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Σ
ε αντίθεση με τις συνήθως ανώνυμες
δηλώσεις «κύκλων» κυβερνητικών, του
Μαξίμου ή του ΥΠΟΙΚ που αφορούν τις

«θετικές εξελίξεις» και την «πρόοδο των δια-
πραγματεύσεων», μέσα στο προηγούμενο
σαββατοκύριακο έγιναν αρκετές επώνυμες δη-
λώσεις ενάντια στις νέες απαιτήσεις της τρόι-
κας. 

Σχεδόν μάταιο χαρακτήρισε την Κυριακή το
ενδεχόμενο συμφωνίας σε επίπεδο τεχνοκρα-
τών ο υπουργός Εργασίας Σκουρλέτης «απαι-
τώντας» μάλιστα πρωτοβουλία από τον πρω-
θυπουργό για διακοπή του Μπράσελς Γκρουπ
και διαπραγμάτευση σε ανώτατο πολιτικό επί-
πεδο. «Δεν θεωρώ ότι η κυβέρνηση σκοπεύει
να ξεπεράσει κάποια κρίσιμα όρια συμβιβα-
σμού,  γιατί όλοι γνωρίζουμε πως σε μια τέ-
τοια περίπτωση δεν θα καταρρεύσει μόνο η
ίδια, αλλά θα μιλάμε και για την “τελική λύση”
στον τόπο» δήλωσε ο υπουργός Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης Λαφαζάνης.  Ο υπουργός
Εσωτερικών Βούτσης απέκλεισε «το ενδεχόμε-
νο λήψης πρόσθετων μέτρων». 

Οι συνεχείς εκβιασμοί, τα τελεσίγραφα, οι
απαιτήσεις της τρόικας για περισσότερο έλεγ-
χο (όπως π.χ η δημιουργία ενός «συμβουλίου
διοίκησης» προκειμένου να «προστατευθεί η
ανεξαρτησία της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων από πολιτικές παρεμβάσεις» με-

τά από πιέσεις των «θεσμών»)  δημιουργούν
τριγμούς και ταλαντεύσεις στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Αλλά δεν είναι μόνο η τρόικα που πιέζει. Πίε-
ση δέχεται ο ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη μεριά,
από τον κόσμο που δεν θέλει να δει ξεπούλη-
μα των προσδοκιών του. Για παράδειγμα, η
απόφαση να μην κατατεθεί το πολυνομοσχέ-
διο του υπουργείου Οικονομικών με τα πρώτα
μέτρα της λίστας Βαρουφάκη, που αναμενό-
ταν την προηγούμενη βδομάδα, ήταν αποτέλε-
σμα  της αδυναμίας της κυβέρνησης να διαχει-
ριστεί την αντίθεση ανάμεσα στις απαιτήσεις
των «δανειστών» και τη μαζική απαίτηση του
κόσμου για υλοποίηση μιας σειράς δεσμεύσε-
ών της.

Δεν είναι τυχαίο ότι σε επίπεδο δηλώσεων
τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ δεν χάνουν ευκαιρία
να αναφέρονται στα γκάλοπ και τον «κόσμο
που υποστηρίζει την κυβέρνηση στην διαπραγ-
μάτευση» πάντα «στα πλαίσια του ευρώ».
Όμως στην πράξη, η καμπάνια εκδηλώσεων
που επιχειρεί ο ΣΥΡΙΖΑ τις τελευταίες βδομά-

δες σε πόλεις και συνοικίες για να εξηγήσει
την στάση του, ούτε την μαζικότερη των συμ-
μετοχών εμπνέει, ούτε τα μέλη του δείχνει να
πείθει για την πολιτική που ακολουθεί.

Απεργίες 

Αντίθετα, κινητοποιήσεις όπως η 24ωρη
απεργία των λιμενεργατών στις 7 Μάη ή η
απεργία των νοσοκομειακών στις 20 Μάη, οι
κυριακάτικες κινητοποιήσεις των εμποροϋπάλ-
ληλων και αρκετές άλλες, είναι ζωντανά παρα-
δείγματα της αγωνιστικής διάθεσης που εκ-
φράστηκε μαζικά την Πρωτομαγιά στέλνοντας
καθαρό μήνυμα στην κυβέρνηση. Και θα συνε-
χίζει να εκφράζεται όλο και πιο έντονα το αμέ-
σως επόμενο διάστημα.

Σε ένα άλλο παράδειγμα, την περασμένη
Πέμπτη δεκάδες συνταξιούχοι του ΙΚΑ, μετά
από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων
του ΙΚΑ μπήκαν στο κτίριο στην Αγίου Κων-
σταντίνου και διέκοψαν λίγο πριν ξεκινήσει τη
συνεδρίαση του ΔΣ του ΙΚΑ, με θέμα τη μετα-
φορά των ταμειακών διαθεσίμων στην Τράπε-

ζα της Ελλάδος. Στη συνεδρίαση αναμενόταν
να αποφασιστεί η μεταφορά στην Τράπεζα της
Ελλάδος ταμειακών διαθεσίμων ύψους έως 70
εκατ. ευρώ, προκειμένου να μετατραπούν σε
κρατικά repos, για το διάστημα από τις 7 έως
τις 26 Μαΐου.

Στο ερώτημα αν υπάρχει plan B για την Ελ-
λάδα, ο Ντάισελμπλουμ, (κόντρα σε αρκετούς
του δικού του κύκλου που εκτιμούν ότι ένα
grexit μπορεί να έχει ανεξέλεγκτες συνέπειες
για τον διεθνή καπιταλισμό) απάντησε ευθέως:
«Ρωτάτε αν η ευρωζώνη ετοιμάζεται για διά-
φορα ενδεχόμενα; Η απάντηση είναι ναι».  

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι
δεν έχουν την πολυτέλεια να αναμένουν την
αποτυχία ενός plan Α της κυβέρνησης που στο
μεταξύ θα έχει ρημάξει τα πάντα στο πέρασμά
του. Η κλιμάκωση και το άπλωμα των απερ-
γιών είναι η μόνη απάντηση στους εκβιασμούς
της τρόικας και τα μέτρα λιτότητας που απο-
φασίζει το ένα μετά το άλλο η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ υποκύπτοντας στις πιέσεις. Για να μπει
τέλος στην παρωδία της «διαπραγμάτευσης»
των  εκβιασμών, μόνη  απάντηση είναι η στάση
πληρωμών, η διαγραφή του χρέους, η κρατι-
κοποίηση των τραπεζών, η έξοδος από τα δε-
σμά της ευρωζώνης και της ΕΕ, ο έλεγχος των
εργαζομένων και όχι των τροϊκανών.

Γιώργος Πίττας

Οι συμβιβασμοί 
προκαλούν αντιδράσεις

Γ
ια κάθε μια υποχώρηση της
κυβέρνησης και μια νέα επίθε-
ση των «θεσμών». Για κάθε

μια κίνηση «καλής θέλησης» ένα νέο
χτύπημα κάτω από τη μέση. Και για
κάθε νέα «ειλικρινή» δήλωση μια νέα
λοιδορία. Αυτή είναι η αναλογία που
διέπει σταθερά τη σχέση ανάμεσα
σε κυβέρνηση και τρόικα.

Η προηγούμενη βδομάδα ξεκίνη-
σε με την αποδοχή εκ μέρους Τσί-
πρα (παραπλανηθήκαμε από την
ΕΚΤ) και Βαρουφάκη (δεν υπήρχε
μπέσα) ότι στις 18 Φεβρουαρίου η
κυβέρνηση εξαπατήθηκε από προ-
φορικές δεσμεύσεις των «εταίρων»
ότι θα αποκατασταθεί η χρηματοδό-
τηση από την ΕΚΤ. «Παίξατε και χά-
σατε» πήρε την απάντηση από τον
Ντάισελμπλουμ.  

Αντίστοιχα, την απόσυρση Βαρου-
φάκη από την πρώτη γραμμή της
διαπραγμάτευσης (για την οποία
βδομάδες τώρα πίεζε η τρόικα και
αναπαρήγαγαν τα εγχώρια παπαγα-
λάκια) ακολούθησε η δήλωση του
επίτροπου Μοσκοβισί: «Με ή χωρίς
τον Γιάνη Βαρουφάκη, η Ελλάδα
έχει τα ίδια προβλήματα… Η Ελλάδα
πρέπει να υποβάλει άμεσα μια ορι-
στική λίστα μεταρρυθμίσεων… Δεν
υπάρχει χρόνος για χάσιμο».

Φυσικά οι πιέσεις δεν έμειναν στις
δηλώσεις. Στο Μπράσελς Γκρουπ,
στα μέσα της προηγούμενης βδομά-
δας, οι διαπραγματεύσεις έγινε δυ-
νατό να «ξεμπλοκάρουν» μόνο όταν
η κυβέρνηση υποχώρησε στα ζητή-

ματα: Της κατάργησης του ΕΝΦΙΑ
(συνέχιση για όλο το 2015 και βλέ-
πουμε). Της αύξησης του ΦΠΑ, («η
κυβέρνηση θα συζητούσε έναν ενι-
αίο συντελεστή 15% με διατήρηση
του χαμηλού συντελεστή ΦΠΑ για
τρόφιμα, φάρμακα και βιβλία»). Των
αποκρατικοποιήσεων («η κυβέρνηση
εμφανίζεται διαλλακτική στη διάθε-
ση του 51% του ΟΛΠ και του ΟΛΘ,
αλλά και στην πώληση ποσοστού
του ΟΣΕ»). 

Όμως, το σαββατοκύριακο ξαναμ-
πλόκαραν όταν οι θεσμοί έβαλαν
στο τραπέζι το ασφαλιστικό και τα
εργασιακά με αιχμή τις ομαδικές
απολύσεις! Απέναντι στις νέες απαι-
τήσεις, σύμφωνα με το in.gr, «ανώ-
τατο κυβερνητικό στέλεχος» δήλωσε
ότι: Η κυβέρνηση έχει εισηγηθεί

στους «θεσμούς» κάποιες παρεμβά-

σεις όπως «φρένο» στις πρόωρες

συνταξιοδοτήσεις, «μειώσεις στις

υψηλές επικουρικές» -και για την

13η σύνταξη- «ότι θα μπορούσε η

ελληνική πλευρά να δεχθεί παραμε-

τροποιήσεις». 

Επιμονή

«Κυβερνητικές πηγές» μιλούσαν

το βράδυ του Σαββάτου για ακατα-

νόητη επιμονή των εκπροσώπων του

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για

τα δύο αυτά θέματα. Αυτό είναι το

«ευχαριστώ» της Λαγκάρντ για τη

συνεχή μεταφορά αποθεματικών και

ταμειακών διαθεσίμων φορέων του

δημοσίου και ταμείων στην Τράπεζα

της Ελλάδας, προκειμένου την Τε-

τάρτη 6 Μαϊου να πληρωθεί ακόμα
μια δόση (200 εκατομμύρια) προς το
ΔΝΤ (ενώ ακολουθεί η επόμενη 750
εκατομμύρια στις 12 Μαϊου). 

Είναι ειρωνεία ότι την ίδια μέρα,
στις 6 Μαϊου, εκβιάζοντας την ελλη-
νική κυβέρνηση να του υποβάλει
άμεσα «μεταρρυθμίσεις», το Διοικη-
τικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, της ΕΚΤ, απει-
λούσε με περαιτέρω κούρεμα των
ελληνικών ενεχύρων που παίρνει
στα πλαίσια του ELA, δίνοντας σε
αντάλλαγμα ρευστότητα. Σήμερα το
κούρεμα των ενεχύρων βρίσκεται
ήδη στο 30%, ενώ μια νέα αύξηση
π.χ στο 50% θα μεταφραστεί σε μεί-
ωση της ρευστότητας προς τις ελ-
ληνικές τράπεζες από 40 δισ. ευρώ
σε 10 δισ. ευρώ. 

«Το καινούριο στοιχείο που προ-
κύπτει, τα τελευταία εικοσιτετράω-
ρα, είναι όχι μόνο ότι μία μερίδα των
δανειστών ζητάει πράγματα, τα
οποία ζητούσαν και μέσω του "mail
Χαρδούβελη". Περίπου μας λένε,
μην κάνετε καμία αλλαγή, γύρω από
αυτό που θα έλεγε κανείς "μνημονια-
κό καθεστώς και κεκτημένο". Αυτό
το έλεγαν ακροθιγώς και τα τελευ-
ταία εικοσιτετράωρα ακούγεται μετ'
επιτάσεως» δήλωσε ο υπουργός Ερ-
γασίας, Πάνος Σκουρλέτης.

Δίπλα στο μαστίγιο υπάρχει βέ-
βαια και το καρότο, το «σχέδιο Γι-
ούνκερ», το νέο «επενδυτικό πρό-
γραμμα της Κομισιόν», για το οποίο
ο ίδιος διευκρίνισε ότι η Ελλάδα
μπορεί να πάρει το 2015 έως και 3
δις ευρώ. Φτάνει βέβαια να εφαρμο-
στεί «το τρίπτυχο δημοσιονομική
υπευθυνότητα, διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις και επενδύσεις…»

Πρόκειται για ανέκδοτο, αν συγ-
κριθεί πχ με το μακρόσυρτο ξεζούμι-
σμα των καταθέσεων στις ελληνικές
τράπεζες που έχει επιφέρει η πολιτι-
κή της τρόικας. Όπως αναφέρει
στην έκθεσή του το Γραφείο Προ-
ϋπολογισμού της Βουλής, από τα
τέλη Νοεμβρίου μέχρι σήμερα οι κα-
ταθέσεις στις τράπεζες μειώθηκαν
από 160,3 δις ευρώ, το Δεκέμβριο
του 2014, σε 134 δις τον Απρίλιο του
2015. Δεν χρειάζεται να έχει κανέ-
νας Νόμπελ στα οικονομικά, ούτε
καν άριστα στα μαθηματικά, για να
δει ότι εκροές 26 δις δεν ισοφαρί-
ζονται με υποσχέσεις 3 δις.

H ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΕΕ - ΔΝΤ

Άνισο “δούναι και λαβείν”

Οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς στην Αθήνα.
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Φ
τάνουμε σε ένα κρίσιμο σημείο των
εξελίξεων. Η κυβέρνηση και το ΔΝΤ
μιλάνε για επιτάχυνση των διαπραγ-

ματεύσεων και προχώρημα σε μια συνολική
συμφωνία από τώρα, χωρίς ενδιάμεσες «γέ-
φυρες» και αναμονές μέχρι το καλοκαίρι. Αλ-
λά την ίδια στιγμή τα συλλαλητήρια της Πρω-
τομαγιάς έστειλαν δυνατό μήνυμα ότι οι ερ-
γάτες και οι εργάτριες δεν πρόκειται να σκύ-
ψουν το κεφάλι σε ένα νέο Μνημόνιο.

Δεν χωράει καμιά αμφιβολία για το χαρα-
κτήρα της συμφωνίας που διαπραγματεύον-
ται ο Δραγασάκης και ο Τσακαλώτος με τον
Ντράγκι και ο Βαρουφάκης στο Παρίσι και
στις Βρυξέλλες. Αναζητούν ένα συμβιβασμό
με την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ που έχει όλα
τα στοιχεία ενός νέου Μνημόνιου.

Αυτό φαίνεται από τις υποχωρήσεις που
κάνει η κυβέρνηση στο μέτωπο των ιδιωτικο-
ποιήσεων, π.χ. στα λιμάνια, στο μέτωπο του

ασφαλιστικού, με τη χαλάρωση της «κόκκι-
νης γραμμής» για τις επικουρικές συντάξεις,
αλλά και από τις αυτοκριτικές που συνόδευ-
σαν τον ανασχηματισμό της διαπραγματευτι-
κής ομάδας. Τώρα πια η Αυγή μιλάει ανοιχτά
για «δούναι και λαβείν» και απλά κλείνει τα
μάτια για το πόσο άνισο είναι αυτό το πάρε-
δώσε.

Πλεόνασμα

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι
αυτό που, σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσί-
ευμα των Financial Times, προβάλλει ο Πολ
Τόμσεν του ΔΝΤ: η κυβέρνηση πρέπει να τη-
ρήσει το στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα
3% στο τέλος του 2015, ενώ το ΔΝΤ προβλέ-
πει έλλειμμα 1,5%. Με άλλα λόγια, μια συμ-
φωνία θα συνοδεύεται από περικοπές δαπα-
νών και αυξήσεις φόρων (π.χ. του ΦΠΑ)
ύψους συνολικά 4,5% του ΑΕΠ. Οι θεσμοί

απαιτούν θηριώδη λιτότητα και ο Τσίπρας αν-
ταποκρίνεται όπως έδειξαν τα στοιχεία για το
πρώτο τρίμηνο της χρονιάς που εμφανίζουν
πρωτογενές πλεόνασμα 1,7 δις, δηλαδή πε-
ρίπου 1% του ΑΕΠ.

Η Πρωτομαγιά έδειξε τι γνώμη έχουν τα
πρωτοπόρα κομμάτια της εργατικής τάξης για
όλα αυτά. «Αριστερή» λιτότητα είναι μια απά-
τη, νόμος είναι το δίκιο του εργάτη, είναι ένα
από τα συνθήματα που φώναζαν οι χιλιάδες
διαδηλωτές που ανηφόρισαν από το Μουσείο
στο Σύνταγμα. Στον Πειραιά κυριάρχησαν τα
συνθήματα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του
λιμανιού. Και δεν πρόκειται για πρωτομαγιάτι-
κες διακηρύξεις χωρίς συνέχεια.

Την Πέμπτη 7 Μάη οι λιμενεργάτες απερ-
γούν ενάντια στο ξεπούλημα του Πειραιά και
της Θεσσαλονίκης. Την ίδια μέρα, το αντιφα-
σιστικό κίνημα διαδηλώνει ξανά στον Κορυ-
δαλλό, όπου συνεχίζεται η δίκη της Χρυσής
Αυγής. Στις 20 Μάη απεργούν τα νοσοκομεία
και οι εργαζόμενοι στο υπόλοιπο δημόσιο
απαιτούν από την ΑΔΕΔΥ να γενικεύσει τη
δράση.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Το εργατικό κί-
νημα δεν θα μείνει με σταυρωμένα χέρια
μπροστά στους συμβιβασμούς με τους μνη-
μονιακούς εκβιαστές. Η αντικαπιταλιστική
αριστερά θα παλέψει γι’ αυτό. Και ταυτόχρο-
να θα αναδείξει τον εναλλακτικό δρόμο της
ρήξης. 

Οι εργάτες και οι εργάτριες δεν «κατανα-
λώνουν περισσότερα από όσα παράγουν»
όπως λέει το παλιό κλισέ των απολογητών
της λιτότητας και της «ενίσχυσης της αντα-
γωνιστικότητας». Η εργατική τάξη παράγει
όλο τον πλούτο και μπορεί να κάνει κουμάν-
το χωρίς τρόικες, τραπεζίτες και μνημόνια.

Ένα νέο Μνημόνιο
δεν θα περάσει!

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Στηρίξτε 
τη δική σας
εφημερίδα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στόχος 120.000€

Aυτήν την εβδομάδα
κυκλοφορεί το νέο τεύχος
του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα
Κάτω.Τελευταία ευκαιρία
να προμηθευτείτε το
προηγούμενο τεύχος.

“Αν δεν μπορεί η κυβέρνηση
μπορούμε εμείς, αν δεν θέλουν οι
δικαστές θέλουμε εμείς” γράφει το
πανό των φοιτητών/τριών των ΤΕΙ
Πειραιά στην Πρωτομαγιά.
Περισσότερα για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής στη σελίδα 7, για την
Πρωτομαγιά στις σελίδες 10, 11.
Στηρίζουμε ΕΑΑΚ στις φοιτητικές
εκλογές σελίδα 20. 

Άλλα 7.120 ευρώ συγκεντρώθηκαν την
περασμένη βδομάδα ανεβάζοντας τον δεί-
κτη της οικονομικής εξόρμησης της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης στα 34.475 ευρώ. 

Τριακόσια τριάντα ευρώ συγκεντρώθη-
καν από εξορμήσεις, 68 ευρώ στη συγκέν-
τρωση της Πρωτομαγιάς στα Χανιά και άλ-
λα 16 στην Πάτρα, 115 ευρώ στο πρωτο-
μαγιάτικο γλέντι στα Πετράλωνα και άλλα
13 στην πλατεία Μερκούρη, 10 ευρώ στο
Λαϊκό νοσοκομείο, 8 στο Κρατικό Νίκαιας,
5 στο Ρίο, 8 στην Ασπροφώς, 6 στο δήμο
Καλλιθέας και 5 στην ΕΛΜΕ, 9 στα ΤΕΙ
Αθήνας, από 20 στην Ιατρική και στη Φιλο-
σοφική στα Γιάννενα. Ευχαριστούμε επί-
σης τις συντρόφισσες και τους συντρό-
φους που γράφτηκαν συνδρομητές στην
εφημερίδα Μαρία Μ., Φωτεινή Π., Αγγελι-
κή Λ., Βασίλης Α. καθώς και το Εργατικό
Κέντρο Ρεθύμνου και τον ΣΥΔΑΣΑΠ που
ανανέωσαν την συνδρομή τους. Αλλά και
όσες και όσους έστειλαν τις προσωπικές
τους ενισχύσεις: Ελένη Σ. και Κώστας Λ.
από 100 ευρώ, από 50 ευρώ Παναγιώτης
Κ., Χριστίνα Δ., Μαρία Π., Κώστας Π., Δη-
μήτρης Ζ., Παναγιώτης Π. 30 ευρώ, από
20 Βασίλης Λ., Βασίλης Κ., Νίκος Φ., από
10 ευρώ Γιούλη Κ. και Χαλίντ Κ., από 5 ευ-
ρώ Χρήστος Ζ., Βασίλης Χ., Ηλίας Μ., Κα-
τερίνα Τ. και Σωτήρης Δ. 

Ευχαριστούμε τέλος τα σωματεία που
ενίσχυσαν αγοράζοντας προσκλήσεις για
το τετραήμερο φεστιβάλ Μαρξισμός 2015,
ανάμεσά τους την ΠΟΣΥΠΠΟ, την ΠΟΣΤ,
την ΠΟΕΔΗΝ, την ΟΤΟΕ, την ΣΥΠΕΤΕ –
ΠΠ ΕΘΝΑΚ. 
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2015 2012 2009

ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΔΡΕΣ

Συνδ.Ανατροπή (πρ.ΠΑΣΚΕ) 219 40,70% 14 234 51,2% 18 330 49,77% 18

ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 117 21,74% 8 (απείχε) 0 0 133 20,06% 7

ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ) 106 19,07% 7 78 17,07% 6 56 8,44% 3

ΔΑΚΕ (ΝΔ) 72 13,38% 5 94 20,57% 7 107 16,13% 6

Αγωνιστικές Κινήσεις 23 4,2% 1 33 7,22% 3 29 4,37% 1

Με πτώση σε ψήφους και ποσοστά για τις δυνά-
μεις της Συνδικαλιστικής Ανατροπής (πρ.ΠΑΣΚΕ),
του απερχόμενου προέδρου της ΠΟΕ ΟΤΑ,
Θ.Μπαλασόπουλου και της ΔΑΚΕ κατέληξε το συ-
νέδριο της Ομοσπονδίας των εργαζομένων στους
δήμους, που πραγματοποιήθηκε 27-30 Μάη, στην
Αθήνα.

Η Συνδικαλιστική Ανατροπή κατάφερε να διατη-
ρήσει την πρώτη θέση αλλά έχασε την αυτοδυνα-
μία.

Ανάλογα ήταν τα ποσοστά για την εκλογή αντι-
προσώπων στην ΑΔΕΔΥ. Η Συνδικαλιστική Ανατρο-
πή εξέλεξε 40 αντιπροσώπους (2012: 56 αντιπρό-
σωποι). Η ΔΑΣ 22 αντιπροσώπους (το 2012 απείχε),
το ΜΕΤΑ 20 αντιπροσώπους (2012: 18 αντιπροσώ-
πους), η ΔΑΚΕ 14 (2012: 24 αντιπρόσωποι). Οι
Αγωνιστικές Κινήσεις εξέλεξαν 5 αντιπρόσωπους
αντί 9 το 2012.

Για τα αποτελέσματα για το Γενικό Συμβούλιο
της ΠΟΕ ΟΤΑ βλέπε τον παρακάτω πίνακα.

Ό
χι στο ξεπούλημα των
λιμανιών Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, λένε οι

λιμενεργάτες με την 24ωρη
απεργία που έχουν προκηρύξει
για την Πέμπτη 7 Μάη. Απεργια-
κή συγκέντρωση θα πραγματο-
ποιηθεί στις 10:30πμ στην
πλ.Καραϊσκάκη στον Πειραιά
και θα ακολουθήσει πορεία στο
υπουργείο Ναυτιλίας.

“Εδώ και δύο χρόνια οι εργα-
ζόμενοι στα λιμάνια δίνουμε
έναν μεγάλο αγώνα ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο
Γιώργος Γεωργακόπουλος,
πρόεδρος της ομοσπονδίας
των εργαζομένων στα λιμάνια
(ΟΜΥΛΕ). “Ο αγώνας αυτός εί-
χε στηριχτεί πολιτικά και κοινω-
νικά. Σε αυτήν τη στήριξη συμ-

μετείχε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
μέχρι και στις προγραμματικές
του δηλώσεις μετά τις εκλογές
είχε δηλώσει ότι σταματάει
τους διαγωνισμούς για την ιδιω-
τικοποίηση του λιμανιού. 

Ασυνέπεια
Παρ' όλα αυτά βλέπουμε μια

αθέτηση αυτής της δέσμευσης,
αφού τόσο δημοσιεύματα αλλά
και δηλώσεις αξιωματούχων
της κυβέρνησης επαναφέρουν
το θέμα του διαγωνισμού στον
οποίο είχε προχωρήσει η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση. Απέναντι
σε αυτή την ασυνέπεια, εμείς
προχωράμε στην πρώτη προει-
δοποιητική 24ωρη απεργία. 

Η απεργία θα είναι πανελλα-
δική και συμμετέχουν πάνω από
4000 εργάτες σε 12 μεγάλα λι-
μάνια της χώρας. Καλούμε την

κυβέρνηση να ακούσει τη φωνή
των εργαζομένων, διαφορετικά
είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει συ-
νέχεια και διάρκεια στις κινητο-
ποιήσεις. Σε καμία περίπτωση
δεν πρόκειται να δεχτούμε την
ιδιωτικοποίηση των λιμανιών,
που είναι μια καθαρά νεοφιλε-
λεύθερης έμπνευσης πολιτική”.

Ταυτόχρονα με το σταμάτη-
μα της ιδιωτικοποίησης οι λιμε-
νεργάτες διεκδικούν “να στα-
ματήσει η απαξίωση των Λιμα-
νιών, να προχωρήσουν άμεσα
σε προσλήψεις προσωπικού,
σύμφωνα με τις ανάγκες των
Λιμανιών και να υπογραφούν
ΣΣΕ, χωρίς τους μνημονιακούς
νόμους που αναιρούν τις ελεύ-
θερες διαπραγματεύσεις”,
όπως τονίζει σε ανακοίνωσή
της η Ένωση Λιμενεργατών
Πειραιά.

Η
ΕΡΤ ανοίγει το επόμενο διάστη-
μα μετά την ψήφιση του νόμου
από τη βουλή. Πρόκειται για μία

πρώτη νίκη των αγωνιζόμενων της ΕΡΤ
σε κάθε γωνιά της χώρας, που για 23
μήνες δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας.

Είναι νίκη όλων μας, που αγωνιστήκα-
με σκληρά ενάντια σε όλες τις αντίξοες
συνθήκες, για να κρατήσουμε ανοιχτή
τη φωνή της κοινωνίας μέσα απο τις ρα-
διοφωνικές συνόχτητες, μέσα από την
ΕΤ3 και το σάιτ.

Είναι νίκη όλων μας, που βρεθήκαμε
σε εκατοντάδες διαδηλώσεις, στο πλευ-
ρό κάθε αγωνιζόμενου κλάδου, διαδη-
λώνοντας μαζί του, δείχνοντας και κα-
τακτώντας την αλληλεγγύη, για να ανα-
τρέψουμε, με αυτούς τους αγώνες,
τους μνημονιακούς εκπροσώπους.

Είναι νίκη όλων μας, που στις δυσκο-
λίες που συναντήσαμε αυτούς τους 23
μήνες, δεν ανακοινώναμε κάθε τρείς και
λίγο το τέλος του αγώνα, την ανάγκη
για πολιτιστικούς συλλόγους, για ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ και λοιπά «ρεαλιστικά» σχέδια. Αυ-
τών που ο ρεαλισμός μας ήταν ο ρεαλι-
σμός του αγώνα, της αλληλεγγύης, της
συλλογικότητας και της νίκης.

Αυτή η πρώτη νίκη λοιπόν είναι δική
μας και δεν πρόκειται να την χαρίσουμε
σε κανέναν. Εμείς οι αγωνιζόμενοι ανοί-
ξαμε την ΕΡΤ και επιστρέφουμε με ψη-
λά το κεφάλι και αυτό χρειάζεται να το
θυμούνται όλοι.

