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Το Λεξικό 
των Μνημονίων

Αριστερή απάντηση στα 
βαμπίρ του νεοφιλελευθερισμού

Κυριάκος Μητσοτάκης, Αντώνης Σαμαράς, Βαγ-
γέλης Βενιζέλος, Σταύρος Θεοδωράκης, Αννα Δια-
μαντοπούλου, Γιώργος Φλωρίδης, Σπύρος Λυκού-
δης, Βασίλης Κικίλιας, Γιώργος Κουμουτσάκος,
Σοφία Βούλτεψη, Γιάννης Μανιάτης, Γρηγόρης
Ψαριανός, Κώστας Λαλιώτης, Βάσω Παπανδρέου,
Ανδρέας Λυκουρέντζος, Μιλένα Αποστολάκη, Χρί-
στος Βερελής... Αυτοί και πολλοί άλλοι “επιφανείς”
παραβρέθηκαν την περασμένη Τρίτη στην παρου-
σίαση του νέου βιβλίου “Λεξικό Χωρίς Γραβάτα”
του Γιάννη Βλαστάρη, πρώην διευθυντή στην “Κυ-
ριακάτικη Ελευθεροτυπία” και το περιοδικό “Εψι-
λον”. Ούτε οικογενειακή συνάντηση της Μαφίας
από την ταινία ο Νονός δε θα είχε τόση επιτυχία.

Το ίδιο το θέμα του βιβλίου, βέβαια, τους αφο-
ρούσε όλους άμεσα. Το “Λεξικό Χωρίς Γραβάτα”,
με άμεση αναφορά στις ενδυματολογικές επιλογές
Τσίπρα, είναι μια επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με
τα δημοσιεύματα, συγκεντρώνει 350 λέξεις που,
για τον συγγραφέα, έχουν εισβάλει στο δημόσιο
λόγο με στόχο να αντικαταστήσουν κάποιες άλλες,
αρνητικά φορτισμένες, ή να παραμορφώσουν την
ίδια την σημασία τους, ώστε να γίνουν εύπεπτη
τροφή στην κοινή γνώμη. “Οι «Θεσμοί» αντικατέ-
στησαν την Τρόικα, οι χθεσινοί «τοκογλύφοι» απο-
καλούνται, πια, τεχνικά κλιμάκια, ο αυτόματος κό-
φτης αποδοχών ονομάζεται «Ρυθμιστής Αυξημένων
Εγγυήσεων» και η μείωση μισθών-συντάξεων βα-
φτίστηκε «Ασφαλιστική Αναπλαισίωση»”. Σε αυτή
την “αποκάλυψη”, λοιπόν, δε θα μπορούσαν να λεί-
πουν όλοι οι παραπάνω, πολλοί από τους οποίους
πήραν και το λόγο για να τονίσουν τη μάχη που δί-
νουν για την επικράτηση της αλήθειας ενάντια στην
«αλλοίωση της σκέψης του ελληνικού λαού». 

Υποτίμηση

Μια πρώτη απάντηση, βέβαια, είναι: κοίτα ποιοί
μιλάνε. Η υποτίμησή τους για τη νοημοσύνη του
κόσμου, θεωρώντας ότι ξέχασε τους σκληρούς
αγώνες που έδωσε τα προηγούμενα χρόνια για να
τους ανατρέψει, είναι προκλητική. Το ίδιο και η
προσπάθειά τους να παρουσιαστούν ως οι εγγυη-
τές της αλήθειας. Όλοι αυτοί είναι που στήριξαν
και συνεχίζουν να στηρίζουν τα μνημόνια, που πού-
λησαν την προπαγάνδα του “τέλους της κρίσης”
και της “ανάπτυξης που έρχεται” ουκ ολίγες φο-
ρές από τις ίδιες ακριβώς θέσεις που τώρα το κά-
νει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Αλλά ταυτόχρονα, εκτός από υποκριτές, είναι
και αφόρητα «αριστοκράτες»: νομίζουν ότι ο κό-
σμος είναι απλά βλάκας που μπερδεύει την “τρόι-
κα” με τους “θεσμούς”, τους “τοκογλύφους” με τα
“τεχνικά κλιμάκια” κλπ και τρώει το παραμύθι του
ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο βολικός για τους ίδιους τρό-
πος για να εξηγήσουν γιατί ο κόσμος, παρά τους
συμβιβασμούς του ΣΥΡΙΖΑ, δεν στρέφεται προς τα
δεξιά. 

Όσο κι αν το επιθυμούν, όμως, εκμεταλλευόμενοι
τη μνημονιακή κατρακύλα του ΣΥΡΙΖΑ, η επιστρο-
φή τους δε θα είναι εύκολη υπόθεση. Προφανώς ο
ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να απαντήσει σε τέτοιες επιθέ-
σεις. Η Αριστερά πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως, μπο-
ρεί να τσακίσει και τις υποκρισίες και την ταξική
ατζέντα όλης της παλιάς φρουράς των μνημονίων.
Η κλιμάκωση των αγώνων ενάντια στα μνημόνια,
νέα και παλιά, με την αντικαπιταλιστική αριστερά
μπροστά, μπορεί να τους φράξει το δρόμο.

Λένα Βερδέ

Σκηνικό έντασης για χάρη των επιχειρηματικών συμφερόντων του
μεγαλοκαρχαρία Μελισσανίδη έχει στηθεί για άλλη μια φορά τις τε-
λευταίες μέρες στη Νέα Φιλαδέλφεια για το ζήτημα του γηπέδου
της ΑΕΚ. Αυτόκλητοι “οπαδοί” προσπαθούν να τρομοκρατήσουν
ολόκληρη τη γειτονιά με επιθέσεις στο δημαρχείο και όσους χώ-
ρους αντιστέκονται στην καταστροφή του άλσους και της πόλης.

“Στη συνάντηση της Επιτροπής Αγώνα Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκη-
δόνας που έγινε τη Δευτέρα 6 Μάρτη συζητήθηκε να γίνει κάλεσμα
σε όλα τα σωματεία, τους φορείς, τις συλλογικότητες, τις δημοτικές
παρατάξεις της αριστεράς των γύρω περιοχών για σύσκεψη τις επό-
μενες μέρες που θα αποφασίσει μια μαζική απάντηση στη γειτονιά”,
μας είπε η Αλεξάνδρα Μαρτίνη.

“Τις τελευταίες μέρες, οι κάτοικοι της πόλης μας γίνονται μάρτυ-
ρες μιας ακόμα «ειρηνικής» εισβολής ομάδας οπαδών που καπη-
λεύονται το όνομα και τα σύμβολα της ΑΕΚ”, αναφέρει η ανακοίνω-
ση-καταγγελία της τοπικής επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Η ομάδα αυ-

τή των οπαδών λειτουργώντας σαν προκεχωρημένο φυλάκιο υπερά-
σπισης των επιχειρηματικών συμφερόντων που επιβουλεύονται το
άλσος και την πόλη, πέρα απ’�την επίθεση στη δημοτική αρχή με την
αναγραφή συνθημάτων στο δημαρχείο και τους εκβιασμούς, επιτέ-
θηκαν απροκάλυπτα και στους δύο αυτοδιαχειριζόμενους χώρους
της Νέας Φιλαδέλφειας, τη Στρούγκα και τη Λαϊκή Συνέλευση, γρά-
φοντας συνθήματα και καταστρέφοντας τις πινακίδες τους....

Εκφράζουμε την αμέριστη αλληλεγγύη και συμπαράστασή μας
στους δύο αυτοδιαχειριζόμενους χώρους της πόλης μας και δηλώ-
νουμε ότι θα υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην ελεύθερη συζήτηση
και δράση....

Ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα συμβάλλουμε να αναπτυχθεί ένα πολύμορφο κί-
νημα στη γειτονιά που θα μπει φραγμός στις ορέξεις καταπάτησης
του άλσους με ολέθριες επιπτώσεις για το περιβάλλον και την ποι-
ότητα της ζωής μας και άλωσης και μετατροπής της πόλης, σε ένα
φτηνό διασκεδαστήριο με συνθήκες εργασιακής γαλέρας για τους
εργαζόμενους”.

Α
ποφασισμένη να μην ψηφίσει το νέο
πακέτο δημοσιονομικών μέτρων που
θα κλείσει (αν και όταν) τη δεύτερη

αξιολόγηση, εμφανίζεται η ηγετική ομάδα της
Νέας Δημοκρατίας. "Θέλω να είμαι απόλυτα
ξεκάθαρος", δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
στην πρόσφατη σύσκεψη των τομεαρχών του
κόμματος. "Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται
να ψηφίσει το δημοσιονομικό πακέτο μέτρων
που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση".

Η δήλωση προκάλεσε έναν ακόμα μικρο-
σεισμό μέσα στο κόμμα της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης. Ο Βαγγέλης Μεϊ-
μαράκης, έσπευσε να αποκαλέ-
σει "τσάμπα μάγκα" τον Μητσο-
τάκη. Το καλοκαίρι του 2015, θύ-
μισε, η Νέα Δημοκρατία είχε ψη-
φίσει το Τρίτο Μνημόνιο ύστερα
από εισήγηση του ίδιου του Μη-
τσοτάκη. Σήμερα η κυβέρνηση
έχει την απόλυτη πλειοψηφία στη
Βουλή. "Συνεπώς, όποιος λέει ότι
δεν θα ψηφίσει, το κάνει εκ του
ασφαλούς".

Η απάντηση του Μητσοτάκη
ήρθε την επόμενη ημέρα, στη συ-
νεδρίαση του σκιώδους υπουργικού συμ-
βουλίου της Νέας Δημοκρατίας, όπου κατη-
γόρησε, εμμέσως, τον Μεϊμαράκη (και τους
καραμανλικούς) για συμβιβασμό με την κυ-
βέρνηση. Και τους απείλησε, στην ουσία, με
διαγραφές: "Όποιος δεν μπορεί, ή δεν θέλει
να ακολουθήσει, ή νιώθει ότι πρέπει να συμ-
βιβαστεί με την τυχοδιωκτική ομάδα που κυ-
βερνά τη χώρα", είπε, "θα μείνει πίσω".

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει καταφέ-
ρει να περάσει πολλά από τα μέτρα που
αδυνατούσαν να περάσουν οι προηγούμε-
νες μνημονιακές κυβερνήσεις. Το κόμμα της
άρχουσας τάξης, όμως, εξακολουθεί να εί-
ναι η Νέα Δημοκρατία. Και η άρχουσα τάξη
εξακολουθεί να θεωρεί "ευλογία για τη χώ-
ρα" τα μνημόνια -όπως είχε δηλώσει κάποτε
ο Θεόδωρος Πάγκαλος. 

Ο Μητσοτάκης εγκαλεί την κυβέρνηση
του Αλέξη Τσίπρα όχι γιατί ετοιμάζεται να

ενδώσει ξανά στις πιέσεις των δανειστών.
Την εγκαλεί γιατί έχει καθυστερήσει αδι-
καιολόγητα να ενδώσει. Τι θα έκανε η Νέα
Δημοκρατία αν γινόταν κυβέρνηση; Ο Μη-
τσοτάκης περιέγραψε τις "πρώτες διακόσιες
μέρες" της κυβέρνησής του σε μια συνέν-
τευξη που έδωσε στον Niall Fergusson, κα-
θηγητή ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Χάρ-
βαρντ, την περασμένη Κυριακή. Η λίστα εί-
ναι εφιαλτική.

Το πρώτο νομοσχέδιο που θα στείλουμε
στη Βουλή, λέει ο Μητσοτάκης, θα είναι ένα

νέο φορολογικό σύστημα. Ο πυρήνας του: η
μείωση της φορολογίας, όχι για τους φτω-
χούς που ετοιμάζεται τώρα να "γδάρει" η
Τρόικα με την δραστική περικοπή του αφο-
ρολόγητου. Για τις επιχειρήσεις. 

Πως θα καλυφθεί το κενό στα δημόσια
έσοδα που θα δημιουργήσουν αυτές οι ελα-
φρύνσεις; Με τη μείωση των δαπανών, την
περικοπή δηλαδή και άλλο των μισθών στο
δημόσιο και φυσικά τις απολύσεις. Η Νέα
Δημοκρατία διαψεύδει, βέβαια, συνεχώς ως
"φήμες" τα δημοσιεύματα που λένε ότι το
πρόγραμμά της προβλέπει την κατάργηση
δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στο δη-
μόσιο. 

Τον Γενάρη, όμως, ο Μητσοτάκης δέχτη-
κε την προσχώρηση της "Δράσης", της
ακραία νεοφιλελεύθερης ομάδας του Θό-
δωρου Σκυλακάκη πίσω στη Νέα Δημοκρα-
τία. Ο Σκυλακάκης υποστηρίζει απροκάλυ-

πτα την "απομάκρυνση του 10% των δημο-
σίων υπαλλήλων... γιατί αλλιώς το κράτος
δεν μπορεί να δουλέψει". Πως θα παρακαμ-
φθούν οι δυσκολίες που θέτει το Σύνταγμα;
Είναι απλό: με το κόλπο της αξιολόγησης.
Το τρίτο νομοσχέδιο που θα στείλουμε στη
Βουλή, λέει (καθόλου τυχαία) στη συνέντευ-
ξη στον Fergusson ο Μητσοτάκης, θα αφο-
ρά τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και
τις  αξιολογήσεις στο δημόσιο: "είμαστε μια
χώρα που δεν αξιολογεί τους δημοσίους
υπαλλήλους" λέει.

Η κυβέρνηση λέει ο Μητσοτά-
κης δεν έχει την "ιδιοκτησία του
μνημονίου". Δεν το πιστεύει,
σέρνεται, προβάλλει αντιρρή-
σεις, κωλυσιεργεί. Οι ιδιωτικο-
ποιήσεις καθυστερούν:

"Επαναλαμβάνω, ο  κ.Τσί-
πρας δεν μπορεί να οδηγήσει
τη χώρα μπροστά", έλεγε στη
σύσκεψη των τομεαρχών. "Πως
μπορεί ένα κόμμα με ιδεολογία
εχθρική προς την ιδιωτική πρω-
τοβουλία να φέρει επενδύσεις
στη χώρα; Πως μπορούν... μια

κυβέρνηση και μια κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία που εχθρεύονται την ιδιωτικοποίηση
του Ελληνικού να συμβάλλουν στην υλοποί-
ηση αυτής της προσπάθειας;"

Ο απολογισμός της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ είναι ολέθριος, για αυτό δεν υπάρχει
καμιά αμφιβολία. Οι εργάτες, οι συνταξιού-
χοι, οι άνεργοι, οι μικρο-αγρότες, οι νέοι,
πλήρωσαν (και πληρώνουν) πολύ ακριβά τις
οπισθοχωρήσεις, τους συμβιβασμούς και
τις προδοσίες της "πρώτη φορά αριστερής"
κυβέρνησης. Αλλά η λύση δεν είναι η επι-
στροφή των βαμπίρ της δεξιάς -που ξεδιάν-
τροπα υπόσχονται από τώρα στα αφεντικά
ότι θα καταφέρουν να ρουφήξουν και την
τελευταία σταγόνα αίματος από τους φτω-
χούς. Η πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ Αριστερά
μπορεί και πρέπει να δώσει την απάντηση
αναδεικνύοντας την εργατική εναλλακτική.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Όχι στις προκλήσεις Μελισσανίδη
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Κάλεσμα της Διεθνιστικής 
Σοσιαλιστικής Τάσης 

Μαζικά συλλαλητήρια έγιναν στο Λονδίνο όταν η Τερέζα Μέι ανακοίνωσε
ότι προσκαλεί τον Τραμπ για επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία

Η
εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ σηματο-
δότησε μια έντονη στροφή προς τα
δεξιά στην πολιτική της άρχουσας τά-

ξης στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώ-
ρες. Έχουμε έναν ανοιχτά ρατσιστή και σεξι-
στή στο Λευκό Οίκο να διακηρύσσει τον οι-
κονομικό εθνικισμό με το σύνθημα «Πρώτα η
Αμερική» και να έχει ως συμβούλους αντι-
δραστικούς σαν τον Στίβεν Μπάνον, ο οποίος
υποστηρίζει ότι η Δύση βρίσκεται σε πόλεμο
με τον Ισλαμικό κόσμο.

Η εκλογή του Τραμπ δεν είναι το μόνο ση-
μάδι δεξιάς μετατόπισης στην άρχουσα τά-
ξη. Στη Βρετανία, οι Συντηρητικοί με την ηγε-
σία της Τερέζα Μέι επιδιώκουν να βάλουν
μια ρατσιστική και ξενοφοβική σφραγίδα πά-
νω στην ψήφο για έξοδο από την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Και υπάρχουν απειλές για χειρότε-
ρα. Στη Γαλλία, η Μαρίν Λεπέν του φασιστι-
κού Εθνικού Μετώπου προηγείται στις δημο-
σκοπήσεις για τις προεδρικές εκλογές με
ένα πρόγραμμα πατριωτικής αντίθεσης στην
παγκοσμιοποίηση που απηχεί πολλές από τις
απόψεις του Τραμπ. Στη Γερμανία, το κόμμα
«Εναλλακτική για τη Γερμανία» σέρνει όλο το
αστικό πολιτικό σκηνικό προς τα δεξιά σε μια
Ισλαμοφοβική κατεύθυνση. Ο Γκερτ Βίλντερς
επιδιώκει κάτι παρόμοιο στην Ολλανδία.

Επί σειρά ετών ο κρατικός ρατσισμός, που
καλλιεργήθηκε από κυβερνήσεις της κεντρο-
δεξιάς και της κεντροαριστεράς και στράφη-
κε κατά των μεταναστών, των προσφύγων
και των Μουσουλμάνων, συνέβαλε στη νομι-

μοποίηση της νέας δεξιάς. Το κυνήγι των
«παράνομων» μεταναστών από τον Τραμπ
πατάει πάνω στην πολιτική των μαζικών απε-
λάσεων επί Ομπάμα. Τα αποτελέσματα των
προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί
τριάντα χρόνια να κατασκευάζει μια Ευρώπη-
φρούριο φαίνονται στους πνιγμούς χιλιάδων
μεταναστών και προσφύγων στη Μεσόγειο.

Δεξία απειλή

Τόσο έντονη είναι η δεξιά απειλή ώστε πολ-
λοί μέσα στην αριστερά μπαίνουν στον πειρα-
σμό να σχηματίσουν συμμαχίες με το ξεφτιλι-
σμένο νεοφιλελεύθερο κέντρο. Το βλέπουμε
πολύ καθαρά στις ΗΠΑ, όπου η διαπλεκόμε-
νη με το μεγάλο κεφάλαιο πτέρυγα Κλίντον
του Δημοκρατικού Κόμματος προσπαθεί να
ελέγξει την αντίσταση στον Τραμπ. Είναι γε-
γονός ότι απαιτείται η πιο πλατιά ενότητα
στην πάλη ενάντια στην ακροδεξιά. Αλλά αν
αυτή πάρει τη μορφή εκλογικών συνεργα-
σιών με κόμματα του «δημοκρατικού τόξου»
τα οποία είναι υπεύθυνα για τις νεοφιλελεύ-
θερες οικονομικές πολιτικές που έχουν στεί-
λει απογοητευμένους ψηφοφόρους στην αγ-
καλιά του Τραμπ, της Λεπέν και των ομοίων
τους, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η
ενίσχυση της ακροδεξιάς.

Η εναλλακτική βρίσκεται στις μαζικές κινη-
τοποιήσεις που απλώθηκαν πλατιά από την
αρχή της χρονιάς- τις πορείες των γυναικών
στις ΗΠΑ και αλλού που «υποδέχθηκαν» την
ορκωμοσία του Τραμπ, τις διαδηλώσεις ενάν-

τια στον αποκλεισμό των Μουσουλμάνων που
επιχείρησε να επιβάλει, τη μαχητική απάντηση
στη συνοικία Ολνέ-σου-Μπουά του Παρισιού
ενάντια στη βάρβαρη επίθεση της αστυνομίας
στον νεολαίο εργάτη Τεό. Χρειαζόμαστε ένα
παγκόσμιο κίνημα που χτίζει τη δύναμή του
όχι μόνο με διαδηλώσεις αλλά και με απεργίες
για να πισωγυρίσουμε την επίθεση της δεξιάς.

Ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη αυ-
τού του κινήματος γίνεται το Σαββατοκύρια-
κο 18-19 Μάρτη. Το Σάββατο 18 Μάρτη είναι
η Μέρα του ΟΗΕ κατά του Ρατσισμού και τα
τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε μέρα κι-
νητοποιήσεων υπέρ των μεταναστών και κα-
τά της ακροδεξιάς απειλής. Φέτος προγραμ-
ματίζονται ακόμη περισσότερα συλλαλητή-
ρια για τις 18-19 Μάρτη. Όσο πιο μαζικά θα
είναι και όσο πιο πολύ θα φτάσουν σε περισ-
σότερα μέρη, τόσο πιο δυνατή θα είναι η
αφετηρία μας για μελλοντικές δράσεις. Δε-
σμευόμαστε να απλώσουμε αυτά τα συλλα-
λητήρια στη μεγαλύτερη δυνατή κλίμακα και
καλούμε τους σοσιαλιστές και τους αντιρα-
τσιστές παντού να ενώσουν τις δυνάμεις
τους μαζί μας σε αυτές τις προσπάθειες.

Το Συντονιστικό της 
Διεθνιστικής Σοσιαλιστικής Τάσης

(Στο συντονιστικό της ΔΣΤ συμμετέχουν εκπρό-
σωποι οργανώσεων από Βρετανία, Ιρλανδία, Γερ-
μανία, Καναδά, Ν. Κορέα, Τουρκία και Ελλάδα.
Περισσότερα για τις οργανώσεις της Τάσης στο
http://internationalsocialists.org/wordpress/)

Σάββατο 18 Μάρτη 

ΑΘΗΝΑ

Ομόνοια 3μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Άγαλμα Βενιζέλου 12 μες

ΞΑΝΘΗ 

Κεντρική Πλατεία 12 μες

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Περιφέρεια Ηπείρου, 1μμ

ΒΟΛΟΣ 

Πλατεία Ελευθερίας 12 μες

ΠΑΤΡΑ 

Πλατεία Γεωργίου 11πμ 

ΧΑΝΙΑ 

Πλατεία Δημοτικής 

Αγοράς, 1μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Πλατεία Ελευθερίας 12 μες 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Πλατεία Σαπφούς 12 μες 

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

ΒΙΕΝΝΗ

ΓΛΑΣΚΩΒΗ

ΔΟΥΒΛΙΝΟ

ΖΥΡΙΧΗ

ΚΑΡΝΤΙΦ 

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ  

ΣΙΔΝΕΥ 

ΤΟΡΟΝΤΟ  

Κυριακή 19 Μάρτη 
ΠΑΡΙΣΙ 

ΣΕΟΥΛ 

Συλλαλητήρια
στις 18 και 
19 Μάρτη

ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΤΡΑΜΠ! 
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 
ΣΤΙΣ 18-19 ΜΑΡΤΗ 
ΓΙΑ ΝΑ ΔΥΝΑΜΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΚΙΝΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ!



Νο 1264, 8 Μάρτη 2017 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Σ
ε δεύτερη 24ωρη απεργία μέσα σε μία
εβδομάδα κατέβηκαν την Πέμπτη 2 Μάρτη
οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής

ενάντια στην πώληση της εταιρείας. Στις 7πμ
έκαναν περιφρούρηση στο κεντρικό κτίριο στη
Συγγρού και στη συνέχεια έκαναν πορεία μέχρι
τη Βουλή.

Η συνέχεια των κινητοποιήσεων αναμένεται να
αποφασιστεί σε νέα γενική συνέλευση, την Τε-
τάρτη 8/3, στη 1:30μμ, στο ισόγειο της εταιρίας. 

Από τα μεγάφωνα που υπήρχαν στο βανάκι
που προπορεύονταν της πορείας ακουγόταν πα-
λιότερη ηχογραφημένη δήλωση του Τσίπρα ότι
η “πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι έγ-
κλημα”, ενώ σε όλη τη διαδρομή το σύνθημα
που κυριαρχούσε ήταν “Τσίπρα θυμήσου τι έλε-
γες στην Εθνική πριν την εκλογή σου” και “αυτή
η απεργία είναι η αρχή θα μείνουμε στο δρόμο
όσο χρειαστεί”. Συγκινητική ήταν η στιγμή όταν
στο Σύνταγμα, οι απεργοί συναντήθηκαν με τη
διαδήλωση των συμβασιούχων πυροσβεστών
και όλοι μαζί ξέσπασαν σε χειροκροτήματα φω-
νάζοντας: “νόμος είναι το δίκιο του εργάτη”'. 

“Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που απεργούμε
όλοι οι εργαζόμενοι στην Εθνική Aσφαλιστική”
τόνισε στην Ε.Α, η Βίβιαν. “Είχε προηγηθεί η

απεργία την περασμένη Πέμπτη και πιστεύουμε
ότι θα ακολουθήσουν και άλλες γιατί είναι απα-
ραίτητο να αλλάξει γνώμη η κυβέρνηση, η οποία
μας λέει ότι την ευθύνη την έχει η Εθνική Τράπε-
ζα. Μας στέλνουν από τον 'Άννα στον Καϊάφα'.

Εμείς ξέρουμε ότι πρέπει να κρατήσουμε τις
δουλειές μας. Η Εθνική υπάρχει εδώ και 126
χρόνια, είναι κερδοφόρα επιχείρηση και δε θα
αφήσουμε να ξεπουληθεί σε ένα κινέζικο fund.
Αν επιμείνουμε όλα μπορούν να αλλάξουν”.

ΕΘΝΙΚH ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚH Όχι στο ξεπούλημα

Τ
η δύναμή τους για μια ακόμη
φορά έδειξαν οι εργαζόμενοι
των Σταθερών Συγκοινωνιών

της Αθήνας (Μετρό – ΗΣΑΠ – Τραμ),
με τις τρεις 24ωρες απεργίες που
πραγματοποίησαν στις 23/2, 1/3 και
3/3. Γενικές συνελεύσεις για να απο-
φασίσουν τα επόμενα αγωνιστικά
τους βήματα θα πραγματοποιήσουν
μέχρι το τέλος της βδομάδας. Η
αφορμή για τις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις είναι η τροπολογία που ψήφισε
η κυβέρνηση, σύμφωνα με την οποία
μεταφέρεται το σύνολο της εμπορι-
κής εκμετάλλευσης των εγκαταστάσε-
ων της ΣΤΑΣΥ, στα ταμεία του ΟΑΣΑ.

Η κυβέρνηση και φιλικά της ΜΜΕ
προσπαθούν να εμφανίσουν ως κα-
ταχρηστική την απεργία και να πα-
ρουσιάσουν το μέτρο σαν εξορθο-
λογισμό. 

“Η αλήθεια είναι διαφορετική από
αυτήν που θέλουν να παρουσιά-
σουν οι κυβερνητικοί παράγοντες”
επισημαίνουν οι αγωνιστές της Κόκ-
κινης Γραμμής, του δικτύου των αν-
τικαπιταλιστών εργαζομένων στα
ΜΜΜ που συμμετέχει στο Συντονι-
σμό Ενάντια στα Μνημόνια. “Η κυ-
βέρνηση ακολουθώντας τις επιτα-
γές της τρόικας έχει μειώσει και
μειώνει κάθε χρόνο την κρατική
χρηματοδότηση σε υπηρεσίες που
έχει ανάγκη η κοινωνία... Η ίδια πο-
λιτική μείωσης των κρατικών δαπα-
νών συμβαίνει και στις αστικές συγ-
κοινωνίες, προκειμένου να πηγαί-
νουν αυτά τα λεφτά στην αποπλη-
ρωμή του χρέους και στο πρωτογε-
νές πλεόνασμα που απαιτούν οι δα-
νειστές. Το βήμα που κάνει τώρα η
κυβέρνηση με την στέρηση εσόδων
από την ΣΤΑΣΥ ανοίγει τον δρόμο

για την ιδιωτικοποίηση ολόκληρων
τμημάτων και υπηρεσιών”. Δεν πρό-
κειται για την αρχή, αλλά για τη συ-
νέχεια της μνημονιακής προσπάθει-
ας για απαξίωση και τελικά ξεπού-
λημα των αστικών συγκοινωνιών. 

Έμμεση ιδιωτικοποίηση άλλωστε
είναι οι εργολαβίες και η παραχώ-
ρηση έργων στους ιδιώτες (πχ ηλε-
κτροφωτισμός, καθαριότητα, φύλα-
ξη κλπ). Έμμεση ιδιωτικοποίηση εί-
ναι η έλλειψη προσωπικού που τα-
λαιπωρεί τους πολίτες και τους κά-
νει να αγανακτούν με τις παρεχόμε-

νες υπηρεσίες. Η απαξίωση των
συγκοινωνιών και η οικονομική
τους ασφυξία ανοίγει ακόμα περισ-
σότερο το δρόμο για το πέρασμά
τους σε ιδιωτικά χέρια. Γιατί αυτός
είναι ο ουσιαστικός στόχος της έν-
ταξης του Μετρό, του Τραμ και του
ΗΣΑΠ στο Υπερταμείο που έγινε το
καλοκαίρι που μας πέρασε. 

