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Αντίσταση στη 
“Συμφωνία της Ντροπής”
Ν

ομοσχέδιο για τη “νομιμοποί-
ηση” των μέτρων εφαρμογής
της συμφωνίας που υπογρά-

φτηκε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και την Τουρκία ετοιμάζεται να κα-
ταθέσει -επειγόντως- η κυβέρνηση στη
Βουλή.  Το μόνο, όμως, που θα έχει
καταφέρει, αν τελικά ψηφιστεί, είναι
να προσθέσει μια ακόμα μαύρη -κατά-
μαυρη- σελίδα στο ενεργητικό της.

“Η συμφωνία, που τέθηκε σε ισχύ
από την Κυριακή (20/3)”, γράφει η
εφημερίδα Τα Νέα, “σκοπεύει να επι-
ταχύνει τη διαδικασία καταγραφής
και διευθέτησης των νεοαφιχθέντων
στην Ελλάδα μεταναστών που ζητούν
άσυλο. Αλλά σημαίνει επίσης πως αυ-
τοί οι μετανάστες και πρόσφυγες θα
κρατούνται έως ότου εξεταστούν οι
αιτήσεις τους”. 

Στη Λέσβο η Μόρια έχει μετατραπεί
ήδη σε ένα σιδερόφραχτο κλειστό
κέντρο κράτησης, σε μια φυλακή για
ανθρώπους που δεν έχουν κάνει κα-
νένα έγκλημα. “Προστατευμένο από
έναν παχύ περιμετρικό φράχτη από
μπετόν και ένα διπλό λεπιδωτό συρ-
ματόπλεγμα”, γράφει στο ρεπορτάζ
της από τη Λέσβο η Κέριν Χόουπ, η
ανταποκρίτρια της Financial Times,
“το στρατόπεδο μπορεί να στεγάσει
πάνω από 1500 σε κοντέινερ και με-
γάλες, αδιάβροχες, σκηνές. Οι συν-
θήκες, ακόμα και πριν από την υιοθέ-
τηση της νέας πολιτικής δεν ήταν κα-
θόλου καλές... Σαν κλειστό κέντρο, οι
συνθήκες θα είναι πολύ σκληρές”.
Ανάλογες είναι οι συνθήκες και στη
Χίο και στα άλλα νησιά “υποδοχής”
που βρίσκονται κοντά στα τουρκικά
παράλια.

Επαναπροώθηση
Η συμφωνία προβλέπει ανάμεσα

στα άλλα την “επαναπροώθηση”, χω-
ρίς “περιττές” γραφειοκρατίες και
διατυπώσεις όλων των προσφύγων
που “διασώζονται” στο Αιγαίο πίσω
στην Τουρκία. 

Σε αντάλλαγμα για αυτή την “εξυ-
πηρέτηση” η Τουρκία θα πάρει χρή-
ματα (η συμφωνία προβλέπει 6 δις
Ευρώ) και το δικαίωμα να στέλνει, για
κάθε πρόσφυγα από την Συρία που
“επαναπροωθείται” έναν άλλο Σύριο
νόμιμα στην Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση ελπίζει ότι αυτά τα δρακόντια
και απάνθρωπα μέτρα θα αποθαρρύ-
νουν τις ελπίδες των προσφύγων και
θα σταματήσουν, ως εκ τούτου, τις
“ροές” προς την Ευρώπη.  Η συμφω-
νία παραβιάζει κατάφωρα τη συνθήκη
της Γενεύης και όλες τις άλλες διε-
θνείς συμβάσεις για την προστασία
των προσφύγων που έτρεξαν να υπο-
γράψουν οι περισσότερες χώρες τoυ

πλανήτη μετά την τραγωδία του Β'
Παγκοσμίου Πολέμου. 

Την περασμένη εβδομάδα η Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ ανακοίνωσε την
αναστολή της δράσης της στα ελλη-
νικά νησιά. Η Αρμοστεία, είπε η εκ-
πρόσωπός της Μελίσα Φλέμινγκ, είναι
αντίθετη στην υποχρεωτική κράτηση
των προσφύγων σε κλειστά κέντρα
κράτησης. “Με τους νέους κανονι-
σμούς, τα λεγόμενα hot spots έχουν
μετατραπεί σε κέντρα κράτησης...”.
Από την περασμένη Τρίτη η Αρμο-
στεία αρνείται πλέον να μεταφέρει
πρόσφυγες στα hot spots - δηλαδή
να τους οδηγεί στους χώρους της
παράνομης φυλάκισης τους. 

“Δεν θα επιτρέψουμε να μετατρα-
πεί η βοήθειά μας σε όργανο επιχεί-
ρησης μαζικών απελάσεων” δήλωσε
η Μαρί Ελιζαμπέτ Ενγκρ, η εκπρόσω-
πος του ελληνικού γραφείου των Για-
τρών Χωρίς Σύνορα που ανέστειλαν
και αυτοί κάποιες από τις δράσεις
τους στα ελληνικά νησιά. 

Διγλωσσία
“Πλήγμα ιστορικών διαστάσεων για

τα ανθρώπινα δικαιώματα” χαρακτή-
ρισε από την πλευρά της η Διεθνής
Αμνηστία τη συμφωνία: «Η διγλωσσία
που καλύπτει την εν λόγω συμφωνία
δεν μπορεί να αποκρύψει την αποφα-
σιστικότητα της ΕΕ να γυρίσει την
πλάτη στην παγκόσμια προσφυγική
κρίση και να αγνοήσει ηθελημένα τις
διεθνείς υποχρεώσεις της». 

Η συμφωνία και τα πρώτα βήματα
της εφαρμογής της -με την μετατρο-
πή των hot spots σε κλειστά κέντρα
κράτησης (όπως ακριβώς είχε ζητή-
σει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην σύ-
σκεψη των πολιτικών αρχηγών με τον
Προκόπη Παυλόπουλο)- ξεσήκωσε
“ανταρσία” στο Τμήμα Δικαιωμάτων
του ΣΥΡΙΖΑ: 

“Πώς λοιπόν θα επιστρέφουμε Σύ-
ριους, Ιρακινούς ή Αφγανούς;”, γρά-
φει ένα κείμενο που κυκλοφόρησε
την Κυριακή 27 Μάρτη με τις υπογρα-
φές τριών βουλευτών και πολλών
γνωστών στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.  “Βα-
φτίζοντας την Τουρκία ως 'ασφαλή
τρίτη χώρα'; Η Τουρκία δεν συνιστά
ασφαλή τρίτη χώρα... Η Τουρκία έχει
επανειλημμένα κατηγορηθεί για επα-
ναπροωθήσεις σε εμπόλεμες περιο-
χές, για βασανιστήρια, αλλά και γιατί
δεν έχει πλήρες καθεστώς ασύλου,
παρά μόνο για τους Ευρωπαίους πο-
λίτες ...”

Η πρόβλεψη της ανταλλαγής κάθε
Σύριου πρόσφυγα που θα “επαναπρο-
ωθείται” πίσω στην Τουρκία με έναν
άλλο είναι ακόμα και τυπικά παράνο-
μη, γράφει η ανακοίνωση, αφού κάνει
διακρίσεις ανάλογα με την εθνικότητα

(θα ισχύει για τους πρόσφυγες από τη
Συρία αλλά όχι για τους άλλους). Και
είναι προκλητικά απάνθρωπη αφού
δεν υπάρχει καμιά εξαίρεση ούτε καν
για τα ασυνόδευτα παιδιά. Το 40% πε-
ρίπου των προσφύγων που είναι σήμε-
ρα εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα είναι
παιδιά, σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία. Ένα στα δέκα είναι ασυνόδευτο.

Ένα νέο Μνημόνιο
Το τι θα κάνουν οι βουλευτές που

υπογράφουν το κείμενο στη ψηφοφο-
ρία “νομιμοποίησης” της συμφωνίας
παραμένει άγνωστο. Αλλά οι φωνές
που καταγγέλλουν τη Συμφωνία πλη-
θαίνουν. Στα Ενθέματα της Κυριακά-
της Αυγής, ο Στρατής Μπουρνάζος χα-
ρακτήρισε τη Συμφωνία «Σαν ένα νέο
(και πιο βαρύ) Μνημόνιο».

Η σφράγιση του “βαλκανικού δια-
δρόμου” έχει ενεργοποιήσει ξανά την
παλιά διαδρομή, από τα παράλια της
Αφρικής στα νησιά της Ιταλίας -την
διαδρομή που είναι υπεύθυνη για τις
απανωτές τραγωδίες στη Λαμπεντού-
ζα δηλαδή. Σύμφωνα με την Εφημερί-
δα των Συντακτών, το περασμένο
Σάββατο, “εξακόσιοι είκοσι επτά πρό-
σφυγες διασώθηκαν ... στη θαλάσσια
περιοχή νότια της Σικελίας από την
ιταλική ακτοφυλακή και το πλοίο Nτι-
τσιότι. Οι διασωθέντες -528 άνδρες,
95 γυναίκες και 4 παιδιά- είχαν επιβι-
βαστεί σε πέντε διαφορετικές φου-
σκωτές λέμβους, όπως έκανε γνωστό
η ακτοφυλακή της Ιταλίας. Παράλλη-
λα... το πλοίο Ντάτιλο διέσωσε άλ-
λους 103 μετανάστες (83 άνδρες και
23 γυναίκες). Το σύνολο των διασω-
θέντων πρόκειται να μεταφερθεί αύ-
ριο από μονάδα που συμμετέχει στην
επιχείρηση «Τρίτων» στο Λιμάνι του
Ποτσάλο στην Σικελία”.

Σύμφωνα με την γερμανική εφημε-
ρίδα Frankfurter Allgemeine οι “διακι-
νητές” ετοιμάζουν νέες διαδρομές -
από τα λιμάνια της Τουρκίας και της
Ελλάδας προς τις Ιταλικές ακτές. Το
κόστος για τα δρομολόγια αυτά υπο-
λογίζεται ανάμεσα στις 3 και τις 5 χι-
λιάδες ευρώ ανά άτομο.

Ο συνδυασμός της αποφασιστικό-
τητας των ίδιων των προσφύγων και
του κύματος αλληλεγγύης στις πρω-
τεύουσες της Ευρώπης έσπασε το
περασμένο καλοκαίρι τα σύνορα της
“Ευρώπης Φρούριο”. Η συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας που τέθηκε σε εφαρμογή
στις 20 Μάρτη προσπαθεί να μετα-
τρέψει τη Μεσόγειο σε ένα ακόμα
φρικτότερο νεκροταφείο. Και η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι συνένο-
χη σε αυτό το έγκλημα με τη συναίνε-
ση όλης της δεξιάς αντιπολίτευσης
στη Βουλή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Σ
υγκέντρωση στην Ομόνοια και πορεία στη Βουλή όπου κατα-
τίθεται το ρατσιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ καλούν την Τετάρτη 30 Μαρτίου στις 6μμ η ΚΕΕΡΦΑ, ο

Συντονισμός για το προσφυγικό και άλλες συλλογικότητες. 

Η κυβέρνηση προωθεί για ψήφιση και καταθέτει στη βουλή αυτή τη
βδομάδα ένα νομοσχέδιο επικύρωσης της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.
Το νομοσχέδιο θα «αναβαθμίσει» το Υπουργείο Μετανάστευσης. Το
μετατρέπει σε στρατηγείο των επιθέσεων κατά των προσφύγων και
των μεταναστών σύμφωνα με το δόγμα της αποτροπής και της στρα-
τιωτικοποίησης της φύλαξης των συνόρων με το ΝATO και την
FRONTEX, που φέρνει η Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας της 17η Μάρτη. 

Είναι προκλητικό να προχωράνε, σε ψήφιση διατάξεων για δή-
θεν «γρήγορο άσυλο», που θα εξετάζεται με περίεργες διαδικα-
σίες εξπρές, μέσα σε 14 μέρες! Με την ψήφιση των διατάξεων
«γρήγορου άσυλου» η κυβέρνηση θα προωθήσει από τις 4 Απρίλη,
την άμεση απέλαση με ναύλωση καραβιών από τα νησιά, μετά την
γρήγορη και τελεσίδικη απόρριψη στην Ελλάδα του αιτήματος
ασύλου, οδηγώντας σε  άμεσες μαζικές απελάσεις στην Τουρκία. 

Στρατόπεδα συγκέντρωσης
Χιλιάδες πρόσφυγες γυναίκες και μικρά παιδιά θα φυλακιστούν

και θα οδηγηθούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η Μυτιλήνη,
νησί παγκόσμιο σύμβολο της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες με-
τατρέπεται σε Γκουαντάναμο της Ευρώπης.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση προχωράει σε χυδαία επίθεση και
κατασυκοφάντηση του κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,
πότε με συλλήψεις, όπως στη Μυτιλήνη και πότε με εκστρατεία κα-
τά των εθελοντών που υπερασπίζονται τους πρόσφυγες, διεκδικών-
τας το άνοιγμα των συνόρων. Ακόμη και έρευνα του εισαγγελέα
προωθήθηκε για προκηρύξεις που προκαλούν τάχα «διατάραξη
σχέσεων με γειτονικό κράτος», με αφορμή την μαζική είσοδο των
προσφύγων από την Ειδομένη στη Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Όλοι και όλες που ετοιμαζόμαστε να δώσουμε τη μάχη για να σώ-
σουμε το ασφαλιστικό από τα μέτρα-σφαγείο είναι ώρα να δώσουμε
τη μάχη για να ακυρωθεί η Συμφωνία της ντροπής ΕΕ-Τουρκίας.

Απαιτούμε σύνορα ανοιχτά για όλους, ανθρώπινους χώρους φι-
λοξενίας μέσα στις πόλεις και  όχι σε γκέτο, χαρτιά και άσυλο για
πρόσφυγες και μετανάστες, καμία απέλαση, κανένα στρατόπεδο
συγκέντρωσης. 

Απαιτούμε να αποσυρθούν οι ρατσιστικές ρυθμίσεις του νομο-
σχεδίου τώρα και να προωθηθούν όλα τα μέτρα για την νομιμο-
ποίηση των μεταναστών και την άμεση απόδοση ασύλου, καταρ-
γώντας όλη την ρατσιστική κληρονομιά της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ,
τους φράχτες και τις Αμυγδαλέζες. 
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Ώρα για ανταρσία!
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Μ
ια διπλή μάχη ξεδιπλώνεται μέσα
στον Απρίλη που ξεκινάει. Την Τε-
τάρτη, προτελευταία μέρα του

Μάρτη, η κυβέρνηση στέλνει στη Βουλή
νομοσχέδιο που προσπαθεί να δώσει επί-
φαση νομιμότητας στα ρατσιστικά μέτρα
σε βάρος προσφύγων και μεταναστών που
προβλέπει η Συμφωνία της ΕΕ με την
Τουρκία. Και στις 4 Απρίλη επιστρέφει το
Κουαρτέτο για να βάλει στην τελική ευθεία
τη λεγόμενη «αξιολόγηση», με στόχο από
τη μεριά της κυβέρνησης να κλείσει στις 15
Απρίλη.

Ουσιαστικά, το ρατσιστικό «μνημόνιο», οι
ρυθμίσεις που σφαγιάζουν με απελάσεις
και στρατόπεδα συγκέντρωσης τα δικαιώ-
ματα των προσφύγων, παίρνει το δρόμο
προς τη Βουλή και οι υπουργοί φιλοδοξούν
ότι άμεσα θα ακολουθήσει το Ασφαλιστικό
του τρίτου μνημόνιου που σφαγιάζει τις
συντάξεις.

Αλλά και στα δυο μέτωπα η ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπη με ανταρσίες.
Οι ίδιοι οι πρόσφυγες «υποδέχθηκαν» τον
υπουργό Αστυνόμευσης Τόσκα στη Χίο με
συνθήματα «Μην μας απελαύνετε», ενώ
παντού οι αλληλέγγυοι αρνούνται να συμ-
πράξουν σε τέτοιο έγκλημα. Οι εικόνες από
τη Λέσβο, τη Θεσσαλονίκη, τον Πειραιά, την
Ειδομένη επιβεβαιώνουν ότι η κυβέρνηση
βρίσκει μπροστά της τον κόσμο που αγκά-
λιασε τους πρόσφυγες. Το συλλαλητήριο
της Τετάρτης από την Ομόνοια στη Βουλή

βάζει ξεκάθαρα την απαίτηση ότι και οι
βουλευτές πρέπει να αρνηθούν την ψήφο
τους στη Συμφωνία της Ντροπής.

Η αντίσταση κλιμακώνεται με την απεργία
που έχει καλέσει η ΑΔΕΔΥ για τις 7 Απρίλη
ενάντια στο Ασφαλιστικό-σφαγείο που ετοι-
μάζει ο Κατρούγκαλος με την Τρόικα. Οι
δυο μάχες είναι αναπόσπαστα δεμένες. Το
κίνημα των εκπαιδευτικών, των νοσοκομει-
ακών και των εργαζόμενων στους δήμους
απαιτεί να γίνουν προσλήψεις και να δοθεί
χρηματοδότηση για να καλυφθούν οι ανάγ-
κες όλων. Ενώ η κυβέρνηση δίνει λεφτά για
κέντρα κράτησης των προσφύγων και κόβει
από τις κοινωνικές δαπάνες. Την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραμμές, οι εργαζόμε-
νοι του ΕΚΑΒ απεργούσαν γιατί τους χρω-
στάνε δεδουλευμένα όχι μόνο από τους φε-
τινούς μήνες αλλά και από το 2014 και το
2015!

Ρήξη

Όταν το περασμένο καλοκαίρι ο Αλέξης
Τσίπρας υπέγραφε το τρίτο μνημόνιο, μπο-
ρούσε ακόμα να χρησιμοποιεί τη δικαιολογία
ότι αναγκάστηκε να το κάνει κάτω από την
πίεση των συσχετισμών με την ΕΕ και τους
δανειστές. Ούτε και τότε ήταν σωστό ότι δεν
υπήρχε εναλλακτική, και γι’ αυτό πολλοί αγω-
νιστές προχώρησαν σε ρήξη με τον ΣΥΡΙΖΑ. 

Σήμερα, οι δικαιολογίες έχουν στερέψει.
Ο ίδιος ο Τσίπρας διεκδικεί την πατρότητα
της «ευρωπαϊκής λύσης» που μαγείρεψαν

παρέα με την Μέρκελ και τον Νταβούτο-
γλου και τώρα μεταφράζεται σε μάντρωμα
και απελάσεις των προσφύγων. Γι’ αυτό,
τώρα είναι η ώρα ώστε οι ανταρσίες να πά-
ρουν μεγαλύτερες διαστάσεις. Κλιμακώνον-
τας τις κινητοποιήσεις αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες που μετά τη μέρα δράσης της
19 Μάρτη έχουν πάρει πανευρωπαϊκές δια-
στάσεις, αλλά και τις απεργίες και συνδέον-
τας την αντίσταση στην ΕΕ-φρούριο με την
αντίσταση στην ΕΕ των μνημονίων.

Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η διέ-
ξοδος. Τη ρήξη με την ΕΕ της λιτότητας και
του ρατσισμού που αρνήθηκε και αρνείται ο
ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση του, θα την επιβά-
λει το εργατικό κίνημα κλιμακώνοντας τις
αντιστάσεις και δυναμώνοντας την αντικα-
πιταλιστική αριστερά.

Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Διαβάστε 
στις άλλες 
σελίδες

Μαρξισμός 2016
σελίδα 20

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Η πρωτεύουσα
της ΕΕ 
της κρίσης

σελίδα 18

ΚΥΠΡΟΣ
Απεργία 
Νοσηλευτών

σελίδα 19

Πρόσφυγες στη Χίο “υποδέχτηκαν” τον Τόσκα με συνθήματα “Μην μας απελαύνετε”. Περισσότερα στις σελίδες 8, 9.
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Ένα από τα βασικότερα μηνύματα των πρόσφατων αρχαιρεσιών
στην ΕΙΝΑΠ (10/3/16) είναι η μαζική εκλογική αποδοκιμασία των

παρατάξεων που εκφράζουν δυνάμεις προσκείμενες σε μνημονιακές
κυβερνήσεις.

Με τον τρόπο που κατανέμονται οι έδρες υπάρχει η δυνατότητα να
συγκροτηθεί προεδρείο στην Ένωση χωρίς αυτές τις δυνάμεις. Σε
σχετική ανακοίνωση – κάλεσμα που απεύθυνε προς τη ΔΗΠΑΚ (ΠΑ-
ΜΕ) και τα ανεξάρτητα σχήματα ΑΙΣ και ΑΙΚ το Εν. Κίνημα για την Ανα-
τροπή αναφέρει: «Για μας αυτό που προέχει είναι η αυτενέργεια των
νοσοκομειακών γιατρών με δημοκρατικές διαδικασίες βάσης, με γενι-
κές νοσοκομειακές συνελεύσεις, με τους συλλόγους ειδικευόμενων,
με αγωνιστικές αποφάσεις και συντονισμό από τα κάτω, σε αρμονία με
τον αγώνα των υπόλοιπων υγειονομικών και συνολικά του λαού μας.
Ξέρουμε πολύ καλά πως έτσι έχει προκύψει το οτιδήποτε θετικό έχει
υπάρξει και κατακτηθεί τα τελευταία χρόνια στο νοσοκομειακό κίνημα,
και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις αυτή η αυτενέργεια έγινε
σε αντιπαράθεση με την συνδικαλιστική γραφειοκρατία του κλάδου.

Στο πλευρό της πλειοψηφίας των νοσοκομειακών 

Όμως, δεν παραγνωρίζουμε το ειδικό βάρος που έχει το ΔΣ της ΕΙ-
ΝΑΠ και το προεδρείο του στην καθημερινή εκπροσώπηση των δι-
καιωμάτων της πλειοψηφίας των νοσοκομειακών γιατρών, ιδιαίτερα
των νεότερων, και στην οργάνωση κινητοποιήσεων και παρεμβάσεων
για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων αυτών. Έχει ουσιαστική σημασία
ένα προεδρείο που για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δεν θα εκ-
προσωπεί τα «μακριά χέρια» των μνημονιακών κομμάτων εξουσίας και
το μεγαλοδιευθυντικό – μεγαλοκαθηγητικό κατεστημένο της διαπλο-
κής, αλλά θα προσπαθήσει να λειτουργεί στο πλευρό της πλειοψηφίας
των νοσοκομειακών γιατρών».

Τον σκεπτικισμό της για την στάση και τον ρόλο των Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων (ΜΚΟ) σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, στις

δομές υγείας, και τρόπο που αξιοποιείται η παρουσία τους από την
κυβέρνηση εκφράζει η ΠΟΕΔΗΝ σε σχετικό της ψήφισμα. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις
τελευταίες ημέρες είναι σταγόνα στον ωκεανό μπροστά στην «πολύ-
πλευρη» και ύποπτη  δράση των ΜΚΟ. Είναι πολλές οι καταγγελίες για
τη δράση τους από υγειονομικούς φορείς, σωματεία, κατοίκους κύρια
των νησιών όλο το προηγούμενο διάστημα που αφορούν τη χρηματοδό-
τηση τους, τον τρόπο λειτουργίας, τη σκοπιμότητα που εξυπηρετούν.

Είναι ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην έχει κρατι-
κές δομές φιλοξενίας και να αφήνει να αλωνίζουν οι ΜΚΟ. Να μη στε-
λεχώνει με μαζικές προσλήψεις τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τα
ιδρύματα πρόνοιας. Την ίδια ώρα που χρηματοδοτούν αδρά οι ιμπε-
ριαλιστικοί οργανισμοί, επιχειρηματικοί όμιλοι, υπουργεία εξωτερικών
όπως των ΗΠΑ και της Τουρκίας τις ντόπιες και ξένες ΜΚΟ, οι κρατι-
κές υποδομές υποχρηματοδοτούνται, υπολειτουργούν, μαραζώνουν».

Συνεχίζοντας τονίζει ότι: «Οι ΜΚΟ αλωνίζουν στα κέντρα φιλοξενίας,
με face control ακόμα και για σωματεία που θέλουν να προσφέρουν εί-
δη πρώτης ανάγκης στους πρόσφυγες! Θέλουν να πατήσουν πόδι και
στις κρατικές υγειονομικές μονάδες. Δεν θα το επιτρέψουμε!

Οι υγειονομικοί δεν ανεχόμαστε να καθορίζουν οι ΜΚΟ την τύχη των
προσφύγων, την τύχη του λαού μας. Απαιτούμε το κράτος να αναλά-
βει την ευθύνη του. Να ενισχύσει τις υποδομές της υποδοχής, περί-
θαλψης, σίτισης και καταγραφής, με δική του ευθύνη αποκλειστικά, με
το απαραίτητο προσωπικό που χρειάζονται, χωρίς καμιά εμπλοκή των
ΜΚΟ. Να γίνουν ΤΩΡΑ μαζικές προσλήψεις υγειονομικών στα νοσοκο-
μεία, κέντρα υγείας, ιδρύματα πρόνοιας, με προτεραιότητα τις περιο-
χές που έχουν πρόσφυγες».

Μανώλης Σπαθής

ΠΟΕΔΗΝ

Oι ΜΚΟ επιδοτούνται
οι δημόσιες δομές μαραζώνουν

ΕΙΝΑΠ

Κάλεσμα 
για αγωνιστικό προεδρείο

Ηεργοδοσία στην Euromedica κλείνει υποκαταστήμα-
τα και απολύει εργαζόμενους. Εδώ και χρόνια είναι

συχνό φαινόμενο στον όμιλο η απλήρωτη εργασία στα
διαγνωστικά κέντρα και τις κλινικές.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση της η Αγωνιστική Συν-
δικαλιστική Κίνηση Υγεινομικών: «Στο τέλος Φεβρουαρί-
ου ανακοινώθηκε στους εργαζόμενους στο υποκατάστη-
μα του Συντάγματος ότι το θα κλείσει και οι 6 από τους 7
θα απολυθούν και μάλιστα με προειδοποίηση, ώστε η
αποζημίωση να μειωθεί στο μισό».

Στην τριμερή συνάντηση που έγινε στο Υπ. Εργασίας
οι εκπρόσωποι της εταιρείας δεν δίστασαν να δηλώσουν
με κυνισμό ότι θα κλείσουν και άλλα υποκαταστήματα
και θα μειώσουν δραστικά τις θέσεις εργασίας. Ταυτό-
χρονα δεν δεσμεύτηκαν ούτε ότι θα πληρώσουν αποζη-
μιώσεις ούτε τα δεδουλευμένα. Σε σχέση με τις αποζη-

μειώσεις μάλιστα έφτασαν στο σημείο να πουν ότι θα
έπρεπε να τις καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ.

Νέον Αθήναιον

Σε εκδικητική απόλυσης συνδικαλίστριας προχώρησε
η διοίκηση της ιδιωτικής κλινικής Νέον Αθήναιον που
βρίσκεται στο Παγκράτι. Η διοίκηση της κλινικής έχει κα-
ταδικάσει στην ανέχεια, στον εκβιασμό της απλήρωτης
εργασίας τους εργαζόμενους για σχεδόν πέντε χρόνια.