Η συντριπτική πλειοψηφία των συνα-
δέλφων αναγνωρίζουν ότι ο νόμος για
την επαναλειτουργία της ΕΡΤ απέχει
πολύ από αυτά για τα οποία παλεύαμε.

Η επιστροφή στη δουλειά δεν γίνεται
με όλα τα εργασιακά δικαιώματα (όπως
τουλάχιστον προκύπτει από τα μέχρι τώ-
ρα δεδομένα και με την παραπομπή στο
μέλλον αρκετών κρίσιμων ρυθμίσεων γι’
αυτά) που είχαμε πριν το μαύρο. Με
ανοιχτή την πόρτα για νέα φουρνιά συμ-
βασιούχων, που θα προκύψει από τα κε-
νά των συνταξιοδοτήσεων και όσων δεν
επιλέξουν να επιστρέψουν. Χωρίς τους
πρώην συμβασιούχους που συνέχισαν
τον αγώνα μαζί μας, χωρίς τους δεκάδες
αλληλέγγυους που είναι απαραίτητοι.

Με γκρίζο το ποιές υπηρεσίες θα επα-

ναλειτουργήσουν και πότε. Με την από-
λυτη κυριαρχία των διευθυντάδων που
θα διορίσουν, χωρίς ίχνος από την εμπει-
ρία της αυτοδιαχείρισης που μας κράτη-
σε ζωντανούς. Με προσπάθεια να βά-
λουν στο πλάι τα συνδικάτα μας και το
συνδικαλισμό χρησιμοποιώντας άθλια
επιχειρήματα από το οπλοστάσιο της δε-
ξιάς, ότι οι συνδικαλιστές φταίνε για «τις
κακοδαιμονίες του παρελθόντος».

Συλλογικά και οργανωμένα
Αυτόν το νόμο θα χρειαστεί να παλέ-

ψουμε για να τον αλλάξουμε, και γι’ αυ-
τό η μεγαλύτερη μάχη που θα έχουμε
να δώσουμε είναι για να υπερασπίσουμε
τον συνδικαλισμό και τα συνδικάτα μας
απέναντι σε όλους όσους υποστηρίζουν
τέτοιες αντιδραστικές θεωρίες, σε
όσους θέλουν να αγνοούν ότι η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ στάθηκε σταθερά υπέρ της συ-
νέχισης του αγώνα, χωρίς «ναι μεν αλ-
λά» όπως διάφοροι άλλοι. Και αυτό δεν
έχει να κάνει με υποστήριξη προσώπων
αλλά με τη δυνατότητά μας συλλογικά
και οργανωμένα να αντιπαλέψουμε όλα
τα τεράστια προβλήματα που φέρνει ο
τρόπος επαναλειτουργίας της ΕΡΤ που
επέλεξαν οι κυβερνητικοί εγκέφαλοι.

Υπάρχουν δύο κρίσιμες επιλογές που
θα χρειαστεί να κάνουμε τις επόμενες
ημέρες.

Η πρώτη, έχει να κάνει με το πότε θα
μπούμε μέσα, έχει να κάνει με την έναρξη
λειτουργίας της ΕΡΤ. Χρειάζεται η συλλο-
γική μας απόφαση ότι όλες οι δομές θα
ανοίξουν ταυτόχρονα. Να γυρίσουμε στη
δουλειά όλοι μαζί και όχι σε «δόσεις».

Η δεύτερη έχει να κάνει με το πώς θα
μπούμε μέσα. Θα μπούμε πανηγυρικά,
συλλογικά, με όρθιο το κεφάλι και μαζί
με όλη την κοινωνία που στάθηκε αλλη-
λέγγυα δίπλα μας, όπως κάναμε όλους
αυτούς τους μήνες. Αυτό σημαίνει με
μεγάλο πανεργατικό συλλαλητήριο την
ημέρα που εμείς θα επιλέξουμε.

Γι’ αυτό θα χρειαστεί άμεσα, μεγάλη
συνέλευση της ΠΟΣΠΕΡΤ και της ΠΟΕ-
ΣΥ, για να πάρουμε αυτές τις αποφά-
σεις και να τις οργανώσουμε.

Εργατική Αλληλεγγύη
εργαζομένων στην ΕΡΤ

ΛΙΜΑΝΙΑ

Απεργία ενάντια 
στην ιδιωτικοποίηση

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕ ΟΤΑ

ΕΡΤ Κερδίσαμε 
την πρώτη μάχη 
Συνεχίζουμε τον αγώνα

Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ στην
κεφαλή της Πρωτομαγιάτικης
διαδήλωσης στην Αθήνα

• Η ΠΟΣΠΕΡΤ θα πραγματοποιήσει γενική συνέλευση, την Πέμπτη 7/5, στις 5μμ,
στο Αμφιθέατρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, στο Χολαργό.



Από τη Δευτέρα 4/5, κατόπιν απόφασης του Συλ-
λόγου των ειδικευομένων του Νοσοκομείου "Ελληνι-
κος Ερυθρος Σταυρος", του οποίου έχω εκλεγεί τρί-
τος σε αριθμό ψήφων μέλος, αποφασίσαμε να κινη-
τοποιηθούμε σε διαδικασία επίσχεσης εργασίας.

Βασικά μας αιτήματα αποτελούν η αποπληρω-
μή των δεδουλευμένων εφημεριών, αρχής γενο-
μένης από τον Ιανουάριο 2015 έως σήμερα, κα-
θώς και οι προσλήψεις προσωπικού, η έλλειψη
των οποίων καθιστά λιγότερο εύρυθμη την λει-
τουργία του νοσοκομείου μας.

Στην σημερινή πρώτη ημέρα ενσωματώθηκαν
στον απεργιακό μας αγώνα 50 συνάδελφοι. Έχουμε
βάσιμη προσδοκία ότι εντός των προσεχών ημερών,
θα διπλασιαστεί ο αριθμός των ιατρών που θα προ-
σχωρήσουν στην επίσχεση! Υπήρξε ιδιαίτερη αισιο-
δοξία στην σημερινή συνέλευσή μας!

Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους
συντρόφους του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κ.κ.Θέ-
νια Ασλανίδου, Γιάννη Αγγελόπουλο, Χρίστο Αρ-
γύρη, Βασίλη Μάραντο κλπ, που προσήλθαν σή-
μερα το πρωί στο νοσοκομείο μας για να μας
συμπαρασταθούν και να υποστηρίξουν αυτόν τον
ανηφορικό δρομο που ακολουθούμε!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Βασίλης Λευθεριώτης
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24
ωρη απεργία στις 20 Μάη θα πραγ-
ματοποιηθεί σε όλα τα νοσοκομεία
της χώρας. Απεργιακή συγκέντρω-

ση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 12
στο υπουργείο Υγείας.

Η απεργία είχε αποφασιστεί εδώ κι αρκετές
βδομάδες από την Εκτελεστική Επιτροπή της
ΠΟΕΔΗΝ, μετά από μια μαζική πανελλαδική σύ-
σκεψη με πρωτοβάθμια σωματεία υγειονομικών
κι εκκρεμούσε η συγκεκριμενοποίηση της ημε-
ρομηνίας. Τη συμμετοχή της στην απεργία απο-
φάσισε και η ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκομεί-
ων Αθήνας – Πειραιά), μετά από συνεδρίασή
της τη Δευτέρα 4/5. Στην ίδια συνεδρίαση, η ΕΙ-
ΝΑΠ αποφάσισε στάση εργασίας 10πμ – 3μμ
την Παρασκευή 08/05 και καλεί σε μαζική συμ-
μετοχή στις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (10:30πμ) και
στο υπουργείο Υγείας (12μες) που έχουν απο-
φασίσει συνελεύσεις νοσοκομείων. 

Η 20η Μάη αποκτά ιδιαίτερη σημασία σαν
απεργιακή μέρα. Ένας κλάδος που βρέθηκε
στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στους
Σαμαροβενιζέλους, που κατάφερε και συντονί-
στηκε από τα κάτω, απέργησε επανειλημμένα
και απέκρουσε μια σειρά μνημονιακές επιθέ-
σεις, σηκώνει το γάντι ενάντια στους εκβια-
σμούς ΕΕ και ΔΝΤ αλλά και τους συμβιβα-
σμούς από τη μεριά της κυβέρνησης.

Σε αντίθεση με τις εξαγγελίες της, η κυβέρ-
νηση Τσίπρα όχι μόνο δεν προχωρά άμεσα
στο ξήλωμα των μνημονιακών επιλογών και
των ασφυκτικών πλαισίων και προϋπολογι-
σμών που έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνή-
σεις στην Υγεία, αλλά βάζει στο “ψυγείο” τις
διεκδικήσεις του κινήματος, περιμένοντας “έν-
τιμους συμβιβασμούς” και προετοιμάζοντας
νέα μνημόνια.

Όπως όμως επιβεβαιώνουν οι ίδιοι οι υγει-

ονομικοί, η κατάσταση στα δημόσια νοσοκο-
μεία είναι δραματική και χειροτερεύει μέρα με
την ημέρα. Η χρηματοδότηση της δημόσιας
Υγείας και περίθαλψης πρέπει και μπορεί να
γίνει άμεση προτεραιότητα, κάτι που οι εργα-
ζόμενοι των νοσοκομείων διαμηνύουν σε
όλους τους τόνους, σε συναντήσεις με την
ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Από την πλευ-
ρά του υπουργείου όμως, πέρα από τις δηλώ-
σεις συμπάθειας και κατανόησης, γίνεται ξεκά-
θαρο ότι προτεραιότητα είναι η διαπραγμάτευ-
ση με τους εκβιαστές, ακόμα κι αν τα νοσοκο-
μεία ρημάζουν.

Μονόδρομος
“Οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις είναι μονό-

δρομος σε αυτές τις συνθήκες, προκειμένου
να μπει η Υγεία, οι ανάγκες των εργαζομένων
και των νοσοκομείων, πάνω από τα συμφέρον-
τα των τραπεζιτών – δανειστών, πάνω από τα
συμφέροντα των πολεμικών βιομηχανιών και
τα άχρηστα εξοπλιστικά προγράμματα. Να φο-
ρολογηθούν επιτέλους οι πλούσιοι, οι εφοπλι-
στές, οι καναλάρχες για να υπάρχουν λεφτά
για την υγεία των εργαζόμενων και των παι-

διών τους” λένε εργαζόμενοι που συμμετέ-
χουν στο Συντονιστικό των Νοσοκομείων.

“Η επιτυχία της απεργίας στις 20 Μάη χρει-
άζεται να περάσει στα χέρια των εργαζόμενων
από τα κάτω” αναφέρεται σε ανακοίνωσή του
Συντονιστικού για την οργάνωση της απεργίας:
“Ήδη μια σειρά νοσοκομεία έχουν ξεκινημένες
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ενώ οι γιατροί ξε-
σηκώνονται απλώνοντας τις επισχέσεις εργα-
σίας παντού, ενάντια στην απλήρωτη εργασία.
Το ίδιο αγωνιστικό μήνυμα έδειξαν οι μαζικές
συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια της Πρω-
τομαγιάς. Είναι ώρα να διεκδικήσουμε νικηφό-
ρα ό,τι μας άρπαξαν όλα αυτά τα χρόνια. 

Η ΟΕΝΓΕ η ομοσπονδία των νοσοκομειακών
γιατρών, αλλά και τα συνδικάτα της πρωτοβάθ-
μιας υγείας, οι εργαζόμενοι και οι γιατροί στον
ΕΟΠΥΥ-ΠΕΔΥ, οι ιατρικοί σύλλογοι, όλοι χρει-
άζεται να βγάλουν άμεσα συμμετοχή στην
απεργία στις 20 Μάη για έναν μεγάλο πανυγει-
ονομικό απεργιακό ξεσηκωμό. Το ίδιο διεκδι-
κούμε από την ΑΔΕΔΥ, να πάρει απόφαση για
απεργία σε όλο το δημόσιο, για την υπεράσπι-
ση του δικαιώματος για δημόσια δωρεάν υγεία
και περίθαλψη για όλους και όλες. Αλλά και συ-

νολικά για όλα τα συνδικάτα να γίνει η 20 Μάη
μία απεργία σεισμός, αφετηρία απεργιακής
κλιμάκωσης απέναντι στους εκβιασμούς και τα
νέα μνημόνια που θέλουν να μας επιβάλουν.

Με γενικές συνελεύσεις, εξορμήσεις στους
χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, με επιτροπές
αγώνα και περιφρουρήσεις, να εξασφαλίσουμε
τη μαζική συμμετοχή στην απεργία και στη συγ-
κέντρωση από κάθε νοσοκομείο και κάθε σωμα-
τείο. Η επιτυχία της απεργίας και της συγκέν-
τρωσης μπορεί να γίνει βήμα κλιμάκωσης, σε
ένα παρατεταμένο απεργιακό αγώνα για να ανα-
τρέψουμε τις μνημονιακές πολιτικές που έφεραν
τη διάλυση της δημόσιας υγείας, να σπάσουμε
την αναμονή και τους συμβιβασμούς για να κερ-
δίσουμε με τους αγώνες μας λεφτά για τα απλή-
ρωτα δεδουλευμένα, χρηματοδότηση για την
υγεία, μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
δημόσια δωρεάν υγεία και περίθαλψη”.

Την ίδια στιγμή απλώνεται το κύμα των επι-
σχέσεων εργασίας των γιατρών σε μια σειρά νο-
σοκομεία. “Να σπάσουμε την κοροϊδία της
απληρωσιάς” λέει το αντικαπιταλιστικό δίκτυο
των υγειονομικών “Νυστέρι” σε προκήρυξη που
εξέδωσε για τη στήριξη και την εξάπλωση της
κινητοποίησης. “Την ώρα που η κυβέρνηση χα-
ρίζει μισό δις ευρώ στα στρατιωτικά αεροπλάνα
που χρειάζονται οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ και
που πληρώνει το ΔΝΤ μέχρι τελευταίο ευρώ, συ-
νεχίζουμε να είμαστε απλήρωτοι για όλους τους
μήνες του 2015. Στην απεργιακή συγκέντρωση
της ΕΙΝΑΠ και στην συνάντηση με τον υπ. Ξαν-
θό δεν πήραμε τίποτα άλλο από αόριστες υπο-
σχέσεις και καλές θελήσεις, λόγια δηλαδή που
δεν πληρώνουν τα έξοδα για την στοιχειώδη
επιβίωσή μας. Φτάνει πια, να σπάσουμε την
απληρωσιά. Απαιτούμε το στοιχειώδες δικαίωμα
να πληρωνόμαστε για την εργασία μας”. 

Στέλλιος Μιχαηλίδης

Πρώτη δύναμη αναδείχτη-
καν οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες που συσπειρώνονται
στην Ενωτική Κίνηση, στις
εκλογές του Σωματείου Ερ-
γαζομένων στο Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα έλαβαν: Ενωτι-

κή Κίνηση Εργαζομένων: 
245 ψήφους και 6 έδρες,
Αγωνιστική Συσπείρωση 
Υγειονομικών Ψ.Ν.Θ (ΠΑΜΕ): 
94 ψήφους και 2 έδρες,
Δημοκρατική Συνεργασία
Ψ.Ν.Θ: 29 ψήφους και 1 έδρα
Η Κατερίνα Αβραμίδου, ερ-

γαζόμενη στο νοσοκομείο και
μέλος της Ενωτικής Κίνησης,
δήλωσε στην ΕΑ: «Ο κόσμος
έβγαλε ξανά την Ενωτική Κί-
νηση Εργαζομένων πρώτη σε
αυτές τις εκλογές. Βασικός
λόγος για αυτήν την εμπιστο-
σύνη που μας δείχνουν είναι
το γεγονός ότι δώσαμε όλες
τις μάχες το προηγούμενο

διάστημα. Μεγαλύτερη ήταν
η μάχη που δώσαμε ενάντια
στις διαθεσιμότητες, όπου και
τις δύο φορές κατέληξαν με
νίκη για την δική μας πλευρά,
καταφέραμε να κρατήσουμε
ανοιχτό το νοσοκομείο. Ση-
μαντικοί είναι και οι αγώνες
που κάναμε κόντρα στην
αξιολόγηση αλλά και στο
πλευρό του αντιρατσιστικού
και αντιφασιστικού κινήματος. 

Σε μάζεμα της κίνησης που
πραγματοποιήθηκε μετά τις
εκλογές, τονίστηκε από πολ-
λούς συμμετέχοντες ότι μπο-
ρεί να υπάρχουν υποσχέσεις
από την πλευρά της κυβέρνη-
σης αλλά προς το παρόν δεν
υλοποιούνται. Θα χρειαστεί
κινηματική συνέχεια ώστε να
επιστρέψουν οι οδηγοί του
νοσοκομείου από τη διαθεσι-
μότητα, αλλά και για να ανα-
τραπεί το καθεστώς της χρό-
νιας υποχρηματοδότησης. Θα
συνεχίσουμε, λοιπόν, πιο δυ-
νατοί».

Όχι θυσίες για το χρέος αλλά
διαγραφή του, απαιτούν οι διοι-
κητικοί του ΕΚΠΑ αντιτιθέμενοι
στην απόφαση της κυβέρνησης
για δέσμευση των ταμειακών δια-
θεσίμων.

“Είμαστε πάντοτε υπέρ ενός
Πανεπιστημίου με μόνιμο προσω-
πικό που θα προάγει τη γνώση,
την καινοτομία, την έρευνα για
τις κοινωνικές ανάγκες, και βέ-
βαια, την κριτική σκέψη, την αμ-
φισβήτηση, την ελεύθερη διακί-
νηση των ιδεών και την κοινωνι-
κή, συνδικαλιστική, πολιτική δρά-
ση” αναφέρει σε ανακοίνωσή του
ο Σύλλογος Διοικητικού Προσω-
πικού Πανεπιστημίου Αθηνών και
συνεχίζει:

“Ένα στραγγαλισμένο οικονο-
μικά Ίδρυμα όμως, δε θα μπορεί
να παρέχει ούτε τα στοιχειώδη
προς τους φοιτητές, τους εργα-
ζόμενους και τους μισθολογικά
εξαρτώμενους άμεσα απ’ αυτό
συμβασιούχους. Κοινωνικές πα-

ροχές και θέσεις εργασίας τίθεν-
ται σε κίνδυνο, όπως και πολλές
πλευρές της λειτουργίας των Πα-
νεπιστημίων.

Το γεγονός ότι στο παρελθόν
ιδιωτικά συμφέροντα εμπλέκον-
ταν στη διαχείριση μέρους των
όποιων αποθεματικών με την
προστασία και την ανοχή διοική-
σεων, κυβερνήσεων, κ.α., δε νο-
μιμοποιεί την κυβέρνηση να δε-
σμεύει τα όποια διαθέσιμα των
φορέων.

Το δεδομένο είναι ένα: Τα Πα-
νεπιστήμια, και όλοι οι φορείς του
Δημοσίου, υποχρηματοδοτούνται.
Και η όποια κρατική επιχορήγηση
δεν έρχεται σχεδόν ποτέ στην
ώρα της. Η αδυναμία επιτέλεσης
βασικών λειτουργιών είναι εδώ και
χρόνια γεγονός. Πόσο ακόμα, στο
όνομα των δανειακών υποχρεώσε-
ων, θα συνεχίζεται η διάλυση ακό-
μα και των στοιχειωδών κοινωνι-
κών υπηρεσιών του δημόσιου το-
μέα;”

20 MΑΗ Απεργία στα νοσοκομεία

Επίσχεση στον Ερυθρό
ΨΝΘ

Διοικητικοί ΕΚΠΑ  “Διαγραφή του χρέους”

Να γίνει απεργία 
σε όλο το δημόσιο

Από το μπλοκ των νοσοκομείων την Πρωτομαγιά στην Αθήνα.



Α
ντιφασιστική συγκέντρωση και διαδήλωση την Παρασκευή 15 Μάη στις
6.30μμ στην πλατεία Σημηριώτη, καλεί η Πακιστανική Κοινότητα, η ΚΕΕΡΦΑ Ν.
Ιωνίας, η Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση «Εκτός Σχεδίου» και μια σειρά φο-

ρείς και συλλογικότητες της περιοχής, δίνοντας απάντηση στις πρόσφατες ρατσι-
στικές επιθέσεις που έγιναν στην περιοχή σε βάρος Πακιστανών μεταναστών. Αυτό
αποφασίστηκε σε κοινή σύσκεψη που έγινε την Τρίτη 28/4.  

«Τελευταίο κρούσμα το πρωί της Πέμπτης 16/4, στη γωνία των οδών Σουλίου κ
Αντρέα Κάλβου, όπου ομάδα τεσσάρων φασιστών ξυλοκόπησε και τραυμάτισε δυο
μετανάστες από το Πακιστάν την ώρα που πήγαιναν στη δουλειά τους. Τρεις μόλις
ημέρες πριν, ομάδα 10 φασιστών επιτέθηκε ξημερώματα, με νεράτζια και πέτρες,
σε σπίτι μεταναστών στην οδό Ρίμινι, ενώ λίγες βδομάδες πριν, στην οδό Σαπουν-
τζάκη, είχε πραγματοποιηθεί επίθεση σε εργάτη από το Πακιστάν με αποτέλεσμα
τον σοβαρό τραυματισμό του», αναφέρει ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας;  

«Πρόκειται για μια συστηματική κι εντατικοποιημένη προσπάθεια να σχηματιστεί
τάγμα εφόδου στη γειτονιά μας και να σπείρει την τρομοκρατία. Δεν είναι η πρώτη
φορά που γίνεται τέτοια προσπάθεια από τη μεριά των φασιστών. Ενθαρρυμένοι σή-
μερα από τη ρατσιστική προπαγάνδα των ΜΜΕ και την μέχρι τώρα ευνοϊκή μεταχεί-
ριση του κράτους που έφτασε μέχρι την αποφυλάκιση των ηγετών τους, λίγο πριν
την έναρξη της δίκης, προσπαθούν να στηθούν ξανά στα πόδια τους. Όπως όμως
κάθε φορά αποτύγχαναν γιατί συναντούσαν οργανωμένη κι ενωτική αντιφασιστική
απάντηση από τα σωματεία, τους φορείς και τις συλλογικότητες της περιοχής, έτσι
θα αποτύχουν και τώρα. Η Ν.Ιωνία είναι η πόλη του Μπλόκου της Καλογρέζας, η πό-
λη των προσφύγων και των εργατών. Και στη Ν.Ιωνία οι φασίστες δεν έχουν θέση». 

Σ
τις 27 Μάη στο Τριμελές Εφετείο Κα-
κουργημάτων Πειραιά, ορίστηκε η
συνέχεια της δίκης της υπόθεσης

του Αιγύπτιου εργάτη Ουαλίντ Τάλεμπ, που
βασανίστηκε και αλυσοδέθηκε από τον ερ-
γοδότη του και ιδιοκτήτη φούρνου στη Σα-
λαμίνα το Νοέμβρη του 2012. Μέσα και
έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν
για άλλη μία φορά συμπαραστάτες από αν-
τιρατσιστικές κινήσεις και συλλογικότητες. 

Στις 30 Απρίλη που συνεχίζονταν η δίκη,
έγινε η  ανάγνωση των ιατρικών εγγράφων
που προσκομίστηκαν, για τη σωματική και
ψυχική υγεία του Ουαλίντ από τον βασανι-
σμό του μέχρι και σήμερα. Στο δικαστήριο
κατέθεσε ο αδερφός του Ουαλίντ, ο οποί-
ος δήλωσε στο δικαστήριο ότι ο γιος του
φούρναρη και δεύτερος κατηγορούμενος
ήταν μέλος της Χρυσής Αυγής. 

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της Εφημερί-
δας των Συντακτών «Ο ίδιος, μάλιστα, πρό-
σθεσε πως είχε δει το γιο του φούρναρη
να φοράει μπλουζάκια της Χρυσής Αυγής».
Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του βα-
σανισμού του «Αφού τον απήγαγαν και τον
κρέμασαν από μια αλυσίδα μέσα στο στά-
βλο, γελούσαν μαζί του, έκαναν προπόνη-
ση μποξ πάνω στη μούρη του, του κατέβα-
σαν το παντελόνι και του έβαλαν μια βέργα

από πίσω» κατέθεσε ο αδελφός του θύμα-
τος, τονίζοντας πως «αυτά που του έκαναν
δεν συμβαίνουν ούτε στις ταινίες». Σε ερώ-
τηση της εισαγγελέως, ο κατηγορούμενος
παραδέχθηκε ότι κρατούσε σε ομηρία το
θύμα και ότι κατά τη διάρκεια της απαγω-
γής τηλεφωνούσε στον αδελφό του θύμα-
τος, αναζητώντας δήθεν τον Ουαλίντ. 
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“Ό
χι μόνο αθώωσαν τα αφεντικά και έριξαν
στα μαλακά τους μπράβους τους, τώρα
το κράτος έρχεται και ζητάει τα ρέστα

από τους πυροβολημένους, απολυμένους και απλή-
ρωτους μετανάστες εργάτες γης της Ν. Μανωλάδας.
Τους ζητάνε να πληρώσουν 12.000 ευρώ δικαστικά
έξοδα που τα περνάνε στις κατά τόπους εφορίες. 

Δεν πρόκειται για δικαστικά έξοδα αλλά για ρα-
τσιστικά χαράτσια που έρχονται να επιβάλλουν και
με θεσμικό τρόπο την επιβολή της τρομοκρατίας σε
όσους τολμάνε να σηκώσουν κεφάλι στα αφεντικά”,
τόνισε έξω από το Υπουργείο Οικονομικών ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, Δημοτικός Σύμβουλος Αθήνας
με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ,
την ώρα που μετανάστες και αλληλέγγυοι διαδηλω-
τές, κρατώντας πανό της Ένωσης Μεταναστών Ερ-
γατών γης της Ν. Μανωλάδας είχαν συγκεντρωθεί
ζητώντας την άμεση διαγραφή των δικαστικών εξό-
δων την Πέμπτη 30/4.

“Εμείς δεν έχουμε να πληρώσουμε ούτε για να ζή-
σουμε. Μετά τη δίκη που αθώωσαν τον Βαγγελάτο, τα
περισσότερα παιδιά δεν μπορούν να βρουν δουλειά
ενώ δεν έχουμε πληρωθεί ούτε τα λεφτά που μας
χρωστάνε. Τώρα μας ζητάνε να πληρώσουμε χιλιάδες
ευρώ για τη δίκη. Πού να τα βρούμε;” αναρωτήθηκε ο
Τίπου από τους εργάτες γης της Μανωλάδας.

Λίγο αργότερα, αντιπροσωπεία των εργατών γης
της Μανωλάδας, της Ένωσης Μεταναστών Εργα-
τών και της ΚΕΕΡΦΑ συναντήθηκε με τον Κώστα
Παπαδιγενόπουλο, διευθυντή του Γραφείου της
υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη.

Σάλος
Η αντιπροσωπεία κατέθεσε το αίτημα για την δια-

γραφή αυτών των βεβαιωμένων από τις εφορίες χρε-
ών ως δικαστικών εξόδων. Ένα από αυτά είχε βεβαι-
ωθεί την 1/9/2014, όταν ακόμη δεν είχε καθαρογρα-
φεί η απόφαση-αίσχος του Μικτού Ορκωτού Δικα-
στηρίου της Πάτρας που ξεσήκωσε σάλο με τις ποι-
νές-χάδι σε βάρος των μπράβων που πυροβόλησαν
τους τριάντα πέντε εργάτες στα φραουλοχώραφα. 

Ο Κ. Παπαδιγενόπουλος ανέλαβε να προωθήσει
το συγκεκριμένο αίτημα και όπως ο ίδιος τόνισε
άμεσα θα γίνουν οι ενέργειες ώστε να παγώσουν
κατ' αρχήν οι οφειλές στις εφορίες, ενώ στην συνέ-
χεια θα πρέπει να βρεθεί τρόπος (ακόμα και νομο-
θετική ρύθμιση μπορεί να χρειαστεί) ώστε τα χρέη
αυτά να διαγραφούν διαπαντός.

“Δεν θα σταματήσουμε αυτήν την κινητοποίηση
μέχρι να διαγραφεί η άδικη βεβαιωμένη οφειλή και
να πάρουν τα δεδουλευμένα τους οι εκατοντάδες
εργάτες γης της Βαγγελάτος ΑΕ.

Σε κάθε περίπτωση, ο ρατσισμός και η κάλυψη
της εργοδοτικής τρομοκρατίας δεν μπορεί να δι-
καιώνεται με απαίτηση να πληρώσουν οι απλήρωτοι
μέχρι σήμερα εργάτες γης. Προκαλεί ερωτηματικά
η μαζική βεβαίωση αυτών των χρεών στις αρχές
Μάρτη 2015, επί νέας κυβέρνησης”, τονίζεται σε
ανακοίνωση που εξέδωσε η Ένωση Μεταναστών Ερ-
γατών και η ΚΕΕΡΦΑ αμέσως μετά τη συνάντηση.

Οι εργάτες γης της Ν. Μανωλάδας την επόμενη μέ-
ρα βρέθηκαν με το πανό τους στο Μουσείο και διαδή-
λωσαν μαζί με τους χιλιάδες εργαζόμενους και νεο-
λαίους στην μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση και δια-
δήλωση της εργατικής Πρωτομαγιάς.

ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ

ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ

Να διαγραφούν τα 
δικαστικά έξοδα

Στις 8 Μάη εκδικάζεται στο Α΄�Αυτόφω-
ρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών
η μήνυση του δημοτικού συμβούλου Αθή-
νας και συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρου
Κωνσταντίνου, κατά του Δημήτρη Κουκού-
τση, πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής,
για απόπειρα σωματικής βλάβης και συκο-
φαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση. 

Ο Κουκούτσης είχε στις 24 Αυγούστου
του 2012, προπηλακίσει στο προαύλιο της
βουλής τον Πέτρο Κωνσταντίνου, ο οποί-
ος, μαζί με αντιπροσωπεία, είχε επισκε-
φτεί τη βουλή για να καταθέσει ψήφισμα
του αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου δεκά-
δων χιλιάδων διαδηλωτών, ενάντια στις
ρατσιστικές επιχειρήσεις σκούπα “Ξένιος
Δίας” που τότε ξεκινούσε ο Δένδιας.  

Η δίκη είχε αρχικά οριστεί για τις 30
Οκτώβρη 2014, όμως πήρε αναβολή
ύστερα από αίτημα του κατηγορούμενου,
ο οποίος τότε είχε επικαλεστεί ασθένεια
προσκομίζοντας με το δικηγόρο του σχε-
τικό έγγραφο. Ο Κουκούτσης είναι ένας
από τους 69 κατηγορούμενους στη μεγά-
λη δίκη της Χρυσής Αυγής μαζί με όλους
τους  βουλευτές που είχαν εκλεγεί το
2012 και τα ηγετικά στελέχη της ναζιστι-
κής συμμορίας.   

Δίκη 
Κουκούτση

Στις 14 Μάη, δικάζεται στο Δ΄ Μο-
νομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών o
Πέτρος Κωνσταντίνου, ύστερα από
φασιστική μήνυση που έχει καταθέ-
σει σε βάρος του ο Τάσος Χατζηπα-
ράσχος, γνωστό μέλος των «αγανα-
κτισμένων» της Επιτροπής Κατοίκων
του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Χατζη-
παράσχος κατηγορεί τον Π.Κων-
σταντίνου για «ενορχήστρωση της
επίθεσης που δέχτηκε ομάδα φασι-
στών με την επωνυμία “Ελληνική
Γροθιά” στο πανεργατικό συλλαλη-
τήριο της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις
29/6/2010». Ψήφισμα που καταγγέλ-
λει την φασιστική δίωξη έχει ήδη πά-
ρει το Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας.

Δικαιοσύνη για τον Ουαλίντ

Αντιφασιστικό-Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ στις 8 και 9 Μάη, διορ-
γανώνουν για πρώτη φορά στην πόλη της Ξάνθης, ο Διδα-

σκαλικός Σύλλογος Ν. Ξάνθης, ο Σύλλο-
γος Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων
Αποφοίτων ΕΠΑΘ και η Ένωση Λειτουρ-
γών Μέσης Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Η πρώτη μέρα θα ξεκινήσει με ανοι-
χτή εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο
Ξάνθης με τους: Σπύρο Μαρκέτο, κα-
θηγητή Πολιτικών Επιστημών στο ΑΠΘ
και Μπάμπη Κουρουνδή, δικηγόρο, με

θέματα: « Η Εκπαίδευση μπροστά στην απειλή του φασισμού»
και « Η Δίκη της Χρυσής Αυγής και η σημασία της, 70 χρόνια

από τη Δίκη της Νυρεμβέργης». 
Την επόμενη μέρα θα γίνει ομιλία -

ανοιχτή συζήτηση με το Γιώργο Τσιάκα-
λο, καθηγητή παιδαγωγικής στο ΑΠΘ
με θέμα: «Το σχολείο ενάντια στο ρα-
τσισμό και στη ναζιστική ιδεολογία».
Στη συνέχεια θα γίνει συναυλία ενώ πα-
ράλληλα θα γίνονται σεμινάρια ενάντια
στο ρατσισμό και τις διακρίσεις.

Ν. ΙΩΝΙΑ Αντιφασιστική διαδήλωση

Κάτω τα χέρια από 
τον Π. Κωνσταντίνου 

ΞΑΝΘΗ Αντιφασιστικό Φεστιβάλ

Πρωτομαγιά στην Ξάνθη
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Bριλήσσια: Δημαρχείο
Δουκίσσης Πλακεντίας 6.45πμ
Τηλ. Επικοινωνίας 6947742771

Νέα Φιλαδέλφεια:
Δημαρχείο (Δεκελείας) 6.45πμ
Στάσεις: Νέα Ιωνία ΗΣΑΠ
Τηλ. Επικοινωνίας 6972013360

Ζωγράφου: πλ. Γαρδένιας, 7πμ
Στάσεις: Ούλωφ Πάλμε και 
Γρηγορίου Αυξεντίου
Τηλ. Επικοινωνίας
6978191832/6980120854

Βύρωνας: πλ. Αγίου Λαζάρου
(Χρυσοστ. Σμύρνης), 6.45 πμ
Στάσεις: Άλσος Παγκρατίου 
(Σπ. Μερκούρη και Ευτυχίδου)
Τηλ. Επικοινωνίας 6932825663

Ελληνικό: Μετρό, 6.45 πμ
Στάσεις: Μετρό Ηλιούπολης,
Μετρό Δάφνης,
Τηλ. Επικοινωνίας 6955968912

Καλλιθέα: ΗΣΑΠ, 6.45 πμ
Στάσεις: ΗΣΑΠ Πετράλωνα, 
Τεχνόπολη Γκάζι (Πειραιώς και
Περσεφόνης) Τηλ. Επικοινωνίας
6975703850/6972825701

Αμπελόκηποι: Νοσοκομείο 
Άγιος Σάββας, 7πμ
Στάσεις: Ομόνοια 
(Έξοδος Μετρό Πειραιώς)
Τηλ. Επικοινωνίας 6945677808/
6978192158/6977895434

Γαλάτσι: Γαλατσίου & Βεΐκου, 7πμ
Στάσεις: Πλ. Αμερικής
Τηλ. Επικοινωνίας
6945549910/6981517435

Άνω Λιόσια: 
Προαστιακός Άνω Λιοσίων, 6.45πμ
Στάσεις: Ίλιον – Πετρούπολη 
(Λακιώτης-Θηβών), Περιστέρι
(Μετρό Ανθούπολη-Θηβών), 
Αιγάλεω (Θηβών και Ιερά Οδός)
Τηλ. Επικοινωνίας
6972032108/6972837702

Ε
πιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Ιωάννη Πανούση έστειλαν στις 4/5/2015 οι συνήγοροι της πολιτι-
κής αγωγής Δημήτρης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης, Θανάσης Καμ-

παγιάννης και Κωνσταντίνος Σκαρμέας.

Η επιστολή στον υπουργό που κοινοποιήθηκε και στον υπουργό Δι-
καιοσύνης, τη Διοίκηση Εφετείου Αθηνών, το Δήμαρχο Κορυδαλλού, την
ΕΣΗΕΑ, τα ΜΜΕ αναφέρει: ...την ίδια μέρα [έναρξης της δίκης στις
20/4], καταγγέλθηκαν τουλάχιστον πέντε κρούσματα προκλητικών επιθέ-
σεων, εκ μέρους πέντε «αγνώστων», σε πρόσωπα τα οποία προσέρχον-
ταν στο χώρο του Δικαστηρίου, με κορυφαίο βεβαίως τον τραυματισμό
δύο αυτοπτών μαρτύρων κατηγορίας στη δίκη για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Οι δράστες, κατά τους καταγγέλλοντες, δήλωσαν την
ταυτότητά τους ως μέλη της «Χρυσής Αυγής» και διέφυγαν ανενόχλητοι.

Η πολιτική αγωγή αισθάνεται την υποχρέωση να σας επισημάνει, την
προκλητική ενέργεια και στη συνέχεια τη διαφυγή ακαταδίωκτων των
δραστών, παρά την υποτιθέμενη αυστηρή αστυνόμευση του χώρου γύ-
ρω από τη διεξαγωγή της δίκης, και να ζητήσει:

- να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέρα, για την ασφάλεια των θυμάτων
και των μαρτύρων κατηγορίας στη δίκη της «εγκληματικής οργάνωσης
Χρυση Αυγή», προκειμένου να μην επαναληφθούν παρόμοιες τρομοκρα-
τικές και εκφοβιστικές επιθέσεις από τα «τάγματα εφόδου» της Χρυσής
Αυγής, τις επόμενες μέρες διεξαγωγής της δίκης, αρχής γενομένης από
τις 7-5-2015.

- Να μας γνωρίσετε, εάν διερευνώνται ευθύνες αστυνομικών και αν
έχει αποφασιστεί η διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης ή οποιασ-
δήποτε άλλης εσωτερικής διαδικασίας έρευνας, για τον απρόκλητο
τραυματισμό των μαρτύρων κατηγορίας για τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα, λίγα μέτρα από την είσοδο του δικαστηρίου και την προκλητική
διαφυγή των δραστών χωρίς καμία καταδίωξη ή έρευνα.

Η πολιτική αγωγή επιμένει, τέλος, στο αίτημα για την διεξαγωγή της
δίκης στο φυσικό της χώρο του Εφετείου Αθηνών, χώρο απείρως πιο
ασφαλής για τα θύματα και τους μάρτυρες κατηγορίας, εύκολα προσβά-
σιμο σε όλους τους παράγοντες της δίκης, το κοινό και τα ΜΜΕ”.

Τ
ην Πέμπτη 7 Μάη συνεχίζεται η δί-
κη της Χρυσής Αυγής στη δικαστι-
κή αίθουσα των γυναικείων φυλα-

κών Κορυδαλλού. Δεκάδες βουλευτές,
πρωτοκλασάτα στελέχη και μέλη των
ταγμάτων εφόδου της ναζιστικής οργά-
νωσης θα βρεθούν ξανά στο εδώλιο κα-
τηγορούμενοι για σειρά εγκληματικών
πράξεων, καθώς και για ένταξη και διεύ-
θυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η δίκη ξεκίνησε στις 20 Απρίλη με την
ανάγνωση του καταλόγου των κατηγο-
ρούμενων, τη νομιμοποίηση των δικηγό-
ρων τους καθώς και την ανάγνωση των
ονομάτων των 131 μαρτύρων κατηγορίας
της εισαγγελίας. Η δεύτερη δικάσιμος
στις 7 Μάη περιλαμβάνει τη νομιμοποί-
ηση των δικηγόρων της πολιτικής αγω-
γής που υπερασπίζονται τα θύματα των
δολοφονικών επιθέσεων της Χρυσής Αυ-
γής καθώς και των δικών τους μαρτύρων
κατηγορίας. Είναι κρίσιμες διαδικασίες
για την εξέλιξη της δίκης.

Το ίδιο ισχύει για την πρόθεση της πο-
λιτικής αγωγής να δηλώσει παράσταση
και για το κομμάτι της δίκης που αφορά
στην ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης (άρθρο 187 του Ποινικού Κώ-
δικα). Το πόσο σημαντικό είναι αυτό, το
καταλαβαίνει κανείς από το γεγονός ότι
εκεί είναι κατηγορούμενοι ο Μιχαλολιά-
κος, ο Κασιδιάρης, ο Παππάς και τα άλλα
ηγετικά στελέχη της δολοφονικής συμ-
μορίας.

Ωστόσο δεν είναι δεδομένο ότι το αίτη-
μα αυτό της πολιτικής αγωγής θα γίνει
δεκτό από την έδρα του δικαστηρίου.
“Το 187 είναι ένα άρθρο δημόσιας ασφά-
λειας”, είχε εξηγήσει στο προηγούμενο
φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης (Νο
1171) ο Θανάσης Καμπαγιάννης από την
πολιτική αγωγή, “Άρα το έννομο αγαθό
το οποίο προσβάλλεται δεν είναι άμεσα
προσωπικό, αλλά είναι σα να λέμε η δη-
μόσια τάξη κι άρα όταν τίθεται ζήτημα
δήλωσης παράστασης πολιτικής αγωγής
στο 187, δεν γίνεται δεκτό από τα δικα-
στήρια.

Επειδή όμως στη συγκεκριμένη περί-
πτωση οι επιθέσεις ήταν στα πλαίσια της
εγκληματικής οργάνωσης και αυτοί που
θα ζητήσουν να νομιμοποιηθούν είναι
άμεσα παθόντες από τη δράση της εγ-

κληματικής οργάνωσης, γι�αυτό το λόγο
θα επιχειρηματολογήσουμε ότι θα πρέπει
να είμαστε πολιτική αγωγή όχι μόνο για
τις επιθέσεις και για τους συγκεκριμέ-
νους που την τέλεσαν, αλλά και για το
άρθρο 187 και για όλους τους διευθύνον-
τες και μέλη της εγκληματικής οργάνω-
σης”.

Γι' αυτό η παρουσία του αντιφασιστι-
κού κινήματος είναι απαραίτητη έξω από
το δικαστήριο. Και για έναν επιπλέον λό-
γο. Την ίδια ώρα που η ΧΑ κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να υποβαθμίσει τη δίκη (η απου-
σία των ηγετικών στελεχών της ΧΑ την
πρώτη μέρα αυτή την προσπάθεια δεί-
χνει, να υποβαθμίσουν τη σημασία της
διαδικασίας και να πέσουν τελικά οι ίδιοι
στα μαλακά), τα τάγματα εφόδου στέλ-
νουν μήνυμα ότι είναι παρόντα: οι ρατσι-
στικές-φασιστικές επιθέσεις σε βάρος
Πακιστανών μεταναστών στη Νέα Ιωνία
από οργανωμένες ομάδες ναζί ή η ρατσι-
στική επίθεση μίσους κατά τρανς γυναί-
κας και φίλου της που την υπερασπίστηκε
σε νυχτερινό κατάστημα στην Εύβοια από
ομάδα πέντε ατόμων (ένας εκ των οποίων
είχε στο σβέρκο του χαραγμένη με τα-
τουάζ μία σβάστικα) και του ιδιοκτήτη, εί-
ναι χαρακτηριστικές της επανεμφάνισης
των ταγμάτων εφόδου. Η καταδίκη των
χρυσαυγιτών είναι κρίσιμο βήμα για να τα
διαλύσουμε.

Λ.Β.

Τ
ο αντιφασιστικό κίνημα ετοιμάζεται, όπως και την πρώτη
μέρα της δίκης της ΧΑ, να δώσει μαζικά το παρόν έξω από
τις φυλακές Κορυδαλλού στις 7 Μάη. Η διαδήλωση της

ΚΕΕΡΦΑ θα ξεκινήσει στις 8πμ από το γήπεδο της Προοδευτικής.
Για την επιτυχία της, η Κίνηση οργανώνει ξανά προσυγκεντρώ-
σεις και ναυλώνει λεωφορεία που θα ξεκινήσουν από όλα τα ση-
μεία του Λεκανοπέδιου (βλέπε δίπλα).

Την ίδια μέρα, με απόφαση του Δήμου Κορυδαλλού, τα σχολεία,
τα αθλητικά κέντρα και όλες οι υπηρεσίες του δήμου θα παραμεί-
νουν κλειστά ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνέχιση της διεξα-
γωγής της δίκης στις φυλακές με υπαρκτό τον κίνδυνο των φασι-
στικών επιθέσεων. Ο Δήμος Κορυδαλλού και όλοι οι δήμοι της Β'
Πειραιά καλούν στην αντιφασιστική κινητοποίηση με συγκέντρωση
στο Δημαρχείο στις 8πμ.

Στις διαδηλώσεις καλεί ξανά η ΠΕΝΕΝ που την ίδια μέρα έχει
24ωρη απεργία ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού αλλά
και η ΑΔΕΔΥ. “Συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις στα δικαστήρια
Κορυδαλλού”, αναφέρει η απόφαση της ΑΔΕΔΥ, “Καλούμε τα
συνδικαλιστικά στελέχη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και Ομο-
σπονδιών σε συμμετοχή στην κινητοποίηση”.

Με στάσεις εργασίας συμμετέχουν Ομοσπονδίες και Πρωτοβάθ-
μια Σωματεία του δημοσίου, όπως η Ομοσπονδία Υπαλλήλων τ.
Υπουργείου Ανάπτυξης, ο Σύλλογος Δασκάλων Αριστοτέλης, ο
Σύλλογος Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας (ναυλώνει
και λεωφορείο που θα ξεκινήσει στις 7πμ από το νοσοκομείο) και το
Σωματείο Εργαζόμενων στο Δήμο Πετρούπολης (επίσης ναυλώνει
λεωφορείο που θα ξεκινήσει στις 7.30πμ από το Δημαρχείο Πε-
τρούπολης). Απόφαση συμμετοχής στην κινητοποίηση με το πανό
της πήρε η Συνέλευση Ιατρών Γεννηματά καθώς και το Αντιφασιστι-
κό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών. Στο Περιβολάκι καλεί το ΠΑΜΕ.

Το αντιφασιστικό κάλεσμα για τις 7 Μάη απλώθηκε και έξω από
την Αττική. Τρίωρη στάση εργασίας 11πμ-2μμ έχει αποφασίσει ο

Σύλλογος Δασκάλων και Νη-
πιαγωγών ν.Χανίων. Ο Σύλ-
λογος μαζί με την τοπική
ΚΕΕΡΦΑ καλούν αντιφασι-
στική συγκέντρωση στις
11πμ στην πλατεία Αγοράς.
Ενώ την ίδια μέρα ο Σύλλο-
γος Οικότροφων Φοιτητών
Ξάνθης με τη συμβολή του
πολιτιστικού συλλόγου “Η
Γέφυρα” οργανώνει αντιφα-
σιστική-αντιρατσιστική συ-
ναυλία στο Πολυτεχνείο
(ΠΡΟΚΑΤ), 7μμ.

• Συνέντευξη Τύπου για τη δίκη της
Χρυσής Αυγής οργανώνει την Τετάρτη 6
Μαΐου, 6μμ, στο Bιοτεχνικό Eπιμελητή-
ριο Aθηνών (Aκαδημίας 18) το Analyze-
Greece. Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάν-
νης (δικηγόρος, μέλος της Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη, JailGoldenDawn), Βα-
σιλική Κατριβάνου (βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ),
Kevin Ovenden (δημοσιογράφος, συγ-
γραφέας, Unite Against Fascism), Δημή-
τρης Χριστόπουλος (Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, Διεθνής Oμοσπονδία Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου, GoldenDawnWat-
ch), με συντονίστρια την Ιωάννα Μεϊτά-
νη (AnalyzeGreece). Η συνέντευξη Τύ-
που θα δοθεί στα αγγλικά.

• Μικρό φεστιβάλ πειραματικής μου-
σικής υπό τον τίτλο “Απόψε ΑΝΤΙΦΑσχε-
διάζουμε” οργανώνεται την Πέμπτη 7
Μάη στην Κυψέλη για την οικονομική
ενίσχυση της πολιτικής αγωγής κατά
της Χρυσής Αυγής. Από τις 7μμ στο
Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων (Κύπρου
91Α & Σικίνου). Αντί εισόδου, ελεύθερη
οικονομική συνεισφορά.

Ακόμη τους καλύπτει η Αστυνομία

Όλοι στον Κορυδαλλό την Πέμπτη 7/5
Προσυγκεντρώσεις
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Τ
ο βιβλίο "Ιμπεριαλισμός και παγκόσμια οι-
κονομία" εκδόθηκε για πρώτη φορά το
1917, λίγο μετά τη νίκη της Οκτωβριανής

Επανάστασης στη Ρωσία. Ο συγγραφέας του, ο
Νικολάϊ Μπουχάριν ήταν ένας από τους μεγά-
λους θεωρητικούς του κόμματος των Μπολσεβί-
κων. Το βιβλίο στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό σε
ένα χειρόγραφο γραμμένο το 1915, λίγους μή-
νες μετά το ξέσπασμα του Μεγάλου Πολέμου. Ο
ίδιος ο πόλεμος αλλά και οι προσωπικές περιπέ-
τειες του συγγραφέα εμπόδισαν την έκδοσή του
για πάνω από δυο χρόνια. Όπως γράφει ο ίδιος

ο Μπουχάριν στον πρόλογο:

"Το χειρόγραφο γράφτηκε σε μιαν εποχή που
ο Σοσιαλισμός, σταυρωμένος από το Κεφάλαιο
και τους 'Σοσιαλιστές' προδότες, υπέφερε τις
μεγαλύτερες δυνατές ταπεινώσεις. Πολύ σύντο-
μα αφού το είχε στείλει στη Ρωσία, ο συγγραφέ-
ας του είχε άφθονο χρόνο να συλλογιστεί πάνω
σε επαναστατικές προοπτικές μέσα στη φυλακή
του Σουηδού βασιλιά".

Οι "Σοσιαλιστές" προδότες στους οποίους
αναφέρεται ο Μπουχάριν ήταν οι ηγέτες της Β'
Σοσιαλιστικής Διεθνούς, δηλαδή της ένωσης
των ευρωπαϊκών (κύρια) κομμάτων της αριστε-
ράς της εποχής. Μόλις ξέσπασε ο πόλεμος τα
κόμματα αυτά πέταξαν στα σκουπίδια τις παλιές
τους διεθνιστικές διακηρύξεις και έτρεξαν να
υπερασπιστούν τα "δίκια του έθνους". Ο πόλε-
μος, έλεγαν, λίγο-πολύ ήταν ένα "ατύχημα", ένα
"λάθος". Για τον πόλεμο υπεύθυνος δεν ήταν ο
καπιταλισμός: υπεύθυνος ήταν ο Γερμανός Κάι-
ζερ, ο Τσάρος της Ρωσίας, η κυβέρνηση της Αγ-
γλίας (οι απαντήσεις ποίκιλαν ανάλογα με τη
χώρα). Οι καπιταλιστές δεν είχαν στην πραγμα-
τικότητα κανένα όφελος από τον πόλεμο έλεγε
ο Καρλ Κάουτσκι, ο ηγέτης του Σοσιαλδημοκρα-
τικού Κόμματος της Γερμανίας:

"Μετά το πέρας του τωρινού πολέμου δεν
υπάρχει καμιά οικονομική αναγκαιότητα για τη
συνέχιση του μεγάλου ανταγωνισμού στους
εξοπλισμούς. Το πολύ η συνέχισή τους θα υπη-
ρετεί τα συμφέροντα ελάχιστων καπιταλιστικών
ομάδων. Αντίθετα, η καπιταλιστική βιομηχανία
απειλείται από τις συγκρούσεις ανάμεσα στις
κυβερνήσεις. Κάθε διορατικός καπιταλιστής
πρέπει να φωνάξει στους συναδέλφους του: Κα-
πιταλιστές όλου του κόσμου, ενωθείτε!"

Η απάντηση των επαναστατών της εποχής
στην "προδοσία" αυτή (ο Λένιν αποκαλούσε τον
Κάουτσκι "αποστάτη") ήταν η θεωρία του ιμπε-
ριαλισμού. Ο πόλεμος, έλεγαν, δεν ήταν ούτε
υπόλειμμα του παρελθόντος, ούτε λάθος: ήταν
προϊόν του ίδιου του σύγχρονου καπιταλισμού.
Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ήταν "ο πόλεμος
που θα τέλειωνε τους πολέμους", όπως έγραφε
ο διάσημος συγγραφέας Τζορτζ Γουέλς, αλλά η
απαρχή μιας νέας, πιο αιματηρής φάσης του κα-
πιταλισμού. Όπως γράφει ο Μπουχάριν στο "Ιμ-
περιαλισμός και παγκόσμια οικονομία"

"Ο πόλεμος στην καπιταλιστική κοινωνία είναι
μια από τις μεθόδους του καπιταλιστικού αντα-
γωνισμού, όταν ο τελευταίος επεκτείνεται στη

σφαίρα της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτός είναι
ο λόγος που ο πόλεμος αποτελεί ενύπαρκτο νό-
μο μιας κοινωνίας που παράγει αγαθά κάτω από
την πίεση των τυφλών νόμων μιας αυθόρμητα
εξελισσόμενης παγκόσμιας αγοράς..."

Ο Λένιν απάντησε στον Κάουτσκι με το διάση-
μο, πλέον, βιβλίο του "Ο Ιμπεριαλισμός -ανώτα-
το στάδιο του καπιταλισμού". Η Ρόζα Λούξεμ-
πουργκ έγραψε την επίσης διάσημη σήμερα
"Μπροσούρα Γιούνιους". Το βιβλίο του Μπουχά-
ριν είναι σχετικά άγνωστο: ο ίδιος ο Μπουχάριν
εξοντώθηκε από το Στάλιν (αφού είχε πρόσκαι-
ρα συμμαχήσει μαζί του ενάντια στον Τρότσκι)
με τις διαβόητες δίκες της Μόσχας. Η συμβολή
του, όμως, στην κατανόηση του ιμπεριαλισμού
είναι τεράστια.

Κεφάλαιο

Η αφετηρία για να κατανοήσουμε τη στενή σχέ-
ση ανάμεσα στο σύγχρονο καπιταλισμό και τον
πόλεμο είναι, σύμφωνα με τον Μπουχάριν, η συγ-
κέντρωση στο εσωτερικό της κάθε εθνικής οικο-
νομίας του κεφάλαιου σε έναν μικρό αριθμό τερά-
στιων επιχειρήσεων, με πολύ στενούς δεσμούς με
το ίδιο το κράτος. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν "χω-
ράνε" πια στα στενά πλαίσια της χώρας τους και
αναζητούν αγορές, δάνεια, πρώτες ύλες και επεν-
δυτικές ευκαιρίες στη διεθνή αγορά.

Η γέννησή τους, δεν οφείλεται σε κάποια
"ανωμαλία" του συστήματος ούτε σε κάποια δια-
πλοκή ανάμεσα σε κάποιους καπιταλιστές και το
κράτος (παρόλο που υπάρχει αυτή η διαπλοκή).
Οφείλεται στην ίδια τη φυσιολογική λειτουργία
του ανταγωνισμού, σε αυτό που ο Μαρξ ονόμα-
ζε τάση "συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης
του κεφάλαιου": τα πιο δυνατά κεφάλαια μεγα-
λώνουν και επεκτείνονται συνεχώς σε βάρος
των πιο αδύναμων ανταγωνιστών τους. Το απο-

τέλεσμα είναι ο έλεγχος της εσωτερικής αγοράς
σε κάθε χώρα από ένα μικρό αριθμό επιχειρήσε-
ων, με "καταθλιπτικό βάρος" για την εθνική οικο-
νομία: η επιβίωση του ενός είναι στενά δεμένη
με την επιβίωση του άλλου.  Στο τέλος: "οι ξεχω-
ριστοί παραγωγικοί κλάδοι είναι με διάφορους
τρόπους συνυφασμένοι από κοινού σε ένα συλ-
λογικό σώμα, οργανωμένο σε μεγάλη κλίμακα...
Η "εθνική οικονομία" μετατρέπεται σε ένα τερά-
στιο, συνδυασμένο τραστ του οποίου οι
(συν)εταίροι είναι οι οικονομικοί όμιλοι και το
κράτος. Τέτοιους σχηματισμούς τους αποκα-
λούμε κρατικά καπιταλιστικά τραστ..."

Ο Μπουχάριν έχει κάνει στο βιβλίο του έναν
κατάλογο με τα μεγάλα "καρτέλ" στους σημαντι-
κούς κλάδους της εποχής: 6 στις μεταφορές, 21
στα μεταλλεύματα και τη μεταλλουργία, 6 στην
πέτρα και τον πηλό, 3 στην παραγωγή ηλεκτρι-
σμού, 14 στα χημικά κλπ. Το αποτέλεσμα της
δημιουργίας αυτών των "κρατικών καπιταλιστι-
κών τραστ" είναι να μεταφέρεται o ανταγωνι-
σμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις από το οικονο-
μικό στο διπλωματικό ή ακόμα και το στρατιωτι-
κό επίπεδο:

"Όταν πρόκειται να χορηγηθεί ένα δάνειο στη
μια ή την άλλη χώρα, η κυβέρνηση, βασιζόμενη
στη στρατιωτική της ισχύ, εξασφαλίζει το υψη-
λότερο δυνατό επιτόκιο για τους υπηκόους της,
εγγυάται υποχρεωτικές παραγγελίες, ορίζει πα-
ραχωρήσεις δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, αγω-
νίζεται κατά των ξένων ανταγωνιστών. Όταν αρ-
χίζει ο αγώνας για την εκμετάλλευση... μιας πε-
ριοχής που προηγουμένως δεν ήταν κατειλημ-
μένη από κανέναν, και πάλι η στρατιωτική ισχύς
του κράτους κρίνει ποιος θα [την] καταλάβει...
Σε 'ειρηνικές' εποχές ο στρατιωτικός κρατικός
μηχανισμός είναι κρυμμένος στα παρασκήνια...
σε καιρούς πολέμου εμφανίζεται επί σκηνής με
τον πιο άμεσο τρόπο..."

