζωντανή
διαδήλωση όπου βάδισαν δίπλα-δίπλα
άνθρωποι από διαφορετικές θρησκείες
και εθνικότητες. Συμμετείχαν 13 συνολικά
οργανώσεις, ενώ ένα καινούργιο χαρα-
κτηριστικό ήταν ότι συμμετείχε κόσμος
που διαδήλωνε για πρώτη φορά.

Οι αντιρατσιστές έχουμε γίνει περισσό-
τεροι και πιο δυνατοί. Όμως η πάλη συνε-
χίζεται, καθώς η πολιτική του ρατσισμού
αναμένεται να φτάσει σε νέα ύψη μέσα
στο 2015 στην διάρκεια της προεκλογι-

κής περιόδου. Το ακροδεξιό “Κόμμα του
Δανικού Λαού” έρχεται δεύτερο στα γκά-
λοπ και η ατζέντα του είναι ο ρατσισμός,
η ισλαμοφοβία και οι επιθέσεις στους
«τεμπέληδες» άνεργους.   

Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
επεκτείνουμε το αντιρατσιστικό δίκτυο.
Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό μέ-
τωπο «Πόλη ελεύθερη από ρατσισμό»
που οργάνωσε τις 21 Μάρτη έχει παίξει
καθοριστικό ρόλο στο να φέρει στον κοι-
νό αγώνα πολλές συλλογικότητες και
προσελκύει νέο κόσμο. Μαζί με τους συν-
τρόφους και τις συντρόφισσες συνεχί-
ζουμε να χτίζουμε το κίνημα από τα κάτω
ενάντια στο ρατσισμό και την ισλαμοφο-
βία που καλλιεργεί η άρχουσα τάξη.

Μπο Στέφαν, Λέμελ Νίλσεν
«Πόλη ελεύθερη από Ρατσισμό»

Α
ντιφασιστικό τριήμερο εκδηλώσεων έγινε ανάμεσα
στις 17 με 19 Μάρτη στην Πράγα, μέσα στα πλαίσια
της Διεθνούς Ημέρας κατά του φασισμού και του ρα-

τσισμού, που έδειξε ότι το αντιφασιστικό κίνημα δυναμώνει. 

Η Τρίτη 17/3 ήταν αφιερωμένη στη μάχη ενάντια στην ακροδεξιά στην Ευρώπη.
Στο πάνελ ήταν ομιλητές από τη Γερμανία, τη Ρωσία και την Ελλάδα. Ο Igor She-
vtsov, ρώσος ακτιβιστής περιέγραψε την ύπαρξη πλήθους νεοναζιστικών οργανώ-
σεων στην χώρα του και πως η πολιτική του Πούτιν τις βοηθάει να δυναμώσουν, με
το να ενισχύσει τον πατριωτισμό και να κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι δήθεν παί-
ζει το παιχνίδι των ξένων δυνάμεων. 

Η Aletta, ακτιβίστρια από τη Γερμανία περιέγραψε τη μάχη που δίνουν ενάντια
στο Pegida και τα τοπικά παρακλάδια του. “Έχει διαφορές από περιοχή σε περιο-
χή. Αλλά προσπαθούμε σκληρά και έχουμε δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα
στους αντιισλαμιστές και τους ρατσιστές”.  

Ο Στέλιος Μιχαηλίδης από την Ελλάδα έδωσε μία εικόνα του αγώνα που δίνουν
ενάντια στη Χρυσή Αυγή. “Δεν είναι καινούργια οργάνωση. Την ξέρουμε εδώ και
χρόνια και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα βαθιά νεοναζιστικό κόμμα, με ιδεολογι-
κές ρίζες από το κόμμα του Χίτλερ της δεκαετίας του ’30”. 

Η Πέμπτη 19 Μάρτη, ήταν αφιερωμένη στη συζήτηση για την πολιτική κατά-
σταση στην Τσεχία. Συζητήθηκαν δύο σημαντικά θέματα: ισλαμοφοβία και διώ-
ξεις των Ρομά. Και τα δύο εξαπολύονται από την άκρα δεξιά αλλά αντιμετωπίζουν
οργανωμένη αντίσταση τόσο από τα αριστερά όσο και από ευρύτερα κομμάτια
της κοινωνίας. Ειδικά το θέμα της ισλαμοφοβίας είναι μάλλον τραβηγμένο, καθώς
δεν υπάρχουν καθόλου μουσουλμάνοι στην Τσεχία. Αυτό επιβεβαιώνει ότι η ισλα-
μοφοβία είναι η νέα ρατσιστική ιδεολογία, που πριμοδοτείται από την άρχουσα
τάξη κάθε χώρας σε όλη την Ευρώπη. 

Μετά τη συζήτηση έγινε συναυλία για τη στήριξη του αντιφασιστικού κινήμα-
τος, με τη συμμετοχή εκατό ατόμων. Συγκεντρώθηκε έτσι οικονομική ενίσχυση
για την επόμενη πρωτοβουλία μας. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία αντιφασιστική τά-
ση που αυξάνεται, καθώς τον προηγούμενο χρόνο μπορέσαμε να οργανώσουμε
μόνο μία συζήτηση. 

Γιάν Ματζίσεκ, Πρωτοβουλία για τη μέρα διεθνούς δράσης

ΚοπεγχάγηΆμστερνταμ

Νέα Υόρκη

Μπιλμπάο

Πράγα
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Η 21Μ στην
εκπαίδευση

Στις 19 Μάρτη πραγματοποιήθηκε στο πα-
νεπιστήμιο Ρεθύμνου το δεύτερο αντιφασι-
στικό μονοήμερο εν όψει της 21 Μάρτη, παγ-
κόσμιας ημέρας ενάντια στο ρατσισμό και
τον φασισμό. Όπως μας μεταφέρει ο Ζήσης
Καλλιμάνης:

«Το φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε από την
ΚΕΕΡΦΑ και τους φοιτητικούς συλλόγους
του πανεπιστημίου και η συμμετοχή στις δύο
αντιφασιστικές εκδηλώσεις καθώς και στην
αντιφασιστική συναυλία που ακολούθησε
ήταν μεγάλη με πάνω από 600 άτομα να συμ-
μετέχουν στις δράσεις. Τέτοιες διοργανώ-
σεις σε ένα πανεπιστήμιο όπου ο φασισμός
πριν από δύο χρόνια είχε χτυπήσει την πόρ-
τα, με την ΧΑ να προσπαθεί να φτιάξει παρά-
ταξη και να μπλοκάρεται από το φοιτητικό κί-
νημα, έχουν παίξει και παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην απομόνωση των φασιστών στο Ρέ-
θυμνο».

Εκδηλώσεις έγιναν και σε πολλά σχολεία
με θέμα την παγκόσμια μέρα κατά του ρατσι-
σμού. Μαθητές και εκπαιδευτικοί μαζί, αλλού
οργάνωσαν συζητήσεις την ώρα του μαθήμα-
τος, αλλού προβολές και αλλού εκδηλώσεις. 

Στη Νέα Ιωνία στην αίθουσα του Παναιτώ-
λιου παρουσιάζονται από το Σάββατο
28/3/15 έως και την Τετάρτη 1/4/15 (ώρες 10
π.μ. - 13 μ.μ. και 18:30 μ.μ. - 21:00 μ.μ) τα έρ-
γα που περιλαμβάνονται στη διασχολική έκ-
θεση ζωγραφικής, των μαθητών του Δήμου
Νέας Ιωνίας με θέμα: "Ποτέ πια Φασισμός". 

«Όλοι είμαστε ένα. Ολοι ζούμε στον ίδιο
πλανήτη. Να παίζουμε όλοι μαζί σαν μια ομά-
δα δυνατή. Μην περιφρονείτε την αξία άν-
θρωπος». Φωνάζοντας συνθήματα, με μπα-
λόνια στα χέρια και ένα πανό που έγραφε
«όχι στον ρατσισμό» διαδήλωσαν μαζί με
τους δασκάλους τους, μαθητές δημοτικού
σχολείου στους δρόμους της Κορίνθου με
αφορμή την παγκόσμια μέρα κατά του ρατσι-
σμού.

Στρατόπεδα 

Μερικές ώρες αργότερα στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης της Κορίνθου, 3-4 μετανά-
στες ανέβηκαν στην ταράτσα των εγκατα-
στάσεων απειλώντας να αυτοκτονήσουν ζη-
τώντας να σταματήσει το απαράδεκτο καθε-
στώς κράτησης μόνο και μόνο επειδή δεν
έχουν χαρτιά.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής συνέχιζαν
την απεργία πείνας που ξεκίνησαν στις 23/3
οι 25 μετανάστες κρατούμενοι του στρατο-
πέδου συγκέντρωσης στο Παρανέστι στη
Δράμα, όπως μας ενημέρωσε ο επικεφαλής
της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασ-
λάμ. Η αστυνομία επιδίωκε την διασπορά
τους σε άλλα στρατόπεδα. Η ανακοίνωσή
τους μεταφρασμένη από τα αγγλικά:

«Είμαστε σε απεργία πείνας στο στρατό-
πεδο κοντά στο Παρανέστι. Δώστε ελευθερία
και παρέχετε έγγραφα. Το να είναι κανείς
ελεύθερος είναι φυσικό δικαίωμα του ανθρώ-
που. Κάνουμε απεργία πείνας για το αίτημά
μας προς την ελληνική κυβέρνηση. Η ελευθε-
ρία είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα και θα
έπρεπε να μας ανήκει. Κάνουμε απεργία πεί-
νας για την ελευθερία μας. Θάνατος σημαί-
νει να συνεχίσουμε. Θάνατος ή ελευθερία».

ΧΑΝΙΑ Αντιφασιστική οργή

Γ
ια την Πέμπτη 2
Απριλίου το πρωί
αναβλήθηκε η διε-

ξαγωγή της δίκης των νε-
οναζί για τον ξυλοδαρμό
του γιατρού Δημήτρη Μα-
κρέα στην περιοχή της
Σπλάντζιας στα Χανιά.

Η αναβολή ζητήθηκε
από τους δικηγόρους του
γιατρού προκειμένου να
είναι παρών στην ακροα-
ματική διαδικασία αλλά
και για να συμπληρωθεί η
δικογραφία με νέες καταθέσεις
και να αξιοποιηθούν βίντεο από
κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Την ίδια μέρα (Δευτέρα 30/3)
είχε κυρηχθεί στάση εργασίας
από την Ένωση Γιατρών ΕΣΥ,το
Σύλλογο Εργαζομένων Γενικού
Νοσοκομείου Χανίων, την ΕΛΜΕ
και τον Σύλλογο Δασκάλων και
Νηπ/γων και συγκέντρωση έξω
από το δικαστήριο με αίτημα να
μην υπάρξει συγκάλυψη και οι
δράστες να καταδικαστούν παρα-
δειγματικά και όχι απλά για πρό-
κληση σωματικών βλαβών (νέα
στάση εργασίας και κινητοποίηση
αναμένεται έξω από τα δικαστή-
ρια και την Πέμπτη 2/4).

Η φασιστική επίθεση που έγινε
πριν μερικές μέρες έχει ξεσηκώ-
σει τη γενική κατακραυγή: Με
ανακοινώσεις τους την έχουν ήδη
καταδικάσει η Ένωση Γιατρών
ΕΣΥ, ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Σύλ-
λογος Εργαζομένων στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση, η ΕΛΜΕ, ο Σύλλο-
γος Δασκάλων και Νηπ/γων, το
Κοινωνικό Ιατρείο, ο ΣΥΡΙΖΑ, το

ΚΚΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Πρωτοβου-
λία Αντίστασης, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Χανίων, η ΚΕΕΡΦΑ, το
Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μετανα-
στών, το Φόρουμ Μεταναστών.

Συλλαλητήριο

Το αντιφασιστικό συλλαλητήριο
που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά
το Σάββατο 28/3 ήταν μια μαζική
δυναμική απάντηση ότι δεν θα
ανεχθούμε πουθενά τη δράση
των νεοναζί που δολοφόνησαν
τον Παύλο Φύσσα και τον Σαχζάτ
Λουκμάν. Αρκετές εκατοντάδες
διαδήλωσαν με αίτημα να τιμωρη-
θούν παραδειγματικά οι υπαίτιοι
της επίθεσης στον Δημήτρη Μα-
κρέα αλλά και να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής.

Η δολοφονική επίθεση στο για-
τρό και μουσικό Δημήτρη Μακρέα
έγινε το βράδυ της 25ης Μαρτίου
στην οδό Δασκαλογιάννη. Λίγες
μέρες μετά την παγκοσμια μέρα
κατά του φασισμού και του ρατσι-
σμού στις 21 Μάρτη η Χρυσή Αυ-
γή εμφανίστηκε πάλι στα Χανιά.

Το τάγμα εφόδου της ΧΑ,
αφού προπηλάκισε ένα Μαροκινό
μετανάστη στην οδό Χατζημιχάλη
Νταλιάνη, στοχοποίησε το Δημή-
τρη που έβγαινε από το Στέκι Με-
ταναστών και του επιτέθηκε με
μαφιόζικο τρόπο λίγα μέτρα πα-
ρακάτω, με μια ομάδα που κατέ-
βηκε από το αμάξι και έναν που
έδινε οδηγίες με κινητό από πί-
σω. Ήταν μια οργανωμένη επίθε-
ση με λοστάρια και γροθιές και
τον οδήγησε, με πολλαπλά κα-
τάγματα στο κεφάλι που θα μπο-
ρούσαν να είναι μοιραία, στα
επείγοντα. Αποτελεί μία οργανω-
μένη προσπάθεια επανεμφάνισης
των ταγμάτων εφόδου της Χρυ-
σής Αυγής ενόψει της δίκης που
έχει οριστεί για τις 20 Απρίλη.
•Αντιρατσιστική συγκέντρωση

την Παρασκευή 3 Απρίλη στις
6μμ στην Αγορά, καλεί η Πρωτο-
βουλία  Μεταναστών Χανίων και η
ΚΕΕΡΦΑ, με αίτημα νομιμοποι-
ήση και άσυλο.

Γιώργος Μαλινάκης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί έξω από τα δι-

καστήρια του Πειραιά την Τετάρτη 1η Απριλίου στις
9πμ, μέρα εκδίκασης της υπόθεσης της επίθεσης
που δέχθηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2012 μέλη της
Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά και της ΚΕΕΡ-
ΦΑ από ομάδα της τοπικής οργάνωσης της Χρυσής
Αυγής στη διάρκεια πικετοφορίας στο Πασαλιμάνι.

Θυμίζουμε ότι ένας από τους βασικούς συμμετέ-
χοντες στην επίθεση είναι ο προφυλακισμένος Νί-
κος Αποστόλου, ο οποίος έχει ομολογήσει ότι ο
ίδιος στρατολόγησε τον δολοφόνο του Παύλου
Φύσσα στα τάγματα εφόδου. Μαζί του δικάζεται
και ο Νεκτάριος Σαλούφας, πρώην προσωπικός
φρουρός του βουλευτή Νίκου Κούζηλου και πρω-
τοκλασάτο στέλεχος του πυρήνα Χ.Α. Πειραιά. Η
υπόθεση συμπεριλήφθηκε στη δικογραφία για τη
δίκη της Χρυσής Αυγής. 
• Συγκέντρωση συμπαράστασης έγινε έξω από

τα δικαστήρια στον Πειραιά την Τρίτη 31 Μάρτη
οπότε συνεχιζόταν η εκδίκαση της φασιστικής επί-
θεσης στον Αιγύπτιο εργάτη Ουαλίντ Ταλέμπ στη
Σαλαμίνα. Το Νοέμβριο του 2012, ο Ουαλίντ είχε
πέσει θύμα ληστείας και απάνθρωπων βασανιστη-
ρίων από τους φασίστες εργοδότες του.

Δεν
αντέχουμε
άλλο
Πανούση

Από τις εκκλήσεις για «αυτο-
διάλυση» των φασιστών στα σώ-
ματα ασφαλείας και στον στρατό
στην ηχηρή αποδοχή τους, πέρα-
σε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης
Πανούσης, που δήλωσε στον Re-
al FM σχετικά με τα συνθήματα
της παρέλασης της 25ης Μαρτί-
ου: 

«Εγώ δεν συμφωνώ στα τρα-
γούδια που λένε ότι εμείς θα πά-
ρουμε την Πόλη. Παρά ταύτα,
όμως, ο καθένας έχει έναν ρόλο.
Θέλουμε να έχουμε καταδρομείς
οι οποίοι θα έχουν ένα λουλου-
δάκι και τη δύσκολη ώρα θα τους
λέμε –που είστε;- Πραγματικά
δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό
το κλίμα».

Σε άλλη δήλωσή του ο υπουρ-
γός Δημόσιας Τάξης δήλωσε ότι
«η χώρα δεν αντέχει άλλους με-
τανάστες» ενημερώνοντας ότι
αυτές τις μέρες θα  υπάρξουν
συσκέψεις με το λιμενικό και την
αστυνομία.

Ως φαίνεται για τον υπουργό
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ η
«χώρα αντέχει» φασίστες στα
σώματα ασφαλείας να απειλούν
με πολέμους τις γειτονικές χώ-
ρες αλλά δεν «αντέχει» μετανά-
στες. Ο κόσμος, πάλι, που έριξε
τους Δένδιες και τους Χρυσοχοϊ-
δηδες δεν αντέχει άλλους Πα-
νούσηδες. 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Κινητοποίηση πραγματοποίησαν έξω

από τη Νομαρχία στα Γιάννενα το Σάβ-
βατο 28 Μαρτίου μικροπωλητές από την
Αφρική διεκδικώντας μεροκάματο και
αξιοπρέπεια και απαιτώντας να σταματή-
σουν οι συνεχείς διώξεις της αστυνομίας
εναντίον τους. Τη συγκέντρωση, στην
οποία συμμετείχε η τοπική επιτροπή της
ΚΕΕΡΦΑ στα Γιάννενα, ακολούθησε δια-
δήλωση στους δρόμους της πόλης.

Στις 28 Μάρτη, μια βδομάδα ακριβώς
μετά τον συντονισμό Αθήνα-Λονδίνο
ενάντια στο ρατσισμό στις 21 Μάρτη,
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντη-
ση αντιπροσωπείας δημοτικών συμβού-
λων από το Tower Hamlets του Λονδίνου
με την ΚΕΕΡΦΑ και εκπροσώπους των
Κοινοτήτων από Πακιστάν, Μπαγκλαν-
τές, Γουινέα, ενώ παρών ήταν ο Τίπου
από τους εργάτες γης της Μανωλάδας.

Αθήνα - Λονδίνο

Χανιά, Σάββατο 28 Μάρτη
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Αντιφασιστικός συναγερμός στον Κορυδαλλό

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 20 Απρίλη η δίκη της Χρυσής Αυγής

Μ
ε συλλαλητήριο την Πέμπτη 2 Απρίλη στις 12 το με-
σημέρι έξω από τις δικαστικές φυλακές Κορυδαλ-
λού, κλιμακώνουν τις αντιδράσεις τους ο Δήμος Κο-

ρυδαλλού, η τοπική ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Δασκάλων Π.Ε., η
Ένωση Γονέων, η ΚΕΕΡΦΑ και άλλοι φορείς της περιοχής,
με αίτημα να μην διεξαχθεί η δίκη της Χρυσής Αυγής στη δι-
καστική αίθουσα των Φυλακών Κορυδαλλού. “Έξω οι νεονα-
ζί από τις γειτονιές, να γίνει η δίκη της Χ.Α στο Εφετείο Αθη-
νών και όχι στις φυλακές Κορυδαλλού, καταδίκη και όχι δι-
ευκολύνσεις στους νεοναζί”, αναφέρει το κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ.   