Παράλληλα προσπαθεί να τρομοκρατήσει όλους τους
εργαζόμενους με την απόλυση της συναδέλφου για να
δείξει ότι κάθε φωνή αντίστασης θα φιμώνεται. Η εργα-
ζόμενη έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οργάνωση κι-
νητοποιήσεων στην κλινική για την διεκδίκηση των δε-
δουλευμένων και συμμετείχε στις γενικές απεργίες.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ Όχι στις απολύσεις

Με πρωτοβουλία του σωματείου
εργαζομένων στο νοσοκομείο

της Πρέβεζας πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη με υγειονομικά σωματεία
από την Ήπειρο και τη Δυτική Ελ-
λάδα την Τετάρτη 23/3. Η εισήγηση
έγινε από το σωματείο του νοσοκο-
μείου της Πρέβεζας σε σχέση με
τον κίνδυνο συγχώνευσης του με το
νοσοκομείο Λευκάδας αλλά και τη
δραματική έλλειψη προσωπικού
που έχει μειωθεί από 300 στα 150
άτομα τα τελευταία χρόνια. Πολλές
από τις κλινικές δεν είναι πια σε θέ-

ση να λειτουργήσουν και κλείνουν,
το ίδιο και η χειρουργική που έβαλε
λουκέτο εδώ και μερικές μέρες.

Το σωματείο του νοσοκομείου
της Πρέβεζας είναι ιδιαίτερα ενερ-
γό και με μεγάλη εξωστρέφεια. Συ-
στηματικά παρεμβαίνει στην τοπική
κοινωνία. Στις δράσεις του εκτός
από πορείες στην Πρέβεζα και τα
Γιάννενα περιλαμβάνεται και η
διοργάνωση συζητήσεων στα χω-
ριά, παρέμβαση στους τοπικούς
ραδιοφωνικούς σταθμούς κ.α. 

Στο κάλεσμα ανταποκρίθηκαν τα

σωματεία από τα νοσοκομεία Δου-
ρούτη και Χατζηκώστα Ιωαννίνων,
Μεσολογγίου, Λευκάδας αλλά και
αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ. Σαν
αποτέλεσμα της σύσκεψης καλέ-
στηκε μαζική κινητοποίηση στην
Πάτρα στις 20/4 στην 6η Υγειονομι-
κή Περιφέρεια με συμμετοχή από
όλη τη Δυτική Ελλάδα και την Πε-
λοπόννησο. Τέλος, η αντιπροσω-
πεία της ΠΟΕΔΗΝ δεσμεύτηκε ότι
θα συνδράμει στην κινητοποίηση
ενημερώνοντας τα αντίστοιχα σω-
ματεία.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκέντρωση: Πάτρα 20/4

Στις 8-10 Απρίλη είναι προγραμματι-
σμένο το συνέδριο της ΟΕΝΓΕ, μια

μόνο μέρα μετά την απεργία της ΑΔΕ-
ΔΥ. Θυμίζουμε ότι το Ενωτικό Κίνημα
για την Ανατροπή έχει εκλέξει μόνο
από την Αθήνα και τον Πειραιά στις
πρόσφατες εκλογές 22 αντιπροσώ-
πους. Ο αντίστοιχος αριθμός των αντι-
προσώπων από όλη την Ελλάδα είναι
πολύ υψηλότερος.

Μιλώντας στην ΕΑ ο Κώστας Κατα-
ραχιάς (πρόεδρος του Συλλόγου Ερ-
γαζομένων του Νοσοκομείου «Αγ.
Σάββας») τόνισε: «Στόχος μας στο
συνέδριο είναι να αποφασιστεί απερ-
γιακό πρόγραμμα. Αυτό το απεργιακό
πρόγραμμα πρέπει να βάλει στόχο τις
μαζικές προσλήψεις- τη χρηματοδό-

τηση αλλά και την εφαρμογή της συλ-
λογικής σύμβασης των νοσοκομει-
ακών γιατρών του 2008 που καταπά-
τησαν όλες οι κυβερνήσεις από τότε. 

Χρειάζεται να αναγκάσει το
υπουργείο Υγείας σε απόσυρση της
συμφωνίας κλεισίματος των ψυχια-
τρικών νοσοκομείων, σε κατάργηση
της ΕΣΑΝ και στο μπλοκάρισμα της
ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ από τη πί-
σω πόρτα με το καθεστώς λειτουρ-
γίας του νοσοκομείου Σαντορίνης. 

Να διεκδικήσει ότι παλεύουμε για
ανοιχτά νοσοκομεία σε όλους και
όλες, άνεργους, ανασφάλιστους, με-
τανάστες και πρόσφυγες με ή χωρίς
χαρτιά. Είμαστε ενάντια στις ρατσι-
στικές πολιτικές που βάζουν συνεχώς

εμπόδια (νομικά, οικονομικά) στην
ελεύθερη πρόσβασή τους στο δημό-
σιο σύστημα υγείας-περίθαλψης και
πρόνοιας. Που με φράχτες, κλειστά
σύνορα και στρατόπεδα συγκέντρω-
σης τους μετατρέπουν σε παράνο-
μους, έρμαια της καταστολής και της
ρατσιστικής δημαγωγίας. 

Να απαιτήσουμε ανθρώπινη υπο-
δοχή των προσφύγων με μόνιμα μέ-
τρα αντιμετώπισης αυτής της αν-
θρωπιστικής κρίσης, να ενισχυθούν
δηλαδή με χρηματοδότηση και με
προσωπικό ακριβώς εκείνες οι υπο-
δομές που βρίσκονται στο στόχα-
στρο των περικοπών και του τρίτου
Μνημονίου, η δημόσια υγεία, περί-
θαλψη, πρόνοια».

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΕΝΓΕ 

Προσλήψεις στα νοσοκομεία ΤΩΡΑ!

Τετράωρη στάση εργασίας (9πμ-1μμ) πραγμα-
τοποίησε το ΕΚΑΒ την Τρίτη 29/3. 

Δεκάδες ασθενοφόρα συγκεντρώθηκαν στο Π. Άρεως και πή-
γαν με μηχανοκίνητη πορεία μέχρι το υπουργείο Υγείας. Τα αι-
τήματα τους αφορούν στην καταβολή οφειλόμενων αμοιβών
που ξεκινάνε από το 2014! Αυτές αφορούν κυρίως σε νυχτερι-
νά, αργίες και εκτός έδρας. «Οι εργαζόμενοι», όπως δήλωσε ο
πρόεδρος των εργαζομένων Γιώργος Μαθιόπουλος, «καλούν
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, να δώσει άμεσα
λύση, σε διαφορετική περίπτωση, όπως είπε, είναι αποφασι-
σμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους».

EKAB

Από παλαιότερη κινητοποίηση στο ΕΚΑΒ
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Ε
κλογές γίνονται στο συνδικάτο Συνδικάτο Επισιτισμού
– Τουρισμού και Ξενοδοχείων στο λεκανοπέδιο της
Αττικής για ανάδειξη διοικητικού συμβουλίου και

εκλογή αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας από τις
4 ως 10 Απρίλη.

Για πρώτη φορά συμμετέχει στις εκλογές «Η Καμαριέρα»
με ψηφοδέλτιο. Σε προκήρυξη που κυκλοφόρησε το σχήμα
ανάμεσα σε άλλα αναφέρει: «Την ίδια στιγμή που η αύξηση
του τουρισμού κάθε χρόνο σπάει νέα ρεκόρ, οι συνθήκες
για τους εργαζόμενους χειροτερεύουν. Από την εργαζόμενη
στη Ζάκυνθο που πέθανε στη δουλειά το προηγούμενο κα-
λοκαίρι, μέχρι τους εργαζόμενους σε ξενοδοχεία για ένα
πιάτο φαί και έναν ύπνο. Από την απλήρωτη, μαύρη εργα-
σία, μέχρι τους μισθούς πείνας και τις απολύσεις, τα αφεντι-
κά στον κλάδο, από τους πιο μεγάλους μέχρι τους πιο μι-
κρούς, προσπαθούν να βγάλουν περισσότερα κέρδη πάνω
στις δικές μας πλάτες πατώντας πάνω στους νόμους που
ψήφισαν οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και συ-
νεχίζει να εφαρμόζει με αταλάντευτο ζήλο η σημερινή κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

Ο Μιχάλης Θεωδοράκης, υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο
της “Καμαριέρας” τόνισε στην ΕΑ: «Έχουμε ξεκινήσει την
παρέμβαση μας εδώ και χρόνια στους ξενοδοχοϋπαλλή-
λους στο Ηράκλειο και τα Χανιά. Τώρα με την αποχώρηση
της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ από το σωματείο υπάρχουν νέες
δυνατότητες στο σωματείο της Αθήνας. Οφείλουμε να δυ-
ναμώσουμε το σωματείο. Ο στόχος μας είναι να κλιμακώ-

σουμε τη δράση των συναδέλφων ενάντια στην υλοποίηση
του μνημονίου. Να οργανώσουμε επιτροπές βάσης, σε κάθε
μεγάλο χώρο δουλειάς έτσι ώστε να μπορούν να συσπειρώ-
νονται και να κινητοποιούνται οι συνάδελφοι πιο αποτελε-
σματικά στις μάχες που έχουμε μπροστά μας. Μάχες ενάν-
τια στις απολύσεις, την κακοπληρωσιά αλλά και πολιτικές
μάχες. Για παράδειγμα δεν είναι δυνατόν σε μια χώρα που

μπορεί να κοιμίσει και να ταΐσει δεκάδες εκατομμύρια τουρί-
στες μέσα σε μια καλοκαιρινή σεζόν να μην μπορούμε να
δώσουμε αξιοπρεπή στέγαση και σίτιση σε μερικές χιλιάδες
πρόσφυγες». 

Με την “Καμαριέρα” υποψήφιοι είναι οι: Ευαγγελία Γκρίγ-
κοβιτς, Μιχάλης Θεοδωράκης, Κώστας Λάππας, Χαρίκλεια
Πετράκη, Διοτίμα Χριστοπούλου.

Την πρώτη τακτική της συνέλευση για τη φετινή χρονιά έχει καλέσει η Πανελλή-
νια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Ν.Ε.Ν.). Πρώτο θέμα της συνέλευ-
σης είναι ο απολογισμός δράσης του προηγούμενου διαστήματος αλλά και ο προ-
γραμματισμός δράσης για το ερχόμενο. 

Η Ένωση έχει πάρει πρωτοβουλίες και έχει οργανώσει πλήθος κινητοποιήσεων
με το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια τον τελευταίο χρόνο ενώ έχει συμμετά-
σχει σε όλες τις αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές διαδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ με
εντυπωσιακή συνέπεια. Eίναι το σωματείο που στην περιοχή του Πειραιά έχει βρε-
θει στην πρώτη γραμμή ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του λιμανιού, το χτύπημα του
ΝΑΤ και εν γένει την υλοποίηση του Μνημονίου.

Όπως τονίζεται και στην σχετική ανακοίνωση που κυκλοφόρησε προ ημερών «Η
ΠΕΝΕΝ βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τον κλάδο και το σύνολο των Ναυτερ-
γατών, άνεργους – ξέμπαρκους – συνταξιούχους κ.λπ προετοιμάζοντας μια σειρά
αγώνες στην κατεύθυνση ευρύτερων συσπειρώσεων για να αντιμετωπίσουμε απο-
τελεσματικά την κοινή και συντονισμένη επίθεση του εφοπλιστικού κεφαλαίου και
της αντιλαϊκής κυβερνητικής πολιτικής».

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30/3 ώρα 9:30πμ στον Πειραιά στην οδ.
Κολοκοτρώνη 132.

Εκλογές πραγματοποιήθηκαν στην Ομοσπονδία ΥΠΑΝ (τέως ΥΒΕΤ). Μιλώντας
στην ΕΑ για τα αποτελέσματα ο Κώστας Πίττας σχολίασε: «Τα αποτελέσματα επι-
βεβαιώνουν ότι η αριστερή στροφή των εργαζόμενων στους χώρους συνεχίζεται.
Αυτή τη φορά η αριστερή πλειοψηφία βγαίνει ενισχυμένη ακόμα περισσότερο με τη
δεύτερη έδρα που πήρε η Συσπείρωση Εργαζομένων. Καθήκον της αριστεράς είναι
να αξιοποιήσει  το αποτέλεσμα αυτό ώστε να δώσει τη μάχη ενάντια στα μνημόνια
από καλύτερη θέση». Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής (σε παρένθεση οι έδρες
όπως ήταν στο απερχόμενο ΔΣ):

Αγωνιστική Συνδικαλιστική Ενότητα (ΠΑΜΕ) 4 (4)
Συσπείρωση Εργαζομένων 2 (1)
ΔΑΚΕ 1(1)
Ελεύθερη Κίνηση (Ανεξάρτητοι) 2(3)

Την εναντίωση τους στην επιλογή της διοίκησης
του ξενοδοχείου Novotel να παραχωρήσει αίθουσα
για την πραγματοποίηση του συνεδρίου της εγκλημα-
τικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή εξέφρασαν, τόσο το
σωματείο εργαζομένων του ξενοδοχείου όσο και το
Συνδικάτο Επισιτισμού – Τουρισμού και Ξενοδοχείων. 

Σε κοινή τους ανακοίνωση τα δύο σωματεία ανα-
φέρουν: «Πληροφορηθήκαμε ότι το διήμερο 26-27
Μαρτίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο ξενο-
δοχείο Novotel συνέδριο των νεοναζί – δολοφόνων
της Χρυσής Αυγής. Πρόκειται για αυτούς που ανέ-
λαβαν την πολιτική ευθύνη για τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα, που ευθύνονται για δεκάδες επιθέ-
σεις σε μετανάστες, νεολαίους, συνδικαλιστές και
μέλη κομμάτων, αντιφασιστικών και αντιρατσιστι-
κών οργανώσεων.

Αυτούς τους φασίστες που δεν τους έχουν δε-
χτεί πολλά ξενοδοχεία, τους δέχτηκε η εργοδοσία

του ξενοδοχείου Novotel, προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσουν το συνέδριό τους.

Οι υμνητές του Χίτλερ, των στρατοπέδων εξόν-
τωσης της ναζιστικής Γερμανίας, του φασισμού και
της χούντας, οι μαχαιροβγάλτες τραμπούκοι και πι-
στά σκυλιά του μεγάλου κεφαλαίου, αυτοί που
σπέρνουν το ρατσιστικό τους μίσος και ξερνούν μι-
σαλλοδοξία στην κοινωνία, δεν πρέπει να έχουν θέ-
ση πουθενά και είναι ανεπιθύμητοι απ’ τους εργα-
ζόμενους του ξενοδοχείου και του κλάδου. Μια
συμμορία που νομιμοποιήθηκε σαν κόμμα στη συ-
νείδηση κάποιων με την είσοδό της στη Βουλή το
2012, στα μάτια τα δικά μας δεν είναι τίποτα παρα-
πάνω από μια αγέλη ναζιστών που υπηρετούν τους
ισχυρούς και χτυπούν τους ανίσχυρους. Η εργατική
τάξη έχει μνήμη και συνείδηση για να τους καταδι-
κάσει και να τους συντρίψει. Κανένας φασίστας πο-
τέ και πουθενά».

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσωτερικών θα πραγματοποιήσουν τα συνδικαλιστικά
στελέχη της ΠΟΕ-ΟΤΑ στο νομό Αττικής την προσεχή Πέμπτη 31 Μαρτίου στις 12.00 το μεσημέρι.

Η Oμοσπονδία των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση κατηγορεί την πολιτική ηγεσία του υπουργεί-
ου για αθέτηση δεσμεύσεων σε αιτήματα του κλάδου, ενώ προειδοποιεί με κλιμάκωση κινητοποιήσεων.

Ζητά, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και υπολογισμό
του στις συντάξιμες αποδοχές, την επαναφορά της διάταξης που αφορά τις μετατάξεις χωρίς την ύπαρξη
κενής οργανικής θέσης, τη μη κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια της κατηγορίας ΥΕ εργαζόμενων κατη-
γορίας ΔΕ που έχουν προσληφθεί ή μεταταχθεί με τυπικό προσόν την εμπειρία, καθώς και τη διενέργεια
ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας των δήμων, επειδή δεν τη-
ρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας για τους εργαζόμενους.

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NOVOTEL

Ανεπιθύμητοι οι φασίστες

ΥΠ.ΑΝ. Μια ακόμα έδρα 
για τη ΣυσπείρωσηΠΟΕ ΟΤΑ Συγκέντρωση 

στο υπουργείο Εσωτερικών

ΠΕΝΕΝ Γενική Συνέλευση 30/3

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ Η “Καμαριέρα” κατεβαίνει στις εκλογές
Από παλαιότερη κινητοποίηση του Συνδικάτου Επισιτισμού
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Τεράστιες είναι οι ελλείψεις στο διδα-
κτικό προσωπικό των ΑΕΙ και των ΤΕΙ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Πάτρα
το τμήμα Οικονομικών όπου υπάρχει
αναλογία 1 καθηγητής για 121 φοιτητές. 

Απέναντι στη διάλυση που φέρνει η
υποχρηματοδότηση των πανεπιστημίων
μεθοδεύεται από την κυβέρνηση «μια
καθόλου ακίνδυνη κίνηση βοήθειας»,
όπως σημειώνει χαρακτηριστικά ο τίτλος
σε ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 22/3
οι «Πανεπιστημιακοί Δάσκαλοι ΕΜΠ».
�Όπως αναφέρουν:

«Τα τελευταία χρόνια η μνημονιακή πο-
λιτική στα πανεπιστήμια, μεταξύ άλλων,
επέφερε μια δραματική μείωση του αριθ-
μού των μελών ΔΕΠ, ως αποτέλεσμα της
μηδενικής αναπλήρωσης των συνταξιοδο-
τηθέντων καθηγητών, αλλά και της απί-
σχνασης των πιστώσεων του «ΠΔ 407», με
τα οποία συντηρούνταν, έστω και με λά-
θος τρόπο, πάγιες και διαρκείς ανάγκες
των πανεπιστημίων, ειδικά της περιφέρει-
ας. Έτσι, πολλά πανεπιστήμια αντιμετωπί-
ζουν δραματικά προβλήματα λειτουργίας,
αδυνατώντας να καλύψουν στοιχειώδεις
εκπαιδευτικές ανάγκες τους. 

Δραματικές συνέπειες

Η  Κυβέρνηση «απαντάει» στο πρόβλη-
μα, με ελάχιστες νέες θέσεις ΔΕΠ (που
έστω ως κίνηση αντιστροφής μιας κατά-
στασης έχει μια σημασία, μάλλον συμβο-
λική όμως), αλλά και με μια μαζική κίνη-
ση που μέλλει να έχει δραματικές συνέ-
πειες: δίνει το δικαίωμα αυτοδύναμης δι-
δασκαλίας σε απλούς κατόχους διδα-
κτορικού, έναντι της αμοιβής των περί-
που 300  τον μήνα… 

Εκεί φτάσαμε τώρα, η διδασκαλία
ενός πανεπιστημιακού μαθήματος να
βγαίνει στη διατίμηση των 300 � το μήνα;
Με τον τρόπο αυτό καταφανώς ανοίγει
διάπλατα ο δρόμος για μια πάμφθηνη
λειτουργία των ΑΕΙ, χωρίς ανάγκη οργα-
νικών θέσεων μελών ΔΕΠ. 

Διαπιστώνεται ένα εξίσου σημαντικό
πρόβλημα, πως με τον τρόπο αυτό κατο-
χυρώνεται και θεσμικά η ακραία εκμε-
τάλλευση του νέου επιστημονικού δυνα-
μικού, μέσα από την αμείλικτη εκμετάλ-
λευση των ελπίδων των νέων διδακτό-
ρων για ακαδημαϊκή εξέλιξη λόγω της
απελπισίας τους ενώπιον μιας καθολικής
έλλειψης προοπτικών εργασίας…

Έχει όμως μεγάλη σημασία και μια
ευρύτερη παρατήρηση: Η αναζήτηση
«λύσεων» για τη λειτουργία του πανεπι-
στημίου, χωρίς αμφισβήτηση του μνημο-
νιακού πλαισίου που το στραγγαλίζει
φαίνεται πως δυνητικά γεννά τέρατα,
οπότε δεν έχει νόημα να συζητά κανείς
για προθέσεις…»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΙ

«Μια καθόλου 
ακίνδυνη 
κίνηση 
βοήθειας»

Σε νέα κινητοποίηση αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες προχωρούν οι φοιτητές
της ΑΣΚΤ το Σάββατο 2 Απρίλη στις 3μμ
στον ΗΣΑΠ στο λιμάνι του Πειραιά, κα-
λώντας όλους τους φοιτητές-τριες της
σχολής να συμμετέχουν αλλά και όλους
τους φοιτητικούς συλλόγους να πάρουν
αποφάσεις συμμετοχής. Η νέα κινητοποί-
ηση είναι το επόμενο βήμα μετά την επιτυ-
χία του αντιφασιστικού-αντιρατσιστικού
φεστιβάλ που οργάνωσε ο Σύλλογος φοι-
τητών της σχολής στις 11 Μάρτη αλλά και
το εντυπωσιακό πανό με το οποίο συμμε-
τείχαν στις 19 Μάρτη στη συγκέντρωση
στην Ομόνοια και στην πορεία στην ΕΕ.

Όπως μας αναφέρει η Ελίζα Κρικώνη
από την Καλών Τεχνών: «Μετά και από το
φεστιβάλ στο οποίο είχαν έρθει από την
Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία, έχουμε μαζέ-
ψει πράγματα που το Σάββατο θα παρα-
δώσουμε στους πρόσφυγες στον Πει-
ραιά. Θα μείνουμε εκεί για να βοηθήσου-
με στις δραστηριότητες αλλά και να προ-
χωρήσουμε σε καλλιτεχνικές δράσεις μα-
ζί με τους πρόσφυγες, να φτιάξουμε μαζί
πανό που να λένε είναι καλοδεχούμενοι-
ανοίξτε τα σύνορα. Καλούμε όλους και
όλες να συμμετέχουν μαζικά στη δράση».
Την Τετάρτη 6 Απρίλη θα γίνει και η γενι-
κή συνέλευση φοιτητών της ΑΣΚΤ.

Η μεταφορά πάνω από 1000 προσφύγων
στον καταυλισμό του Κατσικά στα Γιάννενα
στις 20/3 και οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης
εκεί (σκηνές που πλημμύρισαν απ’τη βροχή,
έλλειψη θέρμανσης, έλλειψη υγειονομικού
προσωπικού για τη παροχή υγείας στους πρό-
σφυγες κλπ) πυροδότησε άμεσα αντανακλαστι-
κά στους φοιτητές της Ιατρικής Ιωαννίνων. 

Την Τετάρτη 23/3 φοιτητές της ΕΑΑΚ, της
ΚΕΕΡΦΑ και ανένταχτοι καλούσαμε σε έκτακτη
Γ.Σ. για να βάλουμε μπροστά το σύλλογο ώστε
να πάρει πρωτοβουλία να οργανώσει όχι μόνο
τη συμπαράσταση στους πρόσφυγες βοηθών-
τας στη συλλογή ρούχων και τροφίμων, αλλά
και την δράση του φοιτητικού κινήματος που
μαζί με τα σωματεία μπορούν να εξασφαλίσουν
τα ανοιχτά νοσοκομεία στους πρόσφυγες. Πως
αντί για τις ΜΚΟ και το στρατό, θα είναι το δη-
μόσιο σύστημα υγείας αυτό που θα αναλάβει
τη πραγματική περίθαλψη των προσφύγων,
διεκδικώντας προσλήψεις και αύξηση της χρη-
ματοδότησης και ταυτόχρονα να δούμε πως

συνεχίζουμε για να καταργήσουμε στη πράξη
τη ρατσιστική συμφωνία της ντροπής ΕΕ -
Τουρκίας. 

Αν και δεν υπήρξε απαρτία οι 60 φοιτητές
που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα συμφωνή-
σαμε την επόμενη μέρα να μαζευτούμε για να
συγκροτηθούμε καλύτερα εν όψει της νέας ΓΣ
για τις 30/3 να γράψουμε κείμενο και να στηθεί
επιτροπή που θα βοηθήσει αυτές τις πρωτο-
βουλίες. Τροχοπέδη ήταν η στάση του ΜΑΣ
που με γραφειοκρατικά κολλήματα εμπόδιζε
και τελικά διέλυσε τη διαδικασία. 

Το Resistance EAAK σε ανοιχτή συνεδρίαση
αποφάσισε πως στη ΓΣ στις 30 Μάρτη θα προ-
τείνει την οργάνωση του συλλόγου για να επί-
σκεψη στον καταυλισμό, εξορμήσεις στους ερ-
γαζόμενους των δύο νοσοκομείων πρόσκληση
στα υγειονομικά σωματεία της περιοχής, για
συντονισμό των δράσεων μας και τη σύσταση
επιτροπής που θα συντονίζει αυτές και άλλες
δράσεις.

Λουίζα Γκίκα, Ιατρική Ιωαννίνων

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Οι φοιτητές 
στο πλευρό των προσφύγων

AΣΚΤ Σάββατο 2/4

Κινητοποίηση 
στον Πειραιά

Τη προηγούμενη Τρίτη στις 22/03 πραγματοποιήθηκε
στο Βόλο συλλαλητήριο με αφορμή ομοφοβική επίθεση
εις βάρος ομοφυλόφυλου ζευγαριού. Στη συγκέντρωση
καλούσαν αντισεξιστικές οργανώσεις και διοργανώθηκε
πολύ καλή παρέμβαση στο κέντρο της πόλης και διαδή-
λωση στους κεντρικούς δρόμους με καλή ανταπόκριση
από τον κόσμο.

Η απήχηση της πορείας ήταν μεγάλη,κάτι που φαινό-
ταν από το μεγάλο αριθμό ατόμων που συμμετείχαν. Μα-
ζευτήκαμε περίπου 200 άτομα ανάμεσα τους και μετανά-
στες που κατέβηκαν δηλώνοντας πως ο σεξισμός είναι
μία διάκριση όπως και ο ρατσισμός που βιώνουν οι ίδιοι.
Δεν είναι τυχαίο πως ένα από τα συνθήματα που είπαμε
στη πορεία είναι το “Γκέι, λεσβίες και μετανάστες, πα-
λεύουμε το ρατσισμό/σεξισμό με όλους τους εργάτες”.
Φωνάχτηκαν αντιρατσιστικά, αντιφασιστικά συνθήματα,
ενώ έντονη ήταν η παρουσία και φοιτητών που κατέβη-
καν μετά από την καταγγελία-κάλεσμα εκ μέρους της
ΕΑΑΚ Βόλου.

Δημήτρης Στεφανάκης

BOΛΟΣ Αντισεξιστική διαδήλωση

Βόλος, 22 Μάρτη

23 Μαρτίου. Οι πρόσφυγες του καταυλισμού διαδηλώνουν στον Κατσικά. “Ζητάμε από την ανθρωπότητα να μας
δώσει τα δικαιώματα που έχουμε ως άνθρωποι” λέει το σύνθημα γραμμένο πάνω στο πανί από το αντίσκηνο. 
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Αυτό ήταν το μήνυμα που
έστειλε η 18χρονη μαθήτρια
από το 41ο Λύκειο Αθηνών
Άγια Ιμπραήμ που παρέλασε
φορώντας μαντίλα στη μαθητι-
κή παρέλαση της 25ης Μαρτί-
ου στην Αθήνα.