Η συνέχιση του πολέμου δεν υπηρετεί απλά
"κάποιες ομάδες καπιταλιστών", όπως έγραφε ο
Κάουτσκι. Ο πόλεμος δεν προκαλείται από τη
βιομηχανία και τους εμπόρους όπλων, για να έρ-
θουμε σε ένα σύγχρονο, συνηθισμένο επιχείρη-
μα. Είναι προϊόν του ίδιου του καπιταλισμού:

"Η καπιταλιστική κοινωνία είναι αδιανόητη χω-
ρίς εξοπλισμούς, καθώς είναι αδιανόητη χωρίς
πολέμους. Και ακριβώς όπως είναι αλήθεια ότι
δεν είναι οι χαμηλές τιμές που προκαλούν τον
ανταγωνισμό... αποτελεί εξίσου αλήθεια ότι δεν
είναι η ύπαρξη των όπλων η πρωταρχική αιτία
και η κινητήρια δύναμη στους πολέμους ... αλ-
λά, αντίθετα, το αναπόφευκτο των οικονομικών
συγκρούσεων καθορίζει την ύπαρξη των
όπλων."

Το βιβλίο του Μπουχάριν κυκλοφορεί στα ελ-
ληνικά από τις εκδόσεις "Μαρξιστικό Βιβλιοπω-
λείο" με τον αυθεντικό πρόλογο του Λένιν, γραμ-
μένο το 1915 και έναν εξαιρετικά κατατοπιστικό
επίλογο για τις θεωρίες του ιμπεριαλισμού,
γραμμένο την εποχή της αμερικανικής επέμβα-
σης στο Ιράκ από τον Κρις Χάρμαν.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr

Διαβάστε 
επίσης

Μπουχάριν: Ιμπεριαλισμός

Στο τετραήμερο του Μαρξισμού που ξεκινάει
στις 21 Μάη στην ΑΣΟΕΕ θα υπάρχουν πολλές
συζητήσεις αφιερωμένες στο θέμα «Ιμπεριαλι-
σμός και πόλεμος». Ο Βολοντιμίρ Ισένκο από το
Κίεβο μιλάει για την Ουκρανία, ο Ουασίμ Ουαγ-

κντί από το Κάιρο για την Επανάσταση και αντε-
πανάσταση στην Αίγυπτο, ο Ντίνος Αγιομαμίτης
από τη Λευκωσία και η Σία Αναγνωστοπούλου
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναλύουν την κατάστα-
ση στην Κύπρο και τους ελληνοτουρκικούς αν-

ταγωνισμούς, η Δήμητρα Κυρίλλου παρουσιάζει
το χάος που έφεραν οι ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις στη Μέση Ανατολή και ο Πάνος Γκαργκά-
νας μιλάει για τη μαρξιστική θεωρία για τον ιμ-
περιαλισμό.

Γιατί να
διαβάσουμε
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Η Αριστερά στην κυβέρνηση 
οι εργάτες στους δρόμους

Αμφιθέατρο Δεριγνύ 19.00-21.00
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, Δέσποινα 

Κωστοπούλου, Παναγιώτης Καλφαγιάννης, 

Κώστας Καταραχιάς, Αντώνης Νταλακογιώργος 

Η Ευρώπη των εργατών απέναντι
στην Ευρώπη των τραπεζιτών

Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00
Ομιλητές: Άλεξ Καλλινικος, 

Ντενί Γκοντάρ, Πάνος Γκαργκάνας

Μπορούν οι εργάτες 
να κυβερνήσουν;

Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, 

Ουασίμ Ουαγκντί, Χαντίμ Σεκ, 

Σταματία Τσουμέα, Kατερίνα Αβραμίδου

Στη φυλακή για πάντα 
οι ναζί της Χρυσής Αυγής

Αμφιθέατρο Δεριγνύ 19.00-21.00

Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, 
Τάκης Ζώτος, Κατερίνα Θωίδου, 
Στρατής Μπουρνάζος, Κώστας
Παπαδάκης, Θανάσης Καμπαγιάννης
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Γ
εμάτες από αναφορές σε «Grexit» είναι
τις τελευταίες δύο εβδομάδες τα πρω-
τοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων.

Με αφορμή την κατάθεση του αθλητικού νο-
μοσχεδίου από το υφυπουργείο Αθλητισμού
γίνεται μια ολόκληρη συζήτηση γύρω από το
ποδόσφαιρο. Κυριαρχούν οι αναφορές σε
σχέση με την αποβολή της ποδοσφαιρικής
ομοσπονδίας (ΕΠΟ) από τις διεθνείς οργανώ-
σεις εξαιτίας ορισμένων άρθρων του νομο-
σχεδίου. Εξ ου και το «Grexit». 

Το υφυπουργείο Αθλητισμού έχει δηλώσει
ότι βασική αιτία για το νέο αθλητικό νομοσχέ-
διο αποτελεί η καταπολέμηση της βίας. Γι’
αυτό στο νομοσχέδιο (αρχικά) υπήρχαν δύο
ζητήματα που πυροδότησαν αντιδράσεις. Το
θέμα των δικαστών στα πειθαρχικά όργανα
της ΕΠΟ και το ζήτημα για το «αυτοδιοίκητο»
του ποδοσφαίρου, όπως ισχύει σε όσες χώ-
ρες είναι μέλη των διεθνών οργανώσεων (UE-
FA, FIFA). 

Μετά από πολλές συζητήσεις και συνάντη-
ση με αντιπροσωπεία των διεθνών οργανώ-

σεων στις 29 Απρίλη, βρέθηκαν διατυπώσεις
που θεωρητικά ικανοποιούν και τις δύο πλευ-
ρές –και την κυβέρνηση και τους «θεσμούς»
του ποδοσφαίρου. Την Τρίτη 5 Μάη στην Ελ-
βετία, θα γινόταν η τελευταία συνάντηση του
υφυπουργού Αθλητισμού, Σταύρου Κοντονή
με την UEFA, ενώ το νομοσχέδιο έχει ανακοι-
νωθεί ότι θα έρθει στην Ολομέλεια της Βου-
λής στις 6 και 7 Μάη. 

Ο υφυπουργός Αθλητισμού μέσα από αυτή
την πίεση ακολούθησε το δρόμο που έχει επι-
λέξει η κυβέρνηση σε σχέση με όλα τα θέμα-
τα. Μέσα από τη «δημιουργική ασάφεια» κα-
τέληξε σε ένα συμβιβασμό και υποχωρήσεις
που ουσιαστικά δεν αλλάζουν τίποτα από
όσα ξέραμε. 

Αλλά, η βασική κριτική στο νομοσχέδιο δεν

είναι μόνο αυτή. Από τη μεριά της αριστεράς.
Το νομοσχέδιο δεν αγγίζει την βάση των προ-
βλημάτων: την σκληρή εμπορευματοποίηση
του ποδοσφαίρου και συνολικότερα του
αθλητισμού, την πλήρη του εξάρτηση από το
στοίχημα, τον έλεγχό του από μεγαλοκαπιτα-
λιστές μαζί με την δημιουργία ιδιωτικών
στρατών για την προστασία τους και την
εδραίωση της κυριαρχίας τους, την μη απο-
βολή τους από το χώρο του αθλητισμού ενώ
κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματι-
κές οργανώσεις ή απειλούν οικογένειες
αθλητών, η απουσία ελέγχου των ΠΑΕ ή ΚΑΕ
σαν να μην είναι εταιρίες.

Ο υφυπουργός συνεχώς αναφέρεται στην
εγκατάσταση ηλεκτρονικών συστημάτων πα-
ρακολούθησης και καμερών που υποτίθεται

θα διώξουν τους χούλιγκαν από τα γήπεδα.
Αυτά τα μέτρα το μόνο που κάνουν είναι να
εντείνουν την αστυνομοκρατία στο γήπεδο,
δεν πιάνουν τις οργανωμένες συμμορίες που
κατευθύνονται από τους εκάστοτε προ-
έδρους. Αντίθετα, απομακρύνουν τους φιλά-
θλους από τα γήπεδα, όπως και τα πανάκρι-
βα εισιτήρια. 

Η πραγματικότητα είναι ότι όσο οι Μαρινά-
κηδες, οι Μελισσανίδηδες και οι Γιαννακό-
πουλοι υπάρχουν στον αθλητισμό, τόσο η βία
θα παίρνει χαρακτηριστικά οργανωμένου εγ-
κλήματος. Και όσο δεν συγκρούεσαι με όλα
τα παραπάνω, αλλά υποχωρείς στους «θε-
σμούς», όσο καλές και να είναι οι προθέσεις
σου τα αποτελέσματα θα είναι τα ίδια. 

• Στο πρόγραμμα του τετραήμερου Μαρξι-
σμός 2015 θα υπάρχει συζήτηση με θέμα
«Αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα» με ομι-
λητές τους δημοσιογράφους της ERTopen
Νάσο Μπράτσο και Θωμά Σίδερη.

Νεκ.Δ.

Έξω οι καπιτάλες 
από τον αθλητισμό

Ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα
Δ

υνατό είναι το καλλιτεχνικό
πρόγραμμα του φετινού
Μαρξισμού με συμμετοχές

έκπληξη όπως είναι αυτή των πρω-
ταγωνιστών της ταινίας του Πάνου
Κούτρα “Xenia”, Νίκου Γκέλια
(Οδυσσέας / Όντι) και Κώστα Νι-
κούλι (Ντάνυ) που θα συμμετέχουν
στην συζήτηση που θα προηγηθεί
της προβολής της ταινίας την Πα-
ρασκευή 22/5 στις 21:30. Θα τους
προλογίσει ο Πάνος Κατσαχνιάς.

Ακριβώς ένα χρόνο μετά την
προβολή της, η ταινία «Xenia»
βραβεύτηκε στο τμήμα «Ένα κά-
ποιο βλέμμα» του 67ου κινηματο-
γραφικού φεστιβάλ των Καννών το
2014. Mετά και την πρόσφατη
βράβευση της από την Ελληνική
Ακαδημία Κινηματογράφου, όπου
απέσπασε συνολικά έξι βραβεία
και έκανε πάταγο για το αντιρατσι-
στικό της μήνυμα για την Ιθαγέ-
νεια των παιδιών με μεταναστευτι-
κή καταγωγή, θα παιχτεί και στο
Μαρξισμό 2015.

Συγκροτήματα

Στο συναυλιακό πρόγραμμα το
Σάββατο 23/4 στη σκηνή του Μαρ-
ξισμού στην αυλή της ΑΣΟΕΕ, θα
ανέβουν οι Radiosol που βρίσκον-
ται παρόντες σε όλα τα μεγάλα κι-
νηματικά ραντεβού με τους ska-
punk ήχους τους, οι Muchatrela
band με τα πνευστά και τις swing
μελωδίες τους, ενώ παρόντες θα
είναι και ο Pavleas με το ακουστικό
κομμάτι των JazzMatazz που θα
μας ξεναγήσουν στα τραγούδια
του Γούντυ Γκάθρυ, του αμερικάνι-
κου εργατικού κινήματος  του '30

και τις jazz μελωδίες των μαύρων
της Αμερικής.

Οι “Ανθρώπινοι Ζωολογικοί Κή-
ποι” ήταν η παράσταση της ομά-
δας Quilombola που συγκροτήθηκε
από καλλιτέχνες (και όχι μόνο) που
συμμετείχαν ενεργά στη διοργάνω-
ση του φετινού Αντιφασιστικού Φε-
στιβάλ Παραστατικών Τεχνών. Οι
“Ανθρώπινοι Ζωολογικοί Κήποι”
μας θυμίζουν τις αρχές της αποι-
κιοκρατίας όταν φέρνανε ιθαγενείς
στην Ευρώπη, και έστηναν τα πρώ-
τα «φρικ σόους». Σήμερα στο κλου-
βί που χτίζουν συστηματικά οι από
πάνω μπαίνουν μετανάστες, ανάπη-
ροι, άστεγοι, λεσβίες. Ο ρατσισμός
μπορεί να αλλάζει μορφή, αλλά
υπάρχει και σήμερα. Στο Μαρξισμό
το Σάββατο 22/5 πριν τις συναυλίες
θα παιχτεί “Η Συνέντευξη”, το πιο
δραματοποιημένο απόσπασμα της
παράστασης.

Μαζί μας θα είναι και οι “Masterz
of the Sringz” με το “Μπροζ Γρε-
μοζ” ένα άκρως βέβηλο θέαμα που
με το πλέον σατυρικό τρόπο προ-
σπαθεί να αποδομήσει κάθε έννοια
διδακτικότητας της τέχνης και να
χτυπήσει την υποκρισία της “αυ-
θεντίας” των καλλιτεχνών.

Λίγο νωρίτερα, το Σάββατο 23/4
στις 14:30 στην αίθουσα Α25 ο Βα-
σίλης Κουκαλάνι ηθοποιός και σκη-
νοθέτης και ο Αντώνης Ρέλλας από
την Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ
“Μηδενική Ανοχή” και την Κίνηση
Καλλιτεχνών με Αναπηρία θα έχουν
ανοίξει την συζήτηση πάνω στην
τέχνη και τον ρόλο της σαν απελευ-
θερωτική δύναμη. Μαζί τους ο Κυ-
ριάκος Μπάνος.
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Μ
έρα αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ, ήταν η φετινή Πρωτομαγιά στον
Πειραιά. Αυτό το μήνυμα έστειλαν εκα-

τοντάδες εργαζόμενοι, ντόπιοι και μετανάστες
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των 12 σωμα-
τείων του Πειραιά, πραγματοποιώντας συγκέν-
τρωση μπροστά στο μνημείο των πεσόντων του
Αυγούστου του 1923 στο Πασαλιμάνι. Ήταν εκεί
με τα πανό τους η ΠΕΝΕΝ, η Ένωση Λιμενεργα-
τών ΟΛΠ, η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ, το ΜΕ-
ΤΑ, ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις
Διαθεσιμότητες, το Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών
Πειραιά, η ΚΕΕΡΦΑ, οι Δομές Αλληλεγγύης Πει-
ραιά, η ΚΑΡ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ. 

Χαρακτηριστικές ήταν οι ομιλίες των εκπροσώ-
πων των σωματείων, που όλοι κινήθηκαν στη
γραμμή της ρήξης και της σύγκρουσης με την
προωθούμενη ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και στους
εκβιασμούς της ΕΕ και του ΔΝΤ, στέλνοντας
απευθείας το μήνυμα στον αναπληρωτή υπουργό
Οικονομίας, αρμόδιου για θέματα Ναυτιλίας, Θ.
Δρίτσα και σε άλλους βουλευτές της κυβέρνησης
που ήταν παρόντες. 

Τη συγκέντρωση άνοιξε ο Αντώνης Νταλακο-
γιώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ και γραμματέας
του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. «Οι τοκογλύφοι
δανειστές εδώ και τρεις μήνες κάνουν τα πάντα
για να ακυρώσουν τη θέληση του ελληνικού λαού
και να σύρουν τη νέα κυβέρνηση σε ταπεινωτικό
συμβιβασμό, στην υποχώρηση και στην εγκατά-
λειψη και αυτού του ελάχιστου προγράμματος με
βάση το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές του
Γενάρη 2015. Αυτοί οι εκβιασμοί έχουν ήδη δρο-
μολογήσει σοβαρότατες  υποχωρήσεις στο στρα-
τόπεδο της κυβέρνησης... Ποιος άραγε θα πί-
στευε πριν από τρεις μήνες ότι μία κυβέρνηση με
κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και την Αριστερά θα έβαζε πω-
λητήριο στο μεγαλύτερο Λιμάνι της χώρας για το
ξεπούλημά του;». 

Ο Νίκος Γεωργίου, πρόεδρος των Εργαζόμε-
νων του ΟΛΠ συμπλήρωσε: «Εμείς θα συνεχίσου-
με  μέχρι τέλους τον αγώνα που έχουμε ξεκινήσει
εδώ και 10 χρόνια, και σας καλούμε στην απερ-
γιακή συγκέντρωση την Πέμπτη 7 Μάη. Ζητάμε
την αμέριστη συμπαράσταση όλων των συνδικά-
των της πόλης του Πειραιά, γιατί το επιχειρούμε-
νο ξεπούλημα του Λιμανιού, θα έχει επιπτώσεις
στους εργαζόμενους και στο κοινωνικό σύνολο.
Θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε πλέ-
ον να κάνουμε πίσω ούτε βήμα. Η πλειοψηφία
των εργαζομένων στο Λιμάνι και όχι μόνο, στήρι-
ξε καθολικότατα την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που
σήμερα συζητάει το ξεπούλημά του». 

Μετά το χαιρετισμό του ταμία του Σωματείου
Εργαζομένων Παπαστράτος, Στέλιου Σόμπολου,
η Ζωή Πεδιώτη, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομο-

σπονδίας Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας τόνι-
σε: «Σήμερα χτίζουμε την ταξική ενότητα για να
πάρουμε πίσω τις δουλειές μας, τα σχολεία μας,
τα νοσοκομεία μας και όλα όσα μας λεηλάτησαν.
Σε αυτήν την κατεύθυνση ζητάμε να επανέλθουν
οι απολυμένοι δημόσιοι υπάλληλοι στις θέσεις
τους, να ανατραπεί το άθλιο σύστημα αξιολόγη-
σης» ενώ πρόσθεσε και το αίτημα της αποστρα-
τιωτικοποίησης του υπουργείου Εμπορικής Ναυ-
τιλίας.     

Αφετηρία

«Απαιτούμε εδώ και τώρα άμεση κατάργηση
όλων των αντεργατικών μνημονιακών νόμων»,
συμπλήρωσε ο Λευτέρης Ρενιέρης πρόεδρος των
Εργαζόμενων του ΗΣΑΠ. «Η φετινή εργατική
Πρωτομαγιά από ημέρα μνήμης των αγώνων και
των κατακτήσεων της εργατικής τάξης, καλείται
να γίνει και αφετηρία δυναμικής επανεκκίνησης
των εργατικών και λαϊκών αντιστάσεων. Να γίνει
η αρχή για να σηκώσουν οι εργαζόμενοι ψηλά το
κεφάλι, και να συντονιστούν μαζί με όλα τα θύμα-
τα των μνημονιακών πολιτικών για να ανατρέψουν
τα μνημόνια που χρεοκοπούν τους εργαζόμενους
και την πλειοψηφία του ελληνικού λαού». 

Η συγκέντρωση έκλεισε με την ομιλία του Τά-
σου Αναστασιάδη από το Συντονισμό ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες. «Η φετινή
Πρωτομαγιά είναι μία από τις πιο σημαντικές των
τελευταίων χρόνων, γιατί μετά από τόσα χρόνια
αγώνων, η εργατική τάξη και η νεολαία όλης της
χώρας ξεφορτώθηκε τις μνημονιακές κυβερνή-
σεις που ρήμαζαν το λαό και τους εργαζόμενους,
για το συμφέρον της τρόικας της ΕΕ και της ερ-
γοδοσίας. Μπορεί να γίνει σημείο αφετηρίας για
να ξαναβγεί στους δρόμους η δύναμη των εργα-
ζόμενων που θα επιβάλουν τις δικές τους λύσεις.
Τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από το ευρώ
και την ΕΕ, το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων.
Πρώτος μεγάλος σταθμός για τον Πειραιά είναι η
7η Μάη, η απεργία των Λιμανιών και η δίκη της
Χρυσής Αυγής. Έτσι μπορούμε να επιβάλουμε
ότι θα μπουν οι εργάτες φραγμός στις υποχωρή-
σεις της κυβέρνησης και όπως ξεφορτωθήκαμε
την προηγούμενη κυβέρνηση, να ξεφορτωθούμε
τα μνημόνιά τους και τις πολιτικές τους».  

Αμέσως μετά τις ομιλίες και την κατάθεση στεφά-
νων, έγινε πορεία στους δρόμους του Πειραιά που
κατέληξε συμβολικά στον ΟΛΠ. Πορεία από την
πλατεία Καραϊσκάκη στο Πασαλιμάνι πραγματοποί-
ησε και το ΠΑΜΕ. 

Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Πρωτομαγιά αντίστασης στους συμβιβασμούς

Μ
αχητικές ήταν οι συγκεντρώ-
σεις της Πρωτομαγιάς σε
όλες τις πόλεις της χώρας.

«Πάνω από 2000 εργαζόμενοι και
νεολαίοι συμμετείχαν στην Πρωτο-
μαγιάτικη συγκέντρωση της Θεσσα-
λονίκης που κάλεσαν το Εργατικό
Κέντρο και η ΕΔΟΘ στην πλατεία
Αριστοτέλους» περιγράφει στην Ερ-
γατική Αλληλεγγύη ο Μπάμπης.
«Μετά τις ομιλίες των συνδικαλιστών
ακολούθησε πορεία μέχρι το μνημείο
του Καπνεργάτη όπου κατατέθηκαν
στεφάνια. Με πανό συμμετείχε το
Σωματείο του Ψυχιατρικού Νοσοκο-
μείου Θεσσαλονίκης, το Σωματείο
Συνταξιούχων ΙΚΑ, το ΜΕΤΑ, η Νεο-
λαία ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, το ΣΕΚ και άλλες οργανώσεις.
Συγκεντρώσεις επίσης έγιναν στο
Άγαλμα Βενιζέλου με κάλεσμα του
ΠΑΜΕ και στην Καμάρα με κάλεσμα
οργανώσεων και συλλογικοτήτων». 

“1000 περίπου εργαζόμενοι και νε-
ολαίοι διαδήλωσαν την Πρωτομαγιά
στα Γιάννενα. Η συγκέντρωση ξεκίνη-
σε από το Εργατικό Κέντρο και στη
συνέχεια έγινε η πορεία μέχρι τη Νο-
μαρχία”, μας είπε η Λουίζα. “Υπήρχαν
πανό του Εργατικού Κέντρου, της
ΕΛΜΕ, του ΜΕΤΑ, της Νεολαίας ΣΥ-
ΡΙΖΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της ΚΕΕΡΦΑ,
του ΣΕΚ και άλλων οργανώσεων και
συλλογικοτήτων. Είχε καιρό να γίνει
στα Γιάννενα τέτοια διαδήλωση, που
είχε μάλιστα έντονο παλμό στέλνον-
τας στην κυβέρνηση το μήνυμα της
ρήξης με τις πολιτικές της ΕΕ των
μνημονίων και του ρατσισμού”.

“Εκατοντάδες διαδήλωσαν στην
Πάτρα”, μας είπε η Βερονίκη, “Οργα-
νωμένα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί
της Α' ΕΛΜΕ Αχαϊας, εργαζόμενοι
της ΕΡΤ και των νοσοκομείων, διοι-

κητικοί πανεπιστημίου, εμποροϋπάλ-
ληλοι και άλλοι. Έγιναν τρεις πορεί-
ες οι οποίες κάποια στιγμή ενώθη-
καν. Σαν ΣΕΚ είχαμε δυναμική πα-
ρουσία, το πανό μας έγραφε 'μία λύ-
ση: αντικαπιταλιστική ανατροπή με
διαγραφή του χρέους και εργατικό
έλεγχο' ενώ στις συζητήσεις μας με
τους διαδηλωτές τους καλούσαμε
στο μαρξισμό για να συζητήσουμε τη
συνέχεια των αγώνων μας”.

“Πάνω από 400 άτομα διαδήλωσαν
στα Χανιά”, μας είπε ο Ειρηναίος. “Η
διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία
Αγοράς με χαιρετισμούς φορέων και
κομμάτων. Ακολούθησε πορεία στους
δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή
του Συλλόγου Φοιτητών Πολυτεχνεί-
ου, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ και άλ-
λων αριστερών οργανώσεων. Μοιρά-
σαμε ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ που
καλεί στις 7 Μάη, τη δεύτερη μέρα
της δίκης της ΧΑ, σε αντιφασιστική κι-
νητοποίηση στις 11πμ στην πλατεία
Αγοράς”.

Διαγραφή του χρέους

“Πάνω από 1000 άτομα διαδήλω-
σαν στην πορεία που ξεκίνησε από
το Εργατικό Κέντρο, βάδισε στους
δρόμους της πόλης και κατέληξε
στην πλατεία Ελευθερίας”, μας είπε
ο Πάνος από το Ηράκλειο, “Οργανω-
μένα συμετείχαν εκεί το Εργατικό
Κέντρο Ηρακλείου, οι αρχαιολόγοι, ο
σύλλογος δασκάλων, οι ειδικευόμε-
νοι γιατροί, οι φοιτητικοί σύλλογοι.
Παρουσία είχαμε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το
ΣΕΚ φωνάζοντας για τη διαγραφή
του χρέους, όπως και αντιρατσιστικά
και αντιφασιστικά συνθήματα. Ανά-
λογη μαζικότητα είχε και η πορεία
του ΠΑΜΕ”.

“Η απεργιακή συγκέντρωση στο
Ρέθυμνο δεν οργανώθηκε από τις
ηγεσίες των συνδικάτων με αποτέλε-
σμα να συγκεντρωθούν μερικές δε-
κάδες διαδηλωτές έξω από το Εργα-

τικό Κέντρο, οι περισσότεροι φοιτη-
τές”, μας είπε η Μαριλύδα. “Παρόλα
αυτά, δώσαμε 7 φύλλα της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης και συγκεντρώσα-
με κοντά 50 ευρώ ενίσχυση, συζη-
τώντας με όλους για το πώς χρειάζε-
ται να προχωρήσουμε τις μάχες και
καλώντας τους στο Μαρξισμό”.

Αρκετά μαζική ήταν η συγκέντρω-
ση της εργατικής Πρωτομαγιάς στην
Ξάνθη με τη συμμετοχή περίπου 300
διαδηλωτών. “Οι δυο ξεχωριστές
συγκεντρώσεις -των συνδικαλιστικών
φορέων και σωματείων, του ΣΥΡΙΖΑ,
του ΣΕΚ και της ΚΕΕΡΦΑ- στο Εργα-
τικό Κέντρο και αυτή της Πρωτοβου-
λίας για την Ταξική και Αγωνιστική
Πρωτομαγιά -που καλούσαν η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η Λαϊκή Αντίσταση (ΚΚΕ-μλ)
και οι Αγωνιστικές Κινήσεις- λίγα μέ-
τρα πιο κάτω, στην Πλατεία Ελευθε-
ρίας, ενώθηκαν και πορεύτηκαν
στους δρόμους της πόλης με συνθή-
ματα ενάντια στη λιτότητα, το ρατσι-
σμό και τους φασίστες. Διακριτή
ήταν επίσης η παρουσία της ΕΛΜΕ
Ξάνθης με σημαίες, ενώ με πανό
συμμετείχε και η συνδικαλιστική πα-
ράταξη ΜΕΤΑ” μας περιγράφει ο
Παντελής σε ανταπόκρισή του. 

Εκατοντάδες εργαζόμενοι συγκεν-
τρώθηκαν και στο Βόλο στην πλατεία
Ελευθερίας στη συγκέντρωση που
καλούσε το Εργατικό Κέντρο. «Οι
συνδικαλιστές αναγκάστηκαν κάτω
από την πίεση του κόσμου να που
στις ομιλίες τους ότι τα συνδικάτα
συνεχίζουν στο δρόμο του αγώνα.
Στην πορεία πανό είχε το ΣΕΚ, το Ξε-
κίνημα, και η ΛΑΑΣ. Η πορεία κατέ-
ληξε στο Ταχυδρομείο, όπου βρίσκε-
ται το μνημείο των πεσόντων του
1936. Εκεί βρίσκονταν το πανό και η
μικροφωνική της ΑΝΤΑΡΣΥΑ» μας εί-
πε ο Δημήτρης.

“Aγωνιστικά τιμήθηκε και στη Λά-
ρισα η εργατική Πρωτομαγιά, με δύο
συγκεντρώσεις-πορείες. Η πρώτη

στην πλατεία Νομαρχίας
με κάλεσμα της ΑΔΕΔΥ
όπου συμμετείχαν η ΕΛ-
ΜΕ, ο Σύλλογος Δασκά-
λων και Νηπιαγωγων, ο
Δήμος, η Περιφέρεια και
άλλοι φορείς”, μας μετέ-
φερε ο Πέτρος. 

Πρωτομαγιάτικη συγ-
κέντρωση έγινε και στην
Αλεξανδρούπολη μπρο-
στά στο Εργατικό Κέν-
τρο, όπου έγιναν ομιλίες
από εκπροσώπους της
ΑΔΕΔΥ και άλλους συνδι-
καλιστικούς φορείς. Το
παρόν έδωσαν με τα πα-
νό τους η ΑΔΕΔΥ και η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η
χηρό μήνυμα αντίστασης στους
εκβιασμούς των δανειστών αλλά
και στους συμβιβασμούς της κυ-

βέρνησης έστειλε η φετινή Πρωτομαγιά
στην Αθήνα. Δεκάδες χιλιάδες διαδηλω-
τές, εργαζόμενοι, νεολαίοι, συνταξιού-
χοι, ντόπιοι και μετανάστες, πλημμύρι-
σαν από νωρίς το πρωί και για πολλές
ώρες το κέντρο της πόλης, ενάντια στις
νέες επιθέσεις που ετοιμάζουν ΔΝΤ-ΕΕ-
ΕΚΤ και αποδέχεται ο “έντιμος συμβιβα-
σμός” του ΣΥΡΙΖΑ.

