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Mαζική αντίσταση 
στο “κλείσιμο της αξιολόγησης”
Τ

ετάρτη29Μάρτη:"Βεβαιότητα
γιατοκλείσιμοτηςσυμφωνίας
μετουςθεσμούςπολύγρήγο-

ραεξέφρασεχθες,ουπουργόςΟι-
κονομικώνΕυκλείδηςΤσακαλώτος".

Πέμπτη30Μάρτη: "Εμπόδιαστο
«παράπέντε» τηςσυμφωνίαςμε
τουςθεσμούςανέκυψανχθεςκαθώς
ηελληνικήπλευρά,στοπλαίσιοτης
εκ τουμακρόθενδιαπραγμάτευσης,
ζήτησεβελτιώσειςστοσκέλος της
περικοπής τωνσυντάξεων...Έτσι,
ανκαιδεναμφισβητείταιηπρόοδος
πουέχεισημειωθεί, είναιαμφίβολο
ανθαμπορέσεισήμερατοEurowor-
kingGroup ναδώσει το «πράσινο
φως»για την επιστροφή των επικε-
φαλήςτωνθεσμώνστηνΑθήνα".
Δευτέρα3Απρίλη: "Μάταιεςαπο-

δείχθηκανοι προσπάθειεςπου έγι-
ναντηνπερασμένηεβδομάδαγιανα
επιστρέψουνοι θεσμοίστηνΕλλά-
δα...Πλέον το ενδεχόμενο ναπρο-
κύψεισυμφωνίαπριναπό τοEuro-
groupτηςΜάλτας,τηνΠαρασκευή,
αποκλείεται".
ΤοσήριαλτουκλεισίματοςτηςΒ'

αξιολόγησηςσυνεχίστηκετηνπερα-
σμένη εβδομάδαμε τον ίδιοακρι-
βώς τρόποπουείχεανοίξει 11μή-
νεςπριν: μεμιαακόμααποτυχία.
Τώρακυβέρνησηκαι θεσμοί εναπο-
θέτουντιςελπίδεςτουςγιαμιασυμ-
φωνία"σετεχνικόεπίπεδο"-μιασυμ-
φωνίαπουθαεπιτρέψει τηνεκταμί-
ευση τηςπολυπόθητηςδόσης- για
τοεπόμενοEurogroupπουέχειπρο-
γραμματιστείγιατις22Μάη.Στομε-
ταξύταπεριθώριαστενεύουνασφυ-
κτικά:μέσαστομήναπουδιανύουμε
ηΕλλάδαπρέπειναξεπληρώσειπα-
λιάομόλογαπουβρίσκονταισταχέ-
ριατηςΕυρωπαϊκήςΚεντρικήςΤρά-
πεζαςκαιτωνάλλωνκεντρικώντρα-
πεζών τουΕυρωσυστήματοςαξίας
1.35διςευρώ.ΟΜάηςκαιοΙούνης
πουακολουθούν είναισχετικάήπιοι
(απόπλευράςπληρωμών).Ύστερα
όμωςέρχεταιοΙούλης.
Στις 17 Ιούληλήγει το τριετές

ομόλογοπουείχεεκδώσειηκυβέρ-
νησητουΣαμαράτο2014-τότεπου
πανηγύριζε για την πετυχημένη
πρώτηέξοδοστιςαγορές-αξίας2.1
δις ευρώ.Στις 18 Ιούληλήγουν και
πάλικάποιαπαλιάομόλογαπουβρί-
σκονταισταχέριατηςΕΚΤαξίας4.1
δις. Στις 20 ΙούληηΕλλάδαπρέπει
να εξοφλήσει έναχρέος300περί-
πουεκατομμυρίωνπροςτοΔΝΤ.Συ-
νολικά, μαζί με τα "κουπόνια" των
ομολόγωνκαιτουςτόκους,ηκυβέρ-
νησηθαχρειαστεί ναπληρώσειμέ-
σαστονΙούληπερίπου7.4διςστους
δανειστές.Περιττόνατοπεικανείς,
ακόμακαιαναποφάσιζανοΤσίπρας

καιοΤσακαλώτος να "ξύσουν τον
πάτο τουβαρελιού" (όπωςέκανεη
κυβέρνησητουςπρώτουςμήνεςτου
2015) τα λεφτάαυτά είναιαδύνατο
ναβρεθούν.Χωρίςτηνολοκλήρωση
τηςαξιολόγησηςκαιτηνεκταμίευση
τηςδόσης,ηΕλλάδαθαχρεοκοπή-
σειτονΙούλη.Καιόσοπερνάειοκαι-
ρόςκαιπλησιάζουμεστις "κόκκινες"
αυτέςημερομηνίες,τόσοπιοδύσκο-
ληγίνεταιηθέσητηςκυβέρνησης.

Παρανοϊκοί

Οιδανειστές,μεπρώτοκαι καλύ-
τεροτοΔΝΤ,τοξέρουν-καιγιααυ-
τόγίνονταιολοένακαιπιοπαρανοϊ-
κοίστιςαπαιτήσεις τους. ΤοΔΝΤ
δεν εκβιάζει μόνο την ελληνική κυ-
βέρνησηαλλάκαι τηνΕυρώπηκαι
τηΓερμανία -το τελευταίοπράγμα
πουθαήθελεηΜέρκελ μέσαστην
προεκλογικήπερίοδοτουκαλοκαιρι-
ούθαήτανμια επανάληψη του "ελ-
ληνικούδράματος"του2015.
Σεμιαπρόσφατηομιλία τουστο

Λονδίνο,οΠόουλΤόμσεν αφούεπι-
τέθηκεγιαμιαακόμαφοράστη"γεν-
ναιοδωρία" του ελληνικούασφαλι-
στικούσυστήματοςκαιτην"φορολο-
γική εξαίρεση" του60%τουπληθυ-
σμού (οΤόμσενθα έβαζεΕΝΦΙΑ
ακόμακαιστουςάστεγουςανμπο-
ρούσε) ξεκαθάρισεότι τοΤαμείο
δενπρόκειται νασυναινέσειπλέον
σε καμιά "λύση"πουδενθασυνο-
δεύεταιαπόένα"ρεαλιστικό"πακέτο
ελάφρυνσης του ελληνικούχρέους.
Ηαδιαλλαξία και ηασυνεννοησία
τωνθεσμών, είναισύμφωναμε την
κυβέρνηση,οβασικόςλόγοςγιατις

καθυστερήσεις τηςαξιολόγησης.
Και έχεισε έναβαθμόδίκιο.Αλλά
δενείναιομοναδικόςλόγος.Ούτεο
κύριοςαυτήτηστιγμή.
Ηαντιπολίτευση,από τηνάλλη

πλευρά,αποδίδειτηναποτυχίαστην
ανικανότητακαιτις"αριστερέςιδεο-
ληψίες" τουΣΥΡΙΖΑ.Η κυβέρνηση
είναιεπικίνδυνηγιατοντόπο,επανα-
λαμβάνειόπουσταθείκαιόπουβρε-
θείοΚυριάκοςΜητσοτάκης."Ηπλα-
τείαΚουμουνδούρουκυριαρχείται
από τοσύνδρομο τηςαυτοκτονού-
σαςαριστεράς" γράφειστηνΚαθη-
μερινήογνωστόςκαιμηεξαιρετέος
ΜπάμπηςΠαπαδημητρίου (ναιαυ-
τόςο ίδιοςπουονειρευότανμια
συγκυβέρνηση τηςΝέαςΔημοκρα-
τίαςμεμια "σοβαρή"ΧρυσήΑυγή) .
"Τοανθρώπινοδυναμικότηςαριστε-
ράς τουκ. Τσίπραδεν τα καταφέρ-
νει...Κάποτεπρέπει ο νόμος να
εφαρμοστεί, λένε ... όσοι έχουν κα-
ταλάβει ότι οι τηλεοπτικοί και κομ-
ματικοίπαράγοντες του «Δενπλη-
ρώνω»καιτης«σεισάχθειας»γελούν
σεβάροςτους".
ΟΠαπαδημητρίου (όπωςκαι ο

Μητσοτάκης) έχειφροντίσει να ξε-
χάσειτηναποτυχίατηςκυβέρνησης
Σαμαρά-Βενιζέλου να κλείσει, το
φθινόπωροτου2014,τηναντίστοιχη
αξιολόγηση.Αυτόπου έλειπεαπό
την κυβέρνησηΣαμαράδενήτανη
θέληση να επιβάλλει τασκληράμέ-
τραπου "απαιτούντανγια ναβγειη
Ελλάδααπό την κρίση".Αυτόπου
τηςέλειπεήτανηδύναμηναεπιβάλ-
λειαυτές τις “μεταρρυθμίσεις” κόν-
τραστις εργατικέςαντιστάσεις.Και

το ίδιοακριβώς ισχύεισήμεραγια

τηνκυβέρνησηΤσίπρα.

Η"βεβαιότηταγιατοκλείσιμοτης
αξιολόγησης"που εξέφραζεοΤσα-
κλώτοςστιςαρχές τηςπερασμένης
εβδομάδαςδενήτανούτεαδικαιο-
λόγητηούτευπερβολική.Η κυβέρ-
νηση τα "είχεβρει"σταβασικάση-
μείαμε τουςθεσμούς.Το τι είχαν
συμφωνήσει τοαποκάλυψεκαι επί-
σημαοΤσκαλώτοςσεμιαενημέρω-
ση της κοινοβουλευτικήςομάδας
τωνΑΝΕΛ:περικοπή τουαφορολό-
γητουαπό τα8400 ευρώσήμερα
στα5900.Κατάργησητης"προσωπι-
κήςδιαφοράς"στιςσυντάξειςαπό
το2019.

Σφαγή

Οστόχος:"εξοικονόμηση"1%του
ΑΕΠαπότονπροϋπολογισμόεπιδό-
τησης τουασφαλιστικούσυστήμα-
τος καιαύξηση τωνδημοσίων εσό-
δωνκατά1%από τηναύξηση της
φορολογίας. Για τουςσυνταξιού-
χους και τους εργαζόμενους ταμέ-
τρααυτάισοδυναμούνκυριολεκτικά
μεσφαγή:οΤόμσενζητούσετο"αί-
μα"τωνφτωχών-καιηκυβέρνησηεί-
χεσυμφωνήσεινατοδώσει.
Ηφτώχειαέχειαρχίσειναπαίρνει

ήδηδραματικέςδιαστάσειςστηνΕλ-
λάδα. "Τα νοικοκυριάπεριορίζουν
συνεχώςτιςαγορέςτουςγιανααν-
τέξουνστιςμειώσειςτωνμισθώνκαι
στααλλεπάλληλαφορολογικάβάρη"
γράφειηΚαθημερινή.Οιοικογενει-
ακέςπερικοπέςστην κατανάλωση
έχουνακουμπήσειπλέονακόμακαι
ταστοιχειώδη:τοψωμίκαιτογάλα.

"Ημέσημηνιαίαδαπάνη (στασου-
περμάρκετ) των νοικοκυριώνδια-
μορφώνεταιπλέονστα274 ευρώ,
από310ευρώπέρσι". Μεάλλαλόγια
φέτοςκάθεοικογένειαέχειπερίπου
40ευρώλιγότερααπόότιπέρσιγια
τηναγοράβασικώναγαθών-μιαμεί-
ωσητηςτάξηςτου13%μέσασεένα
χρόνο.
Σύμφωναμε τουςυπολογισμούς

τωνοικονομολόγων,η κατάργηση
της "προσωπικήςδιαφοράς"θαμε-
ταφραστείσεμείωσηαπό "5 έως
620 ευρώ τομήνα" για1.4 εκατομ-
μύριασυνταξιούχους.Γιατις750χι-
λιάδες τωνσυνταξιούχωνπουπαίρ-
νουν (μεικτή)σύνταξηπάνωαπό
1000 ευρώηπερικοπήθα είναι της
τάξηςτου18%-δηλαδήτουλάχιστον
180ευρώτομήνα.Όσογιατοαφο-
ρολόγητο,ακόμακαιανισχύσουνοι
νέοι (μειωμένοι κατά2%)συντελε-
στές, ηπερικοπή τουαφορολόγη-
τουθαμεταφραστεί (γιααυτούς
πουξεπερνούνσήμερατα700ευρώ
τομήνα)σεμιαπερικοπή500περί-
πουευρώτοχρόνο.
Η κυβέρνηση ξέρειπολύ καλάότι

ταμέτρααυτάισοδυναμούνμεκήρυ-
ξηπολέμουαπέναντιστους εργαζό-
μενους και τουςσυνταξιούχους.Και
όποιοςκηρύσσειτονπόλεμοπεριμέ-
νει, πολύφυσιολογικά,ότι και ο "εχ-
θρός"θακάνειτοίδιο.Τηνπερασμέ-
νη εβδομάδα,στοπαράπέντε της
συμφωνίας, η κυβέρνησησυνειδητο-
ποίησε (όπωςακριβώςκαι οΣαμα-
ράς το2014)ότι οι πιθανότητες να
βγεικερδισμένηαπόμιατέτοιαμετω-
πικήαναμέτρησημε τηνπλειοψηφία
της κοινωνίας είναιαπόμηδαμινή
έωςελάχιστη.Καιέκανεπίσω.
Ηοπισθοχώρησηαυτήδεν είναι

μόνιμη.Η κυβέρνησηθαπροσπαθή-
σει και ναδιαπραγματευτεί κάποιες
λεπτομέρειεςμετουςθεσμούςκαινα
χρυσώσει το χάπι μεψέμματα, υπο-
σχέσειςανάπτυξης καιφανταστικά
(με την κυριολεκτική έννοια)αντι-μέ-
τρα.ΉδητηνΤρίτη4/4,οΤσακαλώ-
τοςβρισκότανξανάστιςΒρυξέλλες.
Οιαντιδράσειςθαπαίξουν κατα-

λυτικόρόλομέσασεαυτή τηνπε-
ρίοδο.Κάθεαπεργιακή κινητοποί-
ησηθα είναι έναακόμαπαλούκι
στην καρδιά τηςδιαπραγμάτευσης.
Κάθεδιαδήλωσηθαείναιμιαζωντα-
νήυπενθύμισητωνσυσχετισμώνδύ-
ναμης -θαθυμίζειστην κυβέρνηση
ότι όλεςοι κυβερνήσειςπουψήφι-
σανταβάρβαραμέτρατηςΤρόικας
κατάρρευσαν.Και μια επιβεβαίωση
ότι ημόνηγνήσιαδιέξοδος είναι η
εργατικήαντικαπιταλιστική εναλλα-
κτική.

ΣωτήρηςΚοντογιάννης

Παναττική συγκέντρωση συνταξιούχων στην πλατεία Δημαρχείου, 4/4
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Υπάρχει εναλλακτική 
στη μνημονιακή κόλαση
Μ

ε κάθε μέρα που περνάει, το οικονομικό
πακέτο που ονομάζεται “κλείσιμο της
αξιολόγησης” και στην ουσία σημαίνει

άνοιγμα του επόμενου μνημόνιου διαρκείας, γί-
νεται όλο και πιο συγκεκριμένο. Αρχίζει με τις
πιο άγριες περικοπές μέσα από τη μείωση των
συντάξεων και του αφορολόγητου, προχωράει
με το άπλωμα και την επιτάχυνση των ιδιωτικο-
ποιήσεων σε ό,τι έχει απομείνει στο δημόσιο,
συνεχίζει με απολύσεις μέσα από την “αξιολό-
γηση των δημοσίων υπαλλήλων” και κορυφώνε-
ται με πετσόκομα των συνδικαλιστικών ελευθε-
ριών.

Όλα αυτά με στόχο να βγαίνουν “πρωτογενή
πλεονάσματα” του προϋπολογισμού ύψους 3,5%
του ΑΕΠ σε ανυπολόγιστο βάθος χρόνου για να
ξεπληρώνεται το χρέος. Το πόσο μεγάλο είναι
αυτό το “βάθος χρόνου” παραμένει ανοιχτό μέ-
σα από τις διαπραγματεύσεις για “αναδιάρθρω-
ση” του χρέους με επιμήκυνση της διάρκειάς
του. Κυριολεκτικά μια κόλαση δίχως τέλος.

Παρά τις υπαρκτές διαφωνίες ανάμεσα στο
ΔΝΤ και την ΕΕ αλλά και ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ
και τη ΝΔ, καμιά πλευρά δεν αμφισβητεί ότι αυ-
τοί είναι οι άξονες της οικονομικής πολιτικής με
την οποία η Ελλάδα θα αποφύγει τη χρεοκοπία
και θα παραμείνει στην Ευρωζώνη. Κοινό τους
υπόβαθρο είναι ότι με αυτά τα μέτρα το χρέος
και η οικονομία θα είναι “βιώσιμα”. Όλο και πε-
ρισσότερο η δική τους συζήτηση επικεντρώνε-
ται στην πολιτική διάσταση μιας τέτοιας συμ-
φωνίας, δηλαδή πώς θα είναι πολιτικά βιώσιμη:
ποιες κυβερνήσεις μπορούν να επιβάλουν την
εφαρμογή αυτού του εφιαλτικού οικονομικού

πακέτου.
Γι' αυτό βλέπουμε τους “θεσμούς” να ανοί-

γουν ζητήματα για το αν η ΝΔ θα ψηφίσει τη
συμφωνία. Πρώτος ο υπουργός οικονομικών
της Γαλλίας Μισέλ Σαπέν είπε ότι το ΔΝΤ έχει
τέτοια απαίτηση και με μισόλογα και “διαψεύ-
σεις” το επιβεβαίωσαν όλοι. Ακολούθησε το τα-
ξίδι του Μητσοτάκη στη Μάλτα, παρέα με τον
Σαμαρά, και η τοποθέτηση ότι η ΝΔ δεν θα ψη-
φίσει μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ τα μέτρα, αλλά ασφα-
λώς θα τηρήσει τις όποιες “δεσμεύσεις αναλά-
βει η χώρα”. 

Έμβλημα

Αν ο Τσίπρας έχει αποδειχθεί πιστός στην αν-
τίληψη της “συνέχειας του κράτους”, η ΝΔ και
το Μητσοτακέικο ειδικά έχουν σαν έμβλημα την
πίστη ότι “το κράτος είμαστε εμείς”. Κανένας
στην ΕΕ και στο ΔΝΤ δεν αμφιβάλει γι' αυτό. Ο
λόγος που το απαιτούν σαν δημόσια δέσμευση
είναι για να σταθεροποιήσουν πολιτικά το δικό
τους στρατόπεδο και να υπογραμμίσουν ότι δεν
υπάρχει εναλλακτική λύση.

Αυτό επιβεβαιώνει πόσο φοβούνται τις εργα-
τικές αντιστάσεις στην Ελλάδα και το άπλωμά
τους και σε άλλες χώρες. Ξέρουν πολύ καλά ότι
κάθε κυβέρνηση από το 2008 και μετά, μπορεί
να ψήφισε όλα τα μνημόνια που διαμόρφωσαν
ως “διασώσεις”, αλλά κατάρρευσε στη συνέ-
χεια. Καταρρεύσεις που δεν ήταν απλά εκλογι-
κές ήττες αλλά ανοιχτή πολιτική κρίση με την
εργατική τάξη να επιμένει να αντιστέκεται σε
κάθε βήμα. 

Αυτός ο κύκλος δεν έχει κλείσει ούτε οικονο-

μικά ούτε πολιτικά. Η απογοήτευση από τα έρ-
γα και ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση δεν
έχει στείλει τον κόσμο στο σπίτι του. Κάθε αν-
τεργατική επίθεση προκαλεί και μια κινηματική
απάντηση. Και μόνο μια ματιά στην ατζέντα αυ-
τών των ημερών το δείχνει: την Τρίτη διαδήλω-
ναν οι συνταξιούχοι, την Τετάρτη απεργούσαν
και διαδήλωναν οι εκπαιδευτικοί, την Πέμπτη οι
νοσοκομειακοί γιατροί, την Παρασκευή οι εργα-
ζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα και όλες αυτές τις
μέρες οι διανομείς των ΕΛΤΑ.

Τώρα είναι η στιγμή για την Αριστερά πέρα
από τον ΣΥΡΙΖΑ να αναδείξει ότι οι εργατικές
αντιστάσεις ανοίγουν τη δική τους εναλλακτική.
Ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση είναι ο
συντονισμός και η αλληλοσύνδεση των αγώ-
νων. Τα συλλαλητήρια αυτή την Πέμπτη ενάντια
στο “κλείσιμο της αξιολόγησης” και αυτό το
Σάββατο για να κλείσουν τα ορμητήρια των δο-
λοφόνων της Χρυσής Αυγής είναι πρωτοβου-
λίες που παίζουν ρόλο για να γενικευτούν οι αν-
τιστάσεις.

Αλλά χρειαζόμαστε και την πολιτική γενίκευ-
ση. Η απάντηση στο μνημόνιο διαρκείας που
ετοιμάζεται να υπογράψει ο Τσίπρας και δε-
σμεύεται ότι θα τηρήσει και ο Μητσοτάκης είναι
η διαγραφή του χρέους και η πάλη για να περά-
σει ο έλεγχος σε όλα τα κλειδιά της οικονομίας
στα χέρια των εργατών. Το μεταβατικό πρό-
γραμμα της αντικαπιταλιστικής ανατροπής που
έχει βάλει στην ημερήσια διάταξη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
είναι ο μοχλός για να αναδείξουμε ότι υπάρχει
εργατική εναλλακτική και να χαλάσουμε όλα τα
σενάρια των “θεσμών”. 

Π
ανεργατικό συλλαλητή-
ριο ενάντια στο 4ο Μνη-
μόνιο που φέρνουν κυ-

βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και «θε-
σμοί» οργανώνεται από μια σει-
ρά σωματεία και εργατικές συλ-
λογικότητες την Πέμπτη 6 Απρί-
λη, μια μέρα πριν τη συνεδρία-
ση του Eurogroup στη Μάλτα. Η
κυβέρνηση ελπίζει ότι θα κατα-
λήξουν σε συμφωνία, όμως η
εργατική τάξη έχει άλλη γνώμη.  