«Η Ελλάδα είναι η δεύτερη πα-
τρίδα μου. Είμαι μισή Ελληνίδα
και μισή Αιγύπτια και είμαι πολύ
περήφανη γι' αυτό» είπε η ίδια
στην εφημερίδα Έθνος δηλώ-
νοντας ότι είναι ικανοποιημένη
επειδή το μήνυμα που επιχείρη-
σε να περάσει βρήκε σε γενικές
γραμμές θετική ανταπόκριση. 

«Το περίμενα ότι το θέμα θα
συζητιόταν. Αλλωστε με τη
μαντίλα φαινόμουν διαφορετι-
κή από τους υπόλοιπους μαθη-
τές. Ηθελα όμως να περάσω το
μήνυμα ότι μπορούμε όλοι μαζί
να ζήσουμε ειρηνικά ακόμα κι
αν είμαστε διαφορετικοί. Ελλη-
νες, Αιγύπτιοι, χριστιανοί και
μουσουλμάνοι μπορούμε να εί-
μαστε δίπλα ο ένας στον άλλον
από τη στιγμή που δεν υπάρ-
χουν φανατισμός και ρατσι-
σμός. Κατάλαβα ότι αυτό το
μήνυμα έγινε αποδεκτό, αν και
κάποιοι το πήραν αρνητικά» το-
νίζει.

Ενώ για τους πρόσφυγες δή-
λωσε: «Αυτοί οι άνθρωποι
έχουν πόλεμο στη χώρα τους
και αναγκάστηκαν να φύγουν
και να αφήσουν πίσω τη ζωή
που είχαν χτίσει. Πρέπει να
τους δείξουμε την αγάπη και
την υποστήριξή μας».

«Μπορούμε 
όλοι μαζί 
να ζήσουμε
ειρηνικά»

Kάτω από γενική κατακραυγή μαται-
ώθηκε με εντολή του ΥΠΠΕΘ, η «εκ-
παιδευτική επίσκεψη» του 1ου ΓΕΛ
Ξάνθης στο Ευρωκοινοβούλιο- κατόπιν
πρόσκλησης και χρηματοδότησης από
τον ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής
Ε.Συναδινό! Είχαν προηγηθεί καταγγε-
λίες εκ  μέρους της ΕΛΜΕ Ξάνθης και
της ΚΕΕΡΦΑ.

«Η ΕΛΜΕ Ξάνθης καταδικάζει, απε-
ρίφραστα, την απόδοχή αυτής της
πρόσκλησης και διερωτάται αν ενημε-
ρώθηκαν οι μαθητές/τριές και οι γο-
νείς τους γι αυτήν την εξέλιξη. Κρίνου-
με το λιγότερο ανεύθυνη και επιπόλαιη
τη συναίνεση εκ μέρους του συλλόγου
διδασκόντων, εφόσον γνώριζαν,   να
αποδεχτεί το σχολείο την πρόσκληση
του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής
υπογράφοντας το πρακτικό μετακίνη-
σης. Ενέργεια η οποία μπορεί να θεω-
ρηθεί ως νομιμοποίηση ενός κόμματος
- εγκληματικής οργάνωσης και αφήνει
το  ενδεχόμενο  κομματικής και επικοι-
νωνιακής εκμετάλλευσης. Ιδιαίτερα με-
τά τις ρατσιστικές δηλώσεις του εν λό-
γω ευρωβουλευτή μας αφήνει έκθε-
τους απέναντι στους/στις
μαθητές/τριές μας ειδικά της μειονό-
τητας. Η εκπαιδευτική κοινότητα, υπε-
ρασπιζόμενη το δημοκρατικό ήθος,
έχει συστρατευτεί ενάντια στο φασι-
σμό και ρατσισμό της Χ.Α. και έχει κα-

ταγγείλει την προσπάθειά της να  δι-
εισδύσει  στα σχολεία μας.

Αναλογιζόμενοι τα στενά χρονικά
περιθώρια και λαμβάνοντας υπόψη τη
δριμεία αντίδραση των γονέων που
δεν γνώριζαν από ποιον έγινε η πρό-
σκληση παρά μόνο όταν έλαβαν το
πρόγραμμα της εκδρομής, ζητούμε ως
ΕΛΜΕ, τη ματαίωσή της».

Kήρυγμα μίσους

Η Κ.Ε.Ε.Ρ.Φ.Α. Ξάνθης στη ανακοί-
νωσή της τόνισε τα εξής: «Ο φασίστας
αυτός, ήταν ο πρώτος στα χρονικά ευ-
ρωβουλευτής που αποβλήθηκε από τη
συνεδρίαση της ολομέλειας γιατί χρη-
σιμοποίησε το βήμα του ευρωπαϊκού
κοινοβουλίου για να απευθύνει κήρυγ-
μα μίσους ενάντια στον τουρκικό λαό…
Στριμωγμένοι από το συγκλονιστικό κί-
νημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,

οι υπόδικοι ναζί εγκληματίες επιχείρη-
σαν έτσι με ύπουλο τρόπο να «τρυπώ-
σουν» στα σχολεία, και μάλιστα στην
περιοχή μας, όπου το αντιφασιστικό κί-
νημα, με καθοριστική τη συμβολή της
μειονότητας, τους έχει κυριολεκτικά
εξαφανίσει! Δεν θα περάσουν! Ούτε
στα σχολεία ούτε πουθενά»!

«Μέσα στην επόμενη βδομάδα θα
κάνουμε παρέμβαση στο 1ο ΓΕΛ,
όπως αποφασίσαμε μαζί με μαθητές
και καθηγητές. Επίσης θα ορίσουμε
άμεσα την ημερομηνία της ανοιχτής
εκδήλωσης ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας, ενώ θα συμμετέχουμε και
στο αντιπολεμικό συλλαλητήριο την
Πέμπτη 31 Μάρτη, 7μμ στην Κεντρική
πλατεία και στην απεργία της 7/4» δή-
λωσε στην ΕΑ ο Παντελής Αποστολί-
δης από την ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης».

ΞΑΝΘΗ Δεν πέρασε η φασιστική πρόκληση

Τη συζήτηση πάνω
σε μια σειρά από θέ-
ματα που αγγίζουν την
επικαιρότητα αλλά και
τις αγωνιστικές και θε-
ωρητικές παραδόσεις
του κινήματος οργα-
νώνουν οι φοιτητές
του Σοσιαλιστικού Ερ-
γατικού κόμματος στις
σχολές. 

Στα μαρξιστικά φό-
ρουμ θα συζητηθούν
θέματα όπως η οικονο-
μική κρίση, τα ογδόντα
χρόνια από την Ισπα-
νία του ’36, η Ρόζα
Λούξεμπουργκ κ.α. 

Ο κύκλος άνοιξε με
τη συζήτηση που έγινε
στο Πάντειο την Πέμ-
πτη 24/5, που έγινε πα-
ρά την απεργία των
εργαζομένων στο Με-
τρό, με θέμα το Μακε-
δονικό και εισηγητή το
Λέανδρο Μπόλαρη.
(δείτε το πρόγραμμα
στη σελ. 17)

Σχολείo αλληλεγγύης
Τ

ην Τρίτη 22 Μαρτίου, οι μαθητές του 6ου
Γενικού Λυκείου Ιλίου σχημάτισαν στην  αυ-
λή του σχολείου τους όπου συγκεντρώθη-

καν, με τα σακίδια τους τις λέξεις «Welcome Re-
fugees» και σήκωσαν πανό με τη φράση «Οι παπ-
πούδες μας πρόσφυγες, οι γονείς μας μετανά-
στες, εμείς ρατσιστές;»  

Πρόκειται για ένα από τα εκατοντάδες παρα-
δείγματα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες που
έχουν εκδηλωθεί από καθηγητές και μαθητές στα
σχολεία από το Σεπτέμβρη οπότε και άνοιξαν, με
συλλογή πραγμάτων, χάπενινγκ, προβολές ται-
νιών, εκθέσεις ζωγραφικής και εκδηλώσεις όπως
αυτή που πραγματοποιήθηκε στην γεμάτη από
κόσμο κεντρική πλατεία της Λάρισας στις 21
Μαρτίου με τη συμμετοχή γονιών και παιδιών
από τα σχολεία της πόλης.

«Στο σχολείο μου έγινε αντιρατσιστική βιντεο-
προβολή μετά από πρωτοβουλία που πήραμε
τρεις μαθήτριες με αφορμή την παγκόσμια μέρα
δράσης για τις 19 Μάρτη» μας είπε η Δανάη από
το 1ο ΓΕΛ Άνω Λιοσίων. «Στόχος της πρωτοβου-
λίας μας ήταν να ενημερώσουμε για τον πόλεμο
που καταστρέφει την ζωή των ανθρώπων και
τους κάνει πρόσφυγες και τη στάση της ΕΕ που
τους κλείνει τα σύνορα, αλλά και να ευαισθητο-
ποιήσουμε τους συμμαθητές μας πάνω στο ζήτη-
μα και να τους καλέσουμε να κινητοποιηθούν. Η
ανταπόκριση ήταν καλή και από τους καθηγητές

και τους μαθητές».
Σε μια σειρά από σχολεία μαθητές και καθηγη-

τές έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να φτιά-
ξουν δικά τους βίντεο αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες: Από την Κω, το βίντεο «Fortress Europe”
που έφτιαξε η κινηματογραφική ομάδα του Εσπερι-
νού Λυκείου του νησιού, από το 2ο Γυμνάσιο Χα-

νιών, το βίντεο «Η εκδρομή», από το Δημοτικό σχο-
λείο Κατσικά των Ιωαννίνων το βίντεο «Κραυγή».

Την επόμενη βδομάδα κυκλοφορεί με καινούρ-
γιο  υλικό και το νέο τεύχος των μαθητών Antica-
pitalista που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της
μάχης ενάντια στον ρατσισμό και το φασισμό.

Γιώργος Πίττας 

Mαρξιστικά
φόρουμ 
στις 
σχολές

6ο  Γενικό Λύκειο Ιλίου
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Διαδήλωση την Παρασκευή 1η Απρί-
λη στις 7μμ στην Περιφέρεια, κα-

λεί η ΕΛΜΕ Ιωαννίνων, διεκδικώντας
ανοιχτά σύνορα και καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες. 

«Η απόφαση για την κινητοποίηση πάρθηκε σε
ανοιχτό ΔΣ που έγινε τη Δευτέρα 28/3 όπου παρευ-
ρεθήκαμε και εμείς ως ΚΕΕΡΦΑ», μας είπε η Λουίζα.
«Τις επόμενες ημέρες σκοπεύουμε να ανοίξουμε το
θέμα της διαδήλωσης στις σχολές και να κινητοποι-
ήσουμε τη νεολαία. Ήδη μετά το συλλαλητήριο στις
19 Μάρτη διοργανώθηκε εκδήλωση από το Σύλλογο

Εστιακών Φοιτητών Παν. Ιωαννίνων
για το προσφυγικό. Αυτό που συζη-
τήσαμε είναι πώς το φοιτητικό κίνη-

μα μπορεί να συνδεθεί με το εργατικό κίνημα ενάντια
στη νέα συμφωνία κυβέρνησης-ΕΕ-Τουρκίας, αλλά
και πώς θα συνδεθούμε με τους ίδιους τους πρόσφυ-
γες που βρίσκονται στην περιοχή μας. 

Στα Γιάννενα οι πρόσφυγες που βρίσκονται στο
στρατόπεδο Κατσικά έχουν κάνει δύο φορές διαδή-
λωση διεκδικώντας καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
και ανοιχτά σύνορα».(βλέπε σελ.6)   

Μεγάλη εκδήλωση –συναυλία με
θέμα «ανοιχτά σύνορα αλλη-

λεγγύης» στους πρόσφυγες διοργα-
νώνεται την Τετάρτη 6 Απρίλη στις
8μμ στην Αίθουσα Μουσικού Σχολεί-
ου με την υποστήριξη Σωματείων,
Κινήσεων και Φορέων της Ζακύνθου.
Διοργανωτές της μεγάλης εκδήλω-
σης είναι η ΕΡΤ Ζακύνθου και η Πο-
λιτιστική Αθλητική Λέσχη Ζακύνθου
«Γέρανος». 

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι
ο Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημια-
κός και ο ηθοποιός Άγγελος Αντω-
νόπουλος, ενώ στη συναυλία θα
συμμετέχουν μία σειρά καλλιτέχνες. 

«Η πρωτοβουλία για τη διοργάνω-
ση αυτής της εκδήλωσης ξεκίνησε
από την ΕΡΤ Ζακύνθου και ανταπο-
κρίθηκαν το σύνολο σχεδόν των σω-
ματείων και των φορέων της πόλης,
οι οποίοι θα αναλάβουν να καλύ-
ψουν και το κόστος αυτής της διορ-
γάνωσης, όπως οι ηχητικές εγκατα-
στάσεις, οι αφίσες και η φιλοξενία
των καλλιτεχνών που θα έρθουν από
την Αθήνα», μας είπε ο Πέτρος Πο-
μώνης εργαζόμενος στην ΕΡΤ. «Ο
πρώτος φορέας που υπογράφει
στην αφίσα είναι ο ΟΔΑΖ, ένας δη-
μόσιος οργανισμός της Νομαρχίας
που διαχειρίζεται ένα παλιό ορφανο-
τροφείο στο οποίο θα φιλοξενηθούν
οι πρώτες 40 οικογένειες προσφύ-
γων. Σαν ΚΕΕΡΦΑ προτείναμε για
ομιλητή τον Γιώργο Τσιάκαλο, ο
οποίος συμμετέχει όλη αυτή την πε-
ρίοδο στο κίνημα που παλεύει ενάν-
τια στους φράχτες και στα κλειστά
σύνορα και θα μας δώσει όλη την ει-
κόνα τι σημαίνει αυτή η πολιτική.
Επίσης διεκδικούμε από την ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ να μεταφέρει με δικά της
φορτηγά τα είδη πρώτης ανάγκης
που θα συγκεντρωθούν».

Συγκέντρωση και πορεία στις γει-
τονιές Ν.Σμύρνης-Ν.Κόσμου

ενάντια στη Συμφωνία για το προ-
σφυγικό ΕΕ-Κυβέρνησης-Τουρκίας
διοργανώνουν κινήσεις και πρωτο-
βουλίες της περιοχής. 

Η συγκέντρωση θα γίνει το Σάβ-
βατο 2 Απρίλη στις 11πμ στην  πλα-
τεία Ν.Σμύρνης και στη συνέχεια θα
ακολουθήσει  πορεία στο Ν.Κόσμο.
Καλούν η Εργατική Λέσχη Ν. Σμύρ-
νης, οι ΚΕΕΡΦΑ Ν. Σμύρνης / Κουκα-
κίου-Ν. Κόσμου, η ΚΑΡ, η Λαϊκή Συ-
νέλευση Κουκακίου-Ν. Κόσμου, η
Λαϊκή Συνέλευση Πλ. Ν. Σμύρνης,
και η Λέσχη Αλληλεγγύης Ν. Κό-
σμου.  

«Η συμφωνία Ε.Ε.–Τουρκίας, που
οριστικοποιήθηκε στις 18 Μαρτίου,
φανερώνει το αποκρουστικό πρόσω-
πο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιση-
μοποιεί τους φράχτες σε κάθε χώ-
ρα, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο,
ενεργοποιεί μηχανισμούς καταστο-
λής, μετατρέπει το Αιγαίο σε πεδίο
μάχης απέναντι στους πρόσφυγες»
αναφέρει το κοινό κάλεσμα. «Αυτή η
συμφωνία έχει την υπογραφή και
της ελληνικής κυβέρνησης. Πίσω
από τα "δάκρυα για τους κατατρεγ-
μένους πρόσφυγες", η κυβέρνηση
Τσίπρα ξεκίνησε ήδη το ανθρωποκυ-
νηγητό, τις συλλήψεις και τις απελά-
σεις. Χωρίς αναστολές κάνει “τη
βρώμικη δουλειά”. Την προσφυγιά
δημιουργούν οι πόλεμοι και η φτώ-
χεια. Τα αντιδραστικά καθεστώτα
και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
τροφοδοτούν την βαρβαρότητα των
ακραίων ισλαμιστικών κύκλων και
τανάπαλιν. Η μόνη απάντηση είναι η
ενότητα των εργαζομένων και των
λαών, πέρα από την καταγωγή τους,
το χρώμα του δέρματός τους, τη
θρησκεία τους, πέρα από σύνορα,
απέναντι στους εκμεταλλευτές».

Κάτω τα χέρια από τους πρόσφυγες

Ξ
εσηκωμός ενάντια στην
εφαρμογή της συμφωνίας
της ΕΕ που μετέτρεψε μέσα

σε μία νύχτα τα κέντρα φιλοξενίας
σε φυλακές, έχει σημάνει στη Μυ-
τιλήνη τις τελευταίες μέρες.  

Δύο διαδηλώσεις οργανώθηκαν
την προηγούμενη εβδομάδα. Η
πρώτη κινητοποίηση έγινε το μεση-
μέρι της Πέμπτης 24/3 στη Μόρια
και στο Λιμάνι και η δεύτερη το
Σάββατο 26/3 στο λιμάνι και στην
πλατεία Σαπφούς. “Οι οργανώσεις
εθελοντών της Λέσβου αποφάσισαν
να καλέσουν σε διαμαρτυρία και
διαδήλωση ενάντια στην πρόθεση
της δημοτικής αρχής, με την πλήρη
συναίνεση της κυβέρνησης, να
τους αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις
όπου είναι εγκατεστημένες και
όπου εξυπηρετούνται οι πρόσφυ-
γες”, μας μεταφέρει ο Παρασκευάς
Ψάνης από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου. 

“Φυσικά, ως ΚΕΕΡΦΑ ανταποκρι-
θήκαμε στο κάλεσμα και συμμετεί-
χαμε με το πανό, τις προκηρύξεις
και τις σημαίες μας. Συμμετείχαν
επίσης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η ΛΑΕ
όπως και μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Συγ-
κεντρωθήκαμε στις 9 το πρωί του
Σαββάτου 26 Μαρτίου στο λιμάνι
της Μυτιλήνης καθώς οι αρχές
σκόπευαν να επιβιβάσουν σιδηρο-
δέσμιους πρόσφυγες στο πλοίο
για την ηπειρωτική Ελλάδα. Μετα-
κινηθήκαμε σε διάφορα σημεία
του αποκλεισμένου με κάγκελα και
ΜΑΤ λιμανιού με πορεία, φωνάζον-

τας συνθήματα στα ελληνικά και
τα αγγλικά, καθώς πολλοί εθελον-
τές ήταν αλλοδαποί και δηλώνον-
τας ότι η Λέσβος δεν θα γίνει το
Γκουαντάναμο της Ευρώπης. 

Συνέλευση

Στη συνέχεια προχωρήσαμε με
διαδήλωση στην προκυμαία και μέ-
σω της κεντρικής αγοράς φτάσαμε
στο πρώην Υπουργείο Αιγαίου. Κα-
τόπιν με πορεία καταλήξαμε γύρω
στη 1 το μεσημέρι στη πλατεία
Σαπφούς όπου σε ανοιχτή συνέλευ-
ση αποφασίσαμε να συναντηθούμε
σύντομα για να σχεδιάσουμε τα
επόμενα βήματα του κινήματος. Σε
όλη τη διάρκεια της δράσης μας τα
συνθήματα ήταν συνεχή, η αντίδρα-
ση του κόσμου που μας παρακο-
λουθούσε θετική, η διάθεση ενθου-
σιώδης. Να σημειωθεί η παρουσία
πολλών δημοσιογράφων Ελλήνων
και ιδιαίτερα ξένων, καθώς η Λέ-
σβος βρίσκεται στο επίκεντρο της
προσφυγικής κρίσης”. 

Το μεσημέρι της Πέμπτης έγινε
συγκέντρωση στην είσοδο του
στρατοπέδου της Μόριας την ώρα
που οι πρόσφυγες επιβιβάζονται
στα λεωφορεία που τους μεταφέ-
ρουν στο λιμάνι. «Οι υπάρχουσες
δομές αλληλεγγύης που δημιουρ-
γήθηκαν στο νησί ως απάντηση
στην ανθρωπιστική κρίση, κινδυ-

νεύουν τώρα. Διαδηλώνουμε για
να δείξουμε την αλληλεγγύη μας
και να γνωστοποιήσουμε ότι είμα-
στε ακόμα εδώ, παρά τους νέους
περιορισμούς που ποινικοποιούν
τις ομάδες αλληλεγγύης και τις
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης που
βοηθούν τους πρόσφυγες» ανέφε-
ρε το κάλεσμα εθελοντών. 

Στη διάρκεια της συγκέντρωσης
η αστυνομία προχώρησε στην
προσαγωγή ενός διαδηλωτή, εθε-
λοντή μέλος της Συλλογικότητας
“Πλάτανος”, ο οποίος δικαζόταν
τη Δευτέρα 28/3 με την κατηγορία
της αντίστασης, πρόκλησης επι-
κίνδυνης σωματικής βλάβης και
πρόκληση φθορών.  

“Οι κινητοποιήσεις στη Μυτιλή-
νη κατά της συμφωνίας του αί-
σχους ΕΕ-Τουρκίας, που ξεκίνη-
σαν στη Μόρια έχουν καθοριστική
σημασία για την πορεία του κινή-
ματος αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες πανελλαδικά και διεθνώς”,
αναφέρει η ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου.

“Ο αγώνας για να καταργηθεί η
συμφωνία και να στηριχτούν οι αλ-
ληλέγγυοι πρέπει να γίνει υπόθεση
όλων μας. Καλούμε κάθε σωμα-
τείο, φοιτητικό σύλλογο και συλλο-
γικότητα γειτονιάς να δώσουμε
μαζί τη μάχη για να μη γίνει η Μυ-
τιλήνη το Γκουαντάναμο της Ευ-
ρώπης-φρούριο και να παραμείνει
το νησί παγκόσμιο σύμβολο της
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες”. 

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΛΕΣΒΟΣ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Mόρια, Πέμπτη 24 Μάρτη
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Ανοιχτή σύσκεψη καλεί η ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά την
Παρασκευή 1 Απρίλη στις 6.30μμ στην αίθουσα συ-
σκέψεων της ΠΝΟ (Κολοκοτρώνη 132 – 2ος όρο-
φος, Πειραιάς) με θέμα «το Προσφυγικό. και την
ανάγκη να εκφραστεί ένα πλατύ κίνημα αλληλεγ-
γύης στους Πρόσφυγες και Μετανάστες, ενάντια
στις πολιτικές των κλειστών συνόρων, της Ευρώπης
φρούριο, των απελάσεων και επαναπροωθήσεων,
της κατάφορης καταστρατήγησης των διεθνών συμ-
βάσεων και κανόνων για τα δικαιώματά τους, για
ανοιχτά σύνορα στην χώρα μας και σε όλη την Ευ-
ρώπη, ενάντια στην πρόσφατη συμφωνία της Ε.Ε και
τις πολιτικές που υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση.

Το εργατικό, αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κί-
νημα στις συνθήκες που διαμορφώνονται επιβάλλε-
ται να πάρει ουσιαστικές και αγωνιστικές πρωτο-
βουλίες στον αντίποδα και σε σύγκρουση με τις ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές όπως αυτές συμφωνήθηκαν κα-
τά την πρόσφατη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην παραπάνω κατεύθυνση καλούμε να πάρουν
μαζικά μέρος οι κοινωνικοί, συλλογικοί και μαζικοί
φορείς του Πειραιά με σκοπό να παλέψουμε και να
εκφράσουμε την συμπαράστασή μας στους Πρόσφυ-
γες και στους Μετανάστες», αναφέρει το κάλεσμα.

«Την Τρίτη 29/3 κατεβήκαμε με το ασθενοφόρο
του νοσοκομείου στο Λιμάνι του Πειραιά για να προ-
σφέρουμε τις ιατρικές μας υπηρεσίες στους πρό-
σφυγες που βρίσκονται εκεί», μας είπε ο Χρίστος
Αργύρης, μέλος ΔΣ του Σωματείου εργαζομένων
στο Γεννηματά. 

«Η κίνηση αυτή ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας
εργαζόμενων του νοσοκομείου που διεκδίκησαν
από τη Διοίκηση να στείλει υλικά, γιατρούς και νο-
σηλευτές, στο Λιμάνι μέσα στα πλαίσια τους ωραρί-
ου εργασίας τους. Πήγαμε 5 γιατροί και ένας νοση-
λευτής, μαζί με τα απαραίτητα υλικά για να προ-
σφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Είναι μία κίνηση που
θα επαναλάβουμε και τις επόμενες ημέρες. Το ίδιο
διεκδικούμε να κάνουν όλα τα νοσοκομεία και για
αυτό απαιτούμε προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτι-
κού προσωπικού. Είναι μία κίνηση που χρειάζεται να
οργανωθεί από τα σωματεία σε κάθε νοσοκομείο
και ιδιαίτερα από τα νοσοκομεία του Πειραιά». 

Σύσκεψη

Οι γιατροί 
του Γεννηματάς 
στο Λιμάνι

Μ
ε το δόλωμα, των αξιοπρεπών τάχα συνθηκών φιλοξενίας
στα Hot Spot, προσπαθεί η κυβέρνηση να εξασφαλίσει
την “εθελοντική” εκκένωση της Ειδομένης και του Πει-

ραιά, προκειμένου να προχωρήσει στην εφαρμογή της συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας, που έχει στόχο τον εγκλεισμό των προσφύγων και
μεταναστών και στη συνέχεια την απέλασή τους. 

Ταυτόχρονα επιτίθεται στο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες είτε με διώξεις είτε με την προπαγάνδα «της διασποράς ψευ-
δών ειδήσεων» ότι θα ανοίξουν τα σύνορα. Μάλιστα διατάχθηκε
έρευνα του εισαγγελέα για την τάχα «διατάραξη σχέσεων με γει-
τονικό κράτος», με αφορμή την μαζική είσοδο των προσφύγων
από την Ειδομένη στη Δημοκρατία της Μακεδονία. “Επιπλέον μέ-
τρα είναι να απαγορεύσουμε σε ΜΚΟ να μπαίνουν σε οργανωμέ-
νους χώρους” και  “μέσω της πειθούς θα πρέπει να τελειώσει το
φαινόμενο Ειδομένη”, δήλωσε ο επικεφαλής του Συντονιστικού
Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης, Δημήτρης Βίτσας. 

Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση σε συμφωνία με την ΕΕ, αφή-
νει τους πρόσφυγες να υποφέρουν από την παντελή απουσία οποι-
ασδήποτε υποδομής στην Ειδομένη και στον Πειραιά, προκειμένου
να τους εξαναγκάσει να πάνε σε κλειστά στρατόπεδα. Και ταυτόχρο-
να προσπαθεί να διώξει και τους αλληλέγγυους. Τόσο οι πρόσφυγες
όσο και οι αλληλλέγγυοι γνωρίζουν ότι μετά τις 18 Μάρτη τα Hot
Spot μετατρέπονται οριστικά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, στα
οποία οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα  βρίσκονται υπό κράτηση.  