Η κινητοποίηση αποφασίστηκε στη δεύτερη κατά σειρά
σύσκεψη που έγινε την Πέμπτη 26/3 στο Δημαρχείο Κορυ-
δαλλού, όπου από την πλευρά του Δημάρχου Σταύρου Κα-
σιμάτη έγινε ενημέρωση για τη συνάντηση αντιπροσωπείας
φορέων με τον υπουργό Δικαιοσύνης Παρασκευόπουλο, ο
οποίος ενώ συμφώνησε
με το αίτημα,  δήλωσε ότι
δεν έχει δυνατότητα πα-
ρέμβασης στην απόφαση
του εισαγγελέα εφετών
να ορίσει τη δίκη στις φυ-
λακές Κορυδαλλού.

Στη σύσκεψη συμφωνή-
θηκε επίσης η δημιουργία
κοινού μετώπου, κατά της
διεξαγωγής της δίκης
στον Κορυδαλλό, των τεσ-
σάρων Δήμων της Β’ Πει-
ραιά (Κορυδαλλού, Νί-
καιας, Κερατσινίου, Περά-
ματος). “Στη διάρκεια της
σύσκεψης εκφράστηκε
ομόφωνα η θέληση να μην
υπάρξει καθυστέρηση
στην πραγματοποίηση της
δίκης αλλά να μεταφερθεί
σε κατάλληλο χώρο εκτός
Κορυδαλλού. Τονίστηκαν,
για μια ακόμα φορά, οι κίνδυνοι για την πόλη και ιδιαίτερα
για τους χιλιάδες μαθητές που φοιτούν στις 11 σχολικές μο-
νάδες και στους Παιδικούς Σταθμούς, που βρίσκονται σε
απόσταση αναπνοής από την δικαστική αίθουσα των Φυλα-
κών” αναφέρει το δελτίο τύπου του Δήμου Κορυδαλλού. 

“Στον τόπο του εγκλήματος”
Όπως αναφέρει το κοινό ψήφισμα διαμαρτυρίας, που

εκτός των άλλων επαναφέρει το πάγιο αίτημα της απομά-
κρυνσης των φυλακών από την πόλη του Κορυδαλλού: “Ο
συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται στην ίδια περιοχή, όπου
έδρασαν δολοφονικά τα τάγματα εφόδου της νεοναζιστικής
εγκληματικής οργάνωσης. Βρίσκεται μια ανάσα από την Πα-
ναγή Τσαλδάρη, όπου το τάγμα εφόδου της Νίκαιας με επι-
κεφαλής τον Ρουπακιά δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα. Είναι
στην ίδια περιοχή, όπου τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής επιτέθηκαν δολοφονικά κατά των συνδικαλιστών του ΠΑ-
ΜΕ στο Πέραμα και κατά των Αιγυπτίων ψαράδων. Ποτέ στο
παρελθόν σοβαρές ποινικές δίκες δεν πραγματοποιήθηκαν
«στον τόπο του εγκλήματος», λαμβάνοντας υπόψη τη συναι-
σθηματική φόρτιση των κατοίκων και σεβόμενοι τα θύματα
και τις οικογένειές τους. Βεβαίως, δεν ζητάμε την αναβολή
της δίκης αλλά τη διεξαγωγή της στο Εφετείο Αθηνών. Αυ-
τές οι αποφάσεις βάζουν σε κίνδυνο τις δημοκρατικές ελευ-
θερίες και τα δικαιώματα όλων. Δεν υπηρετείται η ανάγκη
για μια ανοικτή δίκη, με πλήρη ενημέρωση όλων, διάδικων,
πολιτών, οργανώσεων δικαιωμάτων, διεθνών αντιπροσωπει-
ών, νομικών παρατηρητών και δημοσιογράφων”. 

Ξεσηκώνουμε
τις σχολές

Όλη την τελευταία εβδομάδα
πριν τις διακοπές του Πάσχα, οι
φοιτητές της ΚΕΕΡΦΑ ξεσηκώνου-
με τις σχολές μας, με στόχο να
εξασφαλίσουμε την πιο μαζική συμ-
μετοχή στο συλλαλητήριο στις  20
Απρίλη, πρώτη μέρα της δίκης της
Χρυσής Αυγής, στον Κορυδαλλό. 

Στο ΤΕΙ Αθήνας έχουμε ήδη πά-
ρει απόφαση από το ΔΣ της ΣΓΤΚΣ
και τις επόμενες ημέρες έχουμε
προγραμματίσει εξορμήσεις στον
κεντρικό διάδρομο και σε όλες τις

σχολές, να φτιάξουμε και
να κρεμάσουμε πανό που
θα καλούν στην κινητοποί-
ηση, καθώς και μία εκδή-
λωση την Τετάρτη 1η
Απρίλη. 

Στα ΤΕΙ όλη την προ-
ηγούμενη χρονιά ανοίξαμε
την συζήτηση για τη δύνα-
μη που έχει το αντιφασι-
στικό κίνημα να τσακίσει
το φασισμό, το ρατσισμό
και την ισλαμοφοβία. Ορ-
γανώσαμε τη συμμετοχή
πολλών φοιτητών στο συλ-
λαλητήριο στις 18 Σεπτέμ-
βρη στο Κερατσίνι, στον
ένα χρόνο από τη δολοφο-
νία του Φύσσα και στις 21
Μάρτη στην παγκόσμια
αντιφασιστική μέρα δρά-
σης.

Με αυτόν τον κόσμο ορ-
γανώνουμε τώρα την κινητοποίηση
για τις 20 Απρίλη, προκειμένου να
έχουμε την πιο μαζική συμμετοχή
τόσο την πρώτη μέρα της δίκης
όσο και στη συνέχεια, μέχρι να κα-
ταδικαστεί η ναζιστική συμμορία
της Χρυσής Αυγής, να διαλυθεί και
να εξαφανιστεί από κάθε γειτονιά. 

Λούκας Χμιελεύσκι, 
ΤΕΙ Αθήνας      

2µµ

Τετάρτη 
1 Απρίλη 

Πάντειο
Αµφιθέατρο 2

Έκκληση προς τα συνδικάτα για προκήρυξη απεργίας ενάντια στο φα-
σισμό στις 20 Απρίλη, πρώτη μέρα της δίκης των νεοναζί της Χρυσής
Αυγής στις φυλακές Κορυδαλλού, επευθύνει το Πανελλαδικό Συντονιστι-
κό της ΚΕΕΡΦΑ. Για την καλύτερη οργάνωση της κινητοποίησης στις 20
Απρίλη η ΚΕΕΡΦΑ καλεί σύσκεψη την Τετάρτη, 1 Απρίλη, στις 6μμ, στην
ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20, 3ος όροφος.

Από τα πρώτα σωματεία που αποφάσισαν στάσεις εργασίας στις
20 Απρίλη είναι το Σωματείο Εργαζομένων Αγίου Σάββα, η Γ' ΕΛΜΕ
Αθήνας και η ΕΙΝΑΠ, ενώ την πρόταση για κήρυξη αντιφασιστικής
απεργίας θα συζητήσουν μέσα σε αυτή την εβδομάδα το Εργατικό
Κέντρο Πειραιά, η ΟΛΜΕ και άλλα σωματεία και ομοσπονδίες. 

Μεγάλη συμμετοχή στην κινητοποίηση στις 20 Απρίλη στον Κορυ-
δαλλό αναμένεται και από τους χώρους της νεολαίας. Αποφάσεις
συμμετοχής έχουν πάρει και πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι όπως του
Παντείου, του Πολιτικού ΝΟΠΕ, του Οικονομικού ΝΟΠΕ, της Φιλο-
σοφικής, της ΑΣΚΤ, των Τουρκικών Σπουδών, καθώς και Σπουδαστι-
κοί Σύλλογοι από το ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά.  

Όπως αναφέρει το κάλεσμα η κήρυξη απεργίας είναι αναγκαία
προκειμένου “να δοθεί η δυνατότητα στους εργαζομένους μαζί με
τους φοιτητές, τους μαθητές, το αντιφασιστικό κίνημα και όλους
τους δημοκράτες πολίτες, να εκφράσουν με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο την αντίθεσή τους στην απειλή του φασισμού. Να μπουν εμ-
πόδιο σε κάθε μεθόδευση για να πέσουν στα μαλακά οι δολοφόνοι
του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, εκείνοι που επιτέθηκαν
δολοφονικά κατά των συνδικαλιστών στο Πέραμα, των Αιγύπτιων
ψαράδων αλλά και εκατοντάδων άλλων μεταναστών, συνδικαλιστών,
Ρομά, αναπήρων, ομοφυλόφιλων.

Την ίδια μέρα καλούμε τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαθη-
τές και τους εκπαιδευτικούς, τις κοινότητες μεταναστών, τους αν-
θρώπους των Γραμμάτων και των Τεχνών να δώσουν δυναμικό πα-
ρών στις κινητοποιήσεις. Καλούμε τους Δήμους Κορυδαλλού, Νί-
καια-Ρέντη, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος.   

Καταλυτική
Η απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ στις 25 Σεπτέμβρη 2013, η

οποία ενέταξε στο περιεχόμενό της την καταδίκη της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής,
ήταν καταλυτική στο να αρθεί το διαχρονικό καθεστώς ασυλίας που
απολάμβανε η εγκληματική ναζιστική οργάνωση με αποτέλεσμα να
προχωρά σε δολοφονικές επιθέσεις κατά μεταναστών, συνδικαλι-
στών και άλλων αγωνιστών.

Οι νεοναζί με την επίθεσή τους κατά των συνδικαλιστών του ΠΑ-
ΜΕ στο Πέραμα μία εβδομάδα πριν από τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα έστειλαν το μήνυμα ότι ήταν διατεθειμένοι για χάριν της ερ-
γοδοσίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης να τσακίσουν τα ερ-
γατικά συνδικάτα και να τα αντικαταστήσουν με κίτρινα φιλοεργοδο-
τικά «σωματεία». Γι' αυτό και τα αφεντικά τους αντάμειψαν με μαζι-
κούς διορισμούς τραμπούκων χρυσαυγιτών σε εταιρία της Ζώνης. Ο
φασισμός πάντα αποτελούσε απειλή για την ύπαρξη των συνδικάτων
και προσφερόταν σαν σιδερένιο χέρι για την εργοδοσία. 

Βαδίζοντας προς την Εργατική Πρωτομαγιά, αποκρούουμε απο-
φασιστικά το φασισμό και το ρατσισμό. Η ενότητα ντόπιων και μετα-
ναστών εργατών είναι η απάντησή μας ενάντια στις προσπάθειες να
μετατραπούν οι μετανάστες σε αποδιοπομπαίους τράγους για την
ανεργία, τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Καλούμε τα συνδικάτα να μπουν μπροστά στον αγώνα για να κα-
ταδικαστούν οι νεοναζί της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυ-
γής, για να φράξουμε το δρόμο στη μισαλλοδοξία, το ρατσισμό και
τη φασιστική βία”.

Απεργούμε εκείνη τη μέρα

Την Πέμπτη 26/3 συνεδρίασε
το ΔΣ του Σωματείου Εργαζομέ-
νων του Νοσοκομείου Άγιος
Σάββας, όπου συζητήσαμε το
θέμα της έναρξης της Δίκης της
Χρυσής Αυγής στις 20 Απρίλη
και αποφασίσαμε να προχωρή-
σουμε σε στάση εργασίας για τη
διευκόλυνση της συμμετοχής
των εργαζομένων του νοσοκο-
μείου στο αντιφασιστικό συλλα-
λητήριο και στην πορεία που θα
πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα
προς τις φυλακές Κορυδαλλού.
Ταυτόχρονα ως σωματείο απευ-
θύνουμε κάλεσμα προς την ΠΟ-
ΕΔΗΝ και την ΕΙΝΑΠ να προκη-
ρύξουν εκείνη τη μέρα αντιφασι-
στική απεργία.

Πιστεύω ότι όλοι οι εργαζόμε-
νοι στα δημόσια νοσοκομεία
χρειάζεται να δώσουμε μαζικό
παρών στις κινητοποιήσεις εκεί-
νης της ημέρας, όπως δώσαμε
και στις 21 Μάρτη την παγκόσμια
ημέρα κατά του ρατσισμού και
του φασισμού. Δεν ξεχνάμε ότι η
Χρυσή Αυγή προσπάθησε τα
προηγούμενα χρόνια να χύσει
ρατσιστικό δηλητήριο σε βάρος
των προσφύγων και των μετανα-
στών, τόσο με τις δολοφονικές
της επιθέσεις στις γειτονιές όσο
και με την προσπάθεια να οργα-
νώσει μέσα στα νοσοκομεία μας
αιμοδοσίες «μόνο για Έλληνες». 

Αυτές τις ρατσιστικές αιμοδο-
σίες τις αποτρέψαμε με την κι-
νητοποίησή μας σε κάθε νοσο-
κομείο που αποπειράθηκαν να
πατήσουν το πόδι τους και ταυ-
τόχρονα πρωτοστατήσαμε για
να έχουν πρόσβαση στα δημό-
σια νοσοκομεία όλοι οι εργαζό-
μενοι ντόπιοι, μετανάστες, ανα-
σφάλιστοι. Τώρα που έφτασε η
ώρα της δίωξης της ναζιστικής
εγκληματικής οργάνωσης της
Χρυσής Αυγής θα είμαστε εκεί
για να απαιτήσουμε να μπουν
για πάντα στη φυλακή και να
πληρώσουν για όλα τα εγκλήμα-
τά τους. 

Κώστας Καταραχιάς, 
πρόεδρος του Σωματείου 

Εργαζομένων Νοσοκομείου 
Άγιος Σάββας    

“Ελάτε μαζί μας σ’αυτή τη μάχη”
Έχουμε μπροστά μας μία μεγάλη μάχη που θα κρίνει τη

φασιστική απειλή τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας. Στις 20
Απρίλη ξεκινάει η δίκη της Χρυσής Αυγής. Είναι μία πάρα
πολύ σημαντική δίκη.

Αν πιστέψει κανείς τα κανάλια η Χρυσή Αυγή είναι ένα νό-
μιμο πολιτικό κόμμα. Οι ανακοινώσεις της βγαίνουνε μετά
τις ανακοινώσεις των υπόλοιπων κομμάτων. Όμως τί μας λέ-
ει το κατηγορητήριο; Αυτοί που δικάζονται στις 20 Απρίλη
στον Κορυδαλλό, είναι οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί
της αγέλης των λύκων, που το βράδυ 17 προς 18 Σεπτέμ-
βρη του 2013, σκότωσαν τον Παύλο Φύσσα. Είναι εκείνοι
που αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ στο Πέραμα, πέντε μέρες νωρίτερα, εκτελώντας συμ-
βόλαιο από τους εργοδότες της Ναυπηγοεπισκευστικής Ζώ-
νης. Είναι εκείνοι που χτυπήσανε μέσα στα σπίτια τους,
τους Αιγύπτιους ψαράδες δύο χρόνια πριν, τον Ιούνιο του
2012. Είναι εκείνοι που επί 25 χρόνια τελούσαν εγκληματι-
κές πράξεις, αυτοί που προσπάθησαν να σκοτώσουν τον
φοιτητή συνδικαλιστή Δημήτρη Κουσουρή και τους συντρό-
φους του. Είναι εκείνοι που δολοφόνησαν τον Σαχζάτ Λουκ-
μάν, τον ποδηλάτη εργάτη στα Πετράλωνα. Είναι εκείνοι

που έχουν επιτεθεί σε αναρίθμητους συνδικαλιστές, πακι-
στανούς μετανάστες, δημοκράτες, αντιφασίστες, οποιονδή-
ποτε στέκεται εμπόδιο στο δρόμο τους. 

Συμμορία
Δεν είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα. Είναι μία εγκληματική ορ-

γάνωση, μία συμμορία και γι’ αυτό το λόγο θέλουμε να είσα-
στε μαζί μας στις 20 του Απρίλη και κάθε μέρα που θα διαρκεί
αυτή η δίκη. Θέλουμε να στηρίξετε τα θύματα. Θέλουμε όταν
θα πάνε οι μάρτυρες, τα θύματα της φασιστικής βίας να μην
χρειάζεται να περάσουν μέσα από ξυρισμένους μαυροφορε-
μένους φουσκωτούς, μέσα από ΜΑΤατζίδες που ξέρουμε ότι
τους ψηφίσανε, αλλά μέσα από τον κόσμο του αντιφασιστικού
κινήματος για να νιώσουν δύναμη. Δεν θέλουμε να νιώσει μό-
νη η μητέρα του Παύλου Φύσσα, οι Αιγύπτιοι ψαράδες, τα θύ-
ματα της φασιστικής βίας. 

Θέλουμε να είσαστε εκεί γιατί δεν εμπιστευόμαστε αυτούς
που τόσα χρόνια τους αφήνανε να δρουν ατιμώρητοι, ότι τώ-
ρα θα τους δικάσουνε. Μόνο επειδή ξεσηκώθηκε ο κόσμος
έγινε η δίωξη. Μόνο άμα είσαστε εκεί, αν παρακολουθήσετε
τη δίκη με τη φυσική σας παρουσία μπορούμε να καθορίσου-

με ότι θα τους στείλουμε για πάντα στη φυλακή. Αφήσανε
ήδη ελεύθερους το Μιχαλολιάκο και το Λαγό. Γιατί αυτή είναι
η Δικαιοσύνη τους. Δεν καταφέρανε καν να τους στήσουνε
στο εδώλιο πριν περάσει το 18μηνο.

Ένα μήνυμα έχουμε να στείλουμε σε αυτή την κυβέρνηση
που βγήκε πάνω στο κύμα των αγώνων του κόσμου. Σταμα-
τήστε να καθυστερείτε. Είπε ο Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη να αυτοδιαλυθεί η Χρυσή Αυγή. Να διαλυθούν από
μόνοι τους οι πυρήνες της Χρυσής Αυγής στην αστυνομία.
Και τους λέμε: Σταματήστε να καθυστερείτε, ξηλώστε τα κυ-
κλώματα των φασιστών μέσα στην αστυνομία. Πετάξτε έξω
τους συνεργάτες των ναζιστών που φωλιάζουν ακόμα μέσα
στα αστυνομικά τμήματα και στις μυστικές υπηρεσίες. Δεν
θα υπάρξει Δικαιοσύνη άμα όλοι αυτοί δεν ξηλωθούνε από
τις θέσεις τους. 

Σας θέλουμε μαζί μας σε αυτή τη μάχη. Είναι μία μάχη
που θα κρατήσει πολλούς μήνες, αλλά αξίζει τον κόπο να τη
δώσουμε και να την κερδίσουμε. 

Έκκληση του Θανάση Καμπαγιάννη, Δικηγόρου της
Πολιτικής Αγωγής στη Δίκη της Χρυσής Αυγής, στις 21

Μάρτη στο Σύνταγμα.