Στο συλλαλητήριο καλούν η
ΠΟΣΠΕΡΤ, το Σωματείο εργαζό-
μενων στο Μετρό, το Σωματείο
εργαζόμενων στην Ιντρακόμ,
ΕΛΜΕ και Διδασκαλικοί Σύλλο-
γοι, Σωματεία από τα νοσοκο-
μεία, ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια, η Πρωτοβουλία
για το συντονισμό πρωτοβάθ-
μιων σωματείων κ.ά. Την κινητο-
ποίηση στηρίζει η ΑΔΕΔΥ. 

Ούτε να το σκέφτονται

Ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια αναφέρει στο κάλε-
σμά του για το συλλαλητήριο:
«χρειάζεται να δείξουμε την δύ-
ναμή μας και να οργανώσουμε
μαζική εργατική απάντηση στα
μέτρα που μας ετοιμάζουν. Στις
6 Απρίλη στις 6.30μμ στα Προ-
πύλαια οργανώνουμε πανεργα-
τικό συλλαλητήριο. Σε κάθε σω-
ματείο και χώρο δουλειάς να
δώσουμε μάχη με συνελεύσεις,
εξορμήσεις και συσκέψεις, να
βγουν αποφάσεις για τις 6 Απρί-
λη και να οργανωθεί η μαζική
συμμετοχή με τα πανό μας. Για
να τρομοκρατήσουμε την κυ-
βέρνηση να μην το σκεφτεί καν
να κατεβάσει τα μέτρα και να
αναγκάσουμε τις συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες να βγουν από την
αδράνεια. 

Απέναντι στα ψέματα της κυ-
βέρνησης ότι δεν υπάρχει άλ-
λος δρόμος, να ανοίξουμε τον
δρόμο για την εργατική προ-
οπτική. Και αυτό σημαίνει ότι
στην προμετωπίδα των εργατι-
κών διεκδικήσεων να βάλουμε
τη διαγραφή του χρέους. Να
πάψουμε να αποπληρώνουμε
δις ευρώ κάθε χρόνο για να γε-
μίζουν τα σεντούκια των τραπε-
ζιτών ντόπιων και Ευρωπαίων.
Να συγκρουστούμε με το Ευρώ
και την Ε.Ε. Να κρατικοποι-
ηθούν οι τράπεζες και όλες οι
μεγάλες επιχειρήσεις κάτω από
τον έλεγχο των εργαζόμενων». 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ
ΠΕΜΠΤΗ 
6 ΑΠΡΙΛΗ

Συνέχεια στη σελίδα 6

Από τη διαδήλωση το βράδυ της νίκης του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα τον Ιούλη του 2015



Νο 1268, 5 Απρίλη 2017 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Α
περγία μέσα στο Πάσχα, και διαδήλωση μέχρι τα κεντρικά γραφεία της Εθνικής
Τράπεζας στην πλατεία Δημαρχείου, με προτεινόμενη ημερομηνία αυτή της Τρί-
της 11/4, οργανώνουν οι εργαζόμενοι στην Εθνική Ασφαλιστική που μετά την

απόλυτη επιτυχία της 4ήμερης απεργίας τους, ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν το
άνοιγμα των δεσμευτικών προσφορών που έχουν κατατεθεί από το ένα αμερικάνικο και
τα τρία κινέζικα funds.

Η 4ήμερη απεργία σταμάτησε 100% την λειτουργία της εταιρίας σε όλα της τα τμή-
ματα. Μετά την μαζική διαδήλωση που πραγματοποίησαν την Τρίτη 28/3 οι εργαζόμε-
νοι συγκεντρώνονταν κάθε μέρα στα κεντρικά γραφεία στη Συγγρού και αφού έκαναν
συνέλευση με την οποία επιβεβαίωναν την συνέχιση της απεργίας, στη συνέχεια έβγαι-
ναν στο δρόμο και έκλειναν το ένα ρεύμα της Συγγρού.

Την Παρασκευή μάλιστα, τελευταία μέρα της απεργίας τους, ήρθαν αντιμέτωποι και
με τα ΜΑΤ, λίγα μόλις μέτρα μακριά από το κεντρικό κτήριο της Εθνικής στη Συγγρού,
στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν το ξενοδοχείο Intercontinental όπου βρισκό-
ταν σε εξέλιξη το 1o Ασφαλιστικό Συνέδριο του Economist με μεγάλο χορηγό την Εθνι-
κή Ασφαλιστική και κεντρικούς ομιλητές μέλη του ΔΣ της εταιρίας.

“Η απεργία αυτή είναι σταθμός για τους εργαζόμενους της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Ούτε μεταξύ μας δεν περιμέναμε αυτή τη μαζική συμμετοχή των συναδέλφων. Κανείς
δεν περίμενε ότι θα καταφέρουμε να κρατήσουμε μέχρι τέλος. Ήρθαμε πιο κοντά ο
ένας τον άλλον. Μάθαμε να αγωνιζόμαστε όλοι μαζί. Σημαντικά μαθήματα που θα τα
χρειαστούμε την επόμενη περίοδο, όποιες και αν είναι οι εξελίξεις”, τόνισε ο Βασίλης
στο γλέντι που ακολούθησε μετά την συνέλευση της Παρασκευής 31/3. 

Κλιμάκωση

Ενδεικτικό των διαθέσεων μεγάλης μερίδας των εργαζόμενων και αξιοσημείωτο στοι-
χείο όλων των απεργιακών συνελεύσεων, αλλά και αυτής που ακολούθησε την Δευτέρα
3/4, ήταν πως υπήρχαν μεμονωμένοι εργαζόμενοι και εκπρόσωποι παρατάξεων που παίρ-
νοντας το λόγο ζήταγαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων εδώ και τώρα, χωρίς αναμονή. 

“Τα νέα που έρχονταν από τη διοίκηση της ΕΤΕ είναι πως ψάχνει τρόπους να κρατή-
σει τα κεντρικά κτήρια της Εθνικής Ασφαλιστικής στην Αμαλία, στην πλ. Δημαρχείου
και στη Συγγρού χαμηλώνοντας ακόμα περισσότερο τις οικονομικές απαιτήσεις από
τους επίδοξους αγοραστές. Αυτές οι εξελίξεις είναι ανησυχητικές και δείχνουν πως η
ΕΤΕ έχει αποφασίσει την πώληση της εταιρίας με κάθε κόστος”, ανέφερε στην συνέ-
λευση ο πρόεδρος του συλλόγου Γιάννης Πετσαλάκης εξηγώντας πως την επόμενη
περίοδο όλοι μαζί οι εργαζόμενοι πρέπει να προετοιμαστούν για μια μεγάλη σε διάρ-
κεια μάχη που δεν θα είναι εύκολη. 

Σε όλες τις μέρες των κινητοποιήσεων και των συνελεύσεων ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια και η Εργατική Αλληλεγγύη βρέθηκαν στο πλευρό των εργαζόμενων δί-
νοντας την μάχη της συμπαράστασης και της σύνδεσης του αγώνα ενάντια στο ξεπού-
λημα της Εθνικής Ασφαλιστικής με τις συνολικότερες αντιμνημονιακές μάχες.

“Η πίεση πάνω στις τράπεζες να αυξήσουν τη ρευστότητά τους όσο το δυνατόν πιο
γρήγορα είναι ασφυκτική και από το ΔΝΤ και από τους υπόλοιπους δανειστές. Το απο-
τέλεσμα είναι αυτό το χωρίς προηγούμενο "ξεπούλημα" βγάζοντας στο σφυρί τις πιο
πετυχημένες, αποδοτικές και κερδοφόρες επενδύσεις των περασμένων χρόνων. Γι’ αυ-
τό ο αγώνας που δίνουν οι εργαζόμενοι της Εθνικής Ασφαλιστικής για να μην περάσει
το ξεπούλημα της εταιρίας και να κρατήσουν τις δουλειές και τα δικαιώματά τους είναι
κρίσιμος για όλους τους εργαζόμενους. Γιατί βάζει εμπόδιο στις «τράπεζες – ζόμπι» να
ζουν ρουφώντας το αίμα της εργαζόμενης κοινωνίας”, ανέφερε μεταξύ άλλων η προ-
κήρυξη του Συντονισμού. Ανάρπαστη έγινε και η αφίσα συμπαράστασης στον αγώνα
των εργαζόμενων της Εθνικής Ασφαλιστικής που τύπωσε ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια, ενώ κατέθεσε και πρόταση για συμμετοχή του συλλόγου των εργαζόμενων
στο συλλαλητήριο ενάντια στο 4ο μνημόνιο που οργανώνεται το απόγευμα της Πέμ-
πτης 6/4 στις 6.30μμ.

Κ.Μ.

Eθνική Ασφαλιστική 
Απεργία μέσα στο Πάσχα

Σε 24ωρες επαναλαμβανόμενες 
οι ταχυδρόμοι της Αττικής

24ωρες επαναλαμβανό-
μενες απεργίες από τις 3/4
έως τουλάχιστον και την
Παρασκευή 7/4, κήρυξαν οι
εργαζόμενοι στα ταχυδρο-
μεία της Αττικής. Απεργιακή
διαδήλωση πραγματοποί-
ησαν το πρωί της Τρίτης
4/4, από τα γραφεία του
Σωματείου έως τα γραφεία
της διοίκησης των ΕΛΤΑ Ατ-
τικής.

Αφορμή για το απεργιακό
ξέσπασμα στάθηκε η μεί-
ωση των θέσεων εργασίας
στη διανομή. “Πρακτικά, η
μείωση των θέσεων εργα-
σίας στη διανομή σημαίνει
ότι και οι διανομείς θα πιέ-
ζονται υπερβολικά, μη μπορώντας να καλύψουν
τις μεγάλες αποστάσεις, αλλά και οι πολίτες που

δεν θα λαμβάνουν εγκαίρως την
αλληλογραφία τους” λέει το Σωμα-
τείο Ταχυδρόμων Αθήνας και Αττι-
κής, ενώ την ίδια στιγμή καταγγέ-
λει τη διοίκηση ότι “χαρίζει τις τα-
χυδρομικές υπηρεσίες στους ιδιώ-
τες, υποβαθμίζοντας την παροχή
ταχυδρομικών υπηρεσιών”.

Σύμφωνα με το Σωματείο οι δια-
νομείς θα μειωθούν σε 600 από
τους 1026 που εργάζονται σήμερα
στο λεκανοπέδιο. Ένας ταχυδρό-
μος θα φτάνει να κάνει καθημερινά
μια διαδρομή έως και 80 χιλιομέ-
τρων. “Σε μονάδες διανομής θα
δούμε κάλυψη του 50% των οργα-
νικών θέσεων, με προφανείς και
αυτονόητες επιπτώσεις. Τις ημέρες
αιχμής οι πολίτες μπορεί να βλέ-

πουν τον ταχυδρόμο να περνά έως και μια φορά
την εβδομάδα” αναφέρουν οι απεργοί.

Συμπαράσταση στους
συνταξιούχους της Ιονικής

Τη συμπαράσταση στους
συνταξιούχους της Ιονικής (που
στη συνέχεια δούλεψαν και
στην Alpha Bank) εξέφρασε ο
Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια με επίσκεψή του την Πέμ-
πτη 30/3 στο χώρο όπου καθη-
μερινά συγκεντρώνονται, έξω
από τα κεντρικά της Alpha
Bank στη Σταδίου. 

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν
στις 20 Μάρτη αφού οι συνταξι-
ούχοι διεκδικούν να τους κατα-
βληθούν τα εφάπαξ που δι-
καιούνται και να στελεχωθεί με
το απαραίτητο προσωπικό ο
κλάδος κύριας σύνταξης στο
πρώην ΤΑΠΙΛΤ–ΙΚΑ για να ξεμ-
πλοκαριστούν εκατοντάδες
συντάξεις.  

Στην αντιπροσωπεία του Συν-
τονισμού συμμετείχε και ο Βα-
σίλης Πουλαρίκας, νυν εργαζό-
μενος στην AlphaBank που μας
είπε:«Συμπαραστεκόμαστε
στους συνταξιούχους γιατί εί-
μαστε από τον ίδιο χώρο αλλά
και συγκοινωνούντα δοχεία. Αυ-
τά που βλέπουν και βιώνουν αυ-
τοί τώρα είναι αυτά που θα βιώ-
σουμε και θα βρούμε μπροστά
μας αύριο. Σε όλους τους αγώ-
νες που κάνουν είτε από άποψη
αγωγών είτε από άποψη αγωνι-
στικών κινητοποιήσεων πρέπει
να βρισκόμαστε δίπλα τους και
αυτοί δίπλα μας. Είμαστε αγω-
νιστικά και ταξικά συγκοινω-
νούντα δοχεία».

Για τη συνολική κατάσταση
στις τράπεζες και πιο συγκεκρι-
μένα στην Alpha Bank μας κα-

τήγγειλε: «Σε μας στην Alpha
Bank το σωματείο είναι εντε-
λώς εργοδοτικό. Στις τελευταί-
ες εκλογές οι εργοδοτικοί πή-
ραν όλες τις έδρες του ΔΣ με
ποσοστό 95,2%. Κάνουμε προ-
σπάθειες αν και υπάρχει ένα
συνολικό πάγωμα. Προσπαθού-
με να μιλήσουμε με τον κόσμο,
να διευρύνουμε τις επαφές μας
αλλά υπάρχει μεγάλη τρομο-
κρατία. Υπήρχε βία και νοθεία
στις εκλογές. Χάσαμε την έδρα
μας τόσο εμείς (σ.σ. Αυτόνομη
Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία)
όσο και η παράταξη από το
ΚΚΕ. Υπήρχαν εκλογικά κέντρα
όπου δεν στέλνανε ψηφοδέλτια
των δυο παρατάξεων, οι δικα-
στικοί δεν μίλαγαν καθόλου, οι
υπάλληλοι ήταν τρομοκρατημέ-
νοι, δεν υπήρχαν κάλπες, ψήφι-
ζαν δίπλα στους διευθυντές.
Πρέπει να «σπάσουμε» και την
άποψη που υπάρχει ανάμεσά
μας ότι οι τραπεζοϋπάλληλοι εί-
ναι μια ελίτ εργαζόμενων που
θα εξαιρεθούν. Δεν θα εξαιρε-
θούν. Όσο γρηγορότερα το κα-
ταλάβουμε όλοι αυτό, τόσο πιο
γρήγορα θα βγούμε αγωνιστικά
στο δρόμο απέναντι σε ό, τι έρ-
θει». 

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων
και Συνταξιούχων Ιονικής Τρά-
πεζας «Ιονική Ενότητα» έχει
ανακοινώσει ότι οι κινητοποι-
ήσεις θα συνεχιστούν μέχρι και
τη Μεγάλη Εβδομάδα, ενώ θα
ξεκινήσουν μετά την εβδομάδα
του Πάσχα μέχρι να δικαιωθούν
τα αιτήματά τους.  

24ωρη απεργία την Παρα-
σκευή 7/4 στην Εθνική Τράπε-
ζα κήρυξε το σωματείο εργα-
ζομένων (ΣΥΕΤΕ). Η απεργία
έρχεται να απλώσει την εργα-
σιακή αναταραχή στον όμιλο
της Εθνικής, σε μια περίοδο
που βρίσκεται σε εξέλιξη ο
αγώνας των εργαζομένων
στην Εθνική Ασφαλιστική.

Οι εργαζόμενοι της Εθνικής
απεργούν καταγγέλοντας κα-
ταστρατήγηση του κανονι-
σμού εργασίας και ρουσφετο-
λογικές προσλήψεις στελε-
χών. “Ο στόχος της Διοίκησης
είναι προφανής. Να δημιουρ-
γηθεί στη διοικητική δομή ένα
πλήρως ελεγχόμενο, κλειστό,
καλά αμειβόμενο και αδιαφα-
νές σύστημα «κολλητών», το
οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
την πλήρη αλλαγή της φυσιο-
γνωμίας και της μορφής της
Εθνικής Τράπεζας” αναφέρει
σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΕΤΕ. 

Tράπεζα Αττικής

Ταυτόχρονα, με κινητοποι-
ήσεις απειλεί η ΟΤΟΕ, αν
προχωρήσουν οι απολύσεις
14 εργαζομένων στην Τράπε-
ζα Αττικής, όπως προανήγγει-
λε η διοίκησή της. Ο Σύλλο-
γος Υπαλλήλων της Τράπεζας
Αττικής πραγματοποίησε τριή-
μερο στάσεων εργασίας από
τις 29/3 έως τις 31/3.

24ωρη
απεργία
στην Εθνική
Τράπεζα

Στιγμιότυπο από συνέλευση των εργαζόμενων στην Εθνική Ασφαλιστική
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Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις
των εκπαιδευτικών για μαζικούς

μόνιμους διορισμούς. Την Τετάρτη 5
Απρίλη, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ οργανώνουν
συλλαλητήρια σε Αθήνα, Θεσσαλο-
νίκη, Ηράκλειο και άλλες πόλεις στο
πλαίσιο τρίωρης στάσης εργασίας
από τις 11πμ έως τις 2μμ. 

Τα συλλαλητήρια θα γίνουν στη 1
το μεσημέρι. Στην Αθήνα στα Προ-
πύλαια, στην Θεσσαλονίκη στο
Άγαλμα Βενιζέλου, στο Ηράκλειο
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κρή-
της. 

Την Τρίτη 4/4 το μεσημέρι σε εξέ-
λιξη ήταν κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Παιδείας, ενώ οι διαδηλωτές εί-
χαν ανακοινώσει ότι θα κατασκήνω-
ναν εκεί για διαμαρτυρία. H ΔΟΕ κά-
λυπτε την κινητοποίηση με τρίωρη
στάση εργασίας. 

Προηγήθηκαν δύο μέρες κινητο-
ποιήσεων την προηγούμενη εβδομά-
δα, την Τρίτη και Τετάρτη 28 και 29

Μάρτη αφού ψηφιζόταν στη Βουλή
η τροπολογία για την Ειδική Αγωγή. 

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή
του ο ΣΑΤΕΑ (Σύλλογος Αποφοίτων
Τμημάτων Ειδικής Αγωγής): «Σήμε-
ρα (σ.σ. 29/3)  ψηφίστηκε μια τροπο-
λογία-έκτρωμα που ομολογεί το “ψέ-
μα των διορισμών” της σημερινής
κυβέρνησης, μια τροπολογία που
θέλει να καταδικάσει χιλιάδες συμ-
βασιούχους εκπαιδευτικούς στη
“μόνιμη αναπλήρωση” του εαυτού
τους μέχρι το 2019 και ακόμα παρα-
πέρα. ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!... Μια τρο-
πολογία που ανοίγει τον “ασκό του
Αιόλου” για αμφισβήτηση των βασι-
κών πτυχίων ΟΛΩΝ των εκπαιδευτι-
κών. Δεν είναι θέμα που αφορά μόνο
τους αποφοίτους και τους φοιτητές
των δύο πανεπιστημιακών τμημάτων
ειδικής αγωγής. Η Ειδική Αγωγή
ήταν πάντα ο “δοκιμαστικός σωλή-
νας”. Όλα τα βασικά πτυχία μπαί-
νουν σε αμφισβήτηση. Όλοι οι ανα-

πληρωτές θα δουν σύντομα τα πτυ-
χία τους να μη δίνουν επαγγελματι-
κά δικαιώματα αλλά μόρια!». Ολό-
κληρη την ανακοίνωση που αναλύει
την αντιδραστική τροπολογία μπο-
ρείτε να την βρείτε στο σάιτ του
Συλλόγου: www.satea.gr. 

Οι διαδηλώσεις ήταν μαζικές όχι
μόνο στην Αθήνα, αλλά και στη Θεσ-
σαλονίκη και στο Βόλο όπου συμμε-
τείχαν μαζί με τους εκπαιδευτικούς
και φοιτητές από τα δύο πανεπιστη-
μιακά τμήματα ειδικής αγωγής (δεί-
τε περισσότερα στη σελίδα 14). 

Η διαδήλωση έξω από τη Βουλή
ήταν δυναμική και οι εκπαιδευτικοί
για πολλή ώρα πολιόρκησαν την
πλαϊνή είσοδο με πολλά συνθήματα
όπως: «Και σήμερα και αύριο και
όσο χρειαστεί μέχρι η τροπολογία
να αποσυρθεί» και «Μαζικοί διορι-
σμοί εκπαιδευτικών – όχι στην παι-
δεία των περικοπών».    

Νεκ. Δ.

Μαζική διαδήλωση προς
τα υπουργεία Εργασίας

και Εσωτερικών έκαναν οι
συμβασιούχες σχολικές καθαρίστριες την Παρασκευή 31
Μάρτη στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας
τους. Ζητούν: μόνιμη και σταθερή δουλειά, καλύτερα με-
ροκάματα και να παίρνουν βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα.

Στην πανελλαδική κινητοποίηση συμμετείχαν εκατον-
τάδες συμβασιούχες καθαρίστριες από όλη τη χώρα:
την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Εύβοια, την
Ηγουμενίτσα, την Πρέβεζα, την Καβάλα κ.α., ενώ την κι-
νητοποίηση κάλυπτε με απόφασή της η Ομοσπονδία
Ιδιωτικών Υπαλλήλων. 

Οι καθαρίστριες έφτασαν με πούλμαν, ανέβηκαν την
Πειραιώς και με πολύ παλμό και συνθήματα έφτασαν
στα υπουργεία στη Σταδίου. Η Παναγιώτα Γεωργοπού-
λου που διαδήλωνε στο μπλοκ των καθαριστριών από
την Πάτρα μας είπε: «Είμαστε καθαρίστριες σχολείων
και καθαρίστριες χώρων που έχουν σχέση με το υπουρ-
γείο Παιδείας. Παλεύουμε για τα δικαιώματα των καθα-
ριστριών. Θέλουμε μόνιμη εργασία, θέλουμε σύμβαση
εργασίας και όχι σύμβαση έργου, καλύτερο μεροκάματο
και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είμαστε δέκα χρόνια
με συμβάσεις έργου. Είμαστε μονίμως στον αέρα. Κάθε
χρόνο περιμένουμε να μας πάρουν με την ψυχή στο στό-

μα ή για να πληρωθούμε.
Μας πήραν πίσω τα βαρέα
ένσημα, ενώ είχαμε βαρέα.

Οι μόνιμες έχουν βαρέα και ανθυγιεινά, ενώ κάνουμε την
ίδια δουλειά. Και εμείς τρώμε την ίδια βρωμιά και τα ίδια
μικρόβια και ξέρετε ότι στα σχολεία είναι αυστηρά τα
πράγματα. Πρέπει τα παιδιά να βρίσκονται σε υγιεινό πε-
ριβάλλον».