Στην ουσία η κυβέρνηση προσπαθεί να προετοιμάσει το έδα-
φος, προκειμένου να προχωρήσει στη βίαιη εκκένωση της Ειδομέ-
νης και του Πειραιά. Δείγμα του σχεδιασμού της είναι όσα συνέ-
βησαν την περασμένη Κυριακή στην Ειδομένη. Έστειλε την αστυ-
νομία και τα ΜΑΤ να εμποδίσουν με τη βία μία ειρηνική συγκέν-

τρωση προσφύγων στα σύνορα που απαιτούσε το άνοιγμα των
συνόρων. Λίγες ώρες αργότερα, περίπου είκοσι αυτοκίνητα με μέ-
λη σωματείων και συλλογικοτήτων που μετέφεραν είδη ανάγκης
για τους πρόσφυγες, ακινητοποιήθηκαν από την αστυνομία στη
γέφυρα του Αξιού, σε μικρή απόσταση από τον καταυλισμό της
Ειδομένης. Λίγα μέτρα πιο κάτω υπήρχε κλούβα και δυνάμεις των
ΜΑΤ που είχαν κλείσει το δρόμο προς την Ειδομένη, εμποδίζοντας
όσους επιθυμούσαν να φθάσουν οδικώς στον καταυλισμό, ενώ
αποκλείστηκαν ακόμα και λεωφορεία που μετέφεραν Ιταλούς
ακτιβιστές από την οργάνωση «Over the Fortress».

“Όπως κάνουμε τους τελευταίους έξι μήνες”

Όμως ο κόσμος που συμμετέχει στις δομές αλληλεγγύης δεν
είναι διατεθειμένος να συμβάλει στην εφαρμογή της ρατσιστικής
συμφωνίας κυβέρνησης- ΕΕ- Τουρκίας. «Οφείλουμε να ξεκαθαρί-
σουμε πως δεν είναι αρμοδιότητα των αλληλέγγυων να προσπα-
θούν να πείσουν τους ανθρώπους να μεταφερθούν στα διάφορα
καμπς ανά την επικράτεια», αναφέρει ανακοίνωση της Παμπειραϊ-
κής Πρωτοβουλίας υποστήριξης προσφύγων και μεταναστών. 

«Δεν μπορούμε να αναλάβουμε την ευθύνη, ούτε είναι ο ρόλος
ο δικός μας να τους συμβουλεύουμε, τη στιγμή που δεν γνωρίζου-
με τί θα απογίνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τί μέλλον τους επι-
φυλάσσουν οι αντιδραστικές (φασιστικές είναι η σωστή λέξη) πο-
λιτικές της Ε.Ε.  Αντιλαμβανόμαστε πως το λιμάνι δεν μπορεί να
παραμείνει ως μόνιμος καταυλισμός, πρώτα και κύρια για το καλό
των ίδιων των ανθρώπων. Όμως ο δικός μας ρόλος είναι να τους
στηρίζουμε για όσο παραμένουν και μέχρι να φύγουν, όπως κά-
νουμε τους τελευταίους 6 μήνες». 

Κατερίνα Θωίδου

Δεν συνεργούμε στο μάντρωμα

H Θεσσαλονίκη της αλληλεγγύης

Κ
ατασκήνωση διαμαρτυρίας στο κέν-
τρο της Θεσσαλονίκης έκαναν πρό-
σφυγες από τα Διαβατά από την

Πέμπτη 24 μέχρι την Παρασκευή 25 Μάρ-
τη, απαιτώντας το άνοιγμα των συνόρων.
Στο πλευρό τους βρέθηκε από την πρώτη
μέρα κόσμος της Θεσσαλονίκης που τους
πρόσφερε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγ-
κης, καθώς και η ΚΕΕΡΦΑ που έστησε μι-
κροφωνική συμπαράστασης. 

“Στη συνάντησή τους με το γερμανό
πρόξενο, εκείνος τους υποσχέθηκε ότι μέ-
χρι τις 5 Απρίλη θα ξεκινήσει η διαδικασία
υποβολής αιτήσεων ασύλου. Μετά από αυ-
τή τη δέσμευση, οι πρόσφυγες αποφάσι-
σαν να επιστρέψουν στο Κέντρο των Δια-
βατών, έτοιμοι να ξαναβγούν στους δρό-
μους εάν δεν υλοποιηθεί αυτή η δέσμευ-
ση” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Θεσσαλονίκης.  

“Οι πρόσφυγες έδειξαν στους δρόμους,
τόσο με τη διαδήλωση στις 19 Μάρτη όσο
και με την κατασκήνωσή τους ότι δεν πρό-
κειται να καθίσουν με σταυρωμένα χέρια
να περιμένουν την εφαρμογή της βάρβα-
ρης συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας.  

Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώ-
νας. Η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης βρέθηκε
από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των προ-
σφύγων και στήριξε τον αγώνα και τις απο-
φάσεις τους απέναντι στην κινδυνολογία
των εκπροσώπων του υπουργείου, μαζί με
πλήθος κόσμου που έσπευσε να τους παρέ-
χει σκηνές και φαγητό.  Έτσι θα συνεχίσου-
με! Ενάντια στην ισλαμοφοβική εκστρατεία

που κλιμακώνεται μετά από τις δολοφονι-
κές επιθέσεις στις Βρυξέλλες, απαντάμε
υψώνοντας ένα τείχος αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες”. 

Αντιφασιστική συγκέντρωση

Την Κυριακή 27 Μάρτη αντιφασιστική
συγκέντρωση έγινε στο Λευκό Πύργο,
ενάντια στους φασίστες του "Ιερού Λόχου",
που προσπάθησαν να  χύσουν το ρατσιστι-
κό τους δηλητήριο ενάντια στους πρόσφυ-
γες και τους μετανάστες με κραυγές ενάν-
τια στην "ισλαμοποίηση της Ευρώπης". “50-
100 φασίστες κατάφεραν να συγκεντρω-
θούν με την κάλυψη της αστυνομίας που εί-
χε κάνει μεγάλη κινητοποίηση” μας είπε ο
Κώστας Τορπουζίδης από την ΚΕΕΡΦΑ

Θεσσαλονίκης. “Την ίδια ώρα στην αντιφα-
σιστική συγκέντρωση συμμετείχαν πάνω
από 300 άτομα, με συμμετοχή αγωνιστών
της ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της Αντιρα-
τσιστικής Πρωτοβουλίας και αναρχικών. Οι
φασίστες αποχώρησαν μετά από λίγη ώρα
με τη συνοδία αστυνομικών προς τη Λεω-
φόρο Νίκης, ενώ η αντιφασίστες κάναμε
πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης”    

“Οι φασιστικές προκλήσεις εντάσσονται
στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία τρομοϋστε-
ρίας που συνδυάζεται με τη ρατσιστική
συμφωνία της ΕΕ για τους πρόσφυγες. Η
χθεσινή πολύνεκρη επίθεση στις Βρυξέλλες
αξιοποιείται υποκριτικά από την πολιτική
ηγεσία της ΕΕ”, αναφέρει το κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ στην αντιφασιστική συγκέντρωση.

Πειραιάς, 29/3

Οι πρόσφυγες των Διαβατών διαδηλώνουν στη Θεσσαλονίκη στις 19 Μάρτη 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ



νομοσχέδιο.
Δίνουμε τη μάχη σε όλα τα

σωματεία του ιδιωτικού τομέα
για να μετατραπεί η απεργία σε
πανεργατική. Με αποφάσεις συ-
νελεύσεων και ΔΣ συμμετέχου-
με στην απεργία της ΑΔΕΔΥ
στις 7 Απρίλη σπάζοντας στην
πράξη την αδράνεια της ΓΣΕΕ.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ
βρίσκεται στα στενά, αφού η
επιτυχία της απεργίας στις 4
Φλεβάρη την ταρακούνησε και
την έχει οδηγήσει να καθυστε-

ρήσει την κατάθεση του ασφα-
λιστικού κάτω από τον φόβο της
εργατικής έκρηξης. Η προσπά-
θεια της όλο το προηγούμενο
διάστημα ήταν να παγώσει τις
αντιδράσεις στους εργαζόμε-
νους, να κλείσει το μέτωπο με
τους αγρότες, να πάρει ανάσες.
Πολύτιμη στήριξη σε αυτήν την
προσπάθεια βρήκε από τις συν-
δικαλιστικές ηγεσίες, που μετά
την πετυχημένη απεργία του
Φλεβάρη έκαναν δύο μήνες να
προκηρύξουν νέα απεργία.

Την ίδια στιγμή προχωράει να
κλείσει με τους «θεσμούς» τα
προαπαιτούμενα της αξιολόγη-
σης, δηλαδή το ασφαλιστικό-
σφαγείο, το φορολογικό–λεηλα-
σία και νέα μέτρα περικοπών με
στόχο δημοσιονομικό πλεόνα-
σμα 3,5% το 2018.

Η διάλυση της κοινωνικής
ασφάλισης είναι σταθερή επι-
δίωξη όλων των κυβερνήσεων
εδώ και τρεις δεκαετίες. Καμία
όμως κυβέρνηση δεν τα κατά-
φερε να επιβάλλει αυτά που θέ-
λανε οι καπιταλιστές, παρόλα τα
χτυπήματα που επέφεραν στην
κοινωνική ασφάλιση, γιατί τους
σταμάτησε ένα δυνατό εργατικό
κίνημα. Στις 7 Απρίλη ξαναβγαί-
νουμε απεργιακά στο δρόμο για

να απαιτήσουμε να μην κατατε-
θεί καν το νομοσχέδιο διάλυσης
της κοινωνικής ασφάλισης. Και
συνεχίζουμε με νέα 48ωρη
απεργία άμεσα, για τα πάρουν
όλα πίσω.

Να βάλουμε στην δική μας
ατζέντα των διεκδικήσεων να
σπάσουν συνολικά οι μνημονια-
κές πολιτικές. Απαιτούμε μαζι-
κές προσλήψεις τώρα σε Δή-
μους, Σχολεία, Νοσοκομεία, για
να στηρίξουμε τους πρόσφυγες
και τους μετανάστες, που φτά-
νουν διωγμένοι από τον πόλεμο
και την βαρβαρότητα. Να διαδη-
λώσουμε ότι οι πρόσφυγες είναι
καλοδεχούμενοι. Να απαιτήσου-
με σύνορα ανοιχτά για όλους
τους εργάτες και όχι απελάσεις
και στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Συνελεύσεις
Χρειάζεται να σημάνει συνα-

γερμός σε κάθε χώρο δουλειάς.
Να προχωρήσουμε σε συνελεύ-
σεις σε κάθε σωματείο και χώ-
ρο. Να συζητήσουμε με τους
συναδέλφους για τη σημασία
της απεργίας και να την οργα-
νώσουμε. Να συγκροτήσουμε
απεργιακές επιτροπές παντού
για την επιτυχία της απεργίας,
να οργανώσουμε την απεργιακή
περιφρούρηση στις 7 Απρίλη
και τη μαζική συμμετοχή στην
απεργιακή συγκέντρωση με το
πανό του σωματείου ή του χώ-
ρου.

Απέναντι στα ψέματα της κυ-
βέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλη
διέξοδος οι εργαζόμενοι προβά-
λουμε το δικό μας δρόμο. Και
αυτό σημαίνει ότι στην προμε-
τωπίδα των εργατικών διεκδική-
σεων να βάλουμε τη διαγραφή
του χρέους. Να πάψουμε να
αποπληρώνουμε δις ευρώ κάθε
χρόνο για να γεμίζουν τα σεν-
τούκια των τραπεζιτών ντόπιων
και Ευρωπαίων. Να συγκρου-
στούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε.
Να πάρουμε από τους εργοδό-
τες τα εκατομμύρια που χρω-
στάνε και δεν έχουν αποδώσει
στα ασφαλιστικά ταμεία. Να
κρατικοποιηθούν οι τράπεζες
και όλες οι μεγάλες επιχειρή-
σεις κάτω από τον έλεγχο των
εργαζόμενων. Αυτή τη μάχη δί-
νει ο Συντονισμός ενάντια στα
μνημόνια και σε καλεί να την
δώσουμε μαζί».

Νεκτάριος Δαργάκης

Νο 1217, 30 Μάρτη 2016

Απεργούμε 7 Απρίλη
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Όχι άλλη αναμονή

Οι συνάδελφοι στο Δήμο έχουν φτάσει στα όριά τους. Πρόσφατα κόπηκε
το δρομολόγιο του σαββατιάτικου απορριμματοφόρου γιατί πολύ απλά

δεν έβγαινε. Μας ζήτησαν να βοηθήσουμε για την αποκομιδή των σκουπιδιών
από το στρατόπεδο στα Διαβατά. Για μια ακόμα φορά οι συνάδελφοι αποφά-
σισαν να βάλουν πλάτη, ευαισθητοποιημένοι από το δράμα των προσφύγων.
Αλλά μέχρι πότε θα βάζουμε πλάτη;

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες έχουν σκοτωθεί πέντε συνάδελφοι από
την Καθαριότητα. Αιτία ήταν η εξάντληση κι όχι η απροσεξία των εργαζόμε-
νων. Πόσα ακόμα θύματα θα έχουμε στο βωμό των μνημονίων;

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ βγάζει ανακοινώσεις για όλα αυτά, αλλά μέχρι εκεί. Δεν φτά-
νουν. Το ασφαλιστικό, η έλλειψη προσωπικού, η ιδιωτικοποίηση δεν αντιμε-
τωπίζεται με ανακοινώσεις. Χρειάζονται άμεσα κανονικές προσλήψεις, όχι
πεντάμηνα. Πρόσφατα μας ανακοινώθηκε ότι πάνε το «Βοήθεια στο Σπίτι»
για κλείσιμο, ενώ και οι συνάδελφοι που βρίσκονται στις δομές αντιμετώπι-
σης της φτώχιας είναι απλήρωτοι και προχώρησαν σε απεργία τις προηγού-
μενες μέρες.

Χρειάζεται άμεσα απεργιακός αγώνας διαρκείας και ήδη έχει αργήσει. Στις
4/2 σε όλη την Ελλάδα οι εργαζόμενοι στους Δήμους δώσανε δυνατό μήνυμα.
Οι ηγεσίες άργησαν πολύ, αλλά τώρα συνεχίζουμε στις 7 Απρίλη. Απεργίες και
καταλήψεις, με καλή οργάνωση, με απεργιακές επιτροπές, συντονισμένα με
τους εργαζόμενους στα Λιμάνια και τον ΟΣΕ για να δώσουμε ένα καλό μάθημα
στην κυβέρνηση που συνεχίζει στα βήματα των προηγούμενων. Η απεργία είναι
η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνουν!

Νίκος Χατζάρας
γραμματέας του σωματείου στο Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης

24
ωρη απεργία για όλο
το δημόσιο προκήρυ-
ξε η ΑΔΕΔΥ την Πέμ-

πτη 7 Απρίλη ενάντια στην κατε-
δάφιση της κοινωνικής ασφάλι-
σης. Η απεργιακή συγκέντρωση
θα γίνει στις 11πμ στην πλατεία
Κλαυθμώνος και θα ακολουθή-
σει πορεία στη Βουλή.

Η απεργία στις 7/4 είναι η συ-
νέχεια των εργατικών κινητοποι-
ήσεων που ξέσπασαν αμέσως
μετά τη δεύτερη επικράτηση
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του
Σεπτέμβρη του 2015. Η κυβέρ-
νηση Τσίπρα-Καμμένου επιχεί-
ρησε από τους πρώτους μήνες
της διακυβέρνησής της να φέ-
ρει νομοσχέδιο για τη διάλυση
της κοινωνικής ασφάλισης.

Ακολούθησαν οι Γενικές
Απεργίες στις 12 Νοέμβρη, στις
3 Δεκέμβρη και ο απεργιακός
σεισμός στις 4 Φλεβάρη μαζί με
πλήθος κλαδικών κινητοποιήσε-
ων. Ο ξεσηκωμός των εργαζό-
μενων και ταυτόχρονα των
αγροτών, των δικηγόρων, των
μηχανικών κ.ά. έχει αναγκάσει
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
αναβάλει τη σύγκρουση για το
ασφαλιστικό.

Μέχρι σήμερα, η κυβέρνηση
δεν έχει καταφέρει να παρου-
σιάσει ούτε ολοκληρωμένο προ-
σχέδιο. Οι υπαναχωρήσεις της
κυβέρνησης έχουν έρθει κάτω
από την πίεση των αγώνων,
όμως αυτή η εξέλιξη δεν ήταν
ούτε εύκολη ούτε αυτόματη.

Ψεύτικες υποσχέσεις
Η κυβέρνηση έχει βάλει λυ-

τούς και δεμένους για να εμπο-
δίσει την κλιμάκωση των απερ-
γιών, ενώ επιχειρεί όλο αυτό το
διάστημα να διασπάσει το μέτω-
πο που στήθηκε τους προηγού-
μενους μήνες. Με ψεύτικες υπο-
σχέσεις εξαίρεσης σε συγκεκρι-
μένους κλάδους, με επιχειρήμα-
τα του τύπου «δεν θα πληγούν
οι κύριες συντάξεις», με απειλές
για νέα μέτρα αν δεν περάσει η
«μεταρρύθμιση» του ασφαλιστι-
κού, με παραμύθια για success
story αλά Σαμαρά…

Η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία στις Συνομοσπονδίες
και τα σωματεία αποτέλεσε τον
καλύτερο σύμμαχο της κυβέρ-
νησης. Το φρενάρισμα της αγω-
νιστικής διάθεσης των εργαζό-
μενων που απαιτούν να μην τολ-

μήσει η κυβέρνηση να φέρει καν
το νομοσχέδιο στη Βουλή είναι
συνεχές.

Η ηγεσία της ΓΣΕΕ πρώτη και
χειρότερη. Μπορεί να σύρθηκε
να καλέσει για συμμετοχή στη
μεγάλη απεργία στις 4 του Φλε-
βάρη, αλλά από εκεί και μετά
κατέβασε τα ρολά με αφορμή
το 36ο Συνέδριό της που έγινε
στη Ρόδο.

Η ΑΔΕΔΥ ενώ είχε δώσει υπο-
σχέσεις για άμεσο απεργιακό
βήμα μετά τις 4/2, πάτησε πάνω
στην αδράνεια της ΓΣΕΕ και
χρειάστηκαν να περάσουν δύο
μήνες για να αποφασίσει νέα
απεργιακή κινητοποίηση.

Οι δυνάμεις της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς όλο αυτό το
χρονικό διάστημα πίεζαν για
απεργία, αλλά έβρισκαν αντιμέ-
τωπες όχι μόνο τις παρατάξεις
της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας, αλλά και το ΠΑΜΕ.

Η παράταξη που πρόσκειται
στο ΚΚΕ κρυβόταν πίσω από
την υπόσχεση για 48ωρη απερ-
γία όταν έρθει το νομοσχέδιο
στη Βουλή και υποτίθεται προ-
ετοίμαζε τις δυνάμεις του για
αυτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι
στο Ριζοσπάστη όλες αυτές τις
μέρες δεν υπάρχει κάλεσμα για

την απεργία στις 7/4, αλλά προ-
παγάνδιση για τα συλλαλητήρια
του ΠΑΜΕ στις 31/3.

Με την απόφαση για την
απεργία στις 7/4 σπάει επιτέ-
λους το σερί των αναβολών των
απεργιακών αποφάσεων. Ο Συν-
τονισμός ενάντια στα Μνημόνια
την Τρίτη 29 Μάρτη (την ώρα
που η ΕΑ είχε φύγει για το τυ-
πογραφείο) οργάνωσε σύσκεψη
για την προετοιμασία της απερ-
γίας, ενώ κυκλοφόρησε αφίσα
και ανακοίνωση.

Ξεσηκώνουμε 
τους χώρους

Η ανακοίνωση του Συντονι-
σμού αναφέρει: «Στις 7 Απρίλη
απεργούμε και διαδηλώνουμε
στην απεργία που έχει προκη-
ρύξει η ΑΔΕΔΥ για όλο το δη-
μόσιο, για να μην περάσει το
τερατούργημα της κυβέρνησης
που διαλύει την κοινωνική
ασφάλιση. Ξεσηκώνουμε όλους
τους χώρους δουλειάς, οργα-
νώνουμε την απεργία, την περι-
φρούρηση, τη συμμετοχή στα
απεργιακά συλλαλητήρια. Ξα-
ναπιάνουμε το νήμα μετά την
μεγάλη απεργία στις 4 Φλεβά-
ρη που χιλιάδες εργαζόμενοι
απαίτησαν να μην κατατεθεί το

Θα βάλουμε την πρόταση για
απεργία στις 7 Απρίλη στη συ-

νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου του Σωματείου της Ιντρακόμ. Θε-
ωρούμε ότι αυτή η απεργία πρέπει
να πάρει πανεργατικά χαρακτηριστι-
κά, όπως είχε γίνει στη μεγάλη
απεργία στις 4 Φλεβάρη.

Και βέβαια να υπάρξει κλιμάκωση
με 48ωρη απεργία πριν την κατάθε-
ση του νομοσχεδίου για το ασφαλι-
στικό. Αυτή είναι η πρόταση μας,

την παλεύουμε από τις 4/2 και μετά.
Δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρει το
σωματείο μας. Πως θα κινηθούν οι
άλλες παρατάξεις και ειδικά το ΠΑ-
ΜΕ. Το ίδιο ισχύει και για το Εργατι-
κό Κέντρο Αθήνας. Θα βάλουμε την
πρόταση και θα επιδιώξουμε να βγει
απόφαση παρόλο που δεν είναι εύ-
κολο.

Βασίλης Συλαϊδής
μέλος ΔΣ του Σωματείου 

εργαζόμενων στην Ιντρακόμ 

Προχωράμε άμεσα να γίνει συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έτσι
ώστε να οργανωθούν περιοδείες στα σχολεία, όπως είχαμε κάνει στις 4

Φλεβάρη. Είχαμε επισκεφτεί και τα μέλη του ΔΣ και άλλοι συνάδελφοι όλα τα
σχολεία της περιοχής μας όπου συζητήσαμε με όλους.

Όχι μόνο με τους συναδέλφους, αλλά και με τους γονείς των μαθητών που
επίσης «καίγονται» για το ασφαλιστικό. Βλέπανε την αφισοκόλληση και τις
προετοιμασίες που κάναμε για να κατέβουμε στην απεργία και στις 4/2 πετύ-
χαμε μεγάλα ποσοστά συμμετοχής. Μεγαλύτερα από οποιαδήποτε φορά,
περίπου 70%.

Μπορεί να υπήρξε η κωλυσιεργία από τη μεριά των γραφειοκρατών και να
μην ήρθε άμεσα η κλιμάκωση, όμως τώρα έχουμε μπροστά μας την 24ωρη
απεργία. Θα κινηθούμε με τον ίδιο τρόπο, ενώ έχουμε πρόταση για να γίνει
και Γενική Συνέλευση.

Τις προηγούμενες μέρες κινηθήκαμε και για το προσφυγικό. Στις 24/3 ολο-
κληρώθηκε η συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρό-
σφυγες. Μαζέψαμε δύο φορτηγά και τα στείλαμε στο Λιμάνι. Όχι μόνο πο-
λύς κόσμος έφερε είδη πρώτης ανάγκης, αλλά προχώρησε και η πολιτική
συζήτηση σε σχέση με το πώς πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση του κρατικού
μηχανισμού. Θέλουμε σχολεία και νοσοκομεία για τους πρόσφυγες και για
εμάς. Να δοθούν κονδύλια και να υπάρξουν προσλήψεις.

Πασχάλης Ταπεινόπουλος, μέλος ΔΣ Συλλόγου 
Δασκάλων Δυτικής Αττικής «Κώστας Βάρναλης» 

Το βασικό ζήτημα για την απεργία είναι να οργανώσουμε γύρες στα σχο-
λεία, όπως κάναμε στην απεργία στις 4 Φλεβάρη. Να κάνουμε γύρες ενη-

μέρωσης σε όλους τους συναδέλφους, να οργανώσουμε Γενική Συνέλευση,
θυμίζοντας την επιτυχία της τελευταίας Γενικής Απεργίας, τη δυναμική που
έβγαλε, καθώς και τονίζοντας την αδυναμία της κυβέρνησης να φέρει το νο-
μοσχέδιο κάτω από την πίεση του εργατικού κινήματος. Δεν έχουν καταφέ-
ρει να το φέρουν στη Βουλή παρά τις πιέσεις που δέχονται από τους δανει-
στές.

Η επιτυχία της απεργίας στις 7 Απρίλη θα βάλει πίεση και στις συνδικαλι-
στικές ηγεσίες για άμεση κλιμάκωση, χωρίς αναμονή. Στις 19 Μάρτη οι εκ-
παιδευτικοί στα Χανιά δώσαμε δυναμικό παρών με μπλοκ δασκάλων και ανα-
πληρωτών όπου συνδέσαμε το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού με το προ-
σφυγικό. Το πανό μας έγραφε: «Τα προσφυγόπουλα χρειάζονται δασκά-
λους-Άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών». Επίσης, έχουμε προχωρήσει στη
συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες, με πολύ καλή συμμε-
τοχή από την τοπική κοινωνία, τους μαθητές μας και τους εκπαιδευτικούς.

Μαργαρίτα Παπαμηνά, εκπαιδευτικός Π.Ε., 
μέλος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ στα Χανιά 

Ηαπεργία στις 7 Απρίλη άργησε
να αποφασιστεί, έρχεται όμως

την πιο κατάλληλη στιγμή. Πέρα
από το νομοσχέδιο για το ασφαλι-
στικό που είναι στον αέρα, το ζήτη-
μα των προσλήψεων στα νοσοκο-
μεία έχει αναδειχτεί ως το πιο κομβι-
κό ζήτημα.

Παρόλο που τα τελευταία χρόνια
χιλιάδες βγήκαν στη σύνταξη, δεν
υπάρχει καμιά δέσμευση του υπουρ-
γού Υγείας, Ξάνθου για νέες μαζικές
προσλήψεις στο ΕΣΥ. Οι ελάχιστοι
επικουρικοί γιατροί που θα προσλη-
φθούν και οι εργαζόμενοι με πεντάμη-
να που δουλεύουν από 1/1/2016 δεν
λύνουν κανένα πρόβλημα στα νοσο-
κομεία, δεν φτάνουν. Παρόλα αυτά ο
Ξάνθος στην τελευταία συνάντηση με
την ΠΟΕΔΗΝ, την Ομοσπονδία μας,
δε δεσμεύτηκε για καμιά πρόσληψη.

Τα νοσοκομεία είναι γεμάτα από
παρατασιακούς ειδικευόμενους,
από λίγους επικουρικούς και διευ-
θυντές μεγάλης ηλικίας. Επιμελητές
Β’ και Ά βλέπουμε με το σταγονόμε-
τρο και η δουλειά απλά δεν βγαίνει.

Ο δεύτερος λόγος που χρειάζον-
ται άμεσα προσλήψεις είναι γιατί δεν
υπάρχει επίσημη αντιμετώπιση του

κρατικού μηχανισμού στο ζήτημα
των προσφύγων από άποψη υγειονο-
μικής κάλυψης και περίθαλψης.