Οι εργαζόμενοι των συγκοινωνιών
χρειάζεται να κλιμακώσουν τον
αγώνα για να μην περάσει η σταδια-
κή ιδιωτικοποίηση των ΜΜΜ και να
μας βρουν όλους στο πλευρό τους.

Οι ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών αγα-
θών σημαίνουν το περιορισμό στην
πρόσβαση χιλιάδων συνανθρώπων
μας σε αυτά. Σημαίνουν εκτίναξη
των τιμών μια που ο ιδιώτης ενδια-
φέρεται μονάχα για το κέρδος του.
Σημαίνουν χαμηλότερη ποιότητα
των υπηρεσιών, αφού για τους ιδιώ-
τες οι επενδύσεις σε συντήρηση και
εκσυγχρονισμούς δικτύων είναι
“ασύμφορες δαπάνες”. Και φυσικά
σημαίνουν απολύσεις για τους ερ-
γαζόμενους που δουλεύουνε σε αυ-
τές τις επιχειρήσεις.

ΣΤΑΣΥ Εμπρός για κλιμάκωση

Νικηφόρα ήταν η 48ωρη απερ-
γία που πραγματοποίησαν τη Δευ-
τέρα 6/3 και την Τρίτη 7/3, οι εργα-
ζόμενοι στην εταιρία ΙnMaint του
ομίλου ΙΝΤΡΑΚΟΜ. Η εργοδοσία
για μια ακόμη φορά καθυστέρησε
την καταβολή των μισθών γεγονός
που αποτέλεσε την αφορμή για
την κινητοποίηση. Το μεσημέρι της
Τρίτης, αναγκάστηκε να βάλει
τους μισθούς των εργαζομένων. Η
απεργία είχε καθολική συμμετοχή.
Σε συνέλευση των εργαζομένων
την Παρασκευή 3/3, η πρόταση για
απεργία υπερψηφίστηκε σχεδόν
ομόφωνα με μόλις 2 λευκές ψή-
φους και καμία κατά.

“Έχουμε για άλλη μια φορά κα-
θυστέρηση στη μισθοδοσία, κάτι
που επαναλαμβάνεται συχνά τον
τελευταίο χρόνο και γι' αυτό απο-
φασίσαμε μαζικά, όπως και τον
Δεκέμβρη που είχε ξαναγίνει, να
κινηθούμε αγωνιστικά με 48ωρη
απεργία για να διεκδικήσουμε το
αυτονόητο: τον μισθό μας” δήλω-
σε στην Ε.Α ο Γιώργος Πρέντζας,
εργαζόμενος στην ΙnMaint, τη
Δευτέρα, πρώτη μέρα της απερ-
γίας. “Την προηγούμενη φορά,
τον Δεκέμβρη, με το που έφτασε
στα αυτιά της εργοδοσίας η κινη-
τοποίηση, σε μια ώρα είχε ολο-
κληρωθεί η πληρωμή των δεδου-
λευμένων μας. Σήμερα βρισκόμα-
στε ήδη στο πρώτο 24ωρο από
την 48ωρη απεργία και θα συνεχί-
σουμε έως ότου γίνει η καταβολή
του μισθού μας”.  

Η συγκέντρωση στην είσοδο
της εταιρίας τη δεύτερη μέρα
ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Μικρο-
φωνική είχε στηθεί και ενημέρωνε
τους υπόλοιπους εργαζόμενους
του ομίλου για την απεργία.

“Η απεργία είναι καθολική. Οι
εργαζόμενοι δεν θα γυρίσουν στη
δουλειά αν δεν πληρωθούν. Η ερ-
γοδοσία ζητάει από τους εργαζό-
μενους να περιμένουν, αλλά τα
δάνεια και οι λογαριασμοί δεν πε-
ριμένουν. Οι εργαζόμενοι του ομί-
λου συμπαραστέκονται στους συ-
ναδέλφους της InMaint. Είναι και
δικός τους αγώνας” ήταν ανάμε-
σα σε άλλα τα λόγια του Βασίλη
Συλαϊδή, μέλους του Δ.Σ του Σω-
ματείου της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, από τη
μικροφωνική.

Αν οι μισθοί του Φλεβάρη δεν
καταβάλονταν μέχρι το τέλος της
48ωρης απεργίας, ήταν ήδη προ-
γραμματισμένη στάση εργασιας
και συνέλευση την επόμενη μέρα,
Τετάρτη 8/3, για την περαιτέρω
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σ.Μ.

INTRACOM

Η απεργία
νίκησε

2/3, οι απεργοί της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Σύνταγμα

ΟΟΑΣΑ είναι ενα μικρό γραφείο συγκοινωνιακών
μελετών που χρειάζεται καμιά ντουζίνα συγκοι-

νωνιολόγους μηχανικούς και μερικούς γραφίστες,
για να κάνει χονδρικό συγκοινωνιακό σχεδιασμό επί
χάρτου, σχεδόν ένας φορέας-σφραγίδα. Είπαν λοι-
πόν να κάνουν και μία τυχαία, ασήμαντη διαχειριστι-
κή τροποποίηση για να περνά η ώρα; Δεν νομίζουμε! 

Εδώ διαφαίνεται μία κίνηση μεταβίβασης του
κουμπαρά των συγκοινωνιών σε ένα σκελετώδη φο-
ρέα-σφραγίδα, που μπορεί κάλλιστα εν μια νυκτί να
καταστεί ένα είδος off-shore ή οτιδήποτε αντίστοιχο,
ακόμα κι αν είναι προσωρινά 100% κρατικός! Όσο
απομακρύνεται θεσμικά ο κατανομέας των εσόδων
από την πραγματική παραγωγή, όπου το εργατικό
στοιχείο έχει εντονότερη παρουσία και δραστηριό-
τητα, τόσο πιο ευεπίφορος στην αδικία καθίσταται!
Να διαχειρίζονται το προϊόν εργασίας πολλών χιλιά-
δων ατόμων, μια εταιρεία φάντασμα των 20-30 ατό-
μων.

Όλα τα πολιτικά συνειδητοποιημένα κομμάτια της
τάξης μας έχουμε ιστορικό καθήκον ακόμη και τέ-
τοιες αφορμές εργατικής κινητικότητας, να τις στη-
ρίξουμε και να τις προσανατολίσουμε προς την κα-
τεύθυνση της μείζονος ριζοσπαστικοποίησης όσο

το δυνατόν ευρύτερων μαζών. Από μάχες οπισθο-
φυλακής, σχεδόν κατόπιν εορτής, για την τιμή των
όπλων, όπως τις θέλει η απατεωνίστικη κλίκα που
λυμαίνεται τη ΓΣΕΕ, να περάσουμε σε πρωτοβουλία
πλήρους αντεπίθεσης! Να απαιτήσουμε, ή και να
επιβάλλουμε μονομερώς τον άμεσο εργατικό έλεγ-
χο στις συγκοινωνίες! Και μάλιστα όχι σε συμβατική
συνεταιριστική βάση σα να ήμασταν ΚΤΕΛατζήδες,
αλλά σε πλήρη εργατικό και κοινωνικό έλεγχο, με
συμμετοχή των σωματείων, των συνοικιακών λαϊκών
συνελεύσεων κλπ! Να περάσουμε το μήνυμα ότι κά-
θε ιδιώτης "επενδυτής" είναι ανεπιθύμητος και καλά
θα κάνει να ξεκουμπιστεί αποκομίζοντας μόνο το το-
μάρι του!

Είναι επίσης αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να κά-
τσουμε να περιμένουμε και άμα το κακό γίνει, τότε
να κατέβουμε σε απεργίες και αγώνες. Νομίζουμε
οτι είναι πολύ καλύτερο να δράσουμε επιθετικά τώ-
ρα, παρά να περιμένουμε κάτι τέτοιο και να αντιδρά-
σουμε όταν οι συγκοινωνίες θα είναι σε πολύ χειρό-
τερο χάλι και θα προσπαθουμε να περισώσουμε
αποκαΐδια.

Νίκος Σμπαρούνης, μέλος του ΣΕΛΜΑ και 
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια



Άλλη μια απεργιακή Πέμπτη ήταν η 2 του
Μάρτη. Σε κοινή πορεία προς το Σύνταγμα ενώ-
θηκαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις των για-
τρών και των εργαζόμενων από τα ασφαλιστικά
ταμεία, οι οποίοι βρέθηκαν στο υπουργείο Ερ-
γασίας μαζί με τους εργολαβικούς εργαζόμε-
νους των νοσοκομείων που ξεκίνησαν από το
υπουργείο Υγείας. 

Στο υπουργείο Εργασίας διαδήλωσαν και οι
καθαρίστριες του Πολυτεχνείου (είχαν καλέσει
συγκέντρωση νωρίτερα) που συνεχίζουν τις
απεργιακές τους κινητοποιήσεις ενάντια στις
μειώσεις μισθών από την εργολαβική εταιρία
ISS. 

Την κινητοποίηση με στάση εργασίας κάλυ-
πτε η ΑΔΕΔΥ με αποτέλεσμα στη συγκέντρωση
να κατέβουν εργαζόμενοι από χώρους του Δη-
μοσίου, όπως η Γ’ ΕΛΜΕ που είχε παρουσία με
πανό. Για συμπαράσταση συμμετείχαν και ερ-
γαζόμενοι από το Μετρό και το Τραμ που επί-
σης βρίσκονται σε κινητοποιήσεις ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση των συγκοινωνιών.

Οι γιατροί και οι εργαζόμενοι στα ταμεία ανέ-
δειξαν το ζήτημα της διάλυσης του ασφαλιστι-
κού. Ο Νίκος Κουρούκλης, πρόεδρος στην Πα-
νελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανι-
σμών Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΟΠΟΚΠ) δήλωσε
στην ΕΑ: «Η υπόθεση του ΕΦΚΑ είναι ένα βασι-
κό κρίσιμο πολιτικό ζήτημα. Στην προκειμένη
περίπτωση όμως δημιουργούνται και συγκεκρι-
μένα προβλήματα, οργανωτικά και λειτουργικά.
Ανεξάρτητα αν εμείς διαφωνούμε συνολικά με
τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. Δημιουργούνται προ-
βλήματα που έχουν άμεσο αντίχτυπο και για
τους εργαζόμενους και για τους ασφαλισμέ-
νους και για τους συνταξιούχους. Η στάση ερ-
γασίας σήμερα είναι προειδοποιητική και από
ότι βλέπουμε η στάση της πολιτικής ηγεσίας εί-
ναι εντελώς αρνητική. Δεν συζητάει τα αυτο-
νόητα. Από ότι φαίνεται θα κλιμακώσουμε, και
για τον ίδιο τον ΕΦΚΑ και για τα, ας πούμε, κλα-
δικά ζητήματα». 

Από το υπουργείο Υγείας ξεκίνησαν τη διαδή-
λωσή τους οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες
σε εργολάβους στα νοσοκομεία που κινδυ-
νεύουν με απόλυση εξαιτίας των κριτηρίων που
βάζει ο νόμος 4430/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ –ΑΝΕΛ. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν κα-
θαρίστριες, τραπεζοκόμες, φύλακες από τον
Ευαγγελισμό, τον Άγιο Σάββα, το Δρομοκαΐ-
τειο, το Αγία Όλγα, το Αττικό, το Αιγινήτειο κ.α. 

Η Τζένη, καθαρίστρια στο Δρομοκαΐτειο μας
είπε: «Ζητάμε το δίκιο μας, τους κόπους μας.
Δέκα και είκοσι χρόνων δουλειάς. Με αυτόν τον
νόμο δεν γίνεται τίποτα, δεν χτυπιέται η ανερ-
γία. Γύρω στα 8 χιλιάδες άτομα κινδυνεύουν με
απόλυση. Δουλεύω 10 χρόνια στο Δρομοκαΐ-
τειο. Είμαστε αγανακτισμένοι και πονεμένοι για-
τί πιστέψαμε ότι θα κάνουνε κάτι καλύτερο». Η
Νίκη, καθαρίστρια από το ίδιο νοσοκομείο πρό-
σθεσε: «Παλεύουμε γιατί μας πετάνε έξω. Είμα-
στε από το Δρομοκαΐτειο, 20 χρόνια δουλεύου-
με. Αν μας διώξουν δεν θα μπορέσουμε να
βρούμε δουλειά. Μέχρι να δικαιωθούμε, εδώ θα
είμαστε». 

Η Μαρία, καθαρίστρια από το Αιγινήτειο μας
δήλωσε: «Με τους νόμους που φέρνουνε θέ-
λουν να μας πετάξουν απ’ έξω. Εμείς έχουμε
προσφέρει. Είμαστε μεγάλες γυναίκες και δεν
έχουμε ελπίδα να βρούμε κάτι άλλο. Χρόνια και
χρόνια είμαστε στα νοσοκομεία. Αντί να τα σκε-
φτούν όλα αυτά κοιτάζουν να φύγουμε εμείς
και να γίνει ανακύκλωση της ανεργίας. Έτσι
όμως δεν χτυπάς την ανεργία. Θέλουν φτηνό
προσωπικό, χωρίς δικαιώματα».

Πολύ άσχημη εντύπωση σε όλους τους απερ-
γούς προκάλεσε σύνθημα που ακουγόταν με

ευθύνη της ηγεσίας της ΠΟΕΔΗΝ που επιχει-
ρούσε να βάλει τις καθαρίστριες των νοσοκο-
μείων σε ανταγωνισμό με τις καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών. 

Σε απάντηση οι αγωνιστές του Συντονιστικού
των Νοσοκομείων φώναζαν «Τα κόκκινα τα γάν-
τια νικήσαν μια φορά, να κερδίσουμε όλοι, να
μπούμε στη δουλειά». Η Ειρήνη, εργαζόμενη
από τον Ευαγγελισμό μας είπε για αυτό: «Οι
εργολάβοι κάνουν όλες τις παλινωδίες. Αλλά το
πρόβλημα είναι η Ομοσπονδία που λέει ότι κά-
νει πάλη. Δεν λέει ούτε για μονιμοποίηση, ούτε
για μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά τώρα λέ-
νε για τα κόκκινα τα γάντια των καθαριστριών
του υπουργείου Οικονομικών. Οι από πάνω δεν
κοιτάνε αν είσαι του υπουργείου Οικονομικών,
αν είσαι ξένος ή Έλληνας, θέλουν να κάνουν
τις απολύσεις». 

Η πορεία κατέληξε στο Μαξίμου όπου η κυ-
βέρνηση είχε επιλέξει για άλλη μια φορά να πα-
ρατάξει κλούβες και διμοιρίες των ΜΑΤ. Το
μπλοκ των γιατρών συνέχισε την πορεία του μέ-
χρι το υπουργείο Υγείας όπου έγινε συνάντηση
με τον υπουργό, όπως μπορείτε να διαβάσετε
στη διπλανή στήλη.  

Νεκτάριος Δαργάκης

Σ
ε πανελλαδική απεργιακή
συγκέντρωση στην Αθήνα
προχωρούν οι εργαζόμενοι

των νοσοκομείων, την Πέμπτη 15
Μάρτη στις 12 το μεσημέρι, στην
πλατεία Μαβίλη διεκδικώντας μαζι-
κές προσλήψεις και αύξηση της
χρηματοδότησης στην Υγεία. Η
ΠΟΕΔΗΝ καλεί σε 24ωρη απεργία
για τα νοσοκομεία της περιφέρει-
ας, ενώ για την Αττική έχει αποφα-
σίσει στάση εργασίας από τις
11πμ έως τις 3μμ. Θα ακολουθήσει
πορεία που θα περάσει από τη
Βουλή, τα υπουργεία Οικονομικών
και Εργασίας και θα καταλήξει στο
υπουργείο Υγείας.    

Το Συντονιστικό των Νοσοκομεί-
ων και ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια καλούν όλα τα σωματεία
να πάρουν αντίστοιχες απεργιακές
αποφάσεις. Στην ΟΕΝΓΕ η πρότα-
ση θα κατατεθεί στις 8/3, ημέρα
που συνεδριάζει το Γενικό της
Συμβούλιο. 

Η επιτυχία των απεργιακών κι-
νητοποιήσεων στις 2 Μάρτη έδει-
ξε ότι ο κόσμος των νοσοκομείων
βράζει. Η κυβέρνηση είναι πιε-
σμένη από τις απανωτές διαδη-
λώσεις με τα Καραβάνια της Υγεί-
ας μέχρι τις δυναμικές κινητοποι-
ήσεις των εργολαβικών εργαζό-
μενων. 

Η πιο πρόσφατη υποχώρηση της
κυβέρνησης και του υπουργείου
Υγείας είναι η νέα προτεινόμενη
τροποποίηση της μοριοδότησης
των εργολαβικών μετά την κινητο-
ποίηση της 2/3. Η τροποποίηση
καλύπτει περισσότερους εργαζό-
μενους και αφαιρεί το ρατσιστικό
κριτήριο της κατοχής της ελληνι-
κής ιθαγένειας για τη συμμετοχή
στους διαγωνισμούς πρόσληψης.

Οι εργολαβικοί συνεχίζουν τον
αγώνα τους μέχρι να αναγκάσουν
την κυβέρνηση να κάνει ολοκλη-
ρωτικά πίσω, να μην χάσει κανείς
τη δουλειά του και να κερδίσουν
μόνιμη και σταθερή δουλειά. Μαζί

τους και όλοι οι υπόλοιποι εργαζό-
μενοι στα νοσοκομεία για προσλή-
ψεις και λεφτά για την Υγεία. 

Οι προετοιμασίες για τις 15/3
συνεχίζονται. Την Τρίτη 7 Μάρτη
το μεσημέρι σε εξέλιξη ήταν Γενι-
κή Συνέλευση των εργαζόμενων
στον Άγιο Σάββα, ενώ αμέσως με-
τά θα γινόταν συνεδρίαση της
απεργιακής επιτροπής. 

Την ίδια ώρα γινόταν συνεδρία-
ση της Επιτροπής Αγώνα στο Γεν-
νηματά. Την Τετάρτη 8 Μάρτη θα
γίνει Γενική Συνέλευση των εργα-
ζόμενων του Αγλαΐα Κυριακού, στο
αμφιθέατρο του νοσοκομείου, στις
10.30πμ.
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Την Πέμπτη 2/3 έγινε μια πολύ
πετυχημένη κινητοποίηση γιατί
ενώθηκαν εργαζόμενοι από διάφο-
ρους κλάδους. Δεν ήταν αυτονόη-
το ούτε προσχεδιασμένο από τις
συνδικαλιστικές ηγεσίες. 

Ενώθηκαν οι απεργοί από τα
ασφαλιστικά ταμεία, οι καθαρί-
στριες του ΕΜΠ, οι γιατροί του
ΕΣΥ, αυτοαπασχολούμενοι γιατροί,
οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, συμ-
παραστάτες από άλλους χώρους
του δημοσίου. Πήραμε πρωτοβου-
λία οι σύντροφοι από το «Νυστέρι»
και το ΣΕΚ στα νοσοκομεία, κάνα-
με συζήτηση με όλες τις δυνάμεις
της αριστεράς (ΠΑΜΕ, ΛΑΕ, ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ) να ενωθούν οι πορείες
και τελικά έγινε ένα κοινό συλλαλη-
τήριο. Η εικόνα να κρατούν το πα-
νό της ΟΕΝΓΕ αγωνιστές από όλες
τις παραπάνω δυνάμεις δεν είναι
και η πιο συχνή. 

Στο υπουργείο Υγείας όπου κα-
τέληξε η πορεία μας, είχαμε συ-
νάντηση με όλη την ηγεσία: τον
υπουργό, τον αναπληρωτή υπουρ-
γό και το γενικό γραμματέα και
ήταν απογοητευτική. Για το ασφα-
λιστικό δεν μας απάντησαν τίποτα
αφού είναι θέμα του υπουργείου
Εργασίας, όπως είπαν. Μας ανα-
κοίνωσαν όμως ότι ακολουθούν
«αναδιαρθρώσεις» στα νοσοκο-
μεία. Συγκεκριμένα, «διαπραγμα-
τεύονται» την αλλαγή του ωραρίου
των γιατρών. Θέλουν να καθιερώ-
σουν κυκλικά ωράρια και να καταρ-
γήσουν τη διάκριση ανάμεσα σε
τακτική και εφημεριακή εργασία.
Είναι μια μάχη που είχαμε κερδίσει
το 2006-07 να μην περάσει. 

Δεύτερο, συμφωνούν με το ΚΕ-
ΣΥ, το υποτιθέμενο συμβούλιο των
«σοφών της υγείας», για τις αντι-
δραστικές αλλαγές στην απόκτηση
τίτλου ειδικότητας των ειδικευόμε-
νων, την άμεση εξάρτηση των εξε-
λίξεων από τις κάθε λογής ιδιωτι-
κές εταιρίες (φαρμακευτικές κτλ).
Τρίτο, θα προχωρήσουν σε νέους
οργανισμούς στα νοσοκομεία, χω-
ρίς να κάνουν μαζικές προσλήψεις
που σημαίνει ότι θα πάνε για συγ-
χωνεύσεις. Τέταρτο, δεν θα γίνουν
οι δυο χιλιάδες προσλήψεις μέσα
στο 2017 που έλεγε ο Πολάκης.
Μόνο οι 180 γύρω από τις εντατι-
κές. 

Το συμπέρασμα είναι ότι στις 15
του Μάρτη πρέπει να οργανώσου-
με ένα νέο μεγάλο απεργιακό ραν-
τεβού. Να απεργήσουμε απέναντι
σε μια κυβέρνηση που αντί να σκί-
σει τα Μνημόνια, «σκίζει» τις ελπί-
δες ενός ολόκληρου κόσμου. 

Χρίστος Αργύρης
γιατρός, μέλος ΔΣ σωματείου 

εργαζόμενων Γεννηματά

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Απεργία και πανελλαδικό συλλαλητήριο 15 Μάρτη

2/3, οι γιατροί έξω από το υπουργείο Εργασίας

Η 15 Μάρτη μπορεί και πρέπει να είναι μέρα απεργίας μαζί με
τους εργαζόμενους των νοσοκομείων. Ήδη, απόφαση για 24ωρη
απεργία πήρε το Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού του υπουργείου
Πολιτισμού, ενώ απόφαση για στάση εργασίας που θα καλύπτει
όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο προσανατολίζεται να πά-
ρει η ΑΔΕΔΥ.  

ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ
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Συνέχιζαν την απεργία μέχρι την Τρίτη 7/3, οι καθαρί-
στριες του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου. Οι καθαρί-
στριες βρίσκονται σε απεργία για τρίτη βδομάδα, ενάντια
στην απληρωσιά αλλά και τις μειώσεις μισθών που θέλει
να επιβάλλει η ISS, η εταιρία που έχει αναλάβει εργολαβι-
κά την καθαριότητα του ΕΜΠ. 

Η εταιρία αναγκάστηκε να καταβάλει ένα μικρό κομμάτι
από τους μισθούς Γενάρη και Φλεβάρη. Ταυτόχρονα
όμως εντελώς τρομοκρατικά, ζητάει τα χαρτιά όσων είναι
μετανάστριες για να επανεξετάσει τις άδειες εργασίας.
Μέσα στην ημέρα, οι καθαρίστριες θα πραγματοποιού-
σαν γενική συνέλευση για να προγραμματίσουν τη συνέ-
χεια του αγώνα. 

“Εγώ συμφωνώ να συνεχίσουμε την απεργία μέχρι να
τα πάρουμε όλα. Αυτά που μας έχουν πάρει τόσα χρόνια.
Αλλιώς δουλειά να μην πιάσουμε” δήλωσε στην Ε.Α. η
Ελένη, καθαρίστρια στο ΕΜΠ. “Μας βάλανε τώρα κάτι ψί-
χουλα για να μας καλοπιάσουν και να σταματήσουμε την
απεργία. Αλλά μας έχουν φάει πάρα πολλά. Και βάλανε
και διαφορετικά λεφτά στην καθεμία για να φαγωθούμε
μεταξύ μας. Θέλουν να μας διασπάσουν αλλά δεν θα το
καταφέρουν. Η γυναίκα έχει δύναμη, παιδί μου. 

Πιο αδικημένες από όλες είναι οι καθαρίστριες από το κά-
τω Πολυτεχνείο (σ.σ Πατησίων). Τις έχουν με 4 ώρες και
τους βγάζουν την πίστη. Δηλωμένα είναι 15 άτομα αλλά
στην πραγματικότητα έχουν μόνο 8. Ακούστηκε ότι η εται-
ρία θα φέρει άτομα, απεργοσπάστες, μετά το μεσημέρι να
καθαρίσουν. Αλλά άμα γίνει κάτι τέτοιο αλοίμονό τους.
Έχουμε μαζί μας φοιτητές, διοικητικούς, καθηγητές, κοσμή-
τορες. Ζητάμε μονιμοποίηση συνέχεια. Ο Πρύτανης λέει ότι
δεν γίνεται. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Εγώ του λέω ότι γίνεται,
αλλά δεν θέλει, γιατί τα παίρνει κάτω από το τραπέζι”.

Σε νέα Γενική Συνέλευση προχωρούν οι συμβασιού-
χοι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου την Τετάρτη
8 Μάρτη, στις 5 το απόγευμα, στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας. Κανένα από τα αιτήματα της προηγούμενης
απεργίας τους στις 13/2 δεν έχει υλοποιηθεί. Παρα-
μένουν απλήρωτοι, ενώ ανοιχτό παραμένει το ζήτημα
της ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας. Ένας νέος
κίνδυνος που έχει προκύψει είναι η αποπομπή των ερ-
γαζόμενων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στην τελευταία Γενική Συνέλευση που έγινε την
Πέμπτη 2 Μάρτη προτάθηκε να συνεχίσουν τον αγώ-
να τους με 48ωρη απεργία στις 15 και 16 Μάρτη. Η
οριστικοποίηση της ημερομηνίας της νέας απεργια-
κής κινητοποίησης θα γίνει στη συνέλευση της Τετάρ-
της.

Σε κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας προχώρησαν την Πέμπτη
2 Μάρτη το απόγευμα, ξενοδοχοϋπάλληλοι από το Athens Ledra και το
Royal Olympic, με τη στήριξη του Συνδικάτου Τουρισμού-Επισιτισμού.
Η κινητοποίηση ανέδειξε το ζήτημα της ελαστικής εργασίας. 

Θυμίζουμε ότι 80 από τους εργαζόμενους του Athens Ledra που
έκλεισε αιφνιδιαστικά το Μάη του 2016 μετά από απόφαση της εργο-
δοσίας Παρασκευαΐδη, βρίσκονται στη δεινή θέση να μην θεωρούνται
ούτε εργαζόμενοι του ξενοδοχείου για να πάρουν το έκτακτο βοήθημα
που έχουν πάρει οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους, ούτε άνεργοι αφού
δούλευαν με συμβάσεις της μίας ημέρας! 

Οι εργαζόμενοι κατήγγειλαν ότι η ελαστική εργασία απλώνεται όλο
και περισσότερο μέσα στον κλάδο, ενώ τα κέρδη των ξενοδόχων αυγα-
τίζουν. Αιχμηρές ήταν οι αυτοσχέδιες πικέτες που κρατούσαν. «Ρεκόρ
στον τουρισμό με απλήρωτη εργασία», «Να πληρωθούν τώρα τα δε-
δουλευμένα» κ.α.

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από τη Mellon Technologies (Πειραιώς
74Α) καλεί την Πέμπτη 9/3, στις 8:30πμ,
ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια.

Αφορμή είναι η απόλυση της εργαζό-
μενης Αρ.Κ εξ αιτίας της συνδικαλιστι-
κής δράσης της. “Πρόκειται για μια κα-
θαρά συνδικαλιστική δίωξη που στόχο
έχει να ξηλώσει την προσπάθεια συνδι-
καλιστικής οργάνωσης στην Mellon
Technologies, προσπάθεια στην οποία η
συναδέλφισσα συμμετείχε όλους τους
προηγούμενους μήνες” αναφέρει ο Συν-
τονισμός στο κάλεσμά του.

Η εργαζόμενη ήταν από τα ιδρυτικά
μέλη του σωματείου και συμμετείχε στην
προσωρινή διοικούσα επιτροπή. H διοί-
κηση της Mellon Technologies με στο-
χευμένες απολύσεις ιδρυτικών μελών
του σωματείου, πιέσεις και εκφοβισμούς
κατάφερε να εμποδίσει την πραγματο-
ποίηση εκλογών μέσα σε έξι μήνες όπως
προβλέπει ο νόμος και έτσι το σωματείο
αποψιλωμένο έπαψε στα τέλη του Δε-
κέμβρη να υπάρχει.

Παρόλα αυτά οι εργαζόμενοι, μαζί με
την Αρ.Κ συνέχισαν την προσπάθεια για
να στήσουν νέο σωματείο στο χώρο δου-

λειάς. 
“Η συναδέλφισσα δεν είναι μόνη της”

λένε οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες του
Συντονισμού.

“Απαιτούμε την άμεση επαναπρόσλη-
ψη της συναδέλφισσας. Να μπει φρένο
στην εργοδοτική τρομοκρατία. Να στα-
ματήσουμε τις απολύσεις στις οποίες
συστηματικά προχωράει η Mellon Tech-
nologies, αξιοποιώντας όλο το αντιδρα-
στικό οπλοστάσιο που ψήφισαν οι προ-
ηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις και
συνεχίζει να υπηρετεί απαρέγκλιτα και η
σημερινή”. 