Η Ντίνα Ποτηρένια, καθαρίστρια από την Καβάλα πρό-
σθεσε: «Έχουμε έρθει από την Καβάλα. Εκπροσωπούμε
τις καθαρίστριες από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Ζη-
τάμε σταθερή δουλειά, αξιοπρεπείς μισθούς, βαρέα και
ανθυγιεινά ένσημα. Είμαστε συμβασιούχες, αλλά όπως
και οι μόνιμες, εξυπηρετούμε πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες».

Οι σχολικές καθαρίστριες καταγγέλλουν ακόμα ότι
αμείβονται με μόλις 33,77 ευρώ το μήνα μεικτά για κάθε
αίθουσα διδασκαλίας με αποτέλεσμα το μηνιάτικό τους
να μην ξεπερνά τα 300 ευρώ. Εκτός από τις αίθουσες,
καθαρίζουν όλους τους κοινόχρηστους χώρους των σχο-
λείων αλλά δεν πληρώνονται για αυτούς. 

Ταυτόχρονα, η μισθοδοσία τους καθυστερεί αδικαιο-
λόγητα, ενώ δεν έχουν τα στοιχειώδη δικαιώματα στην
άδεια, στην ασθένεια, στη μητρότητα και δεν παίρνουν
δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα, επίδομα άδειας.  

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν 
μαζικούς μόνιμους διορισμούς

Σε στάση εργασίας από τις 11πμ έως τις
3μμ και συγκέντρωση στο υπουργείο Υγεί-

ας στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 6 Απρίλη
προχωρά η ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Αθήνας-
Πειραιά) για τα εργασιακά και εκπαιδευτικά
δικαιώματα των ειδικευόμενων γιατρών. 

Ο Χρίστος Αργύρης, ειδικευόμενος στο
Γεννηματά και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ μας μίλησε για την κινητοποί-
ηση και την οργή που επικρατεί στους ειδικευόμενους με τα μέτρα που
προτείνει το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ): «Την ώρα που λείπουν
έξι χιλιάδες γιατροί από τα νοσοκομεία και κάθε Δεκέμβρη συνταξιοδο-
τούνται εκατοντάδες λόγω ηλικίας, την ώρα που το Σύστημα Υγείας βα-
σίζεται στους 1200 συμβασιούχους επικουρικούς γιατρούς για να λει-
τουργήσει, ο κύριος Μάρκου από το ΚΕΣΥ «κόπτεται» για την εκπαίδευ-
ση των ειδικευόμενων. Δημιούργησε μια εισήγηση 11 σημείων τα οποία
προβλέπουν την «αξιολόγηση» του ειδικευόμενου κάθε έτος βάσει των
πόσων συνεδρίων φαρμακευτικών εταιριών έχει παρακολουθήσει ή τι
«καινοτομίες» έχει καταφέρει. Επίσης, θα αξιολογείται κάθε τμήμα βάσει
του αριθμού ειδικών και ειδικευόμενων με σαφή προσανατολισμό να κα-
ταργηθούν τμήματα και να μην δίνουν ειδικότητα πχ Παμμακάριστος. 

Όταν τελειώνουν την ειδικότητά τους οι ειδικευόμενοι, το ΚΕΣΥ ειση-
γείται οι νέοι γιατροί να δίνουν εξετάσεις ανά ειδικότητα, μόνο σε Αθή-
να και Θεσσαλονίκη, μόνο τρεις φορές το χρόνο, με θέματα που θα βά-
ζουν μόνο οι καθηγητές και οι επιστημονικές εταιρίες. Θα γίνονται
προσλήψεις ειδικευόμενων μόνο δύο φορές το χρόνο. Εξοργιστικό εί-
ναι ότι σε αυτές τις εξετάσεις δεν θα περνούν όσοι γράφουν πάνω από
5, αλλά όσοι υποτίθεται ότι χρειάζονται ανά ειδικότητα. Τι συμπέρασμα
βγαίνει; Αντί να κάνουν τις χιλιάδες προσλήψεις άνεργων επιμελητών
που χρειάζονται στην Υγεία, οι οποίοι μαζί με τους παλαιότερους για-
τρούς μας εκπαιδεύουν, βγαίνουν και λένε ότι το πρόβλημα είναι η εκ-
παίδευση των ειδικευόμενων. Το σχέδιό τους είναι άλλος ένας κόφτης
για να μην γίνονται προσλήψεις στην Υγεία».

Σε μια σειρά νοσοκομεία έγιναν συνελεύσεις για το ζήτημα της
«αξιολόγησης» και την απεργία-αποχή που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ,
όπως στο Παίδων Πεντέλης και τον Άγιο Σάββα. 

Το Καραβάνι στα Γιάννενα

Στις 26 Απρίλη ακολουθεί το «Καραβάνι της Υγείας στα Γιάννενα, η
πέμπτη κατά σειρά κινητοποίηση στο πλαίσιο των διαδηλώσεων που
οργανώνει η ΠΟΕΔΗΝ για τη σωτηρία του Εθνικού Συστήματος Υγείας
(ΕΣΥ). Προηγήθηκαν οι διαδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πάτρα
και Λάρισα. 

Την Τρίτη 28 Μάρτη έγινε σύσκεψη για την οργάνωση της κινητοποί-
ησης στο Πανεπιστημιακό της Δουρούτης. Η Λουίζα Γκίκα, φοιτήτρια
Ιατρικής που συμμετείχε στη σύσκεψη μας μετέφερε: «Συμμετείχαν πε-
ρίπου 40 εργαζόμενοι και συνδικαλιστές. Από τα νοσοκομεία των Ιωαν-
νίων, Δουρούτη και Χατζηκώστα, από την Πρόνοια, από τα νοσοκομεία
της Κέρκυρας, της Λευκάδας, της Πρέβεζας, της Λάρισας και την Άρ-
τας, από το ΠΑΜΕ και την Εργατική Αλληλεγγύη. Από τη δική μας με-
ριά προτείναμε το Καραβάνι να σημάνει ξεσηκωμό για την πόλη γιατί
το θέμα της Υγείας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στα νοσοκο-
μεία. Να μπει μέσα στην κινητοποίηση όλος ο δημόσιος τομέας, να
παρθούν απεργιακές αποφάσεις. Προτείναμε ακόμα να βγουν έγκαιρα
υλικά για να ενημερωθεί ο κόσμος και να συμμετέχει. Η ώρα της στά-
σης εργασίας και ο τόπος που θα ξεκινήσει το συλλαλητήριο θα ανα-
κοινωθούν τις επόμενες μέρες, αν και έπρεπε ήδη να είχε συμβεί». 

Την Τρίτη 4 Απρίλη το μεσημέρι είχε προγραμματιστεί να γίνει συνέ-
λευση-ενημέρωση για το ζήτημα της «αξιολόγησης» και την απεργία-
αποχή που βρίσκεται σε εξέλιξη στο νοσοκομείο της Δουρούτης. 

Πετυχημένο ήταν το συλλαλητήριο ενάντια στην υποβάθμιση των
υπηρεσιών Υγείας που έγινε στην Πρέβεζα την Τρίτη 28/3 το απόγευμα
με πρωτοβουλία του συλλόγου εργαζόμενων στο τοπικό νοσοκομείο. 

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν ακόμα: ο σύλλογος εργαζόμενων
νοσοκομείου Λευκάδας, ο Ιατρικός και ο Οδοντιατρικός Σύλλογος
Πρέβεζας, ο Σύλλογος Δασκάλων, το σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων,
το σωματείο εργαζόμενων στο Δήμο, το σωματείο Οικοδόμων, συντα-
ξιούχοι, το ΠΑΜΕ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ κ.ά.  

Προσλήψεις, 
όχι φραγμοί

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ

Οι εκπαιδευτικοί έξω από τη Βουλή, 29/3
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Τ
ην Παρασκευή 24 Μάρτη έληξε η
προθεσμία κατάθεσης προσφο-
ρών από υποψήφιους αγοραστές

για το 67% του Λιμανιού της Θεσσαλο-
νίκης. Πρόκειται για ένα πραγματικό ξε-
πούλημα αφού το 67% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΟΛΘ ΑΕ, μιας εταιρίας
που η καθαρή αξία της έχει εκτιμηθεί
σε 1 δις Ευρώ, πουλιέται για 130 εκα-
τομμύρια, τα οποία θα καταλήξουν στη
μαύρη τρύπα του χρέους. Αυτή η επι-
λογή δεν είναι τυχαία. 

Το ΤΑΙΠΕΔ στο οποίο έχει παραδοθεί
το Λιμάνι κάνει εδώ και πέντε χρόνια
ό,τι μπορεί για να το απαξιώσει και να
το «χαρίσει» ουσιαστικά στους αγορα-
στές. Οι προγραμματισμένες επενδύ-
σεις του Λιμανιού, καθώς και οι απαραί-
τητες προσλήψεις νέου προσωπικού,
ματαιώθηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ για να μην
υπάρξει πρόβλημα στη διαδικασία της
ιδιωτικοποίησης. 

Την Τετάρτη 22 Μάρτη, τα σωματεία
εργαζομένων στο Λιμάνι έκαναν στάση
εργασίας και πορεία προς τα Δικαστήρια
της Θεσσαλονίκης, όπου οι εκπρόσωποί
τους έδωσαν συνέντευξη τύπου και κα-
τέθεσαν μηνυτήρια αναφορά για αξιόποι-
νες πράξεις και παραλείψεις που σημει-
ώθηκαν κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποί-
ησης του ΟΛΘ.

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Κου-
ρουνδή, δικηγόρο των σωματείων στην
υπόθεση της μηνυτήριας αναφοράς,
“το ΤΑΙΠΕΔ έχει εξαναγκάσει σε μαρα-
σμό το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το
οποίο πλέον ανταποκρίνεται με δυσκο-
λία στις ανάγκες των εργασιών φορτο-
εκφόρτωσης και χάνει σημαντικά έσο-
δα από λειτουργίες που δεν μπορεί να
εντάξει στις δραστηριότητές του λόγω
έλλειψης μηχανημάτων και προσωπι-
κού. Επίσης, χάνει 4.000.000 ευρώ έσο-
δα και περισσότερα από 2.000.000 κέρ-
δη το χρόνο από την καθυστέρηση υλο-
ποίησης του έργου του 6ου προβλήτα
του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων.

Ακόμα πιο προκλητική είναι η στάση
του στο ζήτημα των προσλήψεων. Πα-

ρότι αρχικά εγκρίθηκε η διαδικασία για
την άμεση πρόσληψη προσωπικού για
την κάλυψη 76 θέσεων προς κάλυψη
επιτακτικών αναγκών, το ΤΑΙΠΕΔ την
πάγωσε λέγοντας ότι… «είναι βέβαιο
ότι θα προκαλέσει οικονομική ζημία στο
ΤΑΙΠΕΔ»! Στην πραγματικότητα, οι προ-
βλεπόμενες από τον ισχύοντα Κανονι-
σμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λει-
τουργίας θέσεις του υπαλληλικού προ-
σωπικού είναι 611 και από αυτές οι 418
αφορούν το υπαλληλικό προσωπικό
διαφόρων κατηγοριών και ειδικοτήτων
και οι 201 το λιμενεργατικό προσωπικό.

Σήμερα, από τις παραπάνω θέσεις
του υπαλληλικού προσωπικού κατέχον-
ται οι 210 και παραμένουν κενές οι 208,
από τις θέσεις δε του λιμενεργατικού
προσωπικού κατέχονται σήμερα οι 122
και παραμένουν κενές οι 79. Το προσω-
πικό που έχει μείνει είναι αδύνατο να
ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες
των δραστηριοτήτων του Λιμανιού, με
αποτέλεσμα να παρατηρούνται φαινό-
μενα πλημμελούς συντήρησης του
υπάρχοντος εξοπλισμού και αδυναμίας
εκτέλεσης των ανειλημμένων υποχρεώ-
σεων. Η ύπαρξη βλαβών είναι καθημερι-
νό φαινόμενο με πρόσφατο παράδειγμα
τη θέση εκτός λειτουργίας της Γερανο-
γέφυρας υπ’ αριθ. 4 επί σχεδόν τρεις
μήνες με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτη-
ση του φορτίου και των πλοίων”.

Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων
συνεχίστηκαν και την επόμενη βδομά-
δα. Την Τετάρτη 29 Μάρτη οι εργαζό-
μενοι έκαναν ξανά στάση εργασίας και
πραγματοποίησαν κατάληψη στο γρα-
φείο του προέδρου του διοικητικού
συμβουλίου του Οργανισμού Κ. Μέλλι-
ου. Στο πλευρό των εργαζόμενων σ’
όλες αυτές τις κινητοποιήσεις βρέθηκε
ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια.
Τα σωματεία του Λιμανιού δηλώνουν
αποφασισμένα να συνεχίσουν τον αγώ-
να ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, αλλά
και για την πραγματοποίηση των ανα-
γκαίων προσλήψεων και την υπογραφή
Συλλογικής Σύμβασης.

Φύλλια Πολίτη

Π
ληθαίνουν οι αντιδράσεις
για το δρομολογούμενο
ξεπούλημα μονάδων της

ΔΕΗ. Την Παρασκευή 7 Απρίλη οι
εργαζόμενοι της ΔΕΗ, τα σωμα-
τεία συνταξιούχων της και τα Ερ-
γατικά Κέντρα της Δυτικής Μακε-
δονίας καλούν σε μεγάλο συλλα-
λητήριο στις 6μμ στην Πτολεμαΐ-
δα.

Μια βδομάδα πριν εργαζόμενοι
της ΔΕΗ και κάτοικοι της Κοζά-
νης “υποδέχτηκαν” με συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας και συνθή-
ματα τον υπουργό Περιβάλλον-
τος κι Ενέργειας Σταθάκη, ο
οποίος επρόκειτο να παρευρεθεί
στη σχετική συνεδρίαση του πε-
ριφερειακού συμβουλίου.

Kαι ενώ ο υπουργός Εσωτερι-
κών Σκουρλέτης χαρακτηρίζει τη
διαδικασία “παιχνίδι με στημένη
τράπουλα” και κάνει λόγο για
“επίθεση που στο στόχαστρό της
έχει την περιουσία της εταιρείας
με σκοπό αυτή να περάσει σε
εξευτελιστικές τιμές σε συγκεκρι-
μένα ευρωπαϊκά και εγχώρια επι-
χειρηματικά συμφέροντα”, από
την άλλη μεριά ο υφυπουργός
Οικονομίας κι Ανάπτυξης Πι-
τσιόρλας υπερασπιζόμενος τις
ιδιωτικοποιήσεις μίλησε για
“ισχυρή παράδοση κρατισμού
που πρέπει να υπερβούμε”.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι
“πέτυχε” μόνο την πώληση λιγνι-
τικών μονάδων και αφήνει εκτός
συμφωνίας την πώληση των
υδροηλεκτρικών. Γεγονός που
ακόμα κι αν ίσχυε θα συνιστούσε
εγκληματικό ξεπούλημα ενός ση-
μαντικού κομματιού της δημό-
σιας περιουσίας. Η πραγματικό-
τητα όμως, όπως τόσο η ΓΕΝΟΠ
όσο κι ο Σταθάκης στην Κοζάνη
επιβεβαίωσαν, είναι χειρότερη.
Και τα υδροηλεκτρικά θα πάνε
για ξεπούλημα αν μέχρι το φθινό-
πωρο δεν υπάρξει ενδιαφέρον
για τις λιγνιτικές μονάδες. Η ΔΕΗ
με λίγα λόγια θα πάει για ιδιωτι-
κοποίηση. Η έκταση του ξεπουλή-
ματος θα καθοριστεί από τις ορέ-
ξεις των καρχαρίων που θέλουν
να την αγοράσουν.

Είναι ώρα για τη ΓΕΝΟΠ να
βγει σε πανελλαδικό απεργιακό
αγώνα για να μην ξεπουληθεί κα-
νένα κομμάτι της ΔΕΗ. “Αν χρει-

αστεί η ΓΕΝΟΠ να απεργήσει, θα
απεργήσει” είπε ο πρόεδρός της
προσθέτοντας ότι “δεν ξεκινάμε
με καταλήψεις και κλείσιμο μονά-
δων, δεν θα κάνουμε τυφλές συγ-
κρούσεις με το άγνωστο”, τείνον-
τας ουσιαστικά στο αποτυχημένο
μοντέλο των κινητοποιήσεων τε-
λευταία στιγμή, όταν το νομοσχέ-
διο ψηφίζεται στη Βουλή.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια σε συνεργασία με το
ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ και την Αγωνιστι-
κή Πρωτοβουλία της ΔΕΗ, παίρ-
νουν την πρωτοβουλία να καλέ-
σουν σε σύσκεψη την Τρίτη 11/4,
στις 6:30μμ στο ΕΚΑ για να συζη-
τηθούν και να παρθούν οι πρωτο-
βουλίες που θα συντονίσουν τις
δύο αυτές μεγάλες μάχες και θα
αναγκάσουν τις ομοσπονδίες να
προχωρήσουν με πιο γρήγορα
βήματα και σε πανελλαδικό επί-
πεδο τις κινητοποιήσεις. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Δύο 24ωρες απεργίες πραγματοποίησε ο Σύλλογος Έκτακτων Αρχαιολόγων (ΣΕ-
ΚΑ) την Πέμπτη 30/3 και την Παρασκευή 31/3. Οι αρχαιολόγοι καταγγέλλουν τις
επερχόμενες απολύσεις στο έργο της ψηφιοποίησης, υποτίθεται “λόγω έλλειψης
αντικειμένου”, τη στιγμή που το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη. Πίσω από τις απολύσεις
βλέπουν να προωθείται η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών του υπουργείου Πολιτισμού.
“Πίσω από αυτήν την ανυπόστατη δικαιολογία της έλλειψης φυσικού αντικειμένου,
κρύβεται η απόλυτη παραδοχή και παράδοση του επιστημονικού αρχαιολογικού έρ-
γου και κάλυψης των αναγκών του υπουργείου σε ανάδοχες εταιρείες οι οποίες μά-
λιστα προσλαμβάνουν επιστημονικό προσωπικό με κριτήρια υποδεέστερα των προ-
σόντων τους...” αναφέρουν χαρακτηριστικά. “Διαμαρτυρόμαστε για τις «λύσεις»
που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού για την κάλυψη των κενών του υποστε-
λεχωμένου υπουργείου, μέσω ανάδοχων εταιρειών και ΜΚΟ” συμπληρώνουν.

Ταυτόχρονα ο Σύλλογος καταγγέλλει την άνιση μεταχείριση των εργαζομένων
ορισμένου χρόνου, οι οποίοι υφίστανται μεγάλες καθυστερήσεις μισθών τη στιγμή
που καλούνται να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους ακόμα και πολλά χι-
λιόμετρα εκτός έδρας.

ΣΕΚΑ Όχι στις απολύσεις αρχαιολόγων
Συνέχεια από τη σελίδα 3

Ο Βασίλης Συλαϊδής από το ΔΣ του Σωματείου
εργαζόμενων στην Ιντρακόμ μας είπε: «Από τη δι-
κή μας μεριά ως Πρωτοβουλία Γένοβα εργαζόμε-
νων στην Ιντρακόμ στη συνεδρίαση του σωματεί-
ου που έγινε την προηγούμενη βδομάδα προτεί-
ναμε τη συμμετοχή στο συλλαλητήριο της Πέμ-
πτης 6/4. Οι συνάδελφοι από το ΠΑΜΕ πρότειναν
συμμετοχή στο συλλαλητήριο που οργανώνουν
την επόμενη μέρα. Τελικά το σωματείο καλεί και
στα δύο συλλαλητήρια όπου θα βρεθούμε με το
πανό μας. Θεωρούμε ότι πρέπει να απαντήσουμε
στα μέτρα που φέρνουν η κυβέρνηση, οι δανει-
στές και το κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, στην απόφασή
μας αναφέρουμε ότι πρέπει να στηριχτούν οι αγώ-
νες που είναι σε εξέλιξη στο δημόσιο και τον ιδιω-

τικό τομέα. Η Εθνική Ασφαλιστική, η ΔΕΗ, το νε-
ρό, οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι στην υγεία, ο
κόσμος που παλεύει ενάντια στην ελαστική εργα-
σία και το «δουλεμπόριο». Να ενώσουμε τα ρυάκια
της αντίστασης και της οργής σε ένα κοινό ποτάμι
αγώνα. Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα τριτοβάθμια
σωματεία έχουν ευθύνη. Να μην περάσει το τέ-
ταρτο Μνημόνιο όπως έγινε το 2016 με τον ασφα-
λιστικό νόμο».   

Πραγματικά, η επιτυχία του συλλαλητηρίου αλ-
λά και των υπόλοιπων εργατικών κινητοποιήσεων
που είναι προγραμματισμένες για αυτή τη βδομά-
δα, θα εντείνουν την πίεση πάνω σε ΑΔΕΔΥ και
ΓΣΕΕ για πανεργατική απεργιακή απάντηση στο
τέταρτο Μνημόνιο. Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕ-
ΔΥ συνεδριάζει μία μέρα μετά το συλλαλητήριο,
στις 7 Απρίλη. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΗ

ΔΕΗ

Τo ξεπούλημα 
δεν θα περάσει

Εργάτες της ΔΕΗ “υποδέχονται” το Σταθάκη στην Κοζάνη

OΛΘ Αντίσταση 
στην ιδιωτικοποίηση
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Με τη νέα τροπολογία που ψηφίστηκε στα πλαίσια του
νομοσχεδίου για την ψυχική υγεία, η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-

ΖΑ και το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής επιχειρούν
να επιβάλουν ακόμα περισσότερο κυβερνητικό έλεγχο στη
διαδικασία χορήγησης ασύλου με στόχο την επιτάχυνση
των απελάσεων. 

Ο Νόμος 4375/2016 που είχε ψηφιστεί τον Απρίλη του
2016 και είχε ξεσηκώσει τεράστιες αντιδράσεις, αλλάζει
προς το χειρότερο σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των
“Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών” που εξέταζαν σε
δεύτερο βαθμό τις απορριπτικές αποφάσεις αιτήσεων ασύ-
λου. Ήδη το αποτέλεσμα εκείνου του νόμου ήταν το ποσο-
στό απόδοσης ασύλου να κατρακυλήσει στο 0,00568%, δη-
λαδή πέντε στους χίλιους. Τώρα ακόμα και αυτό το απειρο-
ελάχιστο ποσοστό πρόκειται να κατρακυλήσει στο μηδέν. 

