
ΕΒ
ΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ  ΠΕΡΙΟΔΙΚ

ΑΚ.Ε.Μ.Π.ΚΡ.

611

Bδοµαδιάτικη Εφηµερίδα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς

κυκλοφορεί κάθε Τετάρτη
τιµή 2 ευρώ

www.sekonline.gr11 Μαΐου 2016 Νο 1222

Κόβουν τις συντάξεις και 
μονιμοποιούν τον κόφτη!

Νέες κινητοποιήσεις στα Νοσοκομεία και στα Σχολεία

Ένας “θεσμός” 
για την τάξη μας

σελ. 12, 13

Απεργοί και
πρόσφυγες μαζί 
στο πανεργατικό
τριήμερο

σελίδες 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

σελίδα 8

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Κυριακή 8 Μάη, 
Η “Πρωτομαγιάτικη” πορεία από 
τα Χαυτεία μπαίνει στο Σύνταγμα
Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ



Νο 1222, 11 Μαΐου 2016 Oικονομία και Πολιτικήσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

“Ε
μείς τηρούμε τις δεσμεύ-
σεις μας”, επανέλαβε για
πολλοστή φορά στην ομι-

λία του την περασμένη Κυριακή στη
Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας. Τις δε-
σμεύσεις απέναντι σε ποιους, όμως;
Απέναντι στο Κουαρτέτο; Ή απέναν-
τι στην κοινωνία;

Τα νομοσχέδια που ψήφισε την πε-
ρασμένη Κυριακή η Βουλή, το ασφαλι-
στικό και το φορολογικό, είναι κομμέ-
να και ραμμένα στα μέτρα των δανει-
στών. Ο στόχος τους είναι απλός: να
“εξοικονομήσουν” ένα μεγάλο κομμάτι
από τα 5.4 δις των περικοπών που
έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση με την
ψήφιση του τρίτου μνημονίου στην
Τρόικα. Και ο τρόπος είναι επίσης
απλός: με τη λεηλασία των φτωχών.

Πρώτα απ' όλα των φτωχών συντα-
ξιούχων. Μέχρι τώρα η κατώτερη
σύνταξη ήταν 486 ευρώ και για να
την εξασφαλίσει κάποιος θα έπρεπε
να έχει 15 χρόνια ασφάλισης (δηλα-
δή 4500 “ένσημα”). Η “εθνική σύντα-
ξη” του Κατρούγκαλου είναι 384 ευ-
ρώ. Για να την πάρει κάποιος θα πρέ-
πει να έχει 20 χρόνια ασφάλισης (δη-
λαδή 6000 “ένσημα”). Στα 384 ευρώ
(που θα καταβάλλονται από τον προ-
ϋπολογισμό), είναι αλήθεια, θα προ-
στίθεται και ένα “ανταποδοτικό” κομ-
μάτι, που θα βαρύνει τον συνταξιοδο-
τικό οργανισμό και θα υπολογίζεται
από το μέσο όρο των εισφορών που
είχε καταβάλλει στη διάρκεια του ερ-
γασιακού του βίου ο ασφαλισμένος.
Αλλά το ποσοστό “αναπλήρωσης” θα
είναι και μικρό και θα μπορεί να μει-
ωθεί ακόμα περισσότερο, αυτόματα,
αν το ταμείο παρουσιάζει ελλείμματα
(η διαβόητη “ρήτρα βιωσιμότητας”).

Λόττο
Και δεν είναι μόνο αυτό: ο νέος

ασφαλιστικός νόμος είναι γεμάτος
παγίδες -που απειλούν, εσκεμμένα,
να αφήσουν χιλιάδες ηλικιωμένους
χωρίς κανέναν απολύτως πόρο. Σύμ-
φωνα με μια έρευνα που είχε δημο-
σιεύσει η Εφημερίδα των Συντακτών
τον περασμένο Δεκέμβρη οι συντα-
ξιούχοι αποτελούν σήμερα το 27%
του πληθυσμού της χώρας ενώ η μέ-
ση σύνταξη είναι 882 ευρώ/μήνα. 

Ο στόχος του νέου νόμου είναι να
μειωθούν και τα δυο. Το αποτέλεσμα
είναι συχνά παρανοϊκό: “για τις συν-
τάξεις χηρείας”, αντιγράφουμε από
Τα Νέα, “εισάγονται αυστηρότερες
προϋποθέσεις... Αν ο επιζών σύζυγος
έχει συμπληρώσει το 52ο έτος της
ηλικίας του δικαιούται σύνταξη για
διάστημα τριών ετών, μετά την πάρο-
δο των οποίων η καταβολή αναστέλ-
λεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67
έτους...”. Αν δεν έχει συμπληρώσει
το 52ο έτος η καταβολή αναστέλλε-
ται μετά την τριετία οριστικά. 

Και η παράνοια δεν σταματάει
εδώ: “Για πρώτη φορά”, γράφουν και
πάλι Τα Νέα, “περιορίζεται και το πο-
σοστό της σύνταξης (χηρείας) αν
υπάρχει μεγάλη διαφορά ηλικίας με-

ταξύ των συζύγων”. Η μείωση υπο-
λογίζεται με βάση τη διαφορά ηλι-
κίας μείον τα χρόνια που έμειναν
παντρεμένοι. Και ακολουθούν και άλ-
λες παρόμοιες προϋποθέσεις: με πο-
σοστό αναπηρίας άνω του 80% θα
χορηγείται ολόκληρη η εθνική σύν-
ταξη. Με ποσοστά από 67% ως 80%
μόνο το 75%. Με ποσοστά από 50%
ως 67% το 50%. Κάτω από το 50%
θα κόβεται. Η σύνταξη χηρείας, με
άλλα λόγια, γίνεται κάτι σαν το λότ-
το: για να κερδίσεις πρέπει να πετύ-
χεις το σωστό συνδυασμό πέντε
αριθμών: της ηλικίας του θανόντος,
της ηλικίας της χήρας, των χρόνων
που έμειναν παντρεμένοι, του ποσο-
στού αναπηρίας και του αριθμού
των ανήλικων παιδιών. “Ένας στους
δυο κερδίζει”, που έλεγε και μια πα-
λιά διαφήμιση του Λαϊκού Λαχείου... 

Ποιος είναι ο στόχος αυτής της πα-
ράνοιας; Σύμφωνα με την ίδια έρευνα
της Εφημερίδας των Συντακτών, το
52% των νοικοκυριών καταφέρνει σή-
μερα να επιβιώσει χάρη στη σύνταξη
του παππού ή της γιαγιάς. Ο ίδιος ο
Τσίπρας, όταν ήταν ακόμα στην αντι-
πολίτευση, είχε στηλιτεύσει πολλές
φορές την Τρόικα και τις “μνημονια-
κές κυβερνήσεις” για την διόγκωση
της ανεργίας που έχει οδηγήσει σε
αυτές τις τραγικές καταστάσεις. 

Τώρα σαν πρωθυπουργός ψάχνει
τρόπους για να τα κόψει. Αντί να κυ-
νηγάει τους εφοπλιστές που έχουν
χρεοκοπήσει το ΝΑΤ ή τα άλλα αφεν-
τικά που χρωστάνε δισεκατομμύρια
από εργοδοτικές εισφορές στα τα-
μεία, κυνηγάει τους παππούδες που
(σύμφωνα με την άρρωστη φαντασία
του Κατρούγκαλου) ενδέχεται να
προσπαθήσουν να σώσουν τη σύντα-

ξή τους (μετά το θάνατό τους) μέσα
από κάποιο εικονικό γάμο, στα γερά-
ματα, με κάποια νεότερη τους. Μα-
χαίρι στη διαφθορά, είπαμε...

Διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης

Και το ίδιο ακριβώς ισχύει για τη
φορολογική μεταρρύθμιση που
υπερψήφισε το βράδυ της Κυριακής
η κυβερνητική πλειοψηφία. Με το
ασφαλιστικό η κυβέρνηση προσπα-
θεί να “εξοικονομήσει” 1.8 δις από
τον προϋπολογισμό. Με το φορολο-
γικό να αυξήσει τα έσοδα του δημο-
σίου κατά 1.8 δις ακόμα. Η μέθοδος
είναι και πάλι η ίδια: να πληρώσουν
οι πολλοί -οι φτωχοί δηλαδή. 

Προεκλογικά η κυβέρνηση υποσχό-
ταν ότι θα νομοθετούσε ένα αφορο-
λόγητο όριο 12.000 Ευρώ για όλους.
Οι κυβερνήσεις των Σαμαροβενιζέλων
είχαν καταργήσει ήδη το αφορολόγη-
το για τους αυτοαπασχολούμενους -
με τη δικαιολογία ότι είναι όλοι “για-
τροί του Κολωνακίου” που δεν κό-
βουν αποδείξεις. Αντί για αυτό ο Τσα-
καλώτος, με μια τροπολογία τελευταί-
ας στιγμής, κατέβασε το αφορολόγη-
το όριο για τους μισθωτούς, τους
συνταξιούχους και τους αγρότες στα
8.636 Ευρώ -που αυξάνεται ελαφρά
ανάλογα με την οικογενειακή κατά-
σταση των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με την Καθημερινή
(4.10.2015), το 2014, 3.7 εκατομμύ-
ρια φορολογούμενοι δήλωσαν εισο-
δήματα μικρότερα των 12.000. Οι
περισσότεροι από αυτούς (μισθωτοί,
συνταξιούχοι και αγρότες) δεν πλή-
ρωσαν κανέναν φόρο εισοδήματος.
Με τη μείωση του αφορολόγητου η
κυβέρνηση ελπίζει να αρπάξει ένα-

δυο κατοστάρικα από τον
καθένα από αυτούς -από αν-
θρώπους που με δυσκολία
μπορούν να εξασφαλίσουν
ένα πιάτο φαΐ  ή ένα ζευγάρι
παπούτσια για τα παιδιά
τους: ένα κατοστάρικο από
3.7 εκατομμύρια μεταφράζε-
ται αμέσως σε ένα ετήσιο
έσοδο 370 εκατομμυρίων. 

Αλλά η αύξηση της άμεσης
φορολογίας (της φορολογίας
εισοδήματος) δεν είναι το τέ-
λος της ιστορίας. Από το
ασφαλιστικό και το φορολο-
γικό που ψήφισε την περα-
σμένη Κυριακή η κυβέρνηση
ευελπιστεί να εξοικονομήσει
τα 3.6 από τα 5.4 δις του τρί-
του μνημονίου. Τα μέτρα για
το υπόλοιπο 1.8 δις δεν

έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα. Σύμ-
φωνα με τα δημοσιεύματα των εφη-
μερίδων θα περιλαμβάνουν αυξήσεις
στον ΦΠΑ και τον ΕΝΦΙΑ και πρόσθε-
τα χαράτσια στα ποτά, τον καπνό, το
ίντερνετ, τη συνδρομητική τηλεόρα-
ση -ακόμα και το ηλεκτρονικό τσιγά-
ρο έχει βάλει στο στόχαστρο ο Τσα-
καλώτος. 

Η κυβέρνηση προσπάθησε να δι-
καιολογήσει τα μέτρα στη Βουλή με
τρία βασικά επιχειρήματα: Πρώτον,
λόγω της πολιτικής των προηγούμε-
νων κυβερνήσεων που μας έβαλαν
στα μνημόνια, δεν είχαμε άλλη επι-
λογή. Δεύτερον είναι κοινωνικά δί-
καια, μεταφέρουν το μεγαλύτερο
βάρος σε αυτούς που “έχουν”. Τρί-
τον με την ολοκλήρωση της αξιολό-
γησης θα απαλλαγούμε από τις πιέ-
σεις της Τρόικας και θα ανοίξει ο
δρόμος για την ανάκαμψη της οικο-
νομίας που είναι και το κλειδί για να
ξεπεράσουμε την κρίση. Και τα τρία
είναι ψεύτικα. 

Η κυβέρνηση μπορούσε να πει τον
περασμένο Αύγουστο “όχι” στην
Τρόικα -το 62% του δημοψηφίσμα-
τος είναι η απόδειξη για αυτό. Δεν
το έκανε όχι γιατί δεν μπορούσε αλ-
λά γιατί δεν ήθελε. Οι σκληρές προ-
ϋποθέσεις (6000 ένσημα σε περίοδο
με 25% ανεργία όπου ακόμα και ένα
μεροκάματο είναι συχνά άθλος) για
την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δι-
καιώματος δεν είναι κοινωνική δι-
καιοσύνη: είναι αναλγησία. 

Όσο για την ανάκαμψη -αυτή είναι
απλά και μόνο όνειρο θερινής νυκτός.

Καταρχάς, τα ίδια τα μέτρα με την
άγρια αφαίμαξη της κοινωνίας στο
όνομα των πρωτογενών πλεονασμά-

των και της εξυπηρέτησης του χρέ-
ους κάνουν από μόνα τους την ύφε-
ση χειρότερη. Μόνο ένας τσαρλατά-
νος θα μπορούσε να συνταγογρα-
φήσει “αφαίμαξη” σε ένα ασθενή
που πάσχει από αναιμία. 

Διεθνής κατάσταση
Δεύτερον, η διεθνής κατάσταση

δεν αφήνει περιθώρια για αναπτυ-
ξιακές αυταπάτες. Στην τελευταία
της έκθεση η Κομισιόν προβλέπει
ρυθμούς ανάπτυξης για ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στη
χρονιά λίγο πάνω από το 1.5%. Με
άλλα λόγια μηδαμινούς. Αλλά ακόμα
και αυτοί κάθε άλλο παρά εξασφαλι-
σμένοι είναι: 

"Οι ευρωπαϊκές οικονομικές προ-
οπτικές υπόκεινται σε σημαντικούς
κινδύνους”, γράφει η Έκθεση, “Στους
εξωτερικούς κινδύνους συγκαταλέγε-
ται η πιθανότητα η επιβράδυνση του
ρυθμού ανάπτυξης των αναδυόμενων
αγορών, και ιδίως της Κίνας, να έχει
ισχυρότερες δευτερογενείς επιπτώ-
σεις ή να αποδειχθεί δυσμενέστερη
από την αναμενόμενη. Η αβεβαιότητα
που συνδέεται με τις γεωπολιτικές εν-
τάσεις παραμένει υψηλή και θα μπο-
ρούσε να έχει σοβαρότερες συνέπει-
ες για τις ευρωπαϊκές οικονομίες απ’
ό,τι αναμένεται σήμερα. Οι απότομες
κινήσεις των τιμών του πετρελαίου ή
οι αναταραχές στον χρηματοπιστωτι-
κό τομέα θα μπορούσαν επίσης να
επιβραδύνουν την ευρωπαϊκή ανάπτυ-
ξη. Επιπλέον, οι κίνδυνοι που συνδέ-
ονται με τις εγχώριες εξελίξεις στην
ΕΕ εξακολουθούν να είναι σημαντικοί,
όπως για παράδειγμα όσον αφορά
τον ρυθμό εφαρμογής των διαρθρωτι-
κών μεταρρυθμίσεων και την αβεβαι-
ότητα ενόψει του δημοψηφίσματος
σχετικά με την παραμονή του Ηνωμέ-
νου Βασιλείου στην ΕΕ". 

Τρίτον, οι “δανειστές μας” δεν
πρόκειται ποτέ να σταματήσουν τους
εκβιασμούς. Κάθε υποχώρηση απλά
ανοίγει το δρόμο για μια ακόμα πα-
ρανοϊκή απαίτηση -το βλέπουμε αυ-
τές τις μέρες να παίζεται ζωντανά
μπροστά μας με τα πρόσθετα μέτρα
του «κόφτη». Και το ίδιο ισχύει και
για τα μνημόνια: το ένα φέρνει απλά
το άλλο. Με μαθηματική ακρίβεια. 

Η ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις
του Σόιμπλε και της Λαγκάρντ δεν
είναι ο δρόμος που οδηγεί στην έξο-
δο από την κρίση: είναι ο δρόμος
προς την κόλαση.

Σωτήρης Κοντογιάννης

“Ο λόγος της κυβέρνησης είναι συμβόλαιο” 

είπε ο Τσακαλώτος. Ξέχασε να συμπληρώσει: 

Μόνο για τους από πάνω
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Επιμένουμε στο δρόμο 
της εργατικής αντίστασης

Πρόσφυγες από το Ελληνικό
και το λιμάνι του Πειραιά μαζί με 
την ΚΕΕΡΦΑ στη διαδήλωση στις 8 Μάη

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Η
κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα προσπαθεί
με κάθε τρόπο να προβάλει τη συνεδρία-
ση του Eurogroup τη Δευτέρα σαν μεγά-

λη επιτυχία που δήθεν ανοίγει το δρόμο για έξο-
δο από την κρίση με διαπραγμάτευση για το
χρέος. Θέλει με αυτόν τον τρόπο να σβήσει την
εικόνα της τριήμερης πανεργατικής πολιορκίας
που την ανάγκασε να πέσει στο τελευταίο σκα-
λοπάτι της κατρακύλας, να απαντάει στους δια-
δηλωτές στο Σύνταγμα με ΜΑΤ και χημικά, όπως
έκαναν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ.

Ματαιοπονεί, όμως. Και γιατί η απόφαση του
Eurogroup τον μόνο δρόμο που ανοίγει είναι
για μνημόνιο διαρκείας, αλλά και γιατί το εργα-
τικό κίνημα βγαίνει από τη νέα Πανεργατική
απεργία πιο αποφασισμένο να τσακίσει τα μνη-
μόνια, παλιά και νέα.

Όπως κάνουν όλα αυτά τα χρόνια, οι «εταί-

ροι-δανειστές» του Eurogroup, δέχτηκαν με
ικανοποίηση το ξεβράκωμα της κυβέρνησης
που ψήφισε το ασφαλιστικό και φορολογικό
σφαγείο στη Βουλή και αμέσως έβαλαν μπρο-
στά τον επόμενο γύρο απαιτήσεων. 

Θέλουν αυτόματο «κόφτη» των κοινωνικών
δαπανών σε περίπτωση που δεν βγαίνουν τα
«πρωτογενή πλεονάσματα». Ο Τσακαλώτος
συμφώνησε να τους τον δώσει. Δηλαδή σε πε-
ρίπτωση που ένας νέος οικονομικός πανικός
σαν αυτόν που είδαμε στην αρχή της χρονιάς
προκαλέσει χειρότερη ύφεση, θα την πληρώ-
σουν αυτόματα ξανά οι συντάξεις, τα σχολεία,
τα νοσοκομεία.

Μόνιμο Μνημόνιο

Και τι πήρε σαν αντάλλαγμα; Η περιβόητη
«διαπραγμάτευση για το χρέος» μεταφράζεται
σε παιχνίδια με τις δόσεις για τα τοκοχρεολύ-
σια, εξασφαλίζοντας ότι δίπλα στον κόφτη θα
υπάρχει και μόνιμος μηχανισμός επέκτασης
των μνημονίων.

Δικαιολογημένα αυτοί που πανηγυρίζουν εί-

ναι το Χρηματιστήριο και οι διεθνείς κερδοσκό-
ποι των χρηματαγορών. Όσο πιο πολλές κορώ-
νες βγάζει ο Τσίπρας για την «επιτυχία» της κυ-
βέρνησης, τόσο πιο πολύ φανερώνει πόσο έχει
προσχωρήσει στο αντίπαλο στρατόπεδο.

Απέναντι σε αυτή την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ,
χιλιάδες απεργοί και διαδηλωτές απέδειξαν μέ-
σα στο πανεργατικό απεργιακό τριήμερο ότι
δεν αφήνουν την αηδία τους για τις προδοσίες
των υπουργών του Τσίπρα να μετατραπεί σε
απογοήτευση και να τους στείλει σπίτια τους.
Επιμένουν στο δρόμο της εργατικής αντίστα-
σης και το δείχνουν μαχητικά. 

Δεν κουνήθηκε ούτε ένα τρένο, ένα λεωφο-
ρείο, ένα πλοίο, τα καταστήματα που θα άνοι-
γαν την Κυριακή έμειναν κλειστά. Παρά τα «κα-
τεπείγοντα» κοινοβουλευτικά κόλπα της κυβέρ-
νησης και τη διαλυτική τακτική της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας, αυτό που κυριάρχησε
ήταν οι πορείες των απεργών, και τα συνθήμα-
τα ακούστηκαν πιο δυνατά μέσα στη σιγή των
ΜΜΕ που επέβαλαν οι απεργοί. 

Και μέσα στις φωνές της αντίστασης, ξεχωρι-
στή η παρουσία των προσφύγων που έστειλε
διπλό μήνυμα: η ελπίδα για τον κόσμο της προ-
σφυγιάς δεν είναι ο κάθε Μουζάλας αλλά η ερ-
γατιά που παλεύει. Και ο κοινός αγώνας βάζει
στόχο να ξηλώσει και τα ρατσιστικά «μνημόνια»
μαζί με τα τροϊκανά.

Αυτή είναι η προοπτική που ανοίγεται μπρο-
στά μας. Όσο ο ΣΥΡΙΖΑ βουλιάζει στα ίδια βαλ-
τόνερα των σαμαροβενιζελικών success story,
τόσο η πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ αριστερά πρέπει
να γίνεται η φωνή και το στήριγμα για τη γνή-
σια εργατική εναλλακτική, για την αντικαπιταλι-
στική ανατροπή. Το τετραήμερο του Μαρξι-
σμού 2016 που ξεκινάει την επόμενη βδομάδα
είναι σίγουρα ένα βήμα για να πάμε προς τα
εκεί.

Άλλα 8.440 ευρώ συγκεντρώθηκαν
τη βδομάδα που πέρασε ανεβάζοντας
το δείκτη της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης στα
37.130 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τις Ομοσπονδίες των
Σιδηροδρομικών, των Λιμενεργατών,
των Τραπεζοϋπαλλήλων, των εργαζό-
μενων στο Υπουργείο Πολιτισμού και
τον ΣΥΠΕΤΕ-ΠΠ ΕΘΝΑΚ που ενίσχυ-
σαν καθώς και το σωματείο των διο-
κητικών του ΟΑΣΑ που ανανέωσε τη
συνδρομή του στην εφημερίδα. Ευχα-
ριστούμε επιπλέον τους Γιώργο Κ.,
Γιάννη Σ., Χρυσάνθη Μ., Τάκη Θ., Αγ-
γελική Λ., Στεφανία Κ., Αγγελική Π.,
Μιχάλη Λ., Μαρία Μ., Τόλη Φ. και Γιο-
ρούμ Σ. που γράφτηκαν συνδρομητές
στην Εργατική Αλληλεγγύη και το πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω. 

Ευχαριστούμε επίσης για τις προ-
σωπικές σας ενισχύσεις: από 50 ευρώ
Λεωνίδας Β. και Μαρία Σ., από 30 ευ-
ρώ Νίκος Τ. και Φανή Α., από 20 Νίκος
Π., Θανάσης Σ., Αγγελική Π., Ναταλία
Ν., Μαρίνος Τ., Μάρθα Θ., Λεωνίδας
Κ., Γρηγόρης Ζ., Χρήστος Σ., Αινείας
Μ. και Ευγενία Κ., 15 ευρώ Αγαρίστη
Λ., από 10 ευρώ Δήμητρα Λ., Νίκος Β.,
Αργυρώ Α., Αλέξης Κ., Βαλέρια, Γιάν-
νης Λ. και Ελένη Κ., από 5 ευρώ Χρυ-
σούλα Π., Μαριλού, Γιάννης Κ., Αντώ-
νης Π., Τριαντάφυλλος και Νίκος Κ.

Σας καλούμε, όλες και όλους που
απεργήσαμε και διαδηλώσαμε μαζί
τις προηγούμενες μέρες, να αγορά-
σετε προσκλήσεις και να συμμετέχετε
στον «Μαρξισμό 2016» που ξεκινάει
την άλλη Πέμπτη στην Αθήνα!

Κυκλοφορεί 
νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr
Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Γιορτή για την ενίσχυση 
της Εργατικής Αλληεγγύης!

Σάββατο 25 Ιουνίου, 9 μμ, 

στον κήπο του Συλλόγου
Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), 

Ερμού 134-136 (σταθμός ΗΣΑΠ Θησείο)
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Μαζική απάντηση στο ασφαλιστικό-σφαγείο

Η
Κυριακή 8/5 ξεκίνησε με περιφρουρή-
σεις για την Πρωτομαγιάτικη απεργία.
Στην Ερμού, στα Χαυτεία και αλλού

υπήρχαν απεργοί που εξασφάλισαν ότι τα πε-
ρισσότερα μαγαζιά δεν άνοιξαν καθόλου. Το
Άττικα, το Νότος και άλλα μεγάλα πολυκατα-
στήματα παρέμειναν κλειστά. 

Μαζική και διεθνιστική ήταν η συγκέντρωση
και η πορεία που οργάνωσε ο Συντονισμός
ενάντια στα Μνημόνια από τα Χαυτεία προς τη
Βουλή. Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία μετανα-
στών και προσφύγων που συσπειρώθηκαν γύ-
ρω από το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ. Με δικά τους
πανό ήταν εκεί η Πακιστανική Κοινότητα, η Κοι-
νότητα Μπαγκλαντές, ενώ τον δικό τους ξεχω-
ριστό τόνο έδωσαν πρόσφυγες από το Ελληνι-
κό και τον Πειραιά που κατέβηκαν στην πρωτο-
μαγιάτικη συγκέντρωση με τα παιδάκια τους. 

Ο Μουσάραφ Χουσεΐν από το Μπαγκλαντές
μας είπε: «Σήμερα που είναι Πρωτομαγιά κατε-
βαίνουμε όλοι μαζί. Τα παιδιά που δεν πληρώ-
νανε στη Μανωλάδα, τα παιδιά από τη Συρία
που είναι πρόσφυγες. Θέλουμε χαρτιά και δου-
λειά. Θέλουμε φαγητό και κάπου να μένουμε.
Είμαστε όλοι αδέλφια, παλεύουμε όλοι μαζί». 

Μέρα του εργάτη

Ο Τζαβέντ Ασλάμ από την Πακιστανική Κοι-
νότητα συμπλήρωσε: «Σήμερα είναι μέρα του
εργάτη. Έπρεπε να κατέβουμε σήμερα αφού
τώρα υπάρχουν νέα μέτρα ενάντια στους ερ-
γάτες. Εμείς δεν θέλουμε τον κόσμο του καπι-
ταλισμού, θέλουμε τον κόσμο του εργάτη που
δουλεύει πολύ σκληρά και θέλει να ζήσει με
σεβασμό και με δικαιώματα. Κόβουν τώρα τις
συντάξεις και κάνουν τη ζωή του εργάτη ακό-
μα πιο δύσκολη. Εμείς θα παλέψουμε για όλα
αυτά μαζί με όλους τους εργάτες». 

Με πανό ήταν εκεί: σωματεία από τα Νοσο-
κομεία (Γεννηματάς, Άγιος Σάββας), η Γ’ ΕΛ-
ΜΕ, από την Ιντρακόμ, η αντικαπιταλιστική κί-
νηση στον επισιτισμό «Καμαριέρα», η Ανατρε-
πτική Συσπείρωση Ηθοποιών, οι Financial Cri-
mes από τα ΜΜΕ, η Εργατική Αλληλεγγύη, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Ακολούθησε πορεία που πέρασε από την
πλατεία Κλαυθμώνος και κατευθύνθηκε στο
Σύνταγμα με πολλά συνθήματα για το προ-
σφυγικό και για το ασφαλιστικό: «Open the ci-
ties, open the borders», «Κόψτε τους φράχτες
και όχι τις συντάξεις», «Λεφτά για τα ταμεία,
αυξήσεις στους μισθούς, φορολογήστε τώρα
τους πλούσιους» κ.ά. Προσυγκέντρωση στα
Χαυτεία είχε και η Λαϊκή Ενότητα. 

Στη συγκέντρωση που είχαν καλέσει το ΕΚΑ
και η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων στην
πλατεία Κλαυθμώνος συμμετείχαν το Σωμα-
τείο Τεχνικών ΟΑΣΑ, η Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Σιδηροδρομικών, η Ένωση Λιμενεργατών
ΟΛΠ, η ΟΤΟΕ κ.ά. Από την Ομόνοια ξεκίνησαν
οργανώσεις της εξωκοινοβουλευτικής αριστε-
ράς και του αναρχικού χώρου, ενώ το ΠΑΜΕ
πραγματοποίησε συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Διεθνιστική 
Πρωτομαγιά

Η
κυβέρνηση επιχείρησε να αιφνιδιάσει
φέρνοντας για ψήφιση στη Βουλή τα
νομοσχέδια για ασφαλιστικό και φο-

ρολογικό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο αιφ-
νιδιασμός όμως δεν πέρασε. Την Πέμπτη 5
Μάη, από τη στιγμή που μαθεύτηκε ότι η κυ-
βέρνηση φέρνει στη Βουλή το νομοσχέδιο,
όλα τα συνδικάτα πήραν αποφάσεις για
48ωρη απεργία. Η Παρασκευή 6 Μάη ξεκίνη-
σε με περιφρουρήσεις σε χώρους δουλειάς
και συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Στη Σταδίου υπήρχε περιφρούρηση των τρα-
πεζοϋπάλληλων στο κτίριο της Εθνικής Τρά-
πεζας, όπως και στην Πανεπιστημίου από
τους εργαζόμενους στο Λογιστήριο του Κρά-
τους. 

Πολλά ήταν τα συνδικάτα και οι εργατικές
συλλογικότητες που βρέθηκαν στη συγκέν-
τρωση με τα πανό τους: ο Συντονισμός ενάν-
τια στα Μνημόνια, το Σωματείο εργαζόμενων
της Ιντρακόμ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, ο Σύλλογος εργα-
ζόμενων Αγίας Παρασκευής, ο Σύλλογος ερ-
γαζόμενων Δήμου Χαλανδρίου, η ΠΟΕΔΗΝ,
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων, το Σωμα-
τείο εργαζόμενων νοσοκομείου Αγλαΐα Κυ-
ριακού.  Μαζί τους ήταν η Εργατική Αλληλεγ-
γύη και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Ο Χρήστος Ευθυμίου από την ΠΟΕ-ΟΤΑ
μας δήλωσε: «Η απάντηση στον αιφνιδιασμό
της κυβέρνησης είναι ξεσηκωμός. Όλοι οι
εργαζόμενοι, όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι οι
αγρότες να ξεσηκωθούν απέναντι στους νό-
μους-λαιμητόμους. Μόνο αυτό είναι η λύση
απέναντι στα νέα Μνημόνια, απέναντι στις
περικοπές των συντάξεων και των μισθών.
Ξεσηκωμός παντού».

Πανό είχαν ακόμα: η Γ’ ΕΛΜΕ, οι εργαζό-
μενοι από το Βυζαντινό Μουσείο με το ευ-
φάνταστο πανό που αναπαριστούσε χαρτο-
νόμισμα των 3,60 ευρώ, το Σωματείο εργαζό-
μενων ΥΠΠΟ, η Ομοσπονδία εργαζόμενων

υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η
Επιτροπή Αγώνα Δικηγόρων Αθήνας.    

Η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ’ ΕΛΜΕ μας είπε:
«Η απάντηση του κινήματος είναι απεργιακή.
Η 48ωρη απεργία που έχουν βάλει τα συνδι-
κάτα, αλλά και η πρωτομαγιάτικη απεργία
που είχε καλεστεί για την Κυριακή είναι μια
πρώτη απάντηση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό
θέλει συνέχεια. Ήδη, γνωρίζουμε ότι συνδι-
κάτα όπως η ΠΝΟ συνεχίζουν την κινητοποί-
ηση και μετά την Κυριακή. Νομίζω ότι αυτό
πρέπει να γίνει από όλους, και στον δικό μου
κλάδο την ΟΛΜΕ που πρέπει να βγει απεργία
από τη Δευτέρα. 