Ο εθελοντισμός έχει πολύ λίγες
δυνατότητες να καλύψει αυτόν τον
κόσμο. Χρειαζόμαστε προσλήψεις
για να καλυφθούν οι ανάγκες. Υπάρ-
χουν Σύριοι, Αφγανοί και Ιρακινοί
γιατροί που θα μπορούσαν να προσ-
ληφθούν και να βοηθήσουν τόσο με
την εμπειρία τους όσο και στο ζήτη-
μα της επικοινωνίας με τη γλώσσα.

Αυτή τη στιγμή αντί να παίρνουμε
το ιστορικό του ασθενή, παίζουμε
παντομίμα για να συνεννοηθούμε.
Έχουμε το παράδειγμα των δικαστη-
ρίων που όποτε χρειάζονται μεταφρα-
στή για να προχωρήσει μια δίκη, μι-
σθώνουν κάποιον και η δίκη συνεχίζε-
ται. Γιατί να μην συμβαίνει το ίδιο στα
νοσοκομεία;

Απεργούμε στις 7/4 ενάντια στο
ασφαλιστικό-σφαγείο και απαιτούμε
μαζικές προσλήψεις για να ανταπο-
κριθούμε στις αυξημένες ανάγκες
που φέρνουν η λιτότητα και τα μνη-
μόνια, καθώς και ο ρατσισμός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρίστος Αργύρης, μέλος ΔΣ του
σωματείου ΓΝ Γεννηματάς
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Η απεργία είναι η μόνη 
γλώσσα που καταλαβαίνουν

H δουλειά απλά δεν βγαίνει

Περιοδείες στα σχολεία

Η 7/4 να γίνει πανεργατική

Χρειάζεται άμεση κλιμάκωση

Από την πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη
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Κυκλοφόρησε 
στα ελληνικά 
το βιβλίο «ΣΥΡΙΖΑ,
μέσα στο λαβύρινθο»
από τις 
εκδόσεις ΟΞΥ. 
Ο συγγραφέας 
Κέβιν Όβεντεν,
ακτιβιστής της 
αριστεράς και 
δημοσιογράφος, 
μίλησε στον 
Μανώλη Σπαθή.

Πότε ολοκληρώθηκε 
η συγγραφή του βιβλίου σου 

και σε ποιους απευθύνεται;

Ένας από τους σκοπούς του βι-
βλίου είναι να προσεγγίσει το ακρο-
ατήριο της νέας αριστερής ριζοσπα-
στικοποίησης. Το περασμένο καλο-
καίρι όταν δεν πληρώθηκε η δόση
του 1,6 δις ευρώ προς το ΔΝΤ, ένας
νεαρός στο Λονδίνο είχε την ιδέα να
συγκεντρωθούν τα χρήματα αυτά
από απλό κόσμο μέσω του διαδι-
κτύου (crowdfunding). Πολλοί στη
ριζοσπαστική αριστερά θα έλεγαν
ότι πρόκειται για μια τρέλα. Το θέμα
είναι ότι πάνω από εκατό χιλιάδες
άνθρωποι από όλο τον κόσμο αντα-
ποκρίθηκαν στο κάλεσμα δίνοντας
από 20 ευρώ ο καθένας την ίδια
στιγμή που οι ηγέτες των ευρωπαϊ-
κών χωρών έλεγαν ότι οι Έλληνες
είναι τεμπέληδες και ότι πρέπει να
βγουν από το ευρώ. 

Αυτό αποτελεί ένδειξη του εύρους
της κοινωνικής αριστεράς που επε-
κτείνεται πέρα από τα όρια της ορ-
γανωμένης πολιτικής αριστεράς. Το
βιβλίο αυτό λοιπόν απευθύνεται τό-
σο στην κοινωνική όσο και στην πολι-
τική αριστερά, τόσο στην Αγγλία όσο
και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σε αυτή
την προσπάθεια προσπαθώ με σοβα-
ρότητα να εξερευνήσω την πραγμα-
τική πολιτική συζήτηση. Αντιμετώπι-
σα το θέμα σαν να μην είναι δεδομέ-
νη η άποψη μου για την πολιτική κα-
τάσταση στην Ελλάδα. Εκείνη την
εποχή άλλωστε η κυρίαρχη αντίληψη
στην ευρωπαϊκή αριστερά ήταν ότι
όποια και να είναι η ερώτηση ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ είναι η απάντηση και ότι δεν δι-
καιούμαστε να του ασκούμε κριτική.

Ήθελα να ξεπεράσω αυτό το
όριο, πέρα και από την αντιπαράθε-
ση γραμμών, πέρα από την αντιπα-
ράθεση θέσεων ανάμεσα στους επα-
ναστάτες και τους ρεφορμιστές.
Επιχείρησα να δω πώς τα επιχειρή-
ματα αυτά ξεδιπλώνονται στην ίδια
την πραγματικότητα. Τώρα υπάρχει
μεγαλύτερο ακροατήριο διεθνώς αλ-
λά και στην Ελλάδα. Σε αυτό συνέ-

βαλε το δημοψήφισμα και η συνθη-
κολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, η εμπειρία
του τι σημαίνει κυβέρνηση της αρι-
στεράς αλλά και το γεγονός ότι εδώ
και χρόνια υπάρχουν στην Ευρώπη
σχηματισμοί της αριστεράς με αρκε-
τά μεγάλο εύρος. 

Δεν είμαστε πλέον στην περίοδο
του 2003-2006 που κυριαρχούσε το
αντι-παγκοσμιοποιητικό και αντιπο-
λεμικό κίνημα. Εκείνη την εποχή τα
στρατηγικά ερωτήματα τα απαντού-
σε κυρίως η Κομμουνιστική Επανί-
δρυση στην Ιταλία. Αποτελούσε την
πολιτική έκφραση σε εκλογικό επί-
πεδο ενός, στην ουσία του, αριστε-
ρού ρεφορμιστικού προγράμματος.
Εναλλακτικά υπήρχε μια ασαφής
στρατηγική που προέκυπτε από την
αντίληψη ότι η σοσιαλδημοκρατία
δεν ανήκει πλέον στον ρεφορμισμό
και μιλούσε για κατάληψη του δημό-
σιου χώρου με έναν εξίσου ασαφή
και ρεφορμιστικό τρόπο. Αυτά ανή-
κουν πια στο παρελθόν, οι γραμμές
αυτές καταρρέουν και αυτό αναθερ-
μαίνει τη συζήτηση.

Πότε κυκλοφόρησε πρώτη 

φορά το βιβλίο σου; (στα αγγλικά)

Τον Σεπτέμβριο της περασμένης
χρονιάς, έχει περιλάβει και την υπο-
γραφή της συμφωνίας του Ιουλίου
και τις πρώτες ρωγμές ανάμεσα στη
σημερινή ΛΑΕ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Σύν-
τομα θα κυκλοφορήσει και ένα τε-
λευταίο κεφάλαιο σε ηλεκτρονική
μορφή το οποίο θα πραγματεύεται
την περίοδο από τις εκλογές του Σε-
πτεμβρίου μέχρι σήμερα.

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν μετά

την πρώτη κυκλοφορία του βιβλίου
θεωρείς ότι επιβεβαίωσαν τα όσα

έγραψες;

Για να είμαι ειλικρινής ναι. Κυρίως

γιατί όσα είδαμε τους μήνες που
ακολούθησαν από την υπογραφή
της συμφωνίας απορρέουν από αυ-
τά για τα οποία επιχειρηματολογεί
το βιβλίο. Σε μια σειρά από επίπεδα. 

Πρώτον είδαμε τι σημαίνει κυβέρ-
νηση της αριστεράς δηλαδή μια κυ-
βέρνηση με πρόγραμμα μεταρρυθ-
μίσεων. Για εμένα παίζει δευτε-
ρεύοντα ρόλο το από που έλκει ένα
ρεφορμιστικό κόμμα την καταγωγή
του, είτε προέρχεται από ριζοσπα-
στικοποίηση της σοσιαλδημοκρα-
τίας είτε από σοσιαλδημοκρατική
στροφή κάποιου κόμματος που προ-
έρχεται από την κομμουνιστική πα-
ράδοση. Ασχολήθηκα και με την κα-
ταγωγή του ΣΥΡΙΖΑ. Το πώς σχημα-
τίστηκε από τον Συνασπισμό και τα
διάφορα άλλα κομμάτια.  Είναι συ-
νηθισμένο στην αριστερά διεθνώς η
προσοχή να στρέφεται στην εσωτε-
ρική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ, στο πώς
«παντρεύτηκε» η μαοϊκή παράδοση
με αυτή του ευρωκομμουνισμού, φυ-
σικά και παίζουν αυτά τα πράγματα
το ρόλο τους αλλά δεν είναι το κύ-
ριο σημείο που πρέπει να εστιάζου-
με. Το σημείο κλειδί είναι η στρατη-
γική προσέγγιση σε θέματα όπως το
κράτος και η κυβέρνηση και επακό-
λουθα η οικονομία και η Ευρωπαϊκή
Ένωση. 

Αυτά τα πράγματα μπορείς να
προσεγγίσεις θεωρητικά με πολλούς
τρόπους, είτε από ευρωκομμουνιστι-
κή σκοπιά, είτε μαοϊκή, είτε ακόμη
και τροτσκιστική. Μπορείς να ανα-
τρέξεις στη συζήτηση περί εργατι-
κής κυβέρνησης στην Κομιντέρν, μια
πολύ διαφορετική συζήτηση εκείνη
την εποχή, και να παίρνεις αποκομ-
μένα κομμάτια από μια πολύ μπερ-
δεμένη συζήτηση και να λες «να αυ-
τό κάνουμε».

Αυτό που στην πραγματικότητα,
όπως το είχε πει χαρακτηριστικά και

ο Αλέξης Τσίπρας το 2014, ήταν μια
προσπάθεια να σπάσει η λιτότητα
εντός καπιταλιστικού πλαισίου. Αυτό
θα γινόταν χωρίς σύγκρουση με την
ελληνική καπιταλιστική τάξη και ως
ακόλουθο αυτού χωρίς ρήξη με την
ΕΕ και το ευρώ. 

Δεν πιστεύω ότι έχει συντελεστεί
κάποια μετάλλαξη στο ΣΥΡΙΖΑ ούτε
με τη συνθηκολόγηση του ούτε με
την αποχώρηση του Λαφαζάνη.
Προφανώς αυτές οι εξελίξεις άλλα-
ξαν τις ισορροπίες στην κοινοβου-
λευτική ομάδα και τον ΣΥΡΙΖΑ ως
σύνολο. Στην ουσία του δεν έχει αλ-
λάξει. Το πολιτικό προσωπικό στο
κόμμα και την κυβέρνηση σε μεγάλο
βαθμό είναι το ίδιο. Και η στρατηγι-
κή παραμένει ίδια.

Ένα δεύτερο πράγμα που επιβε-
βαιώθηκε είναι ότι η κοινωνική διερ-
γασία που γκρέμισε με τόσο δραμα-
τικό τρόπο το παλιό δικομματικό σύ-
στημα προκλήθηκε από την κοινωνι-
κή αντίσταση. Το κίνημα αυτό της
κοινωνικής αντίστασης δεν είναι ξέ-
χωρο στην Ελλάδα από την πολιτική.
Το πιο βαθύ στοιχείο της ριζοσπα-
στικοποίησης τα τελευταία 10 χρό-
νια στην Ελλάδα δεν είναι το πολύτι-
μο μεγάλωμα, οργανωτικό ή εκλογι-
κό, αλλά το γεγονός ότι το ίδιο το κί-
νημα αναμετρήθηκε με την πρόκλη-
ση να δώσει το ίδιο τις απαντήσεις
στα προβλήματα του. Η εμπειρία
δείχνει ότι το κίνημα στις κορυφώ-
σεις του μπορεί να φτάσει στο ση-
μείο να μετατρέπεται σε πολιτικό
όργανό και να δώσει τις δικές του
γενικευμένες πολιτικές απαντήσεις
(καταλήψεις πλατειών, δήμων, ΕΡΤ
κλπ). 

Στο εργατικό κίνημα συνυπάρχουν
ταυτόχρονα δύο διαφορετικές αντι-
λήψεις οι οποίες δεν έρχονται σε ευ-
θεία αντιπαράθεση μεταξύ τους:
Από τη μία η προσδοκία ότι η αλλα-

γή θα έρθει μέσα από τις εκλογές
και από την άλλη ότι πρέπει να δώ-
σουμε τις δικές μας λύσεις. Η συνύ-
παρξη αυτή είναι που μπορεί να εξη-
γήσει την ταυτόχρονη άνοδο του
ΣΥΡΙΖΑ και του κινήματος την περίο-
δο 2010-2015 και όχι η αντίληψη που
λέει ότι η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ ήρθε
όταν το κίνημα έφτασε στα όρια
του. 

Όμως, υπάρχουν απόψεις που υπο-

στηρίζουν ότι το κίνημα υπέστη μια
κάμψη μετά το 2012 και ότι επικρά-

τησε η «λογική της ανάθεσης», ποια
είναι η άποψη σε αυτό;

Συνήθως αυτές οι απόψεις μετρά-
νε το επίπεδο του κινήματος με βά-
ση τον αριθμό των γενικών απερ-
γιών που κηρύχθηκαν αλλά αυτός εί-
ναι πολύ στενός ορισμός για να αντι-
λαμβανόμαστε τον ορισμό του κοι-
νωνικού κινήματος. Το 2013 για πα-
ράδειγμα η κατάληψη της ΕΡΤ ανάγ-
κασε τη ΔΗΜΑΡ να φύγει από την
κυβέρνηση και λίγους μήνες μετά εί-
χαμε την μεγάλη έκρηξη που ακο-
λούθησε την δολοφονία του Παύλου
Φύσσα. Το γεγονός ότι οι κινητοποι-
ήσεις αυτές είχαν κυρίως αντιρατσι-
στική και αντιφασιστική διάσταση με
ταυτόχρονη συμμετοχή των κοινοτή-
των των μεταναστών δεν επιτρέπει
σε κάποιους να τις αντιληφθούν ως
τμήμα των κοινωνικών αγώνων. Το
2014 υπήρξε μαζική κινητοποίηση
προς το τέλος της διακυβέρνησης
Σαμαρά, δεν πιστεύω λοιπόν ότι
υπήρξε μια γενική κάμψη. Αυτό που
υπήρξε και έπαιξε ρόλο, ήταν το γε-
γονός ότι τμήματα του οργανωμέ-
νου εργατικού κινήματος είχαν την
αντίληψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρ-
νηση σε αναμονή.

Υπήρχαν συνδικαλιστές που δεν
ήθελαν να αναγκάσουν την ηγεσία
του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει το κίνημα
διακινδυνεύοντας τις πιθανότητες
εκλογής τους και μετρίασαν τους
τόνους, αυτό όμως δεν σημαίνει ού-
τε ότι ηττήθηκε η εργατική τάξη ού-
τε ότι παρέδωσε την τύχη της στα
χέρια του Τσίπρα. 

O Κέβιν Όβεντεν
ομιλητής σε εκδήλωση
της κίνησης “Οι άνθρώποι
πάνω από τα κέρδη” 
στο Δουβλίνο



Μ
ιλώντας στην Ε.Α. δυο από
τους σημαντικότερους
γκραφιτάδες της τελευταί-

ας δεκαετίας γνωστοί για δεκάδες
βαμμένους τοίχους, οι Cacao Rocks
και WD, εξηγούν το φαινόμενο.

“Η τέχνη στο Δημόσιο Χώρο λει-
τουργεί συχνά και ως καθρέπτης
της κοινωνίας” θα πει ο WD. “Πι-
στεύω ότι σήμερα περισσότερο από
ποτέ ίσως, οι νέοι νιώθουν την ανάγ-
κη να εκφραστούν για όλα αυτά που
συμβαίνουν γύρω μας. 'Οσο λοιπόν
θα υπάρχουν λόγοι που γεννούν έρ-
γα με κοινωνικοπολιτικό χαρακτήρα
στο δρόμο, τόσο αυτά θα γίνονται
και θα συνεχίσουμε να τα βλέπου-
με”, υποστηρίζει. “Αν θυμάμαι καλά
έχει ξαναγίνει προσπάθεια να καθα-
ρίσουν την Αθήνα και στο παρελθόν
και το αποτέλεσμα ήταν να προκύ-
ψουν νέες επιφάνειες για βάψιμο.
Οπότε νομίζω ότι μάλλον το ίδιο θα
ξανασυμβεί”, καταλήγει ο WD. 

“Στην Αθήνα μπορείς να βάψεις
παντού, εκτός από τα δημόσια κτή-
ρια που έτσι και σε πιάσουνε τρως
6 μήνες για καταστροφή. Έχει πολ-
λά εγκαταλελειμμένα κτήρια γιατί
τα έχουν πάρει όλα οι τράπεζες.
Έχεις περισσότερο χρόνο να εξα-
σκηθείς. Σε αυτό μεγάλο ρόλο παί-
ζει και ο καιρός. Πέρσι ήμουν στη
Γερμανία και δεν έβαψα, παρά μόνο
κάτι μικρά, γιατί είχε -10 βαθμούς
έξω. Δεν μπορούσες να κάτσεις
ώρες έξω και να ζωγραφίζεις. Πολύ
κρύο”, τονίζει ο Cacao Rocks. 

“Έίμαστε όλοι παιδιά του hip-hop
και μετά την είδαμε ζωγράφοι. Είναι η
κοινή αναφορά σε μια παγκόσμια
κουλτούρα. Το γκραφίτι έχει βγει από
τα χαμηλότερα λαϊκά στρώματα. Συνή-
θως είναι αυτοδίδακτοι οι περισσότε-

ροι. Γεννήθηκε στην Ν. Υόρκη και στο
Ντιτρόιτ. Σύμφωνα με την ιστορία ο
πρώτος που έγινε γνωστός είναι ένας
έλληνας στην Ν. Υόρκη o Takis 183. Το
1969 ο Τάκης ήταν ντελιβεράς 17 χρο-
νών. Όπου έκανε ντιλίβερι έβαζε και
την υπογραφή του. Ένας δημοσιογρά-
φος των New York Times άρχισε να
ψάχνει ποιος είναι αυτός που έχει βά-
λει παντού την υπογραφή του. Μετά το
είδαν στα γκέτο και άρχισαν να γρά-
φουν κι άλλοι, μετά ήρθε το ποιος θα
κάνει το πιο εντυπωσιακό και πιο μεγά-
λο. Μετά ήρθαν τα βαγόνια, τα τρένα. 

Καλλιτεχνικό κίνημα
Το γκραφίτι είναι καλλιτεχνικό κί-

νημα. Έχει κώδικες, έχει ορολογία
και αισθητικά στοιχεία που το δέ-
νουν. Το street art, όπως μετεξελίχ-
θηκε στην Αθήνα είναι κάτι άλλο. Εί-
ναι λαϊκή τέχνη στους τοίχους, άλ-
λο πράγμα”.

“Στην Αθήνα το γκραφίτι ήρθε
στις αρχές της δεκαετίας του 2000,
όμως ήταν η επόμενη γενιά από τα
μέσα της δεκαετίας και μετά και ει-
δικά μέσα στην κρίση που το απο-
γείωσε. Και λόγω των συνθηκών εί-
χαμε μια ολόκληρη γενιά που ήταν
πολύ πιο πολιτικοποιημένη. Αντί να
γράφουμε απλά το όνομά μας, νο-
μίζω λόγω της κατάστασης, αρχίσα-
με να γράφουμε συνθήματα και
σύμβολα. Στη συνέχεια φτάσαμε σε

μεγάλα έργα και τέχνη του δρόμου.
Απέναντι στη δεξιά κάναμε αντιπρο-
παγάνδα. Είχαμε τα μνημόνια, τις
πλατείες και τις διαδηλώσεις. Μετά
ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το δημοψήφι-
σμα. Προσωπικά συμμετείχα σε όλα
αυτά γράφοντας. Τώρα έχουμε
απογοητευθεί. Πλέον γράφουμε άλ-
λα. “No borders – stop the war”,
αναφέρει ο Cacao Rocks.

Μιλώντας συνολικότερα ο Cacao
Rocks τονίζει πως: “Το γκραφίτι και
το street art είναι στο δημόσιο χώρο.
Αυτό είναι αναπόφευκτο. Θεωρητικά
είναι ό,τι πιο δημοκρατικό αφού ο
καθένας μπορεί να το κάνει. Είναι
αναπόφευκτο ωστόσο να επιβάλεις
την αισθητική σου, ταυτόχρονα
όμως επηρεάζεσαι. Υπάρχει μια αλ-
ληλεπίδραση σε αυτή την ιστορία. 

Μεταξύ μας συζητάμε για τον δη-
μόσιο χώρο και τι μας ανήκει. Έχω
το δικαίωμα να επιβάλω την αισθη-
τική μου; Όλα είναι δημόσιος χώ-
ρος; Θα μπορούσε να μην υπάρχει
ιδιωτικός χώρος; 

Αν αύριο δω συνεργεία του δή-
μου με αστυνομικούς να βάφουν ας
πούμε τους τοίχους της πυροσβε-
στικής στου Ψυρρή θα βάλω τα
κλάματα. Γιατί εδώ υπάρχουν πολύ
σημαντικές δουλειές. Και έχουμε ρί-
ξει πολλή δουλειά. 

Είναι διαφορετικό να έρθει κάποι-
ος άσχετος που δεν του αρέσει κάτι

και να πετάξει έναν κουβά χρώμα.
Αυτό θα το σεβαστώ. Είναι μια αντί-
δραση πάνω σε ένα έργο στον δημό-
σιο χώρο. Αν είναι π.χ. η γιαγιά της
πολυκατοικίας που έχει βαρεθεί να
βλέπει ένα τέρας απέναντι από το
σπίτι της, ας το κάνει. Το σέβομαι. 

Αν όμως έρθει το κράτος και επι-
βάλλεται με ιδιωτικές εταιρίες μιλά-
με για κάτι άλλο.

Συμβολίζει κάτι αυτή η ιστορία.
Αυτοί που έχουν την εξουσία σου
λένε: όπα, αυτοί έχουν αρχίσει και
τα βάφουν όλα. Σε λίγο θα αρχί-
σουν να τα παίρνουν στα χέρια
τους. Καταλαβαίνω λοιπόν γιατί
ενοχλεί την εξουσία. Και καταλαβαί-
νω γιατί θέλει να τα εξαφανίσει. 

Και από τη δική μας την μεριά
έχουμε απάντηση. Πάμε να τα ξα-
ναβάψουμε. Θα βρεθούν τρόποι να
αντισταθούμε και να αναδείξουμε
αυτή τη διαμάχη. Επομένως ό,τι και
να κάνει ο Καμίνης ο κόσμος θα
βρει τρόπο να αντισταθεί. Είναι δυο
μεριές σε αντιπαράθεση. Η λαϊκή
τάξη, οι πολλοί, και η εξουσία, οι λί-
γοι, που υπερασπίζονται τα συμφέ-
ροντά τους την αισθητική τους. 

Στην Αθήνα αυτό είναι πιο έντονο
από οπουδήποτε και δεν τελειώνει
εύκολα. Πιο πολύ ένταση, πιο πολύ
ανάγκη να εκφραστείς. Πιο πολλά
να πεις. Γι' αυτό και έχουμε αυτή
την έκρηξη που θα συνεχιστεί”. 

Κυριάκος Μπάνος

INFO
Η έκθεση του WD στην γκαλερί

Sarri 12 στου Ψυρρή έχει πάρει πα-
ράταση  ως τις 24 Απρίλη (Τετάρτη
- Κυριακή 12:00-19:00). Περισσότε-
ρα πράγματα για τους καλλιτέχνες
μπορεί κανείς να βρει στα ιντερνετι-
κά site τους: www.wdstreetart.com,
http://cacaorocks.blogspot.gr/
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ΣΙΝΕΜΑ

Η
Βιομηχανική Μεταλλευτική
(ΒΙΟΜΕ) ήταν θυγατρική μιας
από τις ισχυρότερες ελληνικές

βιομηχανίες οικοδομικών υλικών, της
Φίλκεραμ – Johnson, παράγοντας κόλ-
λες και κονιάματα υψηλής ποιότητας
για τα πλακίδια που κατασκεύαζε η μη-
τρική εταιρία, που απασχολούσε πε-
ρισσότερους από 500 εργάτες. Όταν
η οικονομική κρίση χτύπησε την οικο-
δομική δραστηριότητα, ο όμιλος χτύ-
πησε κόκκινο και το 2011 έβαλε λουκέ-
το, χωρίς καν να δώσει αποζημιώσεις. 

Κι ενώ οι δίκες ανάμεσα στους 70
απολυμένους της ΒΙΟΜΕ και την
ιδιοκτήτρια Χριστίνα Φιλίππου συνε-
χίζονταν, τον Φεβρουάριο του 2013
είκοσι πέντε από αυτούς αποφασί-
ζουν να καταλάβουν το εργοστάσιο
της ΒΙΟΜΕ στη Θεσσαλονίκη και να
το αυτοδιαχειριστούν παράγοντας
καθαριστικά προϊόντα.

Το ντοκιμαντέρ του Απόστολου
Καρακάση «Επόμενος σταθμός –
Ουτοπία» παρακολουθεί και κατα-
γράφει με υπομονή και ρεαλισμό
όλα τους τα βήματα. Επιπλέον, κα-
ταφέρνει να σχολιάσει την ουσία του
πειράματος και τον αντίκτυπο στους
ίδιους, στην Ελληνική κοινωνία και
στο κίνημα διεθνώς. 

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται μέσα
στις αντιφάσεις ενός αντικαπιταλιστι-
κού πειράματος που καλείται να λει-
τουργήσει με άμεση δημοκρατία με-
ταξύ τους αλλά και να επιβιώσει με
όρους επιχειρηματικότητας και αγο-
ράς, τα εμπόδια στοιχειώδους συγ-
κρότησης του φορέα μέσα στην κρα-
τική γραφειοκρατία που δεν τους δί-
νει ρεύμα και νερό, με την ιδιοκτή-
τρια να τους καταδιώκει για το ιδιο-
κτησιακό, με τις κυβερνήσεις να δια-
χειρίζονται το ζήτημα χωρίς να το
λύνουν. Στις τελευταίες περιλαμβά-
νεται και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δια στό-
ματος Τσίπρα είχε υποσχεθεί πλήρη
στήριξη στο εγχείρημα και μήνες με-
τά την άνελιξή του στην κυβέρνηση
δεν έχει κάνει το παραμικρό.

Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η εξέλι-
ξη των χαρακτήρων των πρωτεργα-
τών της προσπάθειας, η επίδραση
στον τρόπο που σκέφτονταν και στην
όλη ζωή τους αναδεικνύει τον πολιτι-
κό χαρακτήρα της μάχης και ανοίγει
μυριάδες ζητήματα όχι μόνο τεχνικού
χαρακτήρα, αλλά κυρίως αντικαπιτα-
λιστικής τακτικής και στρατηγικής.

Έτσι το ντοκιμαντέρ πετυχαίνει να
δώσει εικόνα και τροφή για σκέψη
για το παράδειγμα που εξακολουθεί
να εμπνέει και σήμερα εργατικά
κομμάτια που αρνούνται να αποδε-
χτούν την πραγματικότητα των απο-
λύσεων και των κλεισιμάτων. 