“Με την κατατεθείσα τροπολογία δεν απογυμνώνεται
απλά η Αρχή Προσφυγών από τις στοιχειώδεις εγγυήσεις
ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της -που ούτως ή άλλως τε-
λούν υπό αμφισβήτηση- αλλά και από τα επιχειρήματα περί
του ανεξάρτητου δικαιοδοτικού χαρακτήρα της, τα οποία
τελούν ήδη υπό κρίση από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Αν, δε, η προτεινόμενη τροπολογία ψηφιστεί, η Αρχή Προ-
σφυγών θα καταστεί και επίσημα μια αμιγώς διοικητική και
ελεγχόμενη από τη Διοίκηση υπηρεσία. Επιβάλλεται η άμε-
ση απόσυρση της υπουργικής τροπολογίας που θίγει βασι-
κά δικαιώματα των αιτούντων διεθνή προστασία στην Ελλά-
δα”, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους στις 15/3 μία σειρά
οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που συγκροτούν την Καμπάνια για το Άσυλο.

Καθεστώς 

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ο διοικητικός διευθυντής
της Αρχής Προσφυγών διορίζεται με απόφαση του Υπουρ-
γού Μεταναστευτικής πολιτικής, καταργώντας έτσι οποι-
οδήποτε εχέγγυο ανεξαρτησίας. Μέχρι τώρα στον προ-
ηγούμενο νόμο υπήρχε συγκεκριμένη διαδικασία διορισμού
που προέβλεπε ότι γίνονταν με τη σύμφωνη γνώμη τριμε-
λούς Επιτροπής Επιλογής, με τη συμμετοχή Βοηθού Συνη-
γόρου του Πολίτη, Συμβούλου του ΑΣΕΠ και μέλους του Δι-
δακτικού Επιστημονικού Προσωπικού ΑΕΙ νομικών, πολιτι-
κών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών, που εξασφά-
λιζε ένα πλαίσιο διαφάνειας και ανεξαρτησίας της Αρχής.  

Επιπλέον, με τη νέα τροπολογία ουσιαστικό ρόλο στη
διαμόρφωση κρίσης των Επιτροπών, αποχτούν υπό τη μορ-
φή οιονεί «Εισηγητή» ή «Βοηθού Εισηγητή» της κάθε υπό-
θεσης, διοικητικοί υπάλληλοι από το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Υποστήριξης Ασύλου (EASO), μια ευρωπαϊκή υπηρεσία που
κινείται μέσα στα πλαίσια της πολιτικής της Ευρώπης-
Φρούριο. Οι Εισηγητές του EASO θα μπορούν να εισηγούν-
ται προς τις Επιτροπές Προσφυγών επί της ουσίας κάθε
υπόθεσης και οι Επιτροπές θα αποφασίζουν με βάση τα
στοιχεία του φακέλου, όπως θα παρουσιάζονται και σύμφω-
να με την «κρίση» του Εισηγητή χωρίς την υποχρεωτική
προφορική ακρόαση των ίδιων των προσφύγων. 

Στην ουσία πρόκειται για μία ωμή παρέμβαση της κυβέρ-
νησης στη διαδικασία του ασύλου που εκτός του ότι παρα-
βιάζει κάθε έννοια ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρόκειται για
μία ακόμα μεγαλύτερη υποχώρηση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
στη ρατσιστική και απάνθρωπη πολιτική της ΕΕ. Μάλιστα, ο
Μουζάλας έχει το θράσος να μιλά για δήθεν “παιχνίδι της
κατάχρησης του ασύλου” το οποίο όπως είπε βρήκε τον
τρόπο να το ξεμπλοκάρει. Όποιος πρόσφυγας ή μετανά-
στης αντί να απευθυνθεί στην Επιτροπή Προσφυγών δεχτεί
“εθελούσια επιστροφή” στη βαρβαρότητα της χώρας από
την οποία ξεριζώθηκε, θα του δοθεί μπόνους 500 ευρώ. Τό-
σο κοστολογεί ο Μουζάλας τη ζωή των προσφύγων... 

Η διεθνής αντίσταση σε αυτή τη ρατσιστική και δολοφονι-
κή κατρακύλα είναι πλέον μονόδρομος. 

Κατερίνα Θωίδου

O Μουζάλας βάζει
φραγμούς στο άσυλο

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Όχι γκέτο στη σκιά του φουγάρου
ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

Όχι γκέτο στη σκιά του φουγάρου

Σ
 ε εκκένωση του στρατοπέδου του
Ελληνικού προσπαθεί να προχω-
ρήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

και να μεταφέρει τους πρόσφυγες σε
χειρότερες συνθήκες, στη Θήβα. Οι
πρόσφυγες έχουν αρνηθεί να μεταφερ-
θούν στο στρατόπεδο της Θήβας, ενώ
έδωσαν συνέντευξη τύπου μαζί με την
ΚΕΕΡΦΑ στο χώρο αφίξεων του Ελληνι-
κού τη Δευτέρα 3/4.

Στη συνέντευξη, που έγινε κάτω από
ισχυρή παρουσία της Αστυνομίας, ακό-
μη και ΟΠΚΕ(!), οι πρόσφυγες Μασούντ
και Ελιάς δήλωσαν: “Οι πρόσφυγες του
Ελληνικού είμαστε αντίθετοι με την με-
τακίνησή μας σε ένα κάμπ στη Θήβα,
μακριά από την Αθήνα. Το κάμπ είναι δί-
πλα από εργοστάσιο και τα παιδιά και
όλοι μας θα αναπνέουν καυσαέρια από
ένα φουγάρο. Δε θέλουμε την απομό-
νωσή μας. Θέλουμε να ζήσουμε μέσα
στις πόλεις και όχι σε ένα μικρό
Γκουαντάναμο. Θέλουμε την συμπαρά-
σταση όλων για να ζήσουμε ανθρώπινα
μέσα στις πόλεις.”

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ, δήλωσε: “Η προσπάθεια
που εξελίσσεται για την αναγκαστική
εκτόπιση των προσφύγων του Ελληνι-
κού είναι μια ενέργεια που θυμίζει τις
χειρότερες περιόδους ρατσιστικών πο-
λιτικών απομόνωσης των προσφύγων
σε γκέτο. Ορθά, ο Συνήγορος του Πολί-
τη έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου
κατά των στρατοπέδων προσφύγων και
ζήτησε πολιτικές ένταξης στον ιστό των
πόλεων. Είναι ώρα να σταματήσουν οι
σπατάλες για εκτοπισμούς προσφύγων
και στρατόπεδα συγκέντρωσης έξω
από τις πόλεις στα χέρια των ΜΚΟ, του
στρατού και της Αστυνομίας. Να δο-
θούν τα λεφτά για να ενταχθούν οι πρό-
σφυγες στις πόλεις και τις γειτονιές, σε
δημόσιες και δημοτικές δομές, με μόνι-
μο προσωπικό φροντίδας.

Η επιλογή του χώρου για την εγκατά-
σταση στρατοπέδου προσφύγων στη
Θήβα είναι ο ορισμός της γκετοποί-
ησης και της απομόνωσης ανθρώπων
έξω από τις δομές των πόλεων. Βρίσκε-
ται χιλιόμετρα έξω από την πόλη, στη

μέση του πουθενά. Που ακριβώς; Στη
βιομηχανική ζώνη! Το στρατόπεδο προ-
σφύγων βρίσκεται στη σκιά ενός φου-
γάρου!

Συρματοπλέγματα

Θέλουν να επιβάλουν να ζουν οικογέ-
νειες με παιδάκια αναπνέοντας από
πρώτο χέρι τα ευγενή αέρια του εργο-
στάσιου παραγωγής ηλεκτρισμού
ΗΡΩΝ, δίπλα από ένα δάσος φωτοβολ-
ταϊκών, περιφραγμένο με συρματο-
πλέγματα. Μόνο κατάστημα στην πε-
ριοχή μια καφετέρια κοντά στο στρατό-
πεδο, στο ΚΕΠΒ. Συγκοινωνία, το διερ-
χόμενο λεωφορείο για τις Ερυθρές. Το
πιο κοντινό νοσοκομείο; Δέκα χιλιόμε-
τρα, στην έξοδο της Θήβας, από την
αντίθετη πλευρά του στρατοπέδου.
Πρόσβαση σε σχολεία για τα παιδιά; Σε
κάποια χιλιόμετρα.

Οι “οικίσκοι πρότυπο” έχουν δύο δω-
ματιάκια χαμηλοτάβανα με δύο κουκέ-
τες διώροφες το καθένα. Απλά θυμί-
ζουν στρατώνα. Όλα παραταγμένα σε

ένα χώρο που δεν υπάρχει ούτε ένα
λουλούδι, ούτε ένα πράσινο φύλλο.
Σπαταλήθηκαν λοιπόν κάποια εκατομ-
μύρια σε εργολαβίες για να απομονω-
θεί ‘το ξένο σώμα’ των προσφύγων που
δεν χωράει στις κοινωνίες μας κατά την
κυβέρνηση και τους χρηματοδότες της
ΕΕ. Είναι απύθμενη υποκρισία να παρι-
στάνουν τους ευαίσθητους ανθρωπι-
στές εκείνοι που στείλανε τα βομβαρδι-
στικά μαζί με ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, Ρωσία σκορ-
πίζοντας το θάνατο και την προσφυγιά.

Το μόνο που τους απομένει είναι να
δώσουν και ονόματα όπως ‘Νέο Χαλέ-
πι’, ‘Νέα Μοσούλη’ για να μας θυμίσουν
ότι η πολιτική ‘υποδοχής’ των προσφύ-
γων σε αυτή τη χώρα έχει βαθιά ρατσι-
στική παράδοση, με τους ‘τουρκόσπο-
ρους’, όπως τους αποκαλούσαν οι ρα-
τσιστές της εποχής, πρόσφυγες του
1922 να βρίσκουν παραγκόσπιτα έξω
από το πολιτισμένο κέντρο της Αθήνας
και των άλλων πόλεων στις Νέες πόλεις
(Ν.Ιωνία, Ν.Σμύρνη κλπ)».

Α.Φ.

Εκδήλωση στην Καλλιθέα με ομιλητή το Μουζάλα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ Νοτίων,
μια «αναδρομή» των δύο τελευταίων χρόνων σε σχέση με το προσφυγικό με
βασικό μότο ότι «η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί». Ο Μουζάλας υπερασπίστη-
κε τη συμφωνία της ντροπής με όρους αριθμητικής μείωσης των προσφύγων
που φτάνουν στα νησιά, ενώ μίλησε με ωμότητα για τις συνθήκες στα καμπ
(«θα μπορούσαν να είχαν πεθάνει περισσότεροι», «οι δήθεν αλληλέγγυοι θα
έπρεπε να ξέρουν ότι είναι πρότυποι οικίσκοι»).

Γνωρίζοντας ότι είναι οι αντιδράσεις στις επιλογές της κυβέρνησης μέσα
και από τον ίδιο τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ αυτές που αναγκάζουν το Μουζάλα
να υπερασπίζεται τόσο προκλητικά τη συμφωνία της ντροπής και τις συνθή-
κες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, πήγαμε στην εκδήλωση όπου παρεμβή-
καμε απ’ έξω με πανό και μέσα με τοποθέτηση. 

Οι αιχμές της παρέμβασης ήταν: πρώτο, αυτό που συμβαίνει τις τελευταί-
ες ημέρες στο στρατόπεδο του Ελληνικού, που προσπαθούν να εξοβελίσουν
τους πρόσφυγες στη Θήβα και δεύτερο, η επίθεση στο φοιτητή από χρυσαυ-
γίτες έξω από τα γραφεία της ΧΑ. Το λόγο από τη μεριά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
της ΚΕΕΡΦΑ πήρε η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο νοσοκομείο Γεννη-
ματά. Προέβαλε τα δύο παραπάνω ζητήματα και επιπλέον απάντησε στο ψέ-
μα του Μουζάλα ότι υπάρχει περίθαλψη σε όλα τα καμπ. Με το αίτημα για
προσλήψεις και χρηματοδότηση στα νοσοκομεία συνέδεσε τη διαχείριση του
προσφυγικού με τις μνημονιακές πολιτικές.

ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Σε αυτές τις συνθήκες θέλουν να μεταφέρουν τους πρόσφυγες
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Κεντρική σημασία αποκτάει η κινητοποί-
ηση που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με την Πρω-
τοβουλία των δικηγόρων της Πολιτικής

Αγωγής έξω από το Εφετείο στις 27 Απρί-
λη, 8.30μμ δυο χρόνια μετά την έναρξη της

δίκης των ναζί. 

“Ταυτόχρονα κλείνουν 50 χρόνια από τις

21/4/1967 όταν η χούντα των συνταγματαρ-

χών κατέβαζε τα τανκς στους δρόμους της
Αθήνας, έβαζε τις δημοκρατικές ελευθερίες
στο γύψο, άνοιγε τις φυλακές και τα ξερο-

νήσια, και οδηγούσε στα βασανιστήρια

αγωνιστές της αριστεράς και του εργατικού

κινήματος. 
Η μάχη για να τσακίσουμε τους νεοναζί

είναι πολύτιμη στον κοινό διεθνή αγώνα
κατά του φασισμού. Θα είναι ώθηση για
το αντιφασιστικό κίνημα για παλέψει κατά
της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία και των ρα-
τσιστών της AFD στη Γερμανία.

Η κινητοποίηση στις 27 Απρίλη είναι
ένας σταθμός για το δυνάμωμα του αντι-
φασιστικού κινήματος, για να μπουν βα-
θειά στη φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί, οι
νοσταλγοί της χούντας και του Ολοκαυτώ-
ματος” αναφέρεται στην προκήρυξη που
εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ. 

“Α
ς είναι ο Αλέξης Λάζαρης το τε-
λευταίο θύμα επίθεσης των να-
ζιστών της Χρυσής Αυγής”,

αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε η
ΚΕΕΡΦΑ καλώντας στο μεγάλο αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο -άμεση απάντηση
του αντιφασιστικού κινήματος στη δολο-
φονική επίθεση στον Αλέξη Λάζαρη- το
Σάββατο 8 Απρίλη στις 2μμ στην συμβο-
λή της Αλεξάνδρας με την Κηφισίας. 

Στο συλλαλητήριο καλούν, εκτός από
τον ίδιο τον 24χρονο φοιτητή, οι γονείς
του, η ΚΕΕΡΦΑ Αμπελοκήπων, ο Σύλλο-
γος Εργαζόμενων Νοσοκομείου Άγιος
Σάββας, ο Συντονισμός σωματείων, συλ-
λογικοτήτων φορέων Αμπελοκήπων-Γκύ-
ζη-Πολυγώνου, η Κίνηση Απελάστε το
Ρατσισμό 7ου Διαμερίσματος, η Λαϊκή
Συνέλευση Γκύζη Πολυγώνου. 

Με βασικό σύνθημα, “να κλείσουν τα
γραφεία-ορμητήριο της ΧΑ στους Αμπε-
λόκηπους” η κινητοποίηση στις 8 Απρίλη
έχει πολύ μεγάλη σημασία. Η δολοφονι-
κή επίθεση στον 24χρονο Αλέξη ξεκίνησε
από τα Γραφεία του ναζιστικού μορφώ-
ματος στη Μεσογείων, τα οποία χρησι-
μοποιήθηκαν ως ορμητήριο για περιπο-
λίες τρόμου. “Κεντρική Διοίκηση”, δηλα-
δή “Κομμαντατούρ”, τα αποκαλούν οι ίδι-
οι, παραπέμποντας απροκάλυπτα στην
δομή του Γερμανικού Εθνικοσοσιαλιστι-
κού Κόμματος του Χίτλερ.

Είναι τα ίδια γραφεία από τα οποία
έχουν οργανωθεί οι χιλιάδες επιθέσεις
ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες,
σε αντιφασίστες/τριες, σε συνδικαλι-

στές. Είναι τα ίδια γραφεία που προστά-
τευε η αστυνομία όταν το ποτάμι των
50.000 αντιφασιστών πλημμύριζε το κέν-
τρο της Αθήνας μετά τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα.  

“Υψώνουμε την φωνή μας για να μπει
τέλος στις φασιστικές και ρατσιστικές
επιθέσεις των νεοναζί. Για την πλήρη διά-
λυση των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής
Αυγής, με άμεσο κλείσιμο των Γραφείων-
ορμητηρίων. Για να συνεχιστεί η δίκη με
όλους τους υπόδικους στη φυλακή, αφού
έχουν παραβιάσει απροκάλυπτα τους πε-
ριοριστικούς όρους που τους επεβλήθη-
σαν” αναφέρεται στο κάλεσμα της ΚΕΕΡ-

ΦΑ για το μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο του Σαββάτου 8/4 στις 2μμ. 

“Απαιτούμε την πλήρη διακοπή κάθε
διευκόλυνσης από τη Βουλή, την Ευρω-
βουλή και το κράτος στη δράση του να-
ζιστικού μορφώματος. Άμεση και πλήρης
κατάργηση της χρηματοδότησης από το
κράτος. Τέλος στον καταχρηστικό χρόνο
στην ΕΡΤ για προβολή των κηρυγμάτων
μίσους και των ναζιστικών φιεστών. Κα-
μία κάλυψη των μελών των ταγμάτων
εφόδου με την μετατροπή τους σε μετα-
κλητούς υπαλλήλους της Βουλής”.
Το Σάββατο 8 Απρίλη θα είμαστε όλοι εκεί!

Καταδικάστηκε τη Δευτέρα 3/4, σε δύο
χρόνια με τριετή αναστολή, το ηγετικό
στέλεχος της Χρυσής Αυγής Μιχάλης
Γιαννόγκωνας, μέλος της Κεντρικής Επι-
τροπής, για την επίθεση τάγματος εφό-
δου της ναζιστικής οργάνωσης στην Πε-
τρούπολη το 2011.

Το Σάββατο 8/10/2011, μετά τις 12 το
μεσημέρι, ομάδα φασιστών της Χρυσής
Αυγής με ρόπαλα και κράνη, σε διάταξη
τάγματος, επιτέθηκαν σε μέλη του ΣΕΚ

και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έκαναν εκείνη
την ώρα εξόρμηση με την εφημερίδα Ερ-
γατική Αλληλεγγύη και καλούσαν τον κό-
σμο στην πανεργατική απεργία της
19/10/11. Χτύπησαν 2 άτομα, έναν μαθη-
τή και την Κατερίνα Πατρικίου, τότε δη-
μοτική Σύμβουλο Πετρούπολης με την
Ανυπόταχτη Πετρούπολη, έσπασαν το
τραπεζάκι της εξόρμησης, βρίζοντας και
χαιρετώντας ναζιστικά. 

Ο Μιχάλης Γιαννόγκωνας είχε καταθέ-

σει στον Άρειο Πάγο το 2014 καταστατι-
κό ίδρυσης νέου κόμματος με την επω-
νυμία «Εθνική Αυγή», σε περίπτωση μη
νομιμοποίησης του συνδυασμού της
Χρυσής Αυγής λόγω της ποινικής δίωξης
για εγκληματική οργάνωση. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι ο Γιαννόγκωνας είναι αυτός
που κρατάει τη σημαία της Βέρμαχτ στο
γνωστό πλέον βίντεο από τη «συναυλία»
που διοργάνωσε η ναζιστική οργάνωση
το 2005.

Μ
έλος της Κ.Ε. της ναζιστικής συμμορίας, από
τον σκληρό πυρήνα του τάγματος εφόδου της
Νίκαιας. Κολλητός του Ρουπακιά, του Καζατζό-

γλου, του Πατέλη. Πυρηνάρχης στο τάγμα εφόδου των
Αμπελόκηπων. Υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του Κασι-
διάρη στον Δήμο Αθηναίων. Κατά δική του ομολογία,
υπεύθυνος ασφαλείας των κεντρικών γραφείων της ορ-
γάνωσης. Ένας από τους συμπαρουσιαστές της εκ-
πομπής της ΧΑ, φωτογραφημένος πολλές φορές δίπλα
στην Ουρανία Μιχαλολιάκου. Και μετακλητός επί πλη-
ρωμή υπάλληλος στο γραφείο του φύρερ Μιχαλολιά-
κου στη Βουλή. 

Αυτός είναι ο Χρήστος Ζέρβας που αναγνωρίστηκε
επανειλημμένως και από πολλαπλές μαρτυρίες σαν ο
ένας από τους τρεις χρυσαυγίτες που επιτέθηκαν στον
24χρονο φοιτητή Αλέξη Λάζαρη στις 3μμ της Παρα-
σκευής 31/3. 

Στις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, τα σημάδια
στο πρόσωπο του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη μαρτυρούν
την αγριότητα του ξυλοδαρμού που δέχτηκε. Μια τυ-
φλή δολοφονική επίθεση που είχε όλα τα χαρακτηρι-
στικά μιας κλασικής χρυσαυγίτικης επίθεσης:

«Στέκομαι για ένα λεπτό να πάρω μια ανάσα, ένα
δευτερόλεπτο, γυρνάω πίσω κι ήτανε ο ένας από αυ-
τούς. (...) Άρχισε να με βαράει με μπουνιές και γέλαγε
κιόλας. Με βάραγε και γέλαγε και μου ‘ριχνε κλοτσιές
στο κεφάλι. Και ταυτόχρονα έσκασε κι ένας από πίσω
και με βάραγε από πίσω με γροθιές πάλι στο κεφάλι»,
ανέφερε ο Αλέξης μόλις κατάφερε να ξαναβρεί τις αι-
σθήσεις του μιλώντας στον Γιάννη Μπασκάκη στην
Εφ.Συν. «Συνεχίζανε να με βαράνε κι έρχεται ένας πε-
ραστικός, πιάνει το χέρι του ενός που με βάραγε, του
λέει, τι θες, να τον σκοτώσεις; Σταματάει αυτός για ένα
λεπτό, σηκώνεται να φύγει, σηκώνομαι κι εγώ για να μη
μείνω κάτω, έχω φάει τις κλοτσιές και τις μπουνιές στο
κεφάλι, είμαι ζαλισμένος».