Δημόσια σχολεία

Το ζήτημα των διορισμών και των προσλή-
ψεων είναι κεντρικό γιατί είναι μεγάλα τα κε-
νά και οι ανάγκες και γιατί έχουμε αυτή τη
στιγμή τα παιδιά των προσφύγων, τα οποία
πρέπει να ενταχθούν μέσα στα δημόσια σχο-
λεία. Να δώσει για αυτά χρήματα η κυβέρνη-
ση, για το ασφαλιστικό, για τους μισθούς
μας, για τους διορισμούς και όχι για το χρέ-
ος που πρέπει να διαγραφεί».

Ο Πάνος Λιαπόπουλος από το Παίδων Πεν-
τέλης τόνισε: «Μαζικός, συντονισμένος εργα-
τικός αγώνας: αυτή είναι η απάντηση που
πρέπει να δώσει το εργατικό κίνημα για να
μην περάσει ούτε το τέταρτο Μνημόνιο ούτε
το ασφαλιστικό και το φορολογικό που οδη-
γούν σε περαιτέρω εξαθλίωση του λαού».    

Για τον αιφνιδιασμό της κυβέρνησης ο
Γιώργος Βλάχος, δικηγόρος μας είπε: «Είναι
κάτι που το περιμέναμε. Η κυβέρνηση το κά-
νει με τον τρόπο που το κάνει γιατί κάτι πέτυ-
χε αυτός ο αγώνας παρόλο που οι ηγεσίες
του ΔΣΑ και των Δικηγορικών Συλλόγων δεν
έδωσαν όσα καύσιμα θα μπορούσαν να δώ-
σουν με κινητοποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια
της αποχής μας. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες

που θα ψηφίζετε το νομοσχέδιο, η κινητοποί-
ηση στο δρόμο είναι μονόδρομος. Από εκεί
και πέρα όμως δεν πρέπει να σταματήσει ο
αγώνας μας αυτή την Κυριακή. Και μετά την
ψήφιση, αν ψηφιστεί, θα πρέπει να βρούμε
μεθόδους και τρόπους ούτως ώστε να το πά-
ρει πίσω».

Ο Βασίλης Μπακάλης, συντηρητής αρχαι-
οτήτων από το Βυζαντινό Μουσείο δήλωσε:
«Για άλλη μια φορά θίγονται τα εργασιακά δι-
καιώματά μας και μάλιστα με ένα τρόπο αιφ-
νιδιαστικό που υποτίθεται ότι δεν θα γινόταν
έτσι με την παρούσα κυβέρνηση. Τα περιθώ-
ρια για τον κόσμο της εργασίας έχουν στενέ-
ψει πολύ. Εμείς ως εργαζόμενοι του υπουρ-
γείου Πολιτισμού προσπαθούμε με γλαφυρό
τρόπο να δείξουμε ότι τα περιθώρια έχουν
στενέψει τόσο πολύ όπως αναφέρει και το
πανό μας, ότι έχουμε μείνει με 3 και 60 να
προσπαθούμε να τα φέρουμε βόλτα». Ακο-
λούθησε διαδήλωση προς το Σύνταγμα και
τη Βουλή. 

Από τα Χαυτεία ξεκίνησαν το ΜΕΤΑ, η ΛΑΕ,
ο Φοιτητικός Σύλλογος του ΣΕΜΦΕ, η Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία εργαζόμενων στα Ασφαλι-
στικά Ταμεία, η ΛΑΑΣ. Από το ίδιο σημείο άρ-
χισαν τη διαδήλωσή τους η Πρωτοβουλία
Πρωτοβάθμιων Σωματείων για το συντονι-
σμό, ο Σύλλογος Δασκάλων Αριστοτέλης, το
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, το ΣΕΛΜΑ και
τα σωματεία από τη Vodafone, τη Wind και
τη Victus. Το ΠΑΜΕ πραγματοποίησε μαζική
συγκέντρωση στην Ομόνοια και ανέβηκε
προς τη Βουλή από την Πανεπιστημίου.  

Την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάβ-
βατο όλη μέρα, ο Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια και συνεργεία της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης οργάνωσαν πικετοφορίες και εξορ-
μήσεις στις γειτονιές για να προπαγανδίσουν
τις διαδηλώσεις της Κυριακής 8 Μάη. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Ο αιφνιδιασμός δεν πέρασε

Με 153 ψήφους πέρασαν τα νομοσχέδια
για το ασφαλιστικό και το φορολογικό από
τη Βουλή. Η κυβέρνηση μπορεί να κατάφερε
να μην έχει απώλειες ψήφων από τους βου-
λευτές της, αλλά ελέγχει μόνο τους τέσσε-
ρις τοίχους της Βουλής. 

Το τριήμερο 6-8 Μάη στην Αθήνα, τη Θεσ-
σαλονίκη και σε όλες τις πόλεις πανελλαδικά
εργαζόμενοι και νεολαίοι ξεσηκώθηκαν
απεργιακά ενάντια στα μέτρα της κυβέρνη-
σης. Και τις τρεις μέρες πραγματοποιήθηκαν
μεγάλες και δυναμικές συγκεντρώσεις, ενώ
την Κυριακή 8 Μάη η κυβέρνηση επέλεξε να
διαλύσει με επίθεση της Αστυνομίας τη μαζι-
κή συγκέντρωση στο Σύνταγμα ακολουθών-
τας την πεπατημένη των προηγούμενων. 

Ο αγώνας ενάντια στα ψηφισμένα μέτρα
συνεχίζεται με καλύτερο παράδειγμα τους
ναυτεργάτες που συνέχισαν την απεργία
τους μέχρι και την Τρίτη 10 Μάη. Ο Συντονι-
σμός ενάντια στα μνημόνια καλεί σύσκεψη
την Τρίτη 17 Μάη, στο αμφιθέατρο του νο-
σοκομείου Αγ. Σάββας, στις 7μμ, για να απο-
φασιστούν τα επόμενα βήματα κλιμάκωσης. Aθήνα, 8 Μάη
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Θεσσαλονίκη, 8 Μάη

Ξάνθη, 8 Μάη

Ηράκλειο, 8 Μάη

Γιάννενα, 6 Μάη

Αθήνα, 6 Μάη

Σύνταγμα, 8 Μάη

Φωτό: Γιάννης Μήτζιας

Φωτό: Xanthi2.gr

Φωτό: Δ. Αργυρός

Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Φωτό: Κυριάκος Μπάνος

Φωτό: Cretapost
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Λ
ίγες ώρες μετά τις διαδηλώσεις προς τιμή της Εργατικής
Πρωτομαγιάς χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα ενάν-
τια στην ψήφιση των νομοσχεδίων. Μπροστά στο Σύνταγμα

βρέθηκαν τα πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του Συντονισμού ενάντια στα
Μνημόνια, της Πρωτοβουλίας των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, της
Λαϊκής Ενότητας, οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστε-
ράς, της Ροσινάντε, του χώρου στέγασης προσφύγων City Plaza. 

Αντιπροσωπείες αγροτών είχαν έρθει από τους Γαργαλιάνους,
την Τριφυλλία και τη Λάρισα. Στο συντριβάνι της πλατείας είχε στη-
θεί εξέδρα της ΑΔΕΔΥ, η ΚΕΕΡΦΑ και η Εργατική Αλληλεγγύη υπο-
δέχονταν τους διαδηλωτές στην Ερμού, το ΠΑΜΕ έφτασε με προ-
συγκέντρωση από την Ομόνοια, πέρασε από τη Φιλελλήνων και έκα-
νε τον κύκλο μέχρι την πλατεία Συντάγματος. 

Ο Γιώργος Μακράκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζόμε-
νων στον ΟΑΕΔ δήλωσε στην ΕΑ: «Εμείς με την συναναστροφή
μας με τους ανέργους βλέπουμε από πρώτο χέρι ότι η κατάσταση
δεν πάει άλλο, δεν υπάρχουν δουλειές και προοπτική. Υπάρχει
μια απελπισία που πρέπει να εκφραστεί. Ο μόνος τρόπος για να
εκφραστεί είναι εδώ στο δρόμο. Είμαστε εδώ γιατί βλέπουμε ότι η
πολιτική της λιτότητας συνεχίζεται, θέλουμε να βάλουμε ένα λιθα-
ράκι για την ανατροπή αυτής της πολιτικής».    

Νεολαία
Μεγάλη ήταν και η παρουσία της νεολαίας, φοιτητών και μαθη-

τών. Η Διόνη, μαθήτρια από το 1ο Λύκειο Βριλησσίων μας είπε:
«Πρέπει να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια η οποία θα πρέπει
να έχει έντονο αντίκτυπο στην κυβέρνηση. Να ακουστούν αυτά
που έχει να πει ο κόσμος, απέναντι στους πολιτικούς και την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, να ακούσουν τον κόσμο που πεινάει. Να προσπα-
θήσουμε όλοι μαζί για ένα καλύτερο αύριο, όλα είναι δυνατά».

Η Μαριλένα, φοιτήτρια από το Πάντειο πρόσθεσε: «Οι φοιτητές
αυτό που θα πρέπει να κάνουμε από αύριο που ανοίγουν ξανά οι
σχολές είναι να οργανώσουμε το πώς θα σταθούμε δίπλα στους
εργαζόμενους με κατειλημμένες τις σχολές μας. Θέλουμε οι ερ-
γαζόμενοι να κλιμακώσουν απεργιακά, η καλύτερη συμπαράστα-
ση θα είναι οι καταλήψεις στις σχολές μας για να μην τους αφή-
σουμε να εφαρμόσουν το ασφαλιστικό στην πράξη, όπως και σε
άλλα μνημονιακά μέτρα που βάλαμε στοπ». 

Κατά τις 8.30μμ και ενώ ο κόσμος συνέχιζε να φτάνει στο Σύν-
ταγμα, η αστυνομία επιτέθηκε σε όλο το μήκος και το πλάτος της
συγκέντρωσης με αφορμή “επεισόδια” μπροστά στη Μεγάλη Βρε-
τάνια. Τα ΜΑΤ έριξαν δεκάδες κρότου λάμψης και δακρυγόνα.
Υπάρχουν καταγγελίες για ρίψη δακρυγόνων σε ευθεία βολή και
επιθέσεις με σιδερογροθιές από ασφαλίτες που οδήγησαν σε
τραυματισμούς (μεταξύ των οποίων η Σόφη Παπαδόγιαννη και ο
Βασίλης Μακρίδης, στελέχη της ΛΑΕ) Πολλοί διαδηλωτές ξαναγύ-
ρισαν οργανωμένα στην πλατεία μέχρι αργά το βράδυ. 

Ανακοίνωση αποτίμησης του απεργιακού τριημέρου έβγαλε ο Συν-
τονισμός ενάντια στα Μνημόνια (http://syntonismoskd.blogspot.gr/
2016/05/blog-post.html) που τονίζει ότι «Συνεχίζουμε τον
αγώνα  ενάντια στα μνημόνια τους, νέα και παλιά, τροϊκανά και ρα-
τσιστικά», ενώ καλεί σε «πλατιά σύσκεψη του Συντονισμού την Τρίτη,
17 Μαΐου, στις 7μμ στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Αγ. Σάββας
(ΜΕΤΡΟ Αμπελόκηποι) για να συζητήσουμε την συνέχεια των αγώ-
νων μας». 

Πολιορκημένη η Βουλή

Ο
ι κινητοποιήσεις
ενάντια στην επί-
θεση της κυβέρ-

νησης στο ασφαλιστικό απλώθηκαν πανελλαδικά. 

Ο Τάσος Καρασαχινίδης μας έδωσε την εικόνα από το
Ηράκλειο. «Για την Παρασκευή το πρωί της 6ης Μάη και
πριν μαθευτούν τα νέα για την ψήφιση του ασφαλιστικού,
είχε κανονιστεί συγκέντρωση στην Επιθεώρηση Εργασίας
με αφορμή την απόλυση εργαζόμενης. Τελικά με την κήρυ-
ξη της απεργίας συνδυάσαμε τις δύο κινητοποιήσεις. Η
υπόθεση πήρε αναβολή και αμέσως μετά κάναμε πορεία
στο κέντρο. Το Σάββατο 7 Μάη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργάνωσε μα-
ζική πικετοφορία στα Λιοντάρια όπου καλούσαμε τον κό-
σμο να συμμετέχει στην κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς. 

Την Κυριακή 8 Μάη έγινε η πρωτομαγιάτικη συγκέντρω-
ση στο Εργατικό Κέντρο. Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ πιέ-
σαμε να γίνει πορεία με ανακοινώσεις από τις ντουντούκες
όπως και τελικά έγινε με τη συμμετοχή πάνω από χιλίων
εργαζόμενων με οργανωμένα μπλοκ εργαζόμενων από το
Δήμο, από τους δικηγόρους, από όλη την αριστερά. Η πο-
ρεία ακολούθησε τη διαδρομή που κάνουμε στις μεγάλες
Πανεργατικές. Το ίδιο απόγευμα έγινε νέα συγκέντρωση
στην πλατεία Δασκαλογιάννη».  

Δύο συγκεντρώσεις έγιναν και στα Χανιά την Κυριακή
8/5, πρωί και απόγευμα, με την παρουσία μεταναστών. 

Στα Γιάννενα, όπως μας είπε η Λουίζα Γκίκα, «την Πέμ-
πτη 5/5 κάναμε πικετοφορία για να ενημερώσουμε για το
απεργιακό τριήμερο. Την Παρασκευή έγινε συγκέντρωση
στο Εργατικό Κέντρο με έντονη παρουσία δασκάλων και
καθηγητών, ενώ εκεί βρεθήκαμε με τα πανό του ΣΕΚ και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ξεχωριστή συγκέντρωση έκανε το ΠΑΜΕ.
Το Σάββατο μαζί με τους συντρόφους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ορ-
γανώσαμε εξόρμηση με μικροφωνική, ενώ την Κυριακή το
πρωί έγινε το πιο μαζικό συλλαλητήριο του τριημέρου.

Στην πρωτομαγιάτικη απερ-
γία συμμετείχαν εκπαιδευτι-
κοί, ο δικηγορικός σύλλο-

γος, ενώ στην κεφαλή της πορείας ήταν το μπλοκ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ που ήταν και το πιο μαζικό. Οργανώσαμε αποκλει-
σμούς σε μαγαζιά στην Αγορά που δεν είχαν κλείσει».   

Εντυπωσιακή

Εντυπωσιακή ήταν η διαδήλωση της Πρωτομαγιάς στην
Ξάνθη με την παρουσία προσφύγων από το Χαλκερό Κα-
βάλας, οι οποίοι διαδήλωσαν μαζί με το μπλοκ της ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Διαβάστε περισσότερα στις σελίδες 8-9. 

Στην Πάτρα, όπως μας μετέφερε ο Γιώργος Πελεκούδας,
«την Παρασκευή 6 Μάη, πρώτη μέρα της απεργίας, έγινε
συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο όπου συμμετείχαν εργα-
ζόμενοι από την τοπική ΕΛΜΕ, από το ΣΕΚ, τη Λαϊκή Ενότητα
και το ΕΕΚ. Το Σάββατο 7/5 κάναμε εξόρμηση με την προκή-
ρυξη του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια για να προετοι-
μάσουμε την απεργία της Πρωτομαγιάς. Το πρωί της Κυρια-
κής 8 Μάη έγιναν τρεις συγκεντρώσεις. Στο Εργατικό Κέντρο
καλούσαν τα συνδικάτα, δική του συγκέντρωση το ΠΑΜΕ,
ενώ συγκέντρωση έγινε και στο Παράρτημα από την πρωτο-
βουλία πρωτοβάθμιων σωματείων και αναρχικούς».  

Στο Βόλο «το πρωί της Παρασκευής 6 Μάη έγιναν περι-
φρουρήσεις στη Νομαρχία και το Νοσοκομείο για την επι-
τυχία της απεργίας. Το απόγευμα έγινε μια πρώτη συγκέν-
τρωση στην κεντρική πλατεία του Αγίου Νικολάου. Κάναμε
οργανωμένη παρέμβαση με τραπεζάκι και τα υλικά του
Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια και της ΚΕΕΡΦΑ. Την
Κυριακή 8 Μάη έγιναν 3 συγκεντρώσεις. Στην πλατεία
Ελευθερίας η συγκέντρωση των συνδικάτων όπου συμμε-
τείχαν και εργαζόμενοι από το εργοστάσιο του Ιμάντα, το
ΣΕΚ, η ΛΑΕ και το Ξεκίνημα, μία στην πλατεία Ταχυδρομεί-
ου και η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ».  

ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

Μ
ετά την κατάθεση των νομο-
σχεδίων στη Βουλή, άμεση
απάντηση υπήρξε και στη

Θεσσαλονίκη. Παρόλο που το τοπικό
παράρτημα της ΑΔΕΔΥ, η ΕΔΟΘ,
δεν κάλεσε κινητοποίηση, έγινε
απεργιακή συγκέντρωση και πορεία
με πρωτοβουλία των δυνάμεων της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στους εργατικούς χώ-
ρους. 

Η πορεία ξεκίνησε από την Καμάρα
και έφτασε στο υπουργείο Μακεδο-
νίας-Θράκης. Με πανό συμμετείχαν ο
Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια, η
Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωμα-
τείων, η Λαϊκή Ενότητα, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και συλλογικότητες από τον αναρχικό
χώρο. Το Σάββατο 7 Μάη κάναμε
εξορμήσεις σε τρία σημεία για να
προετοιμάσουμε τις διαδηλώσεις για
την πρωτομαγιάτικη απεργία. Το ίδιο
απόγευμα έγινε νέα πορεία. 

Την Κυριακή 8 Μάη έγινε πρωτομα-
γιάτικη συγκέντρωση επί της Τσιμισκή
και Αριστοτέλους. Συμμετείχαν πρό-
σφυγες από τα Διαβατά, όπου βρί-
σκονται κυρίως Σύριοι και Κούρδοι
από τη Συρία (περισσότερα στις σελί-
δες 8-9). Φώναζαν συνθήματα ενάντια
στο ΝΑΤΟ και τον πόλεμο και για να
ανοίξουν τα σύνορα. Η πορεία πέρασε
από το κέντρο όπου έγιναν αποκλει-
σμοί σε μαγαζιά τα οποία δεν είχαν
κλείσει, ενώ κατέληξε στο Άγαλμα του
Καπνεργάτη στο Εργατικό Κέντρο. 

Εκεί είχαν πραγματοποιήσει συγ-

κέντρωση ΕΚΘ και ΕΔΟΘ με τη συμ-
μετοχή των εργαζόμενων του ΟΑΣΘ,
των συμβασιούχων του Δήμου Ωραι-
όκαστρου κ.ά. Οι εργαζόμενοι του
ΟΑΣΘ προχώρησαν σε στάσεις εργα-
σίας την Παρασκευή και σε 48ωρη
απεργία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Το ΠΑΜΕ έκανε δική του συγκέντρω-
ση στο Άγαλμα Βενιζέλου. 

Νέα διαδήλωση έγινε το απόγευμα
της Κυριακής, την ίδια ώρα με τη
συγκέντρωση στο Σύνταγμα στην
Αθήνα. 

Φύλλια Πολίτη  

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aπεργιακή περιφρούρηση στα Νotos στην Αιόλου, Κυριακή 8 Μάη

Πρόσφυγες από τα Διαβατά στην πρωτομαγιάτικη απεργιακή διαδήλωση της
Θεσσαλονίκης στις 8 Μάη. Φωτό: Γ. Μήτζιας
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Α
πό τον Πειραιά μέχρι τα Χανιά κι
από το Θερμαϊκό μέχρι το Ηρά-
κλειο της Κρήτης, δεκάδες δημαρ-

χεία, αμαξοστάσια και λοιποί δημοτικοί
χώροι τέλεσαν υπό κατάληψη από τα σω-
ματεία εργαζομένων στους αντίστοιχους
δήμους, τουλάχιστον την Πέμπτη 5/5. Σε
μερικές περιπτώσεις, πριν ακόμα ανακοι-
νωθεί η κατάθεση του ασφαλιστικού
στην ολομέλεια της Βουλής και η 48ωρη
γενική απεργία, οι εργαζόμενοι των δή-
μων είχαν ήδη πάρει αποφάσεις για συ-
νέχεια των καταλήψεων και τις επόμενες
ημέρες. 

“Με το συντονισμό των 5 σωματείων
του Δήμου Πειραιά και την πραγματοποί-
ηση καταλήψεων σε όλους τους χώρους
δουλειάς απάντησαν οι εργαζόμενοι στα
πλαίσια των κινητοποιήσεων που είχε
ανακοινώσει η ΠΟΕ ΟΤΑ” μεταφέρει ο
Μιχάλης Πέππας που συμμετείχε με συ-
νεργείο της Εργατικής Αλληλεγγύης
στην κινητοποίηση.

“Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν το βράδυ
της Τετάρτης με την κατάληψη του αμα-
ξοστάσιου στη Ρετσίνα, όπου από τις 11
το βράδυ οι εργαζόμενοι μαζεύτηκαν
σφράγισαν την πόρτα με πανό που έγρα-
φε κατάληψη και κανένας δεν έπιασε τι-
μόνι! Όλοι ενωμένοι, ακόμα και συνάδελ-
φοι εκτός βάρδιας συγκεντρώθηκαν να
περιφρουρήσουν την κατάληψη. 

Το επόμενο πρωί από τις 7πμ στο ηλε-
κτρολογείο, τα ΚΕΠ και το ίδιο το δημαρ-
χείο ομάδες περιφρούρησης κρέμασαν
πανό και μετά από λίγο πραγματοποι-
ήθηκε συγκέντρωση των εργαζομένων
στο δημαρχείο. Παρά τη δυνατή βροχή
οι απεργοί παρέμειναν στη συγκέντρωση
και συζήτησαν τόσο για το ασφαλιστικό
όσο και για τα προβλήματα στο δήμο
Πειραιά”.

Κατάληψη του δημαρχείου πραγμα-
τοποίησαν και οι εργαζόμενοι του δή-
μου Χαλανδρίου ενώ και οι υπόλοιπες
υπηρεσίες του δήμου έμειναν κλειστές.
“Το παρών στην κατάληψη έδωσαν πά-
νω από 150 εργαζόμενοι και στη συνέ-
λευση που πραγματοποιήθηκε λίγες
ώρες μετά συμμετείχαν περίπου 100”
μας είπε η Μαριλένα Κουντούρη. “Τη
συμπαράστασή τους δήλωσαν μέλη του
ΣΕΚ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΠΑΜΕ που
βρίσκονταν εκεί καθόλη την διάρκεια
της κινητοποίησης. Η συζήτηση για το
πώς μπορούμε να σταματήσουμε το
ασφαλιστικό σφαγείο ήταν αυτή που
μονοπώλησε τόσο τη συνέλευση όσο
και τις συζητήσεις που άνοιγαν μεταξύ
τους οι εργαζόμενοι. Ως συνέχεια των
κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν την
συνέχιση της κατάληψης και την Παρα-
σκευή 6/5 καθώς και τη συμμετοχή
τους στο συλλαλητήριο για την "πρωτο-
μαγιάτικη απεργία" στις 8/5”. Οι εργα-
ζόμενοι του δήμου Χαλανδρίου βρέθη-

καν και στο απεργιακό συλλαλητήριο
της Παρασκευής 6/5 στην πλ. Κλαυθ-
μώνος. “Τα τερτίπια της εξουσίας τα ξέ-
ρουμε. Προσπαθούν να αιφνιδιάζουν
τους εργαζόμενους και να περνάνε τα
νομοσχέδια με όσο το δυνατόν λιγότε-
ρο κόστος γι’ αυτούς. Το θέμα είναι τι
θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει να
αντισταθούμε ακόμα κι αν τα ψηφίσουν.
Να καταργήσουμε τα μνημόνια και τους
νόμους τους στη συνέχεια” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Θόδωρος
Πισιμίσης, πρόεδρος του Σωματείου
Εργαζομένων.

Δικαίωση

Ανάλογη κινητοποίηση έγινε και στην
Αγ. Παρασκευή. “Κάναμε κατάληψη  στο
δημαρχείο, στην πολεοδομία και στο
ΚΕΠ την Πέμπτη 5/5 και συνεχίσαμε με
γενική συνέλευση το πρωί της Παρα-
σκευής 6/5. Πριν ακόμα ανακοινώσει την
απεργία η ΑΔΕΔΥ, ήμασταν αποφασισμέ-
νοι να κρατήσουμε κατειλημμένο, τουλά-
χιστον το δημαρχείο, μέχρι να κατέβει
και να ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Η δικαίω-
ση έρχεται μόνο με τον αγώνα. Μην επα-
ναπαυόμαστε. Τέρμα πια οι σωτήρες.
Όλο και περισσότερος κόσμος συνειδη-
τοποιεί ότι πλέον δεν υπάρχουν σωτή-
ρες. Πλέον το καταλαβαίνουν πολλοί που
είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στην
κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί αυτή
η συνειδητοποίηση να ήρθε με άσχημο
τρόπο αλλά έστω κι έτσι κάτι είναι” επι-
σημαίνει η Στέλλα Τζανίνη πρόεδρος του
Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Αγ. Πα-
ρασκευής

Στη Ν. Φιλαδέλφεια πραγματοποιήθη-
κε κατάληψη στο δημαρχείο, το αμαξο-
στάσιο κι όλες τις δημοτικές υπηρεσίες.
Η συντρόφισσα Αλεξάνδρα Μαρτίνη
συμμετείχε στην κινητοποίηση και μετα-
φέρει: “Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθη-
καν από νωρίς στο δημαρχείο που είχε
στολιστεί με πανό του σωματείου στα
οποία αναγράφονταν συνθήματα 'ενάν-
τια σε παλιά και νέα μνημόνια' και στη
συζήτηση που πραγματοποιήθηκε πή-
ραν πολλοί το λόγο καλώντας στην
πρωτομαγιάτικη διαδήλωση της Κυρια-
κής (ακόμα δεν είχαν ανακοινωθεί η
48ωρη απεργία και οι συγκεντρώσεις
για το ασφαλιστικό). Με κοινή προκήρυ-
ξη του σωματείου του δήμου, της Γ' ΕΛ-
ΜΕ, του συλλόγου δασκάλων 'Αριστοτέ-
λης' και της Λαϊκής Συνέλευσης και με
συμμετοχή του τοπικού πυρήνα του ΣΕΚ
και μελών της ΚΕΕΡΦΑ, πραγματοποι-
ήθηκε μεγάλη εξόρμηση για την προπα-
γάνδιση των κινητοποιήσεων ενάντια
στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το
Σάββατο, στο γεμάτο από κόσμο παζάρι
που οργανώνει ο δήμος τις πρώτες μέ-
ρες του Μάη κάθε χρόνο”. 

Σ.Μ.

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΩΝ

“Ν' αντισταθούμε ακόμα 
κι αν τα ψηφίσουν”

Δημαρχείο Μεταμόρφωσης

Δημαρχείο Χανίων

Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής

Αμαξοστάσιο Πειραιά

Ληξιαρχείο Πειραιά
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Τ
ετραήμερη απεργία από την Παρασκευή 6/5 μέ-
χρι την Τρίτη 10/5 πραγματοποίησαν οι ναυτερ-
γάτες όλης της χώρας. Ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ,

Αντώνης Νταλακογιώργος μίλησε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη για τη μάχη του ασφαλιστικού, τον αγώνα
των ναυτεργατών και τη συνέχεια του κινήματος:

“Συνολικά η εργατική τάξη έδωσε μια δύσκολη πο-
λύμηνη μάχη εστιάζοντας στην απόκρουση του αν-
τιασφαλιστικού και φορομπηχτικού νομοσχεδίου που
προώθησε η κυβέρνηση στα πλαίσια του τρίτου μνη-
μονίου που ψήφισε από κοινού με το παλιό μνημονια-
κό μπλοκ τον Αύγουστο του 2015. 

Στην πρώτη φάση αυτών των κινητοποιήσεων που
ξεδιπλώθηκε σε πανελλαδική κλίμακα και κορυφώθη-
καν στις 4/2 αναπτύχθηκαν αξιόλογοι μαζικοί ενωτικοί
και με σωστό προσανατολισμό αγώνες. Στον αγώνα
για την απόσυρση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδί-
ου συσπειρώθηκαν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δη-
μόσιο τομέα, συνταξιούχοι, άνεργοι, αυτοαπασχο-
λούμενοι επαγγελματίες, αλλά και η μικρομεσαία
αγροτιά. Δυστυχώς ο αγώνας αυτός με ευθύνη της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας, του εργοδοτικού,
κυβερνητικού και κομματικού συνδικαλισμού ανακό-
πηκε μετά τις 4/2 αναιτιολόγητα, καλλιεργήθηκε η
αναμονή, η αδράνεια, η πλήρης ακινησία και στην ου-
σία το κίνημα οδηγήθηκε σε μια ιδιότυπη ομηρία πε-
ριμένοντας επί 2,5 μήνες την κατάθεση του νόμου
στη Βουλή. Πρωταγωνιστές σε αυτή τη στρατηγική
ήταν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ. 

Στον αντίποδα η στρατηγική της κυβέρνησης έδειξε
πόσο πολύ ήθελε να μετριάσει και να εξουδετερώσει
τις λαϊκές κι εργατικές αντιδράσεις και τελικά επέλεξε
ως χρόνο ψήφισης τη διαδικασία του κατεπείγοντος
και από την άλλη, έβαλε προς ψήφιση το νομοσχέδιο,
το σαββατοκύριακο που το σύνολο του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα δεν εργαζόταν. Το αποτέλεσμα που
διαμορφώθηκε δεν μπορεί να εξέπληξε κανέναν. 

Πολύμηνος αγώνας
Στο χώρο της ναυτεργασίας αναπτύχθηκε με πρω-

τοβουλία της ΠΕΝΕΝ ένας πολύμορφος και πολύμη-
νος αγώνας (22 μέρες απεργία αλλά και καταλήψεις,
συγκεντρώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, συσκέ-
ψεις κι άλλες αγωνιστικές πρωτοβουλίες) που συνέ-
βαλαν να διαμορφωθεί μια πλατιά συσπείρωση και οι
απεργιακοί αγώνες να έχουν καθολική συμμετοχή αγ-
γίζοντας το 100% του κλάδου. 

Παρότι το κίνημα δεν μπόρεσε να επιβάλει τη θέση
για απόσυρση του νομοσχεδίου, είναι σαφές ότι η
μάχη αυτή αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για
τους μελλοντικούς αγώνες που μπαίνουν ήδη στην
ημερήσια διάταξη του κινήματος. Σε αυτούς θα πρέ-
πει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να επιβάλλουν τη θέλησή
τους μέσα από διαδικασίες βάσης στους χώρους
δουλειάς και τα πρωτοβάθμια σωματεία, προκειμέ-
νου να υπάρχει η απαραίτητη αγωνιστική ανάταση
που είναι προϋπόθεση για τις μελλοντικές νίκες του
εργατικού κινήματος. 

Ο αγώνας θα συνεχιστεί και οι πολιτικές της κυβέρ-
νησης, του κουαρτέτου, της ΕΕ και του μεγάλου κε-
φαλαίου θα ηττηθούν”.  

NAYTEΡΓΑΤΕΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

4ΗΜΕΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

“Μια σημαντική 
παρακαταθήκη”

ΜΜΕ Η απεργία άνοιξε ρωγμές

Nα συνεχίσουμε
Έ

να ακόμα αγωνιστι-
κό επεισόδιο έγρα-
ψαν οι εργαζόμενοι

στα ΜΜΕ με τη 48ωρη απερ-
γία που πραγματοποίησαν
την Παρασκευή 6/5 και το
Σάββατο 7/5. 

Απεργιακή συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε την Κυ-
ριακή 8/5 στην ΕΣΗΕΑ, ξε-
χωριστά από τις πρωτομα-
γιάτικες συγκεντρώσεις των
υπόλοιπων σωματείων, γεγο-
νός που σχολιάστηκε αρνητι-
κά από αρκετούς απεργούς
του κλάδου.