Δήμητρα Κυρίλλου

Επόμενος
Σταθμός - Ουτοπία

Ανακοίνωση ενάντια στον πόλεμο του Καμίνη κατά του γκραφίτι και
προς όφελος των ιδιωτικών εταιριών εξέδωσε η Ανταρσία στις γειτο-
νιές της Αθήνας. “Θα μπορούσε να είναι μια ακόμα γελοία πρωτοβου-
λία του Δήμου της Αθήνας που στοχοποιεί ανθρώπους της τέχνης του
δρόμου και της διαμαρτυρίας, αν από πίσω δεν κρύβονταν ιδιωτικά
συμφέροντα και εταιρίες καθαρισμού”.

Η μάχη των γκραφίτι

Το γκραφίτι αποτελεί “ένα
παγκόσμιο πρόβλημα και σε
πολλές χώρες εγκληματική
πράξη που δημιουργεί μεγάλο
οικονομικό και συναισθηματικό
κόστος”, σύμφωνα με τον Δή-
μαρχο Καμίνη και την ελίτ που
διοικεί τον Δήμο. Έτσι αποφά-
σισαν να προσλάβουν ιδιωτικές
εταιρίες για να “καθαρίσουν”. 

Όμως δεν χρειάζεται παρά μια
γύρα στο κέντρο της Αθήνας για
να καταλάβει κανείς πως πρόκει-
ται για μια από τις σημαντικότε-
ρες πρωτεύουσες του πλανήτη
στο γκραφίτι και στο street art
(στην τέχνη του δρόμου). Από χι-
λιάδες μικρές και μεγάλες ταγ-
κιές (από τη λέξη tag, ετικέτα,
υπογραφή), μέχρι στένσιλ, άπει-
ρα μικρά και μεγάλα μηνύματα,
χαρτογραφίες κάθε μεγέθους,
μέχρι απίστευτες τοιχογραφίες,
η Αθήνα τα τελευταία χρόνια
έχει αναγκάσει μεγάλα μίντια
ακόμα και θεωρητικούς της τέ-
χνης να ασχοληθούν με το φαι-
νόμενο: τοίχοι της Αθήνας.

Μία γελοία πρωτοβουλία του Δήμου Αθήνας

“Ο άστεγος” του WD στα Εξάρχεια
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Eξ’ αναβολής συνέλευση έχει την Τε-
τάρτη 30/3, με χαμηλότερο όριο απαρ-
τίας (1.000) ο Δηκηγορικός Σύλλογος
Αθήνας. Είναι η δεύτερη απόπειρα γενι-
κής συνέλευσης του ΔΣΑ μετά αυτη που
εγινε στις 22/3. Οι δικηγόροι βρίσκονται
σε αποχή για πάνω από 2 μήνες, συγκε-
κριμένα από τις 12/1 χωρίς να έχουν κά-
νει, στην Αθήνα τουλάχιστον, συνέλευ-
ση. Μετά από πιέσεις το ΔΣ του συλλό-
γου όρισε τελικά την ημερομηνία για τη
συνέλευση στο γήπεδο του Σπόρτινγκ.  

Είναι εμφανές ότι έγιναν διάφορες
μεθοδεύσεις για να μην φτάσει να
πραγματοποιηθεί όντως η συνέλευση.
Εξ αρχής ο πρόεδρος του Συλλόγου
Αλεξανδρής είχε καταψηφίσει την πρό-
ταση για συνέλευση στη συνεδρίαση
του ΔΣ ενώ στην επόμενη συνεδρίαση
η συνέλευση μετατράπηκε από το ΔΣ
σε «ενημέρωση» λέγοντας μάλιστα ότι
οι αποφάσεις θα παρθούν μέσα από
ηλεκτρονική ψηφοφορία!

Σαμποτάρουν τη συνέλευση
Ταυτόχρονα μέλη του ΔΣ που πρό-

σκεινται στην πλειοψηφία ενημέρωναν
δικηγόρους με κάθε αφορμή ότι η συ-
νέλευση δεν θα έχει απαρτία σαμποτά-
ροντας στην ουσία τις πιθανότητες να
υπάρξει όντως απαρτία. Είναι αλήθεια
ότι βάση του καταστατικού απαιτούνται
περίπου 2.000 παρόντα μέλη του συλ-
λόγου για να υπάρξει απαρτία, ένα
νούμερο που φαίνεται υψηλό αλλά
στην πράξη αποδείχτηκε εφικτό.

Την μέρα της συνέλευσης το προ-
εδρείο βιάστηκε (πριν περάσει μια ολό-
κληρη ώρα από την ώρα έναρξης) να
κηρύξει τη συνέλευση ως «μη έχουσα
απαρτία» παρά το γεγονός ότι ο αριθ-
μός των παρόντων πλησίαζε στους
1.000 και με κάθε νέο συρμό του ΗΣΑΠ
έφταναν μαζικά κι άλλοι. 

Είναι προφανές ότι η πλειοψηφία του
Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιθυμεί τη
σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και
τη σαμποτάρει. Πρόκειται για προσπά-
θεια καλλιέργειας κλίματος αδιαφορίας
και απομαζικοποίησης που όμως είναι
αναντίστοιχο της διάθεσης των δικηγό-
ρων. Ίσως η πλειοψηφία να φοβάται ότι
η βάση του ΔΣΑ αν εμφανιστεί στο προ-
σκήνιο μπορεί να πάρει την πρωτοβου-
λία των κινήσεων στα χέρια της.

Είναι στοίχημα για τη βάση του συλ-
λόγου που στην πλειοψηφία τους είναι
μισθωτοί  και χαμηλού εισοδήματος
ελεύθεροι επαγγελματίες να προασπί-
σουν τις συλλογικές διαδικασίες. Από
τη φύση του επαγγέλματος οι δικηγό-
ροι είναι κατακερματισμένοι σε πολλά
μικρά γραφεία, η συνέλευση είναι μια
σπάνια ευκαιρία του κλάδου για να
αναπτύξει τη συλλογικότητα του και να
θεμελιώσει διαδικασίες με αποφασιστι-
κή δύναμη και συλλογική δημοκρατία.

ΔΣΑ

Συνέλευση 
στις 30/3

Κάτοικοι του Ηρακλείου Αττι-
κής κινητοποιούνται ενάντια στις
προθέσεις του δήμαρχου Μπάμ-
παλου να παραχωρήσει στη μη-
τρόπολη δημοτικό οικόπεδο. 

Οι κάτοικοι έχουν κάνει ήδη
παράσταση διαμαρτυρίας στο
δημοτικό συμβούλιο, έχουν συ-
στήσει επιτροπή ενάντια στην
τσιμεντοποίηση των ελεύθερων
χώρων (Κίνηση Κατοίκων Πράσι-
νος λόγος) ενώ ξεκινάνε μαζική
συλλογή υπογραφών. Στην ανα-
κοίνωση τους αναφέρουν : «Με
απόφαση της δημοτικής Αρχής
δωρίζεται στη Μητρόπολη τμήμα
του οικοδομικού τετραγώνου
Τ437β (Πρασίνου λόφου και Κ.

Τζαβέλλα) για ανέγερση Ιερού
Ναού σε μια εποχή με τόσα οικο-
νομικά και κοινωνικά προβλήμα-
τα, παρά το γεγονός ότι: 

Το συγκεκριμένο οικόπεδο
είναι χαρακτηρισμένο σαν χώ-
ρος αθλοπαιδιών, αποτελεί
έναν από τους λίγους εναπο-
μείναντες πνεύμονες πρασίνου
στη πόλη μας, είναι περιουσία
των πολιτών του Ηρακλείου (η
αγορά του έγινε με τα έσοδα
από υπέρογκους φόρους και
δημοτικά τέλη)...

Τονίζουμε ότι ο Δήμος είναι
μόνο διαχειριστής της δημό-
σιας και δημοτικής περιουσίας
χωρίς να έχει το δικαίωμα ούτε

την εξουσιοδότηση να τη πα-
ραχωρεί, να τη χαρίζει ή να τη
πουλά σε κανέναν.

Απαιτούμε να ανακληθεί η
απόφαση του Δήμου, να σεβα-
στεί τους πολίτες του και να
παραμείνει η χρήση γης όπως
έχει αποφασιστεί εδώ και πολ-
λά χρόνια. 

Καλούμε όλους τους κατοί-
κους του Ηρακλείου να συμπα-
ρασταθούν στον αγώνα που
έχουμε ξεκινήσει και που μας
αφορά όλους ενάντια στην
απόφαση για τη παραχώρηση-
δωρεά του οικοπέδου και τη
κατάργηση του κοινωφελούς
χώρου».

Εκδήλωση αφιερωμένη στους πρόσφυ-
γες διοργανώνει την Τετάρτη 30 Μαρτίου
στις 11.30πμ στην Καρόλου, η Αντιφασι-
στική Πρωτοβουλία Σιδηροδρομικών με
τίτλο "Τάζομαι πρόσφυγας". Στην εκδήλω-
ση θα διαβαστούν κείμενα, ποιήματα, θα
προβληθούν βίντεο και φωτογραφίες ενώ
θα υπάρχει και ζωντανή μουσική.  

«Πήραμε την Πρωτοβουλία σαν εργαζό-
μενοι μετά τη δολοφονία Φύσσα να συ-
στήσουμε την Αντιφασιστική Πρωτοβου-
λία Σιδηροδρομικών», μας είπε ο Κώστας
Μαυρομιχάλης. «Έχουμε κάνει ήδη μία εκ-
δήλωση για το φασισμό και τώρα διοργα-
νώνουμε μία εκδήλωση για τους πρόσφυ-
γες. Ο στόχος μας είναι να συζητήσουμε
με τους συναδέλφους τις αιτίες της προ-
σφυγιάς και της μετανάστευσης και τις
συνθήκες που βιώνει ο πρόσφυγας σήμε-
ρα αλλά και πρωτοβουλίες που μπορούμε
να πάρουμε σαν εργαζόμενοι. Θα ξεκινή-
σουμε επίσης συλλογή τροφίμων  και άλ-
λων ειδών για όλη την επόμενη εβδομάδα,
τα οποία θα τα παραδώσουμε σε ανοιχτές
δομές αλληλεγγύης».

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ελεύθεροι χώροι

ΟΣΕ

Ανοίξτε τα κλειστά κτίρια για τους πρόσφυγες
Xανιά

Την επιστροφή στο Δήμο Χανίων, από το ΤΑΙ-
ΠΕΔ, του χώρου του πρώην Θεραπευτηρίου Ψυ-
χικών Παθήσεων, χαιρετίζει με ανακοίνωσή της
η Δημοτική Κίνηση «Ανταρσία στα Χανιά» διεκδι-
κώντας το κτίριο να διατεθεί για τις ανάγκες της
πόλης όπως η φιλοξενία των προσφύγων.  

«Σε αντίθεση με την απαράδεκτη και ρατσιστική
προσπάθεια των δημάρχων της Κρήτης που προ-
σπαθούν να συνδέσουν αρνητικά τους πρόσφυγες
με τον τουρισμό, λες και έχουν καμία σχέση αυτά
μεταξύ τους, δηλώνουμε ότι οι πρόσφυγες και τα
παιδιά τους είναι καλοδεχούμενοι. Δηλώνουμε εκ
των προτέρων ότι δεν θα ανεχτούμε καμιά δομή
κλειστού τύπου – φυλακή για τα προσφυγόπου-
λα», αναφέρει η ανακοίνωση. 

«Αν οι δήμαρχοι της Κρήτης ζήλεψαν το ρόλο
όλων εκείνων που στις μαύρες μέρες του 1924
φώναζαν ότι οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία
θα καταστρέψουν τις επιχειρήσεις και τους φώ-
ναζαν «τουρκόσπορους», εμείς δηλώνουμε ότι οι
τωρινοί πρόσφυγες (προσφυγόπουλα, είτε ενή-
λικες), θα πρέπει να φιλοξενηθούν σε ανοιχτές
δομές. 

Ζητούσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια την
κατάργηση της απαράδεκτης απόφασης του
2010 για μηδενικές προσλήψεις μόνιμου προσω-
πικού σε παιδεία, υγεία και δημοτικές δομές,
ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες με μό-
νιμους διορισμούς. Σήμερα θα χρειαστεί να υπο-
δεχτούμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία δημι-
ουργώντας τάξεις υποδοχής και ζητώντας σε
συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το διορισμό
εκπαιδευτικών για να τις στελεχώσουν. 

Ο Δήμος, επίσης, για να μπορέσει να ανταπο-
κριθεί στο έργο της περίθαλψης των παιδιών, θα
πρέπει να διεκδικήσει διορισμό κατάλληλου διοι-
κητικού και επιστημονικού προσωπικού (μάγει-
ρες, ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους, κοινωνι-
κούς λειτουργούς, διερμηνείς κλπ). Το αίτημα
για διορισμό ιατρών και νοσηλευτικού προσωπι-
κού που έχουν διατυπώσει επανειλημμένα οι ερ-
γαζόμενοι στο νοσοκομείο επανέρχεται με ιδιαί-
τερο τρόπο και θα πρέπει να στηριχθεί προκει-
μένου να περιθαλφθούν τα προσφυγόπουλα.
Δεν είναι δυνατό να αποδεχτούμε ότι το έργο

της φροντίδας των προσφύγων θα το αναλά-
βουν οι ΜΚΟ χρησιμοποιώντας εργαζόμενους
μιας χρήσης με μισθό των 300, ούτε ότι θα αφε-
θεί στην υπερπροσπάθεια των εθελοντών που
είναι μεν συγκινητική, αλλά δεν φτάνει. Σε κάθε
περίπτωση η εξέλιξη της παραχώρησης του Ψυ-
χιατρείου αποδεικνύει ότι η διεκδίκηση δεν απο-
τελεί ματαιοπονία, αλλά τη μόνη οδό για να κερ-
δίσει ο Δήμος». 

5ο Λύκειο Αθήνας
Την απαίτηση, να διατεθούν κτίρια με κατάλ-

ληλες υποδομές και προσωπικό έχει παλέψει και
η «Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας» μέσα
και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Ο Π. Κωνσταντίνου Δημοτικός Σύμβουλος είχε
από το περασμένο Φθινόπωρο διεκδικήσει μέσα
στο δημοτικό συμβούλιο να διατεθεί το 5ο Λύ-
κειο Αθηνών, που παραμένει κλειστό εδώ και
δύο χρόνια για φιλοξενία προσφύγων. Ο δήμαρ-
χος Καμίνης, που δηλώνει σε όλους τους τόνους
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να σταθεί στο
πλευρό των προσφύγων, προχώρησε πρόσφατα
σε μήνυση σε βάρος αλληλέγγυων που καθάρι-
σαν το χώρο και το μετέτρεψαν σε δομή φιλοξε-
νίας όπου μάλιστα λειτουργούν και δυο τάξεις
δημοτικού.

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΜΠΡΑΧΑΜΙ

Μάθημα σε προσφυγόπουλα 
στο παλιό κτίριο του 5ου Λύκειου Αθήνας

Συγκέντρωση και πορεία στη γειτονιά
του Ζωγράφου καλούν την Πέμπτη 7
Απρίλη στις 6.30μμ στην πλατεία Γαρδέ-
νια, το Δημοτικό Σχήμα Κίνημα στην Πό-
λη, η ΚΕΕΡΦΑ, Κινήσεις και σωματεία της
περιοχής, ενάντια στη συμφωνία ΕΕ - Κυ-
βέρνησης – Τουρκίας για το προσφυγικό,
ενάντια στην  Ευρώπη-Φρούριο και διεκ-
δικώντας ανοιχτά σύνορα 

To  Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
του Δήμου Αγ. Δημητρίου καλεί την Τε-
τάρτη 6 Απρίλη σύσκεψη με σωματεία και
αντιρατσιστικές κινήσεις για να συζητηθεί
τοπική πρωτοβουλία για το Ελληνικό και
συνολικά το προσφυγικό.



Φ
έτος κλείνουν 50 χρόνια από
την έκδοση του βιβλίου του
Λουί Αλτουσέρ «Για τον

Μαρξ» και η επέτειος γιορτάζεται με
την ελληνική έκδοση του βιβλίου από
τις εκδόσεις «Εκτός Γραμμής». Η
απήχηση που είχε και έχει ο Αλτου-
σέρ, βέβαια, φτάνει πολύ πιο πλατιά
από τη συγκεκριμένη εκδοτική ομά-
δα. Ο ίδιος ήταν στέλεχος του Γαλλι-
κού ΚΚ και τα κείμενά του επηρέασαν
την αριστερή πολιτικοποίηση που ξε-
πήδησε από τον Μάη του 1968. Αυτή
η επιρροή είναι ιδιαίτερα έντονη στην
ελληνική περίπτωση χάρη στο έργο
του Νίκου Πουλαντζά. Ανάμεσα
στους πιο γνωστούς πανεπιστημια-
κούς οπαδούς του σήμερα είναι ο
πρώην υπουργός Παιδείας και νυν
Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς.

Στη σελίδα αυτή θυμίζουμε την κρι-
τική αντιμετώπιση που δημοσιεύτηκε
στα έντυπα της Οργάνωσης Σοσιαλι-
στική Επανάσταση (πρόδρομο του
ΣΕΚ) για τις ιδέες του Αλτουσέρ. Αυτό
το κείμενο είναι απόσπασμα από ένα
άρθρο με τίτλο «15 χρόνια Μάης, 100
χρόνια Μαρξ» που πρωτοεμφανίστηκε
στην εφημερίδα «Εργατική Πρωτοπο-
ρία» αριθμός 50 τον Μάρτη του 1983,
από αφορμή την επέτειο των 100 χρό-
νων από το θάνατο του Μαρξ. Ολό-
κληρο το άρθρο υπάρχει ως κεφάλαιο
στο βιβλίο «Μάης 68» (έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου) με τίτλο
«Μάο, Αλτουσέρ, Αυτονομία-Οι Μαρξι-
σμοί του Μάη και ο επαναστατικός
Μαρξισμός» και μπορείτε να το βρείτε
στην ιστοσελίδα sekonline.gr.

"Αντικειμενικός μαρξισμός"
επαναστατική διαδικασία
χωρίς υποκείμενο 

«Αυτοί πou αποδίδουν στον Στάλιν
μαζί με τα εγκλήματα και τα σφάλμα-
τά του όλες μας τις απογοητεύσεις,
όλα μας τα λάθη και όλη μας τη σύγ-
χυση σε οποιονδήποτε τομέα, είναι
πιθανό ότι θα ενοχληθούν από την
αναγκαιότητα να ομολογήσουν ότι
το τέλος του σταλινικού δογματι-
σμού δεν έχει αποκαταστήσει τη
Μαρξιστική φιλοσοφία στο ακέραιο». 

Λουί Αλτουσέρ, 
Εισαγωγή στο Για το Μαρξ 

Ο ίδιος ο Αλτουσέρ τοποθετεί τις
προσπάθειές του για μια σωστή «ανά-
γνωση» του Μαρξ στα πλαίσια μιας
συγκεκριμένης συγκυρίας: της συγκυ-
ρίας που χαρακτηρίστηκε από το 20ο
Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος Σοβιετικής Ένωσης και τη Σινοσο-
βιετική Διαμάχη. Μοιραία, η αλτουσερι-
κή ανάγνωση του Μαρξ επηρεάζεται
από την διάγνωση του Αλτουσέρ για τα
προβλήματα που έβαλε εκείνη η περίο-
δος. Σαν κύριο καθήκον είδε την κατα-
πολέμηση των τάσεων προς μια «ουμα-
νιστική» διαστρέβλωση του μαρξισμού,
που ο Aλτουσέρ θεωρούσε ότι είχαν εν-
θαρρυνθεί με την αποσταλινοποίηση.
Με ένα κάποιο (πολύ πιο εκλεπτυσμέ-

νο) τρόπο, η εικόνα του Αλτουσέρ για
την τότε περίοδο αποτελεί το φιλοσοφι-
κό ισοδύναμο της θεωρίας περί «ρεβι-
ζιονιστικού πραξικοπήματος το 1956». 

Ο Αλτουσέρ βλέπει μια στροφή τό-
σο στην ΕΣΣΔ (που εγκαταλείπει την
δικτατορία του προλεταριάτου για
να ονομαστεί «κράτος όλου του λα-
ού»), όσο και στα Δυτικά Κομμουνι-
στικά Κόμματα (που ρίχνουν το βά-
ρος στο «ειρηνικό πέρασμα») και
συνδέει αυτές τις εξελίξεις με την
αναζωπύρωση των ιδεαλιστικών, αν-
θρωπιστικών ερμηνειών του Μαρξ
(βλέπε πρόλογο στην αγγλική έκδο-
ση του βιβλίου Για τον Μαρξ). Απέ-
ναντι σ' αυτή τη στροφή δεν υπερα-
σπίζεται άκριτα τον Στάλιν, αλλά σί-
γουρα όμως βρίσκει πηγές έμπνευ-
σης στα κείμενά του και στα κείμενα
του Μάο: το στυλ του Στάλιν είναι
ίσως ξερό και δασκαλίστικο, αλλά τα
Ζητήματα Λενινισμού ή οι απόψεις
του Στάλιν για το γλωσσικό ζήτημα
δίνουν μαθήματα μαρξιστικής ορθο-
δοξίας! Η διαλεκτική του Μάο παρα-
μένει ίσως κάπως «περιγραφική», αλ-
λά είναι καλό δείγμα του τί εννοούσε
ο Μαρξ λέγοντας ότι πρέπει να αντι-
στρέψουμε τη διαλεκτική του Χέγκελ
για να πατήσει με τα πόδια κάτω! 

Απέναντι, λοιπόν, στην ανοιχτή ανα-
θεώρηση του μαρξισμού που ανακα-
λύπτει τον «παράγοντα Ανθρωπο» με
κεφαλαίο Α και συμβαδίζει με τις πιο
δεξιές ρεφορμιστικές τάσεις που ευ-
θυγραμμίζονται με τον αστικό φιλε-
λευθερισμό, ο Αλτουσέρ επιχειρεί μια
επανατοποθέτηση του μαρξισμού με
έμφαση στον «αντικειμενικό», «επιστη-

μονικό» χαρακτήρα του και με αφετη-
ρία την σταλινική παράδοση, την
οποία βλέπει σαν συνέχεια της λενινι-
στικής. Ήδη αυτή η τοποθέτηση του
προβλήματος, που χάνει από τα μάτια
της το τσαλαπάτημα του μαρξισμού
από την σταλινική αντεπανάσταση και
ανησυχεί για τις συνέπειες της στρο-
φής του 1956, βάζει από μόνη της τα
όρια της αναζήτησης του Αλτουσέρ. 

Χωρίς υποκείμενο
Το αποτέλεσμα είναι η ανακάλυψη

ενός μαρξισμού που βλέπει μια επα-
ναστατική διαδικασία χωρίς υποκεί-
μενο. Εκτοπίζοντας το αφηρημένο
ιδεαλιστικό υποκείμενο του ουμανι-
στικού μαρξισμού (τον άνθρωπο με
κεφαλαίο Α) και εμπνεόμενος από
μια παράδοση όπου το κράτος έχει
υποτάξει την εργατική τάξη, ο αλ-
τουσερικός μαρξισμός καταλήγει να
εκτοπίσει την ίδια την εργατική τάξη. 

Στον «αντικειμενικό μαρξισμό» του
Αλτουσέρ υπάρχει η «δομή», υπάρχουν
οι «σχέσεις», υπάρχουν οι «θέσεις» που
καθορίζουν η δομή και οι σχέσεις,
υπάρχουν οι «φορείς» που επανδρώ-
νουν τις θέσεις και ενσαρκώνουν τις
σχέσεις, υπάρχει συνολικά ένα αυτοκι-
νούμενο οικοδόμημα με πολλά σχετικά
αυτόνομα επίπεδα, αλλά λείπει η εργα-
τική τάξη σαν υποκείμενο της επανα-
στατικής διαδικασίας. Τελικά, στον αλ-
τουσερισμό το κρίσιμο στοιχείο δεν εί-
ναι η αποδέσμευση της δημιουργικότη-
τας των μαζών και η θεσμοθέτησή της
μέσα από όργανα της ίδιας της εργατι-
κής τάξης (εργατικά συμβούλια, σοβιέτ)

αλλά η «επιστημονικά» καθορισμένη
ταύτιση με την «αντικειμενική» κίνηση
του κοινωνικού σχηματισμού και αντί-
στοιχα τα όργανα που μπορούν να την
εξασφαλίσουν (το κόμμα, το κράτος). 

Περιθωριοποιώντας μ’αυτό τον τρό-
πο την εργατική τάξη, ο αντικειμενι-
κός μαρξισμός ανοίγει τον δρόμο για
να ανθίσουν χίλια δυο «λουλούδια».

Μια κατάληξη είναι ο ακαδημαϊσμός,
η ανακήρυξη της θεωρητικής παρέμβα-
σης σε αυτοδύναμο πεδίο της ταξικής
πάλης, όπου οι διανοούμενοι ασχο-
λούνται με την «θεωρητική πρακτική»
απερίσπαστοι από την τύρβη των καθη-
μερινών εργατικών αγώνων. Τα πανεπι-
στήμια της Γαλλίας, της Αγγλίας, της
Γερμανίας για ένα διάστημα είχαν γεμί-
σει από τέτοιους «μαρξιστές» που έχον-
τας αφήσει την καθημερινότητα στα χέ-
ρια των ρεφορμιστικών κομμάτων προ-
ωθούσαν την ακαδημαϊκή καριέρα τους
με ήσυχη τη συνείδησή τους γιατί προ-
ωθούσαν την «επαναστατική θεωρία». 

Μια άλλη κατάληξη είναι ο απολο-
γητισμός. Η «σχετική αυτονομία»
που εισάγει η αλτουσερική διαλεκτι-
κή μετατρέπεται σε φούρνο του Χό-
τζα για να δικαιολογήσει την οποι-
αδήποτε τρέχουσα πολιτική επιλογή.
Ιδιαίτερα στα χέρια του αριστερού
ρεφορμισμού (αριστερού ευρωκομ-
μουνισμού), ο αντικειμενικός μαρξι-
σμός εξελίσσεται σε ραφινάτη εκδο-
χή του παλιού μπακάλικου «μαρξι-
σμού» του στυλ «κύρια πλευρά είναι
η θετική» ή «αυτή η αντίφαση είναι
δευτερεύουσα» και πάει λέγοντας. 