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Αμφιθέατρο 2,
2μμ
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Προκόπης Παπαστράτης,
καθηγητής Νεότερης Ελληνικής Ιστο-
ρίας Πάντειο, Δημήτρης Ψαρράς, δη-
μοσιογράφος, συγγραφέας "Η μαύρη
βίβλος της Χ.Α.", Ξένια Χρυσοχόου,
καθηγήτρια πολιτικής και κοινωνικής
ψυχολογίας Πάντειο

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, αμφ. ΣΑΕΤ 3μμ
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβου-
λος Νίκαιας με την "Ανταρσία στην
Κοκκινιά"

ΑΣΚΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, Αίθουσα
γραμμικού σχεδίου 3μμ
Γιώργος Πίττας, δημοσιογράφος,
συγγραφέας "Φάκελος Χρυσή Αυγή" 

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4, 
Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4, 
Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/4, στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69), 6μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/4, καφέ Κούνια
(Θεμιστοκλέους 43), 6.30μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4, Στέκι Ρήγα
Φερραίου 20, 5μμ

ΊΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ  5/4, Ίλιον, Καφέ Της
Μηλιάς το Λάζο (Αιακού 66),
5μμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4,
στέκι “Ρήξης και ανατροπής”,
1μμ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4, στέκι 6μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΡΙΤΗ 7/4, αιθ. Δημοτικού
συμβουλίου, 7μμ

Τρίωρη Στάση Εργασίας την Δευτέρα 20 Απρίλη,
πρώτη μέρα έναρξης της δίκης της Χρυσής Αυγής,
αποφάσισε η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ στη συνεδρίαση της
Τρίτης 31/3 , προκειμένου να διευκολύνει τη συμμε-

τοχή των εργαζόμενων του δημοσίου στην αντιφασι-
στική συγκέντρωση στα δικαστήρια φυλακών Κορυ-
δαλλού και στις συγκεντρώσεις που θα γίνουν την
σε όλη  την Ελλάδα. 

Εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ

Κείμενα ε[ιμέλεια: Κατερίνα Θωίδου

18 Σεπτέμβρη 2014 στην πλατεία Μέμου



Μια από τις πλέον σημαντικές και
ενδιαφέρουσες συζητήσεις του

φεστιβάλ ήταν αυτή με θέμα: “Ιθαγέ-
νεια, Άσυλο, Ένταξη» με εισηγητές
από τις κοινότητες των μεταναστών.
Οι Άντα Παπαϊωάννου και Νίκος
Odubitan από το Generation 2.0, μοι-
ράστηκαν το πάνελ με τους Yunous
Muhamadi από το Φόρουμ Προσφύ-
γων, την Addisalem Abebe από την
Ένωση Αφρικανών Γυναικών,  την
Joanna Ragasa από το Kasapi και
τον Βασίλη Παπαδόπουλο εκπρόσω-
πο του νεοιδρυθέντος Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Από την αρχή φάνηκαν οι έντονες
ελπίδες και οι διεκδικήσεις που
έχουν οι μετανάστες από την κυβέρ-
νηση του ΣΥΡΙΖΑ που έχει αναγγεί-
λει ότι θα καταθέσει νομοσχέδιο για
την ιθαγένεια στην αρχή του καλο-
καιριού. Η ιθαγένεια, το άσυλο, το
κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης, η νομιμοποίηση με άδειες
παραμονής, εργασίας και ταξιδιωτι-
κά έγγραφα -όλα τα αιτήματα μπή-
καν στο τραπέζι για να βρουν όμως

μπροστά τους την “ρεαλιστική” πο-
λιτική απάντηση του εκπροσώπου
του υπουργείου που επανέλαβε πολ-
λές φορές τις εκφράσεις “δεν είναι
επί του παρόντος” και “δεν είναι
προτεραιότητα”.

Ο Βασίλης Παπαδόπουλος αφού
αναφέρθηκε στην υποστελέχωση
του υπουργείου, όντας πράγματι πο-
λύ ειλικρινής, απογοήτευσε τους δε-
κάδες παρευρισκόμενους υιοθετών-
τας ρητορική μη ρήξης με τα κελεύ-
σματα του Άρειου Πάγου, του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας και των
ΑΝΕΛ σχετικά με το υπό κατάθεση
νομοσχέδιο για την ιθαγένεια, αλλά
και συνολικότερα τις ρατσιστικές
πολιτικές της ΕΕ.

Χωρίζοντας το πρόγραμμα σε «ρε-
αλιστικό» και μη, ζήτησε από τους
μετανάστες και τις κοινότητές τους
να κάνουν “υπομονή” και να αποδε-
χτούν μικρές μεταρρυθμίσεις που
στην ουσία δεν δίνουν απαντήσεις

σε κανένα από τα αιτήματά τους. 
Ο Πέτρος Κωνσταντίνου στην το-

ποθέτησή του τόνισε πως, “ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ ήταν μέσα στα κινήματα και στην
κυβέρνηση ξέρουν πάρα πολύ καλά
τι ακριβώς διεκδικούν τα κινήματα,
οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Η
νομιμοποίηση όλων των μετανα-
στών, με χαρτιά, είναι πάρα πολύ
καθαρό αίτημα. Αυτό φώναζαν στις
21 Μάρτη, «θέλουμε χαρτιά».

Νομιμοποίηση

Η απάντηση που λέει ότι δεν μπο-
ρεί να γίνει αλλά το μόνο που μπο-
ρεί να γίνει είναι κάποιες τακτοποι-
ήσεις, δεν απαντάει σε όλο αυτό τον
κόσμο που ζει χωρίς χαρτιά από το
2005 που σταμάτησε να δίνεται νομι-
μοποίηση.

Και είναι απαράδεκτο να ζητάμε
τις δυο προϋποθέσεις της φοίτησης
και της νομιμότητας και των δύο γο-
νέων -όπως ακούστηκε- για να πά-

ρουν ιθαγένεια τα παιδιά.
Αυτά είναι εμπόδια και
όχι διευκόλυνση για να
πάρουν τα παιδιά ιθαγέ-
νεια.

Όπως είναι απαράδε-
κτο πως αντί να κλείσουν
τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης χωρίς δεύτερη
κουβέντα και να αφήσουν
τον κόσμο ελεύθερο χω-
ρίς προϋποθέσεις να μας
λέει η κυβέρνηση της
αριστεράς πως υπάρχουν
σκέψεις για δήθεν «κέν-
τρα υποδοχής».

Η κυβέρνηση της αρι-
στεράς αρνείται να ανοί-
ξει τα πραγματικά ζητή-
ματα της ψήφου των με-
ταναστών,  την συζήτηση

για την ελεύθερη άσκηση των θρη-
σκευτικών τους καθηκόντων, κλπ

γιατί δημιουργούν συγκρούσεις με
τους ΑΝΕΛ και τους διεθνείς οργανι-
σμούς όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ που
συνεργάζεται.

Για να επιβάλουν τις ελπίδες και
τις προσδοκίες όλου αυτού του κό-
σμου, οι κοινότητες των μεταναστών
και το αντιρατσιστικό κίνημα πρέπει
να κρατήσουν την ανεξαρτησία τους
και να μην γίνουν «κοινωνικοί εταί-
ροι» μέσα στα υπουργεία και τους
διαδρόμους τους. Πρέπει να είναι
μέσα στο κόσμο, τους εργατικούς
χώρους και τις γειτονιές, αυτόνομα
και ανεξάρτητα. Διαδηλώσαμε στις
21 Μάρτη και θα συνεχίσουμε μέχρι
να επιβάλουμε τα αιτήματά μας”, τό-
νισε ο Π. Κωνσταντίνου.  

Ο πλήρης απολογισμός του Φε-
στιβάλ θα γίνει στην τελική απολο-

γιστική συνέλευση το ερχόμενο
Σάββατο 4/4 στις 3μμ στο ΕΜΠΡΟΣ.
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Το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ στο Εμπρός

Ιθαγένεια, άσυλο, ένταξη

Τη Δευτέρα 6 Απρίλη στις
7μμ στην ΕΣΗΕΑ παρουσιάζεται
το καινούριο βιβλίο του συντρό-
φου δημοσιογράφου, μέλους
των Financial Crimes και εργα-
ζόμενου στο ERTopen, Νάσου
Μπράτσου “Αθλητισμός και Κοι-
νωνικά κινήματα – Αθλητικά σω-
ματεία και διοργανώσεις σε πε-
ριόδους κοινωνικών και απελευ-
θερωτικών αγώνων”. 

Το βιβλίο θα παρουσιάσουν
οι Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορι-
κός – συγγραφέας, Μιχάλης
Λυμπεράτος καθηγητής Ιστο-
ρίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο,
Γιάννης Λευκιμιάτης εργαζόμε-
νος στο ERTopen, Λαμπρινή
Θωμά δημοσιογράφος, Βαγγέ-
λης Δεληπέτρος δημοσιογρά-
φος, Σωτήρης Τριανταφύλλου
πρόεδρος ΠΣΑΤ και Θωμάς Σί-
δερης, δημοσιογράφος – συγ-
γραφέας.

To βιβλίο είναι αφιερωμένο
“στους συναδέλφους και τους
αλληλέγγυους που έφυγαν από
τη ζωή κατά τη διάρκεια του
αγώνα ενάντια στο «μαύρο» της
ΕΡΤ” αναφέρει ο συγγραφέας.

ΒΙΒΛΙΟ-

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Τ
ο βραβευμένο ντοκιμαντέρ των
Βιμ Βέντερς και Τζουλιάνο Σαλγ-
κάδο “Το αλάτι της γης” κατα-

φέρνει πολύ περισσότερα από μια παρουσίαση της ζωής
και του έργου του διάσημου Βραζιλιάνου φωτογράφου
Σεμπαστιάο Σαλγκάδο. Αρπάζει την ευκαιρία, μέσα από τις
φωτογραφίες του, να μιλήσει για τα ίδια τα θέματα που ο
ίδιος κάλυψε και έτσι αποκτά βάθος και πολιτική ουσία.

Ο Σεμπαστιάο Σαλγκάδο διέφυγε επειγόντως από τη
Βραζιλία της στρατιωτικής δικτατορίας του ’60 και σπού-
δασε οικονομικά στο Παρίσι. Δουλεύοντας για την Παγκό-
σμια Τράπεζα σε χώρες της Αφρικής, τον κέρδισε η φωτο-
γραφία για την οποία παράτησε τα πάντα. Αν και βιοπορί-
στηκε πουλώντας το υλικό του, ξεχώρισε στον τομέα του,
τόσο για τα θέματα που επιλέγει, όσο και για τον τρόπο
που τα απεικονίζει. Σε αυτά κεντρική θέση κατέχουν οι άν-
θρωποι, γιατί όπως ο ίδιος εξηγεί «...οι άνθρωποι είναι το
αλάτι της γης». 

Φωτογράφισε τις «Άλλες Αμερικές», την Αφρική, την εργα-
τική τάξη (συλλογή «Εργάτες»), τον πόλεμο από τη Ρουάντα

ως το Ιράκ και τη Βοσνία, όπου και
κλονίστηκε η αισιοδοξία του για το
μέλλον του σύγχρονου κόσμου. Τα

τελευταία χρόνια στράφηκε σε θέματα που έχουν να κάνουν
με τη φύση, το περιβάλλον και την οικολογική διάσταση, χω-
ρίς να έχει αποποιηθεί τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα. 

Κατακρίθηκε ότι στην πραγματικότητα απλά «φωτογρα-
φίζει τον πόνο των άλλων» και αποκομίζει οφέλη από αυτό.
Παρόλα αυτά, μας έπεισε για τη συνέπεια με την οποία
ενασχολείται με τα θέματά του, για το γεγονός ότι όπου
πήγαινε παρέμενε για καιρό και συνδεόταν (ή τουλάχιστον
προσπαθούσε) με τους ανθρώπους που φωτογράφιζε,
προσδίδοντάς τους ευγένεια και αξιοπρέπεια, ακόμα και
μέσα στην πιο φρικτή θηριωδία και εξαθλίωση. Επιπλέον,
στις χρονικές περιόδους πριν την έλευση του διαδικτύου,
συνέβαλε με το φωτογραφικό του έργο ώστε κάποια θέ-
ματα να αποκτήσουν παγκόσμια δημοσιότητα που δεν θα
την είχαν με κανένα άλλο τρόπο. Δείτε τον ντοκιμαντέρ και
το έργο του Σαλγκάδο!

Δήμητρα Κυρίλλου 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Από τέσσερα παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής πήγε να παραλά-
βει το βραβείο καλύτερης ταινίας για το 2015 ο Πάνος Κούτρας για το
Xenia στην 6η τελετή απονομής της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματο-
γράφου, για να τους το αφιερώσει επιμένοντας πως ο ίδιος δεν θα δε-
χτεί κανένα βραβείο μέχρι να ψηφιστεί ο νόμος για την Ιθαγένεια. 

Νωρίτερα είχε επαναληφθεί η ίδια σκηνή με τους Πάνο Κούτρα και
Παναγιώτη Ευαγγελίδη να ανεβαίνουν στην σκηνή για το βραβείο Σε-
ναρίου και να το αρνούνται. “Θα χαρούμε να παραλάβουμε το βρα-
βείο, μόλις αυτά τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο και έχουν γεννηθεί
εδώ μπορούν να έχουν τα ίδια δικαιώματα με εμάς”, τόνισε ο Πάνος
Κούτρας. 

Το Xenia ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς και απέσπασε έξι βρα-
βεία (ανάμεσά τους και Μοντάζ και Σκηνοθεσίας), ενώ τέσσερα βρα-
βεία απέσπασε η ταινία Το Μικρό Ψάρι του Γιάννη Οικονομίδη και άλ-
λα τέσσερα η Νορβηγία του Γιάννη Βεσλεμέ.

Π
άνω από 8.000 κόσμος -παρά τον βροχερό και δύ-
σκολο καιρό- πέρασε από τις 40 και πλέον θεατρικές
παραστάσεις, τις συζητήσεις, τις προβολές και τις

συναυλίες στο δεκαήμερο του Αντιφασιστικού Φεστιβάλ
Παραστατικών Τεχνών που ολοκληρώθηκε με μια τρομερή
συναυλία των Muchatrela Band και των Radio Sol την Κυ-
ριακή 29/3 στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ.

Όπως φάνηκε και στην τελική απολογιστική συνέλευση του
φεστιβάλ η μεγάλη προσέλευση του κόσμου συμπληρώθηκε
από ακόμα μεγαλύτερη ενεργή συμμετοχή στην διοργάνωση
του φεστιβάλ από ομάδες καλλιτεχνών, κοινότητες μετανα-
στών και δεκάδες αγωνιστές που αναγνωρίζουν τη σημασία
της οργανωμένης εμπλοκής στο αντιφασιστικό και αντιρατσι-
στικό κίνημα.Τα αιτήματα και τα καίρια ζητήματα του κινή-
ματος αναδείχτηκαν περισσότερο από τις προηγούμενες
φορές, αφού οι συζητήσεις και οι θεματικές ενότητες πή-
ραν περισσότερο χρόνο και είχαν μεγαλύτερη  συμμετοχή
και σημασία.

Xenia: Το βραβείο
στην Ιθαγένεια
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Η
συζήτηση για τα αίτια της αεροπορι-
κής τραγωδίας στις Άλπεις έχει φουν-
τώσει στα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-

σης. Από τα παράθυρα των καναλιών παρε-
λαύνουν καθημερινά κάθε λογής ειδικοί και
“ειδικοί” που προσπαθούν να εξηγήσουν τι
μπορεί να πήγε στραβά. Στη Γερμανία η γνω-
στή και μη εξαιρετέα Bild έχει πάρει κυριολε-
κτικά φωτιά: οι "αποκαλύψεις" για την προσω-
πική ζωή του πιλότου πέφτουν σαν το χαλάζι,
όπως ακριβώς και οι "διαρροές" γύρω από το
περιεχόμενο του "μαύρου κουτιού".

Υπάρχει ένα μόνο πράγμα που όλοι αυτοί
προσπαθούν να ξεχάσουν: η απεργία των πι-
λότων της Lufthansa, της μητρικής εταιρείας
της Germanwings που καθήλωσε για μια ολό-
κληρη βδομάδα σχεδόν εκατοντάδες αερο-
πλάνα και ανάγκασε την εταιρεία να ακυρώ-
σει χιλιάδες πτήσεις. Μια μεγάλη απεργία
που ξεκίνησε στις 19 Μάρτη -μια εβδομάδα
σχεδόν πριν από το μοιραίο δυστύχημα με

τους 150 νεκρούς στις Άλπεις. 
Τυπικά οι πιλότοι της Lufthansa απεργού-

σαν ενάντια στην αλλαγή των κανονισμών για
τη συνταξιοδότηση που προωθεί η εταιρεία.
Στην πραγματικότητα, όμως, η απεργία είναι
άμεσα δεμένη με την ασφάλεια των πτήσεων.

Μέχρι τώρα οι πιλότοι μπορούσαν να βγουν
πρόωρα σε σύνταξη στα 55. Μέχρι να φτάσουν
στα 65 (τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης)
έπαιρναν μια μειωμένη σύνταξη, που έφτανε
στο 60% του μισθού τους. Η Lufthansa θέλει
τώρα, επικαλούμενη το κόστος, να καταργήσει
αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση -κάτι που θα αναγ-
κάσει τους πιλότους να πετάνε μέχρι τα 65.

Η Lufthansa -όπως και οι άλλες μεγάλες
αεροπορικές εταιρείες- βρίσκεται σε πίεση
από τις ονομαζόμενες "εταιρείας χαμηλού
κόστους", όπως είναι η Easy Jet ή η Ryan Air.
Το μυστικό του "χαμηλού κόστους" αυτών
των εταιρειών είναι -όπως σε όλες τις επιχει-
ρήσεις- οι χαμηλοί μισθοί και οι κακές σχέ-

σεις εργασίας που επιβάλλουν στο προσωπι-
κό τους. Αεροσυνοδοί, τεχνικοί και πιλότοι
δουλεύουν κατά κανόνα με συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου που τους αναγκάζουν να με-
ταπηδούν συνεχώς από τη μια εταιρεία στην
άλλη -χωρίς ποτέ να καταφέρουν, με αυτό
τον τρόπο, να αποκτήσουν εργασιακά δικαιώ-
ματα πουθενά.

Θυγατρικές

Η Lufthansa -όπως και οι περισσότεροι αν-
ταγωνιστές της- έχουν αντιμετωπίσει αυτή
την πίεση φτιάχνοντας τις δικές τους εταιρίες
χαμηλού κόστους, σαν την Gremanwings ή
την Eurowings. Οι θυγατρικές αυτές, περιττό
να το πει κανείς, δεν επηρεάστηκαν από την
απεργία των πιλότων της Lufthansa, αφού οι
πιλότοι τους δεν είναι οργανωμένοι στην ένω-
ση των πιλότων Cockpit Vereinigung. 

Τι ακριβώς προκάλεσε το ατύχημα, αυτό η
Εργατική Αλληλεγγύη δεν το ξέρει. Αυτό που

ξέρουμε, όμως, είναι ότι η διάλυση των εργα-
σιακών σχέσεων, η εργασιακή ανασφάλεια,
οι άπειρες ώρες δουλειάς, οι πτήσεις μέχρι
τα 65 -όλα αυτά που προωθούν οι εταιρείες
"για τη μείωση του κόστους"- κάνουν τα ατυ-
χήματα πιο πιθανά. 