ΜELLON Όχι στην απόλυση
Καθαρίστριες ΕΜΠ

Ξενοδοχοϋπάλληλοι Υπηρεσία Ασύλου

Ν
έα συγκέντρωση έξω από το
κτίριο του ΔΟΛ στη Μιχαλακο-
πούλου, πραγματοποίησαν

σωματεία του Τύπου τη Δευτέρα 6/3.
Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε
σε συμπαράσταση “προς όλους τους
εργαζόμενους του ΔΟΛ... περιλαμβα-
νομένων και εκείνων των εργαζομέ-
νων που σήμερα βρίσκονται σε επί-
σχεση εργασίας, με αιτήματα την κα-
ταβολή όλων των δεδουλευμένων κα-
θώς και τη διασφάλιση των θέσεων
εργασίας και των δικαιωμάτων των
εργαζόμενων”, όπως αναφέρει το
κοινό κάλεσμα της Ομοσπονδίας Τύ-
που – Χάρτου, της Ένωσης Φωτορε-
πόρτερ Ελλάδας, της Πανελλαδικής
Ένωσης Λιθογράφων, της Ένωσης
Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνιας και
του ΠΑΜΕ Τύπου και ΜΜΕ. To παρών
στη συγκέντρωση έδωσαν και αγωνι-
στές των Financial Crimes και της
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή. 

Οι εργαζόμενοι του ΔΟΛ συνεχί-
ζουν να βρίσκονται στον αέρα όσον
αφορά το εργασιακό τους μέλλον,
την ίδια στιγμή που τους χρωστάνε
δεδουλευμένα 7 μηνών. Με την προ
δύο εβδομάδων δικαστική απόφαση
για το ξεκλείδωμα τραπεζικού λογα-
ριασμού προκειμένου να πληρωθούν
εργαζόμενοι και λειτουργικά έξοδα
του οργανισμού, ένα μέρος των ερ-
γαζομένων πληρώθηκε ένα κομμάτι
του μισθού, αλλά όχι όλοι. Οι εργα-
ζόμενοι που είχαν προχωρήσει σε
επίσχεση εργασίας δεν πληρώθηκαν

ούτε ένα ευρώ.
“Η εργοδοσία παίζει το διαίρει και

βασίλευε. Αυτό σήμαινε η μη πληρωμή
όσων προχώρησαν σε επίσχεση εργα-
σίας” δήλωσε στην Ε.Α, ο πρόεδρος
της ΕΤΕΡ, Παναγιώτης Μαυράκης.

“Θέλουν να κάνουν εργαζόμενους
δύο ταχυτήτων” μας λέει ο Αλέξαν-
δρος, από τους εργαζόμενους που
βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας.
“Εμείς έχουμε βγει στο δρόμο κι
απαιτούμε τα δεδουλευμένα μας.
Έχουμε οικογένειες και παιδιά. Εί-
μαστε εργαζόμενοι εδώ 25 και 30
χρόνια. Πρέπει να καταλάβουν όλοι
οι συνάδελφοι - και δεν μιλάω για

τους Πρετεντέρηδες και τα στελέχη
– ότι πρέπει να αγωνιστούμε όλοι
μαζί. Ούτως ή άλλως δεν είμαστε
μόνο εμείς απλήρωτοι. Σε όλους
χρωστάνε 7 και 8 μισθούς. Αν απο-
φασιστούν απολύσεις δεν θα διώ-
ξουν μόνο τους επισχεσίες. Όλους
θα τους πάρει η μπάλα”. Δίπλα στον
Αλέξανδρο, ο Κώστας, επίσης εργα-
ζόμενος σε επίσχεση συνεχίζει: “Εν-
νοείται ότι θα συνεχίσουμε να διεκ-
δικούμε ο,τι δικαιούμαστε. Τι πάει να
πει δούλευε απλήρωτος; Στο Μεσαί-
ωνα βρισκόμαστε; Δούλοι είμαστε;
Δεν πρέπει να διεκδικήσω τα δεδου-
λευμένα μου; Εργαζόμενοι είμαστε,

όχι συνιδιοκτήτες. Τον ιδιοκτήτη τον
λένε Σταύρο Ψυχάρη”. 

Στην εκδίκαση της υπόθεσης του
ΔΟΛ, στις 3 Μάρτη, σχετικά με την
ένταξή του σε καθεστώς ειδικής εκ-
καθάρισης, η μεριά των τραπεζών ζή-
τησε, μέχρι να εκδοθεί η απόφαση,
να αρθεί η προσωρινή διαταγή για το
ξεκλείδωμα του λογαριασμού. Να
κλείσει ουσιαστικά ο ΔΟΛ και να στα-
ματήσει η όποια πληρωμή των εργα-
ζομένων. Το αίτημα αυτό απορρίφθη-
κε από τη μεριά του δικαστηρίου. Η
απόφαση για ένταξη του ΔΟΛ σε κα-
θεστώς ειδικής εκκαθάρισης αναμέ-
νεται να εκδοθεί εντός του μηνός.

“Οι τράπεζες παίζουν το δικό τους
παιχνίδι όπως φάνηκε και στο δικα-
στήριο στις 3/3, σε αγαστή συνεργα-
σία με την εργοδοσία” σχολιάζει την
απόφαση ο Π.Μαυράκης και συνεχί-
ζει: “Οι εργαζόμενοι πρέπει να συνε-
χίσουν να διεκδικούν τα λεφτά τους
και τη διασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας τους. Αυτή τη στιγμή κινδυ-
νεύουν να χαθούν δεδουλευμένα,
θέσεις εργασίας και οι αποζημιώσεις
όσων απολυθούν. Με το σχέδιο που
μεθοδεύεται θα εξαγνιστούν οι τρά-
πεζες, ο Ψυχάρης θα πάει σπίτι του
με όλη την περιουσία που θα του ‘χει
μείνει, θα έρθει ένας καινούργιος
ιδιοκτήτης κι αυτό θα σημαίνει και-
νούργιες και χειρότερες εργασιακές
σχέσεις με 500 ευρώ. Εμείς σαν
ΕΤΕΡ θα κοιτάξουμε να το αποτρέ-
ψουμε αυτό. Χρειάζεται συσπείρωση
στα σωματεία και αγώνας”.

Όπως έχουμε παρουσιάσει σε προ-
ηγούμενα φύλλα, η “Πρωτοβουλία
Εργαζομένων για να μην κλείσει ο
ΔΟΛ”, έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εργαζό-
μενοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν
από τον ερχομό του ειδικού εκκαθα-
ριστή. Πρόταση της Πρωτοβουλίας
είναι ο απεργιακός αγώνας και η έκ-
δοση απεργιακών φύλλων με νέα
συντακτική επιτροπή και επιτροπή
αγώνα εκλεγμένη από την συνέλευση. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

ΔΟΛ “Απαιτούμε τα δεδουλευμένα μας”
6/3, συγκέντρωση έξω από τα γραφεία του ΔΟΛ
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Στην τελική ευθεία για τις 18Μ
ΗΠακιστανική Κοινότητα

μόλις βγήκε από τη μά-
χη των εκλογών που ανέδει-
ξαν τον Τζαβέντ Ασλάμ πρό-
εδρο. Ήταν μία μεγάλη μάχη
στην οποία ψήφισαν περί-
που 6.000 Πακιστανοί μετα-
νάστες που ζουν στην Ελλά-
δα. Είμαστε πολύ ευχαρι-
στημένοι γιατί στο τιμόνι της
κοινότητας θα έχουμε ξανά
έναν πρόεδρο που έχει δώ-
σει μαζί μας αγώνες για να
έχουμε δουλειές και να στα-
ματήσουμε το ρατσισμό και
τις φασιστικές επιθέσεις.
Από δω και πέρα συνεχίζου-
με ακόμα πιο δυνατοί. Στις
18 Μάρτη θα ενωθούμε όλοι
μαζί ντόπιοι και μετανάστες
στην Ομόνοια και θα διαδη-
λώσουμε μαζί με χιλιάδες
εργαζόμενους, πρόσφυγες
και μετανάστες για μία καλύ-
τερη ζωή για όλους.      

Σαγιέντ Γκουλάμ, 
Πακιστανική Κοινότητα 

Οι μετανάστες που ξέ-
ρουμε τι σημαίνει φασι-

σμός και ρατσισμός συνεχί-
ζουμε να δίνουμε τη μάχη
για να βάλουμε φυλακή τους
φασίστες της Χρυσής Αυ-
γής, μέσα στη δίκη και στο
δρόμο. Όπως είχα πει και
στη δίκη της Χρυσής Αυγής
αν δεν είχαμε ξεσηκωθεί τό-
τε που μας χτυπάγανε θα
μας είχαν μαχαιρώσει
όλους. 

Αυτή την εβδομάδα οργα-
νώνουμε μαζί με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ εξορμήσεις στα μαγαζιά
της πλατείας Αμερικής και
της Κυψέλης για να τους
ενημερώσουμε για τη δίκη
της Χρυσής Αυγής και να
τους καλέσουμε να είναι
όλοι οι μετανάστες στις 18
Μάρτη στην Ομόνοια.  

Σεκ Χαντίμ, 
Κοινότητα Σενεγάλης 

Είμαστε στο κατώφλι μιας σκληρής σκοτεινής εποχής. Εί-
ναι μία εποχή οπισθοδρόμησης; Άραγε ο Αμερικανικός

λαός θα δει να ξηλώνεται το σύστημα κοινωνικής ασφάλι-
σης που με τόσο κόπο κατάφερε να δημιουργήσει; Αλλά και
η Ευρώπη θα συνεχίσει να θυσιάζει κοινωνικά δικαιώματα
και κατακτήσεις; 

Δεν έχει σημασία πως ονομάζουμε αυτή την εποχή. Σημα-
σία έχει να φράξουμε το δρόμο. Να πούμε ΟΧΙ στα τείχη
που υψώνουν οι ΗΠΑ και πολλά ευρωπαϊκά κράτη στους
πρόσφυγες. Να πούμε Ναι στην αλληλεγγύη και στην αν-
θρωπιά. Να μην αφήσουμε το ρατσισμό και το φασισμό, να
σηκώσουν κεφάλι. Να αγωνιστούμε ενάντια στον πόλεμο. Σε
αυτά τα ΟΧΙ πρέπει να είμαστε ενωμένοι, πάνω από κόμμα-

τα, εθνικότητες, θρησκείες και ιδεολογίες. 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού

σας καλώ να συμμετέχετε το Σάββατο 18 Μαρτίου, ο καθέ-
νας με τον τρόπο του, να δώσει το παρόν στην Αθήνα, στις
άλλες πόλεις της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης. Από την
Αθήνα μέχρι τη Βαρσοβία, από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σίδ-
νεϊ, ας γίνουμε αγκαλιά αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,
αλυσίδα αντίστασης στο ρατσισμό, το φασισμό και τον πό-
λεμο. Γιατί όπως λέει και ο μεγάλος Έλληνας ποιητής Τά-
σος Λειβαδίτης “δεν μπορείς να λέγεσαι άνθρωπος αν δεν
παλέψεις για την ειρήνη και το δίκαιο”. 

Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ευρωβουλευτής     

Εργατικοί χώροι

ΕΡΑ ΧΑΝΙΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΗ, 10.30πμ
Ομιλητές: Σεραφείμ Ρίζος, δημο-
τικός σύμβουλος Δ. Χανίων, Μα-
νώλης Φιωτάκης ΚΕΕΡΦΑ

ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
TEΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΗ, 
ισόγειο Δημαρχείου, 1μμ
Ομιλητές: 
Πρόσφυγας από τη Μαλακάσα,
Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμ-
βουλος

ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΗ, 
Αμφιθέατρο Μπλε Κτιρίου, 11πμ 
Ομιλητές: Πανέλη Γιώτα, ΔΣ σω-
ματείου Ιπποκράτειου, Ahmed Al
Ahmed Σύρος πρόσφυγας, 
Γιάννης Κούτρας ΔΣ ΕΝΙΘ
ΚΕΕΡΦΑ, Γιάννης Ράπτης, Κοι-
νωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης  

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΗ Αίθουσα
Δημοτικού Συμβουλίου, 2μμ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη ΚΕΕΡ-
ΦΑ, πρόσφυγας, παρεμβαίνει
Στέλλα Τζανίνη, ΔΣ Συλλόγου
Εργαζομένων Δήμου Αγ. Παρα-
σκευής 
Καλεί η ΚΕΕΡΦΑ και συμμετέχει
ο Σύλλογος Εργαζομένων και
φορείς  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
-ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΗ, 
Αμαξοστάσιο, 12 μες
Ομιλητής Νίκος Χατζάρας, ΔΣ
Συλλόγου Εργαζομένων   

Σχολές

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΡΤΗ , 1μμ
Ομιλητές: Καθηγητής από την
Αρχιτεκτονική, Αχμέντ, πρόσφυ-
γας από την Συρία, Δημήτρης
Στεφανάκης, ΚΕΕΡΦΑ, 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΗ,  αίθριο, 2μμ
Ομιλήτρια: 
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγή-
τρια Σλαβικών σπουδών, 
Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ, 
Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρτυρας
στη δολοφονία του Λαμπράκη

Στις Γειτονιές

ΕΥΟΣΜΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΗ, 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, 7μμ
Ομιλητές: Δέσποινα Χαραλαμπί-
δου, Λαϊκή Ενότητα, Νίκος Χα-
τζάρας ΚΕΕΡΦΑ, Μέλος Αντιρα-
τσιστικής Πρωτοβουλίας Θεσσα-
λονίκης 
καλούν: ΛΑΕ, Αντιρατσιστική

Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης,
ΚΕΕΡΦΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ,
καφέ Αλντεμπαράν (Σόλωνος
και Σουλίου), 6.30μμ
Ομιλητές: Διονύσης Πανουλής
ΣΥΡΙΖΑ Εξαρχείων, Λευτέρης
Παπαγιαννάκης ΣΕΜ Δήμου
Αθήνας, Π. Κωνσταντίνου ΚΕΕΡ-
ΦΑ

ΝΙΚΑΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΗ, Μουσείο
Εθνικής Αντίστασης (Π. Τσαλδά-
ρη 185-187), 6μμ 
“Aπό τους δολοφόνους του Λαμ-
πράκη στους δολοφόνους του
Παύλου Φύσσα” 
Ομιλητές: Λεωνίδας Κοντουδά-
κης, μάρτυρας στη δολοφονία
του Λαμπράκη, Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική Σύμβουλος Νί-
καιας, Ελευθερία Τομπατζόγλου,
δικηγόρος της οικογένειας Φύσ-
σα. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΜΑΡΤΗ, Άγαλμα Βε-
νιζέλου, 10πμ 
επίσκεψη αλληλεγγύης στα
στρατόπεδα 

ΞΑΝΘΗ 
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΡΤΗ 
Εργατικό Κέντρο , 7μμ 
Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και
η ένταξή τους στην εκπαίδευση:
Προσφυγόπουλα-ΑμεΑ 
Oμιλητές: Γιώργος Τσιάκαλος-
πανεπιστημιακός, Παιδαγωγικό
Τμήμα ΑΠΘ, Γιάννης Κουρουμ-
παλίδης, πρόεδρος Σωματείου
Ατόμων με Αναπηρία Περιφερει-
ακής Ενότητας Ξάνθης, Σταύρος
Κουδουμάκης, πρόεδρος της
Περιφερειακής Ένωσης Θράκης
του Πανελληνίου Συνδέσμου Τυ-
φλών
• ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ 
Ανοίξτε τις πόλεις στους πρό-
σφυγες-Κλείστε τη Χρυσή Αυγή
στη φυλακή 
Oμιλητές: Κώστας Παπαδάκης -
δικηγόρος της Πολιτικής Αγω-
γής στη Δίκη της Χρυσής Αυγής,
Θράσος Αβραάμ - πρόεδρος Σω-
ματείου Εργαζόμενων στα ΜΜΕ
Λέσβου (ΣΕΜΜΕΛ)
Καλούν: ΕΛΜΕ, Σύλλογος Δα-
σκάλων,  Σύλλογος Δασκάλων
Μειονοτικών Σχολείων Αποφ/των
ΕΠΑΘ, ΚΕΕΡΦΑ.

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΜΑΡΤΗ
Συνεργατικό Καφενείο “Περιμ-
πανού” (Χατζηδάκη 9) 6.30μμ
Ομιλητές: Θανάσης Καμπαγιάν-
νης, πολιτική αγωγή στη δίκη
της Χ.Α, Γεωργία Σαρλάνη, μα-
θήτρια, 39ο Λύκειο Κυψέλης
Θα χαιρετήσει ο Μπάμπης Κό-
κλας, πρόεδρος Γ' ΕΛΜΕ Αθή-
νας.
Συνδιοργανώνεται από: καφε-
νείο Περιμπανού, Γ ΕΛΜΕ,
ΚΕΕΡΦΑ

ΜΑΛΑΚΑΣΑ
έξω από στρατόπεδο 1μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
έξω από στρατόπεδο 1.30μμ

ΣΧΙΣΤΟ
έξω από στρατόπεδο 1.30μμ

ΕΛΑΙΩΝΑΣ
σταθμός Μετρό Ελαιώνας 1.30μμ

Πούλμαν από τα στρατόπεδα των προσφύγων
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“Την Πέμπτη 2 Μάρτη πραγματοποιήθηκε
με επιτυχία η εκδήλωση που οργάνωσε η
ΚΕΕΡΦΑ στο Πάντειο”, μας είπε η Μαριλένα
Κουντούρη. “Τη συζήτηση άνοιξε απ'το πά-
νελ των ομιλητών η πανεπιστημιακός Βασιλι-
κή Γεωργιάδου. Περιέγραψε με σαφήνεια
την άνοδο της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώ-
πη κάνοντας λόγο για την λιτότητα που καλ-
λιεργεί το έδαφος για την ανάδειξη τέτοιων
μορφωμάτων. 

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, ο οποίος τόνισε το τεράστιο
κίνημα αλληλεγγύης που καλωσορίζει τα
προσφυγοπουλα στα σχολεία, αναδεικνύον-
τας τη σημασία της διεθνούς κινητοποίησης
στις 18 Μάρτη. Τρίτος και τελευταίος ομιλη-
τής ήταν ο δικηγόρος Κ. Παπαδάκης, ο οποί-
ος με τη σειρά του μίλησε για τις εξελίξεις
στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Ακολούθησε συ-
ζήτηση γύρω από την προβολή της ΧΑ απ'
την ΕΡΤ, αλλά και την ιστορία του ναζιστικού
κόμματος στη Γερμανία. Στο τέλος αρκετοί
φοιτητές ανταποκρίθηκαν στο ανοιχτό κάλε-

σμα για να μπει ένα κοινό πρόγραμμα δρά-
σης για τις 18 Μάρτη. Απ'την συζήτηση πέ-
ρασαν περίπου 20 φοιτητές. Το ραντεβού

μας ανανεώνεται την Τρίτη 7/3 στο αίθριο
της σχολης για να φτιαξουμε γιγαντοπανό
που θα καλούν στις 18 Μάρτη”. 

Τη Δευτέρα 6 Μάρτη έγινε η εκδήλωση της
ΚΕΕΡΦΑ φοιτητών Ηρακλείου Κρήτης στο
Πανεπιστήμιο. “Ομιλητής στην εκδήλωση
ήταν ο καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημί-
ου Ηρακλείου, Ευγένιος Δαφνής ο οποίος μί-
λησε για τη στάση της ΕΕ απέναντι στους
πρόσφυγες προβάλλοντας μια σειρά σκίτσα
του σκιτσογράφου Μιχάλη Κουντούρη. Ο
Αλέξανδρος Παπαϊωάννου από την ΚΕΕΡΦΑ
μίλησε για τις 18 Μάρτη και την απάντηση
που ετοιμάζεται να δώσει το κίνημα ενάντια
στο ρατσισμό και την ακροδεξιά”, μας είπε η
Αλίκη. “Στη συνέχεια έγινε συζήτηση κυρίως
πάνω στο ζήτημα του φασισμού και της Χρυ-
σής Αυγής στην Ελλάδα. Συμμετείχαν 25 πε-
ρίπου φοιτητές, ανάμεσά τους μέλη του σχή-
ματος των ΕΑΑΚ στο Βιολογικό 'Αριστερό-
στροφη Έλικα' και μέλη του ΔΣ του Συλλό-
γου. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε
δράσεις μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο
για την οργάνωση της 18 Μάρτη, όπως το να
οργανώσουμε εξορμήσεις στα σχολεία της
πόλης”.

Σ
ε πόλεις και γειτονιές νεολαί-
οι, εργαζόμενοι, ντόπιοι και
μετανάστες, συνδικαλιστές,

καλλιτέχνες, Δημοτικές Κινήσεις,
αγωνιστές του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος, από όλο
το φάσμα της αριστεράς παίρνουν
πρωτοβουλίες κοινής δράσης σε συ-
νεργασία με τις τοπικές ΚΕΕΡΦΑ για
την οργάνωση της 18 Μάρτη. 

Θεσσαλονίκη

“Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4
Μάρτη εκδήλωση στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης (ΕΔΟΘ) με ομιλητές
τον Δημήτρη Μπίκα, Πρόεδρο του
Σωματείου Εργαζομένων ΚΘΒΕ, και
τον Κώστα Τορπουζίδη από την
ΚΕΕΡΦΑ”, μας είπε ο Ευκλείδης Μα-
κρόγλου. “Ο Δημήτρης Μπίκας μας
μετέφερε την απόφαση του Σωμα-
τείου και των 250 εργαζομένων του
να συμμετέχουν στη διεθνή κινητο-
ποίηση της 18 Μάρτη και στην πο-
ρεία που θα γίνει στο κέντρο της
Θεσσαλονίκης (12μεσ Αγ. Βενιζέ-
λου) και τόνισε την ανάγκη να δημι-
ουργηθεί ένα ευρύ ενιαίο μέτωπο
κατά του ρατσισμού, για να μπορέ-
σουμε να πετύχουμε ότι θα κλείσουν
όλα τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
και να ανοίξουμε τις πόλεις μας
στους πρόσφυγες. Σημείωσε ότι ο
χώρος του πολιτισμού πρέπει να
αναλάβει ενεργό ρόλο σε αυτήν την
προσπάθεια, και μας κάλεσε σε πε-
ριοδείες στους χώρους του ΚΘΒΕ
(Κρατικό και Βασιλικό Θέατρο, Μονή
Λαζαριστών). Ο Κώστας Τορπουζί-
δης με τη σειρά του έβαλε το περί-
γραμμα της καμπάνιας για τη διεθνή
κινητοποίηση της 18 Μάρτη, και θύ-
μισε τις πρόσφατες αντιφασιστικές
νίκες στην ΕΡΤ και στην Πάτρα με
την ομόφωνη αθώωση του Πελετίδη.
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση, η
οποία κατέληξε στην οργάνωση πε-
ριοδειών στα σχολεία της γειτονιάς,
στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου και
στο ΚΘΒΕ”.

Αγ. Ανάργυροι-Ίλιον

“Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα
του Σαββάτου, 4 Μαρτίου, στον
Πευκώνα των Αγ. Αναργύρων εκδή-
λωση-συζήτηση από την τοπική
ΚΕΕΡΦΑ Αγ. Αναργύρων-Ιλίου. Πα-
ρευρέθηκαν συνολικά 30 άτομα, μέ-
λη της τοπικής ΛΑΕ, της ΚΕΕΡΦΑ,
αλλά και της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, μέλη
της πακιστανικής και μπαγκλαντε-
σιανής κοινότητας που μένουν και
εργάζονται στην πόλη και έχουν δε-
χτεί επιθέσεις από Χρυσαυγίτες. Ει-
σηγητές ήταν ο Π. Κωνσταντίνου
από την ΚΕΕΡΦΑ και ο Κώστας
Τσουκαλής από τη νεολαία Σύριζα.
Οι εισηγητές έδωσαν το ιστορικό
της δημιουργίας του προσφυγικού-
μεταναστευτικού ρεύματος και κα-
τήγγειλαν τόσο τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις στην περιοχή ως γενεσι-
ουργό αιτία του προβλήματος όσο
και την επίσημη πολιτική της ΕΕ που
έχει μετατρέψει την ευρωπαϊκή ήπει-
ρο σε «Ευρώπη-φρούριο» εναντίον
των μεταναστών”, μας είπε ο  Γιάν-

νης Μανωλάτος από την ΚΕΕΡΦΑ
Ιλίου. “Ακολούθησαν τοποθετήσεις
οι οποίες ανέδειξαν τις αιτίες της
σύγχρονης ρατσιστικής και φασιστι-
κής απειλής αλλά και το ισχυρό κί-
νημα αλληλεγγύης που έχει ανα-
πτυχθεί. Έγινε κριτική όχι μόνο στις
αντιμεταναστευτικές πολιτικές των
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ αλλά
και στην σημερινή κυβέρνηση που
εξακολουθεί να υποτάσσεται και να
υλοποιεί τον «οδικό χάρτη» που έχει
χαράξει η ΕΕ. Στο τέλος της εκδή-
λωσης καθορίστηκαν συγκεκριμένες
δράσεις για την προβολή της «Παγ-
κόσμιας Ημέρας Δράσης» σε τοπικό
επίπεδο”. 

Βόλος

“Στις 4/3 επισκεφθήκαμε το στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης ΜΟΖΑ, το
οποίο βρίσκεται λίγο έξω απο το Βό-
λο. Ο σύντροφός μας εκεί, είχε προ-
ετοιμάσει το έδαφος μοιράζοντας
σε όλο τον κόσμο τις προκηρύξεις
στα αραβικά, οπότε το κλίμα ήταν

ήδη πάρα πολύ θετικό. Μαζευτήκα-
με στο χώρο τους και συζητήσαμε
για το πως οργανώνουμε από δω και
πέρα ώστε στις 18/3 να κατέβουν
όλοι συντονισμένα με το πανό τους.
Μια ομάδα ατόμων κόλλησε προκη-
ρύξεις σε όλο το χώρο του στρατο-
πέδου και κανονίσαμε το επόμενο
ραντεβού για την Τρίτη 7/3, έτσι
ώστε να δούμε πως προχωράμε. Η
παρέμβασή μας στο στρατόπεδο
συγκέντρωσης έκανε καθαρό και
στους ίδιους ότι η 18/3 είναι μια με-
γάλη μάχη ώστε όλοι οι πρόσφυγες
να μπουν στις πόλεις μας”, μας είπε
η Κωνσταντίνα Χήρα από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Βόλου. 

Αγ. Παρασκευή

“Μεγάλη συμμετοχή είχε η εκδή-
λωση του δημοτικού σχήματος 'Φυ-
σάει Κόντρα' το απόγευμα της Κυ-
ριακής 5 Μαρτίου στο δημαρχείο
της Αγίας Παρασκευής”, μας είπε η
Μαίρη Γουόρντ από την τοπική
ΚΕΕΡΦΑ. “Από τους ομιλητές ο Κα-

χάρ Μασούντ από το στρατόπεδο
συγκέντρωσης του Ελληνικού μας
μετέφερε τις άθλιες συνθήκες της
'φυλακής' όπως ο ίδιος χαρακτήρισε
το στρατόπεδο και πρότεινε να ανοί-
ξουν τα άδεια κτήρια για τους πρό-
σφυγες αλλα και για όλους τους
άστεγους. 

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης τόνισε
ότι στις 18 Μάρτη πρέπει να δείξου-
με στην κυβέρνηση πού βρίσκεται η
κοινωνία και για αυτό πρέπει οι πρό-
σφυγες από τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης να είναι στη πρώτη γραμμή.
Η Ειρήνη Δαφέρμου από το Συντονι-
σμό για το προσφυγικό-μεταναστευ-
τικό, μετέφερε εικόνες από τις μά-
χες του συντονισμού και έβαλε το
ζήτημα των προσλήψεων στα νοσο-
κομεία και στα σχολεία. 

Ο Δημήτρης Λαβατσής από την
Επιτροπή Αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες Χίου μας είπε πως πρέπει να
χτυπήσουμε την καρδιά του προβλή-
ματος που ειναι ο εθνικισμός. Ακο-
λούθησε πλούσια συζήτηση με χαι-
ρετισμούς από την πρωτοβουλία αλ-
ληλεγγύης στους προσφυγες Ραφή-
νας, μπήκαν εικόνες από την παρέμ-
βαση στο στρατόπεδο συγκέντρω-
σης της Μαλακάσας και εικόνες από
την υποδοχή προσφυγόπουλων στα
σχολεία. Μείναμε αρκετά στο ότι η
18 Μάρτη δεν θα είναι μια απλή δια-
δήλωση αλλα ένα κινηματικο γεγο-
νός. Το 'Φυσάει Κόντρα' θα καταθέ-
σει πρόταση στο δημοτικό συμβού-
λιο για να ανοίξουν τα σχολεία, τα
δημόσια ή ακόμα και τα ιδιωτικά
κτήρια του δήμου μας στους πρό-
σφυγες και για τη στήριξη της δια-
δήλωσης στις 18 Μάρτη”.