Βέβαια και στην περίπτωση του αν-
τικειμενικού μαρξισμού δεν πρέπει να

ισοπεδώνουμε όλες τις στιγμές της
εξέλιξής του. Η δουλειά του Πουλα-
τζά την περίοδο του Μάη ξεχωρίζει
έντονα από τα μεταγενέστερα κείμε-
νά του. Για παράδειγμα, το Φασισμός
και Δικτατορία είναι ασύγκριτα ανώ-
τερο από την Κρίση των δικτατοριών
ή ακόμα και από την ελληνική έκδοση
του Φασισμός και Δικτατορία, όπου ο
συγγραφέας αποκηρύσσει τα κεφά-
λαια που αναφέρονται στην ΕΣΣΔ σαν
«κάπως σχηματικά». Η απόσταση
ανάμεσα στην ορμητική εμφάνιση του
Πουλατζά στο προσκήνιο (σε μια πε-
ρίοδο όπου το ζήτημα της μαρξιστι-
κής ανάλυσης του κράτους ξαναέμ-
παινε έντονα κάτω από την πίεση της
έμπρακτης κριτικής του ρεφορμισμού
από το ξέσπασμα του Μάη) και στον
κατοπινό θλιβερό απολογητισμό της
ευρωκομμουνιστικής τακτικής είναι
πραγματικά μεγάλη. Παρόλα αυτά, το
νήμα είναι κοινό και ξεκινάει από την
αυτονόμηση του «αντικειμενικού»
μαρξισμού από την εργατική τάξη.

Κλείνοντας αυτή τη σύντομη ανα-
φορά απομένει να θυμίσουμε στους
θιασώτες του «αντικειμενικού» μαρξι-
σμού (αλλά και στους υποστηρικτές
τού αντίποδα αυτής της διχοτόμη-
σης, δηλαδή του «υποκειμενικού»
μαρξισμού) τη σύνδεση της αντικει-
μενικότητας και της υποκειμενικότη-
τας με την πάλη της εργατικής τά-
ξης, όπως την προβάλλει ο Γκράμσι
στα Τετράδια της Φυλακής, στην κρι-
τική του για την εκλαϊκευμένη μαρξι-
στική κοινωνιολογία του Μπουχάριν. 

Αντικειμενικό σημαίνει πάντοτε «αν-
θρώπινα αντικειμενικό», πράγμα που
μπορεί να θεωρηθεί ότι αντιστοιχεί
ακριβώς στο «ιστορικά υποκειμενικό»:
με άλλα λόγια, αντικειμενικό πάει να
πει «καθολικά υποκειμενικό». Ο άνθρω-
πος αποκτά αντικειμενική γνώση στο
βαθμό που η γνώση είναι πραγματική
για όλο το ανθρώπινο είδος ιστορικά
ενοποιημένο σε ένα μοναδικό ενιαίο
πολιτιστικό σύστημα, Αυτή η διαδικα-
σία ιστορικής ενοποίησης, όμως, προ-
χωράει μέσα από την εξαφάνιση των
εσωτερικών αντιφάσεων που κατακερ-
ματίζουν την ανθρώπινη κοινωνία…

Πάνος Γκαργκάνας
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Ο Μαρξισμός 
του Αλτουσέρ

Διαβάστε επίσης
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ΓΙΟΧΑΝ ΚΡΟΙΦ Έφυγε ο “Πυθαγόρας 
με τα ποδοσφαιρικά παπούτσια”

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ
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 εκ-
με 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 ερ-
γα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

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

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή

ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

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

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

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

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των

μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε -
δο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης
των μετα να στών. 

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

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Oνο μα .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Διεύ θυν ση............................................................................................................

....................................................................................................................................................

Πό λη ..............................................................................................................................

Tη λέ φω νο ...........................................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος.....................................................................

....................................................................................................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Π
έθανε στις 24 Μάρτη ένας από
τους μεγαλύτερους ποδοσφαιρι-
στές όλων των εποχών, από τους

καλύτερους που έχουν εμφανιστεί μέχρι
σήμερα στη Ευρώπη, και σίγουρα κάποι-
ος που άλλαξε το ποδόσφαιρο από πολ-
λές απόψεις. Ο Ολλανδός Γιόχαν Κρόιφ
έχασε τη μάχη με τον καρκίνο στα 68 του
χρόνια στην πόλη που αγάπησε ο ίδιος
και λατρεύτηκε από τους ντόπιους, στη
Βαρκελώνη. 

Συνέδεσε το όνομα του με τον Άγιαξ
και την Μπαρτσελόνα αφού υπηρέτησε
και τις δύο ομάδες τόσο ως ποδοσφαιρι-
στής όσο και ως προπονητής, όπως και
με την περίφημη Εθνική Ολλανδίας της
δεκαετίας του ‘70. 

Γιός καθαρίστριας
Ο Κρόιφ γεννήθηκε το 1947 δίπλα στο

γήπεδο του Άγιαξ. Δέκα χρόνια μετά γρά-
φτηκε στις περίφημες ακαδημίες της ολ-
λανδικής ομάδας και το 1959 η μητέρα του
προσλήφθηκε ως καθαρίστρια των αποδυ-
τηρίων αφού ο πατέρας του πέθανε από
καρδιά. Ξεκίνησε να παίζει στην ανδρική
ομάδα το 1964, ενώ την επόμενη χρονιά
προπονητής ανέλαβε ο Ρίνους Μίχελς. 

Ο ποιητής Μανώλης Αναγνωστάκης σε
κείμενο του στην Αυγή το 1984 έγραψε:
«Ό,τι υπήρξε πριν από τον Άγιαξ -το συ-
νειδητοποιήσαμε ξαφνικά- υπήρξε η προ-
ϊστορία του ποδοσφαίρου. Μετά τον
Άγιαξ φάνηκε πως υποχρεωτικά πια άνοι-
γε η ιστορία».

Και αλήθεια έτσι ήταν. Το «Ολοκληρω-
τικό Ποδόσφαιρο» του Άγιαξ ήταν πραγ-
ματικά επαναστατικό. Ήρθε να αντικατα-
στήσει το «κατενάτσιο», το ποδόσφαιρο
που στηριζόταν στην άμυνα και το κυνήγι
του αποτελέσματος με κάθε τρόπο, ακό-
μα και κακοποιώντας το παιχνίδι. 

Οι παίκτες του Άγιαξ και μετέπειτα της

Εθνικής Ολλανδίας (ειδικά στο Μουντιάλ
του 1974) επιτίθονταν και αμύνονταν
όλοι μαζί, άλλαζαν θέσεις μέσα στο γή-
πεδο και αξιοποιούσαν τις διαστάσεις
του γηπέδου. Όταν επιτίθονταν ανοίγον-
ταν στο γήπεδο για «μεγαλώσουν» την
έκτασή του κι όταν αμύνονταν πίεζαν
ασφυκτικά την αντίπαλη ομάδα για να
μειώσουν το χώρο που είχε στη διάθεσή
της για να επιτεθεί. 

Ο Κρόιφ μέσα σε αυτό το σύστημα
ήταν ένας «Πυθαγόρας με ποδοσφαιρικά
παπούτσια», όπως τον χαρακτήρισε ο
Άγγλος δημοσιογράφος Ντέιβιντ Μίλερ. 

Το 1973 ο Κρόιφ έφυγε για την Μπαρ-
τσελόνα, σπάζοντας το ρεκόρ μεταγρα-
φής για εκείνη την εποχή. Από την πρώ-
τη του χρονιά λατρεύτηκε από τους οπα-
δούς της αφού οδήγησε την ομάδα στην
κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά
από 13 ολόκληρα χρόνια που έβλεπε την
πλάτη της Ρεάλ Μαδρίτης. 

Ο Κρόιφ ήταν μοναδικός ποδοσφαιρι-
στής. Είμαστε τυχεροί που μπορούμε να
δούμε μέσα από το youtube στιγμιότυπα
από τις μαγικές του στιγμές. Ενδεικτικά,
δείτε τις εικόνες από το περίφημο «ματς
της ομίχλης» του 1966 όπου ο Άγιαξ συ-
νέτριψε τη Λίβερπουλ και ο Κρόιφ θεω-
ρούσε ως το αγαπημένο του. Δείτε το
«γκολ-φάντασμα» κατά της Ατλέτικο Μα-
δρίτης που του χάρισε το παρατσούκλι
«Ιπτάμενος Ολλανδός». Δείτε την ντρί-
πλα που πήρε το όνομα του, τη «στροφή
του Κρόιφ» ή τον αιρετικό τρόπο εκτέλε-
σης πέναλτι με πάσα το 1983. 

Ως προπονητής συνέχισε την παράδοση
του Ρίνους Μίχελς. Από το 1985 έως το
’88 ήταν προπονητής του Άγιαξ και από το
1988 ως το ‘96 προπονητής της Μπαρτσε-
λόνα, της φουρνιάς που πήρε το παρα-
τσούκλι «Dream Team». Το ποδόσφαιρο
που παίζει η Μπαρτσελόνα τα τελευταία
χρόνια έχει τις βάσεις του στις ακαδημίες

της «Μασία» που αναδιοργανώθηκαν με
πρωτοβουλία του Κρόιφ στα πρότυπα των
ακαδημιών του Άγιαξ.  Όμως, ο Κρόιφ δεν
ξεχώρισε μόνο μέσα στο γήπεδο. Στην
ιστορία έχουν μείνει οι θρυλικές ατάκες
του και η συνολικότερη στάση του.

Αντίθετος με τη Χούντα

Επέλεξε να πάει στη Μπαρτσελόνα αντί
για την αγαπημένη του Φράνκο, Ρεάλ Μα-
δρίτης. Δεν συμμετείχε στο Μουντιάλ του
1978 στην Αργεντινή αφού ήταν αντίθετος
με τη Χούντα του Βιντέλα και φοβόταν για
απαγωγή του ίδιου ή της οικογένειάς του.
Αναρωτιόταν πως μπορεί να παιχτεί ποδό-
σφαιρο όταν «σε απόσταση λίγων εκατον-
τάδων μέτρων υπάρχουν τόποι βασανιστη-
ρίων;». 

Για τη θρησκεία έλεγε: «Δεν είμαι θρη-
σκευόμενος. Στην Ισπανία και οι 22 παί-
κτες κάνουν το σταυρό τους πριν το
ματς. Αν δούλευε αυτό, όλα τα ματς θα
έπρεπε να τελειώνουν ισόπαλα».    

Σε σχέση με τα χρήματα και τις ομά-
δες: «Γιατί να μην μπορείς να νικήσεις
μια πιο πλούσια ομάδα; Δεν έχω δει ποτέ
ένα τσουβάλι με λεφτά να βάζει γκολ».

Γενικά για το ποδόσφαιρο: «Η ποιότητα
χωρίς αποτελέσματα είναι ανούσια, τα
αποτελέσματα χωρίς ποιότητα είναι βα-
ρετά». 

Ακόμα και για τον εθισμό του στο τσι-
γάρο που τον σκότωσε: «Το ποδόσφαιρο
μου έδωσε τα πάντα στη ζωή, το κάπνι-
σμα μου τα πήρε σχεδόν όλα πίσω». 

Ο γιος της καθαρίστριας των αποδυτη-
ρίων του Άγιαξ μπορεί να πέθανε, αλλά η
αέρινη μορφή με το νούμερο 14 θα μείνει
στη μνήμη όσων (τυχερών) μεγαλύτερων
τον πρόλαβαν για πάντα, όπως και η κλη-
ρονομιά που άφησε συνολικά στο ποδό-
σφαιρο. 

Νεκ. Δ.

ΚΕΕΡΦΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4, ΕΔΟΘ, 7μμ
Συνέλευση: Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες, ανοίξτε τα σύνορα

ΑΝΤΑΡΣΥΑ – LGBTQ
ΚΥΡΙΑΚΗ 3/4 καφέ White Rabbit (Σολωμού, Εξάρχεια) 6.30μμ
ΛΟΑΤΚΙ, πρόσφυγες και ΛΟΑΤΚΙ κίνημα. Η μάχη για ανοιχτά σύνορα 
Ομιλήτριες: Αφροδίτη Φράγκου, ΑΝΤΑΡΣΥΑ – LGBTQ, Νίκη Αρ-
γύρη, ΚΕΕΡΦΑ 

Bίντεο για τις 19M
Κυκλοφορεί αυτή τη βδομάδα το νέο βίντεο της Εργα-

τικής Αλληλεγγύης που παρουσιάζει με συνοπτικό τρόπο
το διεθνή αντιρατσιστικό ξεσηκωμό της 19ης Μάρτη. 

Το μικρής διάρκειας βίντεο ξεκινάει με πλάνα από τις
διαδηλώσεις σε όλο τον κόσμο – από τη Βρετανία μέχρι
την Αυστραλία -  και συνεχίζει με τις εξελίξεις που σημάδε-
ψαν την ατζέντα του κινήματος τη βδομάδα που πέρασε,
την ρατσιστική συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας και την αποφυλά-
κιση του νεοναζί δολοφόνου Ρουπακιά, μέσα από τα δελτία
ειδήσεων της προηγούμενης ημέρας. Τη σκυτάλη παίρ-
νουν ξανά οι διαδηλωτές και οι ομιλητές στη συγκέντρωση
της Αθήνας κι όλα αυτά με τη μουσική επένδυση του στρα-
τευμένου αριστερού συγκροτήματος των Dead Prez.

Το βίντεο φτιάχτηκε προκειμένου να προβληθεί και να
βοηθήσει τη συζήτηση στο νέο κύκλο εκδηλώσεων που
οργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ. Δείτε το!
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 
(Στενό Νικηφόρου Φωκά 82) 8μμ
Ιρλανδία 1916 - 
Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Λένιν: αριστερισμός 
– παιδική ασθένεια
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα

Ομιλήτρια: Ελένη Τσουρουνάκη

ΞΑΝΘΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Φίλοιστρον 8μμ
Ιμπεριαλισμός και οικονομική κρίση
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ L.B. 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ L.B. 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών και των
προσφύγων
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/3 καφέ L.B. 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Τόνυ Κλιφ: Ρόζα
Λούξεμπουργκ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Καλαμαριά 
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Καλαμαριά 
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Καπιταλισμός και κρίση
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Γιώτης 8μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Γιώτης 8μμ
Η κρίση στα Βαλκάνια,
το Μακεδονικό και η εργατική τάξη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Όαση 7μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Θόλος 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/4 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Φασιστικές δολοφονίες 
και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Μαρξισμός – θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 White Rabbit 7.30μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ολη η εξουσία στα σοβιέτ
Ομιλητής: Νίκος Σμπαρούνης
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
100 χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
ΜΜΕ: Δεν λείπουν οι συχνότητες, αλλά
ο εργατικός έλεγχος
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 γραφεία ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Ανδρέας Γρηγοράτος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Μήτσος Λάμπρου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ 1968 
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Σύμφωνο συμβίωσης
Ομιλήτρια: Μαρία Μαλέσκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ 1968 
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
100 χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
ΜΜΕ: Δεν λείπουν οι συχνότητες 
αλλά ο εργατικός έλεγχος
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Σαμπίρ (Πλαταιών) 7μμ
Φασιστικές δολοφονίες 
και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Ιωσηφίνα Παϊσανίδου
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Σαμπίρ (Πλαταιών) 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών 
και των προσφύγων
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Σαμπίρ (Πλαταιών) 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3  καφέ Υγιεινό με νου
6.30μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης
ΠΕΜΠΤΗ 7/4  καφέ Υγιεινό με νου
6.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών 
και των προσφύγων
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση 
εμπόδιο για το σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Munchies 7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Munchies 7.30μμ
Φασιστικές δολοφονίες και κρατική
εξουσία
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης 7 και Σταυαετού) 7μμ
100 χρόνια 
από τον ιμπεριαλισμό του Λένιν
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης 7 και Σταυαετού) 7μμ
Η επανάσταση στην Ιρλανδία το 1916
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Βασιλική Θωμοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Η εξέγερση της Κρονστάνδης
Ομιλητής: Νίκος Παρασκευόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Ανοιχτά σύνορα 
– καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Mr.Coffee 
(Σισσύφου 4)7μμ
ΜΜΕ: Δεν λείπουν οι συχνότητες αλλά
ο εργατικός έλεγχος
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρήγκοβιτς
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Mr.Coffee 
(Σισσύφου 4)7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολόγα
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Mr.Coffee 
(Σισσύφου 4)7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Μαγαζί 6μμ
Ο πόλεμος στη Συρία
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης 
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 στέκι 
Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στέκι 
Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 στέκι 
Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 της Μηλιάς το Λάζο

7.30μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Τσίου 8μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Κύτταρο 8μμ
145 χρόνια από την Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σταύρος Θωμαϊδης

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 νέα Φιλοσοφική 7μμ
Η ανάκαμψη της οικονομίας
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 6μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 6μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 6μμ
Ένγκελς: Η καταγωγή της οικογένειας,
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Goody’s 8μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 8μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Clandestino 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Βαβέλ 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Γιώργος Κόκκοβας
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;

ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Φόρουμ (και για αραβόφωνους): Τι είναι
και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Η κρίση στα Βαλκάνια, 
το Μακεδονικό και η εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης

Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στέκι Ρήξης 
και Ανατροπής 7μμ
Ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στέκι Εκτός Σχεδίου
7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 κοινωνικός χώρος 32Α 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Τιάνα Ανδρέου

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 δημαρχείο 7μμ
ΜΜΕ: Δεν λείπουν οι συχνότητες αλλά
ο εργατικός έλεγχος
Ομιλητής: Γιάννης Καπαγερίδης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Quiz 7μμ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόϊκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: 
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

Στις σχολές

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4  
αίθ. Προβολών γραμματεία ΣΓΤΚΣ 2μμ
Ισπανία του ’36 – 80 χρόνια από την
επανάσταση ενάντια στο φασισμό
Ακολουθεί προβολή της ταινίας «Γη και
ελευθερία»

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΤΡΙΤΗ 5/4  2μμ Επίκεντρο ΑΘΕ 10
Ενάντια σε μνημόνια και ρατσισμό –
Δυναμώνουμε την αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4, 3μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 αιθ. Α011, 1μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΑΣΚΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 αίθ. Γραμμικού σχε-
δίου 2μμ
Μαρξισμός 
– καταπίεση και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4, 3μμ
Ενάντια σε μνημόνια και ρατσισμό –
Δυναμώνουμε την αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4, 1.30μμ
Ενάντια σε μνημόνια και ρατσισμό –
Δυναμώνουμε την αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 8πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4 
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/4
ΝΙΚΑΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 10πμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου (Σκλαβε-
νίτης) 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου
11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ παλιά αγορά 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς
11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ Πρωτεύουσα της ΕΕ της Κρίσης

Α
ντίθετα με το μακελειό στο
Παρίσι πριν από τέσσερις μή-
νες, οι βομβιστικές επιθέσεις

στις Βρυξέλλες στις 22 Μάρτη ήταν
υποτίθεται αναμενόμενες. Ή τουλά-
χιστον έτσι ισχυρίζονταν οι βελγικές
αρχές. Από την επόμενη κιόλας της
επίθεσης στο Παρίσι κι όταν έγινε
γνωστό ότι οι δράστες του Παρισι-
ού προέρχονταν από το γειτονικό
Βέλγιο, είχε σημάνει συναγερμός
στις Βρυξέλλες. Στρατός, αστυνο-
μία, μυστικές υπηρεσίες, χαφιέδες,
όλοι είχαν μπει σε κίνηση για να
“προλάβουν το κακό”. Τέσσερις μό-
λις μέρες πριν τις βόμβες, συνέλα-
βαν μάλιστα και τον Σαλάχ Αμπντελ-
σαλάμ, τον οποίον συνδέουν με τις
επιθέσεις στο Παρίσι -και οι εφημε-
ρίδες όλης της Ευρώπης έσπευσαν
να πανηγυρίσουν τις επιτυχίες του
βελγικού κράτους. Αποτέλεσμα
όλης αυτής της πανκινητοποίησης;
38 νεκροί και πάνω από 300 τραυ-
ματίες από τρεις βόμβες στα πιο
πολυσύχναστα σημεία, το αεροδρό-
μιο και το σταθμό του μετρό Μά-
αλμπεκ.

Τα ψέματα και η προπαγάνδα αυ-
τή τη φορά είχαν ακόμη πιο κοντά
ποδάρια σε σχέση με το Παρίσι. Τι
άλλο μπορούν να πουν οι “αρχές”
που να μην το έχουν πει ήδη; Τη
σύνδεση με τους πρόσφυγες την
έχουν κάνει ήδη, και πλέον όλοι
σχολιάζουν ότι οι δράστες τόσο του
Παρισιού όσο και των Βρυξελλών
δεν είναι ούτε μετανάστες, ούτε
πρόσφυγες, αλλά Ευρωπαίοι πολί-
τες. 

Το κάλεσμα για κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης το έχουν κάνει ήδη, ο
Ολάντ πρωτοστάτησε στις απαγο-
ρεύσεις προσπαθώντας να φτιάξει
κλίμα “νόμου και τάξης”, αλλά προς
το παρόν τα γαλλικά ΜΑΤ παίζουν
κυνηγητό με τους μαθητές έξω απ’
τα σχολεία όπου οι μαθητές κάνουν
καταλήψεις μαζί με τους φοιτητές,
ενώ τα συνδικάτα ετοιμάζονται για
απεργίες την επόμενη βδομάδα. 

Αντίποινα

Ακόμη και υψηλά ιστάμενοι της
βελγικής κυβέρνησης προειδοποι-
ούν ενάντια στην “σκληρή” τακτική
Ολάντ. Ούτε οι σειρήνες του πολέ-
μου φτούρησαν σαν απάντηση. Με-
τά το Παρίσι, ο Ολάντ κήρυξε “παν-
στρατιά” κατά του ISIS με νέους
βομβαρδισμούς στη Συρία. Τώρα, η
“επίσημη” ανάληψη ευθύνης στις
Βρυξέλλες είναι ότι πρόκειται για
αντίποινα για το βομβαρδισμό της
Ράκα (της επονομαζόμενης πρω-
τεύουσας του Ισλαμικού Κράτους). 

Κι όσον αφορά την ισλαμοφοβία,
αυτή έχει ήδη χτυπήσει κόκκινο.
Μόνο οι νεοναζί επιχείρησαν να κλι-
μακώσουν αυτό το μέτωπο, κάνο-

ντας αντιμουσουλμανική πορεία
στις Βρυξέλλες, αλλά κατάφεραν να
εξοργίσουν τον κόσμο που απέτιε
φόρο τιμής στους νεκρούς των βομ-
βιστικών επιθέσεων και να αυξή-
σουν τις εντάσεις στο εσωτερικό
των βελγικών αρχών για το ποιος θα
έπρεπε να τους έχει σταματήσει.

Έδρα του ΝΑΤΟ

Οι Βρυξέλλες δεν είναι μια πόλη
ανάμεσα σε άλλες. Δεν είναι μόνο η
πρωτεύουσα του Βελγίου, με το πα-
λάτι, το κοινοβούλιο και τα κυβερνη-
τικά κτίρια. Είναι η ανεπίσημη πρω-
τεύουσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εκεί στεγάζεται το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, εκεί και ο Γιούνκερ με
τους Επιτρόπους της Κομισιόν, εκεί
γίνεται και η πλειοψηφία των συνε-
δριάσεων του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου. Οι Βρυξέλλες είναι και η
έδρα του ΝΑΤΟ. Εκεί πάρθηκαν οι
αποφάσεις για όλους τους ΝΑΤΟϊ-
κούς πολέμους από το 1967 ως σή-
μερα. Μέσα στη χρονιά παραδίδεται
και το ολοκαίνουργιο κτίριο της
“Συμμαχίας” που κόστιζει κάπου
750 εκατομμύρια ευρώ. Αυτοί οι τε-
ράστιοι μηχανισμοί που σπέρνουν

“έξυπνες” βόμβες σε κάθε σημείο
της γης, φαίνονται ανίκανοι να προ-
φυλάξουν το μαλακό τους υπογά-
στριο.

Το ετήσιο εισόδημα κατ’ άτομο
στις Βρυξέλλες είναι πάνω από 60
χιλιάδες ευρώ, διπλάσιο από ό,τι εί-
ναι στο υπόλοιπο Βέλγιο. “Κατ’άτο-
μο” δεν σημαίνει ισότιμα για όλους.

Η ανεργία στις Βρυξέλλες είναι πά-
νω από 20%. Είναι μέσα σε αυτή τη
μητρόπολη που ριζοσπαστικοποι-
ήθηκαν οι βομβιστές, όχι στο Μαρό-
κο, ούτε στη Συρία. 

Αν ψάχνει κάποιος το μεγαλύτερο
συμβολισμό για την αποτυχία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ας σκεφτεί το
ερώτημα: πώς γίνεται ένας νέος,

Βέλγος πολίτης, που μεγαλώνει στις
Βρυξέλλες να νιώθει μεγαλύτερη
ταύτιση με τη μισοδιαλυμένη Ράκκα
του Ισλαμικού “κράτους” και μίσος
για την πόλη καμάρι της ΕΕ. 

Φυσικά το φαινόμενο είναι μει-
οψηφικό. Ένα πολύ μικρό μέρος
της νεολαίας πηγαίνει προς αυτή
την κατεύθυνση, αλλά είναι γεγονός
πως οι Βέλγοι υπερεκπροσωπούνται
ανάμεσα στους ξένους μαχητές του
Ισλαμικού Κράτους -υπολογίζεται
ότι 470 πολεμάνε αυτή τη στιγμή
στη Συρία και το Ιράκ. Οι επιστημο-
νικές έρευνες που βγαίνουν στη δη-
μοσιότητα δείχνουν όλο και περισ-
σότερο ότι το προφίλ του Βέλγου -ή
και Γάλλου- μαχητή του Ισλαμικού
Κράτους δεν έχει σχέση ούτε με τον
“ισλαμιστή” μετανάστη, ούτε με τον
φανατικό μουσουλμάνο που ριζο-
σπαστικοποιείται στο τζαμί. 

Οι δεύτερης γενιάς μετανάστες
πολλές φορές έχουν γονείς που δεν
ήταν ιδιαίτερα θρησκευόμενοι. Ενώ
τις περισσότερες φορές πρόκειται
για νεολαία που δεν ήθελε ούτε να
ακούσει για θρησκεία. Έχει κατα-
γραφεί ότι πολλοί από όσους κατα-
τάσσονται για τη Συρία, αν αγορά-
σουν κάποιο βιβλίο πριν φύγουν, εί-
ναι του στυλ “Ισλάμ για πρωτάρη-
δες”. Ο πρώτος Βέλγος πολίτης
που σκοτώθηκε πολεμώντας στις
γραμμές του ISIS ήταν Κογκολέζι-
κης καταγωγής -και προερχόταν
από μη μουσουλμανική οικογένεια. 

Ρατσισμός

Αν ψάχνει κανείς εξήγηση, δεν
πρέπει να κοιτάξει ούτε προς τους
μουσουλμάνους ιεροκήρυκες, ούτε
στους… πράκτορες του ISIS. Δίπλα
στη φτώχεια που αφήνει τις εργατο-
γειτονιές σε διάλυση και στην ανερ-
γία, είναι ο ρατσισμός και η ισλαμο-
φοβία που κυλάνε στο αίμα της ευ-
ρωπαϊκής πολιτικής. Μπορεί να εί-
σαι Βέλγος πολίτης αλλά αν το δέρ-
μα σου είναι πιο σκούρο και το όνο-
μά σου είναι Ιμπραχίμ, Μαχμούντ ή
Αΐσα, τρως ακόμη μια κλωτσιά προς
τα κάτω, στο σχολείο, στο δρόμο,
στο κυνήγι της δουλειάς. 