“Πάμε στα γραφεία”
«Όταν σηκώνομαι είναι ένας τέταρτος που είναι λίγο

πιο ψηλός και μου λέει “καλά είσαι, φίλε;” Λέω, όχι, δεν εί-
μαι καλά. “Α, δεν είσαι καλά”, μου λέει και μου ρίχνει ξανά
μπουνιά και δεύτερη μπουνιά, ξαναπέφτω κάτω και δίνου-
νε σε έναν την μπλούζα και την τσάντα μου. Μου λένε
“έλα, πάμε στα γραφεία”. Φώναζα “άσε με, ρε φίλε!”. 

Για δύο μέτρα με έσυραν προς τα γραφεία και όπως
σηκώνομαι να τραβήξω την τσάντα μου, του λέω “άσε
την τσάντα, ρε φίλε” και την τραβάει, κόβει το σκοινί,
την παίρνει την τσάντα και ανεβαίνει τρικάβαλο στη μη-
χανή και φύγανε ανάποδα στον δρόμο κατευθυνόμενοι
προς τα γραφεία της Χρυσής Αυγής».

Στην τσάντα που του λήστεψαν ο Αλέξης είχε μια
φωτογραφική κάμερα αφού επέστρεφε στο σπίτι του
από την Εθνική Γλυπτοθήκη, όπου είχε βρεθεί για τις
ανάγκες της διπλωματικής που κάνει ως φοιτητής αρχι-
τεκτονικής και διακόσμησης εσωτερικών χώρων. 

Η Χρυσή Αυγή δεν έμεινε μόνο στην επίθεση. Εμφα-
νίστηκε και έξω από τον «Ερυθρό Σταυρό» όπου νοση-
λεύεται ο Αλέξης και πέταξε τρικάκια σε μια προσπά-
θεια να εκφοβίσει περαιτέρω το θύμα της εγκληματι-
κής της ενέργειας. 

Λίγες μόνο ώρες μετά, ο Δημήτρης Λάζαρης, πατέρας
του Αλέξη, τόνιζε σε μήνυμα που έδινε στη δημοσιότητα
με αφορμή την επίθεση που δέχτηκε ο γιος του: “Όταν
μισείς τον συνάνθρωπό σου μισείς πρώτα τον εαυτό
σου. Όταν μισείς τον συμπολίτη σου και λες ότι αγαπάς
τον εαυτό σου είσαι θρασύδειλος”. Και οι δυο γονείς του
Αλέξη καλούν στο μεγάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο
το Σάββατο 8/4 στις 2μμ με κεντρικό αίτημα: να κλεί-
σουν τα γραφεία-ορμητήρια της Χρυσής Αυγής.

Καταδίκη νεοναζί για την επίθεση στην Πετρούπολη

Κλείστε τα γραφεία 
των δολοφόνων

27/4 Όλοι στα δικαστήρια

Συλλαλητήριο το Σάββατο 8/4
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Α
πίστευτα ψέματα, απόλυτη αντιστροφή
των καταθέσεων, προσπάθεια απαξίωσης
των μαρτύρων και ευτελισμού της δικαστι-

κής διαδικασίας είναι τα εργαλεία που χρησιμο-
ποιούν από την αρχή της δίκης οι συνήγοροι
υπεράσπισης των ναζί της ΧΑ. 

Σε αντίθεση με αυτά που διαλαλούσαν πριν ξε-
κινήσει η δίκη, περί “δικαιοσύνης που θα λάμψει”
οι συνήγοροι των ναζί δεν κάνουν τίποτε άλλο
παρά να παρακωλύουν τη διαδικασία με κάθε
τρόπο και με παρελκυστικές τακτικές να επιδιώ-
κουν να παραπλανήσουν την έδρα.

Σύμφωνα με την ανεκδιήγητη γραμμή υπερά-
σπισης που ακολουθούν οι δικηγόροι της ναζιστι-
κής Χ.Α, καμιά από τις υποθέσεις αυτές δεν σχε-
τίζεται με την δολοφονική δράση των ταγμάτων
εφόδου της ΧΑ: Η υπόθεση του Φοίβου Δεμερτζί-
δη ήταν «ερωτικός διαπληκτισμός», η επίθεση
στην Αντίπνοια έγινε «γιατί η γυναίκα του Σιατού-
νη είχε δεχτεί επίθεση από άγνωστους στα Πε-
τράλωνα», στο Συνεργείο ήταν «ξεκαθάρισμα λο-
γαριασμών», ενώ οι επιθέσεις στους μετανάστες
έγιναν γιατί αυτοί ήταν ενοχλητικοί. Προφανώς
κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει γιατί οι επιθέσεις
μειώθηκαν κατά κόρον από τη στιγμή που η ηγε-
σία της ΧΑ βρέθηκε πίσω από τα κάγκελα.

Τερτίπια

Είναι χαρακτηριστικό πως όλοι, μηδενός εξαι-
ρουμένου, στο σχολιασμό τους δεν αναφέρονται
καθόλου στην «πολιτική»  δραστηριότητα των πε-
λατών τους αλλά το μόνο που προσπαθούσαν να
κάνουν ήταν ή να κρυφτούν πίσω από δικονομικά
τερτίπια ή ακόμα χειρότερα να συκοφαντούν τους
μάρτυρες. Ωστόσο το χειρότερο στοιχείο από την
πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης είναι πως
όσο περνάει ο καιρός τόσο από πλευράς επιχει-
ρημάτων όσο και σε ατομικό επίπεδο υιοθετούν
πλήρως τις χρυσαυγίτικες μεθόδους. Το είδαμε
όλον αυτό τον καιρό στην συμπεριφορά τους απέ-
ναντι στους μάρτυρες, μια συμπεριφορά που χα-
ρακτηρίστηκε ακόμα και μέσα  στην αίθουσα του
δικαστηρίου σαν βασανιστική, το βλέπουμε για
άλλη μια φορά τώρα με τον σχολιασμό τους.

Η Τσαμπάζη (δικηγόρος της Σκορδέλη) αναφε-
ρόμενη στις επιθέσεις στον Αγ. Παντελεήμονα
μίλησε για Αφρικανούς που το μόνο που ξέρουν
να κάνουν είναι «να ανοίγουν μπαρ και να εκδί-
δουν τις γυναίκες τους». Οι Πακιστανοί στην Βαϊ-
νιά είναι «λαθραίοι», σύμφωνα με τον δικηγόρο
Ρουσόπουλο. Ο Ναϊμ Ελγαντούρ από τη Μου-
σουλμανική Ένωση Ελλάδας είναι «πράκτορας
ξένων μυστικών υπηρεσιών» και ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ της Πακιστανικής Κοινότητας ένας «φανατι-
κός ενάντια στην ΧΑ» σύμφωνα με τον Παπαδέλη
(συνήγορος υπεράσπισης του Κασιδιάρη και της
Siemens στην αντίστοιχη δίκη). Και ακόμα δεν
έχουμε ακούσει το σόου των Μιχαλόλιαδων
(αδερφού και ανιψιών του Μιχαλολιάκου) που ο
ρατσιστικός τους λόγος υπερβαίνει ακόμα και τα
κιλά τους. “Μας φτάσατε να μιλάμε σε Αφρικα-
νούς”, είχε πει σε μια διακοπή της δίκης κατά
την διάρκεια της εξέτασης του Σεκ Καντίμ.

Ακριβοπληρωμένοι συνήγοροι υπεράσπισης,
σε ένα σόου ρατσιστικού παραληρήματος που
δεν πείθει όμως κανένα.

Μ
ε τον σχολιασμό εκ μέρους της Πο-
λιτικής Αγωγής των συνεκδικαζόμε-
νων υποθέσεων (επιθέσεις στο Συ-

νεργείο, στο Στέκι Αντίπνοια, στα μαγαζιά
και τις κοινότητες των Αφρικανών στην πλ.
Αμερικής, στα Τζαμιά και στα σπίτια των με-
ταναστών από το κέντρο της Αθήνας μέχρι
την Ιεράπετρα, αλλά και με την υπόθεση της
επίθεσης στον μαθητή Φ. Δεμερτζίδη) συνε-
χίστηκε και στις 30/3 (141η δικάσιμος) η δί-
κη των ναζί της ΧΑ στο Εφετείο. Η διαδικα-
σία του σχολιασμού είχε ξεκινήσει την προ-
ηγούμενη βδομάδα με τον Θανάση Καμπα-
γιάννη από την Πολιτική Αγωγή των Αιγύ-
πτιων Αλιεργατών.

Από την πλευρά των συνδικαλιστών του
ΠΑΜΕ ο συνήγορος Μάνος Μαλαγάρης
στάθηκε στα στοιχεία που συνηγορούν στην
προετοιμασία και την οργάνωση των επιθέ-
σεων. Ιδιαίτερο βάρος έριξε στα περιστατι-
κά στα οποία υπάρχει ευθεία εμπλοκή της
ηγεσίας της ΧΑ, όπως στην επίθεση στο Συ-
νεργείο με την παρουσία Λαγού, Μίχου,
στην περίπτωση της Αντίπνοιας με την κατα-
δίκη Σιατούνη που βρέθηκε στα ψηφοδέλτια
της ΧΑ, στην επίθεση του Αγ. Παντελεήμονα
υπό την ηγεσία της Σκορδέλη. Στην υπόθε-
ση της Βαϊνιάς αναδείχτηκε το γεγονός ότι
η σύλληψη και η εξάρθρωση του χρυσαυγί-
τικου πυρήνα στην περιοχή βοήθησε στην
εξάλειψη των επιθέσεων εκεί.

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο Κώστας
Παπαδάκης από τους Αιγύπτιους αλιεργά-
τες: Σε έναν από τους πιο αναλυτικούς σχο-
λιασμούς της ημέρας, ο Κ. Παπαδάκης ανέ-
δειξε τα βασικά στοιχεία στη δράση της να-
ζιστικής συμμορίας που επιβεβαιώνουν το
παραπεμπτικό βούλευμα, όσον αφορά την
εγκληματική οργάνωση: Η προετοιμασία της
επίθεσης, η δράση πολυπρόσωπης - αριθ-
μητικά υπερέχουσας ομάδας, η ταχύτητα, ο
συντονισμός, η πειθαρχία και η ψυχραιμία, η
δήλωση της πολιτικής ταυτότητας, η προ-
ηγούμενη και επόμενη έγκριση της ηγεσίας,
η ασυλία της αστυνομίας. Στάθηκε ιδιαίτερα
στην αίσθηση ακαταδίωκτου που ένιωθαν οι

χρυσαυγίτες, στην ασυλία που είχαν από τις
αστυνομικές αρχές. Όπως φάνηκε και στην
περίπτωση της Βαϊνιάς που οι Πακιστανοί
θύματα της επίθεσης βρέθηκαν για ενάμιση
μήνα στα κρατητήρια. 

“Οι καταθέσεις των μαρτύρων έχουν ει-
σφέρει τουλάχιστον είκοσι συγκεκριμένα πε-
ριστατικά εγκληματικής βίας Χρυσαυγιτών
εναντίον μεταναστών κυρίως, που έχουν μεί-
νει ακαταδίωκτες σε χρόνους προηγούμε-
νους και ενδιάμεσους από τις επιθέσεις αυ-
τές. Πάντως ξεκινάνε πριν από το Αντίπνοια
και κορυφώνονται μέχρι το 2013 και όχι μό-
νο δεν διώκονται αποτελεσματικά, αλλά κυ-
ρίως βρίσκουν τον μπελά τους τα θύματά
τους και είναι κάτι το οποίο πολλαπλασιάζει
την επικινδυνότητα της εγκληματικής δρά-
σης της Χ.Α., την οπλίζει κυριολεκτικά και
την προετοιμάζει έτσι ώστε να φτάσει μετά
στη δολοφονία του Φύσσα και σε όλα τα άλ-
λα”, τόνισε στο κλείσιμο του σχολιασμού
του ο Κώστας Παπαδάκης.

Παρατήρηση

Λίγο νωρίτερα μιλώντας για την επίθεση
στο Συνεργείο είχε κάνει μια σημαντική πα-
ρατήρηση σχετικά με την ύπαρξη του βου-
λευτικού αυτοκινήτου του χρυσαυγίτη Λα-
γού: “Το δικαστήριό σας θα πρέπει να ανα-
λογιστεί ότι εάν αυτή είχε αποκαλυφθεί έγ-
καιρα όσον αφορά το πρόσωπο του χρήστη
του αυτοκινήτου αυτού, δεδομένου ότι όταν
θα φτάσουμε στα αναγνωστέα θα δείτε ένα
έγγραφο της ανακρίτριας από 3 Σεπτεμβρί-
ου 2013 στην Ελληνική Βουλή, το οποίο ρω-
τάει ποιός είναι ο χρήστης του βουλευτικού
αυτοκινήτου, αν αυτή η ερώτηση είχε απαν-
τηθεί πριν τις 17 Σεπτεμβρίου, μπορεί να
μην είχαμε θρηνήσει το Φύσσα και τα περι-
στατικά τα οποία προηγήθηκαν”. 

“Η διενέργεια της εγκληματικής δράσης
δεν ήταν κάτι τοπικό, αλλά αφορούσε σε
όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα”, τόνισε
από την μεριά της οικογένειας Φύσσα η
Χρύσα Παπαδοπούλου που στο σχολιασμό
της στάθηκε ιδιαίτερα στην προσπάθεια της

ΧΑ σαν οργάνωση να επιβάλει το φόβο. “Οι
επιθέσεις, δεν είναι προσωποπαγή εγκλήμα-
τα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν γνω-
ρίζονται οι δράστες με τα θύματα. Ο σκο-
πός είναι η τρομοκράτηση των αλλοδαπών
και των αλλόθρησκων. Η πρόταση της ΧΑ
για το μεταναστευτικό ήταν «να τους δέρ-
νουμε και να φοβηθούν να φύγουν»”. Στον
βαθμό βιαιότητας ανάλογα με την περίπτω-
ση της επίθεσης, στοιχείο που αναδεικνύει
την οργανωμένη δράση της ΧΑ, στάθηκε η
Ελευθερία Τσομπατζόγλου από την οικογέ-
νεια Φύσσα.

Τον σχολιασμό από τη μεριά της πολιτι-
κής αγωγής έκλεισε ο Δημήτρης Ζώτος από
τους Αιγύπτιους αλιεργάτες. Κάνοντας εκτε-
νείς αναφορές στις υποθέσεις της Αντίπνοια
και του Συνεργείου, ο Δ. Ζώτος ανέδειξε την
άμεση εμπλοκή της ίδιας της ηγεσίας της
ΧΑ μέσω της παρουσίας της (βλ. Λαγός Μί-
χος στο Συνεργείο) ή της αφ' υψηλού στήρι-
ξής της (βλ. Κασιδιάρης, Λαγός στην περί-
πτωση Σιατούνη στην Αντίπνοια). “Υπάρχει
μεγαλύτερη ανταμοιβή από το να βάζεις κά-
ποιον που είναι υπόδικος σε ψηφοδέλτιο
της οργάνωσης;”, αναρωτήθηκε.

Στην συνέχεια μίλησε για “τη δεύτερη κα-
τηγορία στόχων: οι αλλοδαποί, είναι κατσα-
ρίδες, είναι υπάνθρωποι. Αυτό είναι το κεν-
τρικό σύνθημα της ΧΑ και το υλοποιεί στην
πράξη”. Ο Δ. Ζώτος χαρακτήρισε σημαντι-
κές όλες τις καταθέσεις των μεταναστών
αφού όχι μόνο ανέδειξαν το εύρος της επι-
θετικής δραστηριότητας της ΧΑ σε όλη την
Ελλάδα αλλά και στο δια ταύτα της υπόθε-
σης αφού ταυτοποίησαν ηγετικά στελέχη
όπως την Σκορδέλη, τον Παναγιώταρο, κ.ά.

Κυριάκος Μπάνος

Οι επόμενες δικάσιμοι
Επόμενες δικάσιμοι για το μήνα Απρίλη είναι: 
6/4 και 27/4 στο Εφετείο και  10/4, 11/4, 12/4 
και 25/4 στον Κορυδαλλό. 
Οι νέες ημερομηνίες που ανακοινώθηκαν για το Μάη
είναι 3/5, 8/5, 16/5, 22/5 στο Εφετείο, 
2/5, 9/5, 15/5, 23/5, 26/5 και 30/5 στον Κορυδαλλό.

ΟΙ ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΗΣ ΧΑ
OI ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΥΣΗΣ ΑΥΓΗΣ

Με την έγκριση της ηγεσίας 
και την ασυλία της αστυνομίας

Συκοφαντικά
παραληρήματα
ρατσιστικού λόγου 

Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τη δίκη της ΧΑ
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Αθήνα, 18-21 Μάη στην ΑΣΟΕΕ

Δημήτρης Αγγελίδης
δημοσιογράφος 

Ντίνος Αγιομαμμίτης
Εργατική Δημοκρατία, Κύπρος

Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

Χρίστος Αργύρης
Γενικό Συμβούλιο ΑΔΕΔΥ

Τζαβέντ Ασλάμ
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας

Λένα Βερδέ
Δημοσιογράφος, Εργατική Αλληλεγγύη

Κώστας Βλασόπουλος 
Πανεπιστημιακός Κρήτη

Πάνος Γκαργκάνας
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη

Θανάσης Διαβολάκης
ΔΣ ΟΙΕΛΕ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Βασίλης Δρουκόπουλος
οικονομολόγος πανεπιστημιακός

Δημήτρης Ζώτος
δικηγόρος, πολιτική 
αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Κατερίνα Θωίδου 
Δημοτική συμβουλος Νίκαιας

Μάκης Καβουριάρης
πανεπιστημιακός

Θανάσης Καμπαγιάννης
δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Χριστίνα Καρακιουλάφη
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Κώστας Καρπόζηλος
Συγγραφέας βιβλίου “Η Κόκκινη Αμερική”

Κώστας Καταραχιάς 
πρόεδρος σωματείου εργαζομένων 
στο νοσοκομείο «Αγ. Σάββας»

Σωτήρης Κοντογιάννης 
Αρθρογράφος

Βασίλης Κουκαλάνι
Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

Γιάννης Κούτρας 
ΔΣ ΕΝΙΘ

Δήμητρα Κυρίλλου 
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πέτρος Κωνσταντίνου 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Tάσος Κωστόπουλος
συγγραφέας, δημοσιογράφος 
Εφημερίδα των Συντακτών 

Χρήστος Λάσκος
εκπαιδευτικός, οικονομολόγος 

Παναγιώτης Λαφαζάνης
ΛΑ.Ε.

Δημήτρης Λιβιεράτος
ιστορικός

Μωυσής Λίτσης
δημοσιογράφος

Μιχάλης Λυμπεράτος
ιστορικός πανεπιστημιακός

Ζανέττα Λυσικάτου
ΓΣ ΟΕΝΓΕ

Τζώρτζ Μάρτιν
ΗΠΑ, Καμπάνια 
κατά του Τράμπ

Μανώλης Μαστοράκης
ΔΣ Συλλόγου προσωπικού ΕΥΔΑΠ

Τζεμαλί Μηλιαζήμ
δάσκαλος σε μειονοτικό σχολείο

Λέανδρος Μπόλαρης
ιστορικός

Μελτέμ Οραλ
DSIP, Τουρκία

Κώστας Παπαδάκης
δικηγόρος, πολιτική 
αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Προκόπης Παπαστράτης, 
ιστορικός πανεπιστημιακός

Γιώργος Πίττας
Δημοσιογράφος, 
Εργατική Αλληλεγγύη

Κώστας Πίττας
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Φύλλια Πολίτη 
ΣΕΚ Θεσσαλονίκη

Σεραφείμ Ρίζος 
δημοτικός σύμβουλος Χανιά

Γιάννης Σηφακάκης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Δημήτρης Σκλαβενίτης
Συγγραφέας του βιβλίου 
“Κάτσε καλά Γεράσιμε”

Νίκος Στραβελάκης
πανεστημιακός ΝΟΠΕ

Μαρία Στύλλου
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω

Βανίνα Τζιουντιτσελί
NPA, Γαλλία

Μεταξύ των ομιλητών θα βρίσκονται οι:

100 χρόνια από τη 
Ρώσικη Επανάσταση
Ουτοπία ή επικαιρότητα
-Η Επανάσταση και ο Πόλεμος
-Οι Μπολσεβίκοι, το κόμμα της νίκης
-Λένιν, Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση
-Αναρχικοί και Μπολσεβίκοι
-Οι Γυναίκες στην Επανάσταση
-Η Τέχνη στην Επανάσταση: 
Ρώσικη Πρωτοπορία

-Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση

Ο καπιταλισμός σήμερα
-Η Αμερική του Τραμπ 
και το νέο κίνημα

-Η “Κόκκινη Αμερική”
-60 χρόνια από την ΕΟΚ / 
Η κρίση στην ΕΕ

-Η οικονομική κρίση παγκόσμια

50 χρόνια 
από τη Χούντα
-Από τον Εμφύλιο 
στα Ιουλιανά του 1965
-Δικτατορία και αντίσταση
-45 χρόνια Οργάνωση 
Σοσιαλιστική Επανάσταση

Εργατικό κίνημα και Αριστερά
-Το ΣΕΚΕ και ο Παντελής Πουλιόπουλος
-Αντίσταση η Επανάσταση που χάθηκε
-Η πάλη ενάντια στα Μνημόνια διαρκείας
-Η Αριστερή εναλλακτική
-Το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα
-Ρεφορμισμός: τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Μαρξισμός: Θεωρία και Πράξη
-Η Διαλεκτική και η μέθοδος του Μαρξ
-Καπιταλισμός, εκμετάλλευση και κρίσεις
-Κράτος και επανάσταση
-Αλλοτρίωση και απελευθέρωση

Αντίσταση στον ρατσισμό 
και την ακροδεξιά
-Κλείστε τα στρατόπεδα, ανοίξτε τις πόλεις
-Η δίκη της Χρυσής Αυγής
-Ισλαμοφοβία, ο σύγχρονος ρατσισμός
-Το Εβραϊκό ζήτημα

Μαρξισμός 
και απελευθέρωση
-Η επαναστατική πάλη των Γυναικών
-Καπιταλισμός και ομοφοβία
-Τζον Μπέργκερ, η μαρξιστική ματιά
-Το σινεμά ενάντια στην καταπίεση

Ιμπεριαλισμός σήμερα
-Η θεωρία του Ιμπεριαλισμού
-Ανταγωνισμοί και πόλεμοι
-Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος /
Διεθνιστική Αλληλεγγύη

Επαναστάσεις 
και επαναστάτες
-Η Ροζα Λουξεμπουργκ 

και η Γερμανική Επανάσταση
-Αντόνιο Γκράμσι. Η Κόκκινη Διετία στην Ιταλία

-Λέον Τρότσκι και η δεκατία του 30
-Λένιν, Κόμμα, τάξη, κίνημα

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2017 

Η Εργατική τάξη χθές και σήμερα
-Υπάρχει σήμερα ο “ιστορικός νεκροθάφτης”;
-Το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο
-Τα συνδικάτα ανήκουν 
στους εργάτες

Οι θεματικές και οι συζητήσεις στο τετραήμερο

“Ο
μαρξισμός δεν είναι δόγμα, είναι οδη-
γός για τη δράση”, έλεγε ο Ένγκελς
ενάμιση περίπου αιώνα πριν. Αυτή τη

θέση έχει ως πυξίδα του το ετήσιο φεστιβάλ του
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος “Μαρξι-
σμός”, ο 30ός στη σειρά φέτος. Από το 1988 μέ-
χρι σήμερα, ο “Μαρξισμός” συγκεντρώνει τις
αγωνιστικές και πολιτικές εμπειρίες των εργατών
και της νεολαίας την προηγούμενη χρονιά, δίνει
το στίγμα για τις μάχες που έχουν να δώσουν
την επόμενη περίοδο και ανα-
δεικνύει, μέσα από ανοιχτή
συντροφική συζήτηση με
όλες τις δυνάμεις του κινήμα-
τος και της αριστεράς, τη συ-
νολική προοπτική τους.