Αυτό που χρειάζεται δεν είναι περισσότερα
ψυχολογικά τεστ για τους πιλότους. Ούτε πε-
ρισσότερη αστυνόμευση: αν δεν υπήρχε αυ-
τός ο ηλίθιος φόβος για τις "τρομοκρατικές
ενέργειες" ο πιλότος δεν θα βρισκόταν κλει-
δωμένος έξω από το πιλοτήριο.  Η λύση βρί-
σκεται στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση: ο
κίνδυνος, όπως έχει φανεί από όλα αυτά τα
πρόσφατα αεροπορικά δυστυχήματα, δεν
προέρχεται από τον κάθε Μπιν Λάντεν -που
υποτίθεται ότι έχει τρυπώσει στο αεροπλάνο-
αλλά από τα γεράκια της αγοράς, που -απο-
δεδειγμένα- έχουν τρυπώσει στα κέντρα των
αποφάσεων και των αεροπορικών εταιριών. 

Σωτήρης Κοντογιάννης

Το κόστος του “χαμηλού κόστους”

Τ
α στοιχεία που δίνουν με το
σταγονόμετρο δεν είναι αρκε-
τά για να μπορέσει κανείς να

βγάλει ασφαλή συμπεράσματα για
το τι πραγματικά έγινε εκεί πάνω. Ο
καθένας μπορεί να βγάλει και μια
ιστορία. 

Μιλώντας με πρώην συναδέλφους
για το συμβάν, θα τολμούσα να χρη-
σιμοποιήσω το πιο απλό σενάριο
που μου φαίνεται και πιο πραγματι-
κό. Ο συγκυβερνήτης λιποθυμάει εν-
τός της καμπίνας για οποιοδήποτε
λόγο γι' αυτό και ακούγεται να ανα-
πνέει χωρίς να ανταποκρίνεται σε
άλλες οδηγίες. 

Ο αυτόματος πιλότος έχει ξεκινή-
σει διαδικασία προσγείωσης χωρίς
υψομετρικά και για 8 λεπτά απλά κα-
τεβαίνει. 

Ο κυβερνήτης γυρίζει να μπει μέ-
σα αλλά δεν γνωρίζει για κάποιο λό-
γο τον κωδικό εισόδου. Οι κωδικοί
αλλάζουν ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα. Εμείς αλλάζαμε τον κωδικό
κάθε τρεις βδομάδες. Ίσως κάποιος
άλλαξε κωδικό και δεν έφτασε στον
προϊστάμενο της καμπίνας. Με όλα
αυτά τα μέτρα ασφαλείας αυξάνεις
τις πιθανότητες ανθρώπινου λά-
θους.  

Το πραγματικό πρόβλημα στην
ασφάλεια των πτήσεων όμως δεν εί-
ναι το ανθρώπινο λάθος αλλά ο τε-
ράστιος ανταγωνισμός στο χώρο. Οι
εταιρίες χαμηλού κόστους κοιτάνε
να κόψουν από παντού. Όχι μόνο
από το σέρβις αλλά ακόμα και από
τη συντήρηση. Γι' αυτό υπάρχει φό-
βος στους εργαζόμενους στις αερο-
πορικές εταιρίες και για την ασφά-
λεια και για τις απολύσεις. Υπάρ-
χουν πολλοί χειριστές και  φροντι-
στές στην αγορά και οι εταιρίες επι-
λέγουν από παντού. Όταν ήμασταν
στην Ολυμπιακή είχαμε συλλογική
σύμβαση εργασίας, είχαμε κανονι-

σμό εργασίας, τώρα οι περισσότε-
ρες αεροπορικές εταιρίες πετάνε με
βάση τα jar ops. Τα jar ops είναι
υποτίθεται τα στάνταρ ασφαλείας
για την ασφάλεια, σε ξεκούραση, σε
εργασιακές συνθήκες κλπ. Όταν
όμως δεν υπάρχει συνδικαλισμός
στο χώρο τότε όλες οι εταιρίες και
οι εργαζόμενοι πηγαίνουν στα μίνι-
μουμ jar ops. 

Είναι τεράστιες πλέον οι πιέσεις
που δέχονται από τις εταιρίες οι χει-
ριστές και οι φροντιστές των αερο-
πλάνων. Έχουμε π.χ. ένα μικρό πρό-
βλημα στο αεροσκάφος που δεν
πρόκειται να του δημιουργήσει ιδιαί-
τερο πρόβλημα για να πετάξει αλλά
θα μπορούσε ο κυβερνήτης να το
καθηλώσει, να φτιαχτεί πρώτα πριν
πετάξει, όμως δεν τολμάει αφού εί-
ναι τόσο έντονος ο ανταγωνισμός

και οι εταιρίες πιέζουν πάρα πολύ τα
πληρώματα για να φεύγει το αερο-
πλάνο. Αυτή η διαδικασία μειώνει
την ασφάλεια και απαξιώνει τους ερ-
γαζόμενους στο να κάνουν καλά τη
δουλειά τους. Να νιώθουν πως αυτό
που κάνουν έχει σημασία, αλλά και
πως πραγματικά πετάνε σε ασφα-
λείς συνθήκες.

Συνδιασμός Λαθών

Ένα αεροπορικό ατύχημα συνή-
θως δεν είναι ένα λάθος αλλά ένας
συνδυασμός λαθών, που φυσικά
μπαίνει και ο ανθρώπινος παράγον-
τας. Συνήθως ξεκινάει από ένα μι-
κρό σήμα ότι κάτι δεν πάει καλά και
μετά στον αέρα όλο αυτό μεγαλώ-
νει. Και εκεί δεν υπάρχουν πολλές
επιλογές.

Χωρίς συνδικαλισμό δυστυχώς

δεν υπάρχει η δυνατότητα να απαν-
τήσεις στους εκφοβισμούς της κάθε
εταιρίας. Το να καθηλώσεις ένα αε-
ροπλάνο, το να ζητήσεις καλύτερο
έλεγχο σε ένα πρόβλημα, το να διεκ-
δικήσεις ασφάλεια στην πτήση σή-
μερα είναι αρνητικό στοιχείο. Σημαί-
νει φακέλωμα από την εταιρία και
δυσκολία στο να βρεις δουλειά, ακό-
μα και αν είσαι έμπειρος.

Ο έλεγχος είναι πλημμελής σε
σχέση με το παρελθόν και σε αυτό
σίγουρα παίζει ρόλο το ότι έχει ανοί-
ξει ο ανταγωνισμός με δεκάδες εται-
ρίες χαμηλού κόστους. 

Το ίδιο έχει συμβεί και εδώ στην
Ελλάδα από τη στιγμή που φύγαμε
εμείς θα μπορούσαν με τους χειρι-
στές και τους μηχανικούς που υπήρ-
χαν στην Ολυμπιακή να είχαν στελε-
χώσει όλα τα αεροδρόμια, να έχουν

φτιάξει ένα πολύ μεγάλο ελεγκτικό
μηχανισμό, δεν το αξιοποίησαν. Θα
μπορούσαν σε κάθε αεροδρόμιο και
κάθε νησί να έχουν τον καλύτερο
έλεγχο τόσο στα μηχανικά του μέρη
όσο και στο εσωτερικό του αερο-
σκάφους, στην καμπίνα και στο χει-
ριστήριο. 

Συμφέροντα

Και βλέπεις πως στην ΥΠΑ τους
έδιωξαν όλους και τους χειριστές
και τους μηχανικούς. Και τώρα θέ-
λουν να τους επαναφέρουν σε θέ-
σεις διοικητικές γιατί δήθεν δεν έχει
θέσεις η ΥΠΑ.

Όμως κρύβονται πίσω τεράστια
συμφέροντα που δεν θέλουν και δεν
επιτρέπουν τον έλεγχο από κάποιο
δημόσιο φορέα. Αν αρχίσουν να γί-
νονται οι έλεγχοι, νομίζω πως θα κο-
πούν πολλές πτήσεις. Αν λοιπόν
έχεις ένα αεροπλάνο που έρχεται
από την Ευρώπη, να το καθηλώσεις
στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη μέ-
χρι να το φτιάξουν σημαίνει μεγάλο
κόστος για την εταιρία που διαχειρί-
ζεται το αεροπλάνο, σημαίνει ότι χά-
νει την πτήση της επιστροφής και
ενδεχομένως άλλη μία ή δυο πτή-
σεις μέσα στην ημέρα. Χάνει χρήμα
δηλαδή. Γι' αυτό και έχουν ορίσει
τόσο χαμηλά τα minimum στον
ελεγκτικό μηχανισμό για να μπορεί
να λειτουργεί, ποτέ όμως απόλυτα
αυστηρός. 

Και για να μην παρεξηγηθώ, ούτε
η αυστηρότητα, ούτε ο φόβος ότι
μπορεί να γίνει κάτι μπορεί να αλλά-
ξει τα πράγματα, αλλά ακριβώς γιατί
έχουμε να κάνουμε με ζωές, δεκά-
δες ζωές, πρέπει να είμαστε ακρι-
βείς. Δεν παίζουν περιθώρια λά-
θους.

Γρηγόρης Καγκιούζης
πρώην Ιπτάμενος Φροντιστής της

Ολυμπιακής

Χωρίς συνδικαλισμό τα στάνταρ
πέφτουν στο minimoum

Από κινητοποίηση των εργαζόμενων της Ολυμπιακής στις 9/12/2002
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Το Blockupy τρόμαξε
τους κυρίαρχους των
τραπεζών

Την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015, κάλεσε το Blockupy σε διαδήλω-
ση διαμαρτυρίας στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας. Το Blockupy εί-
ναι μια συμμαχία 90 γερμανικών πολιτικών οργανώσεων διαφορετι-
κής ιδεολογικής προέλευσης και με διαφορετικά αντικείμενα πολιτι-
κής δουλειάς: Αντιρατσιστές, Οικολόγοι, Αντικαπιταλιστές, Αναρχι-
κοί, Μαρξιστές, Φεμινίστριες, Αυτόνομοι, Φοιτητικοί Σύλλογοι, το
κόμμα DIE LINKE, Οργανώσεις Ανέργων κλπ.

Πριν από 2-3 χρόνια αποφάσισαν να συνεργαστούν σε ένα ευρύ-
τερο ευρωπαϊκό δίκτυο αποτελούμενο από κινήματα, κόμματα, συν-
δικάτα, οργανώσεις και πρωτοβουλίες. Όλοι αυτοί βλέπουν την
αναγκαιότητα της μαζικής αντίστασης ενάντια στην οικονομική πο-
λιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που δημιουργεί τις οι-
κονομικές κρίσεις και ενάντια στη νεοφιλελεύθερη πολιτική της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης που απαντάει στις κρίσεις με την πτώση των μι-
σθών, τις ιδιωτικοποιήσεις και τη διάσωση των κεφαλαίων. Στόχος
αυτής της πλατιάς συμμαχίας είναι να ενισχύσουν το πανευρωπαϊ-
κό δημοκρατικό κίνημα αλληλεγγύης από τα κάτω, κατά της κυ-
ριαρχίας του κεφαλαίου και κατά του συστήματος που μοιράζει τον
πλούτο που παράγουν οι εργάτες στα πορτοφόλια των καπιταλι-
στών. Σαν κίνημα χωρίς σύνορα είναι ενάντια και σε κάθε εθνικιστι-
κή και ρατσιστική διάσπαση.

Την Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015, διαδήλωσαν 25.000 άνθρωποι απ’
όλη την Ευρώπη ενάντια στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ενάντια στη γερμανική Κυβέρνηση
που οδήγησαν τους λαούς στη φτώχεια, στην πείνα και την από-
γνωση, που κατέστρεψαν υγειονομικές και εκπαιδευτικές υποδομές
και ξεπούλησαν τις χώρες στους πολυεκατομμυριούχους. Περίπου
6.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στις 7 το πρωί για να μπλοκάρουν
τα εγκαίνια του καινούργιου μεγάρου της ΕΚΤ κοντά στο ποτάμι
Μάιν της Φρανκφούρτης. Ένα χιλιόμετρο απόσταση από το κτήριο
ύψους 185 μέτρων, είχε κλείσει το χώρο η αστυνομία με 10.000
αστυνομικούς για να μη μπορούν να πλησιάσουν οι διαδηλωτές.
Μέσα στο μέγαρο, μέλη της κυβέρνησης, ο Ντράγκι και ο σοσιαλ-
δημοκράτης Δήμαρχος της Φρανκφούρτης εξέφραζαν την αποδο-
κιμασία τους κατά της βιαιότητας των διαδηλωτών που έκαψαν 3
αυτοκίνητα και πέταξαν πέτρες, ενώ 200 διαδηλωτές τραυματίσθη-
καν, 50 από χτυπήματα γκλοπ και οι περισσότεροι από δακρυγόνα.

Ομιλίες
Το μεσημέρι συγκεντρώθηκαν 17.000 άνθρωποι στο κέντρο της πό-

λης να ακούσουν το λόγο της Ζάρα Βαγκενκνέχτ, κοινοβουλευτικής
εκπροσώπου της LINKE (Αριστερά) στο Ομοσπονδιακό κοινοβούλιο
και των άλλων ομιλητών: Ναόμι Κλάιν, Καναδέζα συγγραφέας και αγω-
νίστρια κατά της παγκοσμιοποίησης, Μικουέλ Ουρμπάν από το Ποντέ-
μος των Ισπανών, Γιόχαν Νάγκελ, Γερμανός συνδικαλιστής, Βαλεντίνα
Ορατσίνι (FIOM), Γεώργιος Χόνδρος του ΣΥΡΙΖΑ και Ναζίμ Λομάνι από
το Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφυγών της Ελλάδας.

Χαρακτηριστικά λόγια που ειπώθηκαν: “Δεν χρειαζόμαστε μια Ευ-
ρώπη που μας εξαθλιώνει για να γεμίζει τις τσέπες των καπιταλι-
στών και των διεφθαρμένων πολιτικών”. “Η Ελλάδα πρέπει να αλλά-
ξει τους συσχετισμούς ιδιοκτησίας στις τράπεζες με δημοκρατικό
έλεγχο, όχι άλλες ιδιωτικοποιήσεις”. “900 δισεκατομμύρια ευρώ Ελ-
λήνων υπηκόων βρίσκονται στις ελβετικές τράπεζες και καθημερινά
μεταφέρονται 3 ως 5 εκατομμύρια από τις ελληνικές τράπεζες σε
τράπεζες του εξωτερικού”. “Εσείς (οι πολιτικοί που κριτικάρουν τις
βίαιες πράξεις των διαδηλωτών) δεν καίτε αυτοκίνητα, εσείς καίτε
πλανήτες και η ΕΚΤ ασκεί βία στους λαούς με το να εξυπηρετεί τα
συμφέροντα των πλουσίων”. “H Αντίσταση έφθασε επιτέλους
στους δρόμους της Γερμανίας και θα παραμείνει”.

Η μεγάλη επιτυχία της διαδήλωσης του Blockupy πρέπει να τρό-
μαξε τους κυρίαρχους των τραπεζών και των υψηλών μεγάρων. Εν-
δεικτικές είναι οι προσπάθειες τους να μας κατηγορούν σαν βί-
αιους βάνδαλους και αυτοί και ο Τύπος και η τηλεόραση. Αλλά δεν
είναι καθόλου απίθανο, όπως πολλοί υποθέτουν, να έπαιξαν οι φα-
σίστες το ρόλο τους για να προκαλέσουν την αστυνομία και να κα-
τηγορηθούν οι διαδηλωτές.

Αναστασία Χατζηλουκά, Φρανκφούρτη

10.000 στη Θεσσαλονίκη για τις Σκουριές
Πάνω από 10.000 κόσμος διαδήλωσε το Σάββατο 28/3 στη

Θεσσαλονίκη μετά από κάλεσμα των επιτροπών αγώνα της
Χαλκιδικής ενάντια στη συνέχιση της εξόρυξης χρυσού από
την Eldorado Gold.

Στη συγκέντρωση συμμετείχε όλο το φάσμα του κινήμα-
τος, από το ΣΥΡΙΖΑ και τους Οικολόγους μέχρι το ΠΑΜΕ και
αντεξουσιαστικές συλλογικότητες. Μαζική ήταν η παρουσία
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που απαίτησε το σταμάτημα των εργασιών
και την ακύρωση του επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας. Σ’
όλα τα πηγαδάκια της συγκέντρωσης υπήρχε η ανησυχία
για τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που ενώ
είχε υποσχεθεί ότι θα σταματούσε το έργο τώρα επικαλείται
το νομοθετικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων!

Αυτή η λογική είναι αδιέξοδη, αφού η σχετική νομοθεσία
έχει διαμορφωθεί με βάση πολιτικές επιλογές παράδοσης
της περιοχής στις ορέξεις της εταιρείας και πρέπει να κα-
ταργηθεί άμεσα. Η κοινωνικοποίηση του ορυκτού πλούτου
είναι όσο ποτέ αναγκαία για να αξιοποιηθεί με σεβασμό
στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Παράλληλα επιβάλλεται
να σταματήσει εδώ και τώρα η δικαστική ομηρία, οι διώξεις

και η κρατική καταστολή σε βάρος των αγωνιζόμενων κατοί-
κων της ΒΑ Χαλκιδικής. Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι τη νί-
κη, με επόμενο σταθμό τη διαδήλωση στις Σκουριές το Σάβ-
βατο 4 Απρίλη.

Μπάμπης Κουρουνδής 

Συνδιάσκεψη ΑΝΤΑΡΣΥΑ 21-22 Ιούνη
Σ

τις 21 και 22 Ιούνη θα πραγματο-
ποιηθεί η 3η Συνδιάσκεψη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως αποφασίστηκε

στη συνεδρίαση της Κεντρικής Συντο-
νιστικής Επιτροπής της στις 27/3. Στο
μεταξύ οι δυνάμεις της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς πρωτοστατούν στις
μάχες του εργατικού και νεολαιίστικου
κινήματος.

Οι αποφάσεις της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ περιλαμβάνουν: Διοργάνωση πλα-
τιάς εργατικής συνέλευσης την Κυρια-
κή 19 Απρίλη στην οποία θα συζητηθεί
η παρέμβαση στο εργατικό κίνημα με
πρώτο μεγάλο σταθμό την Πρωτομα-
γιά και την αποτροπή νέου μνημόνιου
τον Ιούνη. Στήριξη της αντιφασιστικής
διαδήλωσης στις 20 Απριλίου, στο δι-
καστήριο που θα γίνει η δίκη των στε-
λεχών της Χρυσής Αυγής, το πρωί της

πρώτης μέρας έναρξής της, με στόχο,
όπως αναφέρει η ανακοίνωση “να γίνει
υπόθεση του εργατικού και νεολαιίστι-
κου κινήματος, διεκδικώντας στάση
εργασίας και απεργία που θα βοηθήσει
τη μαζική συμμετοχή εκείνη την ημέρα
καθώς και να υπάρξει συνέχεια με νέες
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις το επό-
μενο διάστημα”.

Κυκλοφορία μέσα στη βδομάδα υλι-
κών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αφισών και προ-
κήρυξης, για να μπορεί κάθε τοπική
επιτροπή να οργανώσει τη δράση της.
Γύρος τοπικών συνελεύσεων και εκδη-
λώσεων μέσα στον επόμενο μήνα, για
ενεργοποίηση όλου του δυναμικού της
και άνοιγμα στον κόσμο της αριστεράς
που ψάχνει για απαντήσεις.