Ας μην ξεχάσουμε μέσα στην ορ-
γή για το χαμό 38 ανθρώπων στις
Βρυξέλλες, ότι, ναι, και στη Ράκκα
της Συρίας σκοτώθηκαν 60 άνθρω-
ποι από τους βομβαρδισμούς λίγες
μέρες πριν. Είναι οι δύο δαγκάνες
της ίδιας τανάλιας, το χάος που
έχουν σπείρει στη Μέση Ανατολή
και η κρίση στην Ευρώπη, που συμ-
πιέζει την άρχουσα τάξη, μέσα στην
ίδια την πόλη των μεγάρων της ΕΕ.
Το ζήτημα είναι ότι, μέχρι να τους
ανατρέψουμε, οι νεκροί είναι όλοι
δικοί μας.

Νίκος Λούντος

Δέκα χρόνια συμπληρώνονται από το μεγαλει-
ώδες κίνημα των καταλήψεων το 2006 και πάλι η
ατμόσφαιρα στη Γαλλία είναι φορτισμένη. Κόντρα
στις θεωρίες που περιγράφουν τη γαλλική κοινω-
νία ως παγωμένη που βαδίζει σε ρότα συντηρητι-
κοποίησης ο αναβρασμός κυριαρχεί στα πανεπι-
στήμια. Τώρα ο αναβρασμός φτάνει και στους ερ-
γατικούς χώρους. Παρά το καθολικό Πάσχα οι

προετοιμασίες για τη μεγάλη απεργία της Πέμ-
πτης 31 Μάρτη συνεχίζονται.

Την περασμένη Πέμπτη 24/3 έγινε στη Χάβρη
πορεία 5.000 φοιτητών που ενώθηκε με πορεία
2,000 λιμενεργατών και εργαζομένων στα τρένα,
της εργατικής ομοσπονδίας της CGT. Κύριο αί-
τημα ήταν το σταμάτημα της εργατικής «μεταρ-
ρύθμισης» της κυβέρνησης Ολάντ.

Ο Γιαν Γιαμπόν, ο Υπουργός Εσωτερικών του Βελγίου δήλωσε ότι τα
600 εκατομμύρια ευρώ που ρίχτηκαν για εκσυγχρονισμό των μυστικών
υπηρεσιών τα δυο τελευταία χρόνια, μάλλον δεν ήταν αρκετά. Ο Γιαμ-
πόν είναι αυτός που καλούσε τον Μουζάλα, πριν τη συμφωνία με την
Τουρκία, να πνίγει τους πρόσφυγες. Από τότε που έγινε Υπουργός είχε
πάρει πάνω του τη μάχη κατά της “ισλαμικής ριζοσπαστικοποίησης” και,
όπως φαίνεται, τα κατάφερε πολύ καλά. Υπέβαλε παραίτηση αλλά ο
πρωθυπουργός του Βελγίου δεν τη δέχτηκε. 

Δύσκολα πράγματα οι παραιτήσεις στην κυβέρνηση του Βελγίου, με
τις ισορροπίες ανάμεσα σε Βαλόνους και Φλαμανδούς να κρίνονται
στην τρίχα. Ακόμη και οι νεοναζί χούλιγκαν που ξεμύτισαν, βάζουν
στους συνδέσμους τους τη λέξη Belgium (Βέλγιο στα αγγλικά), γιατί αν
τολμήσουν να πουν λα Μπελζίκ (γαλλικά) ή Μπέλχιε (φλαμανδικά) θα
φαγωθούνε μεταξύ τους. Η Φλαμανδική Συμμαχία (το κόμμα του Γιαμ-
πόν) ούτε καν καταδίκασε την εμφάνιση των ναζί. Ο σοσιαλδημοκράτης
δήμαρχος των Βρυξελλών κατηγορεί το Υπουργείο και τους δεξιούς δη-
μάρχους των προαστίων για ανοχή απέναντι στους νεοναζί.

Λιμενεργάτες διαδηλώνουν από το λιμάνι της Χάβρης στο κέντρο της πόλης όπου και ενώθηκαν στο δρόμο με τους φοιτητές

Ο Υπουργός που ήθελε να πνίγει πρόσφυγες

ΓΑΛΛΙΑ Η νεολαία μαζί με τους εργάτες
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Η
πρόβλεψη που έκανα στην αρχή της χρο-
νιάς ότι «οι διαιρέσεις ανάμεσα στους Τό-
ριδες θα οξυνθούν» επιβεβαιώθηκαν πλή-

ρως. Η ένταση του μίσους που περικλείεται στη
σύγκρουση του (σ.τ.μ πρώην υπ. Εργασίας που
παραιτηθηκε) Ίαν Ντάνκαν Σμιθ με τον Ντέιβιντ
Κάμερον και τον (υπουργό του για τα οικονομι-
κά) Τζορτζ Όζμπορν μας υπενθυμίζει ότι πρόκει-
ται για το τελευταίο επεισόδιο ενός πολέμου που
διεξάγεται για πάνω από 25 χρόνια.

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Για την ακρίβεια, οι απαρχές του βρίσκονται
στις τελευταίες μέρες της πρωθυπουργίας της
Μάργκαρετ Θάτσερ. Στις 30 Οκτωβρίου 1990
απευθύνθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων για
να αποκηρύξει τα σχέδια που αποφασίστηκαν
στη σύνοδο κορυφής της Ρώμης για περισσό-
τερη ευρωπαϊκή ενοποίηση, συμπεριλαμβά-
νοντας και αυτό το οποίο μετασχηματίστηκε
στο νόμισμα του ευρώ. 

Ο δημοσιογράφος Άλαν Γουάτκινς στην
ιστορία της πτώσης της το αποκαλεί «η μοι-
ραία έκρηξη της Κας Θάτσερ». Η άρνησή της
ήταν κατηγορηματική: «Όχι. Όχι. Όχι.» Το
αποτέλεσμα ήταν ότι ο Σέρ Τζόφρυ
Χόου(σ.τ.μ. επί μακρόν συνεργάτης της και
υπ. οικονομικών)  να παραιτηθεί από την κυ-
βέρνηση και να αποκηρύξει τη Θάτσερ με μια
καταστροφική ομιλία. Μέσα σε μια εβδομάδα
η πρωθυπουργική της θητεία είχε λήξει.

Φυσικά εμπλέκονταν πολύ περισσότερα
πράγματα από το τι θα γινόταν με αυτό που
σύντομα θα μετασχηματιζόταν σε Ευρωπαϊκή

Ένωση. Η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής
των Τόριδων είχε σχεδόν διαλύσει την κυβέρ-
νηση το 1989, η εισαγωγή του κεφαλικού φό-
ρου (poll tax) είχε προκαλέσει τεράστια λαϊκή
εξέγερση που τραυμάτισε έντονα τη Θάτσερ. 

Παρόλα αυτά, η πτώση της μεγάλης ηρωί-
δας των Τόριδων «εξαιτίας της Ευρώπης» έχει
χαραχθεί έντονα στη συλλογική τους συνείδη-
ση. Λογικά το θυμήθηκαν όταν ο παλαιό κομ-
ματικό στέλεχος Κένεθ Κλαρκ εμφανίστηκε σε
τηλεοπτικό πρόγραμμα την περασμένη εβδο-
μάδα για να υπερασπιστεί τον Όζμπορν. Ο φι-
λο-ευρωπαίος Κλαρκ είχε συμβάλει στην τελι-
κή παραίτηση της Θάτσερ.

Ο διάδοχος της Θάτσερ, Τζον Μέιτζορ, πάλεψε
χωρίς αποτέλεσμα για να γεφυρώσει το χάσμα
εντός του κόμματος σε σχέση με το θέμα της Ευ-
ρώπης. Οι διαιρέσεις αυτές οξύνθηκαν αρχικά με
τον εξευτελιστικό αποκλεισμό της λίρας από τον
Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών του Ευ-
ρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και κατόπιν
από την παρατεταμένη κοινοβουλευτική προσπά-
θεια για την επικύρωση της Συνθήκης του Μάα-
στριχτ, που έθεσε τα θεμέλια του ευρώ. 

Ο Ντάνκαν Σμιθ ταυτίστηκε ως πολέμιος του
Μάαστριχτ. Μετά την απομάκρυνσή τους από
την κυβέρνηση το 1997, ήταν ένας από τους
ατυχείς συνεχιστές της Θάτσερ που σθεναρά
αντιτάχθηκε στην ΕΕ αλλά έφαγε τα μούτρα

του στα γκάλοπ. Ο Ντάνκαν Σμιθ ήταν τόσο
κακός που οι Τοριδες τον ξεφορτώθηκαν πριν
φτάσει να ηγηθεί του κόμματος στις εκλογές. 

Κέντρο βάρους
Ο Κάμερον προσπάθησε να αλλάξει κέντρο

βάρους. «Κοινωνικά Ευαίσθητος Συντηρητι-
σμός» σήμαινε αντιγραφή της επικοινωνιακά
καλής συνταγής του Μπλερ με μείγμα νεοφι-
λελευθερισμού και «πεφωτισμένων» πολιτικών
σε θέματα όπως το φύλο. Το 2008 η οικονομι-
κή κρίση του έδωσε την ευκαιρία την οποία
αξιοποίησε επιτυχώς για να προωθήσει την πιο
ριζοσπαστική εκδοχή του Θατσερισμού. 

Το θέμα της ΕΕ όμως δεν λέει να φύγει από
την ατζέντα –σε ένα βαθμό εξαιτίας της κρίσης
της Ευρωζώνης και των συνεπειών της και σε
έναν βαθμό επειδή η Θατσερική πτέρυγα των
Τόριδων δεν θέλει να αφήσει το θέμα να βγει
από την ατζέντα. Μόνο μια μειοψηφία της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας των Τόριδων είχε ψηφί-
σει τον Κάμερον το 2005 για την ηγεσία του
κόμματος. Για αυτό έπρεπε να παραχωρήσει
ψίχουλα ευρωσκεπτικισμού στη δεξιά πτέρυγα.   

Το δημοψήφισμα είναι το τελευταίο εξ αυ-
τών. Ο συντηρητικός συγγραφέας Άντριου
Γκίμσον το αποκαλεί «λαμπρό τέχνασμα», επι-
χειρηματολογώντας ότι ο Κάμερον «αφού

έκλεψε τον αέρα από τα πανιά του UKIP, τώρα
αποκαλύπτει την μπλόφα των δικών του ευρω-
σκεπτικιστών, δίνοντας τους αυτό που πραγ-
ματικά ζητούσαν».

Μόνο που δεν φαίνεται να είναι και τόσο
«λαμπρό» το τέχνασμα. Καταρχήν, στα δημο-
ψηφίσματα είναι δύσκολο να προβλέψεις την
έκβασή τους, όπως έδειξε και το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της
Σκωτίας. Ο Κάμερον το είδε σαν ευκαιρία για
να απορριφθεί εκ του ασφαλούς το Μπρέξιτ
και τώρα κοντεύει να το χάσει.

Δεύτερον, οι Τόριδες που ήταν ενωμένοι
ενάντια στην ανεξαρτησία της Σκωτίας, τώρα
είναι διχασμένοι στο θέμα της ΕΕ. Η δυναμική
αυτής της μακράς εκστρατείας πολώνει τις
δύο πλευρές και πικραίνει τις εσωκομματικές
σχέσεις. Ας σημειώσουμε ότι παρά την τουλά-
χιστον ελλειμματική κοινοβουλευτική παρέμ-
βαση του (ηγέτη των Εργατικών) Τζέρεμι
Κόρμπιν την περασμένη εβδομάδα, η στρατη-
γική του, να αφήσει τους Τόριδες να συγ-
κρούονται μεταξί τους για το Μπρέξιτ ώστε να
φαίνονται πιο αδύναμοι, μοιάζει να λειτουργεί.

Τρίτον, υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι
ανοιχτά στο δημοψήφισμα. Η απόρριψη των πε-
ραιτέρω περικοπών στα αναπηρικά επιδόματα
από τον Ντάνκαν Σμιθ το υπογραμμίζει αυτό. Ο
Όζμπορν αναγκάστηκε να σταματήσει τις περι-
κοπές στις κοινωνικές δαπάνες αφήνοντας με-
γάλη τρύπα στον προϋπολογισμό. Το υπόλοιπο
πρόγραμμα λιτότητας συνεχίζεται αλλά η κυ-
βέρνηση ξαφνικά μοιάζει πιο αδύναμη. Ο Κάμε-
ρον και ο Όζμπορν δεν έχουν φτάσει ακόμα στο
δικό τους poll tax, αλλά η πτώση της Θάτσερ
δεν μοιάζει πια με αρχαία ιστορία.

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Η “ευρωπαϊκή” 
κρίση των Τόρυδων

Η
απεργία των νοσηλευτών της
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ (Παγκύπρια Συντε-
χνία Νοσηλευτών) συνεχίζε-

ται για τρίτη βδομάδα. Οι νοσηλευ-
τές έδειξαν ότι είναι αποφασισμένοι
να συνεχίσουν δυναμικά τον αγώνα.

Την περασμένη βδομάδα οργάνω-
σαν μια από τις πιο μαζικές και δυνα-
μικές κινητοποιήσεις των τελευταίων
χρόνων που ξεχείλιζε από οργή και
αποφασιστικότητα. Συγκεντρώθηκαν
έξω απο τη Βουλή και πορεύτηκαν
στο Προεδρικό όπου οργάνωσαν κα-
θιστική εκδήλωση αποκλείοντας τις
εισόδους του. 

Ηταν η τρίτη κατά σειρά πορεία
που οργάνωσαν και η μεγαλύτερη, με
πάνω απο 2000 νοσηλευτές να συμ-
μετέχουν. Στην εκδήλωση συμμετεί-
χαν και νοσηλευτές που ανήκουν
στην ΠΑΣΥΔΥ (το συνδικάτο των ερ-
γαζομένων στο δημόσιο) που σαμπο-
τάρει την απεργία. Πολλοί νοσηλευ-
τές έχουν αποχωρήσει από την ΠΑ-
ΣΥΔΥ και στηρίζουν την απεργία ή
έχουν ενταχθεί ήδη στην ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ.

Οι δρόμοι της Λευκωσίας πλημμύ-
ρισαν από παλμό και τα συνθήματα
τους δονούσαν την ατμόσφαιρα.
«Αγώνας, αγώνας, αγώνας διαρκείας,
θα είναι η απάντηση μας στον υπουρ-
γό υγείας», «Τέρμα η αδικία, τέρμα οι
απειλές, τώρα θα μιλήσουν οι νοση-
λευτές», «Τα βράδια που κοιμάσαι κύ-
ριε υπουργέ, θα βλέπεις εφιάλτες
τους νοσηλευτές», «Πολιτικοί, εσείς
μιλάτε για κέρδη και ζημιές, εμείς μι-

λάμε για ανθρώπινες ζωές». 
Ήταν η καλύτερη απάντηση στα

ψέματα και τις απειλές της κυβέρνη-
σης και του κυβερνητικού κόμματος
που τους απειλεί με επιστράτευση
ενώ ζητά να συζητηθεί στη Βουλή
πρόταση για «ρύθμιση» των απερ-
γιών στον Δημόσιο Τομέα.

Το ΔΣ της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ αποφάσισε
να προχωρήσει σε κλιμάκωση με
πρόταση που κατέθεσε στην ΓΣ των
μελών της που έγινε τη Δευτέρα 28
Μάρτη. (Την Τρίτη 29 Μάρτη θα γί-
νονταν επαρχιακές συνελεύσεις για
να συζητήσουν αν θα συνεχίσουν

ενόψει μιας νέας “πρότασης” που
στο μεταξύ τους κατέθεσε ο υπουρ-
γός). Αποφασίστηκε επίσης η δημι-
ουργία απεργιακού ταμείου στο
οποίο καλούνται όλοι, οργανωμένα
σύνολα και άτομα να συνεισφέρουν. 

Η σημαντικότερη απεργία
Αυτή η απεργία είναι η σημαντικότε-

ρη απεργία των τελευταίων δεκαετιών.
Δεν διακυβεύεται μόνο η αξιοπρέπεια
των νοσηλευτών, η αναγνώριση του
πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών που
τους ανάγκασε να πάρουν. Δεν διακυ-
βεύεται μόνο η βελτίωση των υπηρε-

σιών υγείας, ή το ΓΕΣΥ, που σίγουρα
διακυβεύονται αλλά και πολλά περισ-
σότερα. Διακυβεύεται η δυνατότητα
της κυβέρνησης να επιβάλλει χωρίς αν-
τίσταση την πολιτική της λιτότητας και
των περικοπών, την πολιτική που διέλυ-
σε τον τομέα της Δημόσιας Υγείας, της
δημόσιας Παιδείας. Η δυνατότητα της
να ξεπουλά τις δημόσιες επιχειρήσεις
και να υποτάσσει τα πάντα στη λογική
του κέρδους και της αγοράς.

Γι’ αυτό και ο αγώνας των νοσηλευ-
τών είναι αγώνας ολόκληρης της ερ-
γατικής τάξης και θα πρέπει να έχει
την στήριξη ολόκληρης της εργατικής

τάξης. Η μεγάλη μάζα των εργαζομέ-
νων είναι σίγουρα μαζί τους αλλά αυ-
τό δεν αρκεί, θα πρέπει να εκφραστεί
δημόσια, με συμμετοχή στις κινητο-
ποιήσεις τους, με ενίσχυση του απερ-
γιακού τους ταμείου, με ψηφίσματα
συμπαράστασης. Τα συνδικάτα των
γιατρών του δημοσίου αλλά και του
ιδιωτικού τομέα έχουν ήδη εκφράσει
την υποστήριξη τους προς τους απερ-
γούς. Το ίδιο και η ΠΕΟ αλλά και κά-
ποια κομμάτια των εκπαιδευτικών και
άλλων εργαζομένων. Για την ώρα
όμως η συμπαράσταση είναι φραστι-
κή. Πρέπει να μετατραπεί και σε έργα.

Πρέπει τα συνδικάτα και οι εργα-
ζόμενοι σε κλάδους όπως η ΑΗΚ(αρ-
χή Ηλεκτρισμού) που εξάγγειλε ήδη
απεργία διαρκείας από τις 6 Απρίλη,
η  CYTA (αρχή τηλεπικοινωνιών) που
ετοιμάζουν το ξεπούλημα της, και
όπου αλλού οι εργαζόμενοι αγωνί-
ζονται ενάντια στην ίδια πολιτική της
λιτότητας και των περικοπών, να
συντονίσουν την δράση τους σε κοι-
νό μέτωπο αντίστασης και κοινωνι-
κής αλληλεγγύης. Μόνο έτσι θα υπο-
χρεωθεί η κυβέρνηση να κάνει πίσω.

Η Εργατική Δημοκρατία που βρί-
σκεται  στο πλευρό των νοσηλευτών
από την πρώτη στιγμή, στηρίζει και
ενισχύει αυτή την προοπτική.

Ντίνος Αγιομαμίτης, Λευκωσία

KΥΠΡΟΣ Συγκλονίζει η απεργία των Νοσηλευτών
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Πανόραμα επαναστατικών ιδεών
Τ

ο Τετραήμερο συζητήσεων Μαρξισμός 2016 που θα γί-
νει στις 19-22 Μάη στην Αθήνα στο Οικονομικό Πανεπι-
στήμιο (πρώην ΑΣΟΕΕ), θα είναι μια ευκαιρία να συναν-

τηθούμε και να κουβεντιάσουμε πάνω σε όλα τα καυτά ζητή-
ματα θεωρίας, στρατηγικής, οργάνωσης και τακτικής που
απασχολούν τα κινήματα σήμερα, με τη βοήθεια ομιλητών
από ένα πλατύ φάσμα της Αριστεράς όχι μόνο στην Ελλάδα
αλλά και διεθνώς. «Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο» είναι
το κεντρικό σύνθημα του Τετραήμερου και αυτό το μοτίβο
διαπερνάει όλους τους κύκλους των συζητήσεων.

Όπως πάντα, βασικό στοιχείο των αναζητήσεων είναι η
ιστορία, οι εμπειρίες και τα διδάγματα από προηγούμενες με-
γάλες μάχες, εξεγέρσεις και επαναστάσεις που σημάδεψαν
την πορεία του εργατικού κινήματος και της Αριστεράς. Φέ-
τος συμπληρώνονται 100 χρόνια από την «Εξέγερση του Πά-
σχα» στην Ιρλανδία, αλλά και 80 χρόνια από το κύμα του
1936: Μάης στη Θεσσαλονίκη, Γαλλία, Ισπανία- μια εργατική
αντεπίθεση μέσα στα σκληρά χρόνια της Μεγάλης Κρίσης και
της ανόδου του φασισμού.

Μαζί μας σε αυτές τις συζητήσεις θα είναι ιστορικοί που
έχουν συμβάλει με το έργο τους, όπως ο Δημήτρης Λιβιερά-
τος με τα βιβλία του που καλύπτουν όλη την πορεία του ερ-
γατικού κινήματος στην Ελλάδα, ο Μιχάλης Λυμπεράτος με
το συγγραφικό έργο για την περίοδο από τον Εμφύλιο στην
ΕΔΑ, ο Δημήτρης Μαριόλης συγγραφέας του βιβλίου «Η
αδύνατη ταξική ανακωχή» για την περίοδο που ακολούθησε
μετά την Απελευθέρωση τον Οκτώβρη του 1944.

Κρίση

Σήμερα, η κρίση του παγκόσμιου καπιταλισμού είναι τόσο
παρατεταμένη ώστε πολλές φορές γίνεται σύγκριση με τη
δεκαετία του 1930, ακόμη και αν μια νέα ύφεση το 2016 θυμί-
ζει τη δεύτερη βουτιά του 1937 μετά το Κραχ του 1929. Στο
Τετραήμερο συμμετέχει και φέτος ο Μάικλ Ρόμπερτς, ο μαρ-
ξιστής οικονομολόγος με τις ίσως πιο επαληθευμένες αναλύ-
σεις για την πορεία της κρίσης από το 2008 μέχρι σήμερα. Ο
Άλεξ Καλλίνικος θα είναι εκεί και θα μιλήσει για την ελληνική
έκδοση του βιβλίου του «Αποκρυπτογραφώντας το Κεφά-
λαιο» που ετοιμάζεται από το Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο. Αλλά
και για την ελληνική διάσταση της κρίσης και για τις εναλλα-
κτικές θα είναι παρόντες ο Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστη-
μιακός στη ΝΟΠΕ, ο Γιάννης Μηλιός, πρώην υπεύθυνος οικο-
νομικής πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και ο Χρήστος Λάσκος, οικονο-
μολόγος.

Η κρίση, όμως, δεν είναι μόνο οικονομική. Ο αγώνας των
προσφύγων για Ανοιχτά Σύνορα και οι μάχες του αντιρατσι-
στικού κινήματος ενάντια στην ΕΕ-φρούριο, αλλά και ενάντια
στις απόπειρες των νεοναζί να εκμεταλλευτούν τα ανοίγματα
που τους δίνουν οι ρατσιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων,
θα απασχολήσουν πολλές συζητήσεις του Μαρξισμού 2016.
Θα συμμετέχουν ακτιβιστές που πρωτοστάτησαν στις 19
Μάρτη στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μαζί τους ο πανεπι-
στημιακός Γιώργος Τσιάκαλος αλλά και δικηγόροι της Πολιτι-
κής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής.

Στο κέντρο όλων των αντιστάσεων, σε όλα τα μέτωπα, σε
όλα τα κινήματα βρίσκεται η εργατική τάξη και οι αγώνες
της, όχι μόνο σήμερα αλλά διαχρονικά. Αναπόσπαστο κομμά-
τι του τετραήμερου είναι οι συζητήσεις για την ίδια την εργα-
τική τάξη, γιατί ο Μαρξ την όρισε σαν τον «ιστορικό νεκροθά-
φτη» του καπιταλισμού, πώς αναπτύσσεται η ταξική συνείδη-
ση σύμφωνα με τον Λένιν και τι είναι η εργατική ηγεμονία
σύμφωνα με τον Γκράμσι, τι εννοούσε ο Τρότσκι με τη Διαρ-
κή Επανάσταση, γιατί η Ρόζα Λούξεμπουργκ ξεχώρισε το
δρόμο της μεταρρύθμισης από το δρόμο της επανάστασης.

Αυτά τα στρατηγικά ζητήματα έρχονται πιεστικά στο προ-
σκήνιο τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση διαψεύδει τραγι-
κά τις προσδοκίες του κόσμου που τον ανέδειξε. Οι εναλλα-
κτικές απέναντι στο ρεφορμισμό θα απασχολήσουν όλους

και όλες τους ομιλητές του Μαρξισμού 2016. Θα συμμετέ-
χουν και ο δικηγόρος Δημήτρης Μπελαντής, η πανεπιστημια-
κός Ελένη Πορτάλιου, αλλά και ο συγγραφέας του βιβλίου
για τον «λαβύρινθο» του ΣΥΡΙΖΑ Κέβιν Όβεντεν.

Η θεματολογία απλώνεται και σε όλα τα ζητήματα της κα-
ταπίεσης, των γυναικών, των ομοφυλόφιλων, των μειονοτή-
των, στις μάχες της νεολαίας, αλλά και στην επιστήμη και τον
πολιτισμό, από τον Αϊνστάιν μέχρι την αντίσταση στην εμπο-
ρευματοποίηση της τέχνης και το ποδόσφαιρο.

Κάθε βράδι, στο τέλος των συζητήσεων, η μέρα κλείνει με
μια μεγάλη εκδήλωση αφιερωμένη στα μεγάλα μέτωπα. 

Η Πέμπτη 19 Μάη είναι αφιερωμένη στην Αντίσταση στα
Μνημόνια και στο Χρονικό αυτής της αντίστασης που θα κυ-
κλοφορήσει σαν βιβλίο σε συνεργασία του Συντονισμού με
το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο.

Την Παρασκευή έχει σειρά η αλληλεγγύη στους πρόσφυ-
γες και η πάλη για Ανοιχτά Σύνορα.

Tο Σάββατο είναι αφιερωμένο στο Διεθνιστικό ΟΧΙ στην ΕΕ. 

Tο τετραήμερο θα κλείσει πανηγυρικά την Κυριακή 22 Μάη
το βράδι με τη συζήτηση που είναι στο κέντρο όλων- Πώς
μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο.

H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο

Μαρξισμός 2016 κοστίζει 10 ευρώ.

Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.

Εάν δηλώσετε μέχρι τις 1 Απρίλη 

η συμμετοχή πέφτει στα 7 ευρώ.

Ονοματεπώνυμο.................................................. Φύλο ................................

Διεύθυνση..............................................Τ.Κ. ........Πόλη ................................

Τηλέφωνο ..................................Κινητό ..........................................................

E-Mail ....................................................................................................................

Σωματείο, Σχολή ή Σχολείο ........................................................................

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην 

aIστοσελίδα www.sekonline.gr 
aΕργατική Αλληλεγγύη, 210 52 47140 Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52
aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, www.marxistiko.gr, Φειδίου 14-16, Αθήνα, τηλ. 210 5247584, 
aΕθνική Τράπεζα στον λογαριασμό: 162/768 339-16

Στιγμιότυπο από τον περσινό “Μαρξισμό” στην ΑΣΟΕΕ

Δηλώστε συμμετοχή! 