Το κάλεσμα μιας σειράς σωματείων,
συλλογικοτήτων και αριστερών οργανώ-
σεων, κατά κύριο λόγο της επαναστατι-
κής - αντικαπιταλιστικής αριστεράς, για
απεργιακή συγκέντρωση στο Μουσείο,
αποδείχτηκε σωστό. Εκεί συσπειρώθη-
καν όλα τα κομμάτια του κινήματος που
απαιτούν την άμεση ικανοποίηση των αι-
τημάτων των εργατών και της νεολαίας
κόντρα στις υποχωρήσεις που φέρνει η
απόφαση της κυβέρνησης να αποπλη-
ρώσει το χρέος. Όχι τυχαία η διαδήλω-
ση αυτή, ήταν η μεγαλύτερη που έγινε
στην Αθήνα, εκφράζοντας τη διάθεση
αλλά και την πρόθεση για κλιμάκωση
των αγώνων ενάντια σε παλιά και νέα
μνημόνια. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωτοστάτησε
για την επιτυχία της.

Επικεφαλής του μπλοκ του Μουσείου
μπήκαν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ με το
πανό της ΠΟΣΠΕΡΤ και τα χαρακτηρι-
στικά συνθήματα του πολύμηνου αγώνα
τους, όπως “Η ΕΡΤ είναι ανοιχτή, είναι η
φωνή του κάθε αγωνιστή”. Εκπροσω-
πώντας τους, ο Γιάννης Λευκιμιάτης είπε
από το βήμα της συγκέντρωσης: “Την
ΕΡΤ την ανοίξαμε εμείς, την ανοίξαμε
μαζί σας, με όσους συμμετέχετε σε αυτό
το συλλαλητήριο. Ποτέ δεν πιστέψαμε
ότι η ΕΡΤ έχει κλείσει. Τώρα άνοιξε και

επίσημα. Γι’ αυτό
θέλω να σας καλέ-
σω την πρώτη μέ-
ρα που θα πάμε να πιάσουμε δουλειά
στην ΕΡΤ, να δώσουμε και εκεί όλοι μαζί
το παρόν για να δείξουμε ότι 'εργάτες
ενωμένοι ποτέ νικημένοι'”.

Ακολουθούσαν μια σειρά εργατικά
σωματεία και συλλογικότητες, όπως η
ΕΤΕΡ, ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλει-
σίματα και τις Διαθεσιμότητες, το μεγα-
λύτερο σωματείο του ΜΕΤΡΟ - ΣΕΛΜΑ,
το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προ-
σωπικού ΥΠ.ΠΟ, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων Ιντρακόμ. Επίσης, το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων μαζί με το Σύλλογο
Εργαζομένων στον Άγιο Σάββα, το Σω-
ματείο Εργαζόμενων στο Αγλαϊα Κυρια-
κού, τη Συνέλευση Ιατρών Γεννηματά. 

Ο Χρίστος Αργύρης ειδικευόμενος
στο Γεννηματά μίλησε από το βήμα της
συγκέντρωσης για τις επισχέσεις εργα-
σίας των γιατρών που φουντώνουν στα
δημόσια νοσοκομεία και κορυφώνονται
στην 24ωρη πανυγειονομική απεργία
στις 20 Μάη. Με πανό “Όχι λεφτά για
τους θεσμούς, συμβάσεις και δουλειά
για τους ηθοποιούς” διαδήλωσε και η
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποιών.

Η πιο δυναμική παρουσία, αυτή που
πραγματικά έκλεψε την παράσταση,
ήταν των μεταναστών στο μπλοκ της
ΚΕΕΡΦΑ και της Ένωσης Μεταναστών
Εργατών. Εκεί διαδήλωσαν η κοινότητα
της Γουινέας, η Επιτροπή Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων Μπαγκλαντές, μετανάστες
από τη Mανωλάδα. Σε όλη τη διάρκεια
της πορείας δε σταμάτησαν να φωνά-
ζουν συνθήματα όπως “Δικαιοσύνη για
τον Καμαρά, τον Παύλο Φύσσα, τη Μα-
νωλάδα”. “Σήμερα η διαδήλωση είναι
παγκόσμια, για την Πρωτομαγιά”, μας

είπε ο Λαμίν Καμπά,
συντονιστής της
κοινότητας Γουινέ-

ας, “Είναι μεγάλη ευκαιρία για μας να
πούμε στην κυβέρνηση ό,τι έχει σαν
πρόγραμμα να μην κάνει πίσω, να προ-
χωρήσει, να δώσει χαρτιά και νομιμοποί-
ηση για όλους τους μετανάστες εργά-
τες που δουλεύουμε εδώ, άσυλο για
τους πρόσφυγες. Θα είμαστε ξανά και
ξανά στο δρόμο”.

Μετανάστες

Το μαχητικό μπλοκ των μεταναστών,
μαζί με το φοιτητικό από τα ΤΕΙ Πειραιά
που απαιτούσε την καταδίκη των νεονα-
ζί της Χρυσής Αυγής στη δίκη που συνε-
χίζεται στις 7 Μάη, έφεραν στην πρώτη
γραμμή της φετινής Πρωτομαγιάς τα αι-
τήματα του αντιρατσιστικού και αντιφα-
σιστικού κινήματος. “Τι θέλουμε;”, ρω-
τούσε ο επικεφαλής των μπλοκ των με-
ταναστών από τη ντουντούκα “Χαρτιά!”,
απαντούσαν με μια φωνή οι διαδηλω-
τές. “Πότε;”, συνέχιζε η ντουντούκα.
“Τώρα!” ήταν η απάντηση. 

Αμέσως μετά βάδισαν οι Φοιτητικοί
Σύλλογοι του Πολυτεχνείου και μια σει-
ρά εργατικά κομμάτια όπως οι ειδικευό-
μενοι γιατροί σε επίσχεση, το Σωματείο
Εργαζομένων στο Αττικό, το Σωματείο
Μισθωτών Τεχνικών, ο Σύλλογος Βιβλίου
Χάρτου Ατικής, το Πανελλήνιο Σωματείο
WIND, το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων
Σπάρτακος, το Σωματείο Σερβιτόρων
Μαγείρων, το Σωματείο Εργαζόμενων σε
ΜΚΟ, ο Σύλλογος Εργαζόμενων στα
Φροντιστήρια Καθηγητών, η συλλογικό-
τητα “attack σε ανεργία και επισφάλεια”,
η Αγωνιστική Πρωτοβουλία Φαρμακοποι-
ών. Εκτός από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που είχε
ένα ιδιαίτερα μαζικό μπλοκ, από το Μου-

σείο ξεκίνησαν μια σειρά ακόμα αριστε-
ρές οργανώσεις και συλλογικότητες. 

Όταν η πορεία έφτασε στην πλατεία
Κλαυθμώνος, συναντήθηκε με τη συγ-
κέντρωση που καλούσαν ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
και ΕΚΑ και στην οποία συμμετείχαν οι
αγωνιζόμενες καθαρίστριες του υπουρ-
γείου Οικονομικών, οι απεργοί της Coca-
Cola, η Ένωση Συνταξιούχων Αεροπορι-
κών Επιχειρήσεων και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί
τα κανάλια στα ρεπορτάζ τους να πρό-
βαλαν κατά κόρον το Βαρουφάκη και τα
άλλα κυβερνητικά στελέχη που παρου-
σιάστηκαν στη συγκέντρωση, από το βή-
μα όμως ακούγονταν αιτήματα του κινή-
ματος: να ξανανοίξει το εργοστάσιο
απαίτησε εργαζόμενος της Coca-Cola,
αναγνώριση του παλαιστινιακού κρά-
τους ζήτησε η παλαιστινιακή παροικία,
να γυρίσουν πίσω οι απολυμένοι, επι-
στροφή μισθών και συντάξεων, όχι στην
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας,
σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων κλπ,
απαίτησαν εκπρόσωποι των συνδικάτων.
Στο Σύνταγμα είχε πραγματοποιήσει νω-
ρίτερα συγκέντρωση το ΠΑΜΕ.

Σε όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης
μέχρι το Σύνταγμα, οι εργαζόμενοι της
ΕΡΤ κέρδιζαν το μαζικό χειροκρότημα
του κόσμου που παρακολουθούσε την
πορεία στο πλάι, ενώ έξω από τη Βουλή
τους περίμεναν οι καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών για να φωνά-
ξουν κοινά συνθήματα. “Η αριστερή λι-
τότητα είναι μια απάτη, νόμος είναι το
δίκιο του εργάτη” ήταν το σύνθημα που
έκανε τη μεγαλύτερη αίσθηση και, ενώ
ξεκίνησε από το ΣΕΚ και την Εργατική
Αλληλεγγύη, σύντομα απλώθηκε σε
πολλά περισσότερα μπλοκ. 

Λένα Βερδέ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΑΘΗΝΑ

1η Μάη, Πασαλιμάνι

1η Μάη, Πάτρα

1η Μάη, Αθήνα
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Τ
ο φεστιβάλ Outview οργανώνεται φέτος 7 με 15 Μάη. Συ-
νεπές στο ραντεβού και τον στόχο του φέρνει και φέτος
μια πλειάδα από αξιόλογες queer ταινίες, που χωρίς το

Outview δύσκολα έως καθόλου θα είχαμε τη δυνατότητα να πα-
ρακολουθήσουμε στις αίθουσες. Ταινίες μυθοπλασίας, τεκμη-
ρίωσης, μικρού μήκους, με κοινό παρονομαστή  το φύλο και τη
σεξουαλικότητα, ταινίες που δεν απευθύνονται σε  ένα συγκεκρι-
μένο ακροατήριο, ίσα-ίσα πιστεύουμε ότι οι πιο πολλές αφορούν
όλες και όλους μας.

Ξεκινώντας από την ταινία που ανοίγει το φεστιβάλ, το «Pri-
de», αξίζουν συγχαρητήρια στους διοργανωτές σχετικά με την
επιλογή. Πρόκειται για μια ταινία που δείχνει μέσα από την αλη-
θινή ιστορία μιας γκέι ομάδας που συμπαραστάθηκε στους Βρε-
τανους ανθρακωρύχους στη μεγάλη απεργία του 1984-85, τη
συνάντηση του πολιτικού με το προσωπικό και το πώς η ενεργή
παρέμβαση στα κοινωνικά ζητήματα αλλάζει τις ιδέες των αν-
θρώπων αλλά και την ίδια τη ζωή. 

Το πρόγραμμα είναι πολύ πλούσιο, περιλαμβάνει επιλογή από
δύο παράλληλες προβολές σε τρεις ζώνες την ημέρα, εκθέσεις
φωτογραφίας, συζητήσεις και events.

Ξεχωρήσαμε τα ντοκιμαντέρ: «Regarding Susan Sontag» για τη
μεγάλη φωτογράφο και θεωρητικό τέχνης Susan Sontag,  «Φα-
σμπίντερ: Αγάπη χωρίς απαιτήσεις» που γνωρίζει στο κοινό τον αν-
τικομφορμιστή Γερμανό σκηνοθέτη που ταρακούνησε όσο κανείς
τη Δυτική Γερμανία της δεκαετίας του ’80 και ολόκληρη τη γενιά
του. Το «Matt Shepard Is a Friend of Mine» για το φοιτητή που βα-

σανίστηκε και δολο-
φονήθηκε στο
Γουαϊομιγκ των ΗΠΑ
το 1998, ενώ το «The
case against 8» περι-
γράφει το νομικό
αγώνα που δόθηκε
για να χαρακτηριστεί
αντισυνταγματικός ο
διαβόητος νόμος
Proposition 8 στην
πολιτεία της Καλι-
φόρνια, σύμφωνα με
τον οποίο κρίνονταν
οι ομόφυλοι γάμοι
παράνομοι. 

Επίκαιρο

Επίσης το εξαιρετι-
κά επίκαιρο (και λό-
γω Βαλτιμόρης) «Out
in the night», με θέμα
τέσσερις μαύρες λε-
σβίες που κατά τη

διάρκεια μιας εξόδου τους δέχονται παρενόχληση, για να καταλή-
ξουν αυτές στη φυλακή ως «συμμορία λεσβιών τρομοκρατών»!  Το
Τουρκικό «Zenne Dancer» για την αληθινή ιστορία του ακτιβιστή
Αχμέτ Γιλντίζ και η μυθοπλασία «Reaching for the moon» από τη
Βραζιλία.

Υπάρχουν ενότητες ταινιών με θεματικές που αφορούν την τε-
κνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, την πορνογραφία, ενώ ο Πά-
νος Χ.Κούτρας θα παρουσιάσει τον Γάλλο underground σκηνο-
θέτη  Philippe Vallois.

Τέλος, θα γίνουν δυο επίκαιρες συζητήσεις με θέμα το φύλο
στον κινηματογράφο και τη Διατλαντική Εταιρική Σχέση Εμπορί-
ου και Επενδύσεων (TTIP).

Πέρα από τη μαγεία του σινεμά και την ψυχαγωγία, το Out-
view συμβάλλει στο γενικό προβληματισμό που έχει ανοίξει στον
ΛΟΑΤΚΙ χώρο –και όχι μόνο- και τη διάθεση μεγάλου κομματιού
κόσμου, τα ζητήματα φύλου να είναι πιο ορατά και να συζητιούν-
ται ανοιχτά στην κοινωνία και παντού!

Δήμητρα Κυρίλλου

INFO: 7-15 Μάη, Ταινιοθήκη της Ελλάδας, Ιερά Οδός 48, Με-
τρό Κεραμεικός. Το πλήρες πρόγραμμα: http://outview.gr/program-
ma-outview

Την Τετάρτη 6 Μάη ανεβαίνει για πρώτη φορά ως μονό-
λογος μια από τις πλέον συγκλονιστικές πολιτικές μαρτυ-
ρίες που αναφέρονται στα βασανιστήρια και τις δοκιμασίες
που πέρναγαν οι κρατούμενοι στα μπουντρούμια της χούν-
τας, που σφράγισε μια ολόκληρη εποχή, “οι Ανθρωποφύλα-
κες” του Περικλή Κοροβέση.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην Ε.Α. ο σκηνοθέτης της πα-
ράστασης Χάρης Γιουλάτος: “Το έργο ανεβαίνει σε μορφή
μονόλογου, ώστε να έχουμε μια πιο ρεαλιστική απεικόνιση
της πραγματικότητας του κειμένου, να μπορέσουμε να κρα-
τήσουμε τον αφηγηματικό χαρακτήρα του και αυτούσιο  τον
συγγραφικό λόγο. 

Είναι μια παράσταση πολιτικής μαρτυρίας, γι' αυτό και πι-
στεύουμε πως δεν μπορούμε να αλλάξουμε το κείμενο,

αφού ο συγγραφικός λόγος στο έργο ταυτίζεται με την ίδια
την αντίστασή του στην απάνθρωπη βία.

Από μόνο του το κείμενο δεν μπορεί να αποφύγει την πο-
λιτική του στάση και παρά την ιστορική-αφηγηματική του
σημασία, έχει σημαντικές προεκτάσεις και συνάφειες με το
σήμερα”.

Το αυτοβιογραφικό έργο του Κοροβέση ερμηνεύει ο ηθό-
ποιός Πάνος Τζίνος, τη μουσική έχει γράψει ο Νίκος Βογια-
τζάκης, τα σκηνικά και τα κουστούμια έχει σχεδιάσει η Μέη
Καραμανίδη ενώ μαζί με τον σκηνοθέτη στην παραγωγή
έχουν συνεργαστεί η Σοφία Κώνστα ως βοηθός, η Έλενα
Παπασταύρου στα φώτα και ο Αντώνης Κουτελιάς στον
ήχο. 

Η παράσταση θα ανεβαίνει τις επόμενες έξι Τετάρτες στις
21:00 στο Θέατρο Βαφείο-Λάκης Καραλής (Αγ. Όρους 16 &
Κωνσταντινουπόλεως 115, Βοτανικός, τηλ: 210-3425.637). 

Μ
ια θεατρική περφόρμανς, στα
όρια του χοροθέατρου, βασι-
σμένη στο θεατρικό έργο “Το

Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα”, το τε-
λευταίο που έγραψε ο Ισπανός συγγρα-
φέας και ποιητής Φεντερίκο Γκαρθία
Λόρκα το 1936, λίγο πριν δολοφονηθεί
από τους φασίστες του Φράνκο τον Αύ-
γουστο του ίδιου χρόνου, παρουσιάζει
μέχρι τις 31 Μάη από Τετάρτη μέχρι
Κυριακή, στην κεντρική σκηνή του Θεά-
τρου του Νέου Κόσμου ο σκηνοθέτης
Γιάννης Τσορτέκης με την ομάδα του.

Το έργο, που παρουσιάστηκε πρώτη
φορά το 1945, αρκετά χρόνια μετά την
δολοφονία του Λόρκα, αποτελεί μαζί
με τη “Γέρμα” και το “Ματωμένο Γά-
μο” την τριλογία της “ισπανικής υπαί-
θρου”, μια από τις σημαντικότερες
αναπαραστάσεις της προπολεμικής
ισπανικής αγροτικής κοινωνίας και για
πολλούς τα πιο σημαντικά θεατρικά
έργα του μεγάλου Ισπανού λογοτέχνη. 

Στο «Σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα»
του Λόρκα, οι 5 κόρες και η οικονόμος
μιας αριστοκρατικής συντηρητικής οι-
κογένειας ζουν κάτω από τον απόλυτο
έλεγχο της μητέρας κατά την περίοδο
8 ετών πένθους από τον θάνατο του
πατέρα. Οι κοινωνικές συμβάσεις -η
υψηλή κοινωνική θέση και η θρησκο-
ληψία- γίνονται τα εργαλεία επιβολής
μιας απόλυτα συντηρητικής οικογενει-
ακής λειτουργίας. Οι κόρες δεν μπο-
ρούν παρά να ακολουθήσουν τις αυ-
στηρές διαταγές της μάνας. Στο έργο
που επικεντρώνεται στα ζητήματα της
καταπίεσης, της υποταγής και του πά-
θους δεν εμφανίζεται επί σκηνής κανέ-
νας ανδρικός χαρακτήρας. Ο Πέπε Ρο-
μάνο, το αντικείμενο του πόθου για τις
κόρες της Μπερνάρντα και μνηστήρας
της Ανγκούστιας, που ως μεγαλύτερη
παίρνει το μεγαλύτερο μέρος της προ-
ίκας, δεν εμφανίζεται ποτέ. Με τον Πέ-
πε έχει ερωτική σχέση και η Αδέλα, η
μικρότερη κόρη, που δεν υπακούει τη
μάνα της αλλά και η Μαρτίριο, της

οποίας η ζήλια θα οδηγήσει στο τραγι-
κό τέλος της Αδέλα. 

O Τσορτέκης δημιουργεί μια καινού-
ρια παράσταση “Bernarda Alba: in me-
moriam” χρησιμοποιώντας το αυθεντι-
κό κείμενο (με νέα μετάφραση της Πο-
λυξένης Σταύρου και όχι αυτής του Ν.
Γκάτσου) στο οποίο όμως έχει αφαιρέ-
σει τις λυρικές εξάρσεις κρατώντας
μόνο την δραματική δομή. Τα σκηνικά
της παράστασης αποτελούνται μόνο
από παράλληλες γραμμές που οριοθε-
τούν το σπίτι και δομούν τις σχέσεις
και τους χαρακτήρες. 

Δράση

Δημιουργώντας δράση μέσα από
την αλληλουχία μικρών ανεπαίσθητων
κινήσεων που δημιουργούν την αίσθη-
ση ενός χορού, ο Τσορτέκης καταφέρ-
νει  να “εντοιχίσει” τις εγκλωβισμένες
γυναίκες με τη βοήθεια της πρωτότυ-
πης μουσικής του Σταύρου Γασπαρά-
του (που συνεργάστηκε στη σύλληψη
και παρουσίαση της όλης ιδέας). 

Σκηνοθετικά η παράσταση (όπως
πολλές δουλειές του Τσορτέκη στο πα-
ρελθόν) βρίσκεται στην εμπροσθοφυ-
λακή των καινοτόμων θεατρικών δρά-
σεων, κερδίζει πόντους με την δουλε-
μένη χορογραφία (Νάνση Σταματοπού-
λου) και την εικαστική της αρτιότητα.

«Πιστεύω πως ο Γιάννης προσπάθη-
σε να δώσει έναν παγκόσμιο χαρακτή-
ρα στο διάβασμα του έργου. Μακριά
από εντοπιότητες και χρονικούς περιο-
ρισμούς. Οι γυναίκες στο σπίτι της

Μπερνάντα αντιδρούν στην καταπίεση
που προσωποποιείται στο πρόσωπο
της Μπερνάντα αλλά φεύγει πιο πέρα
από αυτό. Μπορούν να διεκδικήσουν
την ελευθερία τους αλλά αποφεύγουν
-παρά μόνο η Αδέλα που το πληρώνει
με τη ζωή της- να συγκρουστούν με
αυτή/ό που τις καταπιέζει» εξηγεί μι-
λώντας στην Ε.Α. η Έλενα Αρβανίτη
που παίζει το ρόλο της Αγκούστιας.

«Πρόκειται για μια παράσταση που
έχει μοντέρνα εικαστική δύναμη που
οφείλεται κατά κύριο ρόλο στο σκηνο-
θέτη και τον τρόπο που δουλεύει με
τους ηθοποιούς. Για τους ηθοποιούς
του σήμερα αυτό είναι πολύ σημαντικό
στοίχημα. Απέναντι στις “ρεαλιστικές”
αναπαραστάσεις, η προσπάθεια για το
καινούριο, για αυτό που θα αφήσει ένα
νέο στίγμα, είναι συνεχής. Υπάρχει
πάντα ο φόβος της απογείωσης από
την πραγματικότητα, όμως υπάρχει
επίσης η αναγκαιότητα να βρούμε τα
στοιχεία εκείνα που ενδυναμώνουν την
διαχρονικότητα ακόμα και τέτοιων “με-
γάλων” κειμένων. Νομίζω, πως η συγ-
κεκριμένη παράσταση προσθέτει πολ-
λές ψηφίδες στην νέα αυτή -όχι εύκο-
λη αλλά εποικοδομητική- αντίληψη για
το θέατρο, που ζυμώνεται στην Αθήνα
της κρίσης τα τελευταία χρόνια».

Στην παράσταση (Τετάρτη-Σάββατο
21.15, Κυριακή 19:00) παίζουν επίσης
οι: Φανή Αποστολίδου, Δόμνα Ζαφειρο-
πούλου, Ελευθερία Ρουσάκη, Ιωάννα
Πιατά, Ειρήνη Τσατώβ, Ελένη Φορτώση.

Κυριάκος Μπάνος

To σπίτι της Μπερνάρντα Άλμπα Φεστιβάλ Outview

Aνθρωποφύλακες

ΘΕΑΤΡΟ



Η ΠΕΝΕΝ συμμετείχε ενεργά στον

εορτασμό της φετινής εργατικής

Πρωτομαγιάς στον Πειραιά, πείτε μας

λίγα λόγια για την κινητοποίηση αυτή.

Ο φετινός εορτασμός της εργατι-
κής Πρωτομαγιάς, όπως όφειλε για
την εργατική τάξη και τα συνδικάτα,
πήρε υπόψιν τις νέες διαμορφωμέ-
νες πολιτικές εξελίξεις. Η απεργία
είχε επιτυχία σε όλους τους εργατι-
κούς χώρους του Πειραιά, οι λιμε-
νεργάτες και οι ναυτεργάτες έδω-
σαν το στίγμα, αλλά και εργοστάσια
της περιοχής, όπως ο Παπαστρά-
τος, η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
και το ναυπηγείο του Σκαραμαγκά.
Η επιτυχία της απεργίας δείχνει ότι
οι εργαζόμενοι έχουν τη θέληση να
παλέψουν και να αγωνιστούν για να
πάρουν πίσω όσα απώλεσαν τα προ-
ηγούμενα μνημονιακά χρόνια.

Από την πλευρά των συνδικάτων
αναδείχτηκαν μια σειρά από κεντρι-
κά θέματα, που μπορούν να αποτε-
λέσουν και αιτήματα για τη συνέχεια
του κινήματος. Τέτοια είναι: Η δια-
γραφή του χρέους, η εθνικοποίηση
των τραπεζών και η προστασία όλων
των ανέργων. Αναδείχτηκε ως κεν-
τρικό ζήτημα η νέα απόπειρα της κυ-
βέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ.

Tι θα σημάνει για τους ναυτεργάτες

και τον κόσμο του Πειραιά η ιδιωτι-

κοποίηση του ΟΛΠ;

Η ιδιωτικοποίηση του Πειραιά θα
έχει ολέθρια αποτελέσματα, καταρ-
χήν για τους εργαζόμενους εντός
του λιμανιού. Η ιδιωτικοποίηση ση-
μαίνει ακόμα μεγαλύτερη εδραίωση
του μονοπωλιακού ομίλου της CO-
SCO. Ο όμιλος αυτός έχει εισβάλει
και έχει εγκατασταθεί εδώ και πέντε
χρόνια στον Πειραιά, έχει διαμορ-
φώσει συνθήκες εργασιακού μεσαί-
ωνα, ενώ στην ουσία λειτουργεί ως
Ελεύθερη Οικονομική Ζώνη, κόντρα
σε ότι ισχύει για το υπόλοιπο εργατι-
κό κίνημα. Οι εργαζόμενοι εκεί βρί-
σκονται συνεχώς υπό την απειλή της
απόλυσης από την εταιρεία ή τον
εκάστοτε εργολάβο. Η κυβέρνηση,
σε κόντρα με το εργατικό κίνημα και
σε αντίθεση με τα όσα έλεγε πριν
τις εκλογές, έρχεται να συνεχίσει
την ιδιωτικοποίηση που είχαν δρο-
μολογήσει οι προηγούμενες κυβερ-
νήσεις.

Η κυβερνητική πολιτική βρίσκεται

στη λογική να κάνουμε κάποιες υπο-

χωρήσεις ώστε να επιτευχθεί συμ-

φωνία με τους «θεσμούς», αυτή η

προσπάθεια έχει κάποια προοπτική; 

Το πανό μας στην συγκέντρωση
της Πρωτομαγιάς έγραφε ότι δεν
μπορεί να υπάρξει κοινός τόπος με
τους τοκογλύφους δανειστές της
ΕΕ, του ΔΝΤ και της ΕΚΤ. Η μοναδι-
κή διέξοδος για το λαό μας είναι η
έξοδος από την ΕΕ και το Ευρώ, με
παράλληλη διαγραφή του χρέους. Η

κυβέρνηση αν δεχθεί βασικά σημεία
αυτού του νεοφιλελεύθερου μοντέ-
λου, (τμήμα του οποίου είναι οι ιδιω-
τικοποιήσεις, οι περικοπές μισθών
και συντάξεων και άλλων κοινωνικών
παροχών), όπως επιτάσσουν οι δα-
νειστές, τότε θα έρθει σε ρήξη με
τους εργαζόμενους και τις διεκδική-
σεις τους. Αν (η κυβέρνηση) υιοθε-
τήσει τέτοιες πολιτικές, που επανα-
λαμβάνουν, την καταδικασμένη και
χρεωκοπημένη πολιτική των προ-
ηγούμενων κυβερνήσεων, αναλαμ-
βάνει και την ιστορική ευθύνη. Οι
πολιτικές αυτές έχουν αποδειχθεί
από ζημιογόνες ως καταστροφικές
για τους εργαζόμενους. Η κυβέρνη-
ση πρέπει να πάρει καθαρά το μήνυ-
μα και να πάρει και τις αποφάσεις
της: Ή θα είναι με την εργατική τάξη
και το λαό, με μια ριζικά διαφορετι-
κή πολιτική που θα έχει στο επίκεν-
τρό της τα οξυμένα προβλήματα
των εργαζόμενων και του λαού, ή θα
υποταχθεί στα κελεύσματα των δα-
νειστών και θα ακολουθήσει πολιτι-
κές που θα είναι εις βάρος των ερ-
γαζόμενων και των δικαιωμάτων
τους.

Ο Πειραιάς είναι το κέντρο της ναυτι-

λιακής δραστηριότητας της χώρας,

και επομένως και του ναυτεργατικού

κινήματος, πώς σχολιάζετε τη ναυτι-

λιακή πολιτική της νέας κυβέρνησης;

Τα πρώτα δείγματα από την πλευρά
της κυβέρνησης είναι πολύ απογοη-
τευτικά και δυσάρεστα για τους ναυ-
τεργάτες και τους εργαζόμενους σε
συναφή επαγγέλματα. Η κυβέρνηση
παρά τον προεκλογικό της λόγο φαί-
νεται να αποδέχεται την παρούσα
κατάσταση. Φαίνεται να θέλουν να
διαιωνίσουν το άθλιο και αποικιο-
κρατικό σύστημα των προνομίων και
της ασυδοσίας του μεγάλου εφοπλι-
στικού κεφαλαίου. Αυτό φαίνεται κα-
θαρά από τρία σημεία. Πρώτο, αφή-
νει άθικτη τη φορολογική ασυλία
των εφοπλιστών με τις 59 φοροα-
παλλαγές. Δεύτερο, δε θίγει το θε-
σμικό πλαίσιο που νομιμοποιεί τη
μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, με
αποτέλεσμα χιλιάδες αλλοδαποί να
είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης
από το ελληνικό εφοπλιστικό κεφά-
λαιο, και φυσικά τρίτο και προφανέ-
στερο την επιμονή στην ιδιωτικοποί-
ηση του μεγαλύτερου λιμανιού της
χώρας. Προεκλογικά έλεγαν, ότι το
δημόσιο λιμάνι θα ήταν μοχλός για
την ανάπτυξη και την παραγωγική
ανασυγκρότηση, τόσο της πόλης
του Πειραιά, όσο και της χώρας γε-
νικότερα. Η υιοθέτηση των απαιτή-

σεων της τρόικα (θεσμοί) δείχνει πι-

σωγύρισμα της κυβερνητικής πολιτι-

κής. Με αυτήν την πολιτική διαρρη-

γνύει την σχέση με το εργατικό κίνη-

μα και την εκλογική βάση που της

έδωσε ψήφο για μια άλλη πολιτική. 