Όπως ανακοίνωσε ο Κα-
τρούγκαλος, η κατάργηση
του αγγελιόσημου θα πάρει
τρίμηνη παράταση, “προκει-
μένου να διερευνηθεί η εξεύρεση πόρων,
με τους οποίους θα αντικατασταθεί”.
Πρόκειται για εξέλιξη που συνιστά ταυτό-
χρονα ευκαιρία και παγίδα για το κίνημα
που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστη-
μα στα ΜΜΕ. 

Ευκαιρία αφενός για το ίδιο το κίνημα
των εργαζομένων στα ΜΜΕ, καθώς την
ίδια στιγμή που η κυβέρνηση υιοθετεί ξα-
νά το προφίλ της συμπαγούς πλειοψη-
φίας που κατάφερε να περάσει την καυτή
πατάτα του ασφαλιστικού, προχωράει σε
μια πρώτη υποχώρηση. Μια ρωγμή, που
δίνει τη δυνατότητα, αν συνεχίσει απερ-
γιακά ο κόσμος των ΜΜΕ, αυτή η ρωγμή
να ανοίξει σε σημείο που να εξασφαλίσει
τη διατήρηση των ασφαλιστικών κατακτή-
σεων του κλάδου. Ευκαιρία και για άλ-
λους κλάδους εργαζομένων που βρίσκον-
ται στον αγώνα και μπορούν να διεκδική-
σουν αντίστοιχα τη διάσωση των δικών
τους ταμείων (βλέπε ΝΑΤ κι όχι μόνο) και
ουσιαστικά την ανατροπή ολόκληρων
κομματιών του μόλις ψηφισμένου νομο-
σχεδίου.

Αλλά και παγίδα αν αυτή η παράταση
οδηγήσει σε εφησυχασμό κι επανάπαυση
αφού “θα βρεθούν οι πόροι με τους οποί-
ους θα αντικατασταθεί το αγγελιόσημο”,
με αποτέλεσμα η καταστροφική εξέλιξη
να έρθει απλώς τρεις μήνες αργότερα,
τον καυτό Αύγουστο. Με λίγα λόγια χρει-
άζεται συνέχεια του αγώνα και των απερ-
γιακών κινητοποιήσεων. Συνέχεια πολύ
επισφαλής αν αυτή μείνει στα χέρια της
ηγεσίας των συνδικάτων των ΜΜΕ, που
ξανά και ξανά προσπάθησαν να συγκρα-
τήσουν την οργή και τη διάθεση για αγώ-
να της βάσης, προτιμώντας τις συναντή-
σεις με τους κυβερνητικούς. 

“Ενδεικτικό στη συνθηματολογία που
επιχείρησε να χρησιμοποιήσει η ηγεσία
των σωματείων των ΜΜΕ στη συγκέντρω-
ση της Κυριακής 8/5 και που σχεδόν κα-

νείς δεν ακολούθησε, ήταν η αποφυγή
κακών λέξεων όπως κυβέρνηση (υπό τη
σημαία της οποίας ορισμένοι εκλέχτηκαν
στα σωματεία αυτά και άλλοι τους στήρι-
ξαν), ΕΕ, χρέος και ΔΝΤ, που τις απέφυ-
γαν όπως ο διάολος το λιβάνι” σχολιάζει
ο Νάσος Μπράτσος, εργαζόμενος στην
ΕΡΤ κι εκλεγμένος στο Γ.Σ της ΠΟΕΣΥ με
το Μέτωπο για την Ανατροπή.

“Και επειδή όπως σοφά λέει ο λαός
«κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπά-
κι», οι υποστηρικτές των προηγούμενων
μνημονίων, η παράταξη της δεξιάς φώνα-
ξε συνθήματα του τύπου «Κατρούγκαλε
βλάκα σε έχουμε για πλάκα» και «κάτω η
χούντα της αριστεράς».

Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή φώ-
ναξε συνθήματα υπέρ της ανάγκης συν-
τονισμού όλων των κλάδων για ανατροπή
όλων των μνημονιακών πολιτικών, όπως
«Οργή λαού ξεσηκωμός παντού, ενάντια
σε κυβέρνηση ΕΕ και ΔΝΤ» κι «αγώνας
ρήξη ανατροπή η ιστορία γράφεται με
ανυπακοή»”.

Μαχητικό κομμάτι
Το μαχητικό κομμάτι των εργαζομένων

στα ΜΜΕ, χρειάζεται να βγει ξανά μπρο-
στά. Όπως έκανε όλο το τελευταίο διά-
στημα αναγκάζοντας τις ηγεσίες να κατέ-
βουν σε απεργία. Όπως έκανε και τώρα
στο τελευταίο απεργιακό τριήμερο, που
για άλλη μια φορά ξεχώρισε η παρουσία
μιας δυναμικής και αγωνιστικής μερίδας
εργαζομένων, από το κομμάτι της απερ-
γοσπασίας και της προπαγάνδας.

Από τη μια, οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες που συγκεντρώθηκαν το βράδυ
της Παρασκευής στο κέντρο διανομής
Τύπου Ίριδα, στο Κορωπί, προκειμένου
να περιφρουρήσουν την απεργία και να
μπλοκάρουν τη διανομή απεργοσπαστι-
κών εφημερίδων που είχαν τυπωθεί με
μπαγιάτικο υλικό από τις προηγούμενες

ημέρες.
Από την άλλη, οι δημοσιογράφοι που

υπέγραψαν την πρωτοβουλία ενάντια
στην απεργία, για τα “ανοιχτά Μ.Μ.Ε” που
“πρέπει να είναι ο κανόνας (και όχι η εξαί-
ρεση) στις κινητοποιήσεις μας και το όπλο
μας για να διεκδικούμε τα εκάστοτε αιτή-
ματά μας”, όπως ισχυρίζονται. Την καλύ-
τερη απάντηση την πήραν με τα απεργια-
κά δελτία που βγήκαν στον αέρα την πρώ-
τη μέρα της απεργίας. Στις υπογραφές
ξεχωρίζουν ονόματα όπως του Παντελή
Καψή, υπουργού της κυβέρνησης του
“μαύρου” στην ΕΡΤ, του γνωστού αρθρο-
γράφου της Καθημερινής Πάσχου Μαν-
δραβέλη και φυσικά του Άρη Πορτοσάλτε,
που μαζί με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου
έσπαγαν την απεργία την Παρασκευή 6/5
(ο ΣΚΑΙ 100.3 ήταν το μόνο ειδησεογραφι-
κό ραδιόφωνο που έσπασε την απεργία). 

Το μόνο που επιβεβαιώνει η κίνηση των
“ανοιχτών ΜΜΕ”, δεν είναι άλλο παρά την
ίδια την δύναμη των απεργών, όπως είχε φα-
νεί και με την πρεμούρα να χτυπήσουν την
απεργία διαρκείας που έγινε πριν το Πάσχα.
• Συνέλευση πραγματοποίησαν τη Δευτέ-

ρα 10/5, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ 3 στη Θεσ-
σαλονίκη. “Μετά από 2 χρόνια αγώνα δεν
νοείται να μην απεργούμε τις ημέρες της
απεργίας” ήταν η απάντηση των εργαζομέ-
νων στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τις
απεργίες στα ΜΜΕ. Στη συζήτηση τέθηκαν
σκέψεις για την ανάγκη ενός ενιαίου σωμα-
τείου Τύπου, που θα προάγει τον κοινό αγώ-
να και θα ισχυροποιήσει τις διεκδικήσεις
όλων των διαφορετικών ειδικοτήτων στα
ΜΜΕ. Δεν έλειψε ο προβληματισμός για το
πρόγραμμα της ΕΡΤ, τις συνεχιζόμενες υπε-
ρεξουσίες του Ταγματάρχη, ενώ συζητήθη-
κε η ανάγκη για καλύτερη επαφή κι αγωνι-
στικό συντονισμό με συναδέλφους της ΕΡΤ
στην Αθήνα και των ΕΡΑ στην περιφέρεια.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Aπεργιακή φρουρά στην Ίριδα το βράδυ της Παρασκευής 6/5. Φωτό: Μάριος Λώλος
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Συνέχεια κινητοποιήσεων για τους δα-
σκάλους με τη στάση εργασίας και τη

συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας
που θα πραγματοποιήσουν την Παρα-
σκευή 13/5.  

Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί
τις 3 τελευταίες ώρες του πρωινού ωραρί-
ου και 3 του απογευματινού, (11.30 -
14.00 και 14.00 – λήξη) και η συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας θα γίνει στη 1μμ. 

Όπως καταγγέλει με ανακοίνωσή της η
ΔΟΕ: “Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Παιδείας, πιστή στην υλοποίηση των μνη-
μονιακών δεσμεύσεων και της πολιτικής
της Ε.Ε., του ΟΟΣΑ και της κυβέρνησης
έχει αποφασίσει να διαλύσει τη δημόσια
δωρεάν εκπαίδευση. Στο πλαίσιο ενός
απολύτως αντιεκπαιδευτικού σχεδιασμού
έχει ήδη χτυπήσει την Ειδική Αγωγή με το
ρόλο που δίνει στους εκπαιδευτικούς των
Τμημάτων Ένταξης, έχει ήδη δρομολογή-
σει την εξαφάνιση της ενισχυτικής διδα-
σκαλίας για τους μαθητές που την έχουν
ανάγκη και μέσα στις ημέρες των διακο-
πών του Πάσχα προχώρησε σε κινήσεις
λουκέτου για χιλιάδες τμήματα νηπιαγω-
γείων, έμμεσης κατάργησης της σημερι-
νής μορφής του δημοτικού σχολείου
(κλασσικού, ολοήμερου, ΕΑΕΠ) και αλλα-
γής του προγράμματος των σχολείων με
μοναδικό γνώμονα την, με κάθε μέσο,
εξοικονόμηση κονδυλίων.

Φυσικά, οι πολυθρύλητοι 20.000 διορι-
σμοί του κυρίου Φίλη ήταν μια απάτη. Ού-
τε καν οι υπεσχημένες οργανικές θέσεις
για τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων
έχουν, μέχρι σήμερα, δοθεί. Η επόμενη
μαύρη σελίδα περιλαμβάνει τη δραστική
μείωση των προσλήψεων ακόμη και ανα-
πληρωτών εκπαιδευτικών. Υποβάθμιση
των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθη-
τών και καταδίκη σε ανεργία ακόμη περισ-
σότερων εκπαιδευτικών είναι η ουσία της
κυβερνητικής πολιτικής για την Παιδεία”.

ΔΟΕ 

Στάση εργασίας 
και συγκέντρωση 
στο υπ. Παιδείας, 13/5

Και μετά το ξεπούλημα του ΟΛΠ σειρά παίρνει το λιμάνι
της Θεσσαλονίκης; Το πρωί της Δευτέρας 9/5 πραγμα-

τοποιήθηκε κινητοποίηση των λιμενεργατών στον ΟΛΘ, κα-
θώς αναμενόταν η άφιξη των αντιπροσώπων της φιλιππινέζι-
κης εταιρείας International Container Terminal Services Inc,
που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι της Θεσσαλο-
νίκης. 

Αντιλαμβανόμενοι την παρουσία εκπροσώπων της εται-
ρίας στο λιμάνι, οι εργαζόμενοι του ΟΛΘ κινητοποιήθηκαν
άμεσα πολιορκώντας τον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων.
“Προχωρήσαμε άμεσα σε κινητοποιήσεις, προκειμένου να
δείξουμε στους υποψήφιους αγοραστές ότι είμαστε εδώ και
αντιτιθέμεθα σφοδρά στην πώληση της ΟΛΘ ΑΕ” δήλωσε
στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων η επικεφαλής του Συλ-
λόγου Διοικητικών Υπαλλήλων του Οργανισμού Λιμένος
Θεσσαλονίκης, Φανή Γουργούρη Σύμφωνα με τον επικεφα-
λής του ΤΑΙΠΕΔ Σ. Πιτσιόρλα η ολοκλήρωση της διαδικα-
σίας για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΘ θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εντός του Ιουλίου, με την κατάθεση των δε-
σμευτικών προσφορών που θα αφορούν το 51% της ΟΛΘ
ΑΕ, αλλά και του υπολοίπου 16% σε βάθος πενταετίας. 

Ξανά σε απεργιακές κινητοποι-
ήσεις προχωράνε οι καθαρί-

στριες των λεωφορείων της ΟΣΥ.
Στην νέα 48ωρη απεργία 9 και 10
Μάη συμμετέχουν οι καθαρίστριες
από τα αμαξοστάσια του Ελληνι-
κού, των Λιοσίων, του Βοτανικού
και της Ανθούσας. Πρόκειται για
εργαζόμενες της εργολαβικής εται-
ρίας ΛΙΝΚ ΑΠ. Η απεργία καλύπτε-
ται από το ΕΚΑ και θα συνεχιστεί
μέχρι τις 16/5. Όπως αναφέρουν
μεταξύ άλλων σε επιστολή τους
στο ΕΚΑ: 

“συνεδριάσαμε την Πέμπτη
5/5/2016 και αποφασίσαμε να συμ-
μετέχουμε στην 3ήμερη απεργία
που έχει καλέσει η ΓΣΕΕ για το
ασφαλιστικό και την Πρωτομαγιά.
Επιπλέον, όπως σας είπαμε και σε
τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχα-
με με εκλεγμένα μέλη του ΔΣ σας,
ζητάμε από το Εργατικό Κέντρο

Αθήνας να προκηρύξει 48ωρες
επαναλαμβανόμενες απεργίες για
εμάς από την Δευτέρα 9/5 με τα
ακόλουθα αιτήματα: 

Άμεση ανάκληση της απόλυσης της
συναδέλφου Siranush Chorekcyan από
το αμαξοστάσιο του Πειραιά. Άμεση
εξόφληση όλων των δεδουλευμένων
μας, δώρων και επιδομάτων. Άμεση
διακοπή των εκφοβιστικών ενεργειών
της εργοδοσίας απέναντι μας, συμπε-
ριλαμβανομένου των απειλών για από-
λυση που πραγματοποιήθηκαν στο
αμαξοστάσιο της Ανθούσας και στο
αμαξοστάσιο του Ελληνικού από τις
προϊστάμενες και τον εργοδότη μας
Φώτη Μωραίτη στις 6/5, μέρα γενικής
απεργίας, λόγω της απόφασης μας να
συμμετέχουμε σε αυτήν! Τήρηση της
εθνικής γενικής συλλογικής σύμβασης
εργασίας, της εργατικής νομοθεσίας
και όλων των κανόνων υγιεινής και
ασφάλειας στους χώρους εργασίας”.

Εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 17/5
στον Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων του Υπουρ-

γείου Πολιτισμού. Η Εργατική Αλληλεγγύη στη-
ρίζει το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Αγωνιστικής
Κίνησης στο οποίο συμμετέχει με την Σταυρού-
λα Ψυχογιοπούλου και τον Αντώνη Φώσκολο. 

“Καλούμε τους συναδέλφους να στηρίξουν
την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση γιατί είναι το αρι-
στερό αγωνιστικό ψηφοδέλτιο στο Σύλλογο” δή-
λωσε στην Ε.Α η Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου.
“Όλο το προηγούμενο διάστημα δώσαμε τη μά-
χη ενάντια στις επιθέσεις των μνημονίων, είτε
ήταν το ασφαλιστικό, είτε οι διαθεσιμότητες πιο
πριν κλπ. Θέλουμε από αυτές τις εκλογές να
βγει η αριστερά ακόμα πιο δυνατή για να συνεχί-
σουμε οργανωμένα τον αγώνα ενάντια στα αν-
τεργατικά μέτρα”. 

Απήργησες; Απο-
λύεσαι! Αυτό το

σκεπτικό φαίνεται να ακολουθεί ο ιδιοκτήτης του καταστήματος
ειδών ρουχισμού BLADE που βρίσκεται στην πλατεία Γαρδένια,
στου Ζωγράφου. Ο συγκεκριμένος εργοδότης απέλυσε τον ερ-
γαζόμενο Α.Μ μόλις του ανακοίνωσε την πρόθεση του να απερ-
γήσει στην 3ήμερη απεργία των συνδικάτων για το ασφαλιστικό
στις 6, 7 και 8 Μάη.

“Δεν χρησιμοποιήθηκε από την εργοδοσία κανένα από τα κλασσι-
κά επιχειρήματα. Ούτε ότι «δεν είναι καλός στη δουλειά του», αφού

δεν υπήρξε ποτέ οποι-
οδήποτε πρόβλημα, ούτε

ότι «δεν βγαίνει οικονομικά το μαγαζί», αφού ο συνάδελφος εργά-
ζονταν παρτ-τάιμ, παίρνοντας ελάχιστα χρήματα. Μοναδικό λόγος
της απόλυσης ήταν η πρόθεσή του συναδέλφου Α.Μ να απεργήσει
μαζί με όλη την εργατική τάξη ενάντια στο ασφαλιστικό σφαγείο
που ψήφισε η κυβέρνηση στη βουλή την Κυριακή” αναφέρει σε
ανακοίνωσή του ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, ο οποίος κα-
λεί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Πέμπτη 12/5, στην πλ.Γαρ-
δένια και καθημερινά, μέχρι να υποχωρήσει η εργοδοσία.

Σ
τάση εργασίας στις 12/5 από τις 8 το
πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι θα πραγ-
ματοποιήσουν οι εργαζόμενοι στα δη-

μόσια νοσοκομεία, όπως ανακοίνωσε η ΠΟΕ-
ΔΗΝ. Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματο-
ποιηθεί στις 8πμ στο υπουργείο Υγείας.

“Συνεχίζουμε τον αγώνα για: επαρκή στε-
λέχωση και χρηματοδότηση του ΕΣΥ – της
Πρόνοιας – του ΕΚΑΒ.

“Οι εργαζόμενοι στην Υγεία συνεχίζουμε
μαζί με όλο το εργατικό κίνημα τον αγώνα για
να μην περάσουν οι διαρκείς μνημονιακές πε-
ρικοπές και για να ανοίξουμε το δρόμο για
μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και
χρηματοδότησης” επισημαίνει σε  προκήρυξή
του το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και συ-
νεχίζει μεταξύ άλλων:

“Την Πέμπτη 12 Μάη, παγκόσμια μέρα του
/της νοσηλευτή /τριας, συμμετέχουμε όλοι οι
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, μαζικά και συλ-
λογικά με τα πανό των σωματείων μας, στην
απεργιακή κινητοποίηση έξω απο το υπ. Υγεί-
ας, διεκδικώντας προσλήψεις και χρηματοδό-
τηση για δημόσια δωρεάν Υγεία και Πρόνοια.  

Η απεργιακή κινητοποίηση στις 12 Μάη, εί-
ναι ένα αγωνιστικό βήμα που θέλει συνέχεια.
Χρειάζεται απεργιακή  κλιμάκωση για να αναγ-
κάσουμε την κυβέρνηση σε άτακτη υποχώρη-
ση και να κερδίσουμε προσλήψεις και χρημα-
τοδότηση. Κάθε εργαζόμενος και κάθε πρωτο-
βάθμιο σωματείο χρειάζεται να πάρει στα χέ-

ρια του αυτή την μάχη. Να διεκδικήσουμε γε-
νικές συνελεύσεις που να πάρουν απόφαση
για νέα απεργιακά βήματα και κλιμάκωση. Να
συγκροτήσουμε απεργιακές επιτροπές αγώνα
που να πάρουν στα χέρια τους την ενημέρωση
και την  οργάνωση της μάχης”. 

Συνέλευση του Συντονιστικού θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τρίτη 17/5, στις 6μμ στο αμφι-
θέατρο του νοσοκομείου Αγ. Σάββας, προκει-
μένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα του
υγειονομικού κινήματος. 

ΠΟΕΔΗΝ Στάση εργασίας 12/5

KAΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΟΣΥ

Eκλογές 
στο ΥΠΠΟ

Συγκέντρωση 8πμ στο υπ. Υγείας

Όχι στο ξεπούλημα 
του ΟΛΘ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Όχι στις απολύσεις

Νίκη για το 9ο Γυμνάσιο Πετραλώνων η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Αθηνών, μετά από εισήγηση του Π.
Κωνσταντίνου, να μη γίνει η μετεγκατά-
σταση του σχολείου που θα άφηνε ολό-
κληρη την περιοχή Πετραλώνων-Θησείου
χωρίς γυμνάσιο. Η μεγάλη κινητοποίηση
της 18/4 από Ενώσεις γονέων και κηδεμό-
νων της περιοχής ανάγκασαν τους αρμό-
διους φορείς του Δήμου σε αυτή την από-
φαση.

Αθήνα, 8 Μάη

9ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ



Π
ρωτομαγιάτικες συγ-
κεντρώσεις διεθνιστι-
κής αλληλεγγύης ήταν

οι φετινές, χάρη στη μαζική
παρουσία των προσφύγων και
μεταναστών που έδωσαν τον
τόνο. Με τα συνθήματα
“ανοίξτε τα σύνορα” και
“ανοίξτε τις πόλεις” αλλά και
“Ελευθερία” και “σεβασμός
στα δικαιώματά μας” ενώθη-
καν με τους ντόπιους εργαζό-
μενους στον κοινό αγώνα
ενάντια στα μνημόνια, τη φτώ-
χεια και την ανεργία. Από την
άλλη η συμμετοχή των προ-
σφύγων στις συγκεντρώσεις
της πρωτομαγιάς έστειλε το
μήνυμα ότι  το εργατικό κίνη-
μα αποτελεί την πιο ισχυρή
ασπίδα αλληλεγγύης για τους
πρόσφυγες κατά των ρατσι-
στικών μέτρων που εφαρμόζει
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με βάση την
συμφωνία ΕΕ-Τουρκία.

Στην Αθήνα, εκατοντάδες πρόσφυγες από
το Ελληνικό και το Λιμάνι του Πειραιά βάδι-
σαν μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ από τα Χαυτεία στη
Βουλή. Μαζί τους κοινότητες μεταναστών,
όπως η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος και
μετανάστες από το Μπαγκλαντές.  Στη Θεσ-
σαλονίκη πρόσφυγες από τα Διαβατά ενώ-
θηκαν μαζί με τα πρωτοβάθμια συνδικάτα
και την αντικαπιταλιστική αριστερά. Στην
Ξάνθη πρόσφυγες έφτασαν με πούλμαν από
το Χαλκερό της Καβάλας και διαδήλωσαν
μαζί με τα συνδικάτα στους δρόμους της
πόλης.

Όπως κατήγγειλε ο επικεφαλής της Πακι-
στανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ, δέχτη-
κε τηλεφώνημα από την ΓΑΔΑ,  όπου ζητού-
σαν απαντήσεις στο ερώτημα «ποιος επικοι-
νώνησε μαζί σας για να πάτε στην διαδήλω-
ση»; Ο ίδιος δήλωσε ότι «είμαστε με όλα τα
συνδικάτα και πάντα συμμετέχουμε στην
Εργατική Πρωτομαγιά». 

«Την Κυριακή 8 Μάη διαδηλώσαμε στην
εργατική Πρωτομαγιά μαζί με τα συνδικάτα
και την ΚΕΕΡΦΑ», μας είπε ο Χαμαγιούν
Ομάρ πρόσφυγας από το Αφγανιστάν που
ζει στο Λιμάνι του Πειραιά. «Κατεβήκαμε στη
συγκέντρωση γιατί αρχικά στηρίζουμε τα δί-
καια αιτήματα των ντόπιων εργατών ενάντια
στη λιτότητα που επιβάλει η ελληνική κυβέρ-
νηση όλο το τελευταίο διάστημα και για να
ενωθούμε μαζί τους. Αλλά και για να ζητή-
σουμε τη συμπαράσταση των εργαζόμενων
στα προβλήματά μας καθώς λήγει η προθε-
σμία των χαρτιών μας και άμεσα πρέπει να
την επεκτείνουν. Επίσης, ζητάμε να ανοίξουν
χώρους ανθρώπινους για να μείνουμε, να
έχουμε σίτιση, μόρφωση, υγεία. Έχουμε
πολλοί από εμάς πλέον καταλάβει ότι το
μέλλον μας είναι εδώ και χρειάζεται να αγω-
νιστούμε όλοι μαζί για μία καλύτερη ζωή». 

Πρόσφυγες από το στρατόπεδο στα Δια-

βατά διαδήλωσαν με το μπλοκ της ΚΕΕΡΦΑ
στην Πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση και πο-
ρεία της Κυριακής 8 Μάη στη Θεσσαλονίκη.
«Μέλη της ΚΕΕΡΦΑ πήγαν από το πρωί με
αυτοκίνητα στα Διαβατά για να μεταφέρουν
τους πρόσφυγες στη διαδήλωση. Συμμετεί-
χαν αρκετοί οι οποίοι αψήφησαν τις πιέσεις
και τους εκφοβισμούς που έγιναν σε βάρος
τους από την πλευρά της αστυνομίας», μας
είπε ο Κώστας Τορπουζίδης συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. 

Άσυλο
«Όπως μας κατήγγειλαν στη συνέχεια οι

ίδιοι οι πρόσφυγες, η αστυνομία κράτησε
παράνομα τα χαρτιά όσων πήγαν στη συγ-
κέντρωση της Πρωτομαγιάς. Επίσης προ-
σπάθησαν να τους εκφοβίσουν λέγοντάς
τους ότι όσοι κατέβουν στην πορεία κινδυ-
νεύουν να απελαθούν, καθώς επίσης και ότι
αν δεν κατέβουν στην πορεία θα έχουν ευ-
νοϊκότερη μεταχείριση όσον αφορά την πρό-
σβαση στη δυνατότητα αίτησης ασύλου μέ-
σω σκάιπ. Ως ΚΕΕΡΦΑ προσανατολιζόμαστε
να διοργανώσουμε εκδήλωση μαζί με συνδι-
κάτα μέσα στα Διαβατά για να τους ενημε-
ρώσουμε και να συζητήσουμε μαζί τους για
τις δυνατότητες κοινής δράσης προσφύγων
και εργαζόμενων για την υπεράσπιση των δι-
καιωμάτων τους». 

«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει μετα-
τρέψει τις «ανοιχτές δομές φιλοξενίας» σε
κλειστά κέντρα κράτησης προσφύγων και
μεταναστών», καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ χαι-
ρετίζοντας ταυτόχρονα τη συμμετοχή των
προσφύγων και μεταναστών στις συγκεν-
τρώσεις της Πρωτομαγιάς. «Η μη δυνατό-
τητα καταγραφής των αιτημάτων ασύλου
των προσφύγων από την αρμόδια υπηρεσία
ασύλου έχει αφήσει εκτεθειμένους χιλιάδες
πρόσφυγες στο να συλληφθούν από την
ΕΛΑΣ. Η Αστυνομία στήνει μπλόκα στο κέν-
τρο της Αθήνας και συλλαμβάνει πρόσφυ-
γες με ληγμένα χαρτιά.

Η Υπηρεσία Ασύλου δεν παραλαμβάνει
παρά ελάχιστα αιτήματα ασύλου και σχεδόν
κανένας πρόσφυγας από όσους ζουν στην
Αθήνα, και όχι μόνο, δεν έχει δυνατότητα
πρόσβασης στην υπηρεσία προκειμένου να
καταθέσει αίτημα διεθνούς προστασίας.

Οι πρόσφυγες που ζουν στους καταυλι-
σμούς στο Ελληνικό, στο Πειραιά, Σκαρα-
μαγκά, Σχιστό, Ριτσώνα με την φύλαξη του
στρατού, της αστυνομίας και του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών, υποτίθεται ότι «φιλοξενούν-
ται» σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας. Όμως η
έξοδος τους από τον καταυλισμό μπορεί να
τους οδηγήσει στη σύλληψη και φυλάκισή
τους στα γύρω αστυνομικά τμήματα και στα
κέντρα κράτησης. Ιδίως αν προέρχονται από
χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν και άλ-
λες.

Η αδικαιολόγητη και στοχευμένη καθυστέ-
ρηση στην καταγραφή των αιτημάτων ασύ-
λου όλων των προσφύγων που βρίσκονται
στους καταυλισμούς και στις πόλεις, στην
ουσία οδηγεί στην αφαίρεση βασικών δι-
καιωμάτων τους και στη στοχοποίησή τους
ως «παράτυπων» μεταναστών και στην ενδε-
χόμενη έκθεσή τους σε κάθε είδους αυθαι-
ρεσίες.

Δεν είναι δυνατόν το κράτος να κωλυσιερ-
γεί αδικαιολογήτως στην καταγραφή και
εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστα-
σίας και να έρχεται μετά να συλλαμβάνει
τους πρόσφυγες ότι δεν διαθέτουν νομιμο-
ποιητικά έγγραφα.

Μετά την τραγική συμφωνία της ΕΕ με την
Τουρκία, η ελληνική κυβέρνηση έρχεται να
άρει ακόμα ένα δικαίωμα των προσφύγων
στην Ελλάδα. Τη δυνατότητα να καταθέτουν
αίτημα ασύλου.

Η οργανωμένη στοχοποίηση προσφύγων
από το Αφγανιστάν και άλλες χώρες έρχεται
να διαχωρίσει ρατσιστικά πρόσφυγες και με-
τανάστες ανάλογα με την εθνικότητα χωρίς
να λαμβάνει εξατομικευμένα κριτήρια».

Κατερίνα Θωίδου
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Δ
εκάδες πρόσφυγες από το Χαλκερό της Κα-
βάλας συμμετείχαν στην πρωτομαγιάτικη
συγκέντρωση στην Ξάνθη, διαδηλώνοντας

μαζί με τα συνδικάτα στους δρόμους της πόλης,
για πρώτη φορά μετά την εγκατάστασή τους στο
εκεί στρατόπεδο, διεκδικώντας αξιοπρεπείς συνθή-
κες φιλοξενίας και άνοιγμα των συνόρων. 

«Λίγες μέρες πριν από την πρωτομαγιάτικη συγ-
κέντρωση της Κυριακής 8 Μάη, επισκεφτήκαμε
τους πρόσφυγες που βρίσκονται στο στρατόπεδο
στο Χαλκερό, όπου συζητήσαμε μαζί τους», μας εί-
πε ο Παντελής Αποστολίδης από την ΚΕΕΡΦΑ Ξάν-
θης. «Μας είπαν ότι νιώθουν  απογοητευμένοι και
στενοχωρημένοι γιατί ζουν σαν φυλακισμένοι. Για
παράδειγμα, αν μία οικογένεια θέλει να εγκαταλεί-
ψει το στρατόπεδο για να νοικιάσει ένα σπίτι ή να
ζήσει με κάποιους συγγενείς δεν επιτρέπεται, γιατί
πρέπει να βρουν έναν Έλληνα “χορηγό”, να δηλώ-
σουν διεύθυνση, συμβόλαιο και άλλα τέτοια πράγ-
ματα. Μας είπαν επίσης ότι δεν τους συμπεριφέ-
ρονται σαν ανθρώπους που ζούνε στον 21ο αιώνα,
αλλά σαν να έρχονται από κάποιο προηγούμενο αι-
ώνα. Επίσης διαμαρτυρήθηκαν γιατί δεν τους επι-
τρέπουν να κάνουν προσευχή κάθε Παρασκευή.
Από την πλευρά μας τους καλέσαμε να διαδηλώ-
σουν στην συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς για να
παλέψουμε όλοι μαζί για τα αιτήματά τους. 

Ενίσχυση
Βγάλαμε κάλεσμα ως ΚΕΕΡΦΑ και αρχίσαμε να

συγκεντρώνουμε ενίσχυση για να μπορέσουμε να
ναυλώσουμε πούλμαν για να τους μεταφέρει στην
Ξάνθη. Κάναμε περιοδείες και εξορμήσεις σε εργα-
τικούς χώρους, στα μαγαζιά και στην πλατεία και
συγκεντρώσαμε 200 ευρώ οικονομική ενίσχυση. 