Διεξαγωγή της 3ης Συνδιάσκεψης
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 21 και 22 Ιούνη

“με στόχο τον καλύτερο δυνατό πολιτι-
κό εξοπλισμό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις νέες
πρωτότυπες συνθήκες”.

“Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ καλεί όλες
τις τοπικές και κλαδικές επιτροπές της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να συνεδριάσουν άμεσα
και να πάρουν πρωτοβουλίες για την
προώθηση της πολιτικής μας στο σύ-
νολό της”, κλείνει η ανακοίνωση. “Με
εξωστρέφεια και δράση, εξορμήσεις
και συνελεύσεις - εκδηλώσεις σε κάθε
χώρο και περιοχή, συσπείρωση δυνά-
μεων πάνω στην πολιτική μας. Για το
δυνάμωμα του μετώπου της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς, την ανάπτυξη
μιας  δυνατής αριστερής εργατικής
αντιπολίτευσης, την ανάπτυξη των συ-
νεργασιών και των συμμαχιών μας με
βάση τις αποφάσεις μας”.

Aνοιχτή ξανά η Κονίστρα
Επιτυχημένη ήταν η κινητοποίηση

για το άνοιγμα της παιδικής χαράς της
Κονίστρας στο Θησείο (Κυμαίων και
Δημοφώντος), την Κυριακή 29 Μάρτη.
Εκατοντάδες κάτοικοι της γειτονιάς,
κυρίως γονείς με τα παιδιά τους, αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλό-
γου  Γονέων και Κηδεμόνων του 72ου
Δημοτικού Σχολείου Αθήνας για την
επαναλειτουργία ενός από τους ιστορι-
κούς και ομορφότερους χώρους πρα-
σίνου, άθλησης και αναψυχής της πε-
ριοχής.

Ο χώρος παρέμενε ενάμιση χρόνο
τώρα κλειστός. Η αφορμή ήταν μία κα-
τολίσθηση που οδήγησε στο χαρακτη-
ρισμό της παιδικής χαράς ως ακατάλ-
ληλης και την απόσυρση του Δήμου
Αθηναίων από τη συντήρησή της. Πίσω

ωστόσο από την εγκατάλειψη, κρύβε-
ται το γεγονός ότι ολόκληρη η περιοχή
του Φιλοπάππου έχει στοχοποιηθεί
από “επενδυτές”. ΜΚΟ με την ονομα-
σία “Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων”
διεκδικεί την κυριότητα της Κονίστρας
(με παραχωρητήριο από το υπ. Γεωρ-
γίας) αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμε-
νο για εκμετάλλευσή της από ιδιώτες.

Μετά από πολλές κινητοποιήσεις -
διαμαρτυρίες, παρεμβάσεις και παρα-
στάσεις στο δημοτικό συμβούλιο που
είχαν ως αποτέλεσμα αποφάσεις ότι η
Κονίστρα πρέπει να παραμείνει στο δή-
μο- ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
του 72ου Δημοτικού Σχολείου Αθήνας
σε συνεργασία με άλλες συλλογικότη-
τες της γειτονιάς πήραν την πρωτο-
βουλία, “από τα κάτω” και με “μια μο-

νομερή ενέργεια” όπως έλεγαν χαρα-
κτηριστικά οι διοργανωτές, να αναγκά-
σουν το δήμο να προχωρήσει στο
άνοιγμα του χώρου.

Συμμετείχαν παιδαγωγοί, η θεατρική
ομάδα “Θεατροδρόμιο κουατακέρου”
(Αλέξανδρος Μαρτζούκος και Δήμητρα
Σκλάβου), το προπονητικό team της
Αναγέννησης Πετραλώνων με μπάλες,
ψυγαγωγώντας τα παιδιά. Την κινητο-
ποίηση στήριξε η τοπική επιτροπή της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ με παρουσία και ανακοίνω-
ση, ενώ παραβρέθηκε και ο δημοτικός
της σύμβουλος στην Αθήνα, Πέτρος
Κωνσταντίνου. Οι κινητοποιήσεις θα
συνεχιστούν μέχρι να οριστικοποιηθεί
ο άμεσος καθαρισμός, το καθημερινό
άνοιγμα και φύλαξη του χώρου από το
δήμο.
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Τ
ην προηγούμενη βδομάδα
συγκροτήθηκε τελικά η Δια-
κομματική Επιτροπή της Βου-

λής για τη διεκδίκηση των πολεμι-
κών επανορθώσεων από την Γερμα-
νία, με πρόεδρο την ίδια την Ζ. Κων-
σταντοπούλου. Στη διεκδίκησή τους
είχε αναφερθεί ο Τσίπρας ήδη από
τις προγραμματικές δηλώσεις. Κι
από τότε το θέμα έρχεται και ξανάρ-
χεται στην επικαιρότητα, με πρωτο-
βουλία της κυβέρνησης. Το έθιξε
δυο φορές ο Τσίπρας στην επίσκε-
ψή του στο Βερολίνο και τις συναν-
τήσεις του με την Μέρκελ. Τι σημα-
τοδοτούν αυτές οι ενέργειες; Είναι ή
μπορεί να γίνει αυτή η διεκδίκηση
κομμάτι μιας πολιτικής ρήξης με την
«γερμανική Ευρώπη»; 

Ένα επιχείρημα που ακούστηκε
έντονα όταν ξανάνοιξε το θέμα το
2012-13 και ακούγεται και σήμερα,
είναι ότι οι επανορθώσεις «πατσί-
ζουν» και με το παραπάνω το δημό-
σιο χρέος. Τα ποσά που ακούγονται
είναι αστρονομικά. Το κατοχικό «δά-
νειο» που πήρε η ναζιστική Γερμανία
από την κυβέρνηση των δωσιλόγων,
μαζί με τις αποζημιώσεις για τις υλι-
κές καταστροφές φτάνουν, αν συνυ-
πολογιστούν οι τόκοι τόσων δεκαε-
τιών, σε πολλές φορές το σημερινό
δημόσιο χρέος. Να ένα ακλόνητο
επιχείρημα στις εθνικά υπερήφανες
διαπραγματεύσεις με τους δανει-
στές και τους «θεσμούς». Κι όμως,
το επιχείρημα μπάζει από όλες τις
πλευρές. 

Καταρχήν γιατί δεν υπάρχει καμιά
κοινώς συμφωνημένη εκτίμηση για
το ύψος και του κατοχικού δανείου
και των επανορθώσεων πάνω στην

οποία να βασιστεί η διεκδίκησή
τους. Τα ποσά που ακούγονται, πχ
550 δις ευρώ για το κατοχικό δάνειο
και 1 τρις για τις υλικές καταστρο-
φές, είναι προϊόν μιας δημιουργικής
λογιστικής. Πρακτικά, η διεκδίκησή
τους σημαίνει μια πολύχρονη νομική
διαδικασία με πολύ αβέβαιο αποτέ-
λεσμα.

Υποκατάστατο;

Η διεκδίκηση των γερμανικών
αποζημιώσεων δεν μπορεί να υποκα-
ταστήσει το πραγματικό μέτρο ρή-
ξης με την πολιτική που καταστρέ-
φει τις ζωές της εργατικής τάξης:

την άμεση παύση πληρωμών και την
οριστική διαγραφή του δημόσιου
χρέους. Την ώρα –τα χρόνια μάλ-
λον- που οι νομικοί του ελληνικού
δημοσίου θα κονταροχτυπιούνται με
τους Γερμανούς συναδέλφους τους
για την ερμηνεία της Διάσκεψης
του Παρισιού (1945), της Συνθήκης
του Λονδίνου (1953) ή της Συμφω-
νίας ανάμεσα στην πρώην Δυτική
Γερμανία και το «ελληνικό βασίλειο»
το 1960, σχολεία, νοσοκομεία,
ασφαλιστικά ταμεία, ακόμα και ο
ΟΑΕΔ θα μένουν πανί με πανί για να
συγκεντρωθούν τα ποσά για τις δό-
σεις προς τους «δανειστές». 

Μήπως όμως, μια τέτοια διεκδίκη-
ση είναι ηθικό όπλο που μπορεί να
κερδίσει τη διεθνή συμπάθεια και
συμπαράσταση; Και εδώ η απάντη-
ση είναι αρνητική. Η προπαγάνδα
των κυβερνήσεων και των ΜΜΕ της
άρχουσας τάξης σε όλη την Ευρώ-
πη, επιστράτευε συστηματικά, χον-
τροκομμένα ή πιο ραφιναρισμένα,
τον εθνικισμό: οι τεμπέληδες Έλλη-
νες που θέλουν δανεικά και αγύρι-
στα από τους προκομμένους Γερμα-
νούς, για παράδειγμα. 

Απέναντι σε αυτή την προπαγάν-
δα, το ταξικό «ένστικτο» των εργα-
τών από την Ισπανία μέχρι την Γερ-

μανία και ακόμα παραπέρα, στρεφό-
ταν με συμπάθεια και ελπίδα στους
αγώνες των εργατών και της νεολαί-
ας εδώ. Αυτοί είναι οι πραγματικοί
και ισχυροί σύμμαχοι της Αριστεράς
και του εργατικού κινήματος στην
Ελλάδα. 

Μια εκστρατεία στο όνομα «όλων
των Ελλήνων» κόντρα στους «Γερ-
μαναράδες» αποδυναμώνει και υπο-
νομεύει αυτή τη συμμαχία. Χαρίζει
τους ταξικούς συμμάχους μας στην
προπαγάνδα των αρχουσών τάξεών
«τους». Αυτός που μπορεί να εκβιά-
σει τους εκβιαστές δεν είναι οι προ-
σφυγές στα διεθνή δικαστήρια αλλά
οι ταξικοί αγώνες των εργατών στην
Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη,
που θα παίρνουν θάρρος από τα βή-
ματα του κινήματος και της Αριστε-
ράς. Αλήθεια, ποιον μπορεί να συγ-
κινήσει και να κινητοποιήσει όχι μό-
νο σε άλλες χώρες αλλά και στην
Ελλάδα το θέαμα μιας Διακομματι-
κής Επιτροπής που δίπλα στους
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ
συμμετέχουν ο Ν. Κακλαμάνης και
ο… αρχιναζί Παναγιώταρος της ΧΑ;
Χωράνε και οι ναζί στην «εθνική προ-
σπάθεια»;

Η απάντηση στους εκβιασμούς
των «θεσμών» και των καπιταλιστών
δεν είναι εθνική, είναι ταξική. Δεν
περνάει από τις «διεκδικήσεις» επα-
νορθώσεων, αλλά από την σύγκρου-
ση με τις προτεραιότητες του συ-
στήματος, από την διαγραφή του
χρέους,  την ρήξη και έξοδο από ευ-
ρώ και ΕΕ, από τον εργατικό έλεγχο
στην οικονομία και σε όλη την κοινω-
νία.

Λέανδρος Μπόλαρης

Α
υτές τις ημέρες έχει δοθεί στη δημοσιό-
τητα το νομοσχέδιο του Υπουργού Δι-
καιοσύνης Νίκου Παρασκευόπουλου

σχετικά με τη ρύθμιση «επειγόντων θεμάτων
του ποινικού και σωφρονιστικού συστήματος»,
που τροποποιεί τον Ποινικό Κώδικα και τον
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Στο νομοσχέδιο αυτό προβλέπεται καταρ-
χάς η κατάργηση των φυλακών τύπου Γ� που
ιδρύθηκαν με το ν.4274/2014 από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση. Επίσης το συγκεκριμένο
νομοσχέδιο προβλέπει: μέτρα για την ελαχι-
στοποίηση της κράτησης των ανηλίκων. Μέ-
τρα σχετικά με την απόλυση κρατουμένων στα
πλαίσια της προσπάθειας αποσυμφόρησης
των φυλακών, όπως η απόλυση υπό όρους
κρατουμένων εφόσον έχουν εκτίσει ένα ποσο-
στό της ποινής τους, ειδικά μέτρα που αφο-
ρούν την κράτηση και ειδική απόλυση υπό
όρον για τους ασθενείς, υπερήλικες και άτομα
με αναπηρίες, όπως την επέκταση της δυνατό-
τητας κατ’ οίκον έκτισης της ποινής που ήδη
προβλέπεται. Τον ευεργετικό υπολογισμό σε
ημερών εργασίας για κρατούμενους που λόγω
της υγείας τους αδυνατούν να εργαστούν, την
ειδική απόλυση υπό όρους για κρατουμένους
με ποσοστό αναπηρίας 80 % και 67% και άνω
και με ποσοστό 50% και άνω, με ειδικές δια-
βαθμίσεις, εφόσον διακριβωθεί ότι η παραμο-
νή τους στο κατάστημα κράτησης καθίσταται

ιδιαίτερα δυσχερής λόγω της κατάστασης της
υγείας τους. Μέτρα σχετικά με την εκτέλεση ή
αναστολή εκτέλεσης της δικαστικής απέλασης
κρατουμένων, μέτρα που τροποποιούν τη νο-
μοθεσία σχετικά με τα ναρκωτικά όπως π.χ.
ευεργετικός υπολογισμός της ποινής για
όσους βρίσκονται σε θεραπευτικό πρόγραμμα
απεξάρτησης. 

Η κατάργηση των φυλακών Τύπου Γ� καταρ-
χάς αποτελεί μια μαχητική διεκδίκηση  ενός κι-
νήματος των προηγουμένων μηνών μέσα και
έξω από της φυλακές. Οι φυλακές τύπου Γ�
δημιουργήθηκαν κυρίως για λόγους πολιτι-
κούς και στα πλαίσια μιας προηγμένης κατα-
σταλτικής πολιτικής και προσπάθησαν να απο-
τελέσουν ένα νέο τύπο φυλακών για τους κρα-
τούμενους «ειδικής κατηγορίας και εξέχουσας
επικινδυνότητας» στοχοποιώντας κυρίως συγ-
κεκριμένες κατηγορίες κρατουμένων και συγ-
κεκριμένων πολιτικών πεποιθήσεων. 

Προέβλεπαν και εφαρμόζουν ακόμη, πλήρη
στέρηση αδειών και ευεργετικών προβλέψεων
και κατακτήσεων όπως τα μεροκάματα που
μειώνουν το χρόνο έκτισης της ποινής, σκλή-
ρυνση των όρων αποφυλάκισης και εν γένει

έναν ασφυκτικό έλεγχο των κρατουμένων. Η
κατάργησή τους θα αποτελέσει νίκη για τους
αγώνες για δημοκρατικά δικαιώματα και ελευ-
θερίες. 

Κλίμα

Οι δεξιές και ακροδεξιές κριτικές σχετικά με
την υποτιθέμενη φωτογραφική διάταξη απόλυ-
σης υπό όρον του Σάββα Ξηρού, ως ατόμου
με αναπηρία, ανήκουν σε όσους διεκδικούσαν
την ίδρυση των φυλακών τύπου Γ� και προσπα-
θούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα «τρόμου»
και πανικού. Δεν προστατεύεται κανένας με το
να βρίσκονται στις φυλακές άνθρωποι οι οποί-
οι είναι ανάπηροι, ασθενείς και υπερήλικες,
παρά μόνο τιμωρούνται, εξευτελίζονται και
εξοντώνονται φυσικά οι ίδιοι παραδειγματικά
και εκδικητικά. 

Εξάλλου οι φυλακές μόνο μέσα από το ταξι-
κό πρόσημο μπορούν να ιδωθούν και αυτήν
την πραγματικότητα καθρεφτίζουν. Η πλειοψη-
φία των κρατουμένων είναι φτωχοί, ντόπιοι αλ-
λά και μετανάστες ακόμη περισσότερο, άν-
θρωποι με δίχως οικονομική δυνατότητα για
σοβαρή και αξιοπρεπή υπεράσπιση ενώπιον

της Δικαιοσύνης, πριν και μετά τον εγκλεισμό
τους, τοξικοεξαρτημένοι, πολιτικοί κρατούμε-
νοι. Αντίθετα, οι κρατούμενοι για πραγματικά
αδικήματα κατά της κοινωνίας είναι ελάχιστοι
και με προνόμια ακόμα και μέσα στις φυλακές.
Η αποσυμφόρηση των φυλακών δεν μπορεί να
δημιουργεί τρόμο στην κοινωνία αλλά αντίθε-
τα να κρίνεται ως μια μεγαλύτερη ανάσα ελευ-
θερίας. Η αποσυμφόρηση των φυλακών χρει-
άζεται να αποτελεί αίτημα όχι μόνο των κρα-
τουμένων αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Και
ως προς αυτό, το νομοσχέδιο συμβάλει σε μια
διαδικασία αποσυμφόρησης των γεμάτων φυ-
λακών.  

Όμως η κοινωνική ειρήνη την οποία ο
Υπουργός ο Νίκος Παρασκευόπουλος ευαγγε-
λίζεται στη Βουλή ότι το συγκεκριμένο νομο-
σχέδιο μπορεί να συμβάλλει σε κάποιο βαθμό
στην επίτευξη της, δεν κατακτάται μόνο με τέ-
τοιου τύπου νομοθετικά μέτρα αλλά με μια
ανατρεπτική αναδιανομή του πλούτου και της
εξουσίας. Όσο αυτό το σύστημα θα σπέρνει
την φτώχεια, τον πόλεμο, τον ρατσισμό, την
καταπίεση, τόσο θα υπάρχουν άνθρωποι και
που θα υφίστανται την αδικία και που θα διεκ-
δικούν την δικαιοσύνη εκτός των πλαισίων της
αστικής δικαιοσύνης καιτόσο θα υπάρχουν φυ-
λακές, καταστολή και όλα τα υπόλοιπα.