Το 1988 συμπληρώνονταν
είκοσι χρόνια από το Μάη του
‘68. Οι απολογητές του συ-
στήματος διακήρυτταν τότε
ότι ο νεοφιλελευθερισμός
έχει θριαμβεύσει και ότι οι
ιδέες του μαρξισμού και της
σύγκρουσης με τον καπιταλι-
σμό είναι νεκρές. Ο “Μαρξι-
σμός”, που οργάνωσε για
πρώτη φορά εκείνη τη χρονιά
η Οργάνωση Σοσιαλιστική
Επανάσταση από την οποία
προέρχεται το ΣΕΚ, έδωσε τη
μάχη για να υπερασπίσει την επικαιρότητα του
Μάη και των επαναστατικών ιδεών. Και αυτή την
προσπάθεια συνέχισε τα επόμενα χρόνια σε μια
στιγμή που και η αριστερά -μετά τις καταρρεύ-
σεις των καθεστώτων του ανατολικού μπλοκ-
προσαρμοζόταν στις ιδέες της αγοράς.

Στις αρχές του ‘90, η κυβέρνηση της ΝΔ με
τον Μητσοτάκη εξαπέλυε μια σκληρή νεοφιλε-
λεύθερη επίθεση στην εργατική τάξη και τη νεο-
λαία σε όλα τα μέτωπα: ασφαλιστικό, ιδιωτικο-
ποιήσεις αλλά και εθνικιστικές εκστρατείες για
το “όνομα της Μακεδονίας”. Η συζήτηση για
τους εργατικούς αγώνες και την προοπτική
τους, δεμένη με την πάλη ενάντια στον εθνικι-
σμό, ήταν στο κέντρο των “Μαρξισμών” εκείνα
τα χρόνια. Οι απεργοί των μπλε λεωφορείων
(ΕΑΣ) και της ΔΕΗ που έγιναν τα σύμβολα αντί-
στασης ενάντια σε αυτές τις επιθέσεις αλλά και
όλοι όσοι πρωτοστάτησαν στις μάχες που έριξαν
το Μητσοτάκη είχαν φιλοξενηθεί στο φεστιβάλ.

Η επιστροφή του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το
1993 διέψευσε όλες τις ελπίδες για κατάργηση
των νεοφιλελεύθερων μέτρων της προηγούμε-
νης κυβέρνησης. Σύντομα το “εκσυχρονιστικό”
ΠΑΣΟΚ του Σημίτη έγινε δυσδιάκριτο από τη νε-
οφιλελεύθερη ΝΔ. Από τότε και μέχρι το τέλος

της δεκαετίας του '90, ο “Μαρξισμός” έδινε τη
μάχη ενάντια στις ιδέες της δεξιάς σοσιαλδημο-
κρατίας που διακήρυττε ότι η ένταξη στην ΟΝΕ
και το ευρώ ήταν “μονόδρομος”, ότι το μόνο στο

οποίο μπορούμε να ελπί-
ζουμε είναι στην “ευρω-
παϊκή προοπτική” της χώ-
ρας και μια “αγορά με αν-
θρώπινο πρόσωπο”. Οι ερ-
γάτες του Σκαραμαγκά το
1995, οι απεργοί καθηγη-
τές και οι απεργοί της Ιο-
νικής το 1998, κάθε αγώ-
νας που έδινε η εργατική
τάξη και η νεολαία ενάντια
σε αυτό το ψεύτικο ρεαλι-
σμό σημάδευε τις συζητή-
σεις του “Μαρξισμού”. Το
ίδιο και η κουβέντα που
άνοιγε για την εναλλακτι-
κή στη χρεοκοπία της σο-
σιαλδημοκρατίας.

Βάσεις

Η εμφάνιση του αντικαπιταλιστικου κινήματος
στο Σιάτλ το 1999 ήταν για το ΣΕΚ το σημάδι ότι
οι ιδέες της σύγκρουσης με το σύστημα ξανα-
γεννιούνται μαζικά και διεθνώς. Η οργάνωση των
διαδηλώσεων της Πράγας ενάντια στη σύνοδο
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της
Παγκόσμιας Τράπεζας το Σεπτέμβρη του 2000,
της Γένοβα ενάντια στη συνάντηση των G8 τον
Ιούλη του 2001, “πέρασε” μέσα από τους “Μαρ-
ξισμούς”. Από τότε μπήκαν οι βάσεις για τις μά-
χες των τελευταίων χρόνων ενάντια στο ΔΝΤ και
όλους τους διεθνείς οργανισμούς που επιβάλ-
λουν τα μνημόνια στη χώρα μας.

Το ίδιο συνέβη με την οργάνωση του αντιπολε-
μικού κινήματος ενάντια στην εισβολή του
Μπους στο Αφγανιστάν και το Ιράκ το 2002 και
το 2003 αντίστοιχα. Το φεστιβάλ βρέθηκε στο
κέντρο της συζήτησης για τον πόλεμο, τον ιμπε-
ριαλισμό, την πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία.
Πρωτοστάτησε εκείνα και όλα τα επόμενα χρό-
νια στο να φέρει τη φωνή του διεθνούς αντικαπι-
ταλιστικού και αντιπολεμικού κινήματος στην Ελ-
λάδα. Συνδικαλιστές από τη Γένοβα μέχρι τη Βε-
νεζουέλα, γνωστοί διανοούμενοι και ακτιβιστές
από τις ΗΠΑ μέχρι το Ιράκ, το Λίβανο και την Αί-
γυπτο συμμετείχαν στη διοργάνωση.

Η σύνδεση του αντικαπιταλιστικού και αντιπο-
λεμικού κινήματος με τους αγώνες των εργατών
και της νεολαίας ενάντια στις επιθέσεις της άρ-
χουσας τάξης και των κυβερνήσεων ήταν επίσης
στο κέντρο των “Μαρξισμών”. Δίπλα στα διεθνή
πάνελ βρίσκονταν αυτά των συμβασιούχων και
των καθαριστριών των δημόσιων σχολείων, των
τραπεζοϋπαλλήλων, των απεργών της Ολυμπια-
κής, των δασκάλων, των φοιτητικών καταλήψεων
και όλων των κομματιών που από το 2004 μέχρι
το 2009 έδιναν τις μάχες ενάντια στην κυβέρνη-
ση Καραμανλή. 

Την τελευταία εξαετία της οικονομικής κρίσης
και των μνημονίων, ο “Μαρξισμός” έχει στην
καρδιά του τις μάχες της εργατικής τάξης ενάν-
τια στις μνημονιακές επιθέσεις του Παπανδρέου,
του Παπαδήμου, των Σαμαροβενιζέλων και τώρα
του Τσίπρα. Δεν υπάρχει αγώνας, από την κατά-
ληψη της ΕΡΤ μέχρι τις καθαρίστριες, που να
μην έχει περάσει από τις συζητήσεις του “Μαρξι-
σμού”. Έχει παίξει ρόλο στη δημιουργία και το
δυνάμωμα του αντιρατσιστικού και αντιφασιστι-
κού κινήματος που παλεύει ενάντια στις ρατσι-
στικές πολιτικές της Ευρώπης-Φρούριο, ενάντια
στην άνοδο της ακροδεξιάς και τους νεοναζί δο-
λοφόνους της Χρυσής Αυγής. Μετανάστες, πρό-
σφυγες, αντιρατσιστές και αντιφασίστες ακτιβι-
στές έχουν μιλήσει για αυτές τις μάχες.

Μαρξιστές οικονομολόγοι, προσωπικότητες
της αριστεράς και των κινημάτων τόσο από την
Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό έχουν μιλήσει
αυτά τα χρόνια για τις αιτίες της κρίσεις αλλά και
τις απαντήσεις που χρειάζεται να έχει η Αριστε-
ρά. Ξανά και ξανά οι ιδέες του κοινοβουλευτικού
και του επαναστατικού δρόμου έχουν “συγκρου-
στεί” στις συζητήσεις του φεστιβάλ. Στα πλαίσια
αυτά ο “Μαρξισμός” έγινε και βήμα για τη συγ-
κρότηση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς που
οδήγησε στη δημιουργία της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Αυτή την παράδοση, που συνδυάζει την ανά-
λυση των μαρξιστικών ιδεών και της ιστορίας
του εργατικού κινήματος με την επικαιρότητα
των μαχών που δίνει η εργατική τάξη σήμερα,
συνεχίζει ο “Μαρξισμός 2017”. Και γι' αυτό είναι
αφιερωμένος στα 100 χρόνια της Ρώσικης Επα-
νάστασης. Για να δυναμώσουν οι ιδέες αλλά και
η πράξη της πάλης ενάντια στο σύστημα της εκ-
μετάλλευσης και της καταπίεσης, για να ανοίξει
σήμερα η προοπτική της ανατροπής του.

Λένα Βερδέ

Ο
φετινός Μαρξισμός είναι αφιερωμένος
στα 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανά-
σταση. Οι εκδηλώσεις που οργάνωσε το

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα τις τελευταίες
εβδομάδες σε όλη τη χώρα για τη μεγάλη αυτή
επέτειο έδειξαν ότι η συζήτηση στο τετραήμερο
θα είναι θυελλώδης.

“Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση
στη Θεσσαλονίκη στις 29/3”, έγραψαν στην αν-
ταπόκρισή τους στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Ιωάννα Κατλαμούση και ο Σάββας Κκονέ, “Την
εισήγηση έκανε ο Πάνος Γκαργκάνας, με μια
ιστορική αναδρομή στην πορεία της επανάστα-
σης από το Φλεβάρη μέχρι τον Οκτώβρη του
1917. Παρέμβαση έκανε ο Θανάσης Αγαπητός
από το ΝΑΡ υπογραμμίζοντας την ιστορική πα-
ρακαταθήκη της εργατικής επανάστασης του
'17 για το κίνημα και την εργατική τάξη που δίνει
τη μάχη σήμερα κόντρα σε μνημόνια βάζοντας
το ζήτημα της πραγματικής αριστερής εναλλα-
κτικής. Ο Μπάμπης Κουρουνδής, μέλος του ΔΣ
του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στά-
θηκε στη διάκριση ανάμεσα στη ρεφορμιστική
και επαναστατική αριστερά. Ο Μανώλης Σπαθής
τόνισε ότι η εργατική τάξη σήμερα είναι πιο δυ-
νατή όχι μόνο αριθμητικά αλλά και από άποψη
συλλογικότητας και εμπειριών αντίστασης. Η
Φύλλια Πολίτη τόνισε πως η απελευθέρωση της
εργατικής τάξης σημαίνει την απελευθέρωση
όλων των καταπιεσμένων, γυναικών, ομοφυλόφι-
λων, εθνικών μειονοτήτων, όπως έδειξαν τα επι-
τεύγματα της επανάστασης τότε”.

“Η συζήτηση για τη Ρώσικη Επανάσταση στην
Ξάνθη στις 31/3 έθιξε όλα τα καίρια σημεία”,
έγραψε η Βάσω Αλεξοπούλου, “Ο σ. Γιάννης Αγ-
γελόπουλος αναφέρθηκε στα γεγονότα από τον
Φλεβάρη μέχρι τον Οκτώβρη και τόνισε οτι οι
πραγματικές αλλαγές στην κοινωνία γίνονται
όταν η εργατική τάξη ξεσηκώνεται. Ο σ. Παντε-
λής τόνισε ότι η Ρώσικη Επανάσταση κατάφερε
να σταματήσει το σφαγείο του πολέμου. Η σ.
Βάσω υποστήριξε ότι ποτέ καμιά αστική δημο-
κρατία δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τις ανάγ-
κες των καταπιεσμένων τόσο αποτελεσματικά κι

αποφασιστικά όσο το νεαρό εργατικό κράτος
των σοβιέτ. Ο σ. Τζεμαλί έδωσε μια αναλυτική
εικόνα για τους αγώνες που δίνει σήμερα το ερ-
γατικό κίνημα στο χώρο της εκπαίδευσης τονί-
ζοντας ότι όπως και τότε έτσι και σήμερα αυτή
είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να αλλάξει τα
πράγματα. Ανέφερε ακόμα ότι η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ συνέχισε την πολιτική των διακρίσεων
απέναντι στην μειονότητα και καταπάτησε όλες
τις υποσχέσεις, μολονότι ο κόσμος της μειονό-
τητας την εμπιστεύτηκε και της έδωσε 70%-75%
στις εκλογές. Ο σ. Μιχάλης έκλεισε τη συζήτηση
καλώντας όλους τους παρευρισκόμενους στο
τετραήμερο του Μαρξισμού, στην Αθήνα”.

“Την εκδήλωση στο Περιστέρι στις 1/4 παρα-
κολούθησαν δεκάδες αγωνιστές κι αγωνίστριες
από τις γειτονιές των δυτικών, φοιτητές, εργαζό-
μενοι και μέλη της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ”, έγραψε
ο Κώστας Λάππας, “Στο χώρο της εκδήλωσης
λειτουργούσε έκθεση φωτογραφίας για την Ρώ-
σικη επανάσταση. Οι εισηγήσεις της Μαρίας
Στύλλου και του Λέανδρου Μπόλαρη εστίασαν
στο ότι η Ρώσικη Επανάσταση δεν είναι απλά
ένα φοβερό ιστορικό γεγονός, αλλά και σήμερα
επίκαιρη”.

Διαδικασία

Στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στα
Χανιά και το Ηράκλειο στις 1/4 και 2/4 αντίστοι-
χα, ομιλητές ήταν ο Κώστας Βλασόπουλος, κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Γιάν-
νης Σηφακάκης, μέλος της ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Ο
Κ. Βλασόπουλος προχώρησε σε μια αναλυτική
παρουσίαση της περιόδου από την έναρξη του
Α' Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τη Ρώσικη Επανά-
σταση και επεσήμανε τον κομβικό ρόλο που εί-
χαν οι αποφάσεις των Μπολσεβίκων στον πολιτι-
κό εξοπλισμό της εργατικής τάξης και στη νίκη”,
έγραψε ο Ειρηναίος Μαράκης για την εκδήλωση
στα Χανιά, “Ο Γ. Σηφακάκης στάθηκε στην ίδια
την επαναστατική διαδικασία το 1917, δίνοντας
έμφαση στο ρόλο του επαναστατικού κόμματος
που μπορεί να κερδίσει την πλειοψηφία στη δρά-
ση και τις επαναστατικές ιδέες. Ακολούθησαν
τοποθετήσεις για τον ρόλο των σοβιέτ, για τα
ζητήματα της στρατηγικής και της τακτικής μας
μέσα στους διάφορους αγώνες, με έμπνευση
πάντα το 1917”.

Στο Ηράκλειο, “ακούστηκαν πολλά επιχειρή-
ματα για την αναγκαιότητα της ρήξης με τον κα-
πιταλισμό σήμερα, αξιοποιώντας την εμπειρία
του Οκτώβρη”, έγραψε ο Αλέξανδρος Παπαϊ-
ωάννου, “Στην τοποθέτησή του, εργαζόμενος
απ' την ΔΕΗ έφερε το παράδειγμα του χρέους
στην Ρωσία, που ενώ μετά την επανάσταση οι
Μπολσεβίκοι το είχαν διαγράψει, στην συνέχεια
η αντεπανάσταση του σταλινισμού το ξαναδημι-
ούργησε με δανεισμό απ' το νεοσύστατο τότε
ΔΝΤ. Ο Μύρωνας, φοιτητής απ' την Ιατρική, ανα-
φέρθηκε επιγραμματικά στον ρόλο που έπαιξε ο
Τρότσκι μέσα απ' τις θεωρίες του αλλά και την
δράση και μας κάλεσε να συνεχίσουμε τις συζη-
τήσεις γύρω απ' την απελευθέρωση των κατα-
πιεσμένων στο φετινό Μαρξισμό”.

Αντίστοιχες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν
και στις σχολές της Αθήνας τη Δευτέρα 3/4 (Νο-
μική, ΤΕΙ) και την Τρίτη 4/4 (Πάντειο, Φιλοσοφι-
κή).

Σ.Μ.

Με έμπνευση 
από τη Ρώσικη Επανάσταση

30 φορές εργαστήρι 
επαναστατικών ιδεών

1993 “Απολύστε τον Μητσοτάκη”
1995 Σκαραμαγκάς εναντίον Λαλιώτη

2000 Το κίνημα στο νέο αιώνα
2005 Ο νέος αντικαπιταλισμός
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Κ
αταδικαστική απόφαση για την Ελλάδα
έβγαλε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρώπινων Δικαιωμάτων στις 30 Μάρτη

για την υπόθεση της Μανωλάδας. Η Ελλάδα
καταδικάστηκε τόσο επειδή δεν απέτρεψε την
ύπαρξη καταναγκαστικής εργασίας στην επι-
κράτειά της, όσο και επειδή δεν τιμώρησε
τους ενόχους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση της Μανωλά-
δας έγινε γνωστή τον Απρίλη του 2013, όταν
οι παραγωγοί φράουλας και οι μπράβοι τους
απάντησαν με σφαίρες στο αίτημα για πληρω-
μή των δεδουλευμένων των Μπαγκλαντεσια-
νών εργατών γης που απασχολούσαν, με απο-
λογισμό 35 τραυματίες. Η στυγνή εκμετάλλευ-
ση των εργατών ξεκινάει από πιο πριν: οι
Μπαγκλαντεσιανοί εργάζονταν απλήρωτοι στα
φραουλοχώραφα από τον Οκτώβριο του 2012
κάτω από άθλιες συνθήκες και υπό τη συνεχή
απειλή της κράτησης, της απέλασης και, όπως
αποδείχτηκε, του θανάτου. 

Η απάντηση του κινήματος στην επίθεση
ήταν άμεση και ηχηρή, με μαζικά συλλαλητή-
ρια στην περιοχή και με τη συμμετοχή αντιρα-
τσιστικών οργανώσεων, οργανώσεων μετανα-
στών, σωματείων και συνδικάτων. Η ΚΕΕΡΦΑ
και η Ένωση Μεταναστών Εργατών πρωτοστά-
τησαν. Έτσι, η ιστορία των εργατών γης έγινε
διεθνώς γνωστή και προκάλεσε κατακραυγή.

Στυγνή εκμετ   άλλευση

Ωστόσο η Δικαιοσύνη δεν είδε ούτε τη στυ-
γνή εκμετάλλευση, ούτε τα σκάγια και τις
σφαίρες στα σώματα των 35 εργατών γης, ενώ
η αστυνομία έκανε λόγο για διαμάχη μεταξύ
μεταναστών και τα κυρίαρχα ΜΜΕ για πυροβο-
λισμούς στον αέρα. Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο
Πατρών αθώωσε το αφεντικό Ν. Βαγγελάτο
και τον ένα επιστάτη. Στους δύο άλλους δρά-
στες της επίθεσης επέβαλε ποινές για επικίν-
δυνες σωματικές βλάβες και συνέργεια, αντί-
στοιχα. Τους έριξε δηλαδή στα πούπουλα. Το
2014 ο Άρειος Πάγος «επισφράγισε» την από-
φαση του Εφετείου: άφησε σε ισχύ την αθωω-
τική απόφαση και οι παραλίγο συνειδητά δολο-
φόνοι εργοδότες δεν ξαναδικάστηκαν.

Οι 42 μετανάστες που προσέφυγαν στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιώθηκαν και θα απο-
ζημιωθούν για τις βλάβες που υπέστησαν και
για τα δικαστικά έξοδα. Η απόφαση του ΕΔΑΔ
είναι ένα ξεμπρόστιασμα για κάθε κομμάτι
που εμπλέκεται στην υπόθεση, από τα αφεντι-
κά που στην πραγματικότητα ανάγκαζαν τους
εργάτες να δουλεύουν κάτω από την κάννη,
την αστυνομία που δεν έκανε επαρκή έρευνα,
τα ΜΜΕ που συκοφαντούσαν τους μετανά-
στες, το δικαστήριο που αθώωσε τον βασικό
υπαίτιο, ακόμη και την ελληνική Δικαιοσύνη
συνολικά που ούτε στο τελευταίο βήμα δεν
προσπάθησε να τιμωρήσει τους δουλοκτήτες.

Παράλληλα, με τις διαστάσεις που πήρε χά-
ρη στις εργατικές κινητοποιήσεις η υπόθεση
των φραουλοχώραφων στη Μανωλάδα, απο-
καλύφθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν και
άλλες «Μανωλάδες», πράγμα που δείχνει ότι η
απάντηση σε κάθε τέτοια εργοδοτική-ρατσι-
στική επίθεση και στην προσπάθεια συγκάλυ-
ψής της είναι οι οργανωμένοι αγώνες ντόπιων
και μεταναστών, με αίτημα χαρτιά σε όλους
και εργασία με πλήρη δικαιώματα.