Η συγκέντρωση έγινε στο Εργατικό Κέντρο όπου
συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι κυρίως από την ΕΛ-
ΜΕ με το πανώ της ΑΔΕΔΥ. Οι πρόσφυγες με την
μαζική τους παρουσία και τον ενθουσιασμό τους κα-
τάφεραν να ενώσουν όλη την Αριστερά της πόλης
αφού στην πορεία που ακολούθησε συμμετείχαν και
κομμάτια της Αριστεράς που συνήθως πραγματο-
ποιούν ξεχωριστή συγκέντρωση στην πλ. Ελευθε-
ρίας. Μπροστά μπήκε το πανώ της ΑΔΕΔΥ και στη
συνέχεια ήταν το πανώ της Εργατικής Αλληλεγγύης,
των προσφύγων του Χαλκερού και της ΚΕΕΡΦΑ και
ακολουθούσαν τα πανώ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Λαϊ-
κής Αντίστασης και κόσμος της ΛΑΕ. 

Η πορεία ξεσήκωσε όλη την πόλη με τα συνθήματα
“Εργάτες Ενωμένοι ποτέ νικημένοι” και “εργατιά προ-
σφυγιά μια φωνή και μια γροθιά”. Όταν ξαναγυρίσα-
με στο Εργατικό Κέντρο συναντήσαμε το μπλοκ του
ΠΑΜΕ και αντιπροσωπεία του ήρθε και συζήτησε με
τους πρόσφυγες για τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν. Η συγκέντρωση της φετινής Πρωτομαγιάς ήταν
μια διεθνιστική και ενωτική κινητοποίηση και η μαζική
παρουσία των προσφύγων αποτέλεσε ένα μεγάλο
προχώρημα για το εργατικό κίνημα στην πόλη μας». 

ΞΑΝΘΗΕργατιά-προσφυγιά 
μια φωνή και μια γροθιά

Πρόσφυγες από το Ελληνικό και το λιμάνι του Πειραιά διαδηλώνουν με την ΚΕΕΡΦΑ στις 8 Μάη. Φωτό: Στέλιος Μιχαηλίδης

Οι πρόσφυγες στην Ξάνθη, 8 Μάη 
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Ανοίξτε τα σύνορα, Ανοίξτε τις πόλεις

Ανοιχτή εκδήλωση διοργανώνει την
Πέμπτη 12 Μάη στις 7μμ η ΚΕΕΡ-

ΦΑ Πάτρας στο Εργατικό Κέντρο της
πόλης με ομιλητές τον Άρη Καζάνη εκ-
παιδευτικό και τον Πέτρο Κωνσταντί-
νου συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ. 

“Διοργανώνουμε σαν ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας
την εκδήλωση της ερχόμενης Πέμπτης
προκειμένου να ανοίξουμε μέσα στους
εργατικούς χώρους και στους χώρους
της νεολαίας το ζήτημα της οργανωμέ-
νης συμπαράστασης στους πρόσφυγες
από την πλευρά των συνδικάτων και των
φοιτητικών συλλόγων”, μας είπε ο Νεκτά-
ριος Χάινταρ από την ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας.
“Είμαστε ενάντια στη ρατσιστική συμφω-
νία ΕΕ- Τουρκίας και στις συνέπειές της
δηλαδή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και τις απελάσεις και διεκδικούμε αξιο-
πρεπείς ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας,
άσυλο και δικαίωμα στην εργασία, παι-
δεία, υγεία για όλους τους πρόσφυγες.

Στη Μυρσίνη Ηλείας, με απόφαση
του Δήμου ένα παλιό ξενοδοχείο έχει
μετατραπεί σε χώρο φιλοξενίας των

προσφύγων. Είναι μία κίνηση προς τη
σωστή κατεύθυνση αλλά ξερουμε ότι
δεν φτάνει. Δε θέλουμε να μετατραπεί
σε γκέτο, θέλουμε τα παιδιά που ζουν
εκεί να γραφτούν στα σχολεία και
όλοι οι πρόσφυγες να έχουν πρόσβα-
ση στα νοσοκομεία. Χρειάζεται τα σω-
ματεία να διεκδικήσουν προσλήψεις
προσωπικού στους δήμους, στα νοσο-
κομεία και στα σχολεία για να μπορέ-
σουν οι πρόσφυγες να ενταχθούν με
ίσα δικαιώματα στην κοινωνία. Τις
επόμενες ημέρες διοργανώνουμε
εξορμήσεις στο Πανεπιστήμιο, στα νο-
σοκομεία, στο Δήμο Πάτρας και στα
ΕΛΤΑ για να κάνουμε γνωστή την εκ-
δήλωση και να συνδέσουμε τη μάχη
ενάντια στα μνημόνια με τη μάχη για
να είναι οι πρόσφυγες καλοδεχούμε-
νοι στις πόλεις μας”. 

“Οι πρόσφυγες δεν είναι κάτι ξεχωρι-
στό”, μας είπε ο Άρης Καζάνης. “Είναι
οργανικό κομμάτι της εργατικής τάξης
και σαν τέτοιο υπερασπιζόμαστε τα δι-
καιώματά τους. Χρειάζεται τα σωματεία
να διεκδικήσουν τάξεις ένταξης στα
σχολεία για τα προσφυγόπουλα, υγεία,
άσυλο, εργασία και ίσα δικαιώματα”. 

ΠΑΤΡΑ

Σε “απολογία” καλείται η Κατερίνα Πατρικίου, πρώην Δημοτική Σύμβου-
λος Πετρούπολης, μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και του ΣΕΚ την Τρίτη 10 Μάη,

μετά από μήνυση του υποψήφιου βουλευτή της Χ.Α Κουράκου Αθανάσιου
εναντίον της.  

Σύμφωνα με τη δικογραφία που έφτασε στις 19/2/16 στον εισαγγελέα
Eφετών Αθηνών, σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για τα αδικήματα
της “ηθικής αυτουργίας σε ληστεία και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης,
τα οποία φέρεται ότι τέλεσε στις 25/1/2015”. 

Πρόκειται για τη μέρα των βουλευτικών εκλογών, όπου τάγματα εφόδου
της Χ.Α επιχειρούσαν να σπείρουν τον τρόμο σε εκλογικά κέντρα, προπη-
λακίζοντας και τρομοκρατώντας αντιπροσώπους της Αριστεράς και κυρίως
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ και ιδιαίτερα στην Πετρούπολη όπου έσπασαν το πε-
ρίπτερό της αλλά και στο Κερατσίνι, όπου υπόδικοι φασίστες της Χρυσής
Αυγής προκαλούσαν και απειλούσαν.  

Και ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, με βάση αυτές και μόνο τις ανυπόστατες μαρ-
τυρίες του Κουράκου, από το αστυνομικό τμήμα Πετρούπολης εστάλη στις
25/1/2015 υπηρεσιακό σημείωμα προς το εγκληματολογικό το οποίο ζητά «επί-
δειξη φωτογραφιών σεσημασμένων ατόμων, μελών του κόμματος ΑΝΤΑΡΣΥΑ». 

“Έχει αναδειχθεί σε πάγια τακτική των ναζί, όταν προβαίνουν σε κάθε εί-
δους εγκληματική δράση, στη συνέχεια, με τις πλάτες της αστυνομίας και
της δικαιοσύνης, να υποβάλλουν μηνύσεις στα θύματα τους”, ανακοίνωσε η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Και πάντα οι διαδικασίες που αφορούν δικές τους μηνύσεις να
προχωράνε σε χρόνο - ρεκόρ ενώ οι φάκελοι με τα εγκλήματά τους είτε "να
χάνονται" είτε "να βρίσκονται ξεχασμένοι σε κάποιο συρτάρι". Ζητάμε: Την
άμεση παύση του διοικητή του ΑΤ Πετρούπολης που υπογράφει αυτό το
"υπηρεσιακό σημείωμα" του αίσχους. Να απαντήσει ο κ Τόσκας αν υπάρ-
χουν "φάκελοι", για ποια μέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στα πλαίσια ποιας διαδικα-
σίας και με ποιανού ευθύνη. Να ενημερωθούμε για το τι φωτογραφίες επι-
δείχθησαν στον ναζιστή Κουράκο, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα και αντί-
στοιχων αντιδράσεων από την πλευρά των μελών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η συγκεκριμένη μεθόδευση στοχοποίησης της Κατερίνας Πατρικίου, η
οποία είναι τόσο "άγνωστη" που είχε εκλεγεί δημοτική σύμβουλος στην Πε-
τρούπολη, και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν πρόκειται να περάσει και όπως και άλλες
παρόμοιες γελοίες μηνύσεις χρυσαυγιτών προφανώς θα καταρρεύσει. Επί-
σης, να θυμίσουμε στον Τόσκα ότι αυτοί που διώκονται για εγκληματική ορ-
γάνωση είναι βουλευτές και μέλη της Χ.Α”.

Σε μαζική απεργία πείνας για το
άθλιο φαγητό και το νερό προ-

χώρησαν πάνω από χίλιοι πρόσφυ-
γες στο Ελληνικό από τη Δευτέρα
9 Μάη. Πρόκειται για τους πρό-
σφυγες που «στεγάζονται» στις
σκηνές της Ύπατης Αρμοστείας
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Αν-
τιπροσωπεία τους η οποία συναν-
τήθηκε με την ΚΕΕΡΦΑ δήλωσε
ότι: «Πολλά παιδιά καταλήγουν σε
νοσοκομεία με πολυήμερη παρα-
μονή μετά από πόνους στο στομά-
χι. Πολλοί πάσχουν από διάρροια.
Η ιατρική εξέταση είναι πλήρως
ανεπαρκής καθώς δεν υπάρχει το
αναγκαίο προσωπικό, ούτε οι κα-

τάλληλες υποδομές στο χώρο. Η
γεύση του νερού διαφέρει από αυ-
τό που πίνουμε σε άλλα μέρη από
τις βρύσες. Αν το βράσεις για τσάι,
μένει κάτι σαν λάδι στην επιφά-
νεια».

Φιλοξενία, όχι γκέτο

«Η ΠΕΔΑ, η περιφέρεια Αττικής
χρειάζεται να παρέμβουν για να
υπάρξει εξανθρωπισμός της φιλο-
ξενίας στο χώρο του παλιού αερο-
δρομίου. Καλούμε τη διοίκηση του
Ασκληπιείου Βούλας να πάρει την
πρωτοβουλία για να υπάρξει κινη-
τή μονάδα πλήρως εξοπλισμένη
στο χώρο του Ελληνικού. Οι τοπι-

κές δημοτικές αρχές χρειάζεται να
αλλάξουν σελίδα και να διεκδική-
σουν γενναία χρηματοδότηση και
προσωπικό ώστε να αναλάβουν οι
ίδιες την σίτιση και την τροφοδο-
σία με καθαρό νερό του χώρου. Η
στέγαση σε σκηνές χρειάζεται να
πάρει τέλος. Όσο δεν εγκαθι-
στούν τους πρόσφυγες σε ανθρώ-
πινους χώρους φιλοξενίας ας ανα-
λάβουν τις ευθύνες απέναντι σε
χιλιάδες μικρά παιδιά, βρέφη, γυ-
ναίκες που βρίσκονται εκεί, περι-
μένοντας άλλωστε μια διαδικασία
ασύλου που δεν ξεκινάει ποτέ»,
καταλήγει η ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ.

Μ
αζί με την τριήμερη μάχη ενάντια στο ασφαλι-
στικό και το φορολογικό της κυβέρνησης, σω-
ματεία, συλλογικότητες και φορείς της Αγίας

Παρασκευής, του Χαλανδρίου, του Χολαργού και των
Βριλησσίων οργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση την Παρα-
σκευή 13 Μαΐου στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής
απαιτώντας: Να καταργήσουμε τη ρατσιστική συμφω-
νία ΕΕ-Τουρκίας, Ανοιχτά σύνορα, φιλοξενία και όχι
απελάσεις και στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους
πρόσφυγες. 

Την ανοιχτή εκδήλωση καλούν οι: ΠΟΣΠΕΡΤ, Α’-Γ’
ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, το Σωματείο Εργαζομένων
Δήμου Αγ. Παρασκευής, το Σωματείο Εργαζομένων
Δήμου Χαλανδρίου, το Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΑ
Γεννηματάς, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους
Πρόσφυγες Χολαργός/Παπάγου, ο Συντονισμός Φο-
ρέων και Συλλογικοτήτων Βριλησσίων, η Δημοτική Κί-
νηση Φυσάει Κόντρα στην Αγ. Παρασκευή, η ΚΕΕΡΦΑ
Αγ. Παρασκευής/ Χαλανδρίου. 

Η εκδήλωση αποφασίστηκε μετά από σύσκεψη που
έγινε στις 21/4 στην Αγία Παρασκευή μετά από κάλε-
σμα της ΠΟΣΠΕΡΤ. «Να ανοίξουν τα κλειστά κτίρια
των περιοχών της Αγίας Παρασκευής, του Χαλανδρί-
ου, του Χολαργού και των Βριλησσίων και να μετατρα-
πούν σε χώρους φιλοξενίας για τους πρόσφυγες
(κλειστά σχολικά κτίρια, κλειστά νοσοκομεία, κλειστά
εργοστάσια, κλειστά ξενοδοχεία). Να αναλάβουν η Πε-
ριφέρεια, οι Δήμοι και τα νοσοκομεία τη σίτιση και την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των προσφύγων. Έκτα-
κτη κρατική χρηματοδότηση στους ΟΤΑ. Προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού για να στελεχώσουν κατάλληλες
κοινωνικές δομές στέγασης, καθαριότητας, ψυχολογι-
κής υποστήριξης των προσφύγων», αναφέρει το κοινό
κάλεσμα. 

«Είναι ώρα να πάρουμε πρωτοβουλίες ώστε να εξα-
σφαλίσουμε την ανθρώπινη υποδοχή, την στέγαση και
τη φιλοξενία των προσφύγων σε αξιοπρεπείς χώρους.
Απαιτούμε: Εγγραφή των προσφυγόπουλων στα δημό-
σια σχολεία, τάξεις υποδοχής, διορισμούς Δασκάλων
και Καθηγητών. Κατάργηση της ρατσιστικής Συμφω-
νίας Κυβέρνησης- ΕΕ- Τουρκίας. 

Καμία εφαρμογή των διατάξεων του νόμου που ψη-
φίστηκε από τη Βουλή την 1/4 και αφορά φυλακίσεις
και αναγκαστικές απελάσεις στην Τουρκία. Ανοιχτά Σύ-

νορα, Όχι στην Ευρώπη- Φρούριο, ρίξτε τους φρά-
χτες. Δικαίωμα στο Άσυλο- νομιμοποίηση των μετανα-
στών. Stop στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, έξω το
ΝΑΤΟ και η FRONTEX. Έξω οι φασίστες από τις γειτο-
νιές".

Ομιλητές στην Εκδήλωση θα είναι ο Γαβρίλος Κασι-
μάτης εκ μέρους της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Διονύσης Τσάγκλας
πρόεδρος της Α’- Γ’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, η Στέλ-
λα Τζανίνη πρόεδρος του σωματείου Δήμου Αγ. Παρα-
σκευής, ο Θεόδωρος Πισιμίσης πρόεδρος σωματείου
Δήμου Χαλανδρίου, η Αργυρή Ερωτοκρίτου από το
σωματείο ΓΝΑ Γεννηματάς, ο Κώστας Παπαδάκης από
την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Πρόσφυγες Χο-
λαργού-Παπάγου και από την Πολιτική Αγωγή στη Δί-
κη της Χρυσής Αυγής, ο Παύλος Αντωνόπουλος από
το Συντονισμό για το Προσφυγικό, ο Θάνος Ανδρίτσος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγ. Παρασκευής και ο Πέτρος
Κωνσταντίνου Συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. 

Απεργία πείνας στο Ελληνικό

Η στοχοποίηση της Κ. Πατρικίου 
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν θα περάσει

AΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
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ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ ένας “θεσμός” για την τάξη μας

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο

Γ
ια να εξηγήσουμε τη σημασία του
φετινού Μαρξισμού χρειάζεται να
θυμηθούμε τι έχει σημάνει αυτό το

φεστιβάλ των επαναστατικών ιδεών τα
τελευταία τριάντα χρόνια για το κίνημα
και για την επαναστατική αριστερά.

Ξεκινήσαμε να οργανώνουμε το Μαρ-
ξισμό το 1988, είκοσι χρόνια μετά το
Μάη του ’68 και δεκαπέντε από την εξέ-
γερση του Πολυτεχνείου. Ήμασταν υπο-
χρεωμένοι τότε να οργανώσουμε ένα
επαναστατικό «πανεπιστήμιο» για να
μπορέσουμε να θυμίσουμε τι είχε σημά-
νει ο Μάης για το εργατικό κίνημα και
την αριστερά σε όλη την Ευρώπη.

Τί συνέβαινε το 1988 και πήραμε αυτή
την απόφαση; Δεν είχαμε τη δυνατότητα
για τέσσερις μέρες, αλλά μόλις δύο. Δεν
είχαμε την ευκαιρία για πενήντα συζητή-
σεις, αλλά μάξιμουμ δέκα. Ήμασταν μι-
κροί, η αριστερά ήταν σε υποχώρηση κι
αυτός που είχε τη δύναμη σε όλη την Ευ-
ρώπη και στην Ελλάδα ήταν η σοσιαλδη-
μοκρατία. Το 1988 έπαιρνε τα μεγαλύτε-
ρα ποσοστά της παντού. Σε ένα χάρτη
της Ευρώπης εκείνη την περίοδο, σχεδόν
σε όλες τις χώρες, στην Γαλλία, την Ισπα-
νία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα οι
κυβερνήσεις ήταν σοσιαλδημοκρατικές.

Ήταν μια κίνηση του κόσμου που ψήφιζε
σοσιαλδημοκρατία με τεράστιες αυταπά-
τες και με άρνηση τι είχε σημάνει ο Μάης
και το Πολυτεχνείο. Απέναντι σε μια εργα-
τική τάξη που ξανάβγαινε στο προσκήνιο,
η σοσιαλδημοκρατία έδινε τα ρέστα της
για να την πείσει ότι δεν χρειάζεται η επα-
νάσταση και ο Μάης. Δεν έκανε μόνο η δε-
ξιά την προσπάθεια να αντιστρέψει αυτή
την εμπειρία και την προοπτική, το έκανε η
σοσιαλδημοκρατία. Και το έκανε με έξυπνο
τρόπο, όχι με το βούρδουλα, με τις φυλα-
κές και τα δικαστήρια, αλλά με την άποψη
ότι υπάρχει άλλος δρόμος κι αυτός είναι ο
κοινοβουλευτικός. Ο δρόμος που λέει ότι η
εργατική τάξη μπορεί να καλυτερέψει τη
ζωή της, όχι στα οδοφράγματα, όχι στις
καταλήψεις των εργοστασίων, όχι στους
δρόμους των γειτονιών, αλλά ψηφίζοντας
σοσιαλδημοκρατία κάθε τέσσερα χρόνια.

Ήταν μια μεγάλη ανατροπή για μια τά-
ξη που έδινε τις μάχες καταλαμβάνοντας
τα εργοστάσια, που έλεγε ότι μπορώ να
αλλάξω τη ζωή μου από τα κάτω, ότι
έχουμε τη δύναμη να τα πάρουμε όλα
στο πεζοδρόμιο. Και απέναντι σε αυτά, η
σοσιαλδημοκρατία έλεγε όχι, παθητικο-
ποιήσου, μόνο κάθε τέσσερα χρόνια για
τριάντα λεπτά μπορείς να ενδιαφέρεσαι
για την γενική πολιτική, από εκεί και πέ-
ρα ασχολήσου με άλλα πράγματα. Εμείς
θα ενδιαφερόμαστε για τη γενική πολιτι-
κή. Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτικός δρό-
μος και στις “18 Σοσιαλισμός”. 

Στροφή
Αυτό επηρέασε όλα τα κομμάτια των

διανοούμενων και των ακαδημαϊκών εκείνη
την περίοδο. Αυτός είναι ο δρόμος, έλε-
γαν, να κερδίσουμε τη Βουλή και την κυ-
βέρνηση, να συνεργαστούμε με τους «δι-
κούς μας ανθρώπους στην εξουσία». Ήταν
μια στροφή, από μια επανάσταση και έναν
κόσμο που είναι στους δρόμους και έχει
την αυτοπεποίθηση, στη σοσιαλδημοκρα-
τία που σπάει την οργάνωση από τα κάτω
και αρχίζει να καθορίζει τα πράγματα.

Ήταν υποχρεωτικό να ξεκινήσουμε να
οργανώνουμε το Μαρξισμό. Ήταν ο μό-
νος τρόπος -εκτός από τις μάχες- να
μπορέσουν, έστω μια φορά το χρόνο, να
έχουν οι επαναστάτες το δικό τους σχο-
λείο, να μπορούν να συγκεντρώνουν τον
κόσμο τους, την επαναστατική αριστερά
αλλά και αριστερά κομμάτια που είχαν
αυτές τις αυταπάτες. Και να προσπα-
θούν να τις σπάσουν μαζί με τις συζητή-
σεις, την εφημερίδα, το περιοδικό.

Είναι σωστό ότι η εργατική τάξη και η
πρωτοπορία της παίζουν τεράστιο ρόλο
για να αλλάξει η ιστορία. Αλλά, καθώς πα-
λεύουν και αλλάζουν τις ιδέες τους, δεν
έχουν πάντα την εικόνα της θεωρίας και
της ιστορίας. Ένας εργάτης που έχει κερ-
δίσει την απεργία, που φτύνει το ΠΑΣΟΚ,
που ψηφίζει αριστερά, που μπορεί να
συμμετείχε στις εργατικές εκρήξεις, μπο-
ρεί να έχει πλούσια εμπειρία, αλλά δεν
έχει την ιστορία και τη θεωρία της τάξης
του αυτόματα. Ποιος τα εξασφαλίζει αυ-
τά; Ο Λένιν το έβαζε από πολύ νωρίς, από
το 1905, ότι ταυτόχρονα με την κεντρικό-
τητα της τάξης είναι η σημασία του επα-
ναστατικού κόμματος που φέρνει την επα-
ναστατική θεωρία και ιστορία μέσα στην
τάξη για να την κερδίσει. Το κάνει αυτό
γιατί είναι έξυπνο; Όχι, το κάνει γιατί το
επαναστατικό κόμμα είναι ακριβώς αυτό:
η εμπειρία όλης της τάξης, η ιστορία
όλης της τάξης, η θεωρία όλης της τάξης.

Εκεί στηρίζεται ένα επαναστατικό κόμ-
μα. Είναι ο θεματοφύλακας του μαρξι-
σμού και είναι υποχρεωμένο να τον φέρ-
νει μέσα στην εργατική τάξη. Κάθε στιγ-
μή, κάθε λεπτό, αλλά και με ένα πανεπι-
στήμιο που παίζει αυτό το ρόλο. Όσο πε-
ρισσότερες μάχες δίνει η τάξη, τόσο πε-
ρισσότερες είναι αυτές οι ανάγκες.

Όταν λοιπόν το 1988 λέγαμε ότι η επα-

νάσταση είναι επίκαιρη, ότι η εργατική τά-
ξη μπορεί, σήμαινε ότι εμείς και ένα ολό-
κληρο κομμάτι της αριστεράς προετοιμα-
ζόταν για να αντιμετωπίσει το 1989. Όταν
κατέρρεε η Ανατολική Ευρώπη και η κυ-
ρίαρχη προπαγάνδα έλεγε ότι η αγορά εί-
ναι μονόδρομος, οι εργάτες έχουν πάει
δεξιά και τώρα ο «θριαμβευτής καπιταλι-
σμός» θα μπορέσει να ποδοπατήσει την
εργατική τάξη. Είχε υποχωρήσει όλη η
αριστερά σε αυτό στην Ελλάδα, το ΚΚΕ, ο
Συνασπισμός, αλλά και το αριστερό τμή-
μα του ΠΑΣΟΚ που είχε σπάσει το 1985
και γύρισε πίσω. Αυτές ήταν οι εξελίξεις.

Ο Μαρξισμός έπαιξε ρόλο απέναντι στη
δεξιά στροφή της σοσιαλδημοκρατίας και
του αριστερού ρεφορμισμού. Έπαιξε ρό-
λο μέσα σε συνθήκες που είχαμε το σπά-
σιμο χιλιάδων αγωνιστών από το ΚΚΕ όταν
συνεργάστηκε με τη ΝΔ. Το ότι είχε γίνει ο
Μαρξισμός, το ’88, το ’89, το ’90, κάνο-
ντας την αντιπαράθεση για το τι ήταν το
ανατολικό μπλοκ, σήμαινε ότι βάλαμε τις
ρίζες για να αρχίσουμε να ανασυντάσουμε
κομμάτια της αριστεράς που έσπαγαν από
το ρεφορμισμό και από το ΠΑΣΟΚ.

21ος αιώνας
Δεύτερη φάση το 2000, ο 21ος αι-

ώνας. Τι αλλαγή υπήρχε τότε; Η αρχή
του καινούργιου αιώνα σήμαινε την όξυν-
ση της κρίσης του καπιταλισμού και της
κρίσης της σοσιαλδημοκρατίας. Αρχίσα-
νε να χάνουνε, να μην μπορούν να ελέγ-
ξουν τον κόσμο που τους ψήφιζε. Ενα
καινούργιο κίνημα, νεολαίας και εργατών
άρχισε για πρώτη φορά ξανά να μιλάει
ενάντια στον καπιταλισμό. Χωρίς εμπει-
ρίες, αλλά με αυτοπεποίθηση ότι μπο-
ρούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και το
δείχνουμε με διαδηλώσεις ενάντια στους
G8, στο ΔΝΤ, την ΕΕ. Μπαίναμε σε πούλ-
μαν και βαπόρια για να διαδηλώσουμε
τότε στην Πράγα και τη Γένοβα.

Ποια ήταν η συζήτηση και το δίλημμα τό-
τε; Τι είναι αυτό το καινούργιο κίνημα;
Ενάντια στην παγκοσμιοποίηση ή αντικαπι-
ταλιστικό; Ο ΣΥΡΙΖΑ στήθηκε πάνω στην
πρώτη θεωρία, ενός νέου κινήματος ενάν-
τια στην παγκοσμιοποίηση. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στήθηκε πάνω στην άλλη άποψη, ενός νέου
αντικαπιταλιστικού κινήματος. Οι ρίζες της

ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι στο 2000. Τότε στο Μαρξι-
σμό κάναμε παράλληλες συζητήσεις και
όλοι ήθελαν να συζητήσουν τι είναι αυτό το
νέο κίνημα, ποια η στρατηγική για την αρι-
στερά, πώς συνδέεται με την εργατική τά-
ξη, υπάρχει εργατική τάξη ή είναι μόνο το
νέο κίνημα το υποκείμενο της ανατροπής;

Αυτή η συζήτηση καθόρισε το αντιπο-
λεμικό κίνημα ενάντια στον πόλεμο στο
Ιράκ, απέναντι σε όλα τα αντιδραστικά
επιχειρήματα σε σχέση με το Ισλάμ. Ξα-
νάβαλε στην ατζέντα τον αντιμπεριαλι-
σμό. Αυτή η μάχη έφτασε στην ήττα του
αμερικάνικου και του βρετανικού ιμπερια-
λισμού στη Μέση Ανατολή. Οι ρίζες της
ήταν στο αντικαπιταλιστικό κίνημα που
έδινε τις μάχες με τους G8 και το ΔΝΤ,
και στην καρδιά του αντιπολεμικού κινή-
ματος ήταν μια αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά που μπήκε μπροστά για να το οργα-
νώσει. Ο συνδυασμός του καινούργιου κι-
νήματος με μια μεγαλύτερη επαναστατι-
κή αριστερά άνοιξε νέες δυνατότητες

Ο τρίτος σταθμός είναι τώρα. Ο Μαρξι-
σμός είναι και πάλι το «πανεπιστήμιο των
επαναστατών», μόνο που τώρα οι επανα-
στάτες είναι πολύ περισσότεροι, η γκάμα
και η εμβέλειά τους είναι πολύ ευρύτερη,
οι δυνατότητές τους να καθορίσουν τις
εξελίξεις είναι ακόμα μεγαλύτερες. 

Είναι βολονταρισμός αυτό; Όχι! Να θυ-
μηθούμε τον Λένιν που έβαζε ότι μπορεί να
γίνει επανάσταση, μέσα σε τέσσερις προ-
ϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η κρίση της αστι-
κής κοινωνίας, οικονομική, πολιτική, ιδεο-
λογική, με τα κόμματά της και τους θε-
σμούς της στη χειρότερη κρίση. Η δεύτε-
ρη είναι ότι η εργατική τάξη δε θέλει και
δεν ανέχεται τον τρόπο που μέχρι τώρα
την ελέγχουν. Το τρίτο είναι ότι η κυρίαρχη
τάξη έχει χάσει τον έλεγχο ή δεν μπορεί να
ελέγξει όπως παλιά. Και η τέταρτη είναι το
επαναστατικό κόμμα. Πάνω σε αυτές τις
τέσσερις προϋποθέσεις στηρίχτηκαν οι
μπολσεβίκοι για να παίξουν τότε τον ιστο-
ρικό ρόλο τους και να ανοίξουν την επανα-
στατική προοπτική σε όλη την Ευρώπη.

Ισχύουν και τα τέσσερα σήμερα; Δυνη-
τικά ναι, ισχύουν ένα προς ένα. Και στο

αντικειμενικό και στο υποκειμενικό επίπε-
δο υπάρχουν σαν προσδιορισμοί πολύ
καθαρά. Αυτό σημαίνει ότι περιμένουμε
την επανάσταση; Όχι, δεν ξεχνάμε ότι εί-
ναι δυνητικά και το πιο δυνητικό είναι το
επαναστατικό κόμμα. Το πώς δηλαδή
όλος αυτός ο κόσμος θα κερδηθεί σε αυ-
τή την προοπτική. Σε όλη την Ευρώπη η
πάλη για επαναστατικά κόμματα έχει
αποκτήσει τεράστια σημασία.

Ενιαίο μέτωπο
Ο φετινός Μαρξισμός είναι στηριγμέ-

νος σε αυτά τα τέσσερα σημεία. Να συ-
ζητήσουμε και να καταλάβουμε ότι και τα
τέσσερα υπάρχουν αλλά ταυτόχρονα ότι
χρειάζεται να τα οργανώσουμε για να
προχωρήσουν. Όλο το πρόγραμμα, είτε
μιλάμε για τις επαναστάσεις, είτε μιλάμε
για τη θεωρία, είτε μιλάμε για τις πρωτο-
βουλίες, όλες οι συζητήσεις έχουν στην
καρδιά τους την κατανόηση για το πού
είναι πολιτικά τα πράγματα και για το
πώς θα πάνε μπροστά. 

Υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες
για τον κόσμο που δουλεύουμε μαζί,
στον εργατικό χώρο, στη σχολή, στο
σχολείο, στη γειτονιά να έρθουν στο
Μαρξισμό. Το ενιαίο μέτωπο, ότι πα-
λεύουμε μαζί και παράλληλα κάνουμε
αντιπαράθεση για να ξεκαθαρίζουμε στις
ιδέες, ισχύει και στο Μαρξισμό.