Ευγενία Κουνιάκη

Oι γερμανικές οφειλές 
και η διαγραφή του χρέους

Ανοίξτε τις φυλακές
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Kοινωνικός Xώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι όλοι οι μετανάστες
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Χιλή ‘73
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Τσαλταμπάση

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Τσίου 6.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Λυδία Παυλίδη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’
ορ., 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ερωτοκρίτου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Στέκι (Ρήγα Φερραίου)
8.15μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλητής: Αλέξης Κούρτης

ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 Στέκι Εκτός Σχεδίου
7.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Munches 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός
TETAΡΤΗ 8/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ 65-67 (Τριων Ιε-
ραρχών) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Δια Χειρός (Δημη-
τρακοπούλου 41-45) 7.30μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΕΜΠΤΗ 16/4 καφέ Δολίχη (Δημητρα-
κοπούλου 51) 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 καφέ Δια Χειρός (Δημη-
τρακοπούλου 41-45) 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 καφέ Σταθμός Σεπόλια
7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής 
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου
ΠΕΜΠΤΗ 16/4 καφέ Σταθμός Σεπόλια
7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ 1968 (Θησέως &
Αγ.Πάντων, στη στοά) 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4 καφέ 1968 (Θησέως &
Αγ.Πάντων, στη στοά) 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ 1968 (Θησέως &
Αγ.Πάντων, στη στοά) 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΒΥΡΩΝΑΣ

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

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Πνευματικό Κέντρο
7.30μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Ζανέτα Λυσικάτου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ Quiz 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Ηebdo;
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαγγιώρου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Μελίνα Παπαγεωργίου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 δημαρχείο 8μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ Blue 8μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος
ΠΕΜΠΤΗ 16/4 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Είμαστε όλοι Charlie Ηebdo;

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Ισπανία 1936 
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 πλατεία Καρπάθου
7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Γρηγόρης (Πλ. Ηρώων)
6μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 δημαρχείο 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 δημαρχείο (γρ. Ανταρσία
στη Κοκκινιά) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Στάθης Ψυχογιός

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ Τσίου 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Στέλλα Κωστάκη
ΠΕΜΠΤΗ 16/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Τάκης Ζώτος
ΠΕΜΠΤΗ 23/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 υπόγειο white rabbit (Σο-
λωμού 12) 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Ηebdo;
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη
ΠΕΜΠΤΗ 16/4 υπόγειο white rabbit
(Σολωμού 12) 7.30μμ
Γιατί ο Μαρξισμός;

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικό-
λαος) 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 γρ. ΕΛΜΕ Γκράβας
7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ Τριώτα 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 καφέ Ξενομπάτης 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Προκάτ (Πανεπιστήμιο)
7μμ
Μειονότητα – Εθνικισμός – Αριστερά
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
ΠΕΜΠΤΗ 9/4 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Νίκος Παραφέστας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4 πνευματικό Κέντρο,
Πλειάδες, 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

Μαθητικά φόρουμ

Anticapitalista

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4
Ισόβια στους νεοναζί δολοφόνους
ΝΙΚΑΙΑ 6μμ δημαρχείο
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5μμ καφέ Μετρό (Ανθού-
πολη)
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 6μμ Σύλλογος Ιμβρίων
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 6μμ καφέ Κούνια (Θεμιστο-
κλέους)
ΧΑΛΑΝΔΡΙ 6μμ καφέ Blue
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 5μμ πλατεία Μερ-
κούρη
Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό και τον
φασισμό

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -

λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -

σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και

προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -

νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ -

πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση. Δεν

υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια

τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η
αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ -
ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι κή τά ξη
θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο
στην άμε ση δημο κρα τία, στα συμ βού λια 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, ρα-
τσι 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 πα-
ρεμ 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 2/4

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4

ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 6.30μμ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 5.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά πόλη 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/4

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μ

ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10.30πμ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλατεία Κύπρου 11.30πμ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 12μ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 11πμ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12.30μ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μ

ΙΛΙΟΝ πλατεία 11πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 12μ

ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 12μ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11πμ Everest

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθνικής Αντίστασης 12μ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11μ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 

ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ

ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ

ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
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Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος, Στέλιος 
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σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Εκδήλωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6/4 Βίλλα Στέλλα 7.30μμ
Διαγραφή του χρέους οριστική, είναι η απάντηση η εργατική!

Ομιλητές: 
Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Τάκης Θανασούλας, οικονομολόγος, 
Χρήστος Τουλιάτος, Πρωτοβουλία “Διαγραφή του Χρέους Τώρα”, 
Τάκης Τσίτσος, δικηγόρος, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Μ
πορεί να είναι η «η πρώτη φορά Αρι-
στερά» αλλά δεν είναι η πρώτη φορά
που στην κυβέρνηση βρίσκεται ένα

κόμμα στο οποίο έχουν επενδύσει τις ελπίδες
τους εκατομμύρια εργάτες και νεολαίοι για
την ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ούτε εί-
ναι η πρώτη φορά που η βάση αντιδράει επει-
δή οι ελπίδες αυτές διαψεύδονται υπό την πίε-
ση για συμβιβασμούς και προσαρμογή στον
«ρεαλισμό» που επιτάσσει το σύστημα.  

Εμβληματική είναι η θέση που κατέχουν
στην περίοδο της μεταπολίτευσης οι κυβερνή-
σεις του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1981 ήταν η
πρώτη φορά που στην Ελλάδα εξελέγη σοσια-
λιστικό κόμμα και μάλιστα με το συντριπτικό
ποσοστό 48% φουντώνοντας τις ελπίδες του
κόσμου για την ικανοποίηση των αιτημάτων
που είχε από την πτώση της χούντας και μετά.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, στη πρώτη περίοδο
διακυβέρνησης, το ΠΑΣΟΚ αναγκάστηκε να
πάρει μια σειρά από μέτρα: σημαντικές αυξή-
σεις μισθών, συντάξεων και κοινωνικών δαπα-
νών, την καθιέρωση της ΑΤΑ (Αυτόματη Τιμα-
ριθμική Αναπροσαρμογή), ενός μέτρου που
αυτόματα αύξανε το εργατικό εισόδημα ανά-
λογα με τον πληθωρισμό, αλλά και από έναν
καταιγισμό μεταρρυθμίσεων που ικανοποιού-
σαν «θεσμικά» αιτήματα όπως η αναγνώριση
της εθνικής αντίστασης, η ουσιαστική νομιμο-
ποίηση του συνδικαλισμού, το δικαίωμα ψή-
φου από τα 18 χρόνια, η αναθεώρηση του οι-
κογενειακού δικαίου, η νομική εξίσωση των γυ-
ναικών με τους άντρες, η μείωση της στρατιω-
τικής θητείας κ.α. 

Εκείνη την περίοδο χρησιμοποιήθηκε πρώτη
φορά ο όρος «Τσάρος της Οικονομίας» για τον
Γεράσιμο Αρσένη ο οποίος είχε ταυτόχρονα
υπό την διοίκησή του τα Υπουργεία Οικονο-
μίας και Οικονομικών αλλά και την ΤτΕ.

Η επόμενη κυβερνητική θητεία του ΠΑΣΟΚ
έμελλε να είναι εντελώς διαφορετική. Πολύ
γρήγορα μετά τις εκλογές του καλοκαιριού
του 1985 φάνηκε η διάθεση της κυβέρνησης
για στροφή στην πολιτική λιτότητας. Η πολιτι-
κή της προηγούμενης περιόδου είχε σταθεί
ανίκανη να ανεβάσει τους ρυθμούς της οικο-
νομίας ενώ το διεθνές οικονομικό περιβάλλον
επέβαλε την καταβολή πολύ υψηλών τόκων
και χρεολυσίων.

Λιτότητα

Ο νέος υπουργός Εθνικής Οικονομίας Σημί-
της προωθεί τον περιορισμό της ΑΤΑ, την αύ-
ξηση των τιμολογίων των Οργανισμών Κοινής
Ωφέλειας, την αύξηση κατά 50% της τιμής των
εισιτηρίων στα μέσα μεταφοράς, την δραστική
μείωση των κοινωνικών δαπανών ενώ ταυτό-
χρονα όσες «προβληματικές» επιχειρήσεις
κρατικοποιούνται αυτό γίνεται χωρίς να θίγε-
ται το παλιό ιδιοκτησιακό καθεστώς.   

Ο κυβερνητικός λόγος αρχίζει να αναφέρε-
ται στην ανάγκη για μικρότερο κράτος, σε θυ-
σίες που πρέπει να γίνουν για να σταθεροποι-
ηθεί η οικονομία, για «δεσμεύσεις προς την
ΕΟΚ» αλλά και σε ένα «διετές πρόγραμμα στα-
θεροποίησης του οποίου την εφαρμογή θα
ελέγχει επιτροπή της ΕΟΚ» 

Την 11η Οκτωβρίου του 1985 αρχίζει η με-
τωπική επίθεση της κυβέρνησης, και ανακοι-
νώνονται μια σειρά από αντεργατικά μέτρα.
Μετά από υποτίμηση κατά 15% της δραχμής,
εκτινάσσονται στα ύψη οι τιμές σε μια σειρά
από βασικά είδη και υπηρεσίες, όπως το νερό,
το ψωμί, η ζάχαρη και τα καύσιμα. Με διάφο-
ρα τεχνοκρατικά τεχνάσματα καταργείται ου-

σιαστικά ο θεσμός της ΑΤΑ, ενώ για να μετρια-
στούν οι αντιδράσεις των εργαζομένων και της
κοινωνίας, η κυβέρνηση διακηρύσσει σε όλους
τους τόνους πως «όλοι θα πληρώσουν για την
κρίση» και ότι «εάν τα μέτρα αποτύχουν
οδεύουμε σε χρεωκοπία». 

Όμως ούτε το πρόσφατο αποτέλεσμα των
εκλογών ούτε και οι απειλές είναι αρκετές για
να αδρανοποιήσουν την εργατική τάξη. Δεκά-
δες σωματεία και ομοσπονδίες οργανώνουν
απεργίες και μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στα
νέα μέτρα. Οι εξελίξεις δεν αφήνουν ανεπηρέ-
αστη ούτε την ΓΣΕΕ. Στις 18 Οκτωβρίου συγ-
καλείται η ολομέλεια της διοίκησής της με θέ-
μα συζήτησης τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Ο
πρόεδρος της ΓΣΕΕ Ραυτόπουλος, επικεφα-
λής της ΠΑΣΚΕ μαζί με 17 ακόμα της ίδιας πα-
ράταξης τάσσονται υπέρ της κυβερνητικής
πολιτικής.

Ο αντιπρόεδρος και άλλοι έξι της ΠΑΣΚΕ
τάσσονται κατά των μέτρων και προτείνουν
απεργία. Οι 17 συνδικαλιστές των δύο κομμά-
των της αριστεράς τάσσονται και αυτοί κατά
των μέτρων με κοινή πρόταση για απεργία. Οι
7 της ΠΑΣΚΕ διαγράφονται με συνοπτικές δια-
δικασίες από το ΠΑΣΟΚ ενώ στις 21 και 24
Οκτωβρίου πραγματοποιούνται δυο μαζικές
απεργίες που δημιουργούν νέα δυναμική στη
σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την
εργατική τάξη. 

Στα τέλη του ίδιου μήνα τρεις διαδοχικές
ολομέλειες της ΓΣΕΕ αποφασίζουν την καθαί-
ρεση του Προέδρου και του Ταμεία της, την
αντικατάστασή τους αλλά και την κήρυξη γενι-
κής απεργίας για τις 14 του Νοέμβρη, παρα-
μονή του τριήμερου εορτασμού του Πολυτε-
χνείου, ενώ εκτιμήσεις της εποχής υπολογί-

ζουν ότι πάνω από 2000 πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και η πλειοψηφία των ομοσπονδιών στήρι-
ζαν τη νέα διοίκηση της ΓΣΕΕ. Ταυτόχρονα η
κυβέρνηση οργανώνει ωμή παρέμβαση στο
συνδικαλισμό με δικαστικό πραξικόπημα ακυ-
ρώνοντας την απόφαση της ολομέλειας της
ΓΣΕΕ και επαναφέροντας τον Ραυτόπουλο στο
προεδρείο. 

Απεργιακές Φρουρές

Ούτε αυτές οι μεθοδεύσεις δεν ήταν αρκε-
τές για να ανακόψουν το κύμα οργής που είχε
ξεσηκωθεί, η προγραμματισμένη απεργία
πραγματοποιείται και γνωρίζει μεγάλη επιτυ-
χία. Μετά από χρόνια επανεμφανίζονται οι
απεργιακές εργατικές φρουρές σε μια σειρά
από μαζικούς χώρους όπως ο ΗΣΑΠ, τα λεω-
φορεία, τα γκαράζ των δήμων και οι χωματε-
ρές αλλά ακόμη και σε εργοστάσια όπως η
ΠΥΡΚΑΛ και η ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ.

Η κυβέρνηση σπεύδει να υποστηρίξει το «ιε-
ρό δικαίωμα στην εργασία», και οργανώνει
απεργοσπαστικούς μηχανισμούς με τη στήρι-
ξη εισαγγελέων και της αστυνομίας. Οι προ-
σπάθειες αυτές όχι μόνο αποτυγχάνουν αλλά
εξοργίζουν ακόμα περισσότερο τον κόσμο που
συμμετέχει στις φρουρές, οδηγώντας σε αρ-
κετά σημεία σε εντάσεις και συγκρούσεις.

Η εργατική αντίσταση και το κύμα αμφισβή-
τησης θα συνεχιστούν και την επομένη χρονιά
με στελέχη του ΠΑΣΟΚ να αποχωρούν ή να
διαγράφονται (π.χ. Αρσένης) επειδή ασκούσαν
ανοιχτά κριτική στη κυβερνητική πολιτική.

Η δεξιά μετατόπιση του ΠΑΣΟΚ μαζί με την
ταυτόχρονη ανάπτυξη της εργατικής αντίστα-
σης δημιούργησαν την ανάγκη για πολιτική
εναλλακτική αλλά και σημαντικό πολιτικό κενό

στα αριστερά του ΠΑΣΟΚ. Αυτό το κενό
έσπευσαν να καλύψουν με πολιτικές πρωτο-
βουλίες και τα δύο κόμματα της ρεφορμιστι-
κής αριστεράς της εποχής (ΚΚΕ και ΚΚΕ εσ). 

Ενδιάμεσος σταθμός σε αυτή τη διαδικασία
ήταν οι δημοτικές εκλογές του 1986 στις οποί-
ες οι υποψήφιοι δήμαρχοι που στηρίχθηκαν
από τα κόμματα της αριστεράς είχαν σημαντι-
κές επιτυχίες, ειδικά στις περιοχές που ζει μα-
ζικά ο κόσμος της εργασίας. Οι δήμοι Αιγά-
λεω, Καλλιθέας, Περιστερίου, Νίκαιας και Και-
σαριανής απέκτησαν αριστερούς δημάρχους
με τους δύο τελευταίους να κρίνονται από τον
πρώτο κιόλας γύρο.

Έμπνευση

Η αποτύπωση της αμφισβήτησης προς το
ΠΑΣΟΚ στις εκλογές έδωσε νέα έμπνευση
στον κόσμο για να αντισταθεί στη λιτότητα.
Έτσι και έγινε, έναν μόνο μήνα μετά τις εκλο-
γές έγινε από μεριάς της κυβέρνησης η προ-
σπάθεια να απολύσει 35.000 συμβασιούχους,
κυρίως στους δήμους. Στην αρχή οι εργατοτε-
χνίτες των ΟΤΑ πίεσαν και σε πολλές περιπτώ-
σεις πέτυχαν να αποσπάσουν δεσμεύσεις από
τους δημάρχους ότι δεν θα γίνουν απολύσεις.
Οι αποσπασματικές αυτές επιτυχίες ανέβασαν
το ηθικό του κλάδου και στις 8 Δεκέμβρη ξε-
σπάει πενθήμερος απεργιακός αγώνας. 

Η συμμετοχή από την πρώτη μέρα ήταν της
τάξης του 95% ενώ από την τρίτη μέρα πρα-
κτικά απεργούσαν οι πάντες. Χιλιάδες οργι-
σμένοι απεργοί περικύκλωσαν το υπουργείο,
άδειασαν απορριμματοφόρα στους δρόμους
και ανάγκασαν την ομοσπονδία να προκηρύξει
νέα πενθήμερη απεργία. Όποιο μέσο και αν
χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να κάμψει την
απεργία ήταν μάταιο. Ούτε τα ΜΑΤ, ούτε η πο-
λιτική επιστράτευση, ούτε καν ο ίδιος ο στρα-
τός που κατέβηκε για να μαζέψει τα σκουπί-
δια! 

Δυο μέρες πολιορκίας από τα ΜΑΤ χρει-
άστηκαν για να σπάσει η κατάληψη στις χωμα-
τερές αλλά ακόμα και τότε δεν υπήρχαν απορ-
ριμματοφόρα να ξεφορτώσουν μιας και ήταν
όλα μπλοκαρισμένα στα αμαξοστάσια. Ταυτό-
χρονα ομάδες απεργών άδειαζαν τα σκουπίδια
από τα φορτηγά του στρατού χωρίς να συναν-
τήσουν την παραμικρή αντίσταση μιας και οι
φαντάροι δεν ήταν για κανέναν λόγο πρόθυμοι
να παίξουν τον ρόλο του μηχανισμού καταστο-
λής.

Το κύμα αυτό της εργατικής αντίστασης πέ-
τυχε να αναγκάσει το 1987 τον Σημίτη σε πα-
ραίτηση και το σταμάτημα της λιτότητας. Η
αριστερά απέτυχε να δώσει προοπτική στον
κόσμο της βάσης του ΠΑΣΟΚ που είχε κάνει
την ανταρσία ενάντια στα μέτρα τα προηγού-
μενα δυο χρόνια. Η αδυναμία της αριστεράς
να παρουσιάσει εναλλακτική πολιτική πρόταση
οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν είχε ουσιαστι-
κά διαφορετική στρατηγική από το ΠΑΣΟΚ,
την πίστη δηλαδή ότι ο κοινωνικός μετασχημα-
τισμός περνάει από τον κοινοβουλευτικό δρό-
μο. 

Σήμερα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορε-
τικά. Στα αριστερά της αριστερής κυβέρνησης
υπάρχει ένας διακριτός πόλος, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Η ύπαρξή της και μόνο αποτελεί σημαντική
ποιοτική αναβάθμιση σε σχέση με το 1985 και
ο αντικαπιταλιστικός προσανατολισμός της εί-
ναι αυτός που θα εξασφαλίσει ότι οι μελλοντι-
κές ανταρσίες της βάσης δεν θα μείνουν στα
μισά του δρόμου.

Μανώλης Σπαθής
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Γενική απεργία, 14 Νοέμβρη 1985

Ανταρσίες όταν 
το ΠΑΣΟΚ έγινε 

“νεοφιλελεύθερο”



Δ
εκαέξι ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει
από την πρώτη έκδοση στα Αγγλικά της
«Λαϊκής ιστορίας του κόσμου, από την

εποχή του λίθου έως και τη νέα χιλιετία» του Κρις
Χάρμαν και τρία από την ελληνική έκδοση (Τόπος
2012) που αισίως έχει φτάσει την πέμπτη χιλιάδα.  

Παρά το μέγεθός της (πάνω από 700 σελίδες)
και την πυκνότητα του λόγου της η «Λαϊκή ιστορία
του κόσμου» είναι ένα ευκολοδιάβαστο βιβλίο.
Πρόκειται για μια συνειδητή επιλογή που λογοδο-
τεί στους συνολικότερους στόχους του συγγρα-
φέα και αναφέρει στην εισαγωγή του βιβλίου: 

«Ιστορία είναι η διαδοχή των γεγονότων που
οδήγησαν στη ζωή που βιώνουμε σήμερα. Είναι η
ιστορία του πως καταλήξαμε να είμαστε αυτό
που είμαστε. Η κατανόηση της Ιστορίας είναι βα-
σική για να ανακαλύψουμε εάν και με ποιον τρό-
πο μπορούμε να αλλάξουμε περαιτέρω τον κό-
σμο που ζούμε». Για τον Κρις Χάρμαν η σημασία
της κατανόησης της Ιστορίας δεν είναι φιλολογι-
κού ενδιαφέροντος, αλλά πρακτικού -πως μπο-
ρούμε να αλλάξουμε τον κόσμο- και απευθύνεται
σε όλους, ειδικούς και μη ειδικούς.

Ένα βασικό εμπόδιο που έχει να αντιμετωπίσει
μια τέτοια προσπάθεια προσέγγισης της Ιστο-
ρίας, δίπλα στις δυσκολίες της έλλειψης αρχαι-
ολογικών πηγών, ευρημάτων, κειμένων και πολ-
λές φορές σε άμεση συνάρτηση με αυτές, είναι
το κρίσιμο ερώτημα του ποιος έχει τον έλεγχο
στον ρου, της ίδιας της Ιστορίας αλλά και της
ιστοριογραφίας. 