Κατερίνα Θωίδου

Ξεκινάμε σε κάθε γειτονιά

και στις σχολές

Κυριακή 5 Μάρτη, Αγ. Παρασκευή

Πανεπιστήμιο,
Ηράκλειο, 
Δευτέρα 6/3
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την τελική ευθεία για τις 18 Μάρτη συνε-
χίζονται με ακόμα μεγαλύτερη συμμετοχή
οι εκδηλώσεις που οργανώνουν σωματεία

στους εργατικούς χώρους σε συνεργασία με
την ΚΕΕΡΦΑ αφιερωμένες στη διεθνή κινητοποί-
ηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού. 

Γκαράζ Δήμου Αθήνας 

Την Τρίτη 28 Φλεβάρη εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ
πραγματοποιήθηκε στο γκαράζ του Δήμου της
Αθήνας στην Ιερά Οδό. “Στην εκδήλωση μίλησαν
ο Σωτήρης Τριπόδης από το ΔΣ του σωματείου
ΕΕΔΑ και ο Πέτρος Κωνσταντίνου από την
ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος Αθήνας. Συμ-
μετείχαν εργαζόμενοι που είχαν δώσει τη μάχη
της πρόσφατης απεργίας για τα Μέτρα Ατομι-
κής Προστασίας, εργαζόμενοι που δουλεύουν
στο στρατόπεδο του Ελαιώνα, συμβασιούχοι ερ-
γαζόμενοι που κατάφεραν μέσα από προηγού-
μενες μάχες να κερδίσουν τη μονιμοποίησή
τους, καθώς και εργαζόμενος που πρόσφατα εί-
χε πάθει εργατικό ατύχημα, οδηγός φορτηγού
που είχε φθαρμένα λάστιχα. Ήταν ένα πολύ ση-
μαντικό βήμα αφού στο συγκεκριμένο χώρο πριν
κάποια χρόνια έκαναν την προσπάθεια οι φασί-
στες της Χρυσής Αυγής να πατήσουν πόδι. Απο-
φασίστηκε η συμμετοχή του σωματείου με πανό
στις 18 Μάρτη”, μας είπε ο Δημήτρης Τσώλης
από την ΚΕΕΡΦΑ του Νότιου Κέντρου Αθήνας. 

Γενικές Γραμματείες Βιομηχανίας,
Ενέργειας και Εμπορίου

25 εργαζόμενοι στις Γενικές Γραμματείες Βιο-
μηχανίας, Ενέργειας και Εμπορίου συμμετείχαν
σε εκδήλωση για το συλλαλητήριο στις 18 Μάρ-
τη στο κτήριο της πλ. Κάνιγγος του ΥΠΑΝ. Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στις 2/3 μετά από
κάλεσμα της Συσπείρωσης Εργαζομένων του
υπουργείου και της ΚΕΕΡΦΑ με ομιλητές τον
Μίλτο Κοτζάμπαση, πρόεδρο του ΔΣ του συλλό-
γου και μέλος της Συσπείρωσης, τη Νίκη Αργύ-
ρη από την ΚΕΕΡΦΑ. “Μετά τους ομιλητές ακο-
λούθησε πλούσια συζήτηση που περιστράφηκε
κύρια γύρω από την ισλαμοφοβία που καλλιερ-
γούν οι κυβερνήσεις της ΕΕ και ο
Τραμπ, αλλά και γύρω από την
ανάγκη να καταδικαστούν οι ναζί
της Χρυσής Αυγής”, μας μεταφέρει
την εικόνα ο Κώστας Πίττας, γραμ-
ματέας της Ομοσπονδίας τέως
ΥΠΑΝ και ομιλητής στην εκδήλωση.
“Όλοι συμφώνησαν το πόσο σημαν-
τικό είναι να έχει μεγάλη επιτυχία το
συλλαλητήριο στις 18Μ και πολλοί
δήλωσαν ότι θα κατέβουν στην Ομό-
νοια. Ήδη ως Ομοσπονδία τ. ΥΠΑΝ
έχουμε πάρει απόφαση συμμετοχής
και την επόμενη Πέμπτη οργανώ-

νουμε περιοδεία μέσα στο υπουργείο γα να κα-
λέσουμε τους συναδέλφους”. 

Εφορία Κυψέλης

Την ίδια μέρα έγινε εκδήλωση στο κυλικείο
της Εφορίας Κυψέλης με ομιλήτρια τη Νίκη Αρ-
γύρη από την ΚΕΕΡΦΑ. “Έγινε πλούσια συζήτη-
ση και άνοιξαν πολλά ερωτήματα”, μας είπε ο
Ηλίας Κολοβός από την ΚΕΕΡΦΑ Κυψέλης. “Η
συζήτηση επικεντρώθηκε στη σύνδεση της μά-
χης ενάντια στο 4ο μνημόνιο και τη μάχη ενάν-
τια στο ρατσισμό και την ένταξη των προσφύ-
γων στις πόλεις. Άνοιξε επίσης το θέμα της ισ-
λαμοφοβίας, τις αντιπολεμικής δράσης αλλά
και το πώς παλεύουμε την παγκοσμιοποίηση”.

ΨΝΘ

Εκδήλωση έγινε την Πέμπτη 2 Μάρτη στο
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης που κα-
λέστηκε από το σωματείο και την ΚΕΕΡΦΑ. Ομι-
λητής ήταν ο Κώστας Γκόγκογλου, από το ΔΣ
του Σωματείου εργαζομένων, ο Χρήστος Ζαγα-
νίδης από την Ε' ΕΛΜΕ και ο Κώστας Τορπουζί-
δης από την ΚΕΕΡΦΑ. “Ο πρώτος ομιλητής μί-
λησε για την εμπειρία του ως μέλος του Συλλό-
γου Γονέων στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης για
την στήριξη των προσφύγων αλλά και για την
αλληλεγγύη που είχε προσφέρει το σωματείο
στους πρόσφυγες που βρίσκονταν στην Ειδο-
μένη. Ο Χρήστος τόνισε ότι δεν μπορούμε να
αφήσουμε τους πρόσφυγες στα χέρια των
ΜΚΟ, ενώ ο Κώστας μίλησε για τη σημασία της
18 Μάρτη. Άνοιξε η κουβέντα για το πώς πα-
λεύουμε τη Χρυσή Αυγή από έναν γιατρό ο
οποίος αφού ευχαρίστησε τους διοργανωτές
ζήτησε να επαναληφθούν ανάλογες συζητήσεις
στο νοσοκομείο. Για ένα χώρο όπου υπάρχουν
τεράστιες ελλείψεις προσωπικού ήταν πολύ ση-

μαντικό ότι κατάφεραν να παρευρεθούν 9 συ-
νάδελφοι ενώ πολλοί άλλοι ειδοποίησαν ότι δεν
μπορούν να έρθουν λόγω φόρτου εργασίας.
Συνεχίζουμε τις επόμενες ημέρες για να οργα-
νώσουμε με όλους μαζί τη συμμετοχή μας στις
18 Μάρτη και στην απεργία στις 15/3”, μας είπε
η Κατερίνα Αβραμίδου εργαζόμενη στο ΨΝΘ.

Αγλαΐα Κυριακού 

Στο Νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού την Παρα-
σκευή 3 Μάρτη έγινε εκδήλωση με ομιλητές, τη
Ζαννέτα Λυσικάτου, μέλος ΔΣ ΟΕΝΓΕ, το Νίκο
Βούλτσο από την ΚΕΕΡΦΑ και τη Μαρία Αλιφιέ-
ρη, από το ΔΣ του Συλλόγου. “Από τις εξορμή-
σεις που κάναμε τις ημέρες πριν από την εκδή-
λωση άνοιγε η κουβέντα με τους συναδέλφους
ότι ο αντιφασισμός είναι δεδομένος μέσα στα
νοσοκομεία”, μας περιγράφει η Μαρία Αλιφιέ-
ρη. “Οι εισηγητές προσπαθήσαμε να συνδέ-
σουμε τη μάχη που δίνουν οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία ενάντια στις περικοπές που φέρ-
νουν τα μνημόνια με τη μάχη ενάντια στο ρα-
τσισμό και το φασισμό, γεγονός πολύ κρίσιμο
γιατί έτσι μπορούμε να κοντράρουμε την προ-
σπάθεια των κυβερνήσεων να ρίξουν τα βάρη
στους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Μπή-
καν παραδείγματα για τις κόντρες που έχουμε
δώσει ενάντια στις ρατσιστικές αιμοδοσίες που
προσπάθησε να κάνει η Χρυσή Αυγή, αλλά και
πιο πρόσφατα το παράδειγμα των καθαρι-
στριών στα νοσοκομεία που κατά 80% είναι με-
τανάστριες και η στήριξη των εργαζομένων
στον αγώνα τους είναι στο 100%. Τέλος τονίσα-
με ιδιαίτερα ότι την επόμενη εβδομάδα έχουμε
δύο κρίσιμες μάχες, η μία στις 15/3 που είναι η
απεργία στα νοσοκομεία και τρεις μέρες αργό-
τερα στις 18/3, όπου το σωματείο μας έχει πά-
ρει ομόφωνη απόφαση συμμετοχής”. 
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Το Σάββατο 4/3 ως ΚΕΕΡΦΑ καλέ-
σαμε πικετοφορία συμπαράστασης
στους 60 μετανάστες από το Πακι-
στάν που κρατούνται στο χώρο της
Παλιάς Ηλεκτρικής στα Χανιά, διεκδι-
κώντας να αφεθούν ελεύθεροι, να
αποκτήσουν τα απαραίτητα έγγραφα
και να τους δοθούν τα απαραίτητα
εφόδια για να συνεχίσουν το δύσκο-
λο ταξίδι που αναγκάστηκαν να επι-
λέξουν. 

Διεκδικήσαμε να ανοίξει η διαδικα-
σία του ασύλου και να ανοίξουν χώ-
ροι υποδοχής. Μαζευτήκαμε έξω από
το κτήριο με πανό, ντουντούκες, ση-
μαίες και προκηρύξεις για τα διερχό-
μενα αυτοκίνητα. Συμμετείχαν από
το Στέκι Μεταναστών, την κατάληψη
Ρόζα Νέρα, φοιτητές του Πολυτε-
χνείου και δημοτικοί σύμβουλοι. Έξω
από το κτήριο αλλά και μέσα υπήρχε
αστυνομία. Η δράση έγινε σε ώρα
αιχμής όπου οι δρόμοι ήταν γεμάτοι
και υπήρξε ανταπόκριση και αλληλε-
πίδραση με τον κόσμο, ο οποίος εν-
διαφερόταν.

Έπειτα από την κινητοποίηση έτρε-
ξαν δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (Μπα-
λομενάκης, Βαγιωνάκη) να επισκε-
φτούν το χώρο και να δηλώσουν υπο-
κριτικά ότι δεν πρόκειται για μετανά-
στες αλλά για πρόσφυγες και ότι χρί-
ζουν φιλοξενίας κι όχι κράτησης.

Αντιπροσωπία μπήκε στο κτήριο με
ένα ηχογραφημένο μήνυμα στη
γλώσσα των μεταναστών και ενημέ-
ρωσαν τους κρατούμενους. Υπήρξε
ανταπόκριση, ενημερώθηκαν για τα
δικαιώματα τους και είπαν τα παρά-
πονα τους. Όπως είπαν, πριν φύγουν
από το Πακιστάν για επτά συνεχόμε-
νες μέρες βομβαρδιζόταν η περιοχή
τους. 

Η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρ-
νηση είναι ρατσιστική. Τα σύνορα
πρέπει να ανοίξουν, θαλάσσια και
χερσαία. Δεν ξεχνάμε όλους όσους
έχουν πεθάνει λόγω της απάθειας
της. Η συμφωνία με την ΕΕ και την
Τουρκία πρέπει να καταργηθεί. Ο
διαχωρισμός μεταναστών- προσφύ-
γων είναι λανθασμένος. 

Η 18 του Μάρτη πλησιάζει. Αγωνι-
ζόμαστε και κλιμακώνουμε τη δράση
μας. 

Δανάη Κολλέτη 

Eκδήλωση ενάντια στον ρατσισμό και στην ξε-
νοφοβία πραγματοποίησε η Ομοσπονδία Εργαζο-
μένων της ΕΥΔΑΠ στο αμφιθέατρο του Περισσού,
την Πέμπτη 2 Μαρτίου, ενόψει της παγκόσμιας
μέρας δράσης ενάντια στον ρατσισμό στις 18
Μάρτη, μετά από πρωτοβουλία του ΣΕΚΕΣ ΕΥ-
ΔΑΠ και τη συμμετοχή της ΚΕΕΡΦΑ.

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρόεδρος Γιώργος Σινιώ-
ρης και στη συνέχεια το λόγο πήραν τα μέλη του
ΔΣ της Ομοσπονδίας. Εκ μέρους του ΣΕΚΕΣ ΕΥ-
ΔΑΠ μίλησε ο Μανώλης Μαστοράκης: «Οφείλουμε
να δώσουμε ένα μεγάλο μπράβο στο συνδικάτο

της ΕΥΔΑΠ, που ομόφωνα αποφάσισε και διοργά-
νωσε την σημερινή εκδήλωση ενάντια στην ξενοφο-
βία και το ρατσισμό και παράλληλα απέναντι στον
φασισμό, είναι ένα προχώρημα προς τα μπρος».

Την εκδήλωση χαιρέτισε εκ μέρους της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, ο Τάσος Αναστασιάδης που κάλεσε τους ερ-
γαζόμενους της ΕΥΔΑΠ να συμμετέχουν μαζικά
και στο συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη με το πανό
της Ομοσπονδίας τους, ενώ στο τραπεζάκι της
ΚΕΕΡΦΑ αρκετοί συμμετέχοντες υπέγραψαν το
κείμενο και ενίσχυσαν οικονομικά την αντιρατσι-
στική και αντιφασιστική καμπάνια.

Οι εργατικοί χώροι 
στην πρώτη γραμμή

ΕΥΔΑΠ
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Ανοιχτές 
εκδηλώσεις
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΗ
Θέατρο Ξυλοτεχνία, 6.30μμ
(Παρασκευοπούλου και Κ. Παλαμά)
Ομιλητές: 
Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας, 
Μαρία Στύλλου, Σοσιαλισμός από τα κάτω

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΗ
Συνεδριακό Κέντρο Περιφέρειας, 7μμ
(Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ oροφος)
Ομιλητής: 
Κώστας Πίττας, 
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΜΑΡΤΗ, ΕΔΟΘ, 7μμ
(Προξένου Κορομηλά 51)
Ομιλητής: 
Πάνος Γκαργκάνας, 
Εργατική Αλληλεγγύη

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 ΜΑΡΤΗ
Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, 7μμ
Ομιλητής: 
Γιάννης Αγγελόπουλος, 
Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΑΠΡΙΛΗ 
Εργατικό Κέντρο 
Χανίων, 7.30μμ
Ομιλητές: 
Κώστας Βλασόπουλος, Πανεπιστημιακός
(Παν/μιο Ρεθύμνου), 
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΑΠΡΙΛΗ
Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου, 6μμ
(Λεωφ. Δημοκρατίας 10)
Ομιλητές: 
Κώστας Βλασόπουλος, 
Πανεπιστημιακός (Παν/μιο Ρεθύμνου), 
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Μάκης Καβουριάρης
Η οκτωβριανή επανάσταση είναι το μεγάλο γεγο-

νός της εξέγερσης που εξελίχθηκε σε επανάσταση.
Ήταν μια εξέγερση, στην αρχή, των γυναικών της
Ρωσίας. Αυτό το κίνημα συναντήθηκε με τα κινήματα
των εργατών με το κίνημα των φαντάρων.

Σε κάθε μεγάλο γεγονός, η εξέλιξή του εξαρτάται
από το πώς θα συναντηθεί η πρωτοπορία, αυτοί που
ξεκινάνε, με τις μάζες. Αυτές οι συναντήσεις παίζουν
καθοριστικό ρόλο. Ξέραμε στη γαλλική επανάσταση
πως κάποια στιγμή οι ανερχόμενοι αστοί ενώθηκαν
με τους σαν-κιλότ, τους «ξεβράκωτους». Το είδαμε
και σε άλλα κινήματα όπως στο Μάη του 68, το κίνη-
μα των φοιτητών μαζί με τους εργάτες. 

Είναι το κρίσιμο σημείο, πώς από την εξέγερση
μιας μερίδας φτάνουμε στην επανάσταση ολόκλη-
ρου του λαού, κάτι το οποίο βέβαια δημιουργεί μια
άλλη κατάσταση. Μέσα από την πορεία της εξέγερ-
σης προς το επαναστατικό γεγονός έχουμε και μια
πορεία συνειδητοποίησης του κόσμου. Φτιάχνονται

συνειδήσεις. Και αυτές οι συνειδήσεις φτιάχνουν το
μεγάλο υποκείμενο. Το υποκείμενο υπάρχει βέβαια
από την αφετηρία αυτού του πράγματος, αλλά αν
δεν ενωθεί με τα άλλα στρώματα η εξέγερση θα μεί-
νει στο επίπεδο της εξέγερσης. 

Ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχαν κινήμα-
τα της αγροτιάς, τα οποία και με την ανάπτυξη του
καπιταλισμού οδήγησαν στη μεγάλη επανάσταση
του 1905. Μόνο που δεν έγινε η μεγάλη συνάντηση,
δηλαδή δεν μπόρεσε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί
σε μια ανατροπή των σχέσεων παραγωγής. 

Για να γίνει αυτό, χρειάστηκε αυτό που έγινε τελι-
κά στη Ρωσία του 1917, το έργο του Λένιν, του Τρό-
τσκι, του Μπουχάριν, πάρα πολλών διανοούμενων,
επαναστατών μαρξιστών, που όμως ήταν δεμένοι με
την πάλη. Αυτοί οι άνθρωποι μελέτησαν τη συγκεκρι-
μένη στιγμή, τη συγκεκριμένη κατάσταση, είδαν
όλες τις αδυναμίες, είδαν ποια είναι τα θέματα που
θα πρέπει να πιάσουν για να μπορέσουν τελικά να
φτιάξουν αυτή τη συνάντηση όλου του εργαζόμενου
λαού. Και το πέτυχαν, με βάση το διαλεκτικό υλισμό,
μελετώντας την υλική βάση της κοινωνίας.

Νίκος Αγγελίδης
Μας περιβάλλει το καπιταλιστικό σύστημα που κα-

ταδυναστεύει τους λαούς, τους εργαζόμενους. Τα
μηνύματα της επανάστασης παραμένουν επίκαιρα
γιατί έχουν τις ρίζες τους σε καταστάσεις που βιώ-
νουμε κι εμείς σήμερα.

Η ξενοφοβία, ο ρατσισμός και ο τρόπος που τα
χειρίζονται κάποια ακροδεξιά, φασιστικά στοιχεία, εί-
ναι θέματα για τα οποία στα ΜΜΕ υπήρχε νοοτροπία
«ας μην το πειράξουμε και πολύ». Υπήρχε και στην
ΕΡΤ, για να μιλήσω και γι’ αυτά που ζω. Κατέληγε μέ-
χρι και σε ψευδείς ειδήσεις και προκαλούσε έτσι
σύγχυση και τρόμο στον κόσμο που παρακολουθεί. 

Σε αυτό το φαινόμενο πρέπει να ορθώσουμε τα
στήθη μας. Δεν έχει σημασία το χρώμα και η κατα-
γωγή κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να επικοινωνή-
σουμε στον κόσμο πάση θυσία. Στην αγωνία και την
καταπίεση πατάνε οι φασίστες και έχουν καταφέρει
τα ανησυχητικά ποσοστά τους. 

Πρέπει να κοντραριστούμε με το φίδι του φασι-
σμού πρόσωπο με πρόσωπο, δεν υπάρχει κάποιος
πλάγιος τρόπος. Με την τακτική της ενότητας, της
αλληλεγγύης μεταξύ μας και της ευθείας αντεπίθε-
σης. Αντεπίθεση, γιατί είναι το φίδι αυτό που επιτίθε-
ται. Υπάρχουν εργαζόμενοι που αντιστέκονται, πι-

στεύω περισσότεροι απ’ όσοι φαίνονται.
Σας μεταφέρω τη χαρά όλων μας όσοι εργαζόμα-

στε στην ΕΡΤ σχετικά με την απαγόρευση μετάδοσης
της φασιστικής συγκέντρωσης των χρυσαυγιτών. Δεν
πρέπει να επαναπαυθούμε, είναι μια νίκη σε μια πολύ
μεγάλη μάχη που πρέπει να δώσουμε. Ήρθαν άνθρω-
ποι άσχετοι με τα κινήματα και μας έδωσαν συγχαρη-
τήρια γι’ αυτό. Άρα εκτιμώ ότι υπάρχει κόσμος που
περιμένει το έναυσμα για να συγκεντρωθεί και να αν-
τισταθεί. Αυτή τη μικρή νίκη πρέπει να την υπερασπι-
στούμε για να μπορούμε να έχουμε και μια συνέχεια. 

Αυτοί οι ίδιοι που πιέστηκαν να μη μεταδώσουν τη
συγκέντρωση, αύριο-μεθαύριο μπορούν να βρουν χί-
λιες δυο δικαιολογίες για κάποια άλλη. Υπάρχει κάτι
από πίσω, στην ΕΡΤ, που οδηγεί στη μετάδοση αυ-
τών των φασιστικών συγκεντρώσεων. Δεν είναι ου-
σιαστική η δικαιολογία περί ΕΣΡ. Γίνεται με σχεδια-
σμό από υψηλά ιστάμενους που είναι σε ανοιχτή
γραμμή με αυτούς. Αυτό το «κακό συνήθειο» πρέπει
να τους το κόψουμε. Και θα πρέπει να το κάνουμε σε
κάθε χώρο εργασίας και κάθε συλλογικότητα για να
μη συνεχιστεί με κανένα τρόπο.

Το μήνυμα της εξέγερσης της εργατικής τάξης,
όπως την μάθαμε 100 χρόνια πριν, είναι ότι πρέπει
να είμαστε συσπειρωμένοι. Έτσι θα μπορέσουμε να
αντιμετωπίσουμε τον κοινό εχθρό, ο οποίος είναι ο
καπιταλισμός.

Μαρία 
Στύλλου

Ο
κόσμος σήμερα συζητάει
για την επανάσταση γιατί
έχει την εμπειρία της δύ-

ναμής του: έχει φτάσει να ανατρέ-
ψει όλες τις προηγούμενες κυβερ-
νήσεις των μνημονίων. Αναρωτιέ-
ται τι έγινε τότε, πριν 100 χρόνια,
και είχε επιτυχία. Γι’ αυτό η Ρώσι-
κη Επανάσταση είναι το πιο επί-
καιρο θέμα συζήτησης.

Κάθε χρόνο στις 8 Μάρτη γίνον-
ται οι διαδηλώσεις για το θέμα της
γυναικείας απελευθέρωσης. Ακρι-
βώς έτσι ξεκίνησε και η Ρώσικη
Επανάσταση. Οι γυναίκες εργά-
τριες σταμάτησαν την παραγωγή
και βγήκαν έξω να διαδηλώσουν
με ένα σύνθημα «φτάνει πια». Θέ-
λουμε ψωμί, θέλουμε να σταματή-
σει ο πόλεμος, θέλουμε τα παιδιά
μας πίσω. 

Τώρα ξαναμιλάμε για το ρόλο
της εργατικής τάξης, επομένως
χρειαζόμαστε την παραπάνω εικόνα
απέναντι σε αντιλήψεις ότι η εργα-
τική τάξη είναι καθορισμένη: άν-
τρες, σκληροί βιομηχανικοί εργά-
τες, που παλεύουν για τα δίκαιά
τους. Οι γυναίκες δεν ήταν το πιο
προχωρημένο κομμάτι της τάξης.
Τότε άρχιζε να μπαίνει στην παρα-
γωγή, άρα ήταν αδύναμο κομμάτι
ποσοτικά, από άποψη εμπειριών και
με απέραντα προβλήματα, όπως το
αν μπορούν να ανήκουν στα συνδι-
κάτα. Ακόμη και τώρα κυκλοφο-
ρούν οι «αντικειμενικίστικες» αντιρ-
ρήσεις, «μα υπάρχουν οι προϋπο-
θέσεις;», «μα κοιτάξτε πώς είναι ο
κόσμος, είναι άνεργος, φτωχός»,
αντί το κέντρο της συζήτησης να εί-
ναι πώς παλεύει ο κόσμος.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ξε-
σηκώθηκαν οι γυναίκες. Δεν έμει-
ναν στους δρόμους, πήγαν και
στα εργοστάσια. Απευθύνθηκαν
επίσης στα πιο προλεταριακά τμή-
ματα του στρατού. Κατάφεραν να
αδρανήσουν τον καταπιεστικό αυ-
τό μηχανισμό μέσα σε μια βδομά-
δα, σε τέτοιες συνθήκες, στη μέση
του πολέμου, που κανένας δεν το

πίστευε.
Μέσα σε μια βδομάδα το μεγα-

θήριο της ρώσικης αυτοκρατορίας
καταρρέει. Τι πρόκειται να διαδε-
χτεί αυτή την κατάρρευση; Υπήρ-
ξαν δυο απόψεις. Οι αστοί είπαν
ότι πρόκειται για μια νέα γαλλική
επανάσταση, ότι τώρα είναι η ευ-
καιρία να περάσει η χώρα στον
καπιταλισμό (καπιταλισμός ωστό-
σο υπήρχε, αλλά η πολιτική εξου-
σία ήταν στα χέρια του τσάρου και
ενός απολυταρχικού καθεστώτος),
να στηθεί ένα κράτος στα πρότυ-
πα της αστικής δημοκρατίας με
την προσωρινή κυβέρνηση, που
θα αντιμετώπιζε με συμμαχίες και
συμφωνίες τον πόλεμο και την πεί-
να. Με την άποψη αυτή των αστών
συμφώνησε η πλειοψηφία των
κομμάτων της Αριστεράς.

«Όλη η εξουσία στα σοβιέτ»

Η δεύτερη άποψη έρχεται από
ένα μικρό κομμάτι μέσα στην Αρι-
στερά. Από το κόμμα των Μπολσε-
βίκων και μάλιστα όχι όλο: αυτή η
επανάσταση πρέπει να μετατραπεί
σε επανάσταση της εργατικής τά-
ξης. Το σύνθημα «όλη η εξουσία
στα σοβιέτ» σήμαινε να μπει μπρο-
στά η εργατική τάξη, να ολοκλη-
ρώσει τα αιτήματα που έβαζε από
την πρώτη βδομάδα το κίνημα. Να
σταματήσει ο πόλεμος, όχι να συ-
νεχιστεί με άλλους συσχετισμούς.
Να σταματήσει η πείνα, όχι να μοι-
ραστεί λίγο ψωμί.

Το πιο ουσιαστικό λοιπόν είναι
πώς οργάνωσαν οι μπολσεβίκοι
την υλοποίηση αυτού του συνθή-
ματος. 

Πρώτο, με την αντίληψη ότι η
τάξη που άρχισε την επανάσταση,
συνεχίζει να παλεύει για όλα τα
ζητήματα, το ψωμί, τη δουλειά,
την καταπίεση, τον πόλεμο. Άρα
χρειάζεται στήριξη σε όλους τους
αγώνες της. Η τάξη πολεμώντας
γι’ αυτά δημιουργούσε τα δικά της
όργανα. Επιτροπές σε κάθε εργο-
στάσιο και γειτονιά, σοβιέτ. Έτσι

άνοιξε και το «όλη η εξουσία στα
σοβιέτ», δεν το έβγαλε ο Λένιν
από το κεφάλι του. Δημιουργούσε
η εργατική τάξη τις δικές της μορ-
φές οργάνωσης και οι μπολσεβί-
κοι μπήκαν μέσα σε αυτές για να
τις στηρίξουν. Όταν αρχίσανε
ήταν οικτρή μειοψηφία, όταν έμ-
παινε κάποιο θέμα σε ψηφοφορία
το έχαναν. 

Δεύτερο, η αντίληψη της σημα-
σίας του να μεγαλώσουν οι μπολ-
σεβίκοι σαν επαναστατικό κόμμα.
Με τη σχέση που είχαν με την τάξη
και φέρνοντας κόσμο στο κόμμα,
κατάφεραν να αρχίσει να αλλάζει η
σύνθεση και οι απόψεις μέσα στα
σοβιέτ, μέσα στην εργατική τάξη.
Από το Φλεβάρη στον Οκτώβρη
φτάσαμε με μεγάλες επιλογές και
με μεγάλες μάχες. Συγκεκριμένες
μάχες μέσα σε κάθε χώρο.

Τρίτο, η αντίληψη ότι την Αρι-
στερά, με όλα της τα μπερδέματα,
χρειάζεται να την τραβήξουν προς

το μέρος τους. Ότι δε θα αφήσουν
όλα αυτά τα τμήματα της Αριστε-
ράς να είναι με τη μεριά της αντε-
πανάστασης. Διότι ήξεραν ότι θα
φτάσει η στιγμή της μεγάλης ανα-
μέτρησης. Διαμόρφωναν όχι μόνο
τις αντικειμενικές αλλά και τις υπο-
κειμενικές συνθήκες. 