Η παρουσία των προσφύγων στο Μαρξι-
σμό είναι κρίσιμη. Το 1905 για να μπεις στις
μεγάλες πόλεις της Ρωσίας, τη Μόσχα, την
Πετρούπολη, αν ήσουν εβραίος χρειαζό-
σουν κάρτα εισόδου. Αλλιώς η θέση σου
ήταν στα γκέτο, μακριά. Σας θυμίζει κάτι; 

Η επανάσταση ξεκίνησε ως απεργία
ενός μπερδεμένου πλήθους που μπορεί
να κρατούσε και χριστιανικά λάβαρα
στην αρχή όταν πήγαινε να δώσει τα αι-
τήματά του στον Τσάρο. Αλλά μετά έκα-
νε σοβιέτ και στη Πετρούπολη και στη
Μόσχα. Ποιοι ήταν πρόεδροι; Στην Πε-
τρούπολη ήταν ο Τρότσκι, εβραίος. Στο
δεύτερο πανρωσικό συνέδριο των σοβιέτ
το 1917 εκλέχτηκε πρόεδρος ο Κάμενεφ,
εβραίος. Πώς έφτασε το εργατικό κίνημα
να έχει εβραίους επικεφαλής στα ανώτα-
τα όργανα; Η επανάσταση σάρωσε όλες
τις ιδέες και πάνω σε αυτά είχε δουλέψει
το κόμμα του Λένιν. Γιατί ήταν καθαρό
ότι σε κάθε εργοστάσιο φτιάχνεις ομά-
δες που παλεύουν για όλα τα ζητήματα.
Όχι μόνο για τα οικονομικά αιτήματα αλ-
λά και ενάντια στις βρομιές του ρατσι-
σμού. Αυτή η μαγιά, όταν έφτασε η στιγ-
μή, έκανε τους χτεσινούς «αποδιοπομ-
παίους τράγους» επικεφαλής όλης της
επαναστατημένης εργατικής τάξης.

Γι’ αυτά παλεύουμε. Ο Μαρξισμός εί-
ναι κομμάτι αυτής της προσπάθειας, να
κερδίζουμε μαζί με τις καθημερινές μά-
χες και το προχώρημα σε αυτές τις ιδέ-
ες. Για να φτάσουμε σε μια κοινωνία που
οι πρόσφυγες θα είναι επικεφαλής των
σοβιέτ και όλοι εμείς θα χειροκροτάμε.

Μαρία Στύλλου

Πέμπτη 19Μάη

Η εργατική αντίσταση 
στα μνημόνια!
Αμφιθέατρο Δεριγνύ 19.00-21.00

Ομιλητές: Λένα Βερδέ, Τάσος Αναστασιάδης, 

Σαράντος Αλεξανδρής, Στέλιος Μιχαηλίδης,

Κώστας Καταραχιάς

Κυριακή 22Μάη

Μπορούμε 
να αλλάξουμε 
τον κόσμο
Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00

Ομιλητές: Μπριντ Σμιθ, Μαρία Στύλλου, 

Θανάσης Διαβολάκης, Ζανέτα Λυσικάτου,

πρόσφυγες από Ελληνικό και Πειραιά 

και απεργοί από τις πρόσφατες μάχες

Παρασκευή 20Μάη

Σύνορα ανοιχτά 
για την προσφυγιά
Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00

Ομιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος, 

Δημήτρης Αγγελίδης, Έφη Λατσούδη, 

Βασίλης Κουκαλάνι, Πέτρος Κωνσταντίνου

Κάθε μέρα κλείνει με μια μεγάλη συζήτηση

Σάββατο 21Μάη

Διεθνιστικό 
ΟΧΙ στην ΕΕ

Μεγάλο Αμφιθέατρο  19.00-21.00

Ομιλητές: Άλεξ Καλλινικος, 

Νίκος Στραβελάκης, Πάνος Γκαργκάνας
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Η
Ιταλία βρίσκεται επικεφαλής της νέας επίθεσης για δυο
λόγους. Αφενός είναι η παλιά αποικιοκρατική δύναμη
που είχε στον έλεγχό της τη Λιβύη ως το 1943 και τη θε-

ωρεί πίσω αυλή της, με τον ίδιο τρόπο που η Γαλλία βρίσκεται
πάντα στην πρώτη γραμμή για βομβαρδισμούς στη Συρία. Αφε-
τέρου, γιατί η Λιβύη είναι το πέρασμα χιλιάδων προσφύγων και
μεταναστών προς τα ιταλικά νησιά και προς την Ευρώπη. 

Το καθεστώς Καντάφι ιδιαίτερα στα τελευταία του χρόνια εί-
χε αποδειχθεί ο καλύτερος σύμμαχος της Ευρώπης φρούριο,
εξασφαλίζοντας ότι οι Αφρικανοί μετανάστες θα κατέληγαν σε
φυλακές και σε στρατόπεδα εντός λιβυκού εδάφους και όχι σε
βάρκες που φτάνουν στη Λαμπεντούζα ή τη Σικελία. Η κατάρ-
ρευση του καθεστώτος άνοιξε τις πύλες της μετανάστευσης
και οι πρώτοι μαζικοί πνιγμοί μεταναστών μετατράπηκαν σε ορ-
γή και πίεση για να σπάσουν οι συμφωνίες του Δουβλίνου και
όλοι οι μηχανισμοί της Ευρώπης φρούριο.

Τώρα, με την συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και την κλιμάκωση των
ρατσιστικών φραγμών στην Ελλάδα και στα υπόλοιπα Βαλκά-
νια, ο λεγόμενος “κεντρικός μεσογειακός διάδρομος” ξαναγίνε-
ται κομβικός. Το 2016, οι περισσότεροι νεκροί μετανάστες και
πρόσφυγες στα νερά της Μεσογείου είναι στο πέρασμα μεταξύ
Λιβύης και Ιταλίας (976 θύματα επισήμως μέχρι τις 6 Μάη, δί-
πλα στους ακόμη 376 ανθρώπους που έχουν πνιγεί φέτος στο

Αιγαίο). Περίπου 30 χιλιάδες έχουν φτάσει φέτος στην Ιταλία.
Στην πλειονότητά τους μέχρι στιγμής αυτοί που προσπαθούν
να περάσουν μέσω Λιβύης προέρχονται από τη Νιγηρία, την
Γκάμπια, τη Σενεγάλη, τη Γουϊνέα και την Ακτή του Ελεφαντο-
στού. Όμως, οι προβλέψεις των ίδιων των οργανισμών του
ΟΗΕ είναι ότι θα αυξηθεί και ο κόσμος από την Ασία που επιχει-
ρεί αυτό το δύσκολο θαλάσσιο πέρασμα. 

Η επέμβαση που ετοιμάζει η Ιταλία βάζει στόχο και να εξα-
σφαλίσει ότι η πολιτική του Καντάφι θα ξαναβρεί στήριγμα.
Θέλουν κάποιο καθεστώς που θα μπορεί να μαντρώνει πρό-
σφυγες και μετανάστες στην Αφρική, ή θα βουλιάζει τις βάρ-
κες τους πριν φτάσουν σε ευρωπαϊκά νερά. Από κοντά ακο-
λουθεί και το ΝΑΤΟ, το οποίο θέλει να επεκτείνει την αντιπρο-
σφυγική του δράση. Ο αναπληρωτής γραμματέας του δήλωσε
την περασμένη βδομάδα ότι αναμένουν -και αυτοί- επίσημη
πρόσκληση από τη νέα κυβέρνηση της Λιβύης για ΝΑΤΟϊκή εμ-
πλοκή πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία τον ερχό-
μενο Ιούλη.

Ο Ομπάμα, στη συνέντευξη που αναφέραμε στις πάνω στή-
λες, ανάμεσα σε άλλα ρίχνει και ορισμένα καρφιά στον Σαρκοζί

και τον Μπερλουσκόνι. Λέει, πως ορισμένοι Ευρωπαίοι, ζητού-
σαν επίμονα επέμβαση στη Λιβύη το 2011, αλλά δεν ήταν διατε-
θειμένοι να προσφέρουν οι ίδιοι στρατεύματα. Ενώ στη συνέ-
χεια, λέει, βομβάρδιζαν στόχους για να κάνουν φιγούρα, ενώ
ήταν οι αμερικάνικες δυνάμεις αυτές που είχαν διαλύσει την αν-
τιαεροπορική άμυνα. Παράλληλα, οι σύμβουλοι της Χίλαρι Κλίν-
τον που θέλουν τώρα να της ξαναφτιάξουν το προφίλ, ξεπλέ-
νοντάς την από το λιβυκό φιάσκο του 2011, μας προσφέρουν
ένα ακόμη στοιχείο. Η αποτυχία, λένε, οφείλεται στο ότι ποτέ
δεν βρέθηκε πολιτικός σύμμαχος των ιμπεριαλιστών στη Λιβύη
που να αποδεχθεί αμερικάνικη παρουσία στο έδαφος.

Τώρα, οι ευρωπαίοι πρόθυμοι ρισκάρουν να μπουν με χερ-
σαία παρουσία σε μια Λιβύη που βρίσκεται σε ακόμη βαθύτερο
χάος. Αν το αντιπολεμικό κίνημα το 2011 τούς έκοψε τη φόρα
και δεν τους άφησε να ολοκληρώσουν το έγκλημά τους, σήμε-
ρα μπορούν να βρουν μπροστά τους και το τεράστιο κίνημα αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες, που δεν θα τους αφήσει να
απλώσουν τους ρατσιστικούς τους φράχτες ακόμη και στις
ακτές της Αφρικής.

Ο μεσογειακός διάδρομος θανάτου

ΛΙΒΥΗ Ετοιμάζουν νέα ιμπεριαλιστική επέμβαση

Μ
ια νέα ιμπεριαλιστική επέμ-
βαση ετοιμάζουν στη Λιβύη
τους επόμενους μήνες, επι-

σφραγίζοντας οριστικά την ολική
αποτυχία της επέμβασης του 2011.
Το Μάρτη του 2011 στη διάρκεια
της επανάστασης που ανέτρεψε τον
Καντάφι, οι χώρες του ΝΑΤΟ σε
συμμαχία με αραβικές μοναρχίες
άρχισαν να βομβαρδίζουν τη Λιβύη,
για να “σώσουν τον άμαχο πληθυ-
σμό από τις σφαγές του Καντάφι”. 

Στην πραγματικότητα ήθελαν να
καθορίσουν ότι το μετεπαναστατικό
σκηνικό της Λιβύης δεν θα ξέφευγε
από τα όρια της ιμπεριαλιστικής τά-
ξης και ασφάλειας. Πέντε χρόνια με-
τά, οι ίδιοι παραδέχονται ότι το χάος
στη Λιβύη είναι απερίγραπτο. Ο Ομ-
πάμα στην τελευταία του πολυσέλιδη
συνέντευξη στο περιοδικό Ατλάντικ,
υποστηρίζει ότι η επέμβαση στη Λι-
βύη ήταν το μεγαλύτερο λάθος της
θητείας του. Και τώρα η Ιταλία ηγεί-
ται ενός νέου μπλοκ “προθύμων” που
θα ξαναεπέμβει ελπίζοντας να επιβά-
λει τη “σταθερότητα” άλλη μια φορά.

Οι σχεδιασμοί κάνουν λόγο για
πέντε με έξι χιλιάδες στρατιώτες. Η
Βρετανία δηλώνει διαθέσιμη να προ-
σφέρει 800 έως 1300, ανάλογα με
το τι θα δώσουν και οι υπόλοιποι:
Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία. Είναι
ακόμα άγνωστο ποια σχεδιάζουν να
είναι η συμμετοχή αραβικών καθε-
στώτων, όπως η Αίγυπτος.

Η Λιβύη είναι στρατιωτικά χωρι-
σμένη σε τουλάχιστον τέσσερα κομ-
μάτια, ανατολικά κάτω από το στρα-
τό που υπάκουγε στην κυβέρνηση
του Τομπρούκ, δυτικά έχει τον έλεγ-
χο η συμμαχία που είχε την κυβέρ-
νηση της Τρίπολης, στο μέσο της
μεσογειακής ακτής έχει απλώσει τον

έλεγχό του το Ισλαμικό Κράτος, ενώ
τα νοτιοδυτικά πολιτοφυλακές των
Τουαρέγκ. Στην πραγματικότητα η
περιγραφή αυτή είναι απλοποιημέ-
νη. Ο Άγγλος υπουργός Εξωτερι-
κών, απαντώντας σε ερωτήσεις στο
Κοινοβούλιο σχετικά με τις “δύο αν-
τιμαχόμενες πλευρές στη Λιβύη” εί-
πε πρόσφατα πως “μακάρι να ήταν
τόσο απλά τα πράγματα και να
υπήρχαν δύο πλευρές. 120 πλευρές
υπάρχουν”. Η δήλωση έγινε μία μέ-
ρα αφού είχε γυρίσει ο ίδιος από
επίσκεψη στην Τρίπολη της Λιβύης.

Μέχρι πρόσφατα η Λιβύη είχε δύο
κυβερνήσεις. Μετά από τις συστη-
ματικές προσπάθειες των ξένων δυ-
νάμεων, στήθηκε μια “ενιαία κυβέρ-
νηση” με την οποία θα μπορούσαν
να έχουν συνομιλίες. Το αποτέλεσμα
ήταν αντί για μία στη θέση των δύο
κυβερνήσεων, απλώς απέκτησαν μία
τρίτη στο πλάι των άλλων δύο. Το
κοινοβούλιο του Τομπρούκ, το οποίο
αναγνώριζαν οι ξένες δυνάμεις, ακό-

μη δεν έχει αναγνωρίσει την ισχύ
της νέας κυβέρνησης. Αυτή η κυ-
βέρνηση είναι που τώρα πρέπει να
κάνει επίσημη “πρόσκληση” στη
συμμαχία που στήνει η Ιταλία για να
έρθει στη χώρα. 

Συγκρούσεις

Προς το παρόν, ο νέος δοτός
πρόεδρος της χώρας πιέζει τους ιμ-
περιαλιστές να διακόψουν το εμ-
πάργκο και να αρχίσουν να προμη-
θεύουν με οπλισμό τον στρατό του.
Όμως, κανείς δεν εμπιστεύεται κα-
νέναν. Οι αντιμαχόμενοι στρατοί
έφτασαν την περασμένη βδομάδα
να αλληλοεμποδίζουν την εξαγωγή
πετρελαίου, ενώ στην Τρίπολη λίγο
μετά την επίσκεψη δυτικών πρέσβε-
ων που έφτασαν για να αναγνωρί-
σουν την νέα κυβέρνηση, ξέσπασαν
ένοπλες συγκρούσεις. 

Στα ανατολικά, έχει επιβάλει τον
έλεγχό του ο στρατηγός Χαλίφα Χά-
φταρ, ο οποίος παρουσιάζεται ως ο

φόβος και ο τρόμος των ισλαμιστών,
αλλά όλοι ξέρουν πως τα όπλα και
τη στήριξη δεν την οφείλει στο…
κοινοβούλιο του Τομπρούκ, αλλά
στον δικτάτορα της Αιγύπτου Σίσι,
που του παρέχει ό,τι χρειάζεται.
Ανάμεσα στους στόχους της επέμ-
βασης του 2011 ήταν να διασφαλι-
στεί και η ομαλή ροή του πετρελαί-
ου. Αυτός ο στόχος απέτυχε πατα-
γωδώς και σήμερα υπάρχουν εγκα-
ταστάσεις που από την αχρησία και
από την αδυναμία εξαγωγών έχουν
ήδη οδηγηθεί σε καταστροφή.

Μέσα σε μια τέτοια κατάσταση, οι
Δυτικοί υποστηρίζουν ότι η επέμβα-
ση που ετοιμάζουν δεν είναι “πολε-
μική”, αλλά απλώς για να εκπαιδευ-
τεί ο στρατός που έχει ανάγκη η νέα
κυβέρνηση. Αυτή είναι και η δικαιο-
λογία που χρησιμοποιεί ο Κάμερον
στη Βρετανία. Αρνείται να παρου-
σιαστεί στο Κοινοβούλιο για να
απαντήσει σε ερωτήσεις, ενώ οι
Υπουργοί του λένε πως δεν απαιτεί-

ται ψηφοφορία από τη Βουλή, γιατί
δεν πρόκειται για πολεμική επέμβα-
ση. Την τελευταία φορά που ο Κάμε-
ρον ζήτησε ψήφο από τη Βουλή για
πολεμική επέμβαση, στη Συρία, την
έχασε. Τα ψέματα δεν πολυπερνάνε.
Οι ίδιοι οι βουλευτές των Συντηρητι-
κών που δεν έχουν όρεξη να ξαναϋ-
ποστηρίξουν έναν πόλεμο-φιάσκο
λένε πως “Η Λιβύη είναι ένα αποτυ-
χημένο κράτος που βρίσκεται σε κα-
τάσταση πολυμέτωπου εμφύλιου
πόλεμου, συνεπώς οποιαδήποτε
ανάπτυξη βρετανικών δυνάμεων, εξ
ορισμού είναι εμπλοκή σε πολεμική
σύρραξη”.

Μέσα στη βδομάδα οργανώνονται
στη Βιέννη συνομιλίες για το πώς θα
στηριχτεί η νέα κυβέρνηση και τα
επόμενα βήματα της επέμβασης. Ο
φόβος τους για την κατάσταση στη
Λιβύη αντανακλάται στο ότι η αναλο-
γία στρατιωτών που προορίζονται
για την ασφάλεια της νέας αποστο-
λής είναι μεγαλύτερη από άλλες
επεμβάσεις, ακόμη και στο Ιράκ. Αν,
όπως λένε, υπάρχουν 120 πλευρές
σε αυτόν τον πόλεμο, οι στρατιώτες
που θα πατήσουν τα πόδια τους στη
Λιβύη πρέπει να φυλάγονται από
120 μεριές. Φυσικά, όπως και στη
Συρία, όλοι δηλώνουν εναντίον του
Ισλαμικού Κράτους, και ζητάνε όπλα
για να το πολεμήσουν. Πέρα από τις
υποκρισίες τους, είναι ένα από τα
κατορθώματα της επέμβασης του
2011 ότι έφτασαν να έχουν στη Λι-
βύη εξαγωγή “Ισλαμικού Κράτους”
από τη Συρία. Σύμφωνα με το Πεν-
τάγωνο, μέσα στην περασμένη χρο-
νιά οι μαχητές του ISIS αυξήθηκαν
από τέσσερις σε έξι χιλιάδες στη Λι-
βύη.

Νίκος ΛούντοςΠρόσφυγες από την Λιβύη  
στα ανοιχτά της Ιταλίας



Σ
τις αρχές Μάη συμπληρώνον-
ται δέκα χρόνια από την 4η
διοργάνωση του Ευρωπαϊκού

Κοινωνικού Φόρουμ της Αθήνας. Για
τους νεώτερους συντρόφους και
συντρόφισες πρόκειται για έναν όρο
άγνωστο. Το αντικαπιταλιστικό κίνη-
μα όμως είναι γνωστό και οικείο. Εί-
ναι το διεθνές κίνημα ενάντια στην
καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση,
που γεννήθηκε στο Σιάτλ τον Νοέμ-
βρη του 1999 με τις διαδηλώσεις
ενάντια στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου και απλώθηκε γοργά σε
όλο τον κόσμο, προκαλώντας εστίες
αντίστασης και μεγάλα κινηματικά
γεγονότα. 

Στην Γένοβα τον Ιούλη του 2001
με τη διαδήλωση κατά της συνόδου
των G8 σφραγίστηκε η δυναμική
επανεμφάνιση του κινήματος μετά
από δεκαετίες υποχώρησης. Οι
διοργανώσεις των φόρουμ προέκυ-
ψαν σαν ανάγκη και δυνατότητα των
οργανώσεων των ακτιβιστών να συ-
ζητούν οργανωμένα και δημοκρατι-
κά, να εκτιμούν την κατάσταση και
να προγραμματίζουν τις επόμενες
κινήσεις του κινήματος.

Η πρώτη συνάντηση το 2002 στη
Φλωρεντία ανέδειξε τη σοβαρότητα
του επερχόμενου πολέμου των ΗΠΑ
στο Ιράκ και καρπός της ήταν η
διοργάνωση της 15ης Φλεβάρη
2003, της παγκόσμιας μέρας ενάν-
τια στον πόλεμο. Το διεθνές αντιπο-
λεμικό κίνημα έχει πατρίδα τη Φλω-
ρεντία και τη διαδήλωση ενός εκα-
τομμυρίου που έκλεισε το φόρουμ.
Οι επόμενες συναντήσεις έγιναν στο
Παρίσι (2003) και στο Λονδίνο
(2004) και από τη μεριά τους συνέ-
βαλαν στην πολιτική συζήτηση για
την αντίσταση στον νεοφιλελευθερι-
σμό, για τη συνέχεια του αντιπολεμι-
κού κινήματος, για την πάλη ενάντια
στον ρατσισμό και την ισλαμοφοβία.

Το 2006 φτάσαμε στην Αθήνα μέ-
σα σε μια καινούργια φάση ανόδου
της ριζοσπαστικοποίησης. Ένα χρό-
νο πριν, στο δημοψήφισμα για το
Ευρωσύνταγμα στη Γαλλία νίκησε
το «ΟΧΙ» σφραγίζοντας μια μεγάλη
επιτυχία του νέου κινήματος σε ένα
κατ’εξοχή πολιτικό τεραίν. Τις μέρες
που ετοιμαζόταν το φόρουμ της
Αθήνας, η νεολαία της Γαλλίας πέ-
τυχε νέα νίκη, όταν ανάγκασε την
κυβέρνηση ντε Βιλπέν να αποσύρει
το CPE, το αντι-εργατικό νομοσχέ-
διο για την πρώτη απασχόληση.
Στην Ιταλία ο Μπερλουσκόνι μόλις
είχε χάσει τις εκλογές από την Κεν-
τροαριστερά. Το παγκόσμιο αντιπο-
λεμικό κίνημα δυνάμωνε με κεντρικό
στόχο να εμποδίσει τον Μπους και
τους «πρόθυμους» συμμάχους του
για στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν.
Η Λατινική Αμερική ζούσε έναν συ-
νεχόμενο αναβρασμό, μετά τις επι-
τυχίες των κυβερνήσεων Τσάβες
στη Βενεζουέλα και Μοράλες στη
Βολιβία, που ανακοίνωσαν εθνικο-
ποίηση των πετρελαίων τους προκα-
λώντας πανικό στους καπιταλιστές

και στις ΗΠΑ που έβλεπε την «αυλή»
της να βγαίνει εκτός ελέγχου. 

Eκρηκτική συνταγή

Με αυτή την εκρηκτική συνταγή
υποδεχτήκαμε το φόρουμ στην Αθή-
να. Η εργατική τάξη έδινε τις μάχες
της ενάντια στην κυβέρνηση Καρα-
μανλή, με τους εργάτες των λιπα-
σμάτων στην πρώτη γραμμή και τα
πανεπιστήμια να βράζουν. Λίγο νω-
ρίτερα η Συμμαχία Σταματείστε τον
Πόλεμο είχε «σηκώσει» μια μεγάλη
αντιπαράθεση ενάντια στην ισλαμο-
φοβία με αφορμή την υπόθεση των
απαγωγών Πακιστανών και των τη-
λεφωνικών υποκλοπών με πλάτες
του υπουργού Βουλγαράκη. Τον
Απρίλη η Αμερικανίδα υπουργός
εξωτερικών Κοντολίζα Ράις επισκέ-
φτηκε την Αθήνα σχεδόν μυστικά,
χωρίς να αποφύγει τις αντιπολεμικές
διαδηλώσεις.  

Από τη μεριά της Πρωτοβουλίας
«Γένοβα» και της «Συμμαχίας Σταμα-
τείστε τον Πόλεμο», κρίναμε ότι αυ-
τές οι πολιτικές εξελίξεις καταδεί-
κνυαν τα πολιτικά κέντρα και τα κα-
θήκοντα της περιόδου: Την επιμονή
στη δύναμη του αντιπολεμικού κινή-
ματος να σταματήσει την κατοχή
στο Ιράκ και να εμποδίσει νέο πόλε-
μο στο Ιράν. Τη στήριξη στους εργα-
τικούς αγώνες. Το βάθαιμα της συ-
ζήτησης πάνω στην προοπτική: Μά-
χη ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό
ή ενάντια στον καπιταλισμό; Η απάν-
τηση καθόριζε και τον στόχο: το δί-
λημμα «κυβερνητική αλλαγή ή ανα-
τροπή;» επανερχόταν στην ημερή-

σια διάταξη και με την κεντροαρι-
στερά προ των πυλών ή/και στην κυ-
βέρνηση, ζητούσε απαντήσεις.

Την ίδια στιγμή, υπερασπίζαμε το
αντικαπιταλιστικό κίνημα απέναντι
σε όσους το πολέμησαν ή το υποτί-
μησαν με σεχταριστικό τρόπο. Η
ηγεσία του ΚΚΕ είχε επιλέξει τις κα-
ταγγελίες στη βάση της έλλειψης
επαναστατικής καθαρότητας, αν και
πιεσμένη από τα γεγονότα πήρε μέ-
ρος σε κάποιες κινητοποιήσεις. 

Το στρατόπεδο του Σύριζα συμμε-
τείχε ενεργά στα φόρουμ αλλά με
όλες τις ταλαντεύσεις σε σχέση με
τον πόλεμο (αρχικά τήρηση ίσων
αποστάσεων, στη συνέχεια υποβάθ-
μιση του όλου ζητήματος του πολέ-
μου) αλλά και σε σχέση με τη στρα-
τηγική του κινήματος.

Από όλες τις διαμάχες που συνό-
δευσαν τα τρία πρώτα ΕΚΦ, η πιο
έντονη και σε τελική ανάλυση αδιέ-
ξοδη ήταν η αντιπαράθεση ανάμεσα
«στο πολιτικό και το κοινωνικό». Οι
πολέμιοι του πρώτου στο ΕΚΦ συμ-
βούλευαν το κίνημα να αποφεύγει
τις πολιτικές πρωτοβουλίες και αντί
αυτού να διαμορφώνει ιδέες, προ-
γράμματα και εναλλακτικές λύσεις
με στόχο να ηγεμονεύσει στην «κοι-
νή γνώμη» και μέσω αυτής στα κόμ-
ματα που κυβερνούν. Θεωρώντας το
κίνημα όχι ως υποκείμενο αλλαγής
αλλά μοχλό πίεσης στις κυβερνή-
σεις, κεντρικά πολιτικά γεγονότα και
πρωτοβουλίες θεωρούνταν επιζήμια.
Κι ενώ αρχικά η άποψη αυτή διατυ-
πώθηκε από τη δεξιά πτέρυγα του
ΕΚΦ (ATTAC, Κ.Κ. Γαλλίας, Σοσιαλ-

δημοκρατία, Συριζα), υιοθετήθηκε
και από τον χώρο της Αυτονομίας
μέσα από μια διαφορετική συλλογι-
στική: την αντιπάθεια στα «μεγάλα»
γεγονότα, ως συγκεντρωτικά και
«εξουσιαστικά», που θα επισκίαζαν
δήθεν την αυτονομία των κινημάτων. 

Σύμπλευση

Η σύμπλευση αυτή είχε τεράστιες
αντιφάσεις. Στη μάχη του Ευρωσυν-
τάγματος, το ATTAC μπήκε και έπαι-
ξε σημαντικό πολιτικό ρόλο υπέρ
του ΟΧΙ, ενώ ο Νο1 θεωρητικός της
Αυτονομίας Τόνι Νέγκρι κατρακύλι-
σε σε μια στάση υπέρ του ΝΑΙ, κα-
θώς έβλεπε την Ε.Ε σαν αντίβαρο
στην τελείως λανθασμένη θεωρία
του για την «Αυτοκρατορία».

Τα μέλη της Πρωτοβουλίας Γένο-
βα δώσαμε τη μάχη για τον προσα-
νατολισμό και τα καθήκοντα του
ΕΚΦ μέσα στην οργανωτική επιτρο-
πή. Μετά την κατάργηση των «μεγά-
λων συζητήσεων», οργανώσαμε με
δική μας πρωτοβουλία τρία κεντρικά
θέματα (για τον πόλεμο, τον νεοφι-
λελευθερισμό, το μέλλον του κινή-
ματος), εξασφαλίζοντας τη συμμε-
τοχή διαφορετικών ομιλητών που εί-
χαν παίξει ρόλο στις μάχες της πε-
ριόδου όπως ο Βιτόριο Ανιολέτο
από την Κομμουνιστική Επανίδρυση
της Ιταλίας, η Σούζαν Τζορτζ του
ATTAC, ο Γουόλντεν Μπέλο, κεντρι-
κοί αγωνιστές του αντιπολεμικού κι-
νήματος όπως οι Αμερικανοί Τζορτζ
Μάρτιν από το United for Peace and
Justice και Τζέφρι Μίλαρντ από το
Iraqi Veterans against the war, η Κέιτ

Χάτσον του CND Βρετανίας, ο οικο-
νομολόγος Σαμίρ Αμίν, ο ακτιβιστής
αγρότης Ζοζέ Μποβέ, αγωνιστές
από την Τουρκία, τη Βραζιλία, κ.α. 

Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε, κα-
θώς η αίθουσα «Φλωρεντία»στο πα-
λιό αεροδρόμιο του Ελληνικού όπου
γινόταν οι συζητήσεις του ΕΚΦ της
Αθήνας γέμισε από εκατοντάδες κό-
σμου που συμμερίζονταν τα πολιτικά
κριτήρια και ερωτηματικά που θέσα-
με. Και όλα αυτά συνέβησαν πλάι σε
δεκάδες ακόμη μικρότερα σεμινά-
ρια, όπου είχαμε τη δυνατότητα να
συζητήσουμε για τη Λατινική Αμερι-
κή, τον εθνικισμό, το ΛΟΑΤΚΙ κίνημα
κλπ. Γιατί η μεγάλη εικόνα ήταν ότι
χιλιάδες κόσμου ήρθαν και συμμε-
τείχαν, είτε στα σεμινάρια, είτε στις
συναυλίες και τα δρώμενα, και με
κορυφαίο γεγονός τη διαδήλωση
του Σαββάτου, όταν ολόκληρη η λε-
ωφόρος Αλεξάνδρας – Βασιλίσσης
Σοφίας πλημμύρισαν μέχρι το Σύν-
ταγμα. Ήταν μια αδιαμφισβήτητη
επιτυχία που έδωσε έμπνευση σε
όλους.

Τα πολιτικά ζητήματα που αναδεί-
χτηκαν δεν μπορούσαν να ξεπερα-
στούν στο πλαίσιο του ΕΚΦ αλλά
στην ίδια την πραγματικότητα.
Όπως έγραφε το περιοδικό Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω, «Αυτό μπορεί να
σημαίνει εντάσεις και συγκρούσεις
μέσα στο κίνημα, όχι μόνο για τον
στρατηγικό προσανατολισμό και την
επικαιρότητα της επανάστασης, αλ-
λά και για πολλές πιο άμεσες επιλο-
γές: πώς θα αντιμετωπίζουμε την
συμμετοχή της Κομμουνιστικής Επα-
νίδρυσης στην κυβέρνηση Πρόντι
στην Ιταλία; Θα υπάρχει μετά από
λίγο παρόμοιο ζήτημα στη Γαλλία;
Ποια θα είναι η εναλλακτική λύση
απέναντι στην ΝΔ στην Ελλάδα;».

Έτσι, ενώ τα γεγονότα των φό-
ρουμ σταδιακά αποδυναμώθηκαν
(τα επόμενα ΕΚΦ στο Μάλμοε και
την Ιστανμπούλ ήταν πολύ αδύνα-
μα), από αυτά ξεπήδησαν πολιτικά
μορφώματα που επιχείρησαν να
απαντήσουν στα παραπάνω ερωτή-
ματα, δοκιμάστηκαν και κρίθηκαν. Η
Κομμουνιστική Επανίδρυση μπήκε
στην κυβέρνηση Πρόντι, χρεώθηκε
και πλήρωσε με τη διάλυσή της τις
πολιτικές μιας δεξιάς κεντροαριστε-
ράς. Σήμερα στη Γαλλία κυβερνά η
κεντροαριστερά και στην Ελλάδα ο
Σύριζα και εφαρμόζουν όχι τις λύ-
σεις του ΕΚΦ αλλά τις πολιτικές του
κεφάλαιου. Αυτό δεν είναι καρπός
του κινήματος που έθεσε τα ζητήμα-
τα αλλά της διαχειριστικής στρατη-
γικής των δυνάμεων που στένεψαν
τους ορίζοντές του. Πριν δέκα χρό-
νια αυτό δεν ήταν καθαρό. Σήμερα ο
κόσμος έχει την εμπειρία και τη δυ-
νατότητα να κρίνει και να επανεκτι-
μήσει ποιά στρατηγική μπορεί να δι-
καιώσει τα ζητήματα που έθεσε το
αντικαπιταλιστικό κίνημα και που πα-
ραμένουν ανεκπλήρωτα και επίκαι-
ρα.