Ο Χάρμαν συνήθιζε να χρησιμοποιεί την διάση-
μη φράση του Τζόρτζ Οργουελ από το «1984»:
«Αυτός που ελέγχει το παρόν ελέγχει το παρελ-
θόν. Και αυτός που ελέγχει το παρελθόν ελέγχει
το μέλλον». Δεν είναι διόλου τυχαίο ότι τα πρώτα
«ιστορικά έργα» ήταν κατάλογοι μοναρχών και δυ-
ναστειών, γνωστοί και ως «Κατάλογοι Βασιλέων». 

Εξέλιξη

Η «Λαϊκή ιστορία του κόσμου» δεν είναι η ιστο-
ρία των «μεγάλων» (σχεδόν πάντα) ανδρών, η
ιστορία των «φωτισμένων εθνών», των «ανώτερων
πολιτισμών». Ο Χάρμαν αντιλαμβάνεται την ιστο-
ρία ως ιστορία της ανθρωπότητας -σε αντίθεση
με  «ευρωκεντρικές» αντιλήψεις ή αντιλήψεις περί
διαφορετικών ιστοριών Δύσης και Ανατολής. Ο
κινεζικός, ο ινδικός, ο μουσουλμανικός πολιτι-
σμός, η ιστορία των πολιτισμών της Αμερικής και
της Αφρικής, πριν και μετά την άφιξη των αποι-
κιοκρατών, καταλαμβάνουν τον χώρο που τους
αρμόζει. Ακολουθώντας την επιτάχυνση της ιστο-
ρίας, πάνω από τις μισές σελίδες του βιβλίου εί-
ναι αφιερωμένες στην εξέλιξη των τελευταίων
200 χρόνων. 

Ούτε είναι Λαϊκή, απλά με την έννοια ότι είναι η
«ιστορία από τα κάτω», όπως λέγεται το ρεύμα
που σωστά αντιδρώντας προσπαθεί να αναδείξει
τον ρόλο και την σκοπιά των καθημερινών ανθρώ-
πων σε διάφορες ιστορικές στιγμές. Ο Χάρμαν
δεν περιορίζεται σε ένα κατάλογο λαϊκών μεν αλ-
λά αποσπασματικών και ασύνδετων μεταξύ τους
ιστοριών, αλλά προχωράει πιο βαθιά αναζητώντας
μια συνολική εικόνα για τα βαθύτερα αίτια, τις κι-
νητήριες δυνάμεις της ανθρώπινης ιστορίας. 

«Γράφοντας αυτό το βιβλίο είχα επίγνωση ότι
έπρεπε να αντιμετωπίσω δύο προκαταλήψεις»
γράφει. «Η πρώτη υποστηρίζει ότι τα βασικά γνω-
ρίσματα της ανθρώπινης ιστορίας είναι αποτέλε-

σμα της “αμετάβλητης” ανθρώπινης φύσης. Η
δεύτερη, ότι μολονότι η ανθρώπινη κοινωνία άλ-
λαζε στο παρελθόν, δεν αλλάζει πια».

Το πρώτο μέρος της “Λαϊκής ιστορίας” είναι
αφιερωμένο στην ανάλυση των πρωτόγονων ατα-
ξικών κοινωνιών και στο πώς η ανάγκη του αν-
θρώπινου είδους να επιβιώσει δαμάζοντας προς
όφελός του το περιβάλλον οδήγησε στο πέρα-
σμα από αυτές τις κοινωνίες ισότητας σε κοινω-
νίες χωρισμένες σε τάξεις που στηρίζονται στην
εκμετάλλευση.  Είναι η απόδειξη ότι οι ταξικές
κοινωνίες δεν είναι ούτε κάτι το «φυσικό», ούτε το
πιο μακρόχρονο, ούτε μόνιμο χαρακτηριστικό της
ανθρώπινης ιστορίας και φύσης. 

Η προκατάληψη ότι το καπιταλιστικό σύστημα
αποτελεί την τελευταία «στάση» της ανθρώπινης
ιστορίας, παρόλο που εκφράστηκε τις περασμέ-
νες δεκαετίες από πλήθος «διανοητών» (με πιο
γνωστό εκφραστή το Φουκουγιάμα και το «Τέλος
της Ιστορίας») δεν είναι καινούργια. 

Ο Μαρξ λοιδορούσε τους αστούς λέγοντας
ήδη από την εποχή του ότι «για την αστική τάξη
υπήρξε Ιστορία, αλλά πλέον δεν υπάρχει». Μπο-
ρεί οι αστικές τάξεις στην Γαλλία ή την Ελλάδα
να απέκτησαν την εξουσία και τον έλεγχο του
κράτους μέσα από επαναστάσεις αλλά σήμερα
όσοι  επαναστατούν ενάντια στον καπιταλισμό
χαρακτηρίζονται «ουτοπιστές» (όσο είναι αδύνα-
μοι) και όταν αρχίσουν να δυναμώνουν «τρομο-
κράτες». 

Το εργαλείο που χρησιμοποιεί ο Χάρμαν προ-
κειμένου να εξηγήσει την ιστορία είναι η μέθοδος
του Ιστορικού Υλισμού, το κλειδί, όπως γράφει
χαρακτηριστικά: 

«Ο Μαρξ συνέλαβε σε βάθος την πραγματική
φύση αυτού του γενικού προτύπου. Επεσήμανε
ότι οι άνθρωποι μπόρεσαν να επιβιώσουν σε αυ-
τόν τον πλανήτη μέσα από μια συλλογική προ-
σπάθεια εξασφάλισης των προς το ζην, ενώ για
κάθε τρόπο εξασφάλισής τους χρειάστηκε να
επέλθουν αλλαγές στις ευρύτερες μεταξύ τους
σχέσεις. Οι αλλαγές στις “παραγωγικές δυνά-

μεις”, όπως τις αποκαλούσε ο Μαρξ, συν-
δέονται με τις αλλαγές στις “παραγωγικές
σχέσεις” και αυτές μετασχηματίζουν τελι-
κά τις ευρύτερες σχέσεις στην κοινωνία
ως σύνολο…  

Αλλά μόλις μια ομάδα πάρει τον έλεγχο
-γίνει άρχουσα τάξη- αλλαγές μεγάλης κλί-
μακας δεν μπορούν να επέλθουν παρά μό-
νο μέσα από κοινωνικούς αγώνες ανάμεσα
σε αυτήν την τάξη και την υπόλοιπη κοινω-
νία. Ο Μαρξ και ο Ενγκελς έβαλαν το γενι-
κό περίγραμμα αυτής της θεώρησης της
ιστορίας, αλλά από τότε συγγραφείς επη-
ρεασμένοι από αυτούς –που άλλοι αποκα-
λούν τους εαυτούς τους μαρξιστές και άλ-
λοι όχι- γεμίζουν τα κενά». 

Καμπές

Η δύναμη του έργου του Χάρμαν είναι
ότι ενώ πίσω από κάθε σελίδα κρύβεται μια
εντατική και εκτατική μελέτη, το αποτέλε-
σμα που έχει στα χέρια του ο αναγνώστης
είναι απλό και κρυστάλλινο. Χωρίς απαρίθ-
μηση αμέτρητων γεγονότων, αλλά αναδει-
κνύοντας εκείνες τις καμπές που μας κά-
νουν να καταλαβαίνουμε τι πραγματικά έγι-
νε και γιατί. Οπως γράφει αλλού ο Χάρμαν:
«Όταν πρωτοπροσπάθησα να υπερασπι-

στώ μια μαρξιστική αντίληψη για την εξέλιξη της
κοινωνίας στις αρχές της δεκαετίας του '80, σή-
μανε ότι έπρεπε να κοσκινίσω καταλόγους επιστη-
μονικών περιοδικών και βιβλιοθηκών για να εντο-
πίσω μελέτες ανθρώπων που συχνά δούλευαν χω-
ρίς να γνωρίζει ο ένας τη δουλειά του άλλου».

Ο Χάρμαν δεν αντιλαμβάνεται τον Ιστορικό Υλι-
σμό σαν ένα τυφλοσούρτη που μπορεί να μας δί-
νει απαντήσεις χωρίς συγκεκριμένη ιστορική
έρευνα. Ούτε σαν «σιδερένιο νόμο της Ιστορίας»
που οδηγεί «αντικειμενικά» στο α ή β αποτέλε-
σμα. Αντίθετα, όπως και ο Μαρξ θεωρεί κρίσιμο
τον υποκειμενικό παράγοντα:  “Οι άνθρωποι είναι
οι δημιουργοί της ιστορίας, αλλά μέσα σε συνθή-
κες που δεν επέλεξαν οι ίδιοι”. 

Γι’ αυτό σε όλο το βιβλίο και βέβαια στο τέλος
του αφιερώνει ολόκληρα κομμάτια για να αναδεί-
ξει τον κρίσιμο ρόλο που έπαιξε η ύπαρξη ή η
απουσία των οργανωμένων πρωτοποριών σε κά-
θε ταξικό αγώνα:

«…Η ιστορία δείχνει ότι τα κινήματα μπορούν να
είναι όντος αποτελεσματικά όταν αποκρυσταλλώ-
νονται σε επαναστατικές οργανώσεις που αμφι-
σβητούν το σύστημα σε όλες τις πτυχές του: Η
αστική τάξη χρειάστηκε μια τέτοια αποκρυστάλλω-
ση με το Νέο Υποδειγματικό Στρατό (Βρετανία
17ος αιώνας) και τη Λέσχη των Ιακωβίνων (Γαλλία
18ος αιώνας). Η ρωσική εργατική τάξη τη χρει-
άστηκε με το μπολσεβίκικο κόμμα το 1917. Η μαζι-
κά διευρυμένη παγκόσμια εργατική τάξη θα χρει-
αστεί μια τέτοια αποκρυστάλλωση ξανά και ξανά
τον 21ο αιώνα προκειμένου να μην αντιμετωπίσει η
ανθρωπότητα ως σύνολο την καταστροφή. 

Η ανάγκη αυτή μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο αν
υπάρχουν άνθρωποι που αφοσιώνονται σε αυτό
το καθήκον. Ο Ιρλανδός επαναστάτης Τζέιμς Κό-
νολι επεσήμανε κάποτε ότι ‘οι μόνοι αληθινοί
προφήτες είναι εκείνοι που πλάθουν το μέλλον’.
Η κατανόηση του παρελθόντος βοηθά. Γι’ αυτό
το λόγο έγραψα τούτο το βιβλίο».

Γιώργος Πίττας
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Η
Σαουδική Αραβία συνεχίζει,
για δεύτερη εβδομάδα, να
σκορπάει τον τρόμο και τον

θάνατο στην Υεμένη. Ο πραγματι-
κός, όμως, αποδέκτης του “μηνύμα-
τος” που στέλνει, με αυτόν τον αιμα-
τηρό τρόπο ο βασιλιάς της Σαουδι-
κής Αραβίας, είναι το Ιράν, ο κύριος
ανταγωνιστής της Σαουδικής Αρα-
βίας στην ευρύτερη περιοχή της Μέ-
σης Ανατολής. 

Την περασμένη Τετάρτη, ο πρό-
εδρος της Υεμένης Αμπντ Ράμπο
Μανσούρ Χάντι αναγκάστηκε να εγ-
καταλείψει τη χώρα. Η αιτία: η προ-
έλαση των ανταρτών Χούτι που
αφού κατέλαβαν την πρωτεύουσα
Σαναά άρχισαν να πλησιάζουν με
γρήγορους ρυθμούς το Άντεν, τη
δεύτερη μεγαλύτερη πόλη που βρί-
σκεται στο νότιο άκρο της χώρας,
όπου είχε καταφύγει ο πρόεδρος
Χάντι. Οι Χούτι έχουν στενές σχέ-
σεις με την Τεχεράνη. Το όνομά
τους το έχουν πάρει από τον Χου-
σεϊν Μπαντρετί αλ Χούτι, έναν αυτό-
κλητο Σιίτη “ιμάμη” που είχε δολο-
φονηθεί το 2004 από το καθεστώς
του τότε προέδρου Αλί Αμπντουλάχ
Σάλεχ. Η ηγεσία της οργάνωσης
βρίσκεται σήμερα στα χέρια των
αδελφών του Χουσεϊν. 

Η σημερινή Υεμένη έχει προέλθει
από την συνένωση το 1990 της Βό-
ρειας με τη Νότια Υεμένη. Με την
συνένωση η προεδρία της χώρας
πέρασε στα χέρια του Σάλεχ -του
μέχρι τότε προέδρου της βόρειας
Υεμένης. Αυτό που έδωσε τέλος

στην εξουσία του ήταν η Αραβική
Άνοιξη, το κύμα των επαναστάσεων
που πυροδότησε η εξέγερση στην
Τυνησία στις αρχές του 2011. 

Χιλιάδες διαδηλωτές κατέλαβαν
τους δρόμους της Σαναά στις 27 Γε-
νάρη του 2011, απαιτώντας την πα-
ραίτηση του Σάλεχ -που βρισκόταν
ήδη στην τέταρτη δεκαετία της προ-
εδρίας του. Το καθεστώς απάντησε
στο κύμα των διαδηλώσεων, που
απλώθηκε σιγά-σιγά σε ολόκληρη τη
χώρα, με ένα κύμα βίας. Στις 18
Μάρτη 2011 η αστυνομία άνοιξε πυρ

ενάντια στους διαδηλωτές. Ο απο-
λογισμός: 52 νεκροί. Στο μεταξύ
όμως ήταν πια φανερό ότι η κυβέρ-
νηση δεν μπορούσε να ελέγξει την
χώρα. 

Τον Νοέμβρη, ο Σάλεχ αναγκά-
στηκε να υπογράψει την παραίτησή
του. Η εξουσία πέρασε στον αντι-
πρόεδρο του, τον Χάντι, τον σημερι-
νό -έκπτωτο πλέον- πρόεδρο της Υε-
μένης. Ο Χάντι υποστήριξε (όπως
και ο Σάλεχ πριν από αυτόν) τις μι-
σητές επιθέσεις των ΗΠΑ με μη
επανδρωμένα αεροσκάφη, επιθέσεις

που σκορπίζουν τον θάνατο στις
φτωχογειτονιές στο όνομα της κατα-
πολέμησης της τρομοκρατίας.

Οι Χούτι -που συντάχθηκαν με την
πλευρά των επαναστατών- αρνήθη-
καν να αναγνωρίσουν τη συμφωνία
του Νοέμβρη του 2011, με την οποία
ο Σάλεχ παρέδωσε την εξουσία στον
Χάντι. Από τότε βρίσκονται ουσιαστι-
κά σε πόλεμο με το καθεστώς. Αυτή
τη στιγμή το ένα τρίτο περίπου του
εδάφους της Υεμένης βρίσκεται κά-
τω από τον έλεγχό τους. 

Καμπανάκι

Οι επιτυχίες αυτές των φιλοϊρα-
νών ανταρτών έχουν σημάνει το
καμπανάκι του κινδύνου για τη Σα-
ουδική Αραβία και τα άλλα συντηρη-
τικά, φιλοδυτικά καθεστώτα της πε-
ριοχής. Την περασμένη Κυριακή ο
Αραβικός Σύνδεσμος (που αποτελεί-
ται από τα συντηρητικά καθεστώτα
της Βόρειας Αφρικής, της Αραβικής
Χερσονήσου και της Μέσης Ανατο-
λής) αποφάσισε τη δημιουργία μιας
κοινής στρατιωτικής δύναμης -εξο-
πλισμένης με πολεμικά πλοία, αερο-
πλάνα και 40.000 “επίλεκτους”. 

Η αποστολή αυτής της δύναμης θα
είναι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις
του προέδρου Σίσι της Αιγύπτου η
καταπολέμηση του “Ισλαμικού Κρά-
τους” (Isis). Ταυτόχρονα η ανακοίνω-

ση της δημιουργίας αυτού του στρα-
τού είναι προειδοποίηση απέναντι
στους αντάρτες της Υεμένης. Η Σα-
ουδική Αραβία έχει συγκεντρώσει
ήδη έναν τεράστιο στρατό 150 χιλιά-
δων στα σύνορα με την Υεμένη, ενώ
η Αίγυπτος έχει στείλει το ναυτικό
της στα ανοιχτά της Υεμένης. Το μό-
νο που μπορούν να καταφέρουν,
όμως, με αυτές τις απειλές και τις
επεμβάσεις είναι να βυθίσουν την πε-
ριοχή ακόμα πιο βαθιά στον πόλεμο,
το χάος και την καταστροφή.

Οι πυρκαγιές που καίνε αυτή τη
στιγμή τη Βόρεια Αφρική, τη Μέση
Ανατολή και την Αραβική Χερσόνη-
σο είναι τα παραπροϊόντα του “πο-
λέμου κατά της τρομοκρατίας” που
κήρυξε το 2001 ο πρόεδρος Μπους.
Οι ΗΠΑ κατάφεραν να διαλύσουν το
καθεστώς του Σαντάμ στο Ιρακ. Ο
Ομπάμα κατάφερε να εντοπίσει και
να εξοντώσει τον Μπιν Λάντεν. Αλλά
το μόνο που κατάφεραν είναι να
καλλιεργήσουν το μίσος ανάμεσα σε
Σουνίτες και Σιίτες και να φουντώ-
σουν τους ανταγωνισμούς ανάμεσα
στις δυνάμεις της περιοχής. Μόνο
ένας τρελός θα μπορούσε να πιστέ-
ψει ότι αυτό που χρειάζεται είναι
ακόμα μεγαλύτερη στρατιωτική
επέμβαση από τις ΗΠΑ και τους
συμμάχους τους.

Σ.Κ.

Μ
πορούν οι φασίστες του Εθνικού Με-
τώπου (FN) της Μαρίν Λε Πεν να κερ-
δίσουν τις προεδρικές εκλογές του

2017; Η γαλλική Αριστερά εξετάζει κυρίαρχα
υπό αυτό το πρίσμα την άνοδο του FN. Αν
χρησιμοποιήσουμε αυτό το κριτήριο θα κατα-
λήξουμε στο συμπέρασμα ότι οι πρόσφατες
εκλογές ήταν ένα βήμα πίσω για το FN γιατί
δεν εξελέγη πρώτο κόμμα και επομένως αν
επρόκειτο για προεδρικές εκλογές δεν θα τις
κέρδιζε. Αλλά μια τέτοια ανάλυση λειτουργεί
παραλυτικά. 

Οι εκλογές αποτέλεσαν ένα βήμα μπροστά
για το FN, τόσο ιδεολογικά όσο και γεωγραφι-
κά. Αξιοποιώντας τις τοπικές προεκλογικές εκ-
στρατείες και με την βοήθεια των κατά τόπους
εκλεγμένων του, το FN ριζώνει στις τοπικές
κοινωνίες, χτίζει μηχανισμό ακτιβιστών, βελ-
τιώνει τη θέση του στον κρατικό μηχανισμό και
αυξάνει την νομιμοποίηση του. Για ακόμη μια
φορά έλαβε πάνω από 5 εκατομμύρια ψή-
φους, αυτή τη φορά σε εκλογές που υποθετι-
κά είναι δύσκολες για μικρά ή ανερχόμενα
κόμματα. Αφορούσαν (οι εκλογές) πάνω από
2.000 κοινότητες, στους οποίους μέχρι τώρα
το FN είχε μόνον έναν εκλεγμένο αντιπρόσω-
πο. Αυτή τη φορά κέρδισε τέσσερις από τον
πρώτο γύρο, και έχει περάσει στον δεύτερο
γύρω σε ακόμα 1.100. Κατέλαβε την πρώτη
θέση σε 43 από τα 98 «διαμερίσματα» στα
οποία ομαδοποιούνται αυτές οι κοινότητες.