Δύο δρόμοι

Η συζήτηση για την επανάσταση
είναι επίκαιρη και είναι κεντρικό
αυτό που έβαλε ο Μάκης στην ει-
σήγησή του: πώς καταφέρνει ένα
κομμάτι να τραβήξει όλους τους
άλλους. Το με ποια στρατηγική
παλεύεις είναι και με ποιον τρόπο
κερδίζεις αυτά τα κομμάτια. Πώς
κερδίζεις τους αγρότες, τις γυναί-
κες, τις μειονότητες; Με μεγάλες
μάχες. Ο ένας δρόμος είναι αυ-
τός, ο άλλος είναι να βρεις τα κοι-
νά αιτήματα και να στηρίξεις την
κυβέρνηση που υπόσχεται ότι θα
τα κάνει, αλλά «και να μην τα κά-

νει, δεν πειράζει», που έλεγε ο
Δραγασάκης. 

Αυτοί είναι οι δύο δρόμοι που
ανοίξανε και με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ. Από το 2012, κι όχι από το
’15. Από τότε που η κρίση των από
πάνω έφτασε σε σημείο που δεν
είχε πού να πάει. Από τη στιγμή
που ο κόσμος μετακινήθηκε ανοι-
χτά προς τα αριστερά. Στο ερώτη-
μα τι μπορεί να αντικαταστήσει
ένα σύστημα σε κρίση, ένα μεγά-
λο κομμάτι της Αριστεράς, το με-
γαλύτερο, απαντούσε «μια αριστε-
ρή κυβέρνηση». Υπήρξε και υπάρ-
χει ένα μικρό κομμάτι της Αριστε-
ράς που είπε ότι αυτή την κρίση
χρειάζεται να τη μετατρέψουμε
όχι σε αριστερή κυβέρνηση αλλά
σε δυνάμωμα της εργατικής τάξης
έτσι ώστε να μπει μπροστά και να
βάλει ζητήματα εργατικού ελέγ-
χου, κρατικοποίησης των τραπε-
ζών, σύγκρουσης με την ΕΕ. Αυτό
είναι το μέλλον.

Μ
ε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε
ο πρώτος γύρος εκδηλώσεων με
θέμα «Ρωσία 1917, εργατική επα-

νάσταση και απελευθέρωση των καταπιε-
σμένων» σε Πάτρα, Ν. Ηράκλειο, Πειραιά,
Πετράλωνα, Κυψέλη, Βόλο και Ιλίσια. Δε-
κάδες κόσμος παρακολούθησε τις εκδη-
λώσεις, ενώ στη συζήτηση συμμετείχαν
αγωνίστριες και αγωνιστές από διάφο-
ρους εργατικούς και πολιτικούς χώρους,
σχολές, σχολεία.

Τo κόκκινο νήμα που διατρέχει μια τέ-
τοια συζήτηση 100 χρόνια μετά, είναι ότι
δε γίνεται για επετειακούς λόγους, αλλά
για να αξιοποιηθούν τα διδάγματα της
επανάστασης στο σήμερα. «Η ρώσικη
επανάσταση αποδεικνύει ότι οι απόψεις
περί κοινοβουλευτισμού είναι λανθασμέ-
νες. Χρειάζεται αξιοποίηση των αντιφάσε-
ων του καπιταλισμού στην πάλη για την
ανατροπή του, όχι διαδικασίες ανοικοδό-
μησης. Ο Βίκτορ Σερζ, στο βιβλίο του
‘Έτος ένα’, ανέδειξε πώς μέσα από την
επανάσταση γεννιέται ο νέος τύπος αν-
θρώπου που γνωρίζει, μελετά και δημι-
ουργεί», είπε ο Γιάννης. «Όταν είδα την
αφίσα για αυτή την εκδήλωση συγκινήθη-
κα. Αυτές είναι εκδηλώσεις για να γεμί-
σουν μεγάλα αμφιθέατρα. Είναι ανάγκη
του κόσμου αυτή την στιγμή να συζητήσει
για τον σοσιαλισμό, να εμπνευστεί, γιατί
πρέπει να παλέψουμε για μια άλλη κοινω-
νία, γιατί μπορούμε να κερδίσουμε. Ο
δρόμος τώρα είναι ένας: Οργάνωση, ορ-
γάνωση, οργάνωση», είπε η Ντετελήνα.

Δυνατότητες
Παράλληλα τονίστηκε σε πολλές παρεμ-

βάσεις ότι βρισκόμαστε ξανά μπροστά σε
μεγάλες δυνατότητες για το κίνημα. Η Λί-
ζα, συντ/χος εκπαιδευτικός, είπε: «Έχουμε
σε παγκόσμιο επίπεδο ένα κόσμο σε ανα-
βρασμό. Από τους εργάτες και φοιτητές
στη Σεούλ μέχρι την Αμερική με τις μάχες
ενάντια στον Τραμπ αλλά και των Ινδιάνων
στο standing rock. Θα μπούμε σε έντονες
περιόδους, αυτό φαίνεται». Ο Χάρης, φοι-
τητής: «Είμαστε πάρα πολλοί που πι-
στεύουμε ότι η επανάσταση θα ταρακου-
νήσει όλο τον κόσμο. Είδαμε στην ελάχι-
στη μορφή τι σημαίνει να ταρακουνηθεί ο
κόσμος, με το δημοψήφισμα. Άνοιξε βαθιά
τις ρωγμές για το τι θα γινόταν αν πηγαί-
ναμε σε ρήξη με την ΕΕ».

Επιπλέον, κοινός προβληματισμός όσων
συμμετείχαν στις συζητήσεις είναι η σημα-
σία του να μπορέσουν να ενωθούν τα
αγωνιζόμενα τμήματα της κοινωνίας. Η
Δάφνη, μαθήτρια, τόνισε: «Στο Βόλο έχου-
με τον Μπέο, ξεπουλάνε το νερό, κάνουν
τόσα πράγματα. Πρέπει από τον τόπο μας
να αρχίσουμε να ανοίγουμε όλα τα θέμα-
τα και να φτάσουμε έτσι στα μεγαλύτε-
ρα». Ο Ορέστης, μαθητής, συμπληρώνει:
«Σημαντικό είναι το ζήτημα του διεθνι-
σμού. Χωρίς τον διεθνισμό η ρώσικη επα-
νάσταση χάθηκε και αυτό είναι ζήτημα
πως θα καταφέρουμε να το πετύχουμε
σήμερα». Η Βασίλεια, φοιτήτρια, είπε: «Δί-
νουμε μάχες μέσα σε σχολές, σχολεία, ερ-
γατικούς χώρους. Η μάχη σήμερα πρέπει
να ενταθεί και μέσα στα στρατόπεδα, να
οργανωθούμε μαζί με τους/τις πρόσφυγες
ώστε αυτά να κλείσουν».

Η πιο επίκαιρη συζήτηση

επιμέλεια Αφροδίτη Φράγκου

Ν.Ηράκλειο Πειραιάς Πετράλωνα Ιλίσια

Ρωσία 1917, διαδήλωση φαντάρων ενάντια στην επιστράτευση
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Μ
ε φόντο μια βαθιά πολιτική κρίση οργανώνεται η
διαδήλωση για τη δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια
στις 19Μ. Βέβαια τα ΜΜΕ δεν έχουν μάτια παρά

μόνο για το τεράστιο σκάνδαλο «Penelopegate».

Ωστόσο αυτή η συσκότιση δεν καταφέρνει να βλάψει
την ανάπτυξη των κινητοποιήσεων που είναι ιδιαίτερα
απτή τις τελευταίες μέρες. Η οργή της νεολαίας, πυροδο-
τημένη από την άγρια επιθετικότητα της αστυνομίας της
οποίας θύμα υπήρξε ο Τεό, δεν καταλαγιάζει. Η δολοφο-
νία του Ανταμά Τραορέ από μια διμοιρία μπάτσων τον πε-
ρασμένο Ιούνη δεν έχει ξεχαστεί.

Ακολουθούν οι μέρες των μαθητικών κινητοποιήσεων με
καταλήψεις και πολλές φορές διαδηλώσεις που καταστέλ-
λονται συστηματικά από την αστυνομία. Αυτή η πολλά
υποσχόμενη αποφασιστικότητα έχει φτάσει μέχρι την Γαλ-
λική επαρχία, την Τουλούζ, τη Ρουέν, τη Ναντ, και ξαναδί-
νει ζωντάνια και συνοχή στις συλλογικότητες που ήταν ορ-
γανωμένες γύρω από τις οικογένειες των θυμάτων της
αστυνομικής δολοφονικής βίας. 

Από τη μεριά τους οι συλλογικότητες «Χωρίς Χαρτιά»
(ιδίως των Αφρικανών) κινητοποιούνται ενάντια στις εται-
ρίες που διαχειρίζονται τις δομές κατοικίας. Οι εταιρίες
αυτές θέλουν να αυξήσουν τα νοίκια, να καταργήσουν τις
αυτοδιαχειριζόμενες δομές, όπως καφετέριες και καντίνες
και να εισάγουν μια παρακολούθηση, οιονεί αστυνομική,
χρησιμοποιώντας πχ ηλεκτρονικές κονκάρδες εισόδου.

Προσπάθειες

Η καταστροφή της «ζούγκλας» του Καλαί και του μεγά-
λου καταυλισμού στην πλατεία Στάλινγκραντ στο Παρίσι
και η διασπορά των μεταναστών/τριων και των προσφύ-
γων σε διάφορα μέρη σε όλη τη χώρα, μπορεί να τους
στέρησε τη δύναμη της μαζικότητάς τους. Ωστόσο συλλο-
γικότητες υποστήριξης δημιουργούνται ξανά γύρω από τα
κέντρα υποδοχής και προσανατολισμού στα οποία οι πρό-
σφυγες διαμένουν. Οι προσπάθειες της ακροδεξιάς να
οργανώσει ρατσιστικές συγκεντρώσεις κατέληξαν πολύ
μειοψηφικές και έχουν συστηματικά σκοντάψει πάνω σε
διαδηλώσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες. 

Οι αντιφασίστες κινητοποιούνται κι αυτοί. Δύο πούλμαν
με υποστηρικτές της Λεπέν μπλοκαρίστηκαν στο δρόμο
τους για το συνέδριο του Εθνικού Μετώπου στη Ναντ. Την
επομένη, μια αντιφασιστική διαδήλωση διαμαρτυρίας έλα-
βε χώρα στο κέντρο της πόλης και ακολούθησε σύγκρου-
ση με την αστυνομία.

12 ημέρες έχουν μείνει μέχρι τις 19 Μάρτη! Συνειδητο-
ποιώντας τη σημασία της κινητοποίησης, πολλές οργανώ-
σεις και κόμματα έχουν τελικά καλέσει στις 19 Μάρτη. Οι
τοπικές πρωτοβουλίες νοικιάζουν πούλμαν από πολλές
πόλεις ώστε να έρθουν στην πρωτεύουσα: Νάντ, Ρεν,
Λυόν, Γκρενόμπλ, Τουλούζ, Λιλ, Στρασβούργο κ.α. Οι συ-
νελεύσεις προετοιμασίας της διαδήλωσης πολλαπλασιά-
ζονται.

Και μετά; Χωρίς θριαμβολογίες, τα σημάδια δείχνουν
ότι η 19 Μάρτη θα είναι μια επιτυχία. Αυτό δε θα έχει νόη-
μα χωρίς τη συνέχεια, δηλαδή να χτίσουμε πάνω στη
διάρκεια της δράσης των συλλογικοτήτων, αντιρατσιστι-
κών, αντιφασιστικών, αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,
εναντίωσης στην αστυνομική βία. Η φασιστική απειλή
υπάρχει, παρά το ότι οι οργανώσεις της συστημικής αρι-
στεράς κλείνουν τα μάτια. Με οργάνωση και δράση στο
δρόμο θα νικήσουμε!

Αλαίν Ποζολά, μέλος του NPA

ΓΑΛΛΙΑ

Να κάνουμε μια
πετυχημένη 19 Μάρτη
για να οργανώσουμε 
τη συνέχεια!

Πήρατε την απόφαση για αντιφασιστική

στάση εργασίας όποτε και αν έρθει ξανά

το αίτημα για προβολή της ΧΑ από την

ΕΡΤ, αναγκάζοντας την διοίκηση για

πρώτη φορά να σταματήσει την προβο-

λή της ομιλίας του φύρερ της ΧΑ Μιχα-

λολιάκου. Θες να μας μιλήσεις για αυτή

την πρωτοβουλία;

Ο θεσμικός ρόλος της ΠΟΣΠΕΡΤ εί-
ναι να υπερασπίζεται τους δημοκρατι-
κούς θεσμούς και τις ανθρώπινες αξίες.
Η ΠΟΣΠΕΡΤ είναι και αυτή κομμάτι της
κοινωνίας, κομμάτι του δημοκρατικού,
του λαϊκού, του μαζικού κινήματος της
χώρας μας. Ταυτόχρονα με το ρόλο
που έχει μια ομοσπονδία εργαζομένων
όπως η ΠΟΣΠΕΡΤ, να εκφράσει συνολι-
κά τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ, ιδιωτι-
κά και δημόσια, είμαστε υποχρεωμένοι
να πάρουμε τις πρωτοβουλίες για να
υπερασπιστούμε τις ανθρώπινες αξίες
και τα δημοκρατικά ιδεώδη. 

Η απομόνωση των φασιστών είναι
ένας πολύχρονος αγώνας που γίνεται
από τα μαζικά κινήματα αλλά και τις
ατομικές και συλλογικές ενέργειες των
πολιτών. Σε αυτό το κίνημα η Ομοσπον-
δία μας δεν μπορούσε να είναι αμέτοχη
γι' αυτό και συμμετέχουμε χρόνια στις
αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές κινη-
τοποιήσεις. Πέρα όμως από αυτό, η θε-
σμική μας ιδιότητα μας δίνει το δικαίω-
μα και την ώθηση να πάρουμε εμείς τις
πρωτοβουλίες όταν διαπιστώνουμε ότι η
διοίκηση της ΕΡΤ, παρά τα λόγια και πα-
ρά τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς
έχει κάνει, στην πράξη δεν προχώρησε
σε αυτό που είναι ο ρόλος της και η
αποστολή της, να υπερασπιστεί τη δη-
μοκρατία. Να καταργήσει και να κόψει
κάθε ρατσιστικό και φασιστικό κήρυγμα
μέσα από τις συχνότητες της δημόσιας
ραδιοφωνίας και τηλεόρασης. 

Υπάρχουν οι νομικές δυνατότητες και
το θεσμικό πλαίσιο που νομιμοποιούν
την διακοπή της προβολής της ναζιστι-
κής οργάνωσης. Όλα αυτά ήταν ήδη σε
γνώση της διοίκησης της ΕΡΤ. Ήμασταν
παρόντες και περάσαμε ένα μεγάλο διά-
στημα να βλέπουμε να πετάνε την αρ-
μοδιότητα στο ΕΣΡ και αντίστροφα το
ΕΣΡ να πετάει το μπαλάκι στις διοική-
σεις. Από τη μεριά μας δεν μπορούσαμε
άλλο να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση
και βγήκαμε μπροστά. Μόνο όταν οι ερ-
γαζόμενοι βγήκαν σε στάση εργασίας
αναγκάστηκε και η διοίκηση να σταμα-
τήσει την προβολή. Είναι η δράση των
εργαζόμενων  που φέρνει τα αποτελέ-
σματα.

Γι' αυτό καλούμε και τις άλλες οργα-
νώσεις του κλάδου, την ΕΣΗΕΑ, την ΠΟ-
ΕΣΥ, τις ενώσεις των δημοσιογράφων

μέχρι τον υψηλότερο βαθμό την ΓΣΕΕ
και την ΑΔΕΔΥ, να μπουν μπροστά σε
αυτές τις πρωτοβουλίες.

Δυο χρόνια σχεδόν μετά την επανα-
λειτουργία της ΕΡΤ, συνεχίζουμε τον
αγώνα μας για μια ΕΡΤ της κοινωνίας,
του λαϊκού κινήματος, των εργαζόμε-
νων. Η μάχη αυτή δεν έχει τελειώσει,
συνεχίζεται. Μέχρι να φτάσουμε στον
πλήρη αποκλεισμό του ρατσιστικού και
του φασιστικού λόγου της ΧΑ από την
τηλεόραση θα πρέπει να παρθεί επίση-
μη απόφαση από την διοίκηση. Γνωρί-
ζουμε πολύ καλά πως κάτω από την πίε-
ση της ΠΟΣΠΕΡΤ έκαναν πίσω, αλλά
δεν έχουμε τελειώσει με αυτή τη μάχη.
Τις επόμενες μέρες θα έχουμε σύγκλη-
ση του ΔΣ της διοίκησης που θα συζη-
τήσουν αυτό το θέμα. Και εμείς πρέπει
να είμαστε παρόντες.

Στις 22/2, δύο μόλις μέρες πριν ανακοι-

νώσετε την ιστορική απόφαση για αντι-

φασιστική στάση εργασίας ήσουν ομιλη-

τής στην κοινή εκδήλωση που οργάνω-

νε η ΠΟΣΠΕΡΤ με την ΚΕΕΡΦΑ μέσα

στο ραδιομέγαρο για τις 18 Μάρτη. Ποια

ήταν τα βασικά σημεία της τοποθέτησής

σου;

Οι προσπάθειες ενάντια στους φασί-
στες είναι διαχρονικές και δεν περιορί-
ζονται στο τώρα. Να μην ξεχνάμε πως η
σεζόν ξεκίνησε με την παρουσία μας
στο Διεθνές Συνέδριο της αντιφασιστι-
κής και αντιρατσιστικής πάλης που ορ-
γάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ τον Οκτώβρη στο
Ρουφ. Έχουμε κάνει εκδηλώσεις, έχου-
με συμμετοχή σε διαδηλώσεις και στο
μαζικό κίνημα.  

Στην συγκεκριμένη εκδήλωση τοποθε-
τήθηκα λέγοντας πως είναι δική μας
υποχρέωση να πάρουμε τις πρωτοβου-
λίες που είναι αναγκαίες για να καταδεί-
ξουμε σε όλους τους εργαζόμενους, αλ-

λά κυρίως στην κοινωνία, αυτό ακριβώς
το ρόλο που έχουμε. Να δείξουμε στη
διοίκηση ότι δεν μπορούμε να ανεχτού-
με πια οποιαδήποτε προβολή αυτής της
εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορού-
με να δεχτούμε, την ίδια ώρα που διεκδι-
κούμε τα δικά μας αιτήματα, εργασιακά,
μισθολογικά, ασφαλιστικά, να έχουμε
απωλέσει τις βασικές πανανθρώπινες
αξίες. Είναι η ίδια στάση που υπερασπι-
ζόμασταν δυο χρόνια στο μαύρο, η ίδια
που υπερασπιζόμαστε και δυο χρόνια
μετά το μαύρο. Γι' αυτό το λόγο καλού-
με κάθε θεσμικό φορέα του εργατικού
κινήματος, παράταξη ή σωματείο, να
σταθούν δίπλα μας σε αυτό τον αγώνα. 

Στην τοποθέτησή μου μίλησα και για
την διοργάνωση της 18ης Μάρτη, που
θα γίνει το μεγάλο διεθνές συλλαλητή-
ριο στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις
της χώρας, αλλά και σε όλη την Ευρώπη
και στον κόσμο. Σαν ΠΟΣΠΕΡΤ συμμετέ-
χουμε στις 18 Μάρτη. Τα σωματεία της
ΕΡΤ αλλά και τα σωματεία μέλη μας από
τον ιδιωτικό τομέα είναι δίπλα μας, συμ-
μέτοχοι, πρωταγωνιστές σε αυτά τα
συλλαλητήρια και στις 18 του Μάρτη θα
δώσουμε ένα μαζικό παρών, ένα ΟΧΙ στο
ρατσισμό και το φασισμό. Ένα ΟΧΙ που
κατ' αρχήν θα κατοχυρώσει την ίδια την
εργατική τάξη και τα σωματεία της και
θα δώσει δύναμη σε ολόκληρο το πλέγ-
μα αυτών των διεκδικήσεων. Μαζί με την
αξιοπρέπεια στη ζωή και τα εργασιακά
μας δικαιώματα παλεύουμε για τη δημο-
κρατία προβάλλοντας κυρίως την αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια. 

Η δική μας πρωτοβουλία δεν είναι τί-
ποτα παραπάνω από αυτό που έπρεπε
και πρέπει να κάνει κάθε σωματείο, κά-
θε ομοσπονδία. Καλούμε όλες τις δυνά-
μεις του κινήματος, κυρίως του εργατι-
κού κινήματος, να συντονιστούμε σε
ένα κοινό βηματισμό με όσο το δυνατόν
μεγαλύτερη συμμετοχή και παρουσία
στις 18 Μάρτη για την καταδίκη των ναζί
της ΧΑ όχι μόνο στη δίκη αλλά και στην
συνείδηση του λαού μας. 

Στην Φωνή της ΚΕΕΡΦΑ  
(κάθε Δευτέρα στις 9μμ 
στην ERTopen – 106.7 fm για
την Αθήνα και www.ertopen.com). 

Ο Γαβρίλος 

Κασιμάτης, 

γ.γ. της ΠΟΣΠΕΡΤ,  

μίλησε στον 

Κυριάκο Μπάνο

«Να φτάσουμε στον πλήρη
αποκλεισμό του φασιστικού
λόγου της Χρυσής Αυγής»
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1400 μετανάστες και μετανάστριες
"χωρίς χαρτιά " πλημμύρισαν την Τρίτη
28 Φεβρουαρίου το αμφιθέατρο στο
οποίο τους είχαν καλέσει συνδικάτα και
οργανώσεις της Γενεύης. Ήρθαν για να
ενημερωθούν για τη δυνατότητα νομι-
μοποίησης που τους έδινε μια πρόσφα-
τη απόφαση η οποία βγήκε κάτω από
την πίεση του κινήματος αλληλεγγύης.
Άλλοι 400 έμειναν έξω απο την αίθου-
σα. Σήμερα, Δευτέρα 6 Μαρτίου οργα-
νώνουμε στη Λωζάνη μια μεγάλη αντι-
ρατσιστική διαδήλωση η οποία απαιτεί
από το καντόνι της Λωζάνης να προχω-
ρήσει στην ίδια απόφαση μαζικής νομι-
μοποίησης. 

Εχθές Κυριακή, στις εκλογές του
καντονιού του Βαλέ, όπου το ακροδεξιό
UDC/SVP κατείχε τα υπουργεία Παιδεί-
ας και Ασφάλειας, ο υποψήφιος τους
Οσκαρ Φράισινγκερ έχασε πάνω από
τις μισές ψήφους που είχε λάβει στις
προηγούμενες εκλογές. Πρόκειται για
μια ήττα σε όλα τα μέτωπα που άνοιξε,
όπως το ζήτημα της μαντήλας στα σχο-
λεία, της απέλασης των μεταναστων
κ.α. Και αυτό χάρη σε ένα κίνημα το
οποίο δήλωσε παρών με την πρώτη δια-
δήλωση στην πρωτεύουσα Σιόν μετά
από δεκαετίες. 

Νίκες

Οι νίκες αυτές μας δίνουν τη δυνατό-
τητα να πάμε προς την 18 Μάρτη και τη
διεθνή διαδήλωση ενάντια στο ρατσι-
σμό με πολύ πιο δυνατό αέρα στα πα-
νιά μας. Εκείνη τη μέρα στη Ζυρίχη το
αντιρατσιστικό κίνημα θα ενώσει τη φω-
νή του με εκείνη του "Women's March"
βάζοντας στο κέντρο της διαδήλωσης
τα δικαιώματα των μεταναστών και με-
ταναστριών. 

Λίγο νωρίτερα, στο δρόμο για τη Ζυ-
ρίχη, θα κατέβουμε απο τα τρένα στη
Βέρνη όπου οργανώνουμε μια αντιδια-
δήλωση η οποία έχει ως σκοπό να φρά-
ξει το δρόμο σε μια ρατσιστική σύναξη
που ζητά την "σωστή" εφαρμογή ενος
ρατσιστικού νόμου. 

Η διαδήλωση της 18 Μάρτη αναμένε-
ται μεγάλη καθώς πολλά είναι τα συνδι-
κάτα και οι οργανώσεις που συμμετέ-
χουν. Η Τετάρτη 8 Μάρτη θα είναι ακό-
μα μια μέρα σταθμός. Από μόνη της εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς σε πολ-
λούς σταθμούς τρένων θα γίνουν δρά-
σεις, οι οποίες θα συνδέουν την επίθε-
ση στο όριο ηλικίας για σύνταξη των
γυναικών με το ρατσισμό που υπόκειν-
ται οι γυναίκες μετανάστριες και πρό-
σφυγες και θα καλούν στη διαδήλωση
στη Ζυρίχη στις 18 Μάρτη. 

Χαιρετίζουμε θερμά όλους τους αγωνι-
στές και αγωνίστριες, αντιρατσιστές και
αντιρατσίστριες που θα είναι μαζί μας
στους δρόμους έναντια στο ράτσισμό.

Δημήτρης Δασκαλάκης 

ΕΛΒΕΤΙΑ

Στο δρόμο
για τη Ζυρίχη

“Ο
ι μαθητές στους δρόμους» ήταν το
μήνυμα που έστειλαν την Δευτέρα
6 Μάρτη με τη δυναμική τους δια-

δήλωση από τα Προπύλαια στη Βουλή, πάνω
από χίλιοι μαθητές από σχολεία της Αθήνας,
ανάμεσά τους το Καλλιτεχνικό Λύκειο Γέρακα,
τα Μουσικά Λύκεια Αλίμου, Ιλίου, η Βαρβά-
κειος κ.α. Στην πορεία, που έγινε μετά από κά-
λεσμα του Συντονισμού Σχολείων Μαθητών
Αθήνας, συμμετείχαν επίσης με κοινό πανό, οι
φοιτητικοί σύλλογοι Τοπογράφων, Μεταλλει-
ολόγων, Νοσηλευτικής.  

Στο τέλος της πορείας μαθητές και μαθή-
τριες από διάφορα σχολεία συμμετείχαν στη
Νομική σε ανοιχτή συνεδρίαση του συντονιστι-
κού που κατέληξε σε επόμενα βήματα: Το κά-
λεσμα προς όλους τους μαθητές να συμμετά-
σχουν στο συλλαλητήριο της 18 Μάρτη ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό στην Ομό-
νοια. Και την πραγματοποίηση νέας πορείας
ενάντια στα μέτρα εντατικοποίησης και περι-
κοπών του Υπουργείου στις 22 Μάρτη – με
ταυτόχρονο κάλεσμα στους καθηγητές και
τους φοιτητές να πλαισιώσουν αυτήν την πρω-
τοβουλία.

Μιλήσαμε με μαθητές από το Καλλιτεχνικό
Σχολείο Γέρακα που συμμετείχαν στη διαδή-
λωση. «Είμαστε σήμερα εδώ γιατί θεωρούμε
πολύ σημαντικό να δίνονται επαναληπτικές
εξετάσεις στις πανελλήνιες» τόνισε η Δήμη-
τρα. «Τι θα γίνει αν ένα παιδί αρρωστήσει ή
τραυματιστεί σοβαρά; Θα χάσει όχι μόνο την
προσπάθεια που έχει κάνει, αλλά και την επό-
μενη χρονιά, που οι γονείς του θα καταξοδευ-
τούν για φροντιστήρια, γιατί δεν παρέχεται

σωστή παιδεία από το σχολείο. Υπάρχουν μό-
νο δύο κέντρα επαναληπτικών εξετάσεων στην
Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Ήδη ένα παιδί
από ένα νησί πχ που θα έδινε επαναληπτικές
θα έπρεπε να μεταβεί σε ένα από τα δύο. Πό-
σο τους κοστίζουν πια δύο κέντρα; 

Στις πανελλήνιες ήδη δίναμε τέσσερα μαθή-
ματα, όχι για να μάθουμε αλλά για να καταφέ-
ρουμε να μπούμε σε μια σχολή. Τώρα αποφάσι-
σαν οι εξετάσεις για τα υπόλοιπα 12 μαθήματα
(ο βαθμός των οποίων θα προσμετράται από
εδώ και στο εξής) να γίνονται πριν τις πανελλή-
νιες μεγαλώνοντας την εντατικοποίηση. Και όλα
αυτά με αλλαγές της τελευταίας στιγμής». 

Προσφυγόπουλα

«Όσον αφορά τα προσφυγόπουλα, η θέση
τους σχολείου μας είναι σαφής, θέλουμε να
βοηθήσουμε τον οποιοδήποτε άνθρωπο ανε-
ξαρτήτου εθνικότητας. Γι’ αυτό και όταν έγι-

ναν οι ρατσιστικές προκλήσεις στο Πέραμα
φτιάξαμε μια δημόσια επιστολή που κοινοποι-
ήσαμε, μαζί και με άλλους μαθητές από άλλα
σχολεία. Έτσι τα παιδιά έχουν αρχίσει να μπαί-
νουν στις τάξεις» πρόσθεσε ο Οδυσσέας. 

«Ετοιμαζόμαστε να κατεβάσουμε κόσμο από
τα σχολεία στις 18 Μάρτη να γίνει σεισμός» δή-
λωσε στην ΕΑ ο Σοφοκλής, μαθητής από το 1ο
ΕΠΑΛ Περάματος και τους μαθητές Anticapitali-
sta. «Θέλουμε να περάσουμε παντού το μήνυμα
ότι στα σχολεία δεν περνάει ούτε ο ρατσισμός,
ούτε ο φασισμός και ότι χρειάζεται να φτιάξου-
με μια κοινωνία που όλα αυτά να είναι παρελ-
θόν. Βλέπουμε για παράδειγμα, ότι τα παιδιά
που θέλουν να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες,
αλλά δεν έχουν ιθαγένεια, έρχονται αντιμέτωπα
με ένα πλήθος γραφειοκρατικών εμποδίων που
δυσκολεύουν τη συμμετοχή τους».