Δήμητρα  Κυρίλλου

11 Μαΐου 2016, Νο 1222Πρίν 10 χρόνια

Το Eυρωπαϊκό Κοινωνικό
Φόρουμ στην Αθήνα

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

Πλημμυρισμένη η πιο μεγάλη αίθουσα στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού
στις συζητήσεις της Πρωτοβουλίας Γένοβα και της Συμμαχίας 
Σταματήστε τον Πόλεμο στο ΕΚΦ της Αθήνας το 2006
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Μ
ε μια σημαντική εκδήλωση/συζήτηση για τη δίκη της
Χ.Α. την Παρασκευή 13/5 στις 4μμ ανοίγει το πρόγραμ-
μα συζητήσεων του 4ου Αντιφασιστικού Φεστιβάλ Πα-

ραστατικών Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί για 3η συνεχόμε-
νη χρονιά στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ από τις 12 έως τις 22 Μάη με
κεντρικό σύνθημα: “Ενώνουμε τις δυνάμεις μας ενάντια στο
φασισμό! Γκρεμίζουμε ορατούς κι αόρατους φράχτες!” 

Στο πάνελ της εκδήλωσης που έχει τίτλο “Φασιστικές δολοφο-
νίες και κρατική εξουσία” θα βρεθούν ο Σεραφείμ Σεφεριάδης
Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολι-
τικής Επιστήμης του Πάντειου Πανεπιστημίου, ο Θανάσης Καμ-
παγιάννης δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυ-
γής εκ μέρους των Αιγυπτίων αλιεργατών, η Χρύσα Παπαδοπού-
λου δικηγόρος Πολιτικής Αγώγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής εκ
μέρους της οικογένειας του Παύλου Φύσσα, ενώ παρόντες θα εί-
ναι και θα τοποθετηθούν οι μάρτυρες κατηγορίας, Βασίλης Κου-
καλάνι, σκηνοθέτης, ηθοποιός και Αντώνης Ρέλλας, σκηνοθέτης,
από την Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ - “Μηδενική Ανοχή”.

Ιστορία

Μιλώντας για την συζήτηση ο Θανάσης Καμπαγιάννης εξή-
γησε πως “με αφορμή τη δίκη της Χρυσής Αυγής, που αναμέ-
νεται να ξεκινήσει εκ νέου στη δικαστική αίθουσα του Κορυ-
δαλλού, συζητάμε την ιστορία των φασιστικών δολοφονιών
στην Ελλάδα. Πριν από 50 χρόνια ξεκινούσε στη Θεσσαλονίκη
η δίκη των παρακρατικών δολοφόνων του βουλευτή της ΕΔΑ
Γρηγόρη Λαμπράκη. Τι έχει να μας διδάξει εκείνη η δίκη για το
σήμερα και για την τύχη των νεοναζί φονιάδων του Παύλου
Φύσσα; Ποιός ο ρόλος του κράτους και των μηχανισμών του
στις φασιστικές δολοφονίες και στη “διαλεύκανσή” τους; Τι ρό-
λο μπορεί να παίξει η τέχνη; Στο φετινό Αντιφασιστικό Φεστι-
βάλ Παραστατικών Τεχνών, ανοίγουμε τη συζήτηση”. 

Όπως γράφει ο ίδιος και στο σχετικό άρθρο του στο περιοδικό
“Σοσιαλισμός Από τα Κάτω” (Νο 115), “Στη δικαστική αίθουσα
συγκρούονται η προσπάθεια της αποκάλυψης του οργανωμένου
χαρακτήρα της φασιστικής δολοφονίας και των ευθυνών του
κράτους, με την προσπάθεια της αποπολιτικοποίησης και της
συγκάλυψης από πλευράς φασιστών και κρατικών μηχανισμών.
(...) Όμως, το αποτέλεσμα αυτής της δικαστικής μάχης θα κριθεί
τελικά από τον κοινωνικό και πολιτικό συσχετισμό έξω από την αί-
θουσα του δικαστηρίου: η ζωτικότητα του κινήματος τη στιγμή
της απόφασης θα είναι ο κρισιμότερος παράγοντας στον συλλο-
γικό νου της δικαστικής και της κρατικής εξουσίας, πολύ πιο κρί-
σιμος ακόμα και από το συντριπτικό ανακριτικό υλικό που αποδει-
κνύει πέραν κάθε αμφιβολίας την ενοχή των ναζί συμμοριτών”. 

Πρόσφυγες

Φυσικά κεντρική θέση στο φετινό Αντιφασιστικό Φεστιβάλ
Θεάτρου έχει το ζήτημα των προσφύγων. Την Κυριακή 15/5 θα
πραγματοποιηθεί η κεντρική θεματική για τους πρόσφυγες με
εκδηλώσεις και παραστάσεις πάνω στο προσφυγικό. 

Στην συζήτηση που θα πραγματοποιηθεί στις 4μμ, μεταξύ
των εισηγητών της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει εκπροσώ-
πους εγχειρημάτων αλληλεγγύης θα βρίσκονται και η Ντίνα
Γκαρανέ, εκπαιδευτικός από τη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας αλλά και ο
Κώστας Καταραχιάς γιατρός από το Νοσοκομείο Αγ. Σάββας
που θα αναφερθούν στο ζήτημα των προσφύγων από την σκο-
πιά της εργατικής τάξης και των συνδικάτων. Τώρα που το κί-
νημα βάζει δίπλα στο σύνθημα Open the borders το σύνθημα
Open the cities, η σύνδεση ανάμεσα στους αγώνες ενάντια στα
μνημόνια και στην αλληλεγγύη στους πρόσφυγες γίνεται πιο
δυνατή. Οι συζητήσεις του Φεστιβάλ στο ΕΜΠΡΟΣ μπορούν να
βρουν την πολιτική συνέχειά τους στο τετραήμερο του Μαρξι-
σμού 2016.

Το πλήρες πρόγραμμα του Φεστιβάλ που και φέτος είναι εν-
τυπωσιακό μπορείτε να το βρειτε στο site  του φεστιβάλ στο ίν-
τερνετ.

Κυριάκος Μπάνος

Εκδηλώσεις στο 
θέατρο ΕΜΠΡΟΣ

Ένα μικρό διαμάντι είναι η ταινία
του πρωτοεμφανιζόμενου Νάτζι

Αμπού Νοβάρ και μεταφέρει τον θεατή
στην Ιορδανία του Α’�Παγκόσμιου Πολέ-
μου, την εποχή που η Οθωμανική αυτο-
κρατορία κατέρρεε και χαράζονταν τα
σύνορα των μετέπειτα κρατών της πε-
ριοχής. 

Στην ίδια έρημο Γουάντι Ραμ, όπου
είχε γυριστεί ο επικός «Λόρενς της
Αραβίας», ο Αμπού Νοβάρ δεν κινημα-
τογραφεί από τη σκοπιά του Δυτικού ιμ-
περιαλιστή που ξεσηκώνει τις τοπικές
φυλές κατά του σουλτάνου (όπως έκα-
νε ο Λόρενς) αλλά από αυτήν του Βε-
δουίνου, του ντόπιου, που τον χρησιμο-
ποιούν, ο καθένας για διαφορετικές

σκοπιμότητες.
Ο οκτάχρονος Τέεμπ ακολουθεί κρυ-

φά τον αδελφό του Χουσεϊν στην έρη-

μο, όταν αυτός συνοδεύει έναν Βρετα-
νό στρατιωτικό σε ένα ρωμαϊκό πηγάδι.
Όμως δέχονται εχθρικά πυρά και η πε-
ριπέτεια του Τέεμπ μετατρέπεται σε
έναν προσωπικό αγώνα για την επιβίω-
ση, από τον οποίο θα βγει άλλος άν-
θρωπος. Με φόντο το εκπληκτικό τοπίο
της ερήμου αλλά χωρίς φολκλορικές
και συναισθηματικές ευκολίες, η ιστο-
ρία ξεδιπλώνεται και σταδιακά εξηγεί
όσα δεν είναι κατανοητά στην αρχή.
Ταυτόχρονα αποκαλύπτει τα πολιτικά
στοιχεία μιας κοινωνίας που -χωρίς να
παρουσιάζεται ιδανική- αλλάζει βίαια
και χωρίς επιστροφή. Ο σιδηρόδρομος,
οι ένοπλες συμμορίες, Βρετανοί και
Οθωμανοί επιφέρουν κοσμογονικές επι-
πτώσεις, καθόλου απελευθερωτικές και
δημοκρατικές. Όπως δηλώνει ο δημι-
ουργός της ταινίας «...αν θέλει κανείς
να καταλάβει την καταστροφική πραγ-
ματικότητα που ζει σήμερα η Μέση
Ανατολή πρέπει να μελετήσει τα γεγο-
νότα εκείνης της περιόδου».

ΤΕΕΒ - 
Ο λύκος 
της ερήμου

Το 2007 μέλη της μη κυβερνητική οργάνωσης «Zoe’s Arc»
συνελήφθησαν να προσπαθούν να μεταφέρουν παράνομα

ορφανά παιδιά από το Τσαντ στη Γαλλία, με σκοπό να υιοθε-
τηθούν από Γάλλους πολίτες. Αυτή την αληθινή ιστορία μετέ-
φερε στην οθόνη ο Βέλγος κινηματογραφιστής Γιοακίμ Λα-
φός, με την ταινία «Λευκοί ιππότες». Ο Λαφός έγινε γνωστός
με την ταινία «Πέρα από τη λογική», που παρουσίαζε την επί-
σης πραγματική ιστορία μιας σύγχρονης Μήδειας.

Εδώ, παρακολουθούμε τα μέλη της Μη Κυβερνητικής Ορ-
γάνωσης (ΜΚΟ) «Move for Kids» σε μια αποστολή στην υπο-
σαχάριο Αφρική, όπου υποτίθεται θα λειτουργήσουν ένα χώ-
ρο φιλοξενίας και μάθησης για ορφανά από τον πόλεμο.
Προσλαμβάνουν προσωπικό, δημιουργούν μεγάλες προσδο-
κίες, μοιράζουν χρήμα στους φύλαρχους για να τους παρέ-
χουν βοήθεια, έχουν προσλάβει και μια δημοσιογράφο για να
κινηματογραφεί τη δράση τους. Σταδιακά αποκαλύπτεται ότι
δεν σκοπεύουν να παράγουν κοινωφελές έργο, αλλά να μετα-
φέρουν τα παιδιά στη Γαλλία, όπου τα έχουν ήδη «τάξει» σε
ανάδοχες οικογένειες, οι οποίες έχουν χρηματοδοτήσει όλη
την αποστολή. 

Έτσι η ταινία μετατρέπεται σε ράπισμα ενάντια στις «καλές

προθέσεις» της Δύσης, την οποία προσομοιάζει με νέα αν-
θρωπιστική αποικιοκρατία, και στην πραγματικότητα είναι επί-
καιρη όσο ποτέ, γεμάτη αναλογίες με τη στάση της Ευρώπης
στο προσφυγικό ζήτημα.

Όπως αναφέρει ο σκηνοθέτης: «...πάντα στο όνομα του
«κάνω το καλό», θεμελιώδη ερωτήματα μπαίνουν στην άκρη.
Η ορθότητα του δικαιώματος κάποιου να παρέμβει είναι ένα
από αυτά. Ποια ευχή ή επιθυμία πραγματικά δίνει το κίνητρο
στους Δυτικούς να συμμετέχουν σε αυτές τις αποστολές στο
όνομα της ανθρωπιστικής βοήθειας και της δημοκρατίας;»

Λευκοί Ιππότες

Γράμμα από το παρελθόν

ΟΖεβ Γκούτμαν, επιζών από
το στρατόπεδο του Άου-

σβιτς, παλεύει με την αμνησία
του σε έναν οίκο ευγηρίας στις
ΗΠΑ. Ο παλιός συγκρατούμε-
νός του, Μαξ, έχει ανακαλύψει
στοιχεία για τον διοικητή του
στρατοπέδου, ο οποίος ευθύνε-
ται για την εξόντωση των με-
λών των οικογενειών τους και ο
Ζεβ έχει υποσχεθεί ότι θα τον
βρει και θα εκδικηθεί. 

Έτσι ξεκινάει ένα πικρό road
movie αναζήτησης του δήμιου
ανάμεσα σε τέσσερις πιθανούς
ανθρώπους που διέφυγαν με

πλαστή ταυτότητα με το όνομα
Ρούντι Κουρλάντερ. Ο Ζεβ
αγοράζει ένα όπλο γκλοκ και
περιπλανάται σε ΗΠΑ και Κα-
ναδά, διασταυρώνεται με τη
σύγχρονη εκδοχή του ναζι-
σμού, επιβιώνει και συνεχίζει
μέχρι να ανακαλύψει το παρελ-
θόν και να «θυμηθεί». Εξαιρετι-
κή ταινία από τον Ατόμ Εγκο-
γιάν, που εξετάζει μια σκοτεινή
πλευρά των ναζί που διέφυγαν
την τιμωρία και την ίδια την έν-
νοια της νέμεσης.

Δήμητρα Κυρίλλου

INFO: Οι «Λευκοί ιππότες» και «ΤΕΕΒ» παίζονται ήδη. Το
«Γράμμα από το παρελθόν» βγαίνει στις αίθουσες στις
12 Μάη.



Σε ποιον ανήκει ο Σαίξπηρ;

Φέτος κλείνουν 400 χρόνια από το
θάνατο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Στα
περισσότερα αφιερώματα παρου-
σιάζεται σαν μία μεγαλοφυΐα που ξε-
πέρασε την εποχή και τον τόπο κα-
ταγωγής του. Αναφέρονται τα ιδιαί-
τερα αισθητικά χαρακτηριστικά του
έργου του όπως η γλώσσα, τα τε-
χνάσματα του λόγου, οι ιδιαιτερότη-
τές του. Συχνά φαντάζει τόσο δυσ-
νόητος ώστε το ευρύ κοινό αδυνατεί
να παρακολουθήσει. Περιορίζεται
έτσι μόνο  στην ελίτ, τους μορφωμέ-
νους, τελικά τους μυημένους στο
θέατρο. Αυτή η εικόνα καλλιεργείται
συστηματικά (αν και σιωπηλά) από
τα μέσα και τους θεσμούς που σχε-
τίζονται με την τέχνη, θέατρα, παρα-
γωγούς, φεστιβάλ.

Πότε έζησε ο Σαίξπηρ;  

Για τη ζωή του λίγα πράγματα εί-
ναι γνωστά και αφορούν κυρίως επί-
σημες ημερομηνίες από δημόσια έγ-
γραφα. Γεννήθηκε τον Απρίλιο του
1564. Προερχόταν από μεσαία οικο-
γένεια και φαίνεται ότι αποφοίτησε
από το σχολείο της πόλης του έχον-
τας αποκτήσει ικανοποιητικό επίπε-
δο μόρφωσης. Βρέθηκε από νωρίς
στο Λονδίνο όπου άρχισε να ασχο-
λείται με το θέατρο, δουλεύοντας
σαν ηθοποιός και στη συνέχεια σαν
θεατρικός συγγραφέας. Πέρα από
τα ποιήματά του, σώζονται 36 θεα-
τρικά έργα του. Έγραψε κωμωδίες,
ιστορικά δράματα και φυσικά δρα-
ματικά έργα. Ήταν μέλος του θιά-
σου King’s Men. Πέθανε το 1616.

Απέναντι σε μια ιδεαλιστική αντί-
ληψη της ιδιοφυΐας, θα πρέπει κα-
νείς να θυμάται και να θυμίζει πως ο
Σαίξπηρ δεν αποτελούσε μοναχική
περίπτωση. Μέσα σε διάστημα 50
χρόνων, από το 1590 και μετά, υπο-
λογίζεται ότι παράχθηκαν στην Αγ-
γλία περίπου 2000 θεατρικά έργα. Η
κοινή συγγραφή μέρους των έργων
θεωρείται ότι αποτελούσε συνήθη
πρακτική εκείνη την περίοδο. Ως μέ-
λος και μέτοχος του θιάσου King’s
Men, ο Σαίξπηρ συμμετείχε στη δη-
μιουργία του θεάτρου Globe στις
όχθες του Τάμεση. Το Globe ανήκε
στα δημόσια θέατρα που απευθύ-
νονταν στο ευρύ κοινό (σε αυτή την
ανάγκη ανταποκρινόταν η ανοιχτή
δομή τους σαν αρένα), σε αντίθεση
με τα ιδιωτικά θέατρα για τους αρι-
στοκράτες, που αντιστοιχούσαν σε
κλειστές κατασκευές. 

Ποιο είναι το ιστορικό υπόβαθρο αυ-

τού του καλλιτεχνικού ξεσπάσματος; 

Λίγα μόλις χρόνια από την ανακά-
λυψη της Αμερικής, στις αρχές του
16ου αιώνα, το χρυσάφι αρχίζει να
ρέει στις αναπτυσσόμενες πόλεις
της Βόρειας Ευρώπης. Τα πλοία που
μεταφέρουν σκλάβους στον Νέο Κό-
σμο επιστρέφουν με αγαθά και μπα-
χαρικά που τροφοδοτούν το εμπό-

ριο. Στα αγγλικά λιμάνια αναζητούν-
ται χρηματοδότες για τα πλοία που
ετοιμάζονται να σαλπάρουν. Στο
Λονδίνο κάνουν την εμφάνισή τους
οι πρώτες τράπεζες. Μια νέα τάξη
εμπόρων γεννιέται. Ο αναδυόμενος
καπιταλισμός βρίσκει στον αγγλικό
θρόνο την Ελισάβετ, κόρη του αμφι-
λεγόμενου Ερρίκου του 8ου. Ο Σαίξ-
πηρ γράφει ακριβώς αυτήν την πε-
ρίοδο, των συνταρακτικών αλλαγών.
Την περίοδο που ο φεουδαρχικός
κόσμος του κληρονομικού πλούτου
και των τίτλων ευγενείας συγκρούε-
ται και χάνει από την ανερχόμενη
αστική τάξη που φέρνει μαζί της τις
νέες ιδέες για την ατομικότητα και
την ελεύθερη βούληση. 

Ο τρόπος που ο Σαίξπηρ ζωντα-
νεύει αυτές τις συγκρούσεις στους
ήρωές του είναι εντυπωσιακός. Ο
Έντμοντ, ο νόθος γιος ενός ευγε-
νούς στο Βασιλιά Ληρ αναρωτιέται
γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τη ζωή
του βασιζόμενος στην εξυπνάδα του
και όχι στους κληρονομικούς τίτ-
λους που δεν έχει. Δεν πιστεύει
εξάλλου στα άστρα και κοροϊδεύει
τις προκαταλήψεις των ευγενών.
Στον Έμπορο της Βενετίας ο Μπα-
σάνιο αποφασίζει να διεκδικήσει την
αγαπημένη του ποντάροντας ότι θα
βγάλει χρήματα μέσω των πλοίων
του φίλου του Αντόνιο, ενάντια
στους πλούσιους ευγενείς που επί-
σης την διεκδικούν. Στον  Τίμονα τον
Αθηναίο, στο περιβόητο απόσπασμα
που αναφέρει ο Μαρξ στα «Οικονο-

μικά και Φιλοσοφικά Χειρόγραφα», ο
ήρωας κραυγάζει ειρωνικά: “Χρυσά-
φι! Κίτρινο, ακριβό... τόσο απ’ αυτό
κάνει το μαύρο άσπρο, το άσχημο
ωραίο, το άδικο δίκιο, το χυδαίο ευ-
γενικό…ευλογεί καταραμένους, κά-
νει λατρευτή τη λέπρα, δίνει στους
κλέφτες θέση πλάι στους γερουσια-
στές…” (μετάφραση Βασίλη Ρώτα).
Και γράφει ο Μαρξ: “Ο Σαίξπηρ μας
δίνει μια λαμπρή εικόνα της φύσης
του χρήματος… Αυτό που υπάρχει
για μένα μέσα από το σύνδεσμο του
χρήματος, αυτό που μπορεί να πλη-
ρώσει το χρήμα, αυτό ακριβώς είμαι
εγώ. Οι ιδιότητες του χρήματος εί-
ναι δικές μου, εμένα του κατόχου.
Ιδιότητες, και ουσιαστικές δυνά-
μεις”. Στην αρχική σκηνή του Κοριο-
λανού βρισκόμαστε σε μια πλατεία
της Ρώμης όπου πληβείοι σχεδιά-
ζουν να εξεγερθούν παρά να πεθά-
νουν της πείνας. Ένας απ’ αυτούς
σχολιάζει εύστοχα: «… μόνο η υπε-
ραξία (superfluity) που κερδίζουν οι
ευγενείς θα αρκούσε να καταλαγιά-
σουμε την πείνα μας,… η φτώχεια
μας είναι ο τρόπος να μετρούν τον
πλούτο τους…». Έρχεται όμως ένας
πατρίκιος να τους εξευμενίσει λέ-
γοντάς τους πως είναι οι θεοί και όχι
οι πατρίκιοι που διανέμουν τον
πλούτο.

Όσο λανθασμένη είναι μια ιδεαλι-
στική αφηρημένη προσέγγιση του
δημιουργού, στην προκειμένη περί-
πτωση του Σαίξπηρ, τόσο προβλη-
ματικό θα ήταν να εκτιμάται το έργο

του μόνο ως αντανάκλαση της επο-
χής του, μόνο στο μέτρο που ανα-
λύεται κοινωνιολογικά. 

Ανατρεπτικές ιδέες

Ας επιστρέψουμε στο αρχικό ερώ-
τημα. Γίνεται κριτική στον Σαίξπηρ
πως ουσιαστικά δεν ήταν παρά ένας
συντηρητικός. Εξάλλου σε όλα σχε-
δόν τα προηγούμενα παραδείγματα
οι ήρωες-φορείς των νέων ή ανατρε-
πτικών ιδεών παρουσιάζονται είτε
σαν άπληστοι είτε σαν απατεώνες ή
καταστρέφονται. Σπανίως δικαιώ-
νονται. Ένα μεγάλο μέρος της κριτι-
κής απέναντι στον Σαίξπηρ επικεν-
τρωνόταν και επικεντρώνεται στην
αντίληψη ότι αποτέλεσε την ενσάρ-
κωση των κυρίαρχων ιδεολογικών
αντιλήψεων της Ελισαβετιανής επο-
χής.

Ακόμα περισσότερο έχει κατηγο-
ρηθεί για την αναπαραγωγή των
στερεοτύπων που υπήρχαν χωρίς
καμία αμφισβήτηση. Δύο χαρακτή-
ρες του ιδιαίτερα συγκεντρώνουν τα
πυρά. Ο πρώτος είναι ο ίδιος ο έμ-
πορος της Βενετίας, ο Σάυλοκ, ένας
κακεντρεχής, ύπουλος Εβραίος το-
κογλύφος. Ο δεύτερος είναι ο Κά-
λιμπαν, ο πονηρός ιθαγενής-δούλος
ενός εκθρονισμένου δούκα, του
Πρόσπερο, που βρήκε καταφύγιο
στο νησί του πρώτου. Στην πρώτη
περίπτωση πρόκειται για αντισημιτι-
σμό, στη δεύτερη για εμφανή ρατσι-
σμό απέναντι στους ιθαγενείς των
αποικιών (την περίοδο εκείνη έχει

ήδη αρχίσει η αγγλική αποικιοποί-
ηση στην Αμερική). 

Ας τους ακούσουμε όμως: (Ο Σάυ-
λοκ): «Είμαι Εβραίος. Δεν έχουν οι
Εβραίοι χέρια, όργανα, διαστάσεις,
αισθήσεις, αισθήματα, πάθη;… δεν
ζεσταινόμαστε και παγώνουμε από
το ίδιο καλοκαίρι και χειμώνα όπως
οι Χριστιανοί; Αν μας γρατζουνήσεις
δεν ματώνουμε; Αν μας γαργαλή-
σεις δεν γελάμε; Αν μας δηλητηριά-
σεις δεν πεθαίνουμε;». (Και ο Κάλιμ-
παν):  «Τούτο το νησί είναι δικό μου·
το’χω από την Συκόρακα τη μητέρα
μου, και συ μου το παίρνεις. Ότι
πρωτώρθες, μ' εχάιδεψες και με
στοχάσθηκες πολύ· … και τότε εγώ
σ' αγάπησα, και σου εφανέρωσα
όλα τα ιδιώματα του νησιού… Τα μά-
για όλα της Συκόρακας, ζάμπες,
κανδηλοσβύστες,νυκτερίδες, απά-
νου σας να πέσουν! γιατί απ' όσους
έχετε υπηκόους εγώ είμαι, που πρώ-
τα ήμουν του εαυτού μου βασιλέας·
και σεις με κλείτε γουρούνι μέσα σε
τούτον τον άγριο βράχο, και μου
κρατείτε το επίλοιπο νησί» (μετά-
φραση Ιάκωβου Πολυλά).  

Θα ήταν μάλλον άστοχο αν όχι
άδικο να κρίνουμε τον Σαίξπηρ στη
βάση σύγχρονων πολιτικών αντιπα-
ραθέσεων και αξιών. Οι κυρίαρχες
ιδέες της εποχής του ήταν πολύ δια-
φορετικές από τις σημερινές. Ανα-
λύσεις που αναπτύχθηκαν τη δεκαε-
τία του ’70 στάθηκαν στο γεγονός
ότι τα ίδια τα σαιξπηρικά έργα είναι
περισσότερο αντιφατικά και λιγότε-
ρο συμπαγή σε σχέση με την κυ-
ρίαρχη ιδεολογία απ’ ό,τι καταρχήν
εμφανίζονται. Τα έργα, ανεξάρτητα
ακόμα από τη συνείδηση του συγ-
γραφέα, βρίθουν από αμφιθυμίες,
σιωπές, κενά που υπονομεύουν σιω-
πηλά τα λεγόμενα των ηρώων. Αυ-
τές οι συγκρούσεις, οι αντιμαχόμε-
νες φωνές και πλευρές, τόσο ηχηρά
παρούσες σε όλο το έργο του Σαίξ-
πηρ είναι το πιο δυνατό διαλεκτικό
του στοιχείο. 

Ο Σαίξπηρ χρησιμοποιεί πράγματι
τα στερεότυπα της εποχής του.
Όμως, δεν στερεί ποτέ το λόγο στην
άρνησή τους. Παρά το ότι ακολου-
θεί τις συμβάσεις της εποχής του,
τους δίνει φωνή, και μάλιστα ολο-
ζώντανη και επιτακτική. Τελικά αναι-
ρεί αυτές τις ίδιες συρρικνωμένες
καρικατούρες που αποτελούν τα
στερεότυπα. Από αυτήν την άποψη
ο Σαίξπηρ είναι πάντα δικός μας. 

Σύλβια Φεσσά 

11 Μαΐου 2016, Νο 1222Πολιτισμός

400 χρόνια Σαίξπηρ
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Για περισσότερα
στοιχεία, βλ. το άρθρο
του Gareth Jenkins,
Shakespeare belongs to
us, International
Socialism, Issue 150, και
το βιβλίο William
Shakespeare in his times,
for our times, του Michael
Rosen, εκδόσεις
Redwords.
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 5-8 Μάη στο Βερολίνο το
τετραήμερο Marx is Muss, που οργανώνεται κάθε χρόνο από το αν-
τικαπιταλιστικό δίκτυο Marx21. Πάνω απο 800 άτομα παρακολούθη-
σαν φέτος το τετραήμερο, με πολύ έντονη την παρουσία της νεο-
λαίας.  Στο τετραήμερο έγιναν συνολικά 120 συζητήσεις για μια σει-
ρά από θέματα που απασχολούν την αριστερά: Η ιστορία του γερ-
μανικού εργατικού κινήματος, φεμινισμός και γυναικεία απελευθέ-
ρωση, βασικές αρχές του επαναστατικού μαρξισμού, κεντρικές μά-
χες σε όλη την Ευρώπη, όπως το ερχόμενο δημοψήφισμα για το
Brexit, η κατάσταση στην Ισπανία και στην Ελλάδα, το μέλλον της
αραβικής άνοιξης, και πολλά άλλα.  

Κεντρικό ήταν το θέμα της Ισλαμοφοβίας και ειδικά της ανόδου
του ακροδεξιού κόμματος AfD το οποίο φασιστικοποιείται με μεγάλη
ταχύτητα, και το πώς μπορούμε να το σταματήσουμε. Το πρόβλημα
είναι σοβαρό καθώς τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί κατακόρυφα
οι ρατσιστικές επιθέσεις σε τζαμιά και προσφυγικούς καταυλισμούς,
σε μια χώρα με εκατομμύρια Τούρκους και Άραβες μετανάστες.

Όμως εδώ και μερικούς μήνες έχει ξεκινήσει πρωτοβουλία για τη
δημιουργία της συμμαχίας "Aufstehen gegen Rassismus" (ξεσηκω-
θείτε ενάντια στο ρατσισμό), στην οποία συμμετέχουν μέλη από
αριστερά και εργατικά κόμματα, συνδικαλιστές, μεταναστευτικές
και αντιρατσιστικές οργανώσεις, και η οποία προγραμματίζει τις
δράσεις της για τους επόμενους μήνες, ενόψει και των εκλογών σε
αρκετά ομόσπονδα κρατίδια. 

Την τρίτη μέρα των συζητήσεων έγινε κάλεσμα για συμμετοχή σε
αντιφασιστική πορεία ενάντια στη συγκέντρωση του νεοναζιστικού
κόμματος NPD. Απέναντι σε περίπου 2000 φασίστες βρέθηκαν
10000 διαδηλωτές ματαιώνοντας την πορεία τους. 

Συζήτηση έγινε και με θέμα "πώς συνεχίζει η Αριστερά στην Ελλά-
δα". Ομιλητές ήταν ο Στάθης Κουβελάκης από τη ΛΑΕ και ο Kevin
Ovenden. Ο Πάνος Γκαργκάνας από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ που ήταν επίσης
ομιλητής, δεν μπόρεσε να παραβρεθεί, καθώς έπρεπε να παραμείνει
στην Αθήνα για την 48ωρη γενική απεργία. Ο σ. Κουβελάκης στην το-
ποθέτησή του αναφέρθηκε στα λάθη που έκανε η αριστερή πλατφόρ-
μα όσο ήταν ακόμα στον ΣΥΡΙΖΑ, αφήνοντας την πρωτοβουλία των
κινήσεων στον Τσίπρα. Έκλεισε όμως λέγοντας ότι παρά την προδο-
σία του ΟΧΙ, υπάρχουν ακόμα οι δυνατότητες το κίνημα να προχωρή-
σει. Ο σ. Ovenden τόνισε ότι η αριστερή στροφή του κόσμου δεν έχει
σταματήσει. Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο κίνημα αλληλεγγύης προς
τους πρόσφυγες. Στη συζήτηση που ακολούθησε αναφέρθηκαν οι
αγώνες που συνεχίζει να δίνει η εργατική τάξη στην Ελλάδα, όπως η
3ήμερη απεργία 6-8 Μάη, η προσπάθεια σύνδεσης των αγώνων ντό-
πιων και προσφύγων, με κορυφαίο παράδειγμα την πρωτοβουλία της
ΚΕΕΡΦΑ να φέρει τους πρόσφυγες στις απεργιακές κινητοποιήσεις,
αλλα και η ανάγκη της αντικαπιταλιστικής προοπτικής.

Συνολικά ήταν ένα πλούσιο τετραήμερο μέσα από το οποίο το δί-
κτυο Marx21 βγήκε ενισχυμένο τόσο πολιτικά όσο και οργανωτικά. Το
στοίχημα για το επόμενο διάστημα είναι να δυναμώσει και να ριζώσει
σε κάθε γειτονιά η νέα αντιρατσιστική πρωτοβουλία και να φράξουμε
το δρόμο στους φασίστες που προσπαθούν να σηκώσουν κεφάλι.