Τα προσφυγόπουλα στα σχολεία

Ε
ικοσιεννιάχρονος πρόσφυγας από τη
Συρία αυτοπυρπολήθηκε στο στρατό-
πεδο συγκέντρωσης ΒΙΑΛ της Χίου στις

30/3. Μεταφέρθηκε αρχικά στο Σκυλίτσειο
Νοσοκομείο και στη συνέχεια στην Αθήνα με
εγκαύματα στο 85% του σώματός του. Στο
σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφόρησε, ο πρό-
σφυγας φαίνεται να απειλεί να αυτοπυρπολη-
θεί μπροστά από την είσοδο των φρικτών εγ-
καταστάσεων της ΒΙΑΛ, όταν ένας αστυνομι-
κός σε μια εντελώς πρόχειρη, επιπόλαιη και
όπως αποδείχτηκε επικίνδυνη προσπάθεια να
τον σταματήσει, ουσιαστικά επιτάχυνε τον αυ-
τοπυρπολισμό του.

Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε κυκλο-
φορήσει υλικό από το ίδιο στρατόπεδο το
οποίο αποκάλυπτε τις συνθήκες κάτω από τις
οποίες κρατούνται οι νεοαφιχθέντες: στρι-
μωγμένοι δεκάδες άνθρωποι μέσα σε ένα
κλουβί, μέσα σε ένα τσιμεντένιο κτίριο. Στην
κατακραυγή που ακολούθησε για το κλουβί,
το Υπουργείο απάντησε ότι δεν πρόκειται για
κλουβί, επειδή… είναι ανοιχτό από πάνω! Η
Ύπατη Αρμοστεία κατάγγειλε ότι είχε επιση-
μάνει στο Υπουργείο την ανάγκη αφαίρεσής

του από το Δεκέμβρη του 2016. Το κλουβί
αφαιρέθηκε κάτω από την πίεση της κατα-
κραυγής μετά την αποκάλυψη των φωτογρα-
φιών. Ακολούθησε η απόπειρα αυτοκτονίας
του 29χρονου πρόσφυγα.

Ένα χρόνο μετά τη συμφωνία Ελλάδας –
ΕΕ – Τουρκίας και παρά τα παράσημα που δί-
νει στον εαυτό της η κυβέρνηση για τη διαχεί-
ριση του προσφυγικού, τα νησιά αποτελούν
το εσωτερικό σύνορο της χώρας, με εκατον-
τάδες πρόσφυγες εγκλωβισμένους σε καταυ-
λισμούς – κολαστήρια, χωρίς καμία προοπτι-
κή ασύλου και συχνά χωρίς να γνωρίζουν καν
τι πρόκειται να γίνει, δημιουργώντας έτσι τις
καταλληλότερες συνθήκες για πράξεις από-
γνωσης.

Τρεις ημέρες πριν τον αυτοπυρπολισμό στη
ΒΙΑΛ, ένας άλλος Σύρος πρόσφυγας, ο Αχμάντ,
είχε βρεθεί κρεμασμένος στην πύλη Ε3 του
Πειραιά. Ο 25χρονος Αχμάντ ήταν από τους
πρόσφυγες που ζούσαν για μήνες στην πύλη
Ε1 του λιμανιού κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Είχε ωστόσο κατορθώσει να μπει σε μια δομή
φιλοξενίας, ενώ έχει και οικογένεια στη Συρία. 

Τα δύο αυτά περιστατικά αποτελούν μια
ακόμη τρομαχτική και εξοργιστική απόδειξη
ότι η μεταναστευτική πολιτική του Μουζάλα,
όχι μόνο δεν είναι «ό,τι καλύτερο μπορεί η κυ-
βέρνηση να κάνει», αλλά αντίθετα είναι δολο-
φονική. Η ζωή στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης κάνει τα τραύματα του πολέμου και της
προσφυγιάς όλο και πιο ασήκωτα, ενώ όσο
δεν υπάρχει πρόσβαση σε κοινωνικές δομές
και υπηρεσίες ασύλου η απόγνωση ακολουθεί
τα θύματα της πολιτικής αυτής ακόμη κι αν
δε ζουν πια σε κλουβιά ή σκηνές. Το αίτημα
για «ανοιχτές πόλεις», που ανέδειξε το αντι-
ρατσιστικό κίνημα μαζί με τους πρόσφυγες
όλο το προηγούμενο διάστημα και που ο Συ-
νήγορος του Πολίτη πρόσφατα παραδέχτηκε
ως το μέλημα που πρέπει να απασχολεί το
Υπουργείο, γίνεται μέρα με τη μέρα όλο και
πιο επιτακτικό.

Αφροδίτη Φράγκου

Να σπάσουμε τα “κλουβιά”

Βίντεο η 18Μ 
και η συνέχεια

Η
μεγάλη επιτυχία της διεθνούς ημέρας ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό στις 18
Μάρτη ανοίγει πλατιά τη συζήτηση αφενός

για το πώς έγινε εφικτή αυτή η επιτυχία και αφετέ-
ρου τι παρακαταθήκες αφήνει τις μάχες που συνεχί-
ζονται σε όλα τα μέτωπα.

Το βίντεο που έβγαλε η ΚΕΕΡΦΑ για την κινητο-
ποίηση επιχειρεί να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση.
Αρχικά δίνει μια συνολική εικόνα της διεθνούς και
πανελλαδικής διάστασης της κινητοποίησης. Στη
συνέχεια κάνει αναδρομή στο πώς χτίστηκε αυτή η
διαδήλωση βήμα βήμα, ξεκινώντας από τη διεθνή
συνάντηση 15-16 Οκτώβρη 2016 που έγινε στο
Ρουφ με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ και διεθνή συμ-
μετοχή από αντιρατσιστικές-αντιφασιστικές πρωτο-
βουλίες και οργανώσεις, όπου πάρθηκε, μεταξύ άλ-
λων, η απόφαση για τις 18 Μάρτη. Ακολουθούν οι
ημέρες δράσης σε γειτονιές, σχολές, εργατικούς
χώρους κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η προσπάθεια οργά-
νωσης των προσφύγων μέσα στα στρατόπεδα: από
τις επισκέψεις που διοργανώθηκαν με πρωτοβουλία
της ΚΕΕΡΦΑ και συμμετοχή συνδικαλιστών/τριων,
αντιρατσιστών/τριων, αλληλέγγυων και αντιρατσι-
στικών οργανώσεων, όπου και έγινε η σύνδεση και
το κάλεσμα στην κινητοποίηση, μέχρι τη δράση των
ίδιων των προσφύγων ώστε να οργανώσουν το κα-
τέβασμα στην Ομόνοια και να στήσουν τα δικά τους
μπλοκ.

Μετά τις εικόνες από τη μαζικότατη διαδήλωση
στην Ομόνοια και τις ομιλίες πριν ξεκινήσει η πο-
ρεία, το βίντεο καλεί στους επόμενους μεγάλους
αντιφασιστικούς-αντιρατσιστικούς σταθμούς: αντι-
φασιστική διαδήλωση έξω από το Εφετείο στις 27/4
(αμέσως μετά την επέτειο των 50 χρόνων από την
άνοδο της χούντας και των 2 χρόνων από την έναρ-
ξη της δίκης της Χρυσής Αυγής) και εργατική πρω-
τομαγιά ντόπιων και μεταναστών εργατών.

Μπορείτε να βρείτε το βίντεο στο youtube, στο κα-
νάλι SEKbroadcast, με τίτλο «18/3/17 Στους δρόμους
ενάντια σε ρατσισμό και νεοναζί» (https://www.youtu-
be.com/watch?v=25nqrPQwmd8&t=20s).

Δ
ύο ακόμα σχολεία, το Δημοτικό
και το Γυμνάσιο της Αυλώνας, δέ-
χτηκαν προσφυγόπουλα από το

στρατόπεδο της Μαλακάσας. Και στα
δύο, μαθητές από το πρωινό σχολείο πε-
ρίμεναν μέχρι το μεσημέρι για να τα υπο-
δεχθούν με δώρα και για να πάρουν μέ-
ρος σε δραστηριότητες καλωσορίσμα-
τος (τραγούδι, μουσική, συζήτηση). Για
μια ακόμη φορά, αλληλέγγυος κόσμος
των γύρω περιοχών ήταν έξω από το
σχολείο για να δείξει στα παιδιά των
προσφύγων ότι είναι καλοδεχούμενα.

Παράλληλα, η συζήτηση για την ανάγ-
κη να δοθεί τέτοιου είδους συνέχεια σχο-
λείο το σχολείο, πλουτίζει με τις πρωτο-
βουλίες των εκπαιδευτικών που αγωνί-
ζονται κατά του ρατσισμού. Όπως μας
μεταφέρει η Μαριλένα Κουντούρη από
την ΚΕΕΡΦΑ Χαλανδρίου: «Την Κυριακή
2/4 ο Δήμος Χαλανδρίου σε συνεργασία
με τον σύλλογο εκπαιδευτικών "Περι-
κλής" οργάνωσαν εκδήλωση με θέμα "Τα
σχολεία μας ανοιχτή αγκαλιά για τα προ-
σφυγόπουλα". 

Την συζήτηση άνοιξε ο πρόεδρος του
συλλόγου, Σπύρος Γεωργόπουλος, ο
οποίος τόνισε πως η μάχη για την ένταξη
των παιδιών των προσφύγων στα σχο-
λεία είναι δεμένη με τη μάχη για μαζι-

κούς και μόνιμους διορισμούς. Στη συνέ-
χεια μίλησε ο Περικλής Παυλίδης, καθη-
γητής στο ΑΠΘ, ο οποίος έδωσε την ει-
κόνα της συνολικής αποτυχίας της ΕΕ
στη διαχείριση του προσφυγικού, υπο-
γραμμίζοντας τη σημασία που έχει η μά-
χη ενάντια στον ρατσισμό και την ακρο-
δεξιά. 

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προ-
βλήθηκε και βίντεο που είχαν φτιάξει εκ-
παιδευτικοί. Ακολούθησε πλούσια συζή-
τηση με παρεμβάσεις από καθηγητές και
κόσμο της γειτονιάς.

Σαν ΚΕΕΡΦΑ τοποθετηθήκαμε και θυ-
μίσαμε τη μάχη που έδωσε το αντιρατσι-
στικό και εργατικό κίνημα τη δεκαετία
του ‘90 για ένταξη των μεταναστών από
την Αλβανία. Μιλήσαμε για τα μεγάλα
συλλαλητήρια που έγιναν στις 18 και 19
Μάρτη σε όλον τον πλανήτη, τονίσαμε
τον πρωταγωνιστικό ρόλο των προσφύ-
γων στο διεθνές κίνημα αυτή τη στιγμή.
Υπογραμμίσαμε πως μαζί με τους πρό-
σφυγες, το κίνημα που παλεύει για να
κλείσουν τα στρατόπεδα, να μπουν οι
φασίστες στη φυλακή αλλά και για να
κερδίσουμε προσλήψεις και να σταματή-
σουμε τη λιτότητα και τα μνημόνια, είναι
πιο δυνατό».

Όχι άλλες
Μανωλάδες

Προσφυγόπουλα στο Γυμνάσιο Αυλώνας



Τ
ο 20ο συνέδριο του ΚΚΕ ολο-
κλήρωσε τις εργασίες του το
περασμένο Σαββατοκύριακο

με την ομόφωνη έγκριση της Πολιτι-
κής Απόφασης και την εκλογή της
νέας Κ.Ε. του κόμματος. Με μια
πρώτη ματιά λίγα πράγματα αλλάξα-
νε στην πολιτική του. Κάτι τέτοιο,
όμως, θα ήταν μια βιαστική και επι-
φανειακή εκτίμηση.

Ο Δ. Κουτσούμπας, που επανεκλέ-
χτηκε γ.γ, είπε παρουσιάζοντας την
εισήγηση της ΚΕ στην έναρξη του
συνεδρίου ότι την περασμένη τετρα-
ετία το κόμμα «ανταποκρίθηκε με
επιτυχία στην ιδεολογική-πολιτική
πάλη ενάντια… στο στόχο περιθω-
ριοποίησής του, αλλά και στην προ-
σπάθεια κατάταξής του στα κόμμα-
τα του συστήματος… τις επιθέσεις
‘φιλίας’ - αρχικά εκ μέρους του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και αργότερα εκ μέρους της
ΛΑΕ και άλλων οπορτουνιστικών δυ-
νάμεων - για να συρθεί στην ‘αντι-
μνημονιακή’ γραμμή, στην πολιτική
της δήθεν ‘πιο δίκαιης διανομής σε
συνθήκες θυσιών’ …Στην προβολή
από τον οπορτουνισμό των λεγόμε-
νων μεταβατικών προγραμμάτων…».

Όμως, η φόρμουλα ότι το «κόμμα
άντεξε» γίνεται ολοένα και λιγότερο
πειστική. Από το 2013 που έγινε το
προηγούμενο συνέδριο, έχουν με-
σολαβήσει κάμποσα γεγονότα. Οι
αγώνες του κινήματος που οδήγη-
σαν σε κρίση και κατόπιν σε κατάρ-
ρευση πρώτα την τρικομματική κυ-
βέρνηση και μετά την κυβέρνηση
των Σαμαροβενιζέλων, η άνοδος του
ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, οι συμβιβα-
σμοί και οι προδοσίες του, το δημο-
ψήφισμα, η κρίση του ΣΥΡΙΖΑ, για
να αναφερθούμε μόνο στις εξελίξεις
στην Ελλάδα. Το να δηλώνει ένα
κόμμα που αυτοπροσδιορίζεται ως
επαναστατικό ότι απ’ όλη αυτή την
πορεία, αυτό που κατάφερε είναι ότι
άντεξε στον «οπορτουνισμό των με-
ταβατικών προγραμμάτων» είναι
μάλλον φτωχός απολογισμός. 

Στην πραγματικότητα, το ΚΚΕ βρί-
σκεται μπροστά σε ένα δίλημμα, ένα
σταυροδρόμι. Είναι αντιμέτωπο με
μια συγκυρία όπου μεγάλα τμήματα
της εργατικής τάξης όχι μόνο ζουν
τη διάψευση των ελπίδων από την
κυβερνητική διαχείριση του ΣΥΡΙΖΑ
αλλά και παλεύουν και αναζητούν
εναλλακτική λύση προς τ’ αριστερά.
Παρά τις θριαμβολογίες των Παπα-
χελάδων στην Καθημερινή και αλ-
λού, το «φιάσκο» του ΣΥΡΙΖΑ δεν
έχει βάλει ταφόπλακα ούτε στους
αγώνες ούτε στις αναζητήσεις ενός
κόσμου που έχει εμπειρίες από αγώ-
νες, οικονομικούς και πολιτικούς,
δεκαετιών. Όσο και να επαναλαμβά-
νει η ηγεσία του ΚΚΕ την εκτίμηση
περί «αρνητικού συσχετισμού δυνά-
μεων» («ζούμε σε περίοδο αντεπα-
νάστασης» είπε ο Δ. Κουτσούμπας)
αυτή η πραγματικότητα βοά. 

Και γι’ αυτό η ηγεσία του κόμμα-
τος αναγκάζεται να κάνει ή να υπό-
σχεται βήματα προσαρμογής, για να

επικοινωνήσει με αυτό τον κόσμο
που κινείται προς τ’ αριστερά. Με
άλλα λόγια να «ανοιχτεί». Αυτή η
πίεση αντανακλάται χλωμά ακόμα
και σε διατυπώσεις της εισήγησης
της ΚΕ στο συνέδριο. Για παράδειγ-
μα: «με βάση την έως τώρα δουλε-
μένη πείρα, βγαίνει το συμπέρασμα
ότι θέλει προσοχή η σχηματοποίηση
της Κοινωνικής Συμμαχίας ή ο πε-
ριορισμός της μόνο στις ήδη υπάρ-
χουσες, μικρότερες ή μεγαλύτερες,
αντιμονοπωλιακές αντικαπιταλιστι-
κές συσπειρώσεις, όπως είναι το
ΠΑΜΕ, η ΠΑΣΕΒΕ, η ΠΑΣΥ, η ΟΓΕ,
το ΜΑΣ». 

Συμμαχία

Πολύ πλατύτερη (πιο «ευλύγιστη»)
η περίφημη κοινωνική συμμαχία λοι-
πόν κι όχι μόνο αυτό. Για πρώτη φο-
ρά γίνεται αναφορά στη πιθανότητα
συνεργασιών με άλλες δυνάμεις
στην αριστερά, έστω και έμμεσα,
υπαινικτικά:

«Στο βαθμό που άλλες πολιτικές
δυνάμεις μικροαστικού χαρακτήρα
δρουν με μέλη τους στις συσπειρώ-
σεις της Κοινωνικής Συμμαχίας, θα
συναντιούνται στην κοινή πάλη με
τους κομμουνιστές με όρους κινήμα-
τος και εκεί θα διεξάγεται ιδεολογι-
κή - πολιτική διαπάλη. Η κοινή δρά-
ση του ΚΚΕ με τέτοιες πολιτικές δυ-
νάμεις θα εκφράζεται στις γραμμές
και στα όργανα πάλης της Κοινωνι-
κής Συμμαχίας, η οποία θα θεμελιώ-
νεται στον τόπο δουλειάς, τη Γενική
Συνέλευση του σωματείου και του

συλλόγου, τις Επιτροπές Αγώνα στη
γειτονιά κ.λπ».

Στον προσυνεδριακό διάλογο που
εκτυλίχτηκε στις σελίδες του Ριζο-
σπάστη, ακούστηκαν φωνές που έθι-
γαν την ανάγκη το κόμμα να ανοιχτεί
και στο κίνημα και στις πολιτικές του
θέσεις και πρωτοβουλίες. «Παρά τη
διατήρηση της εκλογικής μας δύνα-
μης σε αρκετές αρχαιρεσίες πρωτο-
βάθμιων σωματείων, η ενεργός συμ-
μετοχή συναδέλφων εκτός της στε-
νής κομματικής επιρροής στις επι-
τροπές του ΠΑΜΕ και τις Λαϊκές
Επιτροπές φαίνεται μειωμένη συγ-
κριτικά με ό,τι ίσχυε πριν από μερικά
χρόνια» διαπίστωνε ένα μέλος και
πρότεινε ότι «Στη συγκρότηση της
Λαϊκής Συμμαχίας μπορεί να συμβά-
λει σημαντικά η προβολή διεκδική-
σεων που θα λειτουργούν ως αιτή-
ματα - «κρίκοι», συνδέοντας διαλε-
κτικά το ειδικό (ιδιαίτερο πρόβλημα)
με το γενικό (ζήτημα εξουσίας)». «Ρ»
14/3).

Ένα άλλο έκανε αναφορά στην
εμπειρία του δημοψηφίσματος (που
απουσιάζει εκκωφαντικά στα κείμε-
να της ηγεσίας). Αναφέρει: 

«Πάνω στο πρακτικό δίλημμα
«μνημόνιο ή εκτός ΕΕ - Ευρώ» η ερ-
γατική τάξη και τα μικροαστικά
στρώματα (οι δυνάμεις της κοινωνι-
κής συμμαχίας) διαχωρίστηκαν από
την αστική τάξη και τον εργοδοτικό -
κυβερνητικό συνδικαλισμό...Το ‘άκυ-
ρο’ στο οικονομικό - πολιτικό πρό-
βλημα της χώρας, μας καταδικάζει
στην αντίστοιχη εργατική πολιτική,
στη σύγχυση για το ρόλο του ΠΑΜΕ,

στην αδυναμία οργάνωσης μαζικών
λαϊκών αγώνων, ενταγμένων στη
στρατηγική μας. Ας μην ‘διυλίζουμε
τον κώνωπα και καταπίνουμε την κά-
μηλο’. Ας αναρωτηθούμε αν θα βοη-
θούσε στην ‘ανασύνταξη’ του εργα-
τικού κινήματος, το ΚΚΕ να πήγαινε
στο δημοψήφισμα με την πρόταση
που κατέθεσε στη Βουλή, επιχειρών-
τας να εκφράσει με το δικό του ΟΧΙ
τις ‘τάσεις αμφισβήτησης της ΕΕ και
της ΟΝΕ’;» («Ρ» 11/3).

Πολιτική

Η απάντηση της ηγεσίας του ΚΚΕ
είναι παρόλα αυτά η περιχαράκωση
στην ίδια πολιτική που σε κάποια ση-
μεία πάει ακόμα πιο πίσω. Το πιο
χτυπητό παράδειγμα, που πήρε και
κάμποση κάλυψη στο σχολιασμό
των ΜΜΕ, είναι η θέση απέναντι στο
ευρώ και την ΕΕ. Σε ένα σημείο η ει-
σήγηση που παρουσίασε ο Δ. Κου-
τσούμπας δηλώνει ότι: 

«Δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Ο ελλη-
νικός λαός μπορεί και πρέπει να επι-
λέξει ο ίδιος - με τη θέληση και τη
δράση του - την έξοδο από την ΕΕ,
να βάλει αυτόν το στόχο στην προ-
μετωπίδα των συνθημάτων του, να
οργανώσει την πάλη του με τέτοιον
τρόπο ώστε να διεκδικήσει ταυτό-
χρονα τα ‘κλειδιά’ της οικονομίας
και το πέρασμα της εξουσίας στα δι-
κά του χέρια». 

Θαυμάσια διατύπωση, αλλά αυτό
που την ακολουθεί είναι ένα κατεβα-
τό που λίγο-πολύ λέει ότι η έξοδος
από το ευρώ και την ΕΕ είναι επικίν-

δυνο ενδεχόμενο: ακόμα και η δια-
τύπωση –«αποπομπή της Ελλάδας»
μιλάει από μόνη της. Την καλοβλέ-
πουν τμήματα της άρχουσας τάξης
και εδώ και σε άλλες χώρες (το
«αστικό ρεύμα του ευρωσκεπτικι-
σμού»), λέει η ηγεσία του ΚΚΕ, οπό-
τε: «Το μεγάλο κεφάλαιο είναι αυτό
που θα βγει και σε αυτήν την περί-
πτωση κερδισμένο». 