Όταν το FN κέρδισε σε 14 πόλεις πέρσι στις
δημοτικές εκλογές, κάποιοι οχυρώθηκαν πίσω

από την ελπίδα ότι οι εκλεγμένοι φασίστες θα
χάσουν την αξιοπιστία τους από τη στιγμή που
ανέλαβαν εξουσία. Αντίθετα όμως, όπου είχε
εκλογικές επιτυχίες πέρσι, φέτος πήγε ακόμα
καλύτερα, τέτοιο παράδειγμα είναι η Μπεζιέ
στη νότια Γαλλία. Η Μπεζιέ είναι επίσης παρά-
δειγμα για το πώς το FN εκπαιδεύει μέλη και
ψηφοφόρους στο να υιοθετούν ολοένα και πιο
σκληρές θέσεις. Μια εβδομάδα πριν από τις
εκλογές, ο δήμαρχος οργάνωσε μια σύναξη
για όσους αναπολούν με νοσταλγία την γαλλι-
κή κυριαρχία στην Αλγερία. Μετονόμασαν
έναν δρόμο που είχε πάρει το όνομα του απο
την λήξη του Γαλλο-Αλγερινού πολέμου και
του έδωσαν τον όνομα ενός στρατηγού που εί-
χε στηρίξει απόπειρα πραξικοπήματος εναν-
τίον της αλγερινής ανεξαρτησίας.

Το FN «κατέβασε» σχεδόν 4.000 υποψηφί-
ους στο 93% των τοπικών κοινοτήτων. Ποτέ
ξανά στον παρελθόν δεν είχαν ακουστεί τόσα
πολλά ρατσιστικά «ολισθήματα» από υποψηφί-
ους του FN. Τίποτα από αυτά όμως δεν στάθη-
κε ικανό να παρεμποδίσει την αύξηση των ψή-
φων τους

Πολιτοφυλακές

Ακόμα χειρότερα, μερικές εβδομάδες πριν
τις εκλογές, μέλη του FN βοήθησαν αγρότες
στο «διαμέρισμα» του Ταμ να οργανώσουν
ένοπλες πολιτοφυλακές ώστε με τη χρήση
βίας να μπλοκάρουν μια κατασκήνωση διαμαρ-

τυρίας περιβαλλοντικών ακτιβιστών, οι οποίοι
αντιτίθενται στην κατασκευή φράγματος. Με-
ρικές μέρες αργότερα λιμενεργάτες, μέλη της
CGT πήραν μέρος μαζί με μέλη του FN στις
επιθέσεις εναντίον των ακτιβιστών. Το FN έχει
προωθηθεί τόσο πολύ στο Ταμ ώστε να έχει
περάσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών σε
18 από τις 23 κοινότητες.

Τα βασικά κόμματα έχουν ανταποκριθεί με
τον χειρότερο δυνατό τρόπο. Το βράδυ του
πρώτου γύρου των εκλογών, ο κεντροαριστε-
ρός πρωθυπουργός Μανουέλ Βαλλς αποκήρυ-
ξε το FN, ταυτόχρονα όμως  είπε ότι έχει ανοι-
χτά τα αυτιά τους προς τις αξιώσεις του και
προς τους ψηφοφόρους του, κατόπιν συνέχι-
σε την ομιλία του σε μοτίβο νόμου και τάξης
αλλά και υπέρ της «κοσμικότητας», που είναι
ένας ακόμη τρόπος να επιτεθεί στους Μου-
σουλμάνους. 

Η προεκλογική περίοδος καθορίστηκε από
τη συζήτηση για την απαγόρευση της μαντί-
λας στα πανεπιστήμια, την περικοπή των γευ-
μάτων χωρίς χοιρινό στα σχολεία για τα παιδιά
των Μουσουλμάνων και των Εβραίων, καθώς
και την ανάγκη ενίσχυσης του αντιτρομοκρατι-
κού οπλοστασίου της κυβέρνησης. Όλα αυτά
ενώ η κυβέρνηση θέσπιζε νέα αντεργατικά μέ-
τρα. Ο φασισμός ξεκινά να θριαμβεύει όταν
αποκτά ρίζες στην κοινωνία, και οι εκλογές εί-
ναι ένα μόνο από τα εργαλεία που έχει στη
διάθεση του για να το πράξει αυτό. Οπότε

πρέπει να είμαστε καθαροί, οι εκλογές αυτές
ήταν ένα βήμα μπροστά για τον φασισμό στη
Γαλλία.  

Η μέρα πριν από τις εκλογές ήταν η 21η
Μάρτιου, διεθνής ημέρα κατά του ρατσισμού.
Περισσότεροι από 10.000 διαδηλωτές σε 20
πόλεις της Γαλλίας βάδισαν «μαζί εναντίον του
φασισμού και κάθε μορφής ρατσισμού» απαι-
τώντας «ισότητα ή τίποτα». Σε αυτή την κινη-
τοποίηση συναντήθηκαν πάνω από 130 οργα-
νώσεις. Όλη αυτή η διαφορετικότητα αντανα-
κλάστηκε και στην πορεία του Παρισιού. Ήταν
θορυβώδης, με πολύ εργατόκοσμο και μεγάλη
συμμετοχή από μειονότητες. Ενώ από την μία
κάποια από τα  κόμματα της αριστεράς δεν
συμμετείχαν, η συμμετοχή από άλλα (κόμματα
και οργανώσεις) ήταν ιδιαίτερα μαζική, γεγο-
νός που δείχνει ότι τμήμα της αριστεράς αρχί-
ζει να αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο.

Το γεγονός ότι ήταν η πιο δυνατή αντιρατσι-
στική κινητοποίηση στη Γαλλία εδώ και χρόνια
δίνει μια ιδέα για το πόσο έδαφος έχουμε χά-
σει. Μόνο χτίζοντας πάνω σε αυτή τη βάση -σε
συνδυασμό με την επάνοδο των αγώνων ενάν-
τια στις αντεργατικές επιθέσεις- μπορεί η πα-
ρούσα δυναμική να αντιστραφεί. Δεν υπάρχει
άλλος χρόνος για χάσιμο.

Ντενί Γκοντάρ

• Ο Ντενί Γκοντάρ είναι μέλος της αντιρατσι-
στικής επιτροπής του Νέου Αντικαπιταλιστικού
Κόμματος στη Γαλλία, και της αντιφασιστικής
συμμαχίας Conex.

Η φασιστική απειλή στη Γαλλία

Όχι στην επίθεση στην Υεμένη

Υεμένη 2011. Οι διαδηλώσεις είχαν ανατρέψει τον πρόεδρο.
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Ο
ργή επικρατεί στις τάξεις των
εργαζομένων του Πειραιά, με-
τά την δήλωση – βόμβα του

αντιπροέδρου της κυβέρνησης Δρα-
γασάκη, ότι “η κυβέρνηση αποφάσισε
να πουλήσει το 67% του πλειοψηφικού
πακέτου του ΟΛΠ και ότι εντός λίγων
εβδομάδων θα ολοκληρωθεί η ιδιωτι-
κοποίηση του ΟΛΠ”.

Στροφή 180 μοιρών για την κυβέρ-
νηση. Δυο μήνες πριν, αμέσως μετά
τις εκλογές ήταν ο Θ. Δρίτσας που ως
νέος υπουργός Ναυτιλίας δήλωνε ότι
“ο δημόσιος χαρακτήρας του λιμανιού
παραμένει, η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ
σταματάει εδώ”. 

Aπεργιακές κινητοποιήσεις

Με απεργιακές κινητοποιήσεις διαρ-
κείας απειλεί η ΟΜΥΛΕ (πανελλήνια
ομοσπονδία λιμενεργατών) “σε περί-
πτωση που η κυβέρνηση δεν σταματή-
σει την διαδικασία πώλησης των μετο-
χών, καθώς και κάθε απόπειρα ιδιωτι-
κοποίησης των Λιμανιών”. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της
“ο ΣΥΡΙΖΑ όλο το προηγούμενο χρονι-
κό διάστημα είχε καταθέσει την πλήρη
αντίθεσή του στην πολιτική πώλησης
του Μετοχικού Κεφαλαίου και συμμε-
τείχε σε όλες τις κινητοποιήσεις των
εργαζομένων στα Λιμάνια”. Παρ'όλα
αυτά οι δηλώσεις Δραγασάκη “είναι
διαμετρικά αντίθετες προς τις προ-
γραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνη-
σης, προκλητική προς τους εργαζόμε-
νους και συνάμα εκφυλίζουν την αξιο-
πιστία της πολιτικής. Αντί ο κ. Δραγα-
σάκης να καλέσει την COSCO να επι-
στρέψει τα εκατομμύρια που καρπώ-
θηκε από τις παράνομες φοροαπαλλα-
γές που απολαμβάνει από την παρα-
χώρηση του Προβλήτα ΙΙ του ΟΛΠ, της
χαρίζει τώρα και το υπόλοιπο Λιμάνι”.

Σε κοινό μήκος κύματος και η ΠΕ-
ΝΕΝ που επισημαίνει ότι “η κυβέρνη-
ση και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την παραμι-
κρή πολιτική – κοινωνική και ηθική νο-
μιμοποίηση να προχωρήσει σε μια δια-
λυτική και καταστροφική επιλογή πα-
ραδίδοντας τον ΟΛΠ στα ξένα μονο-
πωλιακά συμφέροντα” και καλεί
“όλους τους φορείς άμεσα να πάρουν
τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για να εμ-
ποδίσουν την υλοποίηση της επαί-
σχυντης αυτής κυβερνητικής απόφα-
σης”.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα εκτός
από την Cosco για τον ΟΛΠ ενδιαφέ-
ρονται η ICTS από τις Φιλιππίνες και η
APM Terminals από την Ολλανδία. 
• Η ΟΜΥΛΕ κι ο Συντονισμός ενάν-

τια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμό-
τητες προετοιμάζουν σύσκεψη σωμα-
τείων, για να συζητήσει τις απεργιακές
κινητοποιήσεις και την οργάνωση της
Πρωτομαγιάς στον Πειραιά. 

ΟΛΠ
Όχι στην 
ιδιωτικοποίηση

Ο
ι εργατικοί αγώνες σύμβολα αν-
τίστασης όλης της τελευταίας
περιόδου, ενώνονται για μία

ακόμη φορά κι ετοιμάζονται να διασχί-
σουν τη μισή χώρα διαδηλώνοντας ότι
“Οι κοινωνικές κι εργατικές ανάγκες εί-
ναι αδιαπραγμάτευτες – Τα εργοστάσια
στους εργάτες – Όχι στην ανεργία”.

Πρόκειται για το Καραβάνι Αγώνα κι
Αλληλεγγύης που συνδιοργανώνεται
από τους εργαζόμενους της ΕΡΤ3,
τους εργάτες της ΒΙΟ.ΜΕ, τις αγωνιζό-
μενες καθαρίστριες του υπ.Οικονομι-
κών, τους σχολικούς φύλακες της
Θεσσαλονίκης και τους εργάτες των
Τσιμέντων Χαλκίδας. 

Ο Γιάννης Γκίρμπας, εργαζόμενος
στην ΕΡΤ3 δίνει το στίγμα της κινητο-
ποίησης: “Το πιο σημαντικό μήνυμα εί-
ναι ότι οι αγώνες μας δεν υπακούουν
στο τέλος της ιστορίας. Ότι δηλαδή
έχουμε μια πολιτική εναλλαγή από τις
25/1 και μετά κι ότι οι αγώνες σταμα-
τούν γιατί πλέον έχουμε την αριστερά
στην κυβέρνηση. Ακόμα και η ίδια η
αριστερά έχει ιστορικά διακηρύξει ότι
οι αγώνες δεν σταματούν ποτέ κι ότι
θα πρέπει να βαθαίνουν οι αλλαγές και
οι ανατροπές, προκειμένου να ξεφορ-
τωθούμε τις μνημονιακές πολιτικές
που έχουν καταστρέψει το λαό τόσα
χρόνια Πάνω στο δρόμο του αγώνα
βρεθήκαμε με τα αδέρφια μας από
όλους αυτούς τους χώρους” συνεχίζει. 

“Έτσι διαμορφώθηκε η μαγιά για να
φτάσουμε τώρα σε αυτή την πρωτο-
βουλία, για να πάρουμε τη ζωή στα χέ-
ρια μας, όπως λέμε στο κάλεσμα και
να πάμε σε μια πανελλαδική διαδρομή
αξιοπρέπειας όπως την ονομάζουμε.
Μάλιστα, από τη στιγμή που δημοσιο-
ποιήθηκε το κάλεσμα για το Καραβάνι,
πολλά σωματεία, εργατικά κέντρα κλπ
στέλνουν ψηφίσματα συμπαράστασης
και οικονομική ενίσχυση”. 

Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα της κινητοποίησης
θα είναι πλούσιο. Την Παρασκευή 3/4,
το βράδυ οργανώνεται συζήτηση και
συναυλία έξω από το κτίριο της ΕΡΤ3,
στη λεωφ. Στρατού στη Θεσσαλονίκη. 

Το Σάββατο 4/4 οι εργαζόμενοι θα
ξεκινήσουν με τρένο προς τη Λάρισα και το
Βόλο, όπου θα διοργανωθούν τοπικές εκδηλώ-
σεις από την ΕΡΑ Βόλου, με τη συμμετοχή της
ΕΡΑ Τρικάλων και Θεσσαλίας. Την Κυριακή
5/4, το Καραβάνι συνεχίζει στα Άσπρα Σπίτια
και τη Χαλκίδα όπου θα ενωθεί με τους εργά-
τες από τα Τσιμέντα και το ίδιο απόγευμα θα
φτάσει στην Αθήνα. Εκεί (το μέρος δεν είχε
προσδιοριστεί μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης)
θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή εκδήλωση - συνέ-
λευση, όπου θα τεθούν τα ζητήματα αυτής της
πρωτοβουλίας και της αναγκαιότητας για πε-
ραιτέρω συνέχιση του αγώνα. Τη Δευτέρα 6/4
το πρωί οι οργανωτές καλούν όλους κι όλες σε
συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 11πμ και
πορεία πρός το υπουργείο Εργασίας. 

Το Καραβάνι διεκδικεί να παραμείνει το ερ-
γοστάσιο της ΒΙΟΜΕ στα χέρια των εργαζομέ-
νων, η ΕΡΤ να ξανανοίξει αυτοδιαχειριζόμενη
όπως λειτουργεί τους τελευταίους 22 μήνες,
να ξαναλειτουργήσει το εργοστάσιο των Τσι-
μέντων Χαλκίδας και να επαναπροσληφθούν

τόσο οι εργαζόμενοί του όσο και οι καθαρί-
στριες του υπουργείου Οικονομικών και οι
σχολικοί φύλακες. 

“Όσο αφορά στη ΒΙΟΜΕ μπαίνει επιτακτικά
το αίτημα να μην πουληθεί η έκταση που βρί-
σκεται το εργοστάσιο. Η ιδιοκτήτρια οικογέ-
νεια Φιλίππου, έχει κινήσει τις διαδικασίες να
πουλήσει το οικόπεδο που βρίσκεται το εργο-
στάσιο” εξηγεί ο Γ. Γκίρμπας και συνεχίζει: 

“Στο ζήτημα της ΕΡΤ επίσης, έχει εκφραστεί
σχεδόν ομόθυμα η μη ικανοποίησή των εργα-
ζομένων σχετικά με το σχέδιο νόμου που είδε
το φως της δημοσιότητας. Θέτουμε συγκεκρι-
μένα ζητήματα. Η ΕΡΤ προφανώς να είναι ενι-
αίος φορέας αλλά να υπάρχει και το αυτοδιοί-
κητο της ΕΡΤ3 και των σταθμών της περιφέ-
ρειας. Να ενσωματωθούν τα αυτοδιαχειριστικά
χαρακτηριστικά του αγώνα μας στη νέα ΕΡΤ.
Διεκδικούμε οι εργαζόμενοι να εκλέγουν μέσα
από τις γενικές τους συνελεύσεις του συντονι-
στές. Αυτούς που κάποτε είχαν τη θέση τους
οι προϊστάμενοι, ακόμα και τον Γενικό Διευθυν-

τή, που εμείς τον θέλουμε
Γενικό Συντονιστή, άμεσα
ανακλητό από τη γενική συ-
νέλευση, να λογοδοτεί σε
αυτή και να χαράσει την
πορεία της ΕΡΤ μαζί με τις
επιτροπές των εργαζομέ-
νων για τεχνικά ζητήματα,
το πρόγραμμα κλπ.

Ουσιαστικά ζητάμε να
ανοίξει η ΕΡΤ αλλά να μεί-
νει απερίσπαστη να κάνει
το έργο της όχι μόνο προς
όφελος των εργαζομένων
της, αλλά της κοινωνίας.
Διεκδικούμε την ενσωμάτω-
ση στη νέα ΕΡΤ, των συμ-
βασιούχων και των αλλη-
λέγγυων που συμμετέχουν
ενεργά στην παραγωγή του
αυτοδιαχειριζόμενου προ-
γράματος. Και ζητάμε
εφαρμογή των ΣΣΕ, πλήρη
ασφαλιστική κι εργασιακή
κάλυψη κλπ” καταλήγει ο Γ.
Γκίρμπας.

“Την πρωτοβουλία την
πήραν οι συναγωνιστές
από τη Θεσσαλονίκη, μας
πρότειναν να συμμετέχου-
με και φυσικά δεχτήκαμε”
δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Στέλιος Φω-
τιάς, εργάτης στα Τσιμέντα
Χαλκίδας.

“Θα τους περιμένουμε
την Κυριακή στη Χαλκίδα,

στο κιόσκι που έχουμε στήσει μέσα στην πόλη
και θα πάμε όλοι μαζί στην Αθήνα. Απ'όσο ξέ-
ρω θα είναι μαζί σύντροφοι και συνάδελφοι κι
από άλλους εργατικούς χώρους της Χαλκίδας.
Πάντα είμαστε παρόντες κι ενεργοί στη διεκδί-
κησή μας και πάντα με τον κόσμο που πα-
λεύουμε μαζί. Κλείσαμε δύο χρόνια αγώνα την
περασμένη βδομάδα και το γιορτάσαμε με μια
μεγάλη εκδήλωση στο χώρο του εργοστασίου
την Πέμπτη 26/3, στην οποία ήρθαν κι αρκετοί
συνάδελφοι από άλλους χώρους. Στον ίδιο χώ-
ρο που έγινε η εκδήλωση πριν δυο χρόνια μας
μάζεψαν και μας ανακοίνωσαν το κλείσιμο του
εργοστασίου. Δεν άλλαξε τίποτα, συνεχίζουμε
μέχρι τη νίκη” τονίζει ο Σ.Φωτιάς.

Στη διαδήλωση της Δευτέρας 6/4, στα Προ-
πύλαια, καλεί με ανακοίνωσή του κι ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσι-
μότητες, μετά από συνέλευση που πραγματο-
ποίησε τη Δευτέρα 30/3.

Σ.Μ.

Καραβάνι 
αγώνα και
αλληλεγγύης