Λευτέρης Αραμπατζής

Marx is Muss 2016
Mεγάλη συμμετοχή
Πλούσια συζήτηση

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Aufstehen gegen Rassismus
Αντισταθείτε στο ρατσισμό

T
ο "Aufstehen gegen Rassismus"
στη Γερμανία είναι γεγονός.
Στις 23-24 Απρίλη, μετά και τη

συλλογή χιλιάδων υπογραφών, πάνω
από 600 αγωνιστές της Αριστεράς,
συνδικαλιστές, φοιτητές και άλλοι πή-
ραν μέρος στην πανεθνική συνδιά-
σκεψη που έγινε στην Φρανκφούρτη
με στόχο τη δημιουργία του νέου
γερμανικού αντιφασιστικού-αντιρα-
τσιστικού μετώπου «Aufstehen gegen
Rassismus», δηλαδή «ξεσηκωθείτε
ενάντια στο ρατσισμό». 

«Στη συνδιάσκεψη αποφασίστηκε
το ξεκίνημα μιας πανεθνικής καμπά-
νιας ενάντια στο ρατσισμό και το
ανοιχτά ρατσιστικό κόμμα ΑfD (Alter-
native fόr Deutschland)» μας μεταφέ-
ρει ο Volkhard Mosler. “Πρώτο άμεσο
βήμα αυτής της καμπάνιας ήταν η
συγκέντρωση 800 αντιρατσιστών-
τριών στις 30 Απριλίου στη Στουτγάρ-
δη με στόχο το μπλοκάρισμα της Συν-
διάσκεψης του AfD που αποφάσισε
ένα ανοιχτά ρατσιστικό, σεξιστικό και
νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα. Το ίδιο
απόγευμα, 3000 άνθρωποι διαδήλω-
σαν στους δρόμους της Στουτγάρ-
δης. Εκεί εκφωνήθηκε και ανοιχτό κά-
λεσμα εκ μέρους του "Aufstehen ge-
gen Rassismus" για τη διοργάνωση
μιας πανεθνικής διαδήλωσης στο Βε-
ρολίνο στις 3 Σεπτεμβρίου και για την
ανάγκη ενός πανεθνικού αντιρατσι-
στικού δικτύου, το οποίο είχε εξαιρε-
τικά θερμή ανταπόκριση».  

Eπόμενα βήματα δράσης που απο-
φασίστηκαν στη Συνδιάσκεψη της
Φρανκφούρτης είναι η δημιουργία αν-
θρώπινης αλυσίδας «χέρι-χέρι κατά
του ρατσισμού» στις 18 και 19 Ιουνίου
2016 στο Βερολίνο, το Μπόχουμ, το
Αμβούργο, τη Λειψία και το Μόναχο.
Η πανεθνική κινητοποίηση στο Βερο-
λίνο στις 3/9. Και ένα νέο πανεθνικό

σημαντικό γεγονός μέσα στο πρώτο
εξάμηνο του 2017.

«Ρατσιστικές συμμορίες κάνουν
επιθέσεις σε χώρους στέγασης προ-
σφύγων σε καθημερινή βάση και οι
ισλαμοφοβικές επιθέσεις στο δρόμο
όλο και πληθαίνουν. Ένας ανησυχητι-
κός αριθμός Γερμανών έχει αρχίσει
να παίρνει μέρος σε ρατσιστικές δια-
δηλώσεις, πνιγμένος μέσα στην αντι-
μουσουλμανική χολή που ξέρασαν οι
ηγέτες πίσω από το Pegida. Σαν να
μην ήταν τα πράγματα ήδη αρκετά
άσχημα, το AfD, (η λεγόμενη Εναλλα-
κτική για τη Γερμανία) έχει αρχίσει να
προσελκύει όλο και περισσότερους
ενεργούς φασίστες. Σε πολλά μέρη
της χώρας, το AfD έχει γίνει το κέν-
τρο της τοπικής ακροδεξιάς. Οι υπο-
ψήφιοι βουλευτές τους χρησιμοποι-
ούν ναζιστικά συνθήματα και δημο-
σίως επιτίθενται εναντίον όποιου σκέ-
φτεται διαφορετικά. Δεν είναι υπερ-
βολή να πούμε ότι το AfD γίνεται μια
σοβαρή απειλή για τον οποιονδήποτε
δεν ταιριάζει στη δική τους ακροδε-
ξιά κοσμοθεωρία», αναφέρει το κείμε-
νο της συνδιάσκεψης.   

Ρητορική

«Θέλουμε να κάνουμε κάτι γι 'αυτό.
Θέλουμε να παρέμβουμε όταν ρατσι-
στές επιτίθενται σε ανθρώπους που
ζουν ανάμεσά μας. Είμαστε ενάντια
στη ρητορική που μόνο στόχο έχει να
σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε
σαν ανθρώπους τους πρόσφυγες,
τους μουσουλμάνους, τους Ρομά,
τους Σίντι, τους Εβραίους και οποιον-
δήποτε άλλο. Θέλουμε να υπερασπι-
στούμε τους πρόσφυγες, τους εαυ-
τούς μας και την κοινωνία μας από τις
επιθέσεις και τα πογκρόμ. Η επικίνδυ-
νη πολιτική ρητορική, όπως το AfD,
που ζητάει να χρησιμοποιηθούν

πραγματικά πυρά στα γερμανικά σύ-
νορα, δηλητηριάζει την ατμόσφαιρα
όλο και περισσότερο.

Είμαστε πολλοί και καλωσορίζουμε
τους πρόσφυγες! Αντιστεκόμαστε
στο ρατσισμό του Pegida, του AfD,
του NPD. Υψώνουμε τις φωνές μας
και παίρνουμε θέση ενάντια στο ανα-
δυόμενο κύμα του δεξιού λαϊκισμού.
Είμαστε ενάντια στα στρατόπεδα
προσφύγων και το κλείσιμο των συνό-
ρων που ρίχνουν λάδι στη ρατσιστική
φωτιά. Πιστεύουμε σε μια ανοιχτή και
δίκαιη κοινωνία. Δεν θα επιτρέψουμε
να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώ-
πους τον έναν ενάντια στον άλλο. Θέ-
λουμε αλληλεγγύη, συντροφικότητα
και καλύτερη ζωή για όλους. 

Θα συνεχίζουμε να καλωσορίζουμε
τους πρόσφυγες με ανοιχτές αγκά-
λες – το άσυλο είναι ένα ανθρώπινο
δικαίωμα. Δεν θα αφήσουμε στους
ρατσιστές και τους φασίστες χώρο να
απλώσουν το μίσος τους. Θα πιέσου-
με για ίσα πολιτικά και κοινωνικά δι-
καιώματα για όλους. Θα αντιπαρατε-
θούμε με το AfD παντού, από τους
δρόμους μέχρι το κοινοβούλιο.  

Θα είμαστε εκεί, οπουδήποτε οι ρα-
τσιστές του AfD και οι φίλοι τους θα
διαδηλώνουν, στρατολογούν, βγά-
ζουν ομιλίες για να απαντάμε δυνατά
και ξεκάθαρα: Ξεσηκωθείτε ενάντια
στο ρατσισμό! Μιλήστε ανοιχτά ενάν-
τια στο ακροδεξιό μίσος! Για να παλέ-
ψουμε ενάντια στο άπλωμα του μί-
σους απλώνουμε την πληροφόρηση
και τη γνώση: Στα σχολεία, στα πανε-
πιστήμια, στη δουλειά, στο θέατρο,
στα μαγαζιά της γειτονιάς, παντού! Η
επιτυχία μας θα κριθεί πάνω στο πό-
σοι άνθρωποι θα ενεργοποιηθούν και
θα συμμετέχουν. Όλοι μαζί μπορούμε
να δείξουμε στην κοινωνία ότι ο ρα-
τσισμός δεν είναι εναλλακτική λύση». 

Aντιρατσιστική Συνδιάσκεψη στην Φρανκφούρτη, 23-24 Απρίλη

Συζήτηση στο φετινό Marx is muss στο Βερολίνο



Ο
βρετανός ιστορικός Ιαν Κέρσο γράφει
στη βιογραφία του Χίτλερ: «Ενόσω οι
στρατηγοί και οι υψηλόβαθμοι κρατι-

κοί αξιωματούχοι ζύγιαζαν το αν πρέπει να
δράσουν, χωρίς όμως να διαθέτουν τη βού-
ληση και την αποφασιστικότητα να το κάνουν,
ένας άνθρωπος χωρίς πρόσβαση στους δια-
δρόμους της εξουσίας, ένας ξυλουργός, ο
Γκέοργκ Ελσερ, έδρασε… Τα κίνητρα του Ελ-
σερ, αντανακλούσαν δίχως αμφιβολία τις
ανησυχίες εκατομμυρίων απλών Γερμανών
και όχι τα συμφέροντα των ‘υψηλά ιστάμε-
νων’». 

Μέχρι τον Ιούλη του 1944, όταν ο συνταγμα-
τάρχης φον Στάουφενμπεργκ έβαλε τη βόμβα
κάτω από το τραπέζι των συσκέψεων στο αρ-
χηγείο του Χίτλερ, οι αριστοκράτες αξιωματι-
κοί και «υψηλά ιστάμενοι» αναρωτιόνταν αν οι
ανησυχίες τους για την πορεία της Γερμανίας
θα τους δικαιολογούσαν να παραβιάσουν τον
«όρκο πίστης στον Φύρερ». Στις λιγοστές περι-
πτώσεις που απάντησαν θετικά, αποδείχτηκαν
εντελώς ανίκανοι να φτάσουν έστω κοντά στο
σημείο που έφτασε ο ξυλουργός το 1939. 

Η Γκεστάπο δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό
στο οποίο επέμενε μέχρι το τέλος ο Ελσερ.
Ότι την απόπειρα την οργάνωσε και την εκτέ-
λεσε εντελώς μόνος του. Μα είναι δυνατόν τέ-
τοια «επαγγελματική δουλειά» να ήταν έργο
ενός «απλού» εργάτη; Μέχρι και δυο ωρολο-
γιακούς μηχανισμούς διέθετε η βόμβα, σε πε-
ρίπτωση που ο ένας σταματούσε να λειτουρ-
γεί. Ο αρχηγός των SS και της Γκεστάπο, ο
Χίμλερ, όταν πήρε την πρώτη αναφορά από τις
ανακρίσεις έγραψε πάνω στο φάκελο «ποιος
ηλίθιος έγραψε αυτή την έκθεση;» Κι όμως, ο
Ελσερ έδρασε μόνος του. 

Έπρεπε να φτάσουν οι τελευταίες φάσεις
του πολέμου, στα τέλη του 1944, για να ση-
μειωθούν ένοπλες επιθέσεις σε αξιωματού-
χους των ναζί. Πραγματοποιήθηκαν στην Κο-
λωνία από ομάδες «Πειρατών του Εντελβάις»
-αγοριών και κοριτσιών εργατικής καταγωγής
που σήμερα οι κοινωνιολόγοι θα τις αποκα-
λούσαν «νεανικές συμμορίες». Όπως έλεγαν
οι στίχοι ενός τραγουδιού τους: «Περπατάμε
στις όχθες του Ρουρ και του Ρήνου και κάνου-
με κομμάτια την Χιτλερική Νεολαία, γιατί αγά-
πη ελευθερία και ζωή είναι το τραγούδι μας,
είμαστε οι Πειρατές του Εντελβάις». Στις 13
Νοέμβρη του 1944, 13 «πειρατές» απαγχονί-
στηκαν. 

Πραγματικότητα

Η εικόνα που επικρατεί είναι ότι οι Γερμα-
νοί είχαν γίνει οι «πρόθυμοι δήμιοι του Χίτ-
λερ» σύμφωνα και με ένα ομώνυμο βιβλίο
που είχε προκαλέσει διεθνή θόρυβο στα τέλη
της δεκαετίας του ’90. Είτε γιατί τους έκανε
πλύση εγκεφάλου το καθεστώς είτε γιατί εξα-
γοράστηκαν. Πιο πρόσφατα ο Γερμανός ιστο-
ρικός Γκοτζ Αλι υποστήριξε κάτι τέτοιο στο
βιβλίο «Το Λαϊκό Κράτος του Χίτλερ». Η λεη-
λασία των κατεχόμενων χωρών σήμαινε, σύμ-
φωνα με την άποψή του, ότι όσο πιο χαμηλά
ήταν κάποιος στην κοινωνική κλίμακα, τόσο
περισσότερο απολάμβανε τους καρπούς της.
Όμως, η σκληρή πραγματικότητα ήταν πολύ
διαφορετική. 

Είναι αλήθεια ότι η ανεργία έπεσε κατακό-
ρυφα στα μέσα της δεκαετίας του ’30 και πριν
ξεσπάσει ο πόλεμος η οικονομία έπασχε από
έλλειψη εργατικών χεριών. Ήταν προϊόν της
«υπερθέρμανσής» της από την κούρσα των

εξοπλισμών. Όμως, ενώ τα κέρδη των καπιτα-
λιστών εκτοξεύτηκαν στη δεκαετία του ’30, τα
ονομαστικά μεροκάματα των εργατών το 1939
ήταν το 97% εκείνων του 1932. 

Η διάλυση των συνδικάτων και η κατάργηση
των συλλογικών συμβάσεων σήμαιναν ότι οι
εργάτες, ακόμα και στις καλοπληρωμένες θέ-
σεις της βαριάς βιομηχανίας, έπρεπε να δου-
λεύουν ατέλειωτες υπερωρίες για να διατηρή-
σουν το εισόδημά τους. 

Οι ναζί δεν είχαν καταφέρει να αποκτήσουν
ρίζες στην εργατική τάξη. Το 1933, η «Οργά-
νωση Εθνικοσοσιαλιστικών Εργοστασιακών
Πυρήνων» (NSBO) είχε 170 χιλιάδες μέλη -και
οι περισσότεροι δεν δούλευαν καν σε εργο-
στάσια. Συγκριτικά, τα σοσιαλιστικά συνδικάτα
είχαν 4 εκατομμύρια μέλη και τα κομμουνιστι-
κά 300 χιλιάδες. 

Και παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των να-
ζί, η εργατική τάξη δεν ενσωματώθηκε ποτέ
στη «φυλετική κοινότητα» μετά την άνοδό
τους στην εξουσία. Το 1936 και ξανά το 1937,
το Υπουργείο Εργασίας τράβηξε το αυτί στις
εφημερίδες που έγραφαν για την γενική απερ-
γία στη Γαλλία ή τον Εμφύλιο στην Ισπανία για
να δείξουν το «χάος» που προκαλεί ο «εβραι-
ομπολσεβικισμός». Τέτοιες αναφορές «προκα-
λούν ασυνήθιστα έντονο ενδιαφέρον ανάμεσα
στους εργάτες» έγραφαν οι συντάκτες του κει-
μένου που γνώριζαν από πολλές αξιόπιστες
πηγές το κλίμα στα εργοστάσια. 

Ένα επίσημο έγγραφο καταγράφει περίπου
192 απεργίες και «απεργιακές διαμαρτυρίες»
στο 1936 και τους πρώτους μήνες του 1937.
Ήταν μικροσκοπικές σε σχέση με τα εκατομ-
μύρια των εργατών: μόνο σε έξι από αυτές οι
απεργοί ήταν πάνω από 80. Όμως και μόνο το
ξέσπασμά τους προκαλούσε εφιάλτες στους
ναζί. Το 1938-39, όταν ο Ελσερ κατέστρωνε τα
σχέδιά του, η «απειθαρχία» και οι «κοπάνες»
στα εργοστάσια έπαιρναν «διαστάσεις σαμπο-
τάζ» σύμφωνα με μια άλλη έκθεση. 

Όμως, ποτέ αυτή η «στοιχειακή» ταξική πά-
λη, για να θυμηθούμε μια έκφραση του Λένιν,
δεν πήρε γενικευμένες ή ανοιχτά πολιτικές
διαστάσεις. Σε αντίθεση με τον Πρώτο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο, η ήττα στα πεδία των μαχών
δεν προκάλεσε ούτε κύματα απεργιών ούτε

ανταρσίες στον στρατό.

Εναντίωση και Αντιπολίτευση

Ο φόβος έπαιζε καθοριστικό ρόλο. Γνωρί-
ζουμε σήμερα ότι ανάμεσα στο 1933 και το
1945, περίπου 3,5 εκατομμύρια Γερμανοί πέ-
ρασαν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για
πολιτικούς λόγους. Επίσης, 77.000 (τουλάχι-
στον) εκτελέστηκαν για τέτοια «αδικήματα».
Ένα υψηλό ποσοστό, ίσως η μεγάλη πλειοψη-
φία, ήταν μέλη του σοσιαλδημοκρατικού κόμ-
ματος, συνδικαλιστές και κομμουνιστές. 

Η Γκεστάπο εξάρθρωσε τις παράνομες ορ-
γανώσεις και του KPD και του SPD (και άλλων
μικρότερων οργανώσεων) μέχρι το 1936. Αλ-
λά ποτέ δεν εξαφανίστηκαν, πάντα υπήρχαν
πρόθυμοι να πάρουν την σκυτάλη που συνή-
θως οδηγούσε στο Νταχάου. Κι αυτοί δεν βρί-
σκονταν στην «καλή κοινωνία» αλλά στις ερ-
γατογειτονιές. Το ίδιο ισχύει για το δεύτερο
κύμα παράνομων οργανώσεων, ανάμεσα στο
1942 με 1944. 

Αυτό που είναι λιγότερο γνωστό είναι η συ-
στηματική προσπάθεια του ναζιστικού κράτους
να σκορπίσει τον τρόμο μέσα στα εργοστάσια.
Από το 1938, η Γκεστάπο ανέλαβε το καθήκον
να επιτηρεί την «εργασιακή πειθαρχία» και το
«ηθικό» των εργατών στο χώρο δουλειάς. Φυ-
σικά σε αυτό το καθήκον είχε την αμέριστη και
ενθουσιώδη συνδρομή των αφεντικών. Οι συλ-
λήψεις «ταραχοποιών στοιχείων» από τα εργο-
στάσια έφταναν τις 1.000 κάθε μήνα. 

Το ναζιστικό καθεστώς δεν ήταν μια «συνη-
θισμένη» δικτατορία. Το 1932 ο Τρότσκι προει-
δοποιούσε ότι:

«Η άνοδος των ναζί στην εξουσία θα σημά-
νει πάνω από όλα την εξόντωση του ανθού του
γερμανικού προλεταριάτου, την καταστροφή
των οργανώσεών του, την εξάλειψη της πίστης
στον εαυτό του και στο μέλλον του. Δεδομέ-
νης της κατά πολύ μεγαλύτερης ωριμότητας
και οξύτητας των κοινωνικών αντιθέσεων, το
καταχθόνιο έργο του ιταλικού φασισμού θα
μοιάζει με χλωμό και σχεδόν ανθρωπιστικό
πείραμα σε σύγκριση με αυτό των ναζί». 

Οι στρατηγοί και οι βιομήχανοι ανέβασαν
τους ναζί στην εξουσία τον Γενάρη του 1933.
Οι τεράστιες οργανώσεις και κόμματα που εί-

χαν στηθεί με δεκαετίες υπομονετικής δουλει-
άς, αγώνων και θυσιών, έπεσαν χωρίς καν να
δώσουν μάχη με ευθύνη των ηγεσιών τους. Η
άμεση συνέπεια ήταν η σύγχυση και η εξατομί-
κευση. Κι αυτό που ακολούθησε ήταν πράγμα-
τι η εξόντωση του ανθού της εργατικής τάξης. 

Το αποτέλεσμα ήταν ότι το ναζιστικό καθε-
στώς κατάφερε να βάλει μέχρι τέλους μια
σφήνα ανάμεσα σε αυτά που ο μαρξιστής βρε-
τανός ιστορικός Τιμ Μέησον είχε περιγράψει
ως «αντιπολίτευση» και «εναντίωση» από την
εργατική τάξη. Αντιπολίτευση ήταν η ενεργή
πολιτική στράτευση. Εναντίωση ήταν όλες οι
μυριάδες μορφών που έπαιρνε η άρνηση της
εργατικής τάξης να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις και τις προσδοκίες των ναζί. 

Τα μέλη των μικρών παράνομων ομάδων
και κύκλων πρώτο μέλημα είχαν απλά να μην
πιαστούν. Κάθε συνετός αντιστασιακός σε
ένα εργοστάσιο ή μια εργατογειτονιά είχε
μάθει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι πρέπει να
μένει μακριά από οποιαδήποτε έστω στοιχει-
ώδη συλλογική διαμαρτυρία ή ακόμα και χει-
ρονομία αμφισβήτησης. Οι δίαυλοι επικοινω-
νίας με τη δυσαρέσκεια της τάξης είχαν σπά-
σει και από τις δυο μεριές. 

Πόλεμος

Το 1914 η γερμανική σοσιαλδημοκρατία
πρόδωσε και χρεοκόπησε πολιτικά με την στή-
ριξη στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όμως, οι ορ-
γανώσεις της τάξης δεν εξαφανίστηκαν και η
αριστερή, αντιπολεμική αντιπολίτευση μπο-
ρούσε να δράσει εκεί. Το 1917 η Ρωσική Επα-
νάσταση έγινε φάρος που έδειχνε το δρόμο.
Το αγαπημένο τραγούδι των σοσιαλδημοκρα-
τών και κομμουνιστών εργατών της δεκαετίας
του ’20 (με διαφορετικές βερσιόν όμως) γρά-
φτηκε εκείνη τη χρονιά και είχε τον χαρακτηρι-
στικό τίτλο «Αδέλφια εμπρός για τον Ήλιο, εμ-
πρός για την Λευτεριά». 

Στα τέλη της δεκαετίας του ’30 δεν υπήρχε
όμως κανένας ήλιος που να δείχνει το δρόμο
για τη λευτεριά. Οι δυτικές δημοκρατίες είχαν
κάνει το ένα χατίρι μετά το άλλο στον Χίτλερ.
Το Αύγουστο του 1939, με το Σύμφωνο Ρίμ-
πεντρομπ Μολότοφ, ο Στάλιν του έσφιξε το
χέρι, και συνέχιζε να του το σφίγγει μέχρι τον
Ιούνη του 1941. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή η πε-
ρίοδος ήταν το ναδίρ της αντιπολιτευτικής
δραστηριότητας μέσα στη Γερμανία. 

Ο πόλεμος των «Τριών Μεγάλων» Συμμάχων
ήταν θαρρείς σχεδιασμένος να αποξενώσει
την γερμανική εργατική τάξη. Τον Αύγουστο
του 1943, βρετανικά και αμερικάνικα βομβαρ-
διστικά ισοπέδωσαν ένα μεγάλο μέρος του Αμ-
βούργου. Τριάντα εφτά χιλιάδες άνθρωποι
βρήκαν φριχτό θάνατο στις φλόγες. H «Επιχεί-
ρηση Γόμορρα», η κωδική ονομασία της επι-
δρομής, σχεδιάστηκε εξ’ αρχής με αποκλειστι-
κό στόχο τις εργατικές συνοικίες της πόλης
και του λιμανιού. 

Πριν την επίθεση, όταν ένας Βρετανός αξιω-
ματούχος πρόβαλε την αντίρρηση ότι στο Αμ-
βούργο ο πληθυσμός δεν συμπαθούσε τους
ναζί, πήρε την απάντηση: «Το ερώτημα αν οι
βομβαρδισμοί έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα
αν στρέφονται ενάντια στους πιστούς του κα-
θεστώτος ή τους αντιναζιστές, είναι άνευ ση-
μασίας». 

Ο «αντιφασιστικός πόλεμος» αντιμετώπισε
σαν εχθρό το πρώτο θύμα του φασισμού, την
τάξη που γέννησε έναν Γκέοργκ Ελσερ.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Εργάτες ενάντια 
στους Ναζί στη Γερμανία
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Απαγχονισμός μελών της
αντιστασιακής ομάδας «Πειρατές
του Εντελβάις» από τους ναζί,
Κολονία, Νοέμβρης 1944
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ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69)
7.30μμ
Η αναγκαιότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 γραφεία ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Η αναγκαιότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Η αναγκαιότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ White Rabbit 7.30μμ
Ιρλανδία 1916 – Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ L.B. 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Γιώτης 8μμ
Η αναγκαιότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Γιώτης 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Όαση 7μμ
Ιρλανδία 1916 – Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Καλαμαρία 7.30μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Φίλοιστρο 8μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 στοά Σάρκα (Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Κουμπέτι 3.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Mr. Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Το σύμφωνο συμβίωσης και τα LGBTQ δικαιώματα
Ομιλητής: Παναγιώτης Δημητρόπουλος

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η εργατική αντίσταση στα μνημόνια
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών και των προσφύγων
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Πλάτων 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Αντρέας Ζώτος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε απεργιακά για να
σταματήσουμε το ασφαλιστικό-σφαγείο
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Συνεχίζουμε – κλιμακώνουμε απεργιακά για να
σταματήσουμε το ασφαλιστικό-σφαγείο
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ 1968 
(Θησέως & Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
Η εργατική αντίσταση στα μνημόνια
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ 1968 
(Θησέως & Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Βαβέλ 8μμ
Συνεχίζουμε μετά το απεργιακό τριήμερο
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Munchies 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 Κοινωνικός Χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Νότος 7μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Τσίου 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Τσίου 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Φασιστικές δολοφονίες και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 νέα Φιλοσοφική 7μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 δημαρχείο 7μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Υγεινό με νου 6.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Quiz 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Συνεχίζουμε μετά το απεργιακό τριήμερο
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Δολίχη 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Συνεχίζουμε μετά το απεργιακό τριήμερο
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ

Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/5 καφέ Μαγαζί 6μμ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

ΒΟΛΟΣ

ΤΡΙΤΗ 24/5 Θόλος 5μμ
Η κληρονομιά του Ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

Στις σχολές
ΑΘΕ (ΠΑΤΡΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 ΑΘΕ 2 (πίσω από το επίκεντρο) 2μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένα Κατσιγιάννη

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

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

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 12/5 
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δούκ. Πλακεντίας 4μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ κεντρική πλατεία 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς
6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/5
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 12πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλατεία Λαού 5μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ. Ιερόθεου 12μ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλατεία Επταλόφου 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/5
ΕΛΕΥΣΙΝΑ Πλατεία 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ
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Εκδηλώσεις ΕΑΑΚ
Resistencia EAAK - ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 2μμ
Ενάντια σε μνημόνια και ρατσισμό δυναμώ-
νουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΑΡΚΑΣ ΕΑΑΚ – ΑΣΚΤ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 αίθουσα De Chirico 
1μμ: Τέχνη και κινήματα
3μμ: Πάλη ενάντια στο σεξισμό και τις διακρί-
σεις – πάλη για τη συνολική απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
7μμ: Ρεμπέτικο γλέντι

Εκδηλώσεις
αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες
ΠΑΤΡΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 12/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ, Άρης Καζάνης, εκπαιδευτικός

AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/5 πλατεία Αγίας Παρασκευής 7μμ
Ομιλητές: Γαβρίλος Κασιμάτης, ΠΟΣΠΕΡΤ,
Διονύσης Τσάγκλας, πρόεδρος Α-Γ ΕΛΜΕ
Ανατολικής Αττικής, Στέλλα Τζανίνη, πρό-
εδρος σωματείου Δήμου Αγίας Παρασκευής,
Θεόδωρος Πισιμίσης, πρόεδρος σωματείου
Δήμου Χαλανδρίου, Αργυρή Ερωτοκρίτου, σω-
ματείο Νοσοκομείου Γεννηματάς, Κώστας Πα-
παδάκης, Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες Χολαργού-Παπάγου και από την
Πολιτική Αγωγή στη Δίκη της Χρυσής Αυγής,
Παύλος Αντωνόπουλος, Συντονισμός για το
Προσφυγικό, Θάνος Ανδρίτσος, Δημοτικός
Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής, Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
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Ένας γιος Πακιστανού εργάτη, δήμαρχος στο Λονδίνο!

σελ.22 εργατικη αλληλεγγυη

Π
αρά τη λάσπη σε βάρος του υποψήφιου
δημάρχου και του Εργατικού Κόμματος,
και παρά την λάθος υποχωρητική στάση

του ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, το
Λονδίνο εξέλεξε για δήμαρχο τον Σαντίκ Καν, τον
πρώτο μουσουλμάνο δήμαρχο, δεύτερης γενιάς
μετανάστη, γιο οδηγού λεωφορείου! 

Αποτελεί μια μεγάλη νίκη απέναντι στις λυσσα-
σμένες προσπάθειες του Συντηρητικού Κόμματος,
αλλά και απέναντι στους “ειδικούς” που προέβλε-
παν ότι η άνοδος στην ηγεσία του Εργατικού Κόμ-
ματος του Τζέρεμι Κόρμπιν, ενός σοσιαλιστή που
εναντιώνεται στη λιτότητα, θα προκαλούσε ραγδαία
πτώση στα εκλογικά ποσοστά. Πρόκεται για ένα
ακόμη από τα σημάδια της στροφής του κόσμου
στην Ευρώπη ενάντια στην κυρίαρχη ρητορική. 

Aυτή η επιτυχία πάτησε πάνω στο έδαφος που
έστρωσαν οι συνεχείς αντιρατσιστικές κινητοποι-
ήσεις των τελευταίων χρόνων σε κάθε γειτονιά του
Λονδίνου, ενάντια στη ρατσιστική δημαγωγία του
Ukip, ενάντια στους ακροδεξιούς τραμπούκους και
τους φασίστες του ΕDL και του BNP, αλλά και στο
μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.
Πάτησαν πάνω στη δουλειά πλατιών αντιφασιστι-
κών και αντιρατσιστικών μετώπων όπως το UAF
(Unite against fascism) και το Stand up to racism.
Aποκορύφωση  αυτών των κινητοποιήσεων ήταν το
μεγάλο αντιφασιστικό-αντιρατσιστικό συλλαλητή-
ριο που έγινε πριν λίγες βδομάδες στο Λονδίνο –
και σε δεκάδες ακόμα πόλεις σε όλο τον κόσμο -
στις 19 του Μάρτη.

Τις μέρες που προηγήθηκαν των εκλογών για τη
δημαρχία του Λονδίνου (5 Μαϊου) το κόμμα των
Συντηρητικών επιδόθηκε σε απεγνωσμένες προ-
σπάθειες να “κόψει” ψήφους από το Εργατικό
κόμμα, με ρατσιστική λάσπη σε βάρος του υποψή-
φιου δήμαρχου Σαντίκ Καν αλλά και κατηγορίες
προς το Εργατικό Κόμμα για αντισημισμό.

Πίσω από τις κατηγορίες για αντισημισμό υπο-
κρύβονται μια σειρά από θέματα: Οι προσπάθειες

των υποστηρικτών των συμφερόντων του Ισραήλ
να βαφτίσουν αντισημισμό τον αντισιωνισμό. Η
προσπάθεια στοχοποίησης των μουσουλμάνων με
την ταύτιση της στήριξης του αγώνα των Παλαιστι-
νίων με τη στήριξη της τρομοκρατίας. Η προσπά-
θεια των Συντηρητικών να κρύψουν κάτω από το
χαλί τις ρατσιστικές πολιτικές τόσων ετών με την
επίδειξη αυτής της υποκριτικής “ευαισθησίας” για
το ζήτημα του “αντισημιτισμού”.

Λασπολογία

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν υποχώρησε σε αυτή τη λα-
σπολογία και απομάκρυνε τον πρώην δήμαρχο
Λονδίνου Κεν Λίβινγκστον που κατηγορήθηκε για
αντισημισμό. Η αναζωοόγνηση του Εργατικού
Κόμματος υποσκάπτεται από τη συνεχή πίεση της
δεξιάς πτέρυγας που υποστηρίζει ότι αυτό που

λείπει είναι η υιοθέτηση της “μέσης οδού” (σε βά-
ρος της ξεκάθαρης στάσης ενάντια στη λιτότητα,
τον πόλεμο και τον ρατσισμό) αλλά και από την
υποχωρητικότητα της σημερινής ηγεσίας του σε
αυτήν την πίεση.