Η ΟΜΥΛΕ ομοσπονδία των υπαλλή-

λων στα λιμάνια όλης της χώρας

εξήγγειλε απεργία για τις 7 Μάη, θα

συμμετάσχει η ΠΕΝΕΝ;

Όχι απλά θα συμμετέχουμε, ήδη

έχουμε βγάλει ανακοίνωση, έχουμε

ενημερώσει όλους τους ναυτεργά-

τες, έχουμε απευθυνθεί σε όλα τα

συνδικάτα του Πειραιά, ώστε να

στηρίξουν την απεργία και τη συγ-

κέντρωση. Το κυριότερο όμως είναι
ότι καλούμε τα σωματεία να δρομο-
λογήσουμε από κοινού ένα πρό-
γραμμα κινητοποιήσεων, έτσι ώστε
να έχει συνέχεια και συνέπεια ο
αγώνας αυτός. Μόνον έτσι μπορού-
με να ασκήσουμε αποτελεσματική
πίεση για να μην ευοδωθούν οι προ-
σπάθειες της κυβέρνησης και των
τροϊκανών για την ιδιωτικοποίηση
του ΟΛΠ.

Η ΠΕΝΕΝ ήταν παρούσα στην αντι-

φασιστική κινητοποίηση έξω από τη

δίκη της Χρυσής Αυγής στις 20 Απρί-

λη, έχοντας κηρύξει μάλιστα στάση

εργασίας. Η δίκη συνεχίζεται την

ημέρα που θα απεργεί εκ νέου ο

κλάδος σας, θα είστε παρόντες;

Εμείς και στην έναρξη και στις 7
Μάη, αλλά και στη συνέχεια θα έχου-
με μαζική παρουσία. Θα καλέσουμε
τους συναδέλφους αλλά και τους
απόμαχους του κύματος να στηρί-
ξουν αυτή την κινητοποίηση, αλλά
και κάθε άλλη εκδήλωση που θα προ-
γραμματιστεί σε σχέση με αυτή τη δί-
κη. Θα πρέπει να υπάρξουν πολλα-
πλές παρεμβάσεις και κινητοποι-
ήσεις, έτσι ώστε το εργατικό κίνημα
να δείξει με έμπρακτο τρόπο, την
ανάγκη να υπάρξει και δικαστική κα-
ταδίκη της νεοναζιστικής οργάνωσης
για τα εγκλήματα που έχει διαπράξει.
Τα εγκλήματα αυτά απορρέουν από
την ίδια την ιδεολογική φύση του φα-
σισμού. 

Είπατε ότι το εργατικό κίνημα πρέπει

να παλέψει με επιμονή και συνέπεια

ώστε να αποτραπεί η ιδιωτικοποίηση

του λιμανιού. Πιστεύετε ότι μπορού-

με να τα καταφέρουμε σε αυτό μέ-

τωπο; 

Πιστεύουμε και στις δυνατότητες,
στις ικανότητες και στην βούληση
που μπορεί να επιδείξει το εργατικό
κίνημα, αν και εφόσον η υπόθεση
αυτή συνδεθεί με τον κόσμο. Αν οι
εργαζόμενοι πάρουν στα δικά τους
χέρια τον αγώνα. Αυτό μπορεί να
συμβεί μέσα από την ανάπτυξη μιας
ενωτικής αγωνιστικής παρέμβασης.
Έτσι η κυβέρνηση μπορεί να κάνει
πίσω όσον αφορά στην ιδιωτικοποί-
ηση του λιμανιού. 
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“H ιδιωτικοποίηση
του Πειραιά θα έχει
ολέθρια αποτελέσματα”

O πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ

Αντώνης Νταλακογιώργος

μίλησε στον 

Μανώλη Σπάθη

20/4, Δίκη της Χρυσής Αυγής

Ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Α. Νταλακογιώργος στο τέλος
της Πρωτομαγιάτικης διαδήλωσης στον Πειραιά



Μαζική ήταν, για μια ακόμη φορά, η απάν-
τηση κατοίκων και φορέων του Θησείου και
των Πετραλώνων στην προσπάθεια του Εθνι-
κού Συμβουλίου Ελληνίδων (ΕΣΕ) και του
Δήμου Αθηναίων να σαμποτάρουν εκδήλωση
οργανωμένη από τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων του 72ου Δημοτικού Σχολείου
στο Πάρκο της Κονίστρας Πετραλώνων. 

Ο δήμος Αθηναίων, μετά από συνάντηση
εκπροσώπων του με το Ε.Σ.Ε., φαίνεται να
προσανατολίζεται σε αναγνώριση της διαχεί-
ρισης της Κονίστρας από το Ε.Σ.Ε. και κά-
ποιον ιδιώτη, με πρόσχημα την έλλειψη κον-
δυλίων για συντήρηση του χώρου, παρά την
δέσμευση για τον δημόσιο χαρακτήρα του
πάρκου από το Δημοτικό Συμβούλιο του Γε-
νάρη. Όλα αυτά μάλιστα ύστερα και από τη
δέσμευση των αποθεματικών του δήμου μέ-
σω της επαίσχυντης Π.Ν.Π. που πέρασε
πρόσφατα η κυβέρνηση. Γεγονός παραμένει
ότι ολόκληρη η περιοχή του λόφου (Κονί-
στρα, Παιδική Στέγη, 9ο Γυμνάσιο και 73ο
Δημοτικό Σχολείο) αντιμετωπίζεται ως φιλέ-
το από διάφορα ιδιωτικά συμφέροντα, την
όρεξη των οποίων ανοίγει η επαμφοτερίζου-
σα στάση του δήμου.

Οι κάτοικοι όμως συνέρευσαν κατά δεκά-
δες μαζί με τα παιδιά τους την Πρωτομαγιά,
αμέσως μετά τις απεργιακές κινητοποιήσεις,
ανοίγοντας το πάρκο, δίνοντας ζωή στο χώ-

ρο και διατρανώνοντας ότι η Κονίστρα είναι
δημόσιος χώρος για εμάς και για όλα τα παι-
διά. Έλαβε χώρα επιτόπια μαζική συνέλευση,
με εισήγηση του προέδρου του Συλλόγου
του 72ου Δημοτικού, Αποστόλη Σιαπάτη, ο
οποίος έκανε μια αναδρομή των γεγονότων
ως τώρα και πρότεινε μεθόδους δράσης. Η
συνέλευση αποφάσισε να συστήσει άμεσα
ανοιχτή συντονιστική επιτροπή, την ανάρτη-
ση πανό, έβαλε ημερομηνία καθαρισμού του
πάρκου, πρόγραμμα ανοίγματος της παιδι-
κής χαράς, προπαγάνδισης του θέματος με
σελίδα στο facebook, κυκλοφορίας προκή-
ρυξης και αφίσας και έθεσε ημερομηνία νέας
συνέλευσης το Σάββατο 9/5.

Επίσης, δεσμεύτηκε να συντονίσει κινημα-
τική δράση παράλληλα με τον νομικό αγώνα.
Στο τέλος τον λόγο πήρε και ο δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γειτονιές
της Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου, δηλώ-
νοντας την συμπαράσταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στον αγώνα των κατοίκων και των συλλογι-
κοτήτων, ενώ ενημέρωσε ότι προτίθεται να
θέσει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιου της
14/5 καλώντας το συντονιστικό να αποφασί-
σει κινητοποίηση στο Δημαρχείο εκείνη την
ημέρα. Η σελίδα στο facebook: Κονίστρα
SOS

Αντώνης Σκαρπέλης
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Μ
ετά την περιφορά του επιτα-
φίου στον Εχίνο, η Ένωση
Απόστρατων, συνεχίζει τις

προκλήσεις της με το λεγόμενο
«Πρόγραμμα Εκκλησιασμού στα Πο-
μακοχώρια 2015». Όπως έχω αναφέ-
ρει σε παλιότερο κείμενο οι εκκλη-
σιασμοί, οι δοξολογίες, και γενικότε-
ρα η απρόσκοπτη τέλεση των θρη-
σκευτικών τελετών της κάθε γνω-
στής θρησκείας είναι συνταγματικά
κατοχυρωμένες, αλλά η οργάνωση
αυτών των δράσεων από την Ένωση
Αποστράτων Ξάνθης, τις ένοπλες
δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας,
σε αμιγώς μουσουλμανικά χωριά,
εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες.

Η συνάντηση Καμμένου – Στυλια-
νίδη στις 29 Απριλίου (σύμφωνα με
την εφημερίδα τα Νέα) έρχεται να
επιβεβαιώσει τις ανησυχίες που
υπάρχουν, από την μεριά τις άρχου-
σας τάξης και των εθνικιστών, για το
πληθυσμιακό πρόβλημα στη Θράκη.
Ο Στυλιανίδης κατέθεσε επιστολή
στον υπουργό Άμυνας και του πρό-
τεινε τη δημιουργία ή την μεταφορά
Κέντρου Εκπαίδευσης στις Σάπες
Ροδόπης. Το κέντρο αυτό σύμφωνα
με την επιστολή «θα ενισχύσει δημο-

γραφικά την περιοχή, θα την τονώ-
σει οικονομικά, θα ενισχύσει το αί-
σθημα ασφάλειας και θα βελτιώσεις
την ποιότητα εκπαίδευσης των εφέ-
δρων, που θα εκπαιδεύονται στο φυ-
σικό περιβάλλον των συνόρων». Η
μεταφορά περισσότερου στρατού
στην Θράκη ούτε το αίσθημα ασφά-
λειας πρόκειται να ενισχύσει, ούτε
οικονομικά πρόκειται να βοηθήσει
την περιοχή. Ακριβώς τα αντίθετα
αποτελέσματα θα φέρει. Θα οξύνει
περεταίρω τους εθνικιστικούς αντα-
γωνισμούς.

Όξυνση

Οι πολιτικές καταπίεσης, τρομο-
κράτησης, αποκλεισμού και «διοικη-
τικών ενοχλήσεων» που εφαρμόστη-
καν τις προηγούμενες δεκαετίες
απέτυχαν παταγωδώς. Το μόνο που
προσέφεραν ήταν η όξυνση των
σχέσεων και η άνοδος του εθνικι-
σμού μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Οι
τελευταίες προκλήσεις αλλά και οι
νόμοι που ψηφίζονται τα τελευταία

χρόνια είναι προς την κατεύθυνση
περιορισμού των δικαιωμάτων της
μειονότητας. Ένας τέτοιος νόμος εί-
ναι και αυτός που ρυθμίζει τα θέμα-
τα της μειονοτικής εκπαίδευσης.
Εκεί υπάρχει μια διάταξη   που απα-
γορεύει στους μουσουλμάνους εκ-
παιδευτικούς απόφοιτους παιδαγω-
γικών τμημάτων δημοτικής εκπαί-
δευσης να διδάσκουν στο ελληνό-
φωνο πρόγραμμα. Είναι καθαρά μία
ρατσιστική διάκριση με βάση το
θρήσκευμα και απαγορεύει στους
συναδέλφους να διδάσκουν ελληνι-
κά στο μειονοτικό σχολείο αλλά όχι
στο δημόσιο! Το νόμο αυτό ψήφισαν
η κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων,
Χρυσή Αυγή και οι ΑΝ.ΕΛ. Ο ΣΥΡΙΖΑ
και οι βουλευτές του προεκλογικά
υπόσχονταν ότι θα καταργήσουν το
νόμο, αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν
αναλάβει καμία πρωτοβουλία.

Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους
συμβιβασμούς στην οικονομική πολι-
τική και την κατάργηση των μνημο-
νίων, προχώρησε πολύ γρήγορα σε

συμβιβασμούς και την εγκατάλειψη
οποιασδήποτε εναλλακτικής πρότα-
σης για την μειονότητα στη Θράκη.
Μετά τον σχηματισμό της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, η Θράκη έχει
εγκαταλειφθεί στα χέρια του Καμμέ-
νου, του Κουίκ, του Ζγουρίδη και της
Ένωσης Απόστρατων. Με αυτά τα
δεδομένα και τις προκλήσεις των
προηγούμενων βδομάδων (βλέπε
Ε.Α. φ.1171), σε συνδυασμό με την
εξωτερική πολιτική που ακολουθείται
(εμβάθυνση των σχέσεων με την
χούντα του Σίσι, εορτασμοί για την
ίδρυση του σιωνιστικού κράτους,
κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και
αναβάθμιση σε υψηλότερο επίπεδο
τις σχέσεις με το Ισραήλ, επιχείρηση
εξοβελισμού της Τουρκίας από την
Α.Ο.Ζ.) αυξάνεται πολύ ο κίνδυνος
να ξαναζήσουμε θερμά επεισόδια,
που οδηγούν σε βαθιές διαιρέσεις,
καχυποψία και ρατσισμό που ταλάνι-
σαν τις σχέσεις των δύο κοινοτήτων. 

Οι λογικές που επικρατούν και οι
πολιτικές που εφαρμόζονται πλήτ-

τουν αναπάντεχα την μειονότητα που
εμπιστεύτηκε το ΣΥΡΙΖΑ. Οι εργαζό-
μενοι που έδιναν την μάχη κατά των
μνημονίων και των πολιτικών λιτότη-
τας ανέδειξαν το ΣΥΡΙΖΑ γιατί περί-
μεναν ότι θα έχουν μια αριστερή αν-
τιμετώπιση των προβλημάτων τους.
Περίμεναν να καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ, οι
απολυμένοι να γυρίσουν στις δουλει-
ές τους, να έχουν γιατρούς στα νο-
σοκομεία, δασκάλους στα σχολεία
και δουλεία με αξιοπρεπή μισθό. 

Εμείς από την μεριά μας σαν ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και σαν ΚΕΕΡΦΑ θα συνεχί-
σουμε να παλεύουμε για την ενότητα
των εργαζομένων και ενάντια στον
κοινό εχθρό που είναι  τα μνημόνια, η
λιτότητα, η ανεργία. Ενάντια στη ρα-
τσιστική ισλαμοφοβική υστερία και
ενάντια στις εθνικιστικές και φασιστι-
κές προκλήσεις. Δεν θα σταματήσου-
με να παλεύουμε προς μια διεθνιστι-
κή κατεύθυνση, αφού ξέρουμε πως
Έλληνες και Τούρκοι εργάτες δεν
έχουν να χωρίσουν τίποτα, παρά να
παλέψουν ενωμένοι ενάντια στον
εθνικισμό, το ρατσισμό, την ισλαμο-
φοβία, τον φασισμό και τον καπιταλι-
σμό που τους καταπιέζει. 

Τζεμαλή Μιλιαζήμ

ΞΑΝΘΗ Τέρμα στις προκλήσεις

Ανοίξτε την
Κονίστρα!

Σύντροφοι,
Στις 9 Μάη 2015 κλείνει ένας χρόνος από τότε που η αγωνίστρια του ΣΕΚ, η συντρόφισσά μας

Αναστασία Μουστάκα που αγωνίστηκε με πάθος για τις αξίες τα ιδανικά και τους σκοπούς του
κινήματος άφησε την τελευταία της πνοή, δίνοντας σε όλους μας ένα μάθημα δύναμης, θάρ-
ρους και στωικότητας στον αγώνα για τη ζωή της.

Όλοι τη θυμόμαστε για την ακεραιότητα, την εργατικότητα, το πείσμα και την αφοσίωσή της.
Στην -πολιτική- κηδεία της δώσατε το αγωνιστικό σας παρόν και τη χαιρετήσατε επάξια, ενώ στη
μνήμη της έγραψε και η Eργατική Αλληλεγγύη. 

Η Αναστασία είναι ακόμα δίπλα μας, μας εμπνέει με το παράδειγμά της, με την προσήλωσή
της στον αγώνα, με την ακούραστη ψυχή της.

Στη μνήμη της θα ήθελα να αφιερώσω ένα κείμενο που η Αναστασία μου ενέπνευσε (διαβάστε
το κείμενο στο σάιτ της ΕΑ). Νομίζω απεικονίζει πολύ καλά, όχι μόνο τη νοοτροπία των ρατσι-
στών, αλλά και την κοινωνική αδικία που καθημερινά εισπράττουν οι μετανάστες στη χώρα μας...

Εύχομαι καλή συνέχεια στους αγώνες του ΣΕΚ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ !
Με θερμούς συντροφικούς χαιρετισμούς, 

Κώστας Μουστάκας 

Το Σάββατο 2/5 πληροφορηθή-
καμε στη σχολή μας, στην αρχι-
τεκτονική Βόλου, ότι η υπάρχου-
σα διαδικασία σχετικά με τη παράδοση των
πτυχιακών μας εργασιών, τη βαθμολόγησή
τους και την ομάδα των καθηγητών που συμμε-
τέχει άλλαξε και μάλιστα χωρίς την έγκριση
του φοιτητικού συλλόγου. 

Η απάντηση του φοιτητικού συλλόγου ήταν
άμεση και αναδεικνύει τη ριζοσπαστικοποίηση
που προήλθε μέσα από το προηγούμενο διά-
στημα. Αρχικά καλέστηκε μάζεμα που πραγμα-
τοποιήθηκε την Δευτέρα 4/5 για την ενημέρω-
ση όλων των συναδέλφων. Παρόλη την κακή
ενημέρωση που είχαμε, καταφέραμε να βγά-
λουμε μερικά συμπεράσματα σχετικά με τις
μετατροπές αν και δεν είναι δύσκολο κανείς να
καταλάβει ότι αλλαγές που γίνονται με fast-
track διαδικασίες και στα κρυφά μόνο προς το
συμφέρον του συνόλου δεν είναι. 

Καλέστηκε γενική συνέλευση του φοιτητικού

συλλόγου και παρέμβαση στη συ-
νέλευση των καθηγητών για την
ενημέρωση μας. Θα ακολουθή-

σουν νέες διαδικασίες των φοιτητών για να συ-
ζητήσουμε την έγκριση ή όχι. Βάζουμε μπρο-
στά να οργανώσουμε τον φοιτητικό και εργατι-
κό έλεγχο στα πανεπιστήμια.

Δημήτρης Στεφανάκης 

• Την Πέμπτη 30/4 Δαπίτες επιτέθηκαν στον
σύντροφο Δ. Στεφανάκη, μέλος της ΕΑΑΚ και
του ΣΕΚ στην Αρχιτεκτονική Βόλου. Η καταγ-
γελία της ΕΑΑΚ αναφέρει: «Το περιστατικό έγι-
νε την Πέμπτη 30/04, όταν μέλη της ΔΑΠ γρον-
θοκόπησαν συνδικαλιστή της ΕΑΑΚ την ώρα
παρέμβασης στο φοιτητικό σύλλογο στο Θό-
λο. Συγκεκριμένα έπειτα από προκλητική συμ-
περιφορά και χυδαιολογίες καθ’�όλη τη διάρ-
κεια της πολιτικής μας παρέμβασης, με αφορ-
μή έναν επιθετικό προσδιορισμό, μέλη της
ΔΑΠ ξεκίνησαν τον ξυλοδαρμό».

Ένας χρόνος χωρίς την Αναστασία

ΒΟΛΟΣ

Συνέλευση γονέων και κατοίκων στην Κονίστρα την Πρωτομαγιά
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εγάλο ενδιαφέρον για το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τις κινηματικές μάχες που είναι μπρο-
στά συνάντησαν τα συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγ-

γύης που επισκέφτηκαν τους εργατικούς χώρους πριν την Πρω-
τομαγιά. Διαβάστε ενδεικτικά μερικές ανταποκρίσεις από συν-
τρόφους που συμμετείχαν στις εξορμήσεις. 

«Πήγαμε στο Δημαρχείο Κορυδαλλού την Τετάρτη, δύο μέρες
πριν την Πρωτομαγιά. Ανοίγαμε σαν συζήτηση τόσο το θέμα των
αποθεματικών όσο και το ξεπούλημα του Λιμανιού του Πειραιά.
Καλούσαμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν στην πρωτοβου-
λία που πήραν τα σωματεία για την διαδήλωση της Πρωτομαγιάς
στον Πειραιά» μας είπε ο Μιχάλης Π. Πρόσθεσε ακόμα ότι «η κου-
βέντα πραγματικά άναβε γύρω από το πως απαντάμε στους συμ-
βιβασμούς και τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης. Ποια μπορεί να
είναι η καλύτερη απάντηση από τη μεριά του εργατικού κινήμα-
τος. Πώς μπορούμε να πετύχουμε την κλιμάκωση των αγώνων.
Ταυτόχρονα, καλούσαμε τους εργαζόμενους στο Φεστιβάλ του
Μαρξισμού όπου θα γίνουν συζητήσεις για όλες τις μάχες. Δώσα-
με 12 φύλλα της εφημερίδας, ενώ νέα εξόρμηση στο Δήμο θα γί-
νει αυτή τη βδομάδα».

Διαγραφή

Πετυχημένη ήταν η εξόρμηση στον Άγιο Σάββα. «Aνοίγαμε την
κουβέντα σε σχέση με την αρπαγή των αποθεματικών και από
κει πηγαίναμε στο θέμα του χρέους και στους συμβιβασμούς
του ΣΥΡΙΖΑ. Η βασική ερώτηση ήταν πώς μπορεί να γίνει η δια-
γραφή. Ακόμα και κόσμος που έλεγε να δώσουμε χρόνο στην
κυβέρνηση, αναγνώριζε τους συμβιβασμούς που πάει να κάνει.
Εμείς βάζαμε τα σημεία που άνοιγε το αντικαπιταλιστικό αντι-
μνημόνιο, το φυλλάδιο που είχαμε κυκλοφορήσει πριν τις εκλο-
γές. Μοιράσαμε το πρόγραμμα για το Μαρξισμό και ένας εργα-
ζόμενος έκοψε τη συμμετοχή του. Είπε ότι αν δεν καταφέρει να
έρθει, θα έρθει ο γιος του στη θέση του! Τέλος, καλούσαμε για
την αντιφασιστική κινητοποίηση στις 7 Μάη, την δεύτερη μέρα
της δίκης της Χρυσής Αυγής. Στην πρώτη διαδήλωση συμμετεί-
χαν εργαζόμενοι από το Νοσοκομείο. Δώσαμε 9 φύλλα της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης», μας δήλωσε ο Βασίλης Μ. 

Στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου η εξόρμηση έγινε την μέρα που είχε
καλέσει συνέλευση το σωματείο. «Η κουβέντα με τους εργαζό-
μενους πήγε σε όλα τα θέματα που απασχολούν τα νοσοκομεία.
Την ΕΣΑΝ Α.Ε., τις προσλήψεις, τις Κλινικές που απειλούνται με
κλείσιμο, την αρπαγή των χρημάτων από τα Ταμεία», μας είπε ο
Αλέξανδρος Π.

Συζητήσεις
Συνέχισε λέγοντας ότι «συζητήσαμε πως μπορούμε να σταμα-

τήσουμε το επερχόμενο Μνημόνιο, ενώ το ερώτημα του φετινού
Μαρξισμού «Μπορούν οι εργάτες να κυβερνήσουν» μας έδινε δυ-
νατότητα να ανοίξουμε όλα τα θέματα. Κάναμε κάλεσμα για την
Πρωτομαγιά που μπορεί να είναι η βάση να συνεχιστεί ο αγώνας
και με την απεργία στα Νοσοκομεία στις 20 Μάη. Δώσαμε 7 φύλ-
λα της ΕΑ και μαζέψαμε ενίσχυση».     

Τις μέρες πριν την Πρωτομαγιά έγιναν παρεμβάσεις σε κεντρι-
κά μετρό όταν ο κόσμος πήγαινε στη δουλειά του. «Η εξόρμηση
στο Σύνταγμα πριν την Πρωτομαγιά ήταν από τις πιο δυνατές
που έχω βρεθεί. Φωνάζαμε τα συνθήματα μας μπροστά στο Με-
τρό για όλες τις καμπάνιες που είχαμε μπροστά μας. Για την
Πρωτομαγιά, για την δίκη της Χρυσής Αυγής στις 7 Μάη, για τον
Μαρξισμό. Ειδικά, όταν λέγαμε για τη διαγραφή του χρέους
σταματούσαν πολλοί -νέοι, άνεργοι και εργαζόμενοι. Έντονο
ήταν το ενδιαφέρον για την εφημερίδα, δώσαμε 15 φύλλα της
εφημερίδας, δύο τεύχη του περιοδικού, πήραμε ενίσχυση και
μαζέψαμε πάνω από 35 υπογραφές από κόσμο που συμφωνού-
σε και ήθελε να αφήσει στοιχεία επικοινωνίας. Η συζήτηση πή-
γαινε στο πώς μπορούμε να πάμε παρακάτω, τι ρόλο έχουν να
παίξουν οι απεργίες, πως θα γίνει η διαγραφή του χρέους», μας
μετέφερε η Χρύσα Κ. 

Νεκ. Δ.

Με την Ε.Α. στους
χώρους δουλειάςΤην Κυριακή 3 Μάη πραγματοποιήθη-

κε κινητοποίηση στην αγορά των Βρι-
λησσίων, με τη συμμετοχή 40 ατόμων,
ενάντια στην κατάργηση της Κυριακάτι-
κης αργίας. Κεντρικό σύνθημα ήταν "Πο-
τέ δουλειά την Κυριακή". 

Διαδηλώσαμε έξω από όλα τα μαγα-
ζιά της Λ. Πεντέλης, μοιράστηκαν μαζι-
κά τα κείμενα του Συντονιστικού στους
εργαζόμενους μέσα στα μεγάλα μαγα-
ζιά και στους ελάχιστους που πήγαν
για ψώνια.

Το Συντονιστικό Φορέων και Συλλογικο-
τήτων Βριλησσίων στήθηκε στις 22/4, με-
τά από ανοιχτή σύσκεψη στην οποία συμ-
μετείχαν ο Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνι-
κός Χώρος, η Δράση για μια άλλη πόλη, η
Πρωτοβουλία Εργαζομένων Δήμου Βρι-
λησσίων και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ξεκίνησε με
αφορμή την Κυριακάτικη αργία ώστε να
συντονιστούμε στην γειτονιά και να οργα-
νώσουμε από κοινού την κινητοποίηση.

Είναι μια προσπάθεια να συντονίσου-
με τις δράσεις και σε άλλα ζητήματα
που ανοίγουν στην γειτονιά.

Την περσινή χρονιά βρεθήκαμε ξανά
οι συλλογικότητες σε κοινές δράσεις για
την υπεράσπιση της δημόσιας υγείας και
ενάντια στο κλείσιμο του νοσοκομείου
Φλέμινγκ. Ακόμα και σε αντιφασιστικές
δράσεις.

Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη
φορά, ανοίγεται η δυνατότητα να ανα-
πτυχθεί μόνιμα ένας τέτοιος τοπικός
συντονισμός για να παλέψουμε όλα τα

ζητήματα, από τα πάρκα και τους ελεύ-
θερους χώρους μέχρι την απομάκρυνση
των κεραιών κινητής τηλεφωνίας πάνω
από τα σπίτια, από μαζικές κινητοποι-
ήσεις στη μάχη για να μπουν ισόβια οι
νεοναζί μέχρι να μην περάσουν οι απο-
λύσεις σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ορέστης Ηλίας,

δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων

Στις 7 Μάη εκδικάζεται η αγωγή της Άννας Παναγιωτα-
ρέα κατά της Περιφερειακής Συμβούλου της Αντικαπι-

ταλιστικής Ανατροπής, Δέσποινα Κουτσούμπα. Η γνωστή
και μη εξαιρετέα σύμβουλος του Σαμαρά ζητά 15 χιλιάδες
ευρώ από την συντρόφισσα για «συκοφαντική δυσφήμηση
δια του Τύπου». 

H αγωγή όχι μόνο είναι παράλογη, αλλά στηρίζεται σε ψέ-
ματα. Το μόνο που έκανε η Δ. Κουτσούμπα ήταν να κάνει
δύο αναρτήσεις στο facebook. Η πρώτη στην σελίδα των ερ-
γαζόμενων του υπουργείου Πολιτισμού (όπου εργάζεται, ενώ
είναι μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Έκτακτων Αρχαιολόγων)
με μια κριτική για την στάση της Α. Παναγιωταρέα σε σχέση
με τα έργα ΕΣΠΑ του υπουργείου Πολιτισμού και η δεύτερη
στον προσωπικό της λογαριασμό με ένα σχόλιο για το άρ-
θρο του Πρώτου Θέματος «Οι Μαινάδες της Αμφίπολης».  