Γιώργος Πίττας

Με μια πανηγυρική συγκέντρωση στην πλατεία Δη-
μαρχείου, τη Δευτέρα 6 Μάρτη, γιορτάστηκε η επανε-
κλογή του Τζαβέντ Ασλάμ στην προεδρία της Πακι-
στανικής Κοινότητας Ελλάδας η Ενότητα. Οι εκλογές
πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Μάρτη και ήταν πανελλαδικές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κοινότητας: “Ολοκληρώθηκαν με επι-
τυχία οι εκλογές για την ανάδειξη προέδρου και πενταμελούς διοικητικού
συμβουλίου της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος η Ενότητα. Συμμετεί-
χαν 5997 ψηφοφόροι με περίπου πεντακόσιους περισσότερους από τις
προηγούμενες εκλογές. Τοπικές εκλογές έγιναν σε 21 Δήμους σε όλη την
Ελλάδα. Πρόεδρος εξελέγη ο Τζαβέντ Ασλάμ με 5941 ψήφους”.

Η απόπειρα υπονόμευσης των εκλογών από ομάδα με στενές σχέσεις
με την Πακιστανική Πρεσβεία απέτυχε. Όπως αναφέρει η καταγγελία
της Κοινότητας την ίδια τη μέρα των εκλογών: “Ο αντιδημοκρατικός κα-

τήφορος της ομάδας που επί χρόνια είχε τη στήριξη
του διαφθερμένου προηγούμενου πρέσβη και των δυο
γραμματέων της πρεσβείας του Πακιστάν στην Αθήνα
δεν έχει τέλος. Αφού προσέφυγαν στα δικαστήρια για

ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μη γίνουν οι εκλογές στις 5 Μαρτίου και τα
έχασαν πανηγυρικά, σήμερα οργανώνουν «δικές τους εκλογές»... Οι
εκλογές της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος διεξάγονται με απόφα-
ση γενικής συνέλευσης που συγκλήθηκε δημοκρατικά και εξέλεξε εφο-
ρευτική επιτροπή... Οι άνθρωποι της δουλειάς και του καθημερινού
ιδρώτα στα εργοστάσια, τα χωράφια, τις βιοτεχνίες, τις υπηρεσίες και
τα καταστήματα έχουν μάθει τι σημαίνει δημοκρατία, ελευθερία και δι-
καιώματα. Έχουμε αγωνιστεί κατά του ρατσισμού και του φασισμού και
δεν ανεχόμαστε να ζει σε καθεστώς απειλών και εκβιασμών όλος αυτός
ο κόσμος”.

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Μαθητική κλιμάκωση

Tα σχολεία του Βόλου ετοιμάζονται για τις 18 Μάρτη

Με τη συμμετοχή μαθητών από το 2ο και 4ο ΓΕΛ, το 3ο ΕΠΑΛ, το Μουσικό Λύκειο και το
5ο Γυμνάσιο έγινε την περασμένη Κυριακή 5 Μάρτη στο Θόλο η συνάντηση των μαθητών
Αnticapitalista στην πόλη του Βόλου. 

«Αρχικά έγινε μια πλούσια συζήτηση πάνω στα ζητήματα της γυναικείας καταπίεσης και του
σεξισμού και στη συνέχεια συζητήσαμε πάνω στην οργάνωση της συμμετοχής των σχολείων
στο συλλαλητήριο στις 18 Μάρτη» μας μεταφέρει η Δήμητρα. «Βάλαμε στόχο μέσα στην επό-
μενη βδομάδα μαθητές και φοιτητές να κάνουμε εξορμήσεις ενημέρωσης σε όσο περισσότε-
ρα σχολεία γίνεται. Την επόμενη Κυριακή 12/3, στις 2 μμ, υπάρχει νέα συνάντηση για να φτιά-
ξουμε πανό και να δούμε τα επόμενα βήματα στην τελική ευθεία για το συλλαλητήριο». 

6/3, διαδήλωση μαθητών στο κέντρο της Αθήνας



Νο 1264, 8 Μάρτη 2017 Η Αριστεράσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Η
ΠΕΝΕΝ οργάνωσε το
Σάββατο 4 Μαρτίου
ημερίδα με θέμα «Το

Θεσμικό πλαίσιο της ποντοπό-
ρου ναυτιλίας, η σχέση του
εφοπλιστικού κεφαλαίου με την
χώρα και την οικονομία, τα
προβλήματα του Ναυτεργατι-
κού κόσμου και η εναλλακτική
ριζοσπαστική λύση». 

Όπως ανέφερε στην εισήγη-
σή του ο πρόεδρος της ΠΕ-
ΝΕΝ, Αντώνης Νταλακογιώρ-
γος, εξελίσσεται μια μεγάλης
έκτασης οργανωμένη και συν-
τονισμένη επίθεση από την με-
ριά της «πρώτη φορά αριστε-
ράς» κυβέρνησης και των εφο-
πλιστών που αποσκοπεί στην
υπονόμευση και κατάργηση
των Συλλογικών Συμβάσεων
Εργασίας και των θεσμοθετη-
μένων δικαιωμάτων των ναυ-
τεργατών μέσω της στοχοποί-
ησης της ΠΕΝΕΝ. Κατέρριψε
τους ισχυρισμούς της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών ότι αν κα-
ταργηθεί η ΣΣΕ, θα δημιουργη-
θούν 200.000 θέσεις εργασίας
τονίζοντας ότι ο αριθμός αυτός
δεν αντιστοιχεί στην πραγματι-
κότητα. Ο πρόεδρος της ΠΕ-
ΝΕΝ έδωσε μία ολοκληρωμένη
εικόνα της εξέλιξης του εφο-
πλιστικού κεφαλαίου στην χώ-
ρα μεταπολεμικά σε συνάρτη-
ση με το σκανδαλώδες θεσμικό
πλαίσιο φοροαπαλλαγών και
αντεργατικών συνταγματικά κα-
τοχυρωμένων αντιμεταρρυθμί-
σεων. 

Η Αναστασία Φραντζεσκάκη
συντονίστρια του Τμήματος
Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ στον
σύντομο χαιρετισμό της περιο-
ρίστηκε σε μία αόριστη στήριξη
του θεσμού των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας δίνοντας
έμφαση στο ζήτημα της εκπαί-
δευσης των ναυτικών όλων των
βαθμίδων. Ο Θανάσης Διαβο-
λάκης, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θύ-
μισε τις απεργιακές μάχες που
έχει δώσει η ΠΕΝΕΝ για τα δι-
καιώματα των ναυτεργατών και
τις μεγάλες αντιρατσιστικές και
αντιφασιστικές μάχες στους
δρόμους του Πειραιά και για να
καταδικαστεί η ναζιστική συμ-
μορία της Χρυσής Αυγής. Συνέ-
δεσε τον αγώνα των ναυτεργα-
τών με τις απεργίες των λιμε-
νεργατών και την ανάγκη για
κρατικοποίηση του ΟΛΠ ανοί-
γοντας το μεταβατικό πρό-
γραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Ο Γιάννης Τόλιος, από την
ΛΑΕ, τόνισε ότι οι Έλληνες

εφοπλιστές αύξησαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια την θέση
τους στο παγκόσμιο στόλο και
τοποθετήθηκε υπέρ της ρήξης
με το ευρώ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση με κύριο στόχο την
ανάκτηση της νομισματικής κυ-
ριαρχίας. Ο Σταύρος Μαυρου-
δέας, οικονομολόγος, πανεπι-
στημιακός στο ΑΠΘ, αμφισβή-
τησε τα επίσημα στοιχεία που
ανεβάζουν την συμβολή της
ναυτιλίας σε 7,5% του ΑΕΠ, ή
σε περίπου 17,5 δισ. ευρώ ετη-
σίως. Όπως ανέφερε τα στοι-
χεία αυτά δεν αφορούν σε κα-
θαρές πληρωμές μέσα στη χώ-
ρα, οι οποίες είναι μισθοί ναυ-
τεργατών και εργαζομένων
στις διαχειριστικές εταιρείες,
εισφορές, προμήθειες και
ανέρχονται περίπου σε 2 δισ.
ευρώ ή 1% του ΑΕΠ! 

Νέα φάση

Όπως εξήγησε ο οικονομο-
λόγος Κώστας Πολύδωρος, η
ναυτιλία βρίσκεται παγκοσμίως
σε μία νέα φάση χρεωκοπιών,
αναδιαρθρώσεων και συγχω-
νεύσεων που οφείλεται στην
κατάρρευση της ναυλαγοράς
λόγω υπερπροσφοράς πλοίων
και επιβράδυνσης της εμπορι-
κής δραστηριότητας. Τα μη
εξυπηρετούμενα τραπεζικά δά-
νεια των εφοπλιστών δημιουρ-
γούν μεγαλύτερες ανάγκες για
ανακεφαλαιοποίηση των τραπε-
ζών το κόστος των οποίων πέ-
φτει στις πλάτες της εργατικής
τάξης και για τον λόγο αυτό
πλάι στο αίτημα της διαγραφής
τους χρέους και της ρήξης με
το ευρώ και την ΕΕ χρειάζεται
να βάλουμε αυτό του εργατι-
κού ελέγχου.

Ο Τάσος Αναστασιάδης από
τον Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια σημείωσε ότι η στο-
χοποίηση της ΠΕΝΕΝ είναι
κομμάτι της προσπάθειας των
εφοπλιστών να επιτεθούν στις
συνδικαλιστικές ελευθερίες και
τα σωματεία προκειμένου να
διατηρήσουν την κερδοφορία
των επιχειρήσεών τους και θύ-
μισε τις απεργιακές μάχες της
τελευταίας περιόδου από τα
δημόσια νοσοκομεία και την εκ-
παίδευση έως το μετρό και
τους εργαζόμενους της Εθνι-
κής Ασφαλιστικής με την ανάγ-
κη του συντονισμού αυτών των
μετώπων στις 15 Μάρτη και την
μετατροπή της απεργίας στα
νοσοκομεία σε πανεργατική.

Κ.Π.

Ημερίδα 
της ΠΕΝΕΝ

Κ
άλεσμα στο ΚΚΕ, τη ΛΑΕ
και όλες τις δυνάμεις της
μαχόμενης Αριστεράς για

κοινή δράση κατά των νέων μέ-
τρων, απευθύνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Είναι μια, όχι μόνο σημαντική,
αλλά και αναγκαία πρωτοβουλία.
Η κοινή δράση της Αριστεράς
μέσα στις μάχες είναι κρίσιμη
για την ανατροπή της νέας βάρ-
βαρης επίθεσης που ετοιμάζον-
ται να συμφωνήσουν κυβέρνηση
και δανειστές. Γι' αυτό και η
ανακοίνωσή της την περασμένη
εβδομάδα πήρε μεγάλη δημο-
σιότητα στα ΜΜΕ.

Όπως αναφέρει το κάλεσμα:
“Αυτή τη στιγμή προβάλλει επι-
τακτικά η ανάγκη να αποκρου-
στεί το νέο κύμα επίθεσης και
συνολικά να αναδειχθεί η πάλη
για την ανατροπή της επίθεσης
των δυνάμεων του κεφαλαίου,
της ΕΕ, του ΔΝΤ και του μνημο-
νιακού αστικού μπλοκ που τους
στηρίζει, από τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι
τους φασίστες της Χρυσής Αυ-
γής... σήμερα περισσότερο από
ποτέ είναι επιτακτικό το καθήκον
για τις μαχόμενες δυνάμεις της
αριστεράς να δράσουν από κοινού
στους χώρους δουλειάς, ανεργίας και
επισφαλούς εργασίας, στις γειτονιές,
στην νεολαία, σε κάθε μέτωπο για να
ξεπεράσουμε την αδράνεια και την
υποταγή της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας που οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην ήττα, όπως στην μάχη
ενάντια στον νόμο Κατρούγκαλου, για
να συντονιστούν «από τα κάτω» οι
αγωνιστικές αντιδράσεις. Για να υπάρ-
ξει ανάπτυξη και κλιμάκωση των αγώ-
νων, τέτοια που θα σταματήσει τη λαί-
λαπα που έρχεται και θα διεκδικήσει
ξανά τα εργασιακά κοινωνικά και δη-
μοκρατικά δικαιώματα που αξίζουν οι
εργαζόμενοι.

Να διαμορφώσουμε από κοινού και
«από τα κάτω» αγωνιστικό συντονισμό
με κέντρο τα πρωτοβάθμια σωματεία,
τις επιτροπές αγώνα, αλλά και κάθε
συνδικαλιστή και κάθε όργανο, που
θέλει να παλέψει για να μην περάσουν
τα κανιβαλικά αυτά μέτρα. Άλλωστε το
γεγονός ότι μια σειρά κλάδοι και χώ-
ροι (ΜΜΜ, υγειονομικοί, εκπαιδευτι-
κοί, ελαστικά εργαζόμενοι, νεολαία)
βρίσκονται σε κινητοποίηση δείχνει ότι
ένας νέος γύρος αγώνων είναι όχι μό-
νο αναγκαίος αλλά και εφικτός”.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ προτείνει συγκεκριμέ-

να: “Την μαχητική στήριξη όλων των
αγώνων που βρίσκονται σε εξέλιξη,
την κλιμάκωση και τον συντονισμό
τους. Στις 2 Μάρτη απεργούν οι για-
τροί σε όλη τη χώρα και οι εργαζόμε-
νοι στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ στις
15 Μάρτη απεργούν οι εργαζόμενοι
στα δημόσια νοσοκομεία καλώντας
πανελλαδικό συλλαλητήριο στην Αθή-
να. Στις 18 Μάρτη οργανώνονται δια-
δηλώσεις στην Αθήνα και σε όλη την
Ελλάδα στο πλευρό των προσφύγων,
ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης
και της Ευρώπης - φρούριο, στην απει-
λή του φασισμού και του πολέμου...

Συντονιζόμαστε

Προτείνουμε την κοινή δράση με
στόχο την προκήρυξη γενικής απερ-
γίας τον Μάρτη, με σχεδιασμό για κλι-
μάκωσή της. Συντονιζόμαστε για μία
συγκεκριμένη κοινή μέρα απεργίας σε
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (η 15 Μάρ-
τη θα μπορούσε να είναι μία τέτοια μέ-
ρα), μέσα από αποφάσεις σωματείων,
με κοινή πρόταση προς όλα τα πρωτο-
βάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθ-
μια όργανα του συνδικαλιστικού κινή-
ματος. Απεργία που θα υλοποιηθεί,
ανεξάρτητα από την στάση της συνδι-
καλιστικής γραφειοκρατίας, «από τα
κάτω και από κοινού» από όσα πρωτο-

βάθμια και δευτεροβάθμια συνδικαλι-
στικά όργανα θα λάβουν τέτοια από-
φαση, κόντρα στις παρελκυστικές τα-
κτικές της γραφειοκρατίας που στο
πρόσφατο παρελθόν οδήγησαν σε
«φρενάρισμα» των αγώνων και ήττες.

Παλεύουμε να πάρει ο αγώνας παλ-
λαϊκά χαρακτηριστικά, με τη συμμετο-
χή ανέργων, συνταξιούχων, αυτοαπα-
σχολούμενων και υποαπασχολούμε-
νων, συλλογικοτήτων της μάχης κατά
των πλειστηριασμών, των κινήσεων
γειτονιών και της νεολαίας”.

Και καταλήγει: “Η κοινή δράση όλων
των δυνάμεων της μαχόμενης αριστε-
ράς στο κίνημα και στους χώρους
δουλειάς μπορεί να δώσει το έναυσμα
για ένα μέτωπο αγώνα που θα εμπνεύ-
σει, θα αλλάξει τα δεδομένα, και θα
ανοίξει δρόμους για τη νίκη του εργα-
τικού κινήματος και ανατροπής της
σημερινής βαρβαρότητας.

Απευθύνουμε αυτή την πρόσκληση –
κάλεσμα στο ΚΚΕ και στη ΛΑΕ, σε
όλες τις δυνάμεις της αντικαπιταλιστι-
κής αντιιμπεριαλιστικής και επαναστα-
τικής Αριστεράς, σε κάθε δύναμη της
μαχόμενης Αριστεράς, με σκοπό να
συναντηθούμε και να συζητήσουμε τη
πρότασή μας για κοινή δράση στο μα-
ζικό κίνημα”.

Λ.Β.

Kάλεσμα της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για κοινή
δράση της Αριστεράς

Συλλαλητήριο ενάντια στα νέα μέτρα κυβέρνησης-τρόικας πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 2 Μάρτη το απόγευμα, στο οποίο με πανό συμμετείχαν η Πρωτοβου-
λία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για το Συντονισμό, ο Συντονισμός Συλλογικοτή-
των Αττικής, το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, η ΠΕΝΕΝ, το Σωματείο Εργαζο-
μένων στο Αττικό Νοσοκομείο, η Attack στην ανεργία και την επισφάλεια, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ και η ΛΑΕ. Η πορεία ξεκίνησε από τα Προπύλαια, βάδισε στη Βουλή και
τα γραφεία της ΕΕ και κατέληξε στο Χίλτον.
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Στην εβδομάδα της 8ης Μάρτη και των γυναι-
κείων αγώνων, έρχονται δυο ταινίες χαμηλών τό-
νων που βγάζουν στο προσκήνιο τις ζωές και τα
ζητήματα των γυναικών:

• Η ταινία «Αφανείς ηρωίδες» είναι βασισμένη
στην αληθινή ιστορία των Κάθριν Τζόνσον, Ντό-
ροθι Βον και Μέρι Τζάκσον, τριών Αφροαμερικα-
νίδων επιστημόνων που, κόντρα σε όλες τις προ-
καταλήψεις στην Αμερική των αρχών του ’60,
προσπάθησαν και έκαναν τη διαφορά δουλεύον-
τας για το  διαστημικό πρόγραμμα της NASA. Η
ταινία αφηγείται την εξέλιξή τους στην επιστημο-
νική ομάδα της NASA όπου συναντιούνται το
1961, σε ένα διπλά καταπιεστικό περιβάλλον. Οι
ίδιοι οι συνάδελφοί τους αμφισβητούν ανοιχτά
ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι δυνατές στις φυ-
σικές επιστήμες και τις υποτιμούν ενώ στην κοι-
νωνία αναπτύσσεται το κίνημα για τα δημοκρατι-
κά δικαιώματα των μαύρων. Οι ΗΠΑ βρίσκονται
στον ψυχροπολεμικό ανταγωνισμό με την ΕΣΣΔ
που είχε πάρει κεφάλι στο διάστημα και βιάζονται
να απαντήσουν. Οι τρεις γυναίκες θα αφήσουν το
στίγμα τους δίνοντας μικρές και μεγάλες, συχνά
γλυκόπικρες μάχες για τα αυτονόητα.
• Σε εντελώς διαφορετικό φόντο, η ταινία «Κα-

ταπληκτικές Γυναίκες», μας πάει στην επαρχιακή
Καλιφόρνια του 1979. Η περίοδος του κινήματος
που εγκαινίασαν οι «Αφανείς ηρωίδες» βρίσκεται
στο τέλος της και έρχεται ο νεοφιλελευθερισμός,
οι επίθέσεις στην αριστερά, τις γυναίκες,  τις
αποκλίνουσες συμπεριφορές, ουσιαστικά στις
κατακτήσεις που είχαν κερδηθεί. Σε πείσμα των
εξελίξεων, η Δοροθέα Φιλντς μεγαλώνει τον έφη-
βο γιό της μόνη ή όχι ακριβώς μόνη, μια και επι-
στρατεύει τη νοικάρισσά της και μια νεαρή γειτό-
νισα, με τις οποίες δημιουργεί μια ιδιότυπη «οικο-
γένεια» που τελικά αντέχει πολύ περισσότερο
από θεσμούς και συμβατικές σχέσεις. Μια εύστο-
χη και ευαίσθητη ματιά που δικαιώνει όσους και
όσες αντιστάθηκαν στη συντηρητική στροφή,
από τον Μάικ Μιλς (σκηνοθέτη του «Αρχάριοι»).

Δύο ενδιαφέρουσες
ταινίες 

Η πρυτανεία του Παντείου μας
ανακοίνωσε ότι λόγω λήξης της

σύμβασης των καθαριστριών και συνεχούς αναστο-
λής της κήρυξης νέου διαγωνισμού, οι φοιτητές, τα
μέλη ΔΕΠ και το διοικητικό προσωπικό θα είμαστε
υπεύθυνοι για την καθαριότητα του κτιρίου!

Πρόκειται για μια ακόμη ζοφερή απόδειξη της
υποχρηματοδότησης που χτυπάει όλα τα πανεπι-
στήμια στα χρόνια των μνημονίων. Η ΔΑΠ σκέφτε-
ται να φτιάξει ομαδούλες εθελοντών για την καθα-
ριότητα της σχολής. Από τη μεριά μας θα επιμεί-
νουμε αγωνιστικά για μαζικές προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού. 

Μαριλένα Κουντούρη

Στο ΤΕΙ Αθήνας, οι προ-
ηγούμενες κινητοποιήσεις

και οι παραστάσεις στον πρόεδρο απέφεραν τα
πρώτα αποτελέσματα. Η κοινή δράση της αριστε-
ράς πέτυχε να αρχίσουν να γίνονται οι μετεγγρα-
φές φοιτητών, τις οποίες ο πρόεδρος αρνιόταν,
στη ΣΤΕΦ και στη ΣΔΟ. Οι κινητοποιήσεις πρέπει
να συνεχιστούν μέχρι να κερδηθεί σε όλες τις
σχολές. 

Η
φετεινή απονομή των βραβείων Όσκαρ στις 27 Φλεβάρη
είχε δυο σημαντικές διαφορές από τις καθιερωμένες τε-
λετές που έχουμε συνηθίσει. Τη δίκαιη βράβευση του

«Μoonlight» και την γενική κατακραυγή ενάντια στον Τραμπ,
που πλέον έχει παραβιάσει και τις θύρες της καλλιτεχνικής βιο-
μηχανίας του Χόλιγουντ. Και τα δυο είναι σοβαρές εξελίξεις. 

Μετά το περσινό φιάσκο των «ολόλευκων» mainstream
Όσκαρ,  το βραβείο σε μια ταινία  που μιλάει για τη ζωή ενός
μαύρου γκέι παιδιού που μεγαλώνει στο σημερινό Μαϊάμι, όπως
και το Όσκαρ Β’�Ανδρικού ρόλου στον πρώτο μουσουλμάνο
ηθοποιό (Μαχερσάλα Αλι για την ίδια ταινία), η Βαϊόλα Ντέιβις
για το «Fences» και ο «Εμποράκος» από το Ιράν αντικατοπτρί-
ζουν μια στροφή. Δεν πρόκειται απλά για διορθωτικές κινήσεις,
αλλά για μετακινήσεις μέσα στο σώμα των μελών της Ακαδημίας
που εκλέγουν τους νικητές. Άλλωστε η δημιουργία του Moonli-
ght δεν είναι δυνατό να πραγματοποιήθηκε μέσα στους μήνες
που χωρίζουν τις δυο απονομές. Η στροφή είχε δρομολογηθεί
και ολοκληρωθεί σαν παιδί των εξελίξεων πολλών χρόνων μέσα
στην Αμερικανική κοινωνία, μέσα στις εξεγέρσεις των μαύρων
και των μεταναστών, τους αγώνες των ΛΟΑΤΚΙ+, και αυτό εκ-
φράστηκε με μια πλειάδα υποψήφιων ταινιών με περιεχόμενο τη
ρατσιστική και έμφυλη καταπίεση (Fences, Αφανείς ηρωίδες, I

am not your negro, OJ:Made in America, 13th, Loving).
Η εκλογή Τραμπ ήταν ασφαλώς πισωγύρισμα που δεν έμεινε

αναπάντητο ούτε στην φανταχτερή δεξίωση. Ακούστηκε μια
πληθώρα από καλαμπούρια, υπονοούμενα και ανοιχτές αναφο-
ρές, από τις οποίες αξίζει να θυμίσουμε δυο: την ομιλία του Με-
ξικανού Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ που κατήγγειλε ανοιχτά τον
ρατσιστικό φράχτη του Τραμπ στα σύνορα με το Μεξικό, μιλών-
τας για τα δικαιώματα των μεταναστών όλου του κόσμου και
την απουσία του Ασγκάρ Φαραντί, ο οποίος έστειλε δυο Ιρανο-
αμερικανίδες αστροναύτισες να παραλάβουν το βραβείο του
και να εξηγήσουν ότι ο ίδιος δεν παρίσταται σαν διαμαρτυρία
στον αποκλεισμό που επέβαλε ο Τραμπ για είσοδο στις ΗΠΑ
πολιτών από επτά μουσουλμανικές χώρες. 

Η τέχνη από μόνη της δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο (πό-
σο μάλλον ο θεσμός των Όσκαρ), αλλά τέτοιες εικόνες είχαμε
δεκαετίες να δούμε και αποτελούν καθρέφτη των διεργασιών
και εξελίξεων μέσα στην Αμερικάνικη κοινωνία, στους αγώνες
που δίνουν οι καθημερινοί άνθρωποι ενάντια στον Τραμπ και το
σύστημα που τον έβγαλε πρόεδρο.

Δήμητρα Κυρίλλου

•Παρουσίαση για το Moonlight έχει δημοσιευτεί στην Ε.Α. Νο 1259

Σ
ε μέρα παγκόσμιου ξεσηκωμού
ενάντια στο σεξισμό και την κατα-
πίεση μετατρέπεται φέτος η Διε-

θνής Ημέρα Γυναικών στις 8 Μάρτη. Σε
πάνω από σαράντα χώρες, από τις ΗΠΑ
μέχρι την Ελλάδα και την Κύπρο, θα γί-
νουν διαδηλώσεις εκείνη την ημέρα, σε
πολλές θα είναι απεργιακές. Η διαδήλω-
ση στην Αθήνα θα ξεκινήσει στις 7μμ
από την πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ πο-
ρείες θα γίνουν σε πολλές ακόμα πόλεις
της χώρας. Το κάλεσμα στη Θεσσαλονί-
κη είναι στις 6μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου
και στο Ηράκλειο στις 7μμ στα Λιοντά-
ρια.

Τις κινητοποιήσεις στην Αθήνα και τις
άλλες πόλεις καλούν και στηρίζουν μια
σειρά συλλογικότητες και οργανώσεις
του γυναικείου και LGBTQI+ κινήματος.
Τα καλέσματα για τη διαδήλωση πληθαί-
νουν και παίρνουν δημοσιότητα, αφίσες
και προκηρύξεις κυκλοφορούν σε εργα-
τικούς χώρους, σχολές και γειτονιές.

Απεργιακή συγκέντρωση
Την περασμένη Πέμπτη 2 Μάρτη, μέλη

της Ομάδας Γυναικών και της Ομάδας Φύ-
λου και Σεξουαλικότητας LGBTQI+ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ συμμετείχαν στην απεργιακή συγ-
κέντρωση των εργολαβικών εργαζόμενων
στα νοσοκομεία, που στην πλειοψηφία τους
είναι γυναίκες, έξω από το υπουργείο Υγεί-
ας. Μοίρασαν σε όλες και όλους την κοινή
προκήρυξη-κάλεσμα που κυκλοφορούν οι
δύο Ομάδες για τις 8 Μάρτη συναντώντας
μεγάλη ανταπόκριση. Εργαζόμενες και ερ-
γαζόμενοι από τον Ευαγγελισμό, το Αγία
Όλγα, τον Άγιο Σάββα, το Αττικό αντιδρού-
σαν θετικά ανοίγοντας συζητήσεις για τις

επιθέσεις του συστήματος και πώς αυτές
πλήττουν τις γυναίκες. Στη γενική συνέλευ-
ση του Σωματείου Εργαζομένων στο Αγλαΐα
Κυριακού την Τετάρτη 8/3 το πρωί, θα γίνει
η πρόταση για οργανωμένη συμμετοχή το
απόγευμα στην Κλαυθμώνος.

Στην Ιταλία μια σειρά συνδικάτα έχουν
πάρει αποφάσεις για απεργία στις 8 Μάρτη
εκφράζοντας με τον πιο δυναμικό τρόπο τη
στήριξή τους στις κινητοποιήσεις ενάντια
στο σεξισμό, την καταπίεση, τη βία και τις
διακρίσεις κατά των γυναικών. Όλα δεί-
χνουν ότι οι μεταφορές -μετρό, τρένα, λεω-

φορεία- θα νεκρώσουν εκείνη τη μέρα
ενώ ήταν ανοιχτό το ενδεχόμενο η
απεργιακή κινητοποίηση να απλωθεί και
στην εκπαίδευση. 

Αντίστοιχα στις ΗΠΑ, η οργάνωση
Women's March, που πρωτοστάτησε
στις επιτυχημένες διαδηλώσεις κατά
της ορκωμοσίας Τραμπ στην Ουάσιγ-
κτον και όλη τη χώρα, καλεί σε μια πα-
νεθνική απεργία γυναικών στις 8 Μάρτη
με κεντρικό σύνθημα “Μία Ημέρα χωρίς
Γυναίκες”. Η οργάνωση καλεί τις γυναί-
κες να απέχουν από κάθε είδους εργα-
σία στις 8 Μάρτη και να κατέβουν στο
δρόμο φορώντας κόκκινα.