Στην πραγματικότητα, συμβαίνει το αντίθετο: το
Εργατικό Κόμμα χάνει επιρροή όπου και όποτε μι-
μείται τις πολιτικές των Συντηρητικών. Αυτό φάνη-
κε τα τελευταία χρόνια, τόσο με την ηγεσία του
Εντ Μίλιμπαντ, όσο και με τη συντριπτική ήττα
στις εκλογές της Συνέλευσης (Κοινοβουλίου) της
Σκωτίας, επίσης στις 5 Μάη, όπου το Εργατικό
Κόμμα ήρθε τρίτο. (Το Εργατικό Κόμμα είχε στη-
ρίξει την καμπάνια ενάντια στην ανεξαρτησία της
Σκωτίας στο δημοψήφισμα του 2014, μαζί με τους
Συντηρητικούς).

Α.Φ.

Δ
ύο επαναστάτες σοσιαλιστές
βουλευτές εξελέγησαν στη
Συνέλευση της Βόρειας Ιρ-

λανδίας (κοινοβούλιο) στις εκλογές
που έγιναν την 5η Μάη. Ο Τζέρι Κά-
ρολ που βγήκε πρώτος στο Δυτικό
Μπέλφαστ και ο Ίμον ΜακΚαν από
το Ντέρυ που εξελέγη στο Φόιλ
ήταν υποψήφιοι με τη Συμμαχία
People Before Profit (PBP). 

Η Συμμαχία PBP δραστηριοποιεί-
ται και στο νότο στη Δημοκρατία της
Ιρλανδίας. Στις γενικές εκλογές που
έγιναν τον περασμένο Φλεβάρη
στην Ιρλανδία το κοινό κατέβασμα
του ΡΒΡ με το Αnti Austerity Alliance
κέρδισε 6 έδρες στο κοινοβούλιο. Η
επιτυχία αυτή είναι αποτέλεσμα των
πολιτικών συγκρούσεων και των αλ-
λαγών που έχουν επιφέρει στη συ-
νείδηση των εργατών. Από την αντί-
σταση στη λιτότητα, μέχρι το θρίαμ-
βο του “ναι” στο γάμο των ομοφυλό-
φιλων, στο αντίστοιχο δημοψήφισμα
πέρσι, οι μάχες και τα προχωρήματα

των εργατών καθόρισαν αυτή την
αλλαγή.

Αντίστοιχα στη Βόρεια Ιρλανδία,
τα δύο μεγαλύτερα κόμματα (DUP
και Sinn Fein) εφαρμόζουν τις ίδιες

πολιτικές λιτότητας. Όπως λέει ο
Τζέρι Κάρολ, “για ένα πολύ μεγάλο
διάστημα ο κόσμος βρισκόταν αντι-
μέτωπος με ένα ψεύτικο δίλημμα”:
Ότι έχει να επιλέξει ανάμεσα στη

αποδοχή της λιτότητας και τη στήρι-
ξη του πολιτικού status quo ή στην
επιστροφή στις θρησκευτικές διαμά-
χες μεταξύ Καθολικών και Προτε-
σταντών.

Η Συμμαχία PBP στη Βόρεια Ιρ-
λανδία κατάφερε να αναδείξει ότι η
μάχη που αφορά τους Ιρλανδούς
εργαζόμενους είναι η ταξική και όχι
η θρησκευτική. Είναι η μάχη ενάντια
στη λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις
και την καταστροφή του περιβάλ-
λοντος, η μάχη για δημόσια δωρεάν
Υγεία, για φθηνότερη στέγαση και
συγκοινωνίες, η υπεράσπιση των ερ-
γατικών δικαιωμάτων και η διεκδίκη-
σή τους για τους μετανάστες εργά-
τες, η μάχη για τα δικαιώματα των
γυναικών, η μάχη για να μη στηρίζει
η Β.Ιρλανδία τις ιμπεριαλιστικές
επεμβασεις της Βρετανίας στη Μέ-
ση Ανατολή.

Ο Ίμον ΜακΚαν, μιλώντας για
την επιτυχία της Συμμαχίας, είπε:
“Παλεύουμε ενάντια στη λιτότητα

τόσο στην Ιρλανδία όσο και στη
Βόρεια Ιρλανδία. Είναι κοινός αγώ-
νας. Έχοντας μιλήσει με τόσο κό-
σμο πόρτα-πόρτα βλέπουμε ότι
υπάρχει διάθεση για μια πολιτική
που στο παρελθόν φάνταζε μάταιη.
Όλα αυτά τα χρόνια υπήρχαν άν-
θρωποι που έλεγαν ότι ωραία
ακούγεται η ενότητα της εργατικής
τάξης, αλλά δεν πρόκειται να
υπάρξει αλλαγή, ότι έτσι ψήφιζε
πάντα ο κόσμος κι έτσι θα συνεχί-
σει να ψηφίζει”.

Όμως αυτό που απέδειξε η επιτυ-
χία της Συμμαχίας είναι ότι υπάρχει
ένα μεγάλο κομμάτι κόσμου που
αναζητά την εναλλακτική ενάντια
στις πολιτικές της λιτότητας, του
ρατσιμού και του πολέμου και ότι οι
επαναστάτες που δεν επιλέγουν κά-
ποια από τις προδιαγεγραμμένες
πλευρές, μπορούν να δώσουν έκ-
φραση σε αυτή την εναλλακτική. Κι
αυτό είναι που ενώνει τους εργάτες
σε όλη την Ιρλανδία.

Δύο επαναστάτες σοσιαλιστές στο κοινοβούλιο της Β. Ιρλανδίας!

Η καμπάνια για το Lexit, την
αριστερή πρόταση εξόδου από
την ΕΕ για το δημοψήφισμα της
Βρετανίας στις 23 Ιουνίου, συ-
νεχίζεται την Τετάρτη 18/5 στο
Λονδίνο, με εκδήλωση στην
οποία θα συμμετέχει ένα πάνελ
ομιλητών από όλη την Ευρώπη. 

Ο Φιλίπ Κορντά από το γαλλι-
κό συνδικάτο CGT, η Μπριντ
Σμιθ από το People Before Profit
της Ιρλανδίας, ο Κουίμ Αρου-
φάτ από το αριστερό καταλανι-
κό κόμμα CUP, η Αργυρή Ερω-
τοκρίτου από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
Λίντσεϊ Τζέρμαν από το Coun-
terfire, ο Άλεξ Καλλίνικος από
το SWP και ο Ρομπ Γκρίφιθς
από το Κομμουνιστικό Κόμμα
Βρετανίας θα αναπτύξουν την
εναλλακτική της διεθνιστικής
εξόδου από την ΕΕ. Μπροστά
στις εξελίξεις τόσο στη Βρετα-
νία όσο και σε όλη την ΕΕ, μια
τέτοια καμπάνια είναι πολύ επί-
καιρη. Το Lexit είναι ευκαιρία
για όλους όσους αγωνίζονται
κατά της λιτότητας και του ρα-
τσισμού να πατήσουν πάνω
στην κρίση της ΕΕ και της κυ-
βέρνησης Κάμερον.

Eκδήλωση 
υπέρ 
του Lexit

Το αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στο Λονδίνο στις 19 Μάρτη

Ο Τζέρι Κάρολ μαζί με τους συντρόφους του πανηγυρίζουν την εκλογή του
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Eκδήλωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
με θέμα «Όχι στο ρατσισμό, ανοίξτε τα σύνο-
ρα, πετάξτε τη συμφωνία ΕΕ-Ερτντογάν στα
σκουπίδια» οργάνωσε το κόμμα DSiP στο Τε-
κιρντάγ (Ραιδεστός) το Σάββατο 7 Μάη στα
πλαίσια της διοργάνωσης του φεστιβάλ «Μαρ-
ξισμός» που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη.
Στην εκδήλωση κεντρικοί ομιλητές ήταν ο
Μουσταφά Αραούρ, ακτιβιστής της αριστεράς
στη Συρία και σήμερα πρόσφυγας στην Τουρ-
κία και ο Τζεμαλί Mηλιαζήμ από την ΚΕΕΡΦΑ
Ξάνθης.

Ο Μουσταφά τόνισε ότι ο κόσμος που φεύγει
από τη Συρία το κάνει για να γλυτώσει το θάνα-
το. Μετέφερε την εικόνα ότι πολλές από τις εμ-
πλεκόμενες και αντιμαχόμενες πλευρές, όπως
η Ρωσία ή οι ΗΠΑ ενώ δείχνουν να μάχονται άλ-
λες το ISIS και άλλες τον Άσαντ, στην ουσία
συναγωνίζονται ποιος θα πρωτοβομβαρδίσει
άμαχους, σε ένα αγώνα επιβολής ελέγχου πε-
ριοχών και πληθυσμών. Περιέγραψε τη δική
του δύσκολη πορεία προς την Τουρκία μέσα
από μια περιοχή που ελέγχει το μέτωπο Αλ
Νούσρα, που ενώ υποτίθεται πολεμά τον
Άσαντ, στην πραγματικότητα έχει ανοιχτούς δι-
αύλους με το καθεστώς. Τόνισε επίσης ότι το
τέλος σε αυτήν τη φρίκη δεν θα έρθει μέσα
από την εμπλοκή των μεγάλων δυνάμεων, του
καθεστώτος Άσαντ ή του ISIS, αλλά από τον ξε-
σηκωμό του κόσμου από κάτω, την αναζωπύ-
ρωση της Αραβικής Άνοιξης.

Ο Τζεμαλί μετέφερε την εμπειρία των μαχών
που έχουν δοθεί στην Ελλάδα στο πλευρό των
προσφύγων, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της
ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας και το
ρόλο των συνδικάτων και της εργατικής τάξης
στην πρώτη γραμμή αυτών των μαχών, ενώ
τόνισε την ανάγκη για κοινό αγώνα ώστε αυτή
η συμφωνία να μην εφαρμοστεί. 

Ο Οζάν Τεκίν εκ μέρους του DSiP περιέγρα-
ψε τη στροφή της κυβέρνησης Ερντογάν, που
ενώ στην αρχή έλεγε «οι πρόσφυγες είναι
αδέλφια μας πρέπει να τους φιλοξενήσουμε»,
σήμερα προχωράει σε χτίσιμο φράχτη και κλεί-
σιμο των συνόρων της Τουρκίας με τη Συρία,
ενώ έχει ξεκινήσει απελάσεις εναντίον των
προσφύγων που οδηγούνται σε στρατόπεδα
προσφύγων μέσα στο έδαφος της Συρίας κον-
τά στα τουρκικά σύνορα. Ενδεικτικό της τύχης
που περιμένει τους πρόσφυγες στην Τουρκία,
το γεγονός ότι ένας τέτοιος καταυλισμός βομ-
βαρδίστηκε τις προηγούμενες μέρες με αποτέ-
λεσμα να σκοτωθούν 40 πρόσφυγες.  

Διεθνιστική
αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες

Σ
τις 22 Μάη θα γίνουν στην Κύπρο οι
πρώτες βουλευτικές εκλογές μετά το
κούρεμα και την επιβολή του μνημονίου.

Θα είναι μια σοβαρή δοκιμασία για την Κυ-
βέρνηση Αναστασιάδη και το κόμμα του το
Δημοκρατικό Συναγερμό. Τα τρία αυτά χρό-
νια διακυβέρνησής τους ήταν μια περίοδος
σκληρής λιτότητας, περικοπών, ιδιωτικοποι-
ήσεων, και διάλυσης του κράτους προνοίας.

Τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Το ένα
τρίτο σχεδόν του πληθυσμού, 234,000 άτο-
μα ζουν στο όριο της φτώχειας. Οι μισθοί
και οι συντάξεις μειώθηκαν κατά 25% - 30%.
Η ανεργία βρίσκεται στο 16% ενώ στους νέ-
ους φτάνει το 30%. Οι κοινωνικές παροχές
μειώθηκαν κατά 360 εκατομμύρια τα τρία τε-
λευταία χρόνια, με τα μισά σχεδόν από αυτά
να περικόπτονται από τον τομέα της Υγείας.
Το ένα τρίτο του πληθυσμού δυσκολεύεται
να πληρώνει τις δόσεις των δανείων του και
κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του.

Ο μόνος δείκτης που είχε αύξηση τα τε-
λευταία χρόνια είναι αυτός που δείχνει πόσο
μεγάλωσε η διαφορά ανάμεσα στα εισοδή-
ματα του πλουσιότερου 10% που αυξήθηκαν
κατά 20% σε σχέση με το φτωχότερο 20%
του πληθυσμού που μειώθηκαν κατά 30%.

Παρ’ όλα αυτά, Κυβέρνηση και Συναγερμός
πανηγυρίζουν για την «έξοδο» από το μνημό-
νιο και προσπαθούν να μας πείσουν ότι όλα
πάνε καλά και θα γίνουν ακόμη καλύτερα από
δω και μπρός. Παρά το ότι έχουν τη στήριξη
της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΜΕ, δύ-
σκολα θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τα
ποσοστά τους στις εκλογές. Ιδιαίτερα σε κεί-
να τα κομμάτια που βρέθηκαν στην πρώτη
γραμμή των αγώνων όπως οι νοσηλευτές, οι

εργαζόμενοι στην Αρχή Ηλεκτρισμού, στις τη-
λεπικοινωνίες, τα λιμάνια, οι γιατροί και άλ-
λοι. Γι’ αυτό και παίζουν το τελευταίο τους
χαρτί με το Κυπριακό προσπαθώντας να πεί-
σουν ότι βρισκόμαστε κοντά σε συμφωνία και
η ενίσχυση του κυβερνητικού κόμματος θα εί-
ναι η εγγύηση για να γίνει αυτό. 

Μαυρίζουμε αυτές τις εθνικιστικές πολιτικές
και τις πολιτικές λιτότητας και στεκόμαστε
στο πλευρό όσων αντιστέκονται σε αυτές. 

Κριτική
Μαζί με το κυβερνητικό κόμμα στις ερχό-

μενες εκλογές θα δοκιμαστεί και το ΑΚΕΛ. Η
απογοήτευση που άφησε η πενταετία Χρι-
στόφια δεν είναι εύκολο να ξεπεραστεί. Η
κριτική προς την κυβέρνηση για τα μέτρα λι-
τότητας και τις μνημονιακές πολιτικές μοι-
άζει με λόγια χωρίς αντίκρισμα, αφού ήταν ο
Χριστόφιας και το ΑΚΕΛ που πέρασαν τα πε-
ρισσότερα μνημονιακά νομοσχέδια πριν ακό-
μη εφαρμοστεί το μνημόνιο. 

Πολύς κόσμος της αριστεράς νοιώθει
άβολα να ψηφίσει το ΑΚΕΛ ή θα το κάνει με
βαριά καρδιά. Αρκετοί από αυτούς όμως θα
στήριζαν ένα ψηφοδέλτιο στα αριστερά του
ΑΚΕΛ και θα το χρησιμοποιούσαν για να
μαυρίσουν το Συναγερμό και όσους τον βοη-
θούν να περνά αυτές τις πολιτικές, όπως και
τους απορριπτικούς εθνικιστές. Δυστυχώς
αυτό δεν έγινε δυνατό σε αυτές τις εκλογές. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μένουμε αδιά-
φοροι ή ουδέτεροι παρατηρητές στις εκλο-
γές. Είναι μια μάχη που έχει τη σημασία της

για την εργατική τάξη. Μια ενίσχυση του Συ-
ναγερμού θα σημαίνει την επιβράβευση της
πολιτικής που μας επιβάλλει αυτά τα τρία
χρόνια. Αντίθετα μια μείωση της δύναμης
του θα καταγραφεί σαν αποδοκιμασία της
πολιτικής του. Το ίδιο ισχύει για τους απορ-
ριπτικούς εθνικιστές και τους φασίστες.

Σε αυτές τις εκλογές για να συμβάλουμε
σε αυτό θα πρέπει να ψηφίσουμε ΑΚΕΛ.
Όσο και αν δεν νοιώθουμε άνετα με την πο-
λιτική που ακολούθησε όλα αυτά τα χρόνια
παραμένει το κόμμα προς το οποίο κοιτάζει
το πιο ταξικά συνειδητό κομμάτι της εργατι-
κής τάξης. Είναι το κόμμα που κρατά μια
στάση συνεργασίας και συμφιλίωσης με
τους τουρκοκύπριους. Η ψήφος μας δεν ση-
μαίνει ότι του δίνουμε πολιτική υποστήριξη.
Απλώς χρησιμοποιούμε το ψηφοδέλτιό του
για να μαυρίσουμε τον Συναγερμό όπως και
τους απορριπτικούς και τους ακροδεξιούς.

Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Αν δεν θέ-
λουμε να έχουμε άλλες ήττες, συμβιβα-
σμούς και απογοητεύσεις χρειάζεται να χτί-
σουμε μια άλλη αριστερά. Την Αριστερά της
αντικαπιταλιστικής ανατροπής. Μια Αριστε-
ρά που να στηρίζει τους αγώνες της εργατι-
κής τάξης. Που να δίνει με συνέπεια την κόν-
τρα ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό και
το φασισμό. Την αριστερά που δεν θα έχει
αυταπάτες ότι διορθώνεται ο καπιταλισμός,
αυτό το σαθρό και βάρβαρο σύστημα και θα
παλεύει για την ανατροπή του. 

Ντίνος Αγιομαμίτης

KYΠΡΟΣ Εκλογές στις 22 Μάη

Σ
ε έκτακτο συνέδριο προχω-
ράει το Κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (AKP) στις

22 Μαϊου μετά τη ρήξη μεταξύ
του προέδρου της Δημοκρατίας
Ερντογάν και του πρωθυπουρ-
γού (προέδρου του ΑΚP) Ντα-
βούτογλου στην Τουρκία. O τε-
λευταίος μετά και την παραίτησή
του, υπενθύμισε ότι θα στηρίξει
την ενότητα του κόμματος και
δεν πρόκειται να θέσει υποψη-
φιότητα για την προεδρεία.  

Σύμφωνα με τα περισσότερα
δημοσιεύματα, τη σύγκρουση
πυροδότησε η πρόσφατη από-
φαση της Κεντρικής Επιτροπής
του ΑΚΡ, στις 29 Απριλίου, ο
πρωθυπουργός και πρόεδρος
του κόμματος Νταβούτογλου να
παραχωρήσει το δικαίωμά του
να ορίζει τους προέδρους των
τοπικών οργανώσεων. Άλλοι κά-
νουν λόγο για διαφωνίες στην
εξωτερική πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι
εξελίξεις είναι μια απτή απόδειξη
της αδυναμίας του Ερντογάν να
βάλει τέρμα στην κρίση που μα-
στίζει όχι μόνο το κόμμα του αλλά
και την ίδια την Τουρκία – παρά το

49% που κέρδισε στις πρόσφατες
εκλογές το Νοέμβριο του 2015.

Τα προβλήματα αφορούν την
αδυναμία της Τουρκίας να παί-
ξει το ρόλο της «δύναμης στα-
θεροποίησης» στην ευρύτερη
περιοχή μέσα από την εμπλοκή
της στον πόλεμο στη Συρία. Σε
ένα πεδίο ανταγωνισμών που
περιλαμβάνει μια σειρά από δυ-
νάμεις και υπερδυνάμεις όπως η
Ρωσία και οι ΗΠΑ, η πολιτική
του Ερντογάν έχει πετύχει αντί
να αναδείξει την Τουρκία σαν

δύναμη σταθεροποίησης, ο πό-
λεμος να διεξάγεται πλέον μέσα
στην ίδια του τη χώρα: 

Με στρατιωτικές επιχειρήσεις και
εκατοντάδες νεκρούς στις περιοχές
των Κούρδων, αλλά και συνεχιζόμε-
νες βομβιστικές επιθέσεις στις
τουρκικές μεγαλουπόλεις. Με άγρια
καταστολή στο ελπιδοφόρο μαζικό
κίνημα που γεννήθηκε στην Ταξίμ
και στο κόμμα ΗDP. Με ενεργοποί-
ηση δολοφονικών φασιστικών επιθέ-
σεων. Με εκατομμύρια πρόσφυγες,
που μέχρι τώρα η κυβέρνηση Ερν-

τογάν αποκαλούσε «αδελφούς» να
μπαίνουν στο στόχαστρο με απελά-
σεις προς στρατόπεδα στη Συρία.
Αλλά και με έντονη κοινωνική και
πολιτική δυσαρέσκεια, για την ανερ-
γία που έχει ανέβει στο 11%, για
τους άθλιους μισθούς και συνθήκες
στους χώρους εργασίας (όπως ανα-
δείχθηκαν πριν δύο χρόνια στο αν-
θρακωρυχείο στη Σόμα) καθώς η
περίοδος της οικονομικής ανάπτυ-
ξης των προηγούμενων χρόνων έχει
τελειώσει χωρίς επιστροφή.

Γιώργος Πίττας

ΤΟΥΡΚΙΑ Χειροτερεύει η κρίση
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ΣΧΟΛΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Για μια δυνατή
αντικαπιταλιστική αριστερά
Ψήφο στην ΕΑΑΚ

Ο
ι φοιτητικές εκλογές φέτος
διεξάγονται εν μέσω κρίσης
των κομμάτων, τόσο της κυ-

βέρνησης όσο και της αντιπολίτευ-
σης, αλλά και εν μέσω μεγάλων μα-
χών ενάντια στη λιτότητα, στο ρα-
τσισμό, τον πόλεμο, το φασισμό.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προ-
σπάθησε να “αιφνιδιάσει” ψηφίζον-
τας το ασφαλιστικό μέσα στο Σαβ-
βατοκύριακο, ξεσηκώνοντας εναν-
τίον της χιλιάδες απεργούς για
τρεις μέρες. Λίγο πριν, ο Φίλης
αναγκάστηκε να πάρει πίσω άρον-
άρον την τροπολογία για τους ανα-
πληρωτές, μετά τις μαζικές κινητο-
ποιήσεις των εκπαιδευτικών, πολλοί
από τους οποίους είχαν στηρίξει το
ΣΥΡΙΖΑ στις προηγούμενες εκλογές. 

Οι όλο και πιο δεξιές πολιτικές
της κυβέρνησης κάνουν το ΣΥΡΙΖΑ
να έχει νέες διαρροές προς τα αρι-
στερά: μέσα στα πανεπιστήμια είδα-
με το κομμάτι της ΑΡΕΝ να σπάει
από τη γραμμή της κυβέρνησης και
τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και να κινείται
προς τα Αριστερά. 

Ταυτόχρονα με την κρίση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, εξελίσσεται και η κρίση της
Νέας Δημοκρατίας. Ο Μητσοτάκης
διέλυσε την ΟΝΝΕΔ για να δώσει
στο συνέδριο μια εικόνα “κάθαρ-
σης” και να προβάλλει για τον ίδιο
το προσωπείο του “μοντέρνου”. Η
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, η πολιτική έκφραση της
ΝΔ στα πανεπιστήμια, προσπαθεί απεγνωσμέ-
να να ξαναστήσει τη δεξιά αντιπολίτευση, πα-
τώντας πάνω στην κρίση του ΣΥΡΙΖΑ. Όμως
δεν μπορεί να ξεγελάσει κανένα: Η ΔΑΠ-
ΝΔΦΚ, δεν αλλάζει, εξακολουθεί να παίζει το
ρόλο που έπαιζε στηρίζοντας τις επιθέσεις λι-
τότητας  ενώ παραμένει συγκοινωνούν δοχείο
με τη φασιστική ακροδεξιά. 

Στις φοιτητικές εκλογές στις 18 Μάη, οι φοι-

τητές πρέπει να αποδείξουν ότι με την κρίση
του ΣΥΡΙΖΑ και τις μνημονιακές επιθέσεις της
κυβέρνησης της Αριστεράς, η απογοήτευση
των αγωνιζόμενων κομματιών των πανεπιστη-
μίων και η παλινόρθωση της Δεξιάς δεν είναι
μονόδρομος. 

Το μαύρο στη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι η καλύτερη
απάντηση. 

Είναι πολύ σημαντικό επίσης να αναδειχθεί

το κομμάτι εκείνο της Αριστεράς
που μπορεί να δώσει και να κερδί-
σει όλες τις μάχες που ανοίγουν.
Σε αυτό το μέτωπο της σύγκρου-
σης με τις μνημονιακές επιθέσεις
της κυβέρνησης, η αναβλητικότη-
τα της ΠΚΣ που δεν κλιμάκωσε με
συνελεύσεις και προτάσεις για
κατάληψη, δημιούργησε ένα κλί-
μα αποσυντονισμού στους φοιτη-
τικούς συλλόγους - όπως ακριβώς
και το “περίμενε” της 48ωρης
απεργίας όλους τους τελευταίους
μήνες. 

Καταλήψεις
Η ΕΑΑΚ ήταν εκείνη η δύναμη

που μπήκε μπροστά για να συν-
δεθεί το φοιτητικό κίνημα με τους
εργατικούς αγώνες, προτείνον-
τας ταυτόχρονα καταλήψεις. Που
μπήκε στην πρώτη γραμμή της
μάχης για να εκφραστεί μαζικά η
αλληλεγγύη, το “καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες” από τους φοιτη-
τές, παλεύοντας για σύνορα ανοι-
χτά, οργανώνοντας επισκέψεις σε
καταυλισμούς και κατεβάσματα
προσφύγων στις απεργίες. 

Οι εκλογές στα πανεπιστήμια
είναι μια ευκαιρία να προβληθεί
το πρόγραμμα και τα αιτήματα με
τα οποία το φοιτητικό κίνημα θα
βγει στους δρόμους ξανά το επό-
μενο διάστημα. Δυνατή ΕΑΑΚ στα

πανεπιστήμια σημαίνει δυνατό φοιτητικό κίνη-
μα που διεκδικεί διαγραφή του χρέους, ρήξη
με την ΕΕ και το ευρώ, ανοιχτά σύνορα και
πόλεις για την προσφυγιά, ισόβια στους φασί-
στες. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του ΣΕΚ
μέσα από τα σχήματα της ΕΑΑΚ οργανώνουν
σε αυτή την κατεύθυνση σε όλες τις σχολές.

Aφροδίτη Φράγκου

ΑΘΗΝΑ
Πολιτικό Νομικής – ΡΑΣ
Πάντειο – ΑΝΑΣΑ
Φιλοσοφική – Ενωτική 
Πρωτοβουλία ΣΑΦ-ΚΑΡΦΙ
Χημικό – ΑΣΥΧ
Μαθηματικό – ΑΕΠ
Φυσικό – ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
ΕΜΠ Ηλεκτρολόγοι – ΑΝΑΦΗ
ΕΜΠ Αρχιτεκτονική – ΑΚΑ
ΑΣ Καλών Τεχνών – ΑΡΚΑΣ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΓΤΚΣ – Γραφίδα
ΤΕΙ Αθήνας ΣΔΟ – ΚΡΑΧ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΕΥΠ – ΑΡΣΣΥΠ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΤΕΦ – ΑΡΠΑ
ΤΕΙ Πειραιά ΣΤΕΦ – ΜΑΡΚΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Νομική – Contra Legem
Αγγλική Φιλολογία - ΑΝΑΡΠΑ
Πολιτικές Επιστήμες - ΕΑΑΚ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ιατρική – Resistance
Χημικό – Καταλύτης
Πληροφορική – RAM
ΠΤΕΤ – ΚΡΑΦΤ
Οικονομικό – Anticapitalista

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Νομική – ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

ΒΟΛΟΣ
Αρχιτεκτονική – Camera Obscura
Πολιτικοί Μηχανικοί – ΜΠΕΤΟ

ΛΑΡΙΣΑ
Ιατρική – Resistancia

ΠΑΤΡΑ
Ιατρική – Αριστερή Παρέμβαση
Επιστήμη Υλικών – ΚΡΑΜΑ-ΘΡΑΥΣΗ
Χημικό – ΚΑΤΑΛΥΣΗ
Θεατρικών Σπουδών – ΘΕΑΜΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Επιστήμη Υπολογιστών – Revolutionnaire
Βιολογικό – Αριστερόστροφη Έλικα
Ιατρική – ΚΑΡΦΙ
Φυσικό – ΕΝΤΡΟΠΙΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Κοινωνιολογία – ΑΕΠ
Οικονομικό – ΑΕΠ
Ιστορικό-Αρχαιολογικό – ΑΕΠ

ΧΑΝΙΑ
Αρχιτεκτονική – Ενωτική Πρωτοβουλία

Στηρίζουμε

• Με καθημερινές παρεμβάσεις στη
σχολή ανοίγουμε με τους φοιτητές όλες
τις συζητήσεις που απασχολούν τον κό-
σμο που αγωνίζεται: το δυνάμωμα της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς, το προ-
σφυγικό, το ασφαλιστικό. Με τις κοινές
πρωτοβουλίες και δράσεις του προ-
ηγούμενου διαστήματος με την ΚΕΕΡΦΑ
έχουμε χτίσει το σχήμα και έχουμε κερ-
δίσει το να γίνονται συνελεύσεις. Με το
παράδειγμα της μεγάλης νίκης που είχε
πετύχει η σχολή πριν δύο χρόνια ενάν-
τια στο σχέδιο “Αθηνά”, λέμε στους φοι-
τητές ότι οι καταλήψεις νικάνε και άρα
θέλουμε δυνατή ΕΑΑΚ που μπαίνει
μπροστά για να κλιμακωθούν με κατα-
λήψεις οι μάχες στις σχολές. 

Ιωάννα, Αγγλική Φιλολογία Θεσ/νίκης

• Το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής προοπτικής σαν
στόχος των φετινών εκλογών είναι κτήμα του σχήματος. Άρα
με αυτό το κέντρο έχουμε γράψει κείμενο και πάμε να ανοί-
ξουμε αυτήν την προοπτική σε όσο το δυνατόν περισσότερο
κόσμο: με τα πανό μας στη σχολή και τις αφισσοκολλήσεις,
αλλά και με πρόγραμμα εξορμήσεων, παρεμβάσεων και ραν-
τεβού για το ψηφοδέλτιο πάμε να κερδίσουμε τους φοιτητές
σε αυτή τη μάχη και να γνωρίσουμε νέο κόσμο. Μιλάμε στους
φοιτητές για το πώς μπορεί το φοιτητικό κίνημα να μπλοκάρει
στην πράξη το ασφαλιστικό σφαγείο που μόλις ψηφίστηκε.

Άρης, Πληροφορική Ιωαννίνων

• Τρέχουμε την καμπάνια για τις εκλογές παράλληλα με την
καμπάνια για το Μαρξισμό. Ζητάμε από όποιο/α μας στηρίζει να
μπει και στο ψηφοδέλτιο. Θέλουμε ο κόσμος με τον οποίο δίνουμε
τις μάχες όλο αυτό το διάστημα να δραστηριοποιηθεί μαζί μας και
στις εκλογές και αμέσως μετά, που είναι ο Μαρξισμός, να έρθει και
να συζητήσουμε την προοπτική και το ότι μπορούμε να αλλάξουμε
τον κόσμο.

Σοφία, ΦΜΣ

• Στην τελική ευθεία για τις
φοιτητικές εκλογές, το σχήμα
της ΑΣΚΤ διοργανώνει μονοή-
μερο την Παρασκευή 13/5. Θα
υπάρχουν δύο θεματικές συζη-
τήσεις, “Ενάντια στο σεξισμό
και τις διακρίσεις, μάχη για τη
συνολική απελευθέρωση” και
“Κίνημα και τέχνη” και μετά θα
ακολουθήσει ρεμπέτικο γλέντι.
Παράλληλα έχουμε βάλει πρό-
γραμμα αφισσοκολλήσεων και
εξορμήσεων μαζί με την καμ-
πάνια για το Μαρξισμό και θα
διακοσμήσουμε τη σχολή με
πανό.

Στέφανος, ΑΣΚΤ

Στην τελική ευθείαKαθημερινές παρεμβάσεις