Στάση εργασίας για τις 7/5 έχει προκηρύξει ο Σύλλογος
Ελλήνων Αρχαιολόγων, ενώ ανακοινώσεις συμπαράστασης
και κάλεσμα στα δικαστήρια έχουν βγάλει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ και άλλα σωματεία. Η ανακοίνωση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ εξηγεί: “Η κα Παναγιωταρέα δεν είναι μια τυχαία
δημοσιογράφος. Πολύ πριν χριστεί σύμβουλος επικοινωνίας
του ΥΠΠΟΑ της προηγούμενης μνημονιακής κυβέρνησης
και πριν εμφανιστεί στο πλευρό του Αντώνη Σαμαρά στις
τρεις αποτυχημένες προσπάθειες εκλογής Προέδρου της
Δημοκρατίας, είχε δώσει πάμπολλα δείγματα των "δημοκρα-
τικών ευαισθησιών" της: με την αυταρχική συμπεριφορά της
εντός του ΑΠΘ απέναντι στους φοιτητές που διεκδικούν, με
τις δημόσιες τοποθετήσεις της στις εφημερίδες και τις τη-
λεοπτικές εκπομπές που βάζουν στο στόχαστρο κατεξοχήν
την αριστερά και τις διεκδικήσεις του μαχόμενου κινήματος,
με εθνικιστικές κορώνες που έδωσαν τον τόνο στην επικοι-
νωνιακή διαχείριση της ανασκαφής στην Αμφίπολη. 

Η "δημοκρατική ευαισθησία" της καθηγήτριας δημοσιο-
γραφίας φτάνει στο σημείο να μην ανέχεται την δημόσια
κριτική για τις δημόσιες πράξεις της, να χρησιμοποιεί
εναντίον της Δ. Κουτσούμπα τον τυποκτόνο νόμο που
έχουν καταγγείλει όλες οι δημοσιογραφικές Ενώσεις, και
να ισχυρίζεται στην αγωγή της ότι η «ελευθερία του τύπου
δεν είναι αυτοσκοπός»!”

Σε ανακοίνωσή της η «Τάξη μας», το δίκτυο εκπαιδευτικών
που συμμετέχει στις Παρεμβάσεις αναφέρει: «Οι εκλογές

σε ΕΛΜΕ και συλλόγους ΠΕ για τα συνέδρια των ομοσπον-
διών μας είναι από τις πιο σημαντικές στιγμές των τελευταίων
δεκαετιών. Γιατί τα συνέδρια της ΔΟΕ (21-24 Ιούνη) και της
ΟΛΜΕ (1-4 Ιούλη), μπορούν να γίνουν η αφετηρία για τους δι-
κούς μας διεκδικητικούς αγώνες, για να πάρουμε, όλα όσα
μας λεηλάτησαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις».

Στη συνέχεια τονίζει ότι για τους εκπαιδευτικούς ελάχιστα
έχουν αλλάξει μετά τις εκλογές της 25ης Γενάρη. «Παρά την
κατάργηση της εξωτερικής αξιολόγησης και της αξιολόγη-
σης των εκπαιδευτικών, παραμένει αυτούσιο όλο το νομοθε-
τικό πλαίσιο της αξιολόγησης-αυτοαξιολόγησης, η σύνδεση
μισθού-αξιολόγησης. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση αφήνει
ανοιχτό το ζήτημα της εφαρμογής μιας «άλλης» αξιολόγη-
σης σε αντίθεση με τα αιτήματα και τους αγώνες όλων των
δημοσίων υπαλλήλων.

Προσλήψεις
Η ίδια εικόνα αφορά και στις προσλήψεις παρά τα τραγικά

κενά που έχουν προκύψει την τελευταία 4ετία. Είναι σίγουρο
ότι ούτε οι τρέχουσες ανάγκες δε θα καλυφθούν τη νέα χρονιά,
αφού θεωρείται απαράβατο όριο η πρόβλεψη του μνημονιακού
προϋπολογισμού για 15.000 διορισμούς σε όλο το δημόσιο,
αφαιρώντας μάλιστα τις 4000 χιλιάδες επαναπροσληφθέντες
των διαθέσιμων-απολυμένων» αναφέρει ανάμεσα σε άλλα.

Κλείνει τονίζοντας ότι «τα συνέδρια της ΔΟΕ και της ΟΛ-
ΜΕ έχουν μονάχα έναν δρόμο μπροστά τους. Να αποφασί-
σουν την οργάνωση απεργιακών κινητοποιήσεων με την
έναρξη της νέας χρονιάς για να επιβάλλουμε ότι η Παιδεία
και οι ανάγκες της θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή απέναντι
στους δανειστές, την ΕΕ και το ΔΝΤ. 

Γι’ αυτό στις εκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώπων στηρί-
ζουμε ψηφίζουμε τα ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων-Κινήσεων-
Συσπειρώσεων, για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, για να
επιβάλλουμε ότι η αλλαγή της κυβέρνησης θα σημάνει και το
ξήλωμα όλων των αντιδραστικών νόμων των μνημονίων». 

Ολόκληρη την ανακοίνωση θα τη βρείτε στο μπλογκ της
Τάξης μας i-taksi-mas.blogspot.gr

Δικάζεται η
Δέσποινα Κουτσούμπα

Συνελεύσεις 
στις ΕΛΜΕ

Από την κινητοποίηση την Κυριακή 3 Μάη στα Βριλήσσια

Ποτέ την Κυριακή!
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ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ Χρώματα 8μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η φρίκη των πολέμων 
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ Μαγαζί 8μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8.15μμ
Σεξισμός και γυναικεία 
καταπίεση σήμερα
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ 1968 (Θησέως &
Αγ. Πάντων, στη στοά) 7.30μμ
Ενάντια στην Ευρώπη φρούριο
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Ενιαία και λαϊκά μέτωπα
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ 65-67 
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ

70 χρόνια από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 Θόλος 5.30μμ
Η εμπειρία της Αργεντινής
Ομιλήτρια: Λίζα Φαρμάκη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ

Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Αλίκη Τολίδου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
καφέ Λα Ροζέ(Αγ. Νικόλαος) 7μμ
Γιατί ο Μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Nίκη Αργύρη

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Τζένη Κουσιάδη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Γαλλία ‘36
Ομιλήτρια: Πόπη Τσέλιου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Η Αφρική σήμερα
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό
Ομιλητές: Τόλης Μαριγούδης, Χασάν
Σαγιέντ

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ Munches 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 Εκτός των Τειχών 7μμ
Οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Καρλ Μαρξ: Μισθός, τιμή, κέρδος

ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/5 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Καρλ Μαρξ: Μισθός, τιμή, κέρδος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ Όαση 7μμ
Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η εργατική απάντηση στην αριστερή λι-
τότητα
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 καφέ Τσίου 7.30μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 καφέ Τσίου 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 κοινωνικός χώρος (Κολο-
κοτρώνη 32Α) 7μμ
Όχι στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
Ομιλητής: Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 δημαρχείο 7μμ
Όχι στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σωκελιάδου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/5 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Όχι στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/5 καφέ Τριώτα (Μετρό Αγ.
Αντώνης) 7μμ
Μαρξισμός και θρησκεία 
Ομιλήτρια: Ευαγγελία Στυλιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7/5 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Όχι στην Ευρώπη φρούριο
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 καφέ Τσίου 8μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/5 καφέ Τσίου 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/5 
καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 7/5 
Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Τι φέρνει η ποσοτική χαλάρωση;
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 7/5 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/5
White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ

Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 
καφέ Δεν Ξέρω 6.30μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
• ΠΕΜΠΤΗ 13/5 
καφέ Δεν Ξέρω 6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 καφέ Quiz 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Δημήτρης Αξαμπανόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 14/5 καφέ Quiz 7μμ
Η Κομιντέρν
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλήτρια: Μελίνα Παπαγεωργίου

• ΠΕΜΠΤΗ 14/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Βερονίκη Αμτζοπούλου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/5 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΡΕΘΥΜΝΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Μαριάντζελα Γέροντα
• ΠΕΜΠΤΗ 14/5 Στέκι πολιτιστικών
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Η Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Ζήσης Καλλιμάνης

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/5 καφέ Γρηγόρης
(Πλ.Ηρώων) 7μμ
Όχι στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 

ΠΕΜΠΤΗ  7/5  καφέ Dreamers 7.30μμ
Όχι στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
Ομιλητής: Χρήστος Κουγιτέας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5 
κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Τι φέρνει η ποσοτική χαλάρωση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/5 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Τι είναι σεξισμός και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Ρούλα Σουλουτίδου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 14/5 Στέκι Ρήξης και Ανατρο-
πής 8μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14/5 Πνευματικό Κέντρο Ζω-
γράφου (Ανακρέοντος 60) 7μμ
Καρλ Μαρξ: Μισθός, τιμή, κέρδος

Στις σχολές

ΑΣΚΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 αίθ. γραμμικού σχεδίου
3.30μμ
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες – Η
μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
των μνημονίων και του ρατσισμού
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπου-
λος

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5 αίθ. Α 010 4μμ
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες ενάν-
τια στην Ευρώπη-φρούριο των μνημο-
νίων και του ρατσισμού
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5 αίθουσα 642, 3μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το
σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη
• ΔΕΥΤΕΡΑ 18/5 αίθουσα 642, 3μμ
Ελλάδα – Τουρκία – Κύπρος, η σύγ-
κρουση των υπο-ιμπεριαλισμών
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5 αίθουσα Β’ έτους 1μμ
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες – Η
μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
των μνημονίων και του ρατσισμού
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6:30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5
NΙΚΑΙΑ Κονδύλη 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 6μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 7μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/5
ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλ. Κύπρου 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρ.Μικράς Ασίας 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ  
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12.30μ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 12μ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 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
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Συγκέντρωση 
και πορεία 
στη Βουλή 
και τα γραφεία 
της ΕΕ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5 
Προπύλαια 6μμ
Ρήξη τώρα με ΕΕ και ΔΝΤ - 
Όχι σε παλιά και νέα μνημόνια

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – 

ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ – ΨΥΧΙΚΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 7/5  κεντρική 

πλατεία Χαλανδρίου 7μμ

Πώς θα βγούμε από τον φαύλο 
κύκλο του χρέους;

Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Λεωνίδας
Βατικιώτης, Δημήτρης Μπελαντής, Δημή-
τρης Σαραφιανός, Σταύρος Χατζόπουλος

Τ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/5, 7μμ
Χρέος - Διαπραγμάτευση - Διαγραφή

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Εκδήλωση 
ΕΑΑΚ

ΑΣΚΤ – ΑΡΚΑΣ ΕΑΑΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5 
Οι εξελίξεις και η παρέμβαση του φοιτητικού κι-
νήματος και της αντικαπιταλιστικής αριστεράς



Φ
έτος συμπληρώνονται 70 χρόνια από
την ήττα της ναζιστικής Γερμανίας
στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η

επέτειος γιορτάζεται στις 9 Μάη. Το 2010,
στην προηγούμενη «στρογγυλή» επέτειο, στην
Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας δίπλα στα ρωσι-
κά στρατιωτικά τμήματα παρέλασαν αγήματα
και από τις ΗΠΑ και την Βρετανία, ως υπενθύ-
μιση της μεγάλης συμμαχίας που είχε νικήσει
τη Γερμανία του Χίτλερ. 

Ήταν πράγματι μια εντυπωσιακή συμμαχία
αν και οι σχέσεις μεταξύ των «Τριών Μεγά-
λων» κάθε άλλο παρά ανέφελες ήταν. Παρόλα
αυτά, άντεξε όλους τους κλυδωνισμούς και
τους ανταγωνισμούς όσο κι αν ο Χίτλερ πί-
στευε μέχρι την τελευταία του στιγμή ότι θα
διαλυθεί. 

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος όμως, στις 4 Σε-
πτέμβρη του 1939, αυτή η συμμαχία δεν υπήρ-
χε. Ο Χίτλερ εισέβαλε στην Πολωνία, η Βρετα-
νία και η Γαλλία κήρυξαν τον πόλεμο. Ένα
χρόνο πριν, είχαν εγκαταλείψει την Τσεχοσλο-
βακία στις ορέξεις του Χίτλερ, μια χώρα με δη-
μοκρατικό καθεστώς και σύμμαχό τους. Αντί-
θετα, η Πολωνία του 1939 μόνο δημοκρατία
δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί. Και βέβαια
ούτε η Ελλάδα της δικτατορίας του Μεταξά
και του βασιλιά, που βρέθηκε να πολεμά στο
πλευρό της «δημοκρατίας», δηλαδή της Βρε-
τανίας, στο τέλος του 1940.

Δεκαπέντε μέρες μετά την γερμανική εισβο-
λή στην Πολωνία, ο ρώσικος στρατός προέλα-
σε από τα ανατολικά. Όχι για να αντιμετωπίσει
τους ναζί, αλλά για να μοιράσει την Πολωνία
στα δυο. Αυτό προέβλεπαν τα μυστικά παραρ-
τήματα του Συμφώνου «Μη-Επίθεσης» που εί-
χαν υπογράψει οι υπουργοί Εξωτερικών των
δυο χωρών, ο Ρίμπεντρομπ και ο Μολότοφ τον
Αύγουστο του 1939. Οι φωτογράφοι έχουν
απαθανατίσει την κοινή παρέλαση στην πόλη
Μπρεστ στις 23 Σεπτέμβρη. 

Οι ΗΠΑ μπήκαν στον πόλεμο το Δεκέμβρη
του 1941, όταν η Ιαπωνία επιτέθηκε στο Περλ
Χάρμπορ της Χαβάης και ο Χίτλερ τους κήρυ-
ξε τον πόλεμο. Ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός
βέβαια στήριζε οικονομικά και στρατιωτικά τη
Βρετανία από την αρχή του πολέμου γιατί δεν
ήθελε μια γερμανική Ευρώπη. Όμως, αυτή η
βοήθεια δεν ήταν «δωρεάν». Ένα μικρό παρά-
δειγμα είναι η συμφωνία του Σεπτέμβρη του
1940 με την οποία οι ΗΠΑ έδωσαν 50 αντιτορ-
πιλικά στη Βρετανία με αντάλλαγμα βάσεις σε
αγγλικές κτήσεις στην Καραϊβική και στον Κα-
ναδά. 

Αιτίες

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν έγινε
για να συντριβεί ο φασισμός. Ήταν προϊόν της
κατάρρευσης του διεθνούς συστήματος που
είχαν οικοδομήσει οι νικητές του Πρώτου Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Η παγκόσμια οικονομική
κρίση υπέσκαψε και μετά γκρέμισε τις ισορρο-
πίες ανάμεσα σε μεγάλες και μικρές δυνάμεις. 

Οι «χορτάτοι» ιμπεριαλισμοί είχαν κάθε λόγο
να επιθυμούν τη διατήρηση του στάτους κβο,
οι «πεινασμένοι» (Γερμανία, Ιαπωνία, Ιταλία)
θέλανε την αναθεώρησή του. Η Βρετανία και η
Γαλλία μπορούσαν να στηρίζονται στις αχα-
νείς αποικιακές αυτοκρατορίες για να αντέ-
ξουν την μπόρα. Οι ΗΠΑ ήταν μια αυτοκρατο-
ρία χωρίς αποικίες και ήδη από τη δεκαετία
του ’20 ο τραπεζίτης της Ευρώπης. Η Γερμα-
νία, η Ιαπωνία και η Ιταλία δεν είχαν αυτή την
οικονομική και πολιτική δύναμη. 

Δεν υπήρχε τίποτα το «αμυντικό» στην στά-

ση των πρώτων ούτε «δίκαιο» στις διεκδική-
σεις των δεύτερων. Ούτε οι συμμαχίες ήταν
προδιαγεγραμμένες. Για παράδειγμα, μέχρι το
καλοκαίρι του 1940 και η Γαλλία και η Βρετα-
νία φιλοδοξούσαν ότι θα κέρδιζαν τη φασιστι-
κή Ιταλία του Μουσολίνι στο πλευρό τους –κι
αυτή δεν ήταν μια αβάσιμη ελπίδα. 

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε τις
ίδιες αιτίες με τον προηγούμενο. Ήταν η τρα-
γική κορύφωση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνι-
σμών που ξέφυγαν από τον έλεγχο εκείνων
που όριζαν τις τύχες των «μεγάλων δυνάμε-
ων». Από αυτή την άποψη ήταν συνέχειά του.
Αλλά δεν ήταν επανάληψή του, μια «φωτοτυ-
πία» του.

Διαφορές

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

Όμως, ο πόλεμος ενάντια στην ναζιστική
Γερμανία δεν «πάγωνε» τα συμφέροντα των ιμ-
περιαλιστών είτε αυτά συνέκλιναν είτε απέκλι-
ναν. Από την αρχή της «μεγάλης συμμαχίας»
οι διπλωμάτες και οι πολιτικοί ηγέτες της, κα-
θόριζαν την συνεργασία τους στα πεδία των
μαχών με το ένα μάτι στο μεταπολεμικό κόσμο
και στα συμφέροντά τους σε αυτόν. 

Οι ΗΠΑ πχ στηρίζονταν στην θεαματική οι-
κονομική και στρατιωτική τους δύναμη για να
«απαλλάξουν» τη Βρετανία από την επιρροή
της στην Ευρώπη και τον έλεγχό της στα πε-
τρέλαια της Μέσης Ανατολής. Χρειάζονταν τη
βοήθεια της Ρωσίας για να νικήσουν την Ιαπω-
νία, αλλά δεν ήθελαν να τη δουν να εδραιώνε-
ται στην κεντρική Ευρώπη. 

Ο ιμπεριαλιστικός χαρακτήρας του πολέμου
καθόριζε και τον ίδιο τον τρόπο διεξαγωγής
του. Ο σκοπός καθόριζε το μέσο. Ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα είναι ο λεγόμενος «αε-
ροπορικός πόλεμος». 

Από το 1940 μέχρι το 1945 η βρετανική και
μετά η αμερικάνικη αεροπορία έριξαν πάνω
από 1,5 εκατομμύριο τόνους βομβών στην
Γερμανία. Οι επιπτώσεις στην πολεμική παρα-
γωγή της γερμανικής οικονομίας ήταν πολύ μι-
κρές. Όμως, περίπου μισό εκατομμύριο άμα-
χοι έχασαν τη ζωή τους. 

Από τη δεκαετία του ’20 οι «θεωρητικοί» του
«στρατηγικού βομβαρδισμού» διακήρυτταν ότι
στόχος ήταν το «ηθικό» των εργατών που δού-
λευαν στα εργοστάσια και ζούσαν στις γειτο-
νιές που τα περιέβαλαν. Θεωρούσαν ότι ο
«όχλος» θα πανικοβαλλόταν. Αντί γι’ αυτό,
έδωσαν επιχειρήματα στην προπαγανδιστική
μηχανή του Γκέμπελς και των ναζί. 

Όχι ότι οι βόμβες έκαναν διακρίσεις εθνικό-
τητας. Στη διάρκεια της απελευθέρωσης της
Γαλλίας το καλοκαίρι του 1944 οι βρετανικές
και αμερικάνικες βόμβες σκότωσαν περισσότε-
ρους αμάχους από ότι οι γερμανικές που έπε-
σαν σε όλη τη διάρκεια του πολέμου στη Βρε-

τανία (περίπου 68 χιλιάδες έναντι 60 χιλιά-
δων). 

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

Μια ακόμη διαφορά από τον προηγούμενο
παγκόσμιο πόλεμο, ήταν τα μαζικά κινήματα
αντιφασιστικής Αντίστασης που εμφανίστηκαν
στην κατεχόμενη Ευρώπη. Όμως, παρά τους
ύμνους της συμμαχικής προπαγάνδας και τις
προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν στρατιωτι-
κά, οι Σύμμαχοι τα αντιμετώπιζαν είτε ως ενο-
χλητικούς παρείσακτους -στην καλύτερη περί-
πτωση- είτε ως θανάσιμους εχθρούς. Αρκεί να
θυμηθούμε τον Δεκέμβρη του 1944 στην Αθή-
να όταν τα βρετανικά κανόνια και τανκς ανέλα-
βαν να «σώσουν τη δημοκρατία» από την Αρι-
στερά αγκαλιά με τους δωσίλογους συνεργά-
τες των ναζί. 

Και η Ρωσία;

Μήπως ο χαρακτήρας του πολέμου καθορί-
στηκε από τη συμμετοχή της Ρωσίας και του
ρόλου που έπαιξε στη συντριβή της ναζιστικής
πολεμικής μηχανής; Αυτός ο ρόλος είναι αναμ-
φισβήτητος. Περίπου 9 εκατομμύρια στρατιώ-
τες και αξιωματικοί και 13 εκατομμύρια άμαχοι
σκοτώθηκαν στον πόλεμο. Όπως αναμφισβή-
τητη είναι η γενοκτονική μανία των ναζί και του
γερμανικού στρατού στο ανατολικό μέτωπο. 

Όμως, ο ρώσικος στρατός που προέλασε
στο Βερολίνο δεν έφερε την απελευθέρωση
στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη όσο κόκ-
κινη κι αν ήταν η σημαία που κυμάτισε στο
Ράιχσταγκ στις 30 Απρίλη του 1945. Σε όλες
τις χώρες που κατέλαβε, ο παλιός κρατικός
μηχανισμός διατηρήθηκε με την πρόσθεση
των μικρών κομμουνιστικών κομμάτων στην
κυβέρνηση. Πουθενά αυτή η εξέλιξη δεν πυρο-
δότησε μια εργατική ή λαϊκή επανάσταση. Αν-
τίθετα, ο Στάλιν συγκρούστηκε με κινήματα
που είχαν μαζική, αυτόνομη βάση. Κι αυτό δεν
ίσχυε μόνο για την «συντηρητική» Πολωνική
Αντίσταση το 1944-45 αλλά και για την «κομ-
μουνιστική» του Τίτο στη Γιουγκοσλαβία (η
οριστική ρήξη ήρθε το 1948). 

Αυτό που είχε σημασία για τον Στάλιν και το
καθεστώς του, ήταν τα γεωστρατηγικά συμφέ-
ροντα του κράτους τους, όχι οι ελπίδες και ο
ριζοσπαστισμός των κινημάτων που πολεμού-
σαν τον φασισμό. Όταν τον Φλεβάρη του
1945, στη Γιάλτα ο Τσόρτσιλ τον κατηγόρησε
για τις επεμβάσεις του στην Πολωνία, ο Στάλιν
του απάντησε να μην ανακατεύεται, όπως δεν
ανακατεύτηκε και αυτός όταν η Βρετανία εξα-
σφάλιζε τα συμφέροντά της στην Ελλάδα και
το Βέλγιο με παρόμοιες μεθόδους. 

Ο λόγος για αυτή την πολιτική δεν ήταν ο
«ρεαλισμός» του «στρατάρχη» Στάλιν, αλλά η
ίδια η φύση της κοινωνίας που είχε αναδυθεί
στα ερείπια της επανάστασης του Οκτώβρη
1917. Η Ρωσία ήταν ένας κρατικός καπιταλι-
σμός όπου την συγκεκριμένη περίοδο οι εργά-
τες δεν είχαν κανένα δικαίωμα πέρα από το να
δουλεύουν μέχρι εξάντλησης για να γίνει η
Ρωσία υπερδύναμη. 

Ο φασισμός συντρίφτηκε το 1945. Όμως, αυ-
τή η νίκη δεν ήταν «των λαών». Ήταν εκείνων
που έκαναν τις επιλογές για το πως θα διεξαχ-
θεί ο πόλεμος και έδρεψαν τους καρπούς της
νίκης. Κι αυτοί δεν ήταν οι εργάτες και οι λαοί
σε Δύση και Ανατολή.

Λέανδρος Μπόλαρης

6 Μάη 2015, Νο 117270 χρόνια από το τέλος του Β’ ΠΠ

Ένας πόλεμος που
ξαναμοίρασε τη Γη

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

“Αντιφασιστικό” βρετανικό τάνκ χτυπάει τα γραφεία του ΕΑΜ το Δεκέμβρη του ‘44
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Φ
ρέντι Γκρέι: η Αμερική και ο κόσμος
ολόκληρος δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτό
το όνομα. Πρόκειται για τον 25χρονο

αφροαμερικανό που πέθανε από κάταγμα στη
σπονδυλική στήλη, μια εβδομάδα μετά τη σύλ-
ληψη του από την αστυνομία της Βαλτιμόρης,
στις 12 Απριλίου. 

Ήταν δεμένος χειροπόδαρα στο βανάκι της
αστυνομίας, χωρίς όμως να του έχουν φορέσει
τη ζώνη ασφαλείας - το σίγουρο είναι ένα: ο
25χρονος βρέθηκε με σπασμένη σπονδυλική
στήλη και με τον λάρυγγα του να έχει συνθλι-
βεί, έπεσε σε κώμα και μια βδομάδα μετά πέ-
θανε.

Οι έξι μπάτσοι που ήταν υπεύθυνοι για τη
σύλληψή του, ήδη είναι αντιμέτωποι με κατη-
γορίες για το θάνατο του Φρέντι. Οι καταθέ-
σεις τους έχουν ακόμα πολλά κενά και αντιφά-
σεις που πρέπει να εξηγηθούν.

Μαύρη ταξική οργή

Η οργή ξεχείλισε την ημέρα της κηδείας
του, όταν διέρρευσε έκθεση της αστυνομίας
που υποστήριζε ότι ο Φρέντι αυτοτραυματί-
στηκε! Αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν
στους δρόμους. Την ώρα που τα σχολεία σχο-
λούσαν, πάνοπλοι ΜΑΤάδες απέκλεισαν τον
σταθμό του μετρό στη συνοικία Μόντοουμεν
και δεν άφηναν τους μαθητές να φύγουν. Στη
συνέχεια, σύμφωνα με την εκδοχή της αστυνο-
μίας, κάποιοι παγιδευμένοι επιβάτες άρχισαν
να πετάνε αντικείμενα στις διμοιρίες και τότε η
σύγκρουση γενικεύθηκε. Ακτιβιστής, από τους
“Μαύρους Δικηγόρους για την Δικαιοσύνη”
δήλωσε «Αν δεν ήταν η αστυνομία εδώ, δεν θα
υπήρχε και το πλήθος. Έτσι ήταν και στο
Φέργκιουσον, όσο πιο πολλοί αστυνομικοί μα-
ζεύονταν, τόσο πιο μεγάλο το πλήθος που μα-
ζευόταν για αντισταθεί στην παρουσία τους».

Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε καθημερινή
βάση. Tο βασικό σύνθημα είναι «δεν υπάρχει
ειρήνη – χωρίς δικαιοσύνη», ενώ πάνω από
200 άτομα έχουν συλληφθεί για τα επεισόδιά
της προηγούμενης Δευτέρας. Η εγγύηση που
ζητάει η αστυνομία για να απελευθερώσει
τους συλληφθέντες αγγίζει το μισό εκατομμύ-
ριο δολάρια το κεφάλι! 

Στο μεταξύ, ο ρεπουμπλικάνος κυβερνή-
της παίρνει κατασταλτικά μέτρα, έχει ανα-
στείλει το νόμο που περιορίζει την διάρκεια
της κράτησης χωρίς απαγγελία κατηγοριών
στις 24 ώρες, έχει κουβαλήσει 1.500 στρα-
τιώτες της εθνοφυλακής, ενώ είχε επιβάλει
για κάποιες μέρες απαγόρευση της κυκλο-

φορίας μετά τις 10μ.μ. 
Την Τετάρτη 29/4, όταν η διαδήλωση κατά-

φερε να φτάσει στο δημαρχείο, οι δημοτικοί
υπάλληλοι άφησαν τα γραφεία και τα πόστα
τους και κατέβηκαν στον δρόμο για να δείξουν
την υποστήριξη τους. Σε αυτήν ακριβώς την
ενότητα βρίσκεται και η δύναμη για μια ριζική
αλλαγή. 

Στο γνώριμο πια μοτίβο της αστυνομικής αυ-
θαιρεσίας και της βίαιης καταστολής προστί-
θεται και η βρώμικη προπαγάνδα των ΜΜΕ,
που δείχνουν στις τηλεοράσεις ανήλικους μα-
θητές να πετάνε πέτρες και τους αποκαλούν
τραμπούκους, ενώ μονίμως τους διαφεύγουν
πλάνα όπως αυτό που έδειχνε τους μπάτσους
να πετάνε πέτρες σε σχολικά λεωφορεία.

Η κρατική δολοφονία ήταν μόνο η σπίθα που
άναψε τη φωτιά στον ξερό από καιρό κάμπο.
Η οργή στη Βαλτιμόρη συσσωρεύεται εδώ και
χρόνια και δεν βρίσκει πουθενά διέξοδο. Σε

αντίθεση με το Φέργκιουσον, η Βαλτιμόρη εί-
ναι μια πόλη που το 70% του πληθυσμού είναι
μαύροι με πολλές από τις θέσεις κλειδιά να εί-
ναι στα χέρια μαύρων. Η δήμαρχος, ο αρχη-
γός της αστυνομίας, και η γενική εισαγγελέας
είναι όλοι μαύροι, το ίδιο και η μισή αστυνομι-
κή δύναμη. Αυτό όμως δεν αρκεί για να λυ-
θούν τα προβλήματα του κόσμου, τα οποία εί-
ναι οι ακραίες ανισότητες, η συσσωρευμένη
φτώχεια, η ανεργία και η συστηματική αστυνο-
μική αυθαιρεσία.