Με διοργάνωση δικοινοτικής πορείας
και εκδήλωσης με σύνθημα “Εμπρός
για την Ειρήνη” θα εορταστεί η 8 Μάρ-
τη και στην Κύπρο. Την πρωτοβουλία,
με κεντρικά αιτήματα την ισότητα των
φύλων, την ειρήνη και την επανένωση,
έχουν πάρει δεκάδες γυναικείες, συνδι-
καλιστικές και άλλες οργανώσεις και
φορείς και από τις δύο πλευρές του νη-
σιού.

8 ΜΑΡΤΗ Παγκόσμιος ξεσηκωμός
ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση

ΤΕΙ Αθήνας

Πάντειος

ΣΧΟΛΕΣ Tα φετινά Oscar 
Καθρέφτης των διεργασιών στην αμερικάνικη κοινωνία
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ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Κρόκος 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Oμιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

•ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
25 χρόνια από το Μάαστριχτ
Oμιλητής: Γιάννης Βαλαής
•ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ;
Ομιλητής: Κώστας Δανακτσής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
καφέ Πολύκεντρο 6.30μμ
Πως λειτουργούν τα σοβιέτ
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 στοά Σαρκά, 
Α' κτίριο, Β' όροφος, 7μμ
Η πάλη για την απελευθέρωση
των γυναικών
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Η πάλη για την γυναικεία 
απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Ελένη Τσουρουνάκη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 καφέ Vocal 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ  

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 ΕΡΤ-open 7μμ

Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαίρη Γουόρντ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3  
καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Στο δρόμο για τις 18 Μάρτη, να
κλείσουμε τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης
Ομιλητής: 
Παντελής Αποστολίδης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το κίνημα των καταλήψεων του
2007 
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 στέκι Αριστερής Κί-
νησης 7.30μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/3 
στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5.30μμ
Πώς οργανώνουμε 
τις 18 Μάρτη 
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 στέκι  ΑΝΤΑΡΣΎΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η εργατική  τάξη 
και η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλήτρια: Τζέρυ Μιλούση

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Πώς λειτουργούν τα  σοβιέτ
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Λα Ροζέ 
(πλ. Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Η νέα ελληνοτουρκική κρίση
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Αλντεμπαράν
(Σουλίου 5  και Σόλωνος) 8μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ;
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Μαγαζί 7μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ
Ομιλητής: 
Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Quiz 7μμ
Γυναίκες και επανάσταση
ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλητής: Βασίλης Λευθεριώτης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Sweet Home 7.30μμ
Γυναίκες και επανάσταση

Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Φιλοσοφική 7.30μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Γιώτης 8μμ
25 χρόνια από το Μάαστριχτ 
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Καλαμαριά 7μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: 
Αναστασία Παναγιώτου

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 Θόλος 5μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: 
Λίζα Φαρμάκη

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ - 

ΤΑΥΡΟΣ - ΚΟΥΚΑΚΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Η απελευθέρωση των γυναικών
και η αντικαπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ 1968 7μμ
(στοά Θησέως και Αγ. Πάντων) 
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Η αντίσταση στον πόλεμο και οι
επαναστάσεις 1917-18
Ομιλητής: 
Φώτης Ταμπακόπουλος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Νότος 7.30μμ
Μαρξισμός και αναρχία
Ομιλήτρια: Ειρήνη Αντύπα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 
καφέ Big MOuth 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 στέκι Δράσης 6μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 9/3 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Αντιφασιστικός-αντιρατσιστικός
ξεσηκωμός! 
Στην τελική ευθεία για τις 18/3 
Ομιλητής: 
Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/3 καφέ Πικάπ 7μμ
Αντιφασιστικός-αντιρατσιστικός
ξεσηκωμός! 
Στην τελική ευθεία για τις 18/3 
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη  

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 8/3 
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3 
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Άγιου Βλάσση 6.30μμ
KEΡΑΤΣΙΝΙ Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης (Κονδύλη) 5.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 5.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/3 
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία, Everest 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης (Ιασωνίδου) 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γαρδένια 12μες
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος «Κελάρι» 12.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ μετρό Αιγάλεω 12.30μμ
ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ πλατεία 12.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11πμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 12μες
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12Μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Αναλήψεως 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μες 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία, Έβερεστ 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες 
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρ. Δεκελείας 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 11.30πμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Μετρό 11πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρ. Μιχαήλ Άγγελου 12μες
ΒΟΛΟΣ Άγιος Νικόλαος 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΠΑΤΡΑ Ρήγα Φεραίου Κολοκοτρώνη και Ρήγα
Φεραίου 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγίου Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή (Μαρτίου) 12μες
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ 
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Λαϊκή 11πμ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 12/3
ΓΚΑΖΙ 7.30μμ
ΒΟΛΟΣ παραλία, Θόλος 11.30πμ

ΤΕΤΑΡΤΗ8/3

Πάντειο 10πμ, 

ΤΕΙ Αθήνας 10πμ, 

ΑΣΚΤ 10πμ, 

ΝΟΠΕ 3.30μμ

ΒΟΛΟΣ Θόλος 11πμ, Αρχιτεκτονική 5μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Χημικό 9πμ, Ιατρική 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φυσικό 9πμ, Βιολογικό 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πολυτεχνείο 10πμ

Εξορμήσεις με
την εργατικη
αλληλεγγυη

Εξορμήσεις
στιςΣχολές

Μαρξιστικά Φόρουμ

σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΒΙΝΤΕΟ
ΠΡΟΒΟΛΗ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΜΑΡΤΗ 

αίθουσα Cinemarian,  8.30μμ
(Γενναίου Κολοκοτρώνη 42)
Η Μάχη της Αλγερίας
Θα προλογίσει 
ο Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΜΠΤΗ9/3

Πάντειο 10.30πμ, ΝΟΠΕ 10.30πμ

Αρχιτεκτονική 10πμ

ΒΟΛΟΣ Θόλος 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πληροφορική 10πμ, 
Λέσχη 12.30μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φυσικό 9πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πολυτεχνείο 10πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ10/3

ΝΟΠΕ 11πμ, ΦΜΣ 1μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Φυσικό 9πμ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΦΛΣ 10πμ

ΔΕΥΤΕΡΑ13/3
ΝΟΠΕ 11πμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 
τηλ. 210 5222213

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Νεκτάριος 
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, 
Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος,
Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος,
Λέανδρος Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας,
Αφροδίτη Φράγκου

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

Παντελης Γαβριηλίδης, Αλέξης Καλέργης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 
παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@ote net.gr 
τηλ.: 210 5241001, fax: 2105227177 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:
TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 
Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ
Συνέλευση
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/3 
Δημαρχείο Γαλατσίου 5.30μμ

Τ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Εκδήλωση: 
Πολιτικές εξελίξεις και 
η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
TETAΡΤΗ 29/3 
Δημαρχείο 7μμ
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Μ
πορεί αυτοί στην κυβέρνηση και στα
κανάλια να κάνουν πως πανηγυρί-
ζουν, αλλά κανείς δεν γιορτάζει μαζί

τους, Ούτε το κοινό που καταλαβαίνει πως
δεν το αφορά αυτή η γιορτή, αφού με εισι-
τήρια στα 25, τα 30 ή ακόμα και τα 50 ευρώ
ποιος μπορεί να φτάσει στο Φάληρο χωρίς
μετρό και να δει κάποια παράσταση; Στην
αρχή με τις δωρεάν συναυλίες και τις εκθέ-
σεις πήγε κόσμος, τώρα που ξεκινάει η κα-
νονική λειτουργία τα πράγματα δεν είναι
ίδια. Το είδαμε στην τελετή παράδοσης, πα-
ρά τον πανηγυρικό τόνο και τα πυροτεχνή-
ματα, δεν βρέθηκαν εκεί χιλιάδες όπως έλε-
γαν. Δεν ψαρώνει ο κόσμος από τη γκλα-
μουριά.

Όσο αφορά τους εργαζόμενους τα πράγ-
ματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αυτή την
εβδομάδα μεταφέρονται οι πρώτοι εργαζό-
μενοι από τις διοικητικές υπηρεσίες. Τα
κομμάτια των καλλιτεχνών θα μεταφερθούν
από τις 15 Μάρτη και μετά. Μιλάμε για 400
μόνιμους εργαζόμενους.

Από την αρχή λέγαμε πως στο ΚΠ δεν χω-
ράμε και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη.
Λέγαμε πως ήταν λάθος επιλογή και πως
υπήρχαν καλύτεροι χώροι, π.χ. το Μέγαρο
που τα τελευταία χρόνια το χρησιμοποιού-
σαμε για πρόβες και παραστάσεις. Σήμερα
φτάνουμε στο σημείο το τεχνικό τμήμα της
κατασκευής των σκηνικών να παραμένει τε-
λικά στις προβληματικές εγκαταστάσεις στο
Περιστέρι, ενώ είναι μάλλον σίγουρο πως
θα αναγκαστούμε να κρατήσουμε και τους
χώρους που νοικιάζουμε για πρόβες στην
Καλλιθέα. Αντί να μαζευόμαστε απλωνόμα-
στε. 

Και μπορεί κανείς να καταλάβει τι σημαί-
νει η μεταφορά από το κέντρο της Αθήνας
στο Φάληρο και μάλιστα σε περιοχή που
δεν υπάρχει Μετρό. Μεγάλη συζήτηση έχει
προκαλέσει το θέμα της μετακίνησης των
εργαζόμενων από και προς το ΚΠ. Τα αστι-
κά λεωφορεία κοστίζουν και σε χρήμα και
σε χρόνο. Ακόμα και αυτοί που έχουν μετα-
φορικό έχουν μεγάλο ζήτημα. Τις τελευταί-
ες μέρες ιδιαίτερα έχουμε ανοίξει κόντρα
σχετικά με το πάρκινγκ. Ο Οργανισμός θέ-
λει να πληρώνουν πάρκινγκ ακόμα και οι ερ-
γαζόμενοι. Κάτι τέτοιο προφανώς και είναι
αδιανόητο. Και επιπλέον καύσιμα για να
φτάσεις στο Φάληρο και χρήματα για πάρ-
κινγκ δεν βγαίνει. Και να παρκάρεις απέξω
είναι αδύνατο, ειδικά τα σαββατοκύριακα σε
μια περιοχή γεμάτη ταβέρνες και μαγαζιά.
Ταυτόχρονα υπάρχουν και λειτουργικά προ-
βλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουν
ήδη με τις διοικητικές εργασίες, των μετακι-
νήσεων προς και από τις τράπεζες, τα
υπουργεία, τις υπόλοιπες δημόσιες υπηρε-
σίες.

Κουφάρι

Αλλά και το κτήριο δεν είναι 100% έτοιμο.
Προς το παρόν είναι ένα άδειο κουφάρι που
θα κάνει μήνες, ίσως και χρόνια για να λει-
τουργήσει κανονικά. Ακόμα και σε στοιχει-
ώδη ζητήματα όπως είναι η είσοδος των
συντελεστών στα παρασκήνια και στους χώ-
ρους του θεάτρου έχουν γίνει επανειλημμέ-
νως παρεξηγήσεις με τους σεκιουριτάδες,
ενώ δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο με ποιους
όρους και κριτήρια και για ποιους χώρους
θα δίνουν κάρτες εισόδου στο προσωπικό

της Λυρικής. 
Το σημαντικότερο φυσικά είναι οι θέσεις

εργασίας. Την προηγούμενη βδομάδα δημι-
ουργήθηκε ένα ολόκληρο θέμα σχετικά με
τους φύλακες και τις καθαρίστριες της Λυ-
ρικής. Τι θα κάνουν στα καινούρια κτήρια;
Σύμφωνα με το Οργανισμό διαχείρισης η
φύλαξη και η καθαριότητα έχουν παραχω-
ρηθεί σε ιδιωτικές εταιρίες. Ο νέος διευθυν-
τής της Λυρικής Γ. Κουμεντάκης επέμεινε
πως δεν υπάρχει περίπτωση να χαθεί καμιά
θέση εργασίας. Ωστόσο καταλαβαίνουμε
καλά πως ολόκληρα κομμάτια λειτουργίας
της Λυρικής σιγά σιγά φεύγουν από τα χέ-
ρια της και περνάνε σε ιδιώτες. 

Προς το παρόν όσον αφορά τις παραγω-
γές δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Στη μεταφορά
μας που θα γίνει μέσα στο Μάρτη και αμέ-
σως μετά το Πάσχα θα ανεβάσουμε το Μάκ-
βεθ του Βέρντι στην νέα σκηνή. Θα είναι σί-
γουρα μια δοκιμαστική περίοδος μέχρι το κα-
λοκαίρι που θα μεταφερθούμε όπως πάντα
στο Ηρώδειο. Ταυτόχρονα έχουν ανακοινώ-
σει κάποιες παραστάσεις όχι της κύριας αλ-
λά της εναλλακτικής σκηνής της Λυρικής.
Ωστόσο η Λυρική στο καινούριο κτήριο θα εί-
ναι σε πλήρη λειτουργία από το φθινόπωρο.
Το θέατρο της Ακαδημίας πρέπει να το πα-
ραδώσουμε μέχρι τις αρχές του Ιούνη. Πριν
αποσυρθούμε θα δώσουμε την ίδια παρά-
σταση που παίχτηκε όταν η Λυρική πρωτομ-
πήκε στο χώρο το 1944 τη “Ρέα” του Σαμα-
ρά. 

Από την μεριά των εργαζόμενων, καλλιτε-
χνών και μη, υπάρχει ανησυχία. Καταλαβαί-
νουμε πως σε καιρούς σαν και αυτούς τα
υπέρογκα νοίκια της τάξης των 4.7 εκ ευρώ

που δίνονται θα έχουν αντίκτυπο στα οικο-
νομικά της Λυρικής. Μην ξεχνάμε πως από
την προηγούμενη διοίκηση Μιχαηλίδη είχα-
με απλήρωτους καλλιτέχνες από το 2015
την ίδια στιγμή που το δυναμικό τη Λυρικής
είναι ήδη συρρικνωμένο κατά 30%. Αντί να
γίνουν προσλήψεις υπάρχουν φόβοι ότι η
διοίκηση αργά ή γρήγορα θα ανοίξει το ζή-
τημα των συμβάσεων αορίστου χρόνου. 

Χορηγία

Από την μεριά της η διοίκηση της Λυρικής
αποδέχεται το σχέδιο της χορηγίας Μυτιλη-
ναίου που ανακοίνωσε ο Οργανισμός διαχεί-
ρισης του ΚΠ αποδεικνύοντας προς ποιά
κατεύθυνση κοιτάει για να λύσει τα οικονο-
μικά ανοίγματα. Ακόμα μεγαλύτερη εμπλο-
κή του κεφαλαίου στον πολιτισμό με ότι
επακόλουθα έχει αυτό, και ακόμα πιο ευέλι-
κτες σχέσεις και συμβάσεις για τους εργα-
ζόμενους.

Προς το παρόν οι εργαζόμενοι κρατάμε
στάση αναμονής και περιμένουμε να δούμε
τις εξελίξεις. Όμως η κατάσταση όχι μόνο
δεν έπιασε τις αναμενόμενες προσδοκίες
αλλά αντιθέτως δημιουργεί έντονο προβλη-
ματισμό. Αυτός είναι και ο λόγος που πιέσα-
με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος
Ακροάματος να καλέσει σε μάζεμα των σω-
ματείων των εργαζόμενων που εμπλέκονται
στο νέο χώρο για να διερευνηθούν όλες οι
προβληματικές. Από την μεριά των εργαζό-
μενων τόσο στην Λυρική όσο και αργότερα
στην Βιβλιοθήκη δεν πρέπει να υπάρξει
εφησυχασμός αλλά αντιθέτως να είμαστε
έτοιμοι να απαντήσουμε στις επιθέσεις που
ετοιμάζουν. 

«Τ
ο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ήρθε να προσφέρει,
σε μια εποχή που περισσότεροι ήρθαν για να πά-
ρουν. Και θέλω να διαβεβαιώσω ότι οι Έλληνες πο-

λίτες στο σύνολό τους, εκτιμούν βαθύτατα την τεράστιας ση-
μασίας πρωτοβουλία αυτή» είναι λίγα από αυτά που είπε ο
Τσίπρας κατά την τελετή παράδοσης του Κέντρου Πολιτι-
σμού (ΚΠ) του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΝΣ) υπό την πα-
ρουσία του Παυλόπουλου, του Μητσοτάκη και όλου του αστι-
κού εσμού που μαζεύτηκε στο φαληρικό Δέλτα στις 3 Φλεβά-
ρη κάτω από πυροτεχνήματα και φωταψίες. 

Και στην περίπτωση του φαραωνικού Κέντρου Πολιτισμού,
που πρόκειται να στεγάσει δυο από τους σημαντικότερους
δημόσιους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, την Εθνική
Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας
(ΕΒΕΕ), ο Τσίπρας γλείφει εκεί που έφτυνε, αφήνοντας στην
άκρη αυτά που έλεγε ο ίδιος και ο ΣΥΡΙΖΑ λίγα μόλις χρόνια
πριν, όταν αρνιόντουσαν να ψηφίσουν στη Βουλή το 2009 την
σύμβαση που έφερνε στα τελευταία της η κυβέρνηση Καρα-
μανλή. Το δε όνομα Σταύρος Νιάρχος, που έρχεται σήμερα να
ξεπλύνει με τόση ευκολία ο Τσίπρας, γεμίζει αηδία τον μέσο
εργαζόμενο που κουβαλάει μνήμες από τη γεμάτη λαμογιές
διαδρομή μιας εκ των πλέον πλούσιων εφοπλιστικών οικογε-
νειών αυτής της χώρας που έχτισε την περιουσία της πάνω
στον ιδρώτα και το αίμα εκατοντάδων και χιλιάδων ναυτικών.

Ο Τσίπρας δεν λησμόνησε επίσης να μιλήσει για την γενναι-
οδωρία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος που “επέλεξε να το-
ποθετήσει τους πόρους του, όχι σε μια επικερδή για τους ίδι-
ους πολιτιστική επένδυση, όπως θα είχαν κάθε δυνατότητα.
Αλλά στη δημιουργία ενός κέντρου πολιτισμού την διαχείριση
του οποίου αποδίδουν στο δημόσιο». Είναι όμως τα πράγματα
έτσι; Ο Ζαχαρίας Τσούμος, χορωδός, μέλος του Σωματείου
εργαζομένων στη Εθνική Λυρική Σκηνή, μίλησε στον Κυριάκο
Μπάνο για την μεταφορά της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο
ΚΠ, ένα κτίριο που δεν είναι ούτε δημόσιο, ούτε δωρεάν.

Πίσω από τα 
πυροτεχνήματα 
του Νιάρχου 
και του Τσίπρα
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«Τ
ην ιστορία μιας επανάστασης

μπορεί να την γράψει μόνο

κάποιος που συμπάσχει με

αυτήν, διαφορετικά θα συλλέξει πολλά

στοιχεία και γεγονότα αλλά δεν θα κατορ-

θώσει να διακρίνει το νόημά τους. Αν η

ιστορία της Κομμούνας αντιμετωπιζόταν

με αυτό τον τρόπο, δεν θα σήμαινε και

πολλά για τους σοσιαλιστές. Κενολογίες

αντί για δράση, δικτάτορες που παρίστα-

ναν τους Γιακωβίνους, εκτελέσεις ομήρων.

Όμως, οι εργάτες δεν κάνουν αυτό το λά-

θος. Γνωρίζουν ότι παρόλες τις αδυναμίες

και τα λάθη της η Κομμούνα παραμένει

μια μεγάλη στιγμή του εργατικού κινήμα-

τος. Κι οι επαναστάτες απ’ όλες τις χώρες

που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της

Επανάστασης του Οκτώβρη θα πρέπει να

ήταν πολύ ηλίθιοι ή εντελώς τυφλοί αν αν-

τιλαμβάνονταν ως σοσιαλιστική επανά-

σταση κάτι που στην πραγματικότητα

ήταν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και μια

προσωπική δικτατορία».

Αυτά τα λόγια έγραφε το 1952 ο Αλφρέντ Ρο-
σμέρ στο βιβλίο του “Η Μόσχα του Λένιν” (θα
κυκλοφορήσει σύντομα από το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο). Απαντούσε στις απόψεις που έλε-
γαν ότι «ο σταλινισμός είναι η λογική και αναπό-
φευκτη κατάληξη του λενινισμού». Η άποψη ότι
αυτό δεν ίσχυε ήταν ιδιαιτέρως μειοψηφική εκεί-
να τα χρόνια στην Αριστερά διεθνώς. Κι ο Ρο-
σμέρ ήταν από τους ελάχιστους επιζώντες της
γενιάς που όχι μόνο είχε «δει» την Ρώσικη Επα-
νάσταση, αλλά είχε συμμετέχει στις πολιτικές
μάχες που προηγήθηκαν και ακολούθησαν. 

Ποιος ήταν αυτός ο επαναστάτης που μας
έχει αφήσει μια τόσο πολύτιμη μαρτυρία; Γεννή-
θηκε το 1877 και το πραγματικό του όνομα ήταν
Αντρέ Αλφρέντ Γκριότ (το Ροσμέρ προέρχεται
από ένα θεατρικό έργο του Ιψεν). Όπως πολλοί
νέοι της γενιάς του, ο Ροσμέρ πήρε το πολιτικό
βάπτισμα του πυρός στις μεγάλες κινητοποι-
ήσεις για την υπεράσπιση του Ντρέιφους, ενός
αξιωματικού εβραϊκού θρησκεύματος που είχε
πέσει θύμα σκευωρίας της μοναρχικής και αντι-
σημιτικής κλίκας του Γενικού Επιτελείου. Όμως,
για τον Ροσμέρ αυτές οι μάχες ήταν το πρώτο
βήμα. Έγινε αναρχικός, συμμετέχοντας σε διά-
φορες ομάδες και από το 1906 άρχισε να δημο-
σιεύει άρθρα του σε αναρχικές εφημερίδες
όπως η Les Temps Nouveaux (Νέοι Καιροί).

Στην πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα ο ρε-
φορμισμός του επίσημου σοσιαλιστικού κόμμα-
τος δεν ασκούσε καμιά έλξη στον Ροσμέρ όπως
και σε πολλούς αγωνιστές της γενιάς του.
Όμως, την ίδια περίοδο η εργατική τάξη στην
Γαλλία έμπαινε σε μια περίοδο μεγάλων απερ-
γιών και κινημάτων. Η επίδραση αυτής της κίνη-
σης στους κύκλους των αναρχικών ήταν έντονη:
ένα ολόκληρο νέο ρεύμα γεννήθηκε, που έχει
μείνει γνωστό ως «αναρχοσυνδικαλισμός», αλλά
τότε αυτοαποκαλούνταν απλά «συνδικαλισμός»
ή «επαναστατικός συνδικαλισμός». Για τους πιο
συγκροτημένους αγωνιστές του, που πρωτοστά-
τησαν στην ίδρυση της CGT, το επαναστατικό
συνδικάτο ήταν ταυτόχρονα και μαχητική οργά-

νωση που απέρριπτε τα κοινοβουλευτικά τερτί-
πια των σοσιαλιστικών κομμάτων και πρόπλα-
σμα της νέας κοινωνίας. 

Την συστηματική έκθεση αυτών των απόψεων
άρχισε να εκφράζει από το 1909 ένα περιοδικό
με τίτλο La Vie Ouvriere (Εργατική Ζωή). Ο Ρο-
σμέρ έγινε από τους βασικούς δημοσιογράφους
και αγωνιστές της. Η γνώση πολλών ξένων
γλωσσών του επέτρεπε να παρακολουθεί και να
σχολιάζει την ζωή και τους αγώνες του εργατι-
κού κινήματος διεθνώς. Αλλά δεν ήταν μόνο η
ευχέρεια στην έκφραση, που τον ξεχώριζε. 

Το 1912 απ’ τις σελίδες του περιοδικού εξαπέ-
λυσε μια έντονη κριτική ενάντια στο συνδικάτο
των τυπογράφων της CGT, γιατί όχι μόνο δεν εί-
χε δεχτεί μια γυναίκα –την «κυρία Κουριό»- ως
μέλος του αλλά είχε διαγράψει και τον σύζυγό
της επειδή δεν τη μετέπεισε να παρατήσει τη
δουλειά και να μείνει στη «θέση της» δηλαδή
στο σπίτι. «Είναι τόσο δύσκολο να παραδεχτείτε
ότι μια γυναίκα μπορεί να δρα με δικιά της από-
φαση και να έχει λόγο σ’ ότι αφορά τη ζωή και
το πεπρωμένο της;» έγραφε ο Ροσμέρ, συγ-
κρουόμενος με τις καθυστερημένες ιδέες που
επηρέαζαν και τους πιο μαχητικούς εργάτες της
εποχής. 

Ασυμβίβαστος διεθνισμός

Η κόκκινη κλωστή που διαπερνούσε τη δράση
και τις ιδέες της ομάδας που ανήκε ο Ροσμέρ
ήταν ο ασυμβίβαστος διεθνισμός. Όταν ξέσπασε
ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και οι ηγεσίες
τόσο των σοσιαλιστικών κομμάτων όσο και πολ-
λών αναρχοσυνδικαλιστικών οργανώσεων πρό-
δωσαν τις αντιπολεμικές δεσμεύσεις τους, η ομά-
δα γύρω από τη La Vie Ouvriere έγινε ο πυρήνας
γύρω από τον οποίο άρχισε να ανασυγκροτείται
η αντιπολεμική αριστερά στην Γαλλία. Αγωνιστές
όπως ο Ροσμέρ (και ο φίλος του, ο Μονάτ) δεν
ήταν μόνοι. Tα γραφεία του περιοδικού τους
(που είχε σταματήσει να κυκλοφορεί) έγιναν ση-
μείο συνάντησης διεθνιστών από διάφορες χώ-
ρες. Ανάμεσά τους και ο Λέον Τρότσκι που από
τότε συνδέθηκε με στενή φιλία μαζί τους. 

Ο Ροσμέρ ήταν εκείνος που οργάνωσε τη
συμμετοχή δυο Γάλλων συνδικαλιστών στην αν-
τιπολεμική Διεθνή Διάσκεψη του Τσίμερβαλντ

τον Σεπτέμβρη του 1915 και έγραψε τη μικρή
παράνομη παμφλέτα για τη διακήρυξή της που
έφτασε με χίλιους δυο τρόπους στα εργοστάσια
και τα πολεμικά μέτωπα. Το Τσίμερβαλντ ήταν η
αρχή μιας διαδικασίας που με συγκρούσεις και
ανακατατάξεις, γέννησε την επαναστατική αρι-
στερά που θα διαμορφωνόταν στα νέα Κομμου-
νιστικά Κόμματα. 

Αυτό που μεσολάβησε ήταν η Ρώσικη Επανά-
σταση και ο Οκτώβρης του 1917. Για πρώτη φο-
ρά απ’ την Κομμούνα του Παρισιού η εργατική
τάξη έπαιρνε το τιμόνι της κοινωνίας, όχι σε μια
πόλη αλλά σε μια ολόκληρη χώρα κι όχι απομο-
νωμένη, αλλά στην εμπροσθοφυλακή ενός παγ-
κόσμιου επαναστατικού κύματος. Γι’ αυτό το λό-
γο η Κομμουνιστική Διεθνής (Κομιντέρν) έγινε
πόλος συσπείρωσης επαναστατριών και επανα-
στατών από τις πιο διαφορετικές παραδόσεις. 

Το 1920 ο Ροσμέρ επιλέχτηκε από την «Επι-
τροπή για την Τρίτη Διεθνή» στην Γαλλία να την
αντιπροσωπεύσει στο Δεύτερο Συνέδριο της
Κομιντέρν στη Μόσχα. Ένα μεγάλο τμήμα του
βιβλίου Η Μόσχα του Λένιν, καλύπτει αυτό το
εντυπωσιακό γεγονός και τις πολιτικές αντιπα-
ραθέσεις που διαπερνούσαν το κομμουνιστικό
κίνημα στην εποχή όταν η συζήτηση ήταν ελεύ-
θερη πριν την τσακίσει η σταλινική αντεπανά-
σταση. Ο Ροσμέρ έπαιξε κεντρικό ρόλο, αργότε-
ρα την ίδια χρονιά, στη συγκρότηση του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος Γαλλίας και αναδείχτηκε
στην ηγεσία του. 

Στα μέσα της δεκαετίας του ’20, όμως, ο Ρο-
σμέρ καθαιρέθηκε αρχικά και κατόπιν διαγράφη-
κε από το κόμμα. Ήταν η περίοδος που η γρα-
φειοκρατία εδραίωνε την εξουσία της στην Ρω-
σία και αυτό με την σειρά του είχε επιπτώσεις
στο διεθνές κομμουνιστικό κίνημα που θα γινό-
ταν δραματικές στα επόμενα χρόνια. Ο Ροσμέρ
τάχτηκε στο πλευρό του Τρότσκι και της Διε-
θνούς Αριστερής Αντιπολίτευσης πρωτοστατών-
τας στην προσπάθεια για την συγκρότηση επα-
ναστατικών οργανώσεων στη Γαλλία και αλλού. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν ο Ροσμέρ και ο
Τρότσκι διαφώνησαν έντονα με αποτέλεσμα την
αποχώρηση του πρώτου από την οργανωμένη
δράση. Όμως, διατήρησαν τη βαθιά προσωπική
φιλία και πολιτικό αλληλοσεβασμό, κι ο Ροσμέρ
ποτέ δεν εγκατέλειψε τις επαναστατικές αρχές
του. Το 1953 δημοσίευσε μια πολύ επαινετική
παρουσίαση του πρώτου βιβλίου του Τόνι Κλιφ
“Οι Δορυφόροι του Στάλιν στην Ευρώπη”, που
ανέλυε τα καθεστώτα του κρατικού καπιταλι-
σμού που είχε εγκαθιδρύσει η Ρωσία μετά το
1945. Αυτό που ένωνε τον Ροσμέρ και τον Κλιφ
δεν ήταν μόνο ή κύρια η απόρριψη του σταλινι-
σμού, αλλά η πεποίθηση ότι η εργατική τάξη εί-
ναι το υποκείμενο της ιστορίας σε «Ανατολή και
Δύση». 

Η τελευταία πολιτική πράξη του Ροσμέρ τον
Σεπτέμβρη του 1960 ήταν η υπογραφή του στο
Μανιφέστο των 121 -ο τίτλος του ήταν «Για το
Δικαίωμα της Ανυπακοής στο Πόλεμο της Αλγε-
ρίας». Το μανιφέστο διακήρυσσε ότι ο αγώνας
των Αλγερινών ήταν αγώνας «όλων των ελεύθε-
ρων ανθρώπων» και «πλήγμα στην αποικιοκρα-
τία». Ήταν μια θαρραλέα πολιτική στάση ταιρια-
στή σε έναν αγωνιστή που από τα πρώτα του
βήματα είχε μείνει πιστός στο διεθνισμό. Ο Ρο-
σμέρ ήταν τότε 83 ετών. Πέθανε το 1964. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Θα τα βρείτε στο
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Από τη στιγμή της δημοσίευης της διακήρυξης
“Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα!” με τις υπο-
γραφές 1128 Πανεπιστημιακών (που έγινε περισσότε-
ρο γνωστή ως έκκληση των Πανεπιστημιακών για την
Ειρήνη), όσοι υπέγραψαν βρίσκονται κάτω από την
απειλή να τιμωρηθούν είτε με έρευνα εναντίον τους,
είτε εξαναγκάζοντάς τους να παραιτηθούν, είτε με
απόλυση ή με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. 

Με το διάταγμα υπ. αριθμ. 686 που δημοσιεύτηκε
στις 7 Φλεβάρη του 2017, απολύθηκαν 330 Πανεπι-
στημιακοί. Μόνο μέσα σε ένα απόγευμα 72 Πανεπι-
στημιακοί πετάχτηκαν έξω από το Πανεπιστήμιο της
Άγκυρας. Από τους 330, οι 115 είχαν υπογράψει την
έκκληση των Πανεπιστημιακών για την Ειρήνη.

Μαζί με όσους υπέγραψαν την έκκληση, με το διά-
ταγμα απολύθηκαν και οι Πανεπιστημιακοί που έχουν
βρεθεί στον αγώνα για τις εργασιακές συνθήκες των
πανεπιστημιακών βοηθών.

Ο αγώνας έχει απλωθεί εκτός από την Άγκυρα, στα
Πανεπιστήμια του Μαρμαρά, του Βοσπόρου και του
Κοτζαέλι. Πανεπιστημιακοί που έπρεπε να αδειάσουν
τα γραφεία τους μέσα σε χειροκροτήματα υποστήρι-
ξης των φοιτητών, τώρα παλεύουν πλάι πλάι με τους
φοιτητές.

Δυο μέλη του DSiP (του αδελφού κόμματος του
ΣΕΚ στην Τουρκία), ο Τζαν Ιρμάκ Οζινανέρ, ερευνη-
τής στο Τμήμα Επικοινωνιών του Πανεπιστήμιου της
Άγκυρας, και η Μερβέ Ντιλτεμίζ Μολ, βοηθός στο
ίδιο τμήμα, υπεράσπισαν ανοιχτά τη θέση τους ενάν-
τια στο νεοφιλελευθερισμό, τον πόλεμο, τα πραξικο-
πήματα, την ομοφοβία, το ρατσισμό και το σεξισμό.
Απολύθηκαν με το διάταγμα της 7ης Φλεβάρη επειδή
υπέγραψαν την έκκληση των Πανεπιστημιακών για
την Ειρήνη.

Όχι στο κράτος έκτακτης ανάγκης, τον πόλεμο και
τα διατάγματα. Όχι, δεν φεύγουμε! Κάτω τα χέρια
από τους εκπαιδευτικούς και τους συντρόφους μας!

Έχει ανοίξει μια καμπάνια οικονομικής υποστήρι-
ξης για τους απολυμένους συντρόφους μας. Σας κα-
λούμε να συνεισφέρετε όπως μπορείτε. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τον παρακάτω τραπεζικό λογαρια-
σμό στο Λονδίνο: Τράπεζα Barclays
Αριθμ. Λογ. 70196339,  Sort Code: 20-62-53
IBAN: GB84 BARC 2062 5370 1963 39

Ρόνι Μαργκόλις

Aλληλεγγύη στους
Πανεπιστημιακούς 
που διώκονται 
στην Τουρκία

Η επιτυχία της “Πορείας για την Αξιοπρέπεια”
στη Σεβίλλη την περασμένη Τρίτη 28 Φλεβάρη
ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες. Σχεδόν 100 χι-
λιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες πλημμύρι-
σαν τους δρόμους, σε μια από τις πιο μακριές
σε χιλιόμετρα πορείες που έχουν οργανωθεί
στην πόλη. Η πορεία ήταν οργανωμένη σε επί-
πεδο Ανδαλουσίας και πολλοί ήρθαν με πούλ-
μαν και άλλα μέσα από άλλες πόλεις, αλλά ο
όγκος της διαδήλωσης στηρίχθηκε στη Σεβίλλη.

Εκπαιδευτικοί, υγειονομικοί, φοιτητές και φοι-
τήτριες, είχαν μεγάλη συμμετοχή στην πορεία.
Αλλά στο κέντρο της προσοχής βρέθηκε το
μπλοκ των λιμενεργατών που είχαν ανακοινώσει
ήδη ότι βγαίνουν σε εννιά μέρες απεργία μέσα
στο Μάρτη. Δυστυχώς η ηγεσία του συνδικάτου
των λιμενεργατών συνεχίζει να παίζει παιχνίδια,

ακυρώνοντας τις πρώτες μέρες της απεργίας,
για να δείξουν καλή θέληση στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, την Πέμπτη 9 του μήνα όλος ο κό-
σμος της εκπαίδευσης βγαίνει σε απεργία, μα-
θητές, φοιτητές δάσκαλοι, καθηγητές, και ανα-
μένονται μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη
χώρα. Την απεργία καλούν όλα τα συνδικάτα
της εκπαίδευσης, απαιτώντας πρώτα και κύρια
την ανατροπή του εκπαιδευτικού νόμου που πέ-
ρασε η κυβέρνηση Ραχόι το 2013. Ο φόβος της
κυβέρνησης μπροστά στο εκπαιδευτικό κίνημα
είναι τόσο φανερός που το πρώτο πράγμα που
έκανε όταν συγκροτήθηκε το περασμένο φθινό-
πωρο ήταν να πάρει πίσω κάποια από τα μέτρα
που είχαν προκαλέσει τη μεγαλύτερη οργή. Μια
μέρα πριν, στις 8 του Μάρτη σε πολλά σημεία
οργανώνονται μεγάλες πορείες ενάντια στο σε-
ξισμό και τη γυναικεία καταπίεση.

100.000 διαδηλωτές στη Σεβίλλη

Ο
ι ελληνοτουρκικές κόντρες από την
Κύπρο ως το Αιγαίο σοβαρεύουν
επικίνδυνα και πρέπει να τις πάρου-

με εξίσου σοβαρά. Γράφει το in.gr, μετα-
φέροντας το κλίμα στα ιμπεριαλιστικά κέν-
τρα: “[Ουάσινγκτον, Λονδίνο και Βρυξέλ-
λες εκφράζουν] σοβαρές ανησυχίες, ακό-
μη και για ενδεχόμενα «εκτός ελέγχου
υποτροπών» που είναι δυνατόν να ανακύ-
ψουν ως αποτέλεσμα των τριβών που ανα-
πτύσσονται και των εντάσεων που κλιμα-
κώνονται.” 

Αυτό που οι διπλωμάτες αποκαλούν
“εκτός ελέγχου υποτροπές” σε απλά ελλη-
νικά λέγεται απειλή πολέμου. Το ίδιο άρ-
θρο του in.gr γράφει πως: “η μεν Λευκωσία
βρίσκεται στα τελικά στάδια κατακυρώσε-
ως των νέων αδειοδοτήσεων για το φυσικό
αέριο, η δε Άγκυρα προειδοποιεί ακόμη
και για δυναμική παρεμβολή μονάδων του
τουρκικού στόλου για την αποτροπή τους.
Κάτι που θα οδηγήσει αυτομάτως και σε
παράλληλη όξυνση στο Αιγαίο. Υπό το βά-
ρος όσων επισυμβαίνουν και όσων μπορεί
να προκύψουν, ο κύπριος πρόεδρος βρί-
σκεται σε συνεχή επαφή με το Μαξίμου.”

Το πρόβλημα είναι ότι αν ακολουθήσου-
με τη γραμμή που μας σερβίρουν τα ΜΜΕ
για το τι συμβαίνει, μένουμε με την εντύ-
πωση ότι η ένταση οφείλεται στο ότι ο
Ερντογάν ξαφνικά τρελάθηκε και τα έχει
βάλει με όλους και με όλα. “Ξαφνικά” ο
Ερντογάν θυμήθηκε τη συνθήκη της Λωζά-
νης, “ξαφνικά” ο Μπαχτσελί αμφισβητεί
την ελληνικότητα των νησιών, “ξαφνικά” οι
εκπρόσωποι των Τουρκοκύπριων αποχώ-
ρησαν από τις διαπραγματεύσεις με τον
Αναστασιάδη.

Όμως, η όξυνση της έντασης έχει δύο
πλευρές, δεν είναι καπρίτσιο του Ερντο-
γάν. Δεν “έδωσε γραμμή” ο Ερντογάν για
αποχώρηση των Τουρκοκύπριων. Η ελλη-
νοκυπριακή βουλή ήταν αυτή που τους πέ-
ταξε έξω, με την προβοκατόρικη απόφασή
της για το γιορτασμό του Ενωτικού Δημο-
ψηφίσματος στα σχολεία. Πρόταση του

ΕΛΑΜ, του αδελφού κόμματος της Χρυσής
Αυγής, ψήφισαν κατάμουτρα στους Τουρ-
κοκύπριους και ήθελαν να συνεχίσουν να
διαπραγματεύονται. Μόλις τρεις μήνες
έχουν κλείσει από την παρουσία του Κασι-
διάρη στο Καστελλόριζο. Και δεν πρόκειται
απλώς για φασιστικές προκλήσεις. Κάτω
από τις φτερούγες του Καμμένου στο Κα-
στελλόριζο και με την υποστήριξη του Ανα-
στασιάδη μετατράπηκαν οι ναζί σε συνδια-
μορφωτές της εξωτερικής πολιτικής Ελλά-
δας και Κύπρου.

Ύαινες

Είναι σίγουρο ότι η κατάσταση στην
οποία βρίσκεται ο Ερντογάν μετά το απο-
τυχημένο πραξικόπημα, τις εξελίξεις στο
Κουρδικό και τη Συρία, αλλά και τον πάτο
που έπιασε η τουρκική λίρα στα μέσα
Φλεβάρη, παίζουν ρόλο. Αντίθετα με
όσους προέβλεπαν παντοδυναμία του
Ερντογάν μετά την ήττα των πραξικοπη-
ματιών, στην Τουρκία αποσταθεροποιούν-
ται τα πάντα. Όμως, η άλλη όψη είναι ότι
αυτή την αδυναμία του Ερντογάν την βλέ-
πουν και οι υπόλοιποι και προσπαθούν να
την εκμεταλλευτούν. Δεν είναι μόνο το
πληγωμένο θηρίο που γίνεται επιθετικό,
όπως μας περιγράφουν οι ελληνικές εφη-
μερίδες. Είναι και οι ύαινες που το περι-
τριγυρίζουν.

Στο κέντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται
το φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο,
και εκεί η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι παί-
ζει με ισχυρές πλάτες. Από τον Οκτώβρη
βρίσκονται σε ανοιχτή επικοινωνία Τσίπρας
και Αναστασιάδης με τον αιμοσταγή δικτά-
τορα της Αιγύπτου, Σίσι. Και δίπλα και
στους τρεις βρίσκεται ο Νετανιάχου. Όποι-
ος έχει αμφιβολία, το εξηγεί χωρίς περι-
στροφές η Καθημερινή στις 27 Φλεβάρη: 

“Από την πλευρά της Αθήνας γίνονται
προσπάθειες να αξιοποιηθούν δίαυλοι επι-
κοινωνίας με τον Λευκό Οίκο μέσω τρίτων.
Υψηλόβαθμες διπλωματικές πηγές –εντός
και εκτός Ελλάδος– πιστοποιούν ότι Αθήνα

και Ιερουσαλήμ βρίσκονται σε πολύ στενή
επαφή προκειμένου να διευκολύνουν αρχι-
κά την επικοινωνία και μετέπειτα την προ-
σέγγιση ανάμεσα στην κυβέρνηση του Αλ.
Τσίπρα και του προέδρου Τραμπ. Οι Ισ-
ραηλινοί φαίνεται ότι επιθυμούν να βοηθή-
σουν την Ελλάδα να αποκτήσει πρόσβαση
στο περιβάλλον του κ. Τραμπ, με το οποίο
–όπως φάνηκε από την πρόσφατη εγκάρ-
δια συνάντηση του Αμερικανού προέδρου
με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζα-
μιν Νετανιάχου– οι σχέσεις είναι αγαστές.
Ενας δεύτερος, λιγότερο εμφανής δίαυλος
της Αθήνας προς τον κ. Τραμπ είναι και η
Αίγυπτος.

Ο πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι έχει
πολύ καλές σχέσεις με τον κ. Τραμπ, ο
οποίος –λόγω και των εγκάρδιων σχέσεων
που διατηρεί με τον κ. Νετανιάχου– θεωρεί
την Αίγυπτο μέρος του συστήματος ασφα-
λείας της περιοχής. Υπενθυμίζεται ότι το
Ισραήλ και η Αίγυπτος συνεργάζονται πολύ
στενά στη Χερσόνησο του Σινά και αλλού.
Η Αθήνα, με δεδομένη την πολύ καλή σχέ-
ση που διατηρεί με το Ισραήλ και την Αίγυ-
πτο, μέσω των τριμερών σχημάτων συνερ-
γασίας και με τις δύο χώρες, έχει εξαρχής
τοποθετηθεί στο νέο επιτελείο του Λευκού
Οίκου με αυτή ακριβώς την ιδιότητα. Ως,
δηλαδή, μια χώρα που μαζί με το Ισραήλ,
την Αίγυπτο και την Κύπρο αποτελούν ένα
τετράγωνο σταθερότητας στη Νοτιοανατο-
λική Μεσόγειο.”

Με αυτό το τετράγωνο “σταθερότητας”,
δηλαδή τη συμμαχία Ελλάδας και Κύπρου
με τους χασάπηδες της Μέσης Ανατολής,
είναι φανερό ότι τα περί “τουρκικής επιθε-
τικότητας” είναι απλώς πόλεμος προπα-
γάνδας. Είναι δουλειά του εργατικού κινή-
ματος και της Αριστεράς να αποκαλύψει
αυτά τα επικίνδυνα παιχνίδια της ελληνικής
διπλωματίας και να κόψει τον αέρα σε
όσους θέλουν να μας βάλουν να σκοτω-
θούμε για τους αγωγούς που θέλει να
φτιάξει ο Κοπελούζος και οι όμοιοί του.

Νίκος Λούντος

AΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

Δεν θα σκοτωθούμε για τους αγωγούς τους
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Η Δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Σ
τις εκατοντάδες ρατσιστικές
επιθέσεις κατά μεταναστών
την περίοδο 2009-2013, με

τουλάχιστον 900 θύματα, επικεν-
τρώθηκε η κατάθεση του προέδρου
της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δος Τζαβέντ Ασλάμ την Πέμπτη 2
Μάρτη, 132η μέρα της δίκης της
Χρυσής Αυγής. Όπως είπε χαρακτη-
ριστικά: «Εγώ κατάλαβα τον ρατσι-
σμό το 2010 από αυτούς που μας
χτύπαγαν και μας λέγανε “σκουπί-
δια” και πως αυτοί ήταν καλύτεροι.
Μετά το 2011 ήρθαν και τα μαχαίρια
και έμαθα τον φασισμό».

Ο μάρτυρας μίλησε για πολυπρό-
σωπες επιθέσεις «με σιδηρογροθιές
ή με μαχαίρια αν θέλανε να σκοτώ-
σουν», στις οποίες οι δράστες «φο-
ρούσαν μπλούζες της Χρυσής Αυ-
γής», «το δήλωναν ότι είναι Χρυσή
Αυγή», «έρχονταν οργανωμένοι και
με σύστημα». Και περιέγραψε απει-
λές και χτυπήματα σε σπίτια και μα-
γαζιά μεταναστών, εμπρησμούς σε
μουσουλμανικούς χώρους λατρείας,
ακόμα και επιθέσεις σε λεωφορεία,
σε μια ακτίνα δράσης που απλώνον-
ταν από τη Νίκαια και τον Ασπρό-
πυργο μέχρι τα Βασιλικά Χαλκιδικής
και από τον Άγιο Παντελεήμονα και
τον Κολωνό μέχρι τη Μεταμόρφω-
ση.

Το ρατσισμό και την ισλαμοφοβία
“έδειξε” ως το κίνητρο των επιθέσε-
ων μιλώντας για τις προεκλογικές
καμπάνιες της οργάνωσης κατά την
διάρκεια των οποίων «το έλεγαν ότι
θα μας διώξουν γιατί είμαστε “σκου-
πίδια”, όπως το έλεγαν και στην
Βουλή». Συμπληρώνοντας την πε-
ποίθησή του ότι όλες οι επιθέσεις
όχι μόνο ήταν σε γνώση της ηγεσίας
της Χρυσής Αυγής αλλά ότι «πι-
στεύω πως οι βουλευτές έλεγαν στα
μέλη τι να κάνουν».

Ανάμεσα στις δεκάδες επιθέσεις
που ο μάρτυρας περιέγραψε λεπτο-
μερώς και με στοιχεία, ιδίαιτερα ξε-
χώρισε η αναφορά του στην εν ψυ-
χρώ δολοφονία του Πακιστανού ερ-
γάτη Σαχζάτ Λουκμάν στα Πετράλω-
να το Γενάρη του 2013, την ώρα
που το θύμα πήγαινε στη δουλειά
του με το ποδήλατό του. Αλλά και η
επίθεση σε κουρείο ιδιοκτησίας

συμπατριώτη του στη Μεταμόρφω-
ση το Σεπτέμβρη του 2012, κατά την
οποία οι δράστες χτύπησαν και μα-
χαίρωσαν Έλληνα οδηγό ταξί, ξυλο-
κόπησαν Πακιστανό εργαζόμενο και
έβαλαν φωτιά στο κατάστημα την
ώρα που ο τελευταίος βρισκόταν
μέσα. Είναι από τις λίγες επιθέσεις
που έχουν φτάσει στα δικαστήρια
και έχουν υπάρξει καταδικαστικές

αποφάσεις, καθώς όπως είπε και ο
μάρτυρας «μέχρι το 2012 δεν είχε
γίνει ούτε μία σύλληψη και αυτό εί-
ναι το μεγάλο μας παράπονο».

Για το ζήτημα αυτό, της ασυλίας
που απολάμβανε η Χρυσή Αυγή, ο
μάρτυρας ανέφερε δεκάδες περι-
στατικά που η αστυνομία όχι μόνο
δεν προχωρούσε σε έρευνες και
συλλήψεις αλλά και αρνούταν να

δεχτεί τις μηνύσεις των θυμάτων,
χαρακτηρίζοντας ως «χειρότερες
περιπτώσεις» τα ΑΤ Νίκαιας και Αγί-
ου Παντελεήμονα. Ενώ δεν παρέλει-
ψε να αναφερθεί σε περιστατικά
που αστυνομικοί ενεργούσαν αντί-
στοιχα με τους χρυσαυγίτες, φέρ-
νοντας ως πιο τρανταχτό παράδειγ-
μα το θάνατο του Μοχάμεντ Καμράν
από άγρια βασανιστήρια μέσα στο
ΑΤ Νίκαιας το 2009.

Ο μάρτυρας τόνισε ότι οι επιθέ-
σεις κορυφώθηκαν μετά την εκλογι-
κή άνοδο της ναζιστικής οργάνωσης
και την είσοδό της στη Βουλή αλλά
και ότι μειώθηκαν δραστικά μετά τις
ποινικές διώξεις σε βάρος των ηγετι-
κών στελεχών της. Ενώ μίλησε και
για τις δεκάδες αντιρατσιστικές - αν-
τιφασιστικές κινητοποιήσεις που έγι-
ναν τα τελευταία χρόνια σε όλη τη
χώρα με τη συμπαράσταση των ντό-
πιων εργαζόμενων και της νεολαίας.
Και έκανε την πολύ απλή και άμεση
σύνδεση όλων των επιθέσεων της
Χρυσής Αυγής με τη φράση «Ο Παύ-
λος Φύσσας τραγούδαγε για μας». 

Την ίδια μέρα ξεκίνησε και την κα-
τάθεσή του ο Σαλούμ Φράνσις, επί
οκτώ χρόνια πρόεδρος της Τανζανι-
κής Κοινότητας. Ο μάρτυρας περιέ-
γραψε την επίθεση στα γραφεία της
Τανζανικής Κοινότητας το Σεπτέμ-
βρη του 2012, κατά την οποία ομά-
δα συμπατριωτών του που βρισκό-
ταν στο χώρο εγκλωβίστηκε από
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής.

Λένα Βερδέ

H κατάθεση του προέδρου της Μουσουλμανικής Ένωσης
Ελλάδας Ναΐμ Ελγαντούρ ξεκίνησε στις 3/3, την 133η μέρα

της δίκης και ολοκληρώθηκε στις 7/3, 134η μέρα. 

“Αν σταμάτησαν όλα αυτά το χρωστάμε στο αίμα του Παύ-
λου Φύσσα”, ήταν η χαρακτηριστική φράση του μετά την πε-
ριγραφή δεκάδων περιστατικών. Ξεκινώντας χρονικά ο Ναϊμ
μίλησε για τις επιθέσεις που γίνονταν από το 2010 σε όλη
την Αθήνα, σε μετανάστες κυρίως Αφρικανούς και Ασιάτες,
μόνο και μόνο λόγω του χρώματος στο δέρμα τους. Τόνισε
πως υπήρχαν επιθέσεις που δεν καταγράφηκαν και δεν έγι-
ναν μηνύσεις αφού τα θύματα δεν είχαν χαρτιά και φοβόν-
τουσαν να πάνε στην αστυνομία, αναφέροντας δυο χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα, της δολοφονικής επίθεσης στον Αιγύ-
πτιο Αχμέντ Ιμπραήμ που τραυματίστηκε σοβαρά από μέλη
της Χ.Α. το 2011 επειδή μάζευε από τα σκουπίδια σίδερα ή
σε αυτή που έγινε σε βάρος του επίσης Αιγυπτίου Μοχάμεντ

Σαλ, το 2011 στην οδό Πανόρμου.
Στη συνέχεια μίλησε για τις οργανωμένες επιθέσεις σε χώ-

ρους προσευχής κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην επίθεση στο
τζαμί των Μπαγκλαντεσιανών στην πλ. Αττικής στις
30/10/2010. “Ήταν μια επίθεση με σκοπό να σκοτώσουν κό-
σμο. Έκλεισαν την είσοδο του τζαμιού με λουκέτο, γνωρίζον-
τας ότι δεν υπάρχει άλλη οδός διαφυγής, έσπασαν το τζάμι

που είχε πρόσωπο στον δρόμο, έριξαν πετρέλαιο και σκουπί-
δια και έβαλαν φωτιά με σκοπό να τους σκοτώσουν. Μέσα
βρίσκονταν εγκλωβισμένα περίπου 40 άτομα ηλικίας μέχρι
30 ετών. Σώθηκαν καθαρά από τύχη γιατί είχαν απλώσει ένα
λάστιχο νερού για να καθαρίσουν τον χώρο προσευχής. Κιν-
δύνεψε και η υπερήλικη γυναίκα που ζούσε από πάνω. Οι
Μπαγκλαντεσιανοί πήραν τηλέφωνο την πρεσβεία τους και
κατέφτασε η πυροσβεστική και η αστυνομία. 

Εκστρατεία μίσους

Η αστυνομία δεν άνοιξε την πόρτα του τζαμιού, διότι απέ-
ξω βρίσκονταν πάρα πολλά μέλη της Χ.Α. και φοβήθηκαν ότι
στη συνέχεια θα έκαναν επίθεση στους Μπαγκλαντεσιανούς
που προσπαθούσαν να βγουν έξω. Στη συνέχεια, όταν απο-
χώρησαν, επέτρεψε την έξοδο των εγκλωβισμένων”, τόνισε ο
Ναϊμ ο οποίος πληροφορήθηκε αμέσως το περιστατικό και
έτρεξε κατ' ευθείαν στην περιοχή. Έξω από το χώρο προ-
σευχής ήταν κολλημένα αυτοκόλλητα της Ελληνικής Αυγής
με τη φάτσα του Μιχαλολιάκου. “Αυτή ήταν η προεκλογική
εκστρατεία μίσους που έκανε η Χρυσή Αυγή την περίοδο
εκείνη για τις δημοτικές εκλογές”, θα έλεγε αργότερα ανα-
γνωρίζοντας τις φωτογραφίες από το καμένο τζαμί που του
έδειξαν οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής.

Για όλες τις επόμενες μέρες ομάδα “αγανακτισμένων κα-

τοίκων” με επικεφαλής την χρυσαυγίτισα Σκορδέλη προπη-
λάκιζε κόσμο, ενώ στις 17/11, 50 περίπου άτομα, κάποιοι από
αυτούς χρυσαυγίτες με μαύρες μπλούζες και στολές, έφτα-
σαν ξανά έξω από το χώρο προσευχής προκαλώντας φασα-
ρίες με αποτέλεσμα να έρθει η αστυνομία. Τα όργανα της
ΕΛ.ΑΣ. αντί να συλλάβουν τους χρυσαυγίτες προσήγαγαν
τον Ναϊμ μεταφέροντάς τον στο ΑΤ Αγ. Παντελεήμονα. 

Ο Ναϊμ εξήγησε πως γνώριζε φατσικά την Σκορδέλη με την
οποία είχε συνομιλήσει στο παρελθόν. “Η ίδια έλεγε πως εί-
μαι χρυσαυγίτισσα” ανέφερε ο Ναϊμ για να θυμίσει πως αργό-
τερα, το 2012, υπήρξε και υποψήφια στα ψηφοδέλτια της ΧΑ. 

Ο Ναϊμ αναφέρθηκε και σε άλλες επιθέσεις σε τζαμιά
όπως το 2011 στην Καλλιθέα που χρυσαυγίτες έσπασαν την
πόρτα και άναψαν φωτιά, στο Μοσχάτο που έριξαν γουρου-
νοκεφαλή και έγραψαν συνθήματα και στον Ν. Κόσμο που
έστειλαν απειλητικές επιστολές σε φάκελο με το σύμβολο
της Χ.Α., στις οποίες έγραφαν πως «αν δεν φύγετε μέχρι
30/6 θα σας σφάξουμε σαν τα κοτόπουλα». Επιθέσεις-μαχαι-
ρώματα είχαν γίνει και σε αιγυπτίους χριστιανούς (κόπτες),
οι οποίοι απευθύνθηκαν στο Α.Τ. Καλλιθέας, όπου ο διοικη-
τής τους έβγαλε βίντεο με το κινητό τηλέφωνό του, τους
έβρισε και τους είπε θα το δώσει στην Χ.Α. αν δε φύγουν.

Κ.Μ.

Ναΐμ Ελγαντούρ: «Είχαν σκοπό να σκοτώσουν κόσμο»

ΤΖΑΒEΝΤ ΑΣΛAΜ:

“Ο Παύλος Φύσσας 
τραγούδαγε για μας”

Επόμενες δικάσιμοι για το μήνα Μάρτη:
8/3, 13/3, 16/3 και 30/3 στο Εφετείο
και  9/3, 14/3 και 20/3 στον Κορυδαλλό

Για τον Απρίλη είναι: 
6/4 και 27/4 στο Εφετείο και 
7/4, 10/4, 11/4, 12/4 και 25/4 
στον Κορυδαλλό.

Ο Τζαβέντ Ασλάμ καταθέτει
στη δικαστική αίθουσα

στον Κορυδαλλό, 2 Μάρτη