Eγκατάλειψη

Εκεί που κάποτε βρισκόταν το δεύτερο ση-
μαντικότερο λιμάνι της Ανατολικής Ακτής των
ΗΠΑ, σήμερα υπάρχει μόνο ανεργία και εγκα-
τάλειψη. Η οικονομική κατάρρευση στην πε-
ριοχή είναι δραματική, κάθε μέρα σε 150 νοι-
κοκυριά κόβεται το νερό για μικρές οφειλές.
Η φτώχεια και η δυστυχία όμως δεν είναι μοι-

ρασμένη με κάποιον ομοιόμορφο τρόπο στον
πληθυσμό, οι ανισότητες είναι μεγάλες και δι-
ευρύνονται συνεχώς. 

Πίσω από τους φανταχτερούς δρόμους, τα
τουριστικά μαγαζιά και τις αναπλάσεις πλα-
τειών βρίσκονται γειτονιές φαντάσματα. Το
παλιό λιμάνι ανακαινίστηκε και μετατράπηκε
σε πολυτελείς κατοικίες με θέα στη θάλασσα
για πλούσιους λευκούς. Τα σχολεία μαστίζον-
ται από περικοπές, τα σπίτια είναι σε άθλια
κατάσταση και το εμπόριο ναρκωτικών φαν-
τάζει ως η μόνη επαγγελματική διέξοδος. 

Η εξέγερση αυτή δεν έπεσε σαν κεραυνός
εν αιθρία, ούτε και εκτονώνεται εύκολα και
ανώδυνα. Το κίνημα για την αξία της ζωής
των μαύρων (black lives matter) που είχε ξε-
σπάσει από το Φέργκιουσον δημιούργησε την
εμπειρία σε εκατομμύρια αφροαμερικανούς
σε όλες τις ΗΠΑ για το τι σημαίνει μαζικό κί-
νημα. Υπάρχει σαν κοινό κτήμα του μαύρου
κινήματος πλέον, ότι η τοποθέτηση μαύρων
σε κρατικά αξιώματα, είτε είναι ο αστυνομι-
κός διευθυντής είτε ο ίδιος ο πρόεδρος δεν
επιφέρει ουσιαστική βελτίωση της κατάστα-
σης.

Ήδη το περασμένο Σάββατο, οι κινητοποι-
ήσεις απλώθηκαν σε πάνω από 20 πόλεις κυ-
ρίως της ανατολικής ακτής. Ενδεικτικά, μαζι-
κές ήταν οι συγκεντρώσεις σε Σικάγο,
Όκλαντ και Ουάσιγκτον. Στη Νέα Υόρκη χι-
λιάδες γέμισαν τους δρόμους, ενώ σημειώθη-
καν και εντάσεις με την αστυνομία να συλ-
λαμβάνει πάνω από 100 άτομα. Συγκρούσεις
έγιναν και στο Φέργκιουσον του Μιζούρι, ενώ
σε πολλές διαδηλώσεις συμμετείχαν και ερ-
γατικά σωματεία. Ίσως η δικαστική δίωξη των
μπάτσων που σκότωσαν τον Φρέντι Γκρέι να
καταφέρει να σταματήσει προσωρινά το πο-
τάμι της οργής, αλλά πρέπει να θεωρούμε
κρατούμενο το αυξημένο επίπεδο συνείδη-
σης της μαύρης εργατικής τάξης. Έπεται συ-
νέχεια.  

Μανώλης Σπαθής

ΒΑΛΤΙΜΟΡΗ Δεν υπάρχει 
ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Πρωτομαγιά στο Όκλαντ. Το πανό γράφει “σταματήστε την τρομοκρατία της αστυνομίας”.

Τα βιβλία είναι όπλα στην πάλη ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
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Π
ολλοί σχολιαστές επιχειρηματολογούν
ότι, για την ελληνική Αριστερή κυβέρνη-
ση του ΣΥΡΙΖΑ, φτάνει η στιγμή της αλή-

θειας όσον αφορά στην κόντρα της με την ΕΕ.

Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να καταβάλει
780 εκατομμύρια στο ΔΝΤ την ερχόμενη Τρίτη
12 Μαΐου. Θα δεχτεί ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας μια συμφωνία με τους πιστωτές που
διεκδικούν όχι μόνο την πληρωμή του χρέους
αλλά και την εφαρμογή νεοφιλελεύθερων «με-
ταρρυθμίσεων»; Σύμφωνα με τον υπουργό
Εργασίας, Πάνο Σκουρλέτη, το ΔΝΤ «έχει εμ-
μονή στις απαιτήσεις του για μεταρρυθμίσεις
των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες περιλαμ-
βάνουν περικοπές στις συντάξεις, μαζικές
απολύσεις, και την άρνηση αύξησης του κα-
τώτατου μισθού».

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Οι ενδείξεις είναι αντιφατικές. Από τη μία, η
απομάκρυνση του υπουργού Οικονομικών,
Γιάνη Βαρουφάκη, από επικεφαλής των δια-
πραγματεύσεων και η αντικατάσταση του με
τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο, έγινε αντιληπτή ως ένδει-
ξη ότι ο Τσίπρας είναι έτοιμος για συμφωνία.
Ο Βαρουφάκης είναι πολύ αντιδημοφιλής
ανάμεσα στους υπουργούς Οικονομικών της
Ευρωζώνης. 

Από την άλλη, ο Τσίπρας, είπε σε τηλεοπτι-
κή συνέντευξη του την προηγούμενη εβδομά-
δα: «αν η προσφερόμενη λύση ξεπερνάει τη
λαϊκή εντολή, θα πρέπει να την εγκρίνει ο λα-
ός» με δημοψήφισμα. 

Κάποιοι προβλέπουν, ότι αν ο Τσίπρας φτά-
σει να συμβιβαστεί με την ΕΕ και το ΔΝΤ, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα διασπαστεί, με την ισχυρή Αριστερή
Πλατφόρμα να διαφοροποιείται για να αντιταχ-
θεί στην περαιτέρω λιτότητα. Προσωπικά είμαι
σκεπτικός ως προς αυτό. 

Σύμφωνα με την ιστορική καταγραφή, όταν
αριστερές κυβερνήσεις συνθηκολογούν με το
κεφάλαιο, η αριστερή τους πτέρυγα δεν εξε-
γείρεται. Έτσι συνέβη και (στην Αγγλία) με
τον Τόνι Μπεν, όταν ο Εργατικός πρωθυπουρ-
γός Χάρολντ Ουίλσον,  τον υποβίβασε και επέ-
βαλε έλεγχο στους μισθούς το καλοκαίρι του
1975. Ο Ζαν Πιέρ Σεβενμάν παραιτήθηκε,
όταν ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν
προσχώρησε το 1983 στο νεοφιλελευθερισμό,
αλλά μετά από μικρό χρονικό διάστημα μπήκε
εκ νέου στην κυβέρνηση. 

Φυσικά δεν υπάρχει καμία ανάγκη να επα-
ναληφθεί η ιστορία, αλλά υπήρξε ακόμα μια
πολύ αποκαλυπτική ένδειξη την προηγούμενη
εβδομάδα. Ο Τσίπρας, φωτογραφήθηκε στη
Λευκωσία της Κύπρου, σφίγγοντας τα χέρια
του Αιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φαταχ ελ-
Σίσι, σε μια τριμερή συνάντηση που περιλάμ-
βανε και τον Ελληνοκύπριο πρόεδρο Νίκο
Αναστασιάδη. 

Σύμφωνα με το Middle East Eye: «σε κοινή
διακήρυξη, είπαν, ότι η “μάστιγα της διεθνούς

τρομοκρατίας”, τώρα απειλεί την Ευρώπη, τον
Κόλπο, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρι-
κή, την περιοχή Σαχέλ αλλά και την υποσαχά-
ρια Αφρική…Οι τρεις συμφώνησαν ότι από κοι-
νού θα δώσουν τη μάχη ενάντια στην τρομο-
κρατία και το βίαιο εξτρεμισμό, υπέρ της
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσσόγειο, μιας
περιοχής σχεδόν περικυκλωμένης από συγ-
κρούσεις. Έχουμε αναθαρρήσει από τις πρό-
σφατες νίκες των Ιρακινών δυνάμεων που υπο-
στηριζόμενες από την αντι-ISIL συμμαχία κέρ-
δισαν έδαφος στο Ιράκ». 

Αυτό είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Όταν
μετά την επίθεση στους δίδυμους πύργους η
Δύση εξαπέλυε τον «πόλεμο κατά της τρομο-
κρατίας», ένα πανευρωπαϊκό κίνημα ήταν αντί-
θετο σε αυτά τα σχέδια. Τότε, το Ελληνικό Κοι-
νωνικό Φόρουμ, ήταν μια από τις βασικές συνι-
στώσες του κινήματος αυτού. Το εγχείρημα
αυτό συχνά υμνείται ως ένα από τα εργαστή-
ρια της ενότητας της αριστεράς, από όπου ο
σημερινός ΣΥΡΙΖΑ προέκυψε. 

Η αιγυπτιακή επανάσταση της 25ης Φλεβά-
ρη του 2011 ήταν έμπνευση για πολύ κόσμο,
ώστε να μιμηθεί την κατάληψη της πλατείας
Ταχρίρ του Καΐρου. Ένα από τα σημαντικότε-
ρα παραδείγματα ήταν η κατάληψη της πλα-
τείας Συντάγματος αλλά και άλλων πλατειών
σε πόλεις όλης της Ελλάδας, το καλοκαίρι του
2011. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέσα σε αυτό το κίνημα
μέχρι τα μπούνια.

Έτσι είναι σοκαριστικό να βλέπει κάποιος
τον Τσίπρα, να σφίγγει το χέρι του χασάπη Σί-
σι, αρχιτέκτονα της αιγυπτιακής αντεπανά-
στασης και να προσφέρει τη στήριξη της κυ-
βέρνησης του στην τελευταία φάση του «πο-
λέμου κατά της τρομοκρατίας»�.

Ανταγωνισμοί

Η τριμερής συνάντηση, αντανακλά τους αν-
ταγωνισμούς ανάμεσα στα κράτη της ανατολι-
κής Μεσογείου για την πρόσβαση στα θαλάσ-
σια ενεργειακά αποθέματα. Η πρόσβαση της
Τουρκίας στα αποθέματα ανοιχτά της Κύπρου
έχει αποκοπεί μέσω της σύμπραξης της Ελλά-
δας, της Κύπρου και του Ισραήλ. Το ανεξάρ-
τητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων αναμε-
ταδίδει ένα απόσπασμα του εκπρόσωπου τύ-
που της κυπριακής κυβέρνησης: «μια νέα τρι-
μερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-
Ισραήλ είναι στη φάση της προετοιμασίας».

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την εκτίμηση
ότι η συνεργασία του Τσίπρα με τους Ανεξάρ-
τητους Έλληνες δεν έγινε για την κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία. Και οι δύο θέλουν να
προωθήσουν να συμφέροντα του ελληνικού
καπιταλισμού στην ανατολική Μεσόγειο.

Ίσως θα έπρεπε να δούμε τη συνάντηση
αυτή ως τμήμα της διαπραγμάτευσης του
Τσίπρα με την ΕΕ. Τους στέλνει σήμα ότι μπο-
ρούν να βασιστούν πάνω του για να υπερα-
σπιστούν την υπάρχουσα ιμπεριαλιστική τάξη
πραγμάτων. Το σπάσιμο της λιτότητας απαι-
τεί ρήξη με την ιμπεριαλιστική τάξη πραγμά-
των και όχι ενίσχυση της.

To σπάσιμο 
της λιτότητας απαιτεί
ρήξη με τον ιμπεριαλισμό

Π
ερίπου 270.000 εργάτες, μέλη της
Κορεάτικης Συνομοσπονδίας Σωμα-
τείων (KCTU), πήραν μέρος στην

24ωρη απεργία της 24ης Απριλίου. Πάνω
από 100.000 κατέβηκαν στους δρόμους
όλης της χώρας. Η απεργία κάλυπτε δασκά-
λους και δημόσιους υπαλλήλους. Αψήφη-
σαν τις απειλές, από μεριά του κράτους, ότι
θα ασκούνταν δίωξη σε όποιον θα τολμούσε
να απεργήσει.

Η πρόεδρος Παρκ Γκουέν-χε εξαπέλυσε
μετωπική επίθεση στην εργατική τάξη, ανοί-
γοντας ταυτόχρονα όλα τα μέτωπα. Θέλει
να διευκολύνει τις απολύσεις, να μειώσει
την υπερωριακή αμοιβή, να διευρύνει τις
ελαστικές σχέσεις εργασίας, να περικόψει
τις συντάξεις των δημόσιων υπαλλήλων, να
συρρικνώσει και να ιδιωτικοποιήσει το δημό-
σιο τομέα. Οι εξαγωγές της κορεατικής οι-
κονομίας είναι τελματωμένες και απειλούν-
ται από τον κινέζικο ανταγωνισμό, έτσι η άρ-
χουσα τάξη της Κορέας προσπαθεί απεγνω-
σμένα να ανακτήσει τη χαμένη της ανταγω-
νιστικότητα συμπιέζοντας τους εργάτες πιο
πολύ από ποτέ. 

Μετωπική σύγκρουση 

Δυστυχώς για την Παρκ, η κυβέρνηση
πρέπει να προωθήσει αυτήν τη «εργασιακή
μεταρρύθμιση» εν μέσω καταιγίδας σκαν-
δάλων και προβλημάτων. Ένα τεράστιο
σκάνδαλο δωροληψίας, στο οποίο εμπλέ-
κονται η ίδια η Παρκ και τα τσιράκια της, σε
συνδυασμό με τη μαζική κατακραυγή ενάν-
τια στη βάναυση καταστολή που υπέστησαν
οι συγγενές των θυμάτων του ναυαγίου Se-
wol (ΣτΜ. ναυάγιο του Απριλίου του 2014
με 304 θύματα) που ζητούσαν δικαιοσύνη,
ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Λι Γουάν Κου
να παραιτηθεί την ίδια εβδομάδα, παρόλο
που βρισκόταν στη θέση αυτή δύο μόνο μή-
νες. 

Στα παραπάνω προστίθεται και η αποχώ-
ρηση της συνήθως μετριοπαθούς Ομοσπον-
δίας Σωματείων του Δημόσιου τομέα
(FKTU), από τον διάλογο μεταξύ κυβέρνη-
σης και εργαζομένων, που γινόταν σε σχέση
με την «εργασιακή μεταρρύθμιση». Αυτή η
εικόνα ανοίγει την προοπτική κοινού αγώνα

από τις δυο Ομοσπονδίες, κάτι που έχει να
συμβεί από τις μεγαλειώδεις γενικές απερ-
γίες του 1997.

Η απεργία της 24ης Απριλίου, που συνέ-
πεσε με αυτές τις εξελίξεις, ήταν μόνον η
αρχή, της πολύ-αναμενόμενης αντεπίθεσης,
και μάλιστα αρκετά πετυχημένη. Η απεργία
καλέστηκε από τον Χαν Σαν-κιούν, πρόεδρο
της KCTU, ο οποίος εξελέγη μέσα από τη
μαζική κινητοποίηση της βάσης του συνδι-
κάτου στα τέλη της προηγούμενης χρονιάς.
Πρόκειται για εμβληματική προσωπικότητα
του εργατικού κινήματος, έμεινε τρία χρόνια
στη φυλακή για τον ρόλο που έπαιξε στην
ιστορική 77 ημερών κατάληψη του εργοστα-
σίου της αυτοκινητοβιομηχανίας Σανγιόνγκ
το 2009.

Η ηγεσία των συνδικάτων τώρα σχεδιάζει
κοινή διαδήλωση των δύο ομοσπονδιών
KCTU-FKTU στα τέλη του Μάη και μια δεύ-
τερη γενική απεργία τον Ιούνη. Για να αναγ-
κάσουμε την κόρη του δικτάτορα να γονατί-
σει απαιτούνται πιο μαζικές και μεγαλύτε-
ρης διάρκειας απεργίες. Για να πετύχουμε
το σκοπό αυτό, θα πρέπει οι επαναστάτες
σοσιαλιστές και ο κόσμος της βάσης να
πολλαπλασιάσουμε τις προσπάθειες μας
ώστε να μεταφράσουμε την πικρία στην βά-
ση των συνδικάτων σε ανεξάρτητες πρωτο-
βουλίες ικανές να ανατρέψουν την αδράνεια
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας σε όλα
τα επίπεδα.

Περισσότεροι από 150.000 εργάτες και
εργάτριες πήραν μέρος στις συγκεντρώσεις
των δύο ομοσπονδιών για την εργατική
Πρωτομαγιά. Ήταν τέτοια η μαζικότητα των
συγκεντρώσεων που οι ηγεσίες τόσο της κυ-
βέρνησης όσο και της αντιπολίτευσης αναγ-
κάστηκαν να δώσουν το παρόν. Οι ομοσπον-
δίες προσανατολίζονται σε κοινή απεργιακή
δράση αν η κυβέρνηση δεν αναδιπλωθεί,
ενώ η συζήτηση έχει απλωθεί για τα καλά
στη βάση των συνδικάτων, καθώς μέχρι τα
τέλη του μήνα όλα τα εργατικά σωματεία
διεξάγουν ψηφοφορίες για τη συνέχεια του
αγώνα.

Ανταπόκριση του Κιγιάνγκ-νοκ Τσαν, 
μέλος της αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ

στην Ν.Κορέα.

KΟΡΕΑ Γενική απεργία



ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

ΑΤΤΙΚΗ
Α.Σ. Καλών Τεχνών - ΑΡΚΑΣ
ΕΜΠ Αρχιτεκτονική – Α.κ.α.
Ηλεκτρολόγοι Μ.Μ.Υ.– Αν.Α.Φ.Η. 
Μ.Ι.Θ.Ε.- Κίνηση ΑΡιστερών ΜΑχόμενων
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ενωτική 
πρωτοβουλία ΣΑΦ-ΚΑΡΦΙ
ΧΗΜΙΚΟ- Α.ΣΥ.Χ.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ- Α.Ε.Π.
ΦΥΣΙΚΟ- Παρεμβολή
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΕΚΠΑ- Ρ.Α.Σ.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΚΠΑ- Συσπείρωση 
ΠΑΝΤΕΙΟ- ΑΝΑ.Σ.Α.
TΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - Αντικαπιταλιστική 
Ενωτική Πρωτοβουλία - ΑΝΤΕΠ
ΠΑ.ΠΕΙΡΑΙΑ- Contra Rossa
ΤΕΙ Αθήνας 
ΣΓΤΚΣ- Γραφίδα
ΣΔΟ- Κραχ
ΣΤΕΦ-ΑΡΠΑ
ΣΕΥΠ- ΑΡΣΥΠ 
ΣΤΕΤΡΟΔ-ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΙ
ΤΕΙ Πειραιά -ΜΑΡΚΣ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ- Κραχ
Νοσηλευτική – αν.ε.π.α.φοι 

ΒΟΛΟΣ
Αρχιτεκτονική- Camera Obscura

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ιατρική – Resistance
Βιολογικών Εφαρμογών 
και Τεχνολογιών-Μικρόβιο
Πληροφορική- Ρ.Α.Μ.
Οικονομικό- Anticapitalista
Χημικό- Καταλύτης
Μαθηματικό- ΑΡ. ΡΙ. ΤΟ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Βιολογικό- Αριστερόστροφη Έλικα
Φυσικό- Εντροπία
CSD- Revolutionnaire
Ιατρική- ΚΑΡΦΙ

ΘΕΣΑΛΛΟΝΙΚΗ
Αγγλική Φιλολογία/ κινηματογράφου-
Αντικαπιταλιστική Αριστερά
Νομική- Contra Legem
Πολιτικοί Μηχανικοί – Αντιδομή

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Νομική- Παρανομία

ΛΑΡΙΣΑ
Ιατρική- Resistance
ΤΕΙ – ΣΠ.Α.Ν.Κ.

ΠΑΤΡΑ
Επιστήμη Υλικών- Κράμα-Θραύση
Ιατρική- Αριστερή Επέμβαση
Χημικό – Κατάλυση
ΤΕΙ- Αριστερή Πρωτοβουλία Φοιτητών
Οικονομικό- AΡ.Κ.ΟΙ.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Φιλοσοφική: ΑΕΠ
Οικονομικό: ΑΕΠ
Κοινωνιολογια: ΑΕΠ
Πολιτικό: AEΠ

ΧΑΝΙΑ
Αρχιτεκτονική: ΑΕΠ

Στηρίζουμε

Στην πρώτη γενική συνέλευση που καλέστη-
κε μετά τις εκλογές που κέρδισε η αριστερά,
το αμφιθέατρο γέμισε από φοιτητές που ήρ-
θαν να συζητήσουν συγκινημένοι για το χαμό
των Βαγγέλη Γιακουμάκη και Ναντίμ Μοχά-
μεντ (τον Πακιστανό μετανάστη που αυτοκτό-
νησε μέσα στην Αμυγδαλέζα) και αγανακτι-
σμένοι από τις υποχωρήσεις της κυβέρνησης. 

Σχηματίσαμε μια πρωτοβουλία με κόσμο
που κινείται από την εξωκοινοβουλευτική
αριστερά και τον αντιεξουσιαστικό χώρο για
καλύτερο συντονισμό και δράσεις, ενώ κερ-
δίσαμε νέο κόσμο στις κινητοποιήσεις γύρω
από την 21 Μάρτη και τη δίκη της Χρυσής
Αυγής. Μόνο αυτές οι πρόσφατες εικόνες,
μας λένε πως στις φοιτητικές εκλογές στη
ΣΤΕΦ, θα έχουμε πτώση της ΔΑΠ, αύξηση
της προσέλευσης και άνοδο της Αριστεράς. 

Διεκδικούμε από τις 13 Μάη ότι η ΕΑΑΚ θα
βγει πολλαπλά ενισχυμένη, έχοντας οργανώσει
σοβαρές μάχες αλλά και εμπνεύσει πάνω σε
στιγμές αδυναμίας της ΠΚΣ. Χρειάζεται μια απο-
τύπωση της δουλειάς αυτής, για να δώσουμε με
μεγαλύτερη έμπνευση τις μάχες που έρχονται

Κατερίνα Σεβαστάκη, 
Κλωστοϋφαντουργών Μηχανικών 

ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά

Eίναι ανάγκη ένας φοιτητής να ψηφίσει
ΕΑΑΚ σε αυτές τις εκλογές. Και όχι μόνο να
ψηφίσει, αλλά να είναι ενεργός στο Σύλλογο
του. Τώρα που έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το
φοιτητικό κίνημα πρέπει να είναι μπροστά
από αυτή την κυβέρνηση. Να μην περιμένει,
αλλά να διεκδικεί. 

Θέλουμε Συλλόγους ενεργούς, δίπλα στα
εργατικά σωματεία. Να βάλουμε πίεση από
τα κάτω για να δικαιωθούν τα αιτήματα μας.
Είμαστε μελλοντικοί εργαζόμενοι και για αυ-
τό από τώρα παλεύουμε για εργασιακά δι-
καιώματα. Όλα αυτά δεν θα γίνουν μέσα από
ένα ατομικό δρόμο, αλλά συλλογικά. Για αυ-
τό παλεύουμε με τα ΕΑΑΚ.

Θέλουμε να είμαστε η φωνή απέναντι στη
ΔΑΠ. Για αυτήν την εβδομάδα, από την Τε-
τάρτη 6 Μάη μέχρι το Σάββατο 9 Μάη ετοι-
μάζουμε το Φεστιβάλ του σχήματος μας. Θα
γίνουν δύο εκδηλώσεις στο χώρο του Πανε-
πιστημίου και δύο στο Εργατικό Κέντρο Κο-
μοτηνής. Θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις
στην Ευρώπη, για τα εργασιακά δικαιώματα
και τις ιδιωτικοποιήσεις, για την τέχνη. Έχου-
με φτιάξει ήδη ένα μεγάλο πανό για τις εκλο-
γές, ενώ ετοιμάζουμε και ένα αντιφασιστικό. 

Μαριλένα Κατράνα, Νομική Κομοτηνής

Από την αρχή της φετινής χρονιάς είχαμε οργανωμένη και μόνιμη παρέμ-
βαση μέσα στην Καλών Τεχνών τόσο με το σχήμα της ΕΑΑΚ, όσο και με τη
δική μας δράση, ως φοιτητές του ΣΕΚ. Ανοίγαμε όλα τα ζητήματα με τραπε-
ζάκι και καθημερινή παρουσία. 

Ξεκινήσαμε καλώντας στην Αντιφασιστική Συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ το φθι-
νόπωρο, ανοίξαμε το ζήτημα της δίκης της Χρυσής Αυγής, τους πνιγμούς
των μεταναστών και των προσφύγων στη Μεσόγειο, το θέμα των στρατοπέ-
δων συγκέντρωσης. Μαζί με αυτά συζητούσαμε το ζήτημα του ιμπεριαλι-
σμού και των πολέμων. 

Σε συνέλευση του Συλλόγου άνοιξε το θέμα του
σεξισμού και αποφασίσαμε με δική μας πρωτο-
βουλία να γίνει ανοιχτή εκδήλωση. Οι συνελεύσεις
φέτος ήταν οι μεγαλύτερες των τελευταίων χρό-
νων. Ειδικά το Νοέμβριο, με τα φοιτητικά συλλα-
λητήρια, αποφασίσαμε δύο διήμερες καταλήψεις.
Με αφετηρία τα αιτήματα για την κατάργηση του
Νόμου Διαμαντοπούλου, την επιστροφή του ασύ-
λου, να σταματήσει η υποχρηματοδότηση, διεκδι-
κούμε ότι θα σταματήσουν οι ιδιώτες να αλωνί-
ζουν στις σχολές. Στην Καλών Τεχνών κουμάντο
θέλουν να κάνουν ο Νιάρχος και ο Λάτσης. 

Εμείς παλεύουμε για τη  διαγραφή του χρέους και
όλο το υπόλοιπο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. Δεν
γίνεται ο Μπαλτάς, ο υπουργός Παιδείας, να λέει ότι
δεν υπάρχουν λεφτά για την Παιδεία και από την άλ-
λη η κυβέρνηση να δίνει χρήματα για τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. 

Στις εκλογές θέλουμε να δυναμώσει η αντικαπι-
ταλιστική αριστερά. Μπορεί στη σχολή να μην
έχουμε ΔΑΠ και αυτό είναι θετικό, αλλά στις συνε-
λεύσεις εμφανιζόταν ένα «πλαίσιο αντικατάληψης»
που είναι το ίδιο δεξιό. Θέλουμε να κερδίσουμε
τον κόσμο της σχολής σε αυτά που βάζει η ΕΑΑΚ. 

Ελίζα Κρικώνη, Καλών Τεχνών

Γιατί αξίζει να στηρίξει εκλογικά ένας φοιτητής την ΕΑΑΚ;
Γιατί είναι η δύναμη που δίνει όλες τις μάχες από τα συνδικαλι-
στικά φοιτητικά ζητήματα μέχρι τα κεντρικά πολιτικά, που φέρ-
νει αυτές τις συζητήσεις μέσα στις σχολές. 

Δώσαμε όλους τους αγώνες με συνέπεια και συνέχεια. Με
δική μας πρόταση συμμετείχαν οι Σύλλογοι του Ηρακλείου
στην αντιφασιστική μέρα στις 21 Μάρτη. Συνδέουμε τις πιο μι-
κρές μάχες με τα συνολικά ζητήματα. Ένα σύνθημα που καθό-

ρισε την στάση μας είναι «Η κυβέρ-
νηση άλλαξε, οι ανάγκες μας όχι».
Δώσαμε τη μάχη να κερδίσουν τη σί-
τιση όσοι την είχαν χάσει από το Ρέ-
θυμνο και το Ηράκλειο. Δεν μείναμε
εκεί, το γενικεύσαμε. Βάλαμε ότι
χρειάζεται δωρεάν σίτιση για όλους. 

Δεν μιλάμε απλά για την υποχρη-
ματοδότηση, αλλά ανοίγουμε το ζή-
τημα της διαγραφής του χρέους. Εί-
μαστε η αριστερά που μιλάει συνολι-
κά για τα πράγματα, που δίνει τις
πιο πλήρεις πολιτικές απαντήσεις.
Σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς η
παρουσία της υπόλοιπης αριστεράς
ή του αναρχικού χώρου δεν ήταν
επαρκής στις σχολές. Ούτε στις συ-
νελεύσεις, ούτε στην καθημερινή
παρουσία. 

Αντίθετα, η ΕΑΑΚ άνοιγε με συνέ-
πεια όλα τα ζητήματα βάζοντας την
αντικαπιταλιστική κατεύθυνση με πο-
λιτικές εκδηλώσεις και εξορμήσεις
και στις Γενικές Συνελεύσεις. 

Γιάννης Μακαρώνας,
Επιστήμη Υπολογιστών

13 Μάη: δυνατά ΕΑΑΚ
AΣΚΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑΝομική Κομοτηνής