Τί θα κάνει το ΚΚΕ ώστε «ο λαός
να οργανώσει την πάλη του με τέτοι-
ον τρόπο» τώρα που η κρίση της ΕΕ
-πτυχή της κρίσης του καπιταλι-
σμού- οξύνεται και πλατιά στρώματα
της εργατικής τάξης εκφράζουν τη
δυσαρέσκεια απέναντι σε αυτή τη
λυκοσυμμαχία των καπιταλιστών; Η
απάντηση ότι το κόμμα «έχει μελετή-
σει σχέδιο δράσης και πρότασης
προς το εργατικό - λαϊκό κίνημα σε
περίπτωση ανεξέλεγκτης χρεοκο-
πίας» είναι κυριολεκτικά πέταγμα
της μπάλας στην εξέδρα. 

Οι περιβόητοι «συσχετισμοί» δια-
μορφώνονται τώρα, όχι στο αόριστο
μέλλον της -εκλογικής- «ισχυροποί-
ησης». Κρίνονται στην οργάνωση και
κλιμάκωση της πάλης της εργατικής
τάξης και της νεολαίας ενάντια στο
τέταρτο και σε όλα τα προηγούμενα
μνημόνια. Αγώνες ξεσπάνε σήμερα
και το ζήτημα είναι η πέρα του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αριστερά να τους οργανώσει, να
τους εμπνεύσει και να τους δώσει
προοπτική από τον πιο «μικρό» μέχρι
τον πιο «μεγάλο». Κρίνονται στην
οργάνωση της πάλης ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες που εί-
ναι όρος για να μπορέσει το κίνημα
να δώσει θαρρετά και νικηφόρα
όλες τις άλλες μάχες. 

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ βρίσκονται
σε αυτούς τους αγώνες. Στις απερ-
γίες, στην πάλη για να μπουν τα
προσφυγόπουλα στα σχολεία κόν-
τρα στις προκλήσεις των φασιστών
και της δεξιάς. Όμως, κάθε βήμα
μπροστά το ακολουθούν βήματα πί-
σω. 

Αυτή η στάση έχει πολιτικό υπό-
βαθρο. Παρά τις θορυβώδεις διακη-
ρύξεις της ηγεσίας του για ρήξη με
επιλογές του παρελθόντος και επι-
στροφής στη γνήσια επαναστατική
στρατηγική της εργατικής εξουσίας,
το ΚΚΕ αναπαράγει την στρατηγική
των σταδίων. Το κάνει, νεκρανασταί-
νοντας τον απόλυτο διαχωρισμό
ανάμεσα στο «μίνιμουμ» και το «μά-
ξιμουμ» πρόγραμμα που ήταν χαρα-
κτηριστικό της παλιάς σοσιαλδημο-
κρατίας στις αρχές του 20ου αιώνα.
Σήμερα διεκδικούμε τα πραγματο-
ποιήσιμα και ο σοσιαλισμός θα έρθει
στο μακρινό μέλλον όταν «ωριμά-
σουν οι συνθήκες» και «ισχυροποι-
ηθεί το κόμμα» στη Βουλή. Εκατό
χρόνια μετά την Ρώσικη Επανάστα-
ση αξίζει να θυμηθούμε ότι η ρήξη
των μπολσεβίκων και των άλλων
επαναστατών με εκείνη τη σοσιαλ-
δημοκρατία αφορούσε και αυτό το
διαχωρισμό.

Λέανδρος Μπόλαρης
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H “ισχυροποίηση” δεν έρχεται
ξορκίζοντας 

τα “μεταβατικά προγράμματα”



Στο τμήμα Ειδικής
Αγωγής του Βόλου εί-
χαμε αναστολή μαθη-
μάτων για 3 ημέρες.
Χθες, 3/4 είχαμε νέα
γενική συνέλευση,
στην οποία αποφασί-
σαμε εκ νέου αναστο-
λή μαθημάτων για
δύο μέρες και παράλληλα μια σειρά δράσεις
ενάντια στην τροπολογία του υπουργείου (βλ
σελίδα 5). Κατάληψη της Διεύθυνσης Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης, συμμετοχή στην πο-
ρεία που καλούν ΔΟΕ και ΕΛΜΕ στο Βόλο,
παράσταση διαμαρτυρίας και νέα συνέλευση
αύριο για να δούμε πώς συνεχίζουμε τις επό-
μενες ημέρες. 

Σήμερα 4/4, πρώτη μέρα της κατάληψης,

130 άτομα έχουν μαζευτεί από το πρωί στις 6
στη Διεύθυνση, ενώ αποστολή 50 ατόμων έχει
φύγει για να συμμετάσχει στην διαμαρτυρία
έξω από το Υπουργείο στην Αθήνα. Η κινητο-
ποίηση εδώ έχει πάει πολύ καλά, υπάρχει με-
γάλη συμμετοχή, ανταπόκριση από τον κόσμο
και δημοσιότητα. Είχαμε μάλιστα τη δυνατό-
τητα να βάλουμε βάρδιες για την περιφρού-
ρηση της κατάληψης.

Κωνσταντίνα Χήρα
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Σ
το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Αθηναίων την Πέμπτη 30 Μαρτίου έν-
τονη ήταν η παρουσία κατοίκων και ερ-

γαζομένων πάνω σε μια σειρά από ζητήματα
που ανοίγει η πολιτική των περικοπών και
των ιδιωτικοποιήσεων στο δήμο και συνολι-
κότερα τους ΟΤΑ.

Σε σχέση με τα επιχειρηματικά σχέδια για
ανέγερση νέου Γηπέδου του Παναθηναϊκού
στο χώρο που έχει δοθεί για τη δημιουργία
Μητροπολιτικού Πάρκου στου Γουδή, η προ-
σπάθεια του δήμαρχου Καμίνη (μέσα από
ενημέρωσή που έκανε στο δημοτικό συμβού-
λιο εκτός της ημερήσιας διάταξης) να απο-
στασιοποιηθεί, δεν έπεισε κανένα. 

«Έχει συνομιλήσει με τον Τσίπρα και έχει
κάνει αποδεκτή την πρόταση της κυβέρνη-
σης. Αυτό έχει ξεσηκώσει μεγάλες αντιδρά-
σεις, από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου
Χολαργού που έχει πάρει αντίθετη απόφαση
– και μάλιστα υπήρχε και δημοτικός σύμβου-
λος του Χολαργού παρών στο δημοτικό συμ-
βούλιο της Αθήνας, την ΕΜΔΥΔΑΣ που συμ-
μετείχε επίσης με αντιπροσωπεία από το
προεδρείο της, τη Β’ ΕΛΜΕ και πολλούς άλ-
λους μαζικούς φορείς και συνδικάτα που
έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους. Δεν τους

δόθηκε ο λόγος γιατί υπήρξε η απόφαση ότι
θα μπει εντός ημερήσιας διάταξης στις 27
του Απρίλη, όπου αναμένεται να υπάρξει και
μεγάλη κινητοποίηση των μαζικών φορέων»
δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο δημοτι-
κός σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γειτο-
νιές της Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου.

«Ένα άλλο ζήτημα που άνοιξε ήταν αυτό της
Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, που η παρά-
ταξη Καμίνη την έχει παραχωρήσει σε μια πο-
λυεθνική ΜΚΟ, ενώ εμφάνιζε ότι συνομιλεί με
τοπικές κινήσεις κλπ. Το ζήτημα ήρθε στο δη-
μοτικό συμβούλιο εξαιτίας της ακύρωσης της
παραχώρησης από την Περιφέρεια για διαδι-
καστικούς λόγους μετά από προσφυγή κοινο-
τικού συμβούλου, επειδή δεν είχε περάσει από
την 6η Δημοτική Κοινότητα. Η Ανταρσία στις
Γειτονιές της Αθήνας ανέδειξε τη σκανδαλώδη
διαδικασία παραχώρησης της Αγοράς στη
ΜΚΟ παράτυπα και χωρίς διαγωνισμό μέσα
από 5μελή επιτροπή που αξιολόγησε τις προ-
τάσεις που κατατέθηκαν μέσω διαδικτύου. 

Αλλά για εμάς η αντίθεση είναι επί της ου-
σίας. Τοποθετηθήκαμε υπέρ της αυτοδιαχει-
ριζόμενης Αγοράς της Κυψέλης, ότι πρέπει η
Αγορά να γυρίσει στα κινήματα και στον κό-
σμο που την ανέδειξε σαν κέντρο πολιτιστι-

κής και πολιτικής δραστηριότητας στη γειτο-
νιά, ένα χώρο ανοιχτό και όχι εμπορευματο-
ποιημένο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκπρόσω-
πος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κυψέλης κα-
τήγγειλε μέσα στο δημοτικό συμβούλιο της
Πέμπτης  ότι η ΜΚΟ του ζήτησε χρήματα για
να πραγματοποιήσει εκδήλωση μέσα στο χώ-
ρο της Αγοράς. Ο Καμίνης που έκλεισε τον
αυτοδιαχειριζόμενο χώρο που στεγαζόταν
εκεί, τάχα για να τον παραδώσει στους πολί-
τες, τώρα τους ζητάει και λεφτά». 

Επίσης, η Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας στάθηκε στο πλευρό των γονιών και
των εκπαιδευτικών που ήρθαν στο δημοτικό
συμβούλιο για να διαμαρτυρηθούν ενάντια
στην αιφνιδιαστική απόφαση μετακίνησης –
στην ουσία διάλυσης- του 20ου Γυμνάσιου
που από του χρόνου θέλουν να συστεγαστεί
με το 48ο, που σημειωτέον το κτίριο που στε-
γάζεται είναι παλαιότερο από του 20ου. Πέρ-
σι ανάλογη απόπειρα είχε ναυαγήσει χάρη
στην κινητοποίηση των γονιών και των εκπαι-
δευτικών. Πίσω από αυτήν την μετακίνηση εί-
ναι η μεθόδευση του υπουργείου για συγχω-
νεύσεις σχολείων και συρρίκνωση των θέσε-
ων εργασίας. Ο Σύλλογος Γονέων και η Α’
ΕΛΜΕ που έδωσαν μαζικό παρών, δηλώσαν

ότι θα συνεχίσουν την κινητοποίηση για να
μη μεταφερθεί το σχολείο. 

Εκτός ημερήσιας διάταξης τέθηκε κείμενο
από τον Πέτρο Κωνσταντίνου που ζητούσε
την παράταση των συμβάσεων των εργαζό-
μενων που δουλεύουν με 8μηνη σύμβαση
στο στρατόπεδο του Ελαιώνα. «Δεν θέλουμε
να δημιουργούνται γκέτο με βάση την εθνι-
κότητα στα ζητήματα της κατοικίας, διεκδι-
κούμε οι άνθρωποι που μένουν εκεί να μπουν
μέσα στον ιστό της πόλης» τόνισε. 
«Αλλά όσο ο χώρος αυτός υπάρχει δεν δε-

χόμαστε την επιτήρησή του, διεκδικούμε ο
συγκεκριμένος χώρος να είναι ανοιχτός.  Ού-
τε θα επιτρέψουμε να ζούνε σε καθεστώς εγ-
κατάλειψης. Οι απολύσεις 85 ατόμων στις 2
του Μάη σημαίνουν καταστροφή για τον
Ελαιώνα. Υπάρχουν δεκάδες εργαζόμενοι
που ασχολούνται με την καθαριότητα, την
ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες. Ο
Ελαιώνας είναι η κατ’ εξοχήν δομή που φιλο-
ξενεί ανάπηρους». 

Πάνω σε αυτήν την πρόταση υπήρξε ομό-
φωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
που ζητάει από την κυβέρνηση να παρατείνει
τις συμβάσεις.

Γ.Π.

ΔΗΜΟΤΙΚO ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΑΘHΝΑΣ  Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα

Μαζική κινητοποίηση πραγ-
ματοποιήθηκε την Παρασκευή
31 Μάρτη, μέρα επίσκεψης
του υπουργού Παιδείας Γα-
βρόγλου στα Γιάννενα. 

Από νωρίς έγιναν δύο προ-
συγκεντρώσεις στην πόλη. Ο
Σύλλογος Εστιακών Φοιτη-
τών Δουρούτης βρισκόταν
σε διήμερη κατάληψη της
Πρυτανείας με αίτημα την
κατάργηση του ενοικίου. Το
πανό του συντονιστικού κα-
τάληψης καθώς και πανό άλ-
λων φοιτητικών συλλόγων,

με πορείες και συνθήματα
έφτασαν έξω απ’ το ξενοδο-
χείο που θα πραγματοποι-
ούνταν η εκδήλωση. 

Η «ανοιχτή» εκδήλωση -
συζήτηση που συνδιοργάνω-
σαν το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων και το ΤΕΙ Ηπείρου περι-
φρουρούνταν από μια διμοι-
ρία ΜΑΤ. Συνθήματα ακού-
γονταν διαρκώς ενώ μετά
από ώρα, τα ΜΑΤ, άφησαν
να περάσει μια αντιπροσω-
πεία για να καταθέσει αιτή-
ματα. Αυτό που απάντησε ο

Γαβρόγλου στο αίτημα για
χρηματοδότηση των Πανεπι-
στημίων ήταν πως θα συνεχί-
σει με βάση τις δεσμεύσεις
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δί-
νουμε επόμενο ραντεβού
στο Καραβάνι της Υγείας ορ-
γανώνοντας το κατέβασμα
των φοιτητικών μας συλλό-
γων στην απεργία για να νι-
κήσουμε στο κοινό μας αίτη-
μα, μαζικές προσλήψεις και
χρηματοδότηση!

Άρης Παναγιωτίδης 

Με κινητοποίηση “υποδέχτηκαν” 
τον υπουργό στα Γιάννενα Τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας, από

την απόδοση δικαιοσύνης στους εργάτες φρά-
ουλας της Μανωλάδας μέχρι την επίθεση χρυ-
σαυγιτών στο φοιτητή Αλέξη Λάζαρη, έδωσαν
νέο πλαίσιο στους αγώνες που έχουμε να δώ-
σουμε ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες. 

Στο ΤΕΙ Αθήνας, την Παρασκευή 31/3 προ-
βάλαμε το βίντεο της ΚΕΕΡΦΑ για τις 18 Μάρ-
τη και κάναμε συζήτηση για το τι σήμαναν οι
μαζικές διαδηλώσεις εκείνου του διημέρου και
το πώς συνεχίζουμε. Το βίντεο της ΚΕΕΡΦΑ
μας έδωσε εικόνα πώς οργανώθηκε η καμπά-
νια μέχρι και μέσα στα στρατόπεδα, αλλά και
πώς εξαπλώθηκε σε όλη τη χώρα. 

Πέρα από αυτό, προβάλαμε αποσπάσματα
από την αντίστοιχη κινητοποίηση στο Λονδίνο
και το Παρίσι όπου οι συναγωνιστές μας έλε-

γαν κοινά συνθήματα όπως το «πες το δυνα-
τά, πες το καθαρά» και «δεν υπάρχει ειρήνη
χωρίς δικαιοσύνη». 

Στη συζήτηση που ακολούθησε μιλήσαμε
για τη σημασία του αγώνα μας χέρι-χέρι με
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες σε όλα
τα μέτωπα, και συνολικότερα για τις πολιτικές
της ΕΕ των οποίων η βαναυσότητα φάνηκε
και την προηγούμενη εβδομάδα που έπνιξαν
δεκάδες στο Αιγαίο και έφεραν έναν πρόσφυ-
γα στον απαγχονισμό κι άλλον ένα στην αυτο-
πυρπόληση. Η απόφαση που πάρθηκε στο τέ-
λος της εκδήλωσης ήταν ότι θα είμαστε όλοι
στην κινητοποίηση ενάντια στη Χ.Α. στις 8
Απρίλη και στο συλλαλητήριο έξω από τα δι-
καστήρια στις 27 Απρίλη.

Βασίλεια Χαρλαύτη

Ενάντια στο ρατσισμόΤΕΙ Αθήνας

ΒΟΛΟΣ

Γιάννενα, 31/3
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Ενάντια 
στο φασισμό

ΧΑΝΙΑ

ΠΑΤΡΑ

Ενάντια 
στην ομοφοβία

Την Παρασκευή 31 Μάρτη  καλέστηκε
πορεία, ενόψει της ημέρας τρανς ορατότη-
τας και ενάντια στην ομοφοβία, τη τραν-
σφοβια και το σεξισμό, από την οργανωτι-
κή ομάδα του 2ου Patras Pride Φεστιβάλ
Υπερηφάνειας για την Απελευθέρωση Φύ-
λου, Σώματος και Σεξουαλικότητας Ενάντια
στην Καταπίεση και τις Διακρίσεις. 

Πάνω από 300 άτομα ανάμεσά τους φοι-
τητές, εργαζόμενοι και μαθητές φώναξαν
“η απελευθέρωση δεν θα έρθει με τους νό-
μους, γκέι τρανς λεσβίες βγαίνουμε στους
δρόμους”, “ούτε στη Πάτρα, ούτε και που-
θενά τσακιστε τους φασίστες σε κάθε γει-
τονιά” και “το σύμφωνο συμβίωσης ήταν η
αρχή εμπρός για απελευθέρωση πραγματι-
κή”.  Εκτός από τα πανο του Patras Pride,
με πανο κατέβηκε και διαδήλωσε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ LGBTQI+ , η πρωτοβουλία υπέρ των
προσφύγων και των μεταναστών καθώς και
η ΚΕΕΡΦΑ με τις πικέτες της. Το επόμενο
ραντεβού δόθηκε για 23-24 Ιούνη στο διή-
μερο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας.

Χρήστος Κωστόπουλος

48ωρη απεργία στις 5 και 6 Απρίλη κήρυξαν
οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι της υπηρεσίας
ασύλου. Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγμα-
τοποιήσουν την πρώτη μέρα της απεργίας στις
11πμ στην πλ.Κλαυθμώνος και νέα γενική συ-
νέλευση τη δεύτερη μέρα στις 12μες στο ΕΚΑ. 

Όπως αναφέρει το νεοσύστατο Σωματείο
Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύ-
λου “επί 4 συνεχόμενους μήνες περίπου 60 ερ-
γαζόμενοι/ες συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου
της Υπηρεσίας Ασύλου παραμένουν απλήρω-
τοι/ες παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
για αντιμετώπιση του ζητήματος μέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου 2017. Επίσης παρά τις υποσχέ-
σεις των ιθυνόντων για ομαλοποίηση της μι-
σθοδοσίας των περίπου 350 εργαζόμενων
συμβασιούχων σε όλη την Ελλάδα, ήδη οι πε-
ρισσότεροι εξ αυτών αντιμετωπίζουν εκ νέου
καθυστερήσεις στην καταβολή της μισθοδο-
σίας τους”. Το σωματείο παράλληλα με τους
δεδουλευμένους μισθούς, διεκδικεί να πληρώ-
νονται οι εργαζόμενοι στην ώρα τους από δω

και πέρα, παράλληλα με αξιοπρεπείς συνθή-
κες, βελτιωμένους όρους εργασίας, μόνιμη και
σταθερή εργασία και καλύτερες συνθήκες δια-
βίωσης για τους πρόσφυγες.

“Όλο αυτό ξεκίνησε όταν ενημερωθήκαμε
από το υπουργείο ότι η οικονομική υπηρεσία
δεν έχει στελεχωθεί και γι'αυτό είμαστε όλοι
ήδη 2 μήνες απλήρωτοι και κάποιοι από εμάς 4
μήνες απλήρωτοι” εξηγεί στην Ε.Α ο Γιώργος,
εργαζόμενος στην υπηρεσία ασύλου στη Μό-
ρια. “Πέρα από τη μισθοδοσία υπάρχουν κι άλ-
λα ζητήματα όπως οι συνθήκες μέσα στα
στρατόπεδα. Η πίεση είναι τεράστια καθώς
δουλεύουμε απλήρωτοι σε άθλιες συνθήκες
τόσο για εμάς όσο και για τους πρόσφυγες.
Ταυτόχρονα διεκδικούμε την ανανέωση των
συμβάσεών μας. Η τακτική της υπηρεσίας εί-
ναι να μην ανανεώνει τις συμβάσεις έτσι ώστε
να μη θεμελιώνεται δικαίωμα μονιμοποιησης.
Οργανωνόμαστε, συγκροτήσαμε πανελλαδικό
σωματείο, έχουμε μπροστά μας τη 48ωρη
απεργία και θα συνεχίσουμε τον αγώνα”. 

48ωρη στην Υπηρεσία Ασύλου

Σε μια κρίσιμη περίοδο για την ίδια την ύπαρξη του ταμείου, πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές
στον ΕΔΟΕΑΠ, τον οργανισμό επικουρικής ασφάλισης και περίθαλψης των δημοσιογράφων. 

Με την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή εκλέχθηκε στο νέο Δ.Σ η Πόπη Χριστοδουλίδου και
δεύτερος αναπληρωματικός αναδείχτηκε ο Γιάννης Αγγέλης. “Δεν κατάφεραν να μας πετάξουν
έξω. Το προσπάθησαν λυσσαλέα, αλλά, χάρη στην υποστήριξη των συναδέλφων, δεν τα κατάφε-
ραν. Εμείς παραμένουμε εδώ, μέσα στα μέτωπα πάλης για το Ταμείο, έτοιμοι όπως πάντα να
υπερασπιστούμε τα δίκαια όλων των εργαζόμενων. Και πρώτα απ' όλα εκείνων των συναδέλφων
που έχουν χτυπηθεί περισσότερο απ' όλους μέσα σ' αυτό τον μνημονιακό κυβερνητικό και εργο-
δοτικό εφιάλτη” αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους μετά τις εκλογές. 

Στη Θεσσαλονίκη οι υποψήφιοι του Ασύντακτου Μετώπου, Βαγγέλης Σπυριδωνίδης για το Δ.Σ
και Παναγιώτης Χαραλαμπίδης για την εξελεγκτική επιτροπή έλαβαν το 30% και 38% αντίστοιχα
καταγράφοντας άνοδο 50% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές. “Οι εκβιασμοί κυβέρνησης
και εργοδοτών δεν θα περάσουν. Εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε απέναντί τους. Το μέτωπο αν-
τίστασης και αντίδρασης θα μεγαλώσει και εν τέλει θα ματαιώσει τα σχέδιά τους” αναφέρουν σε
ανακοίνωσή τους οι θεσσαλονικείς αγωνιστές.

Εκλογές ΕΔΟΕΑΠ

Μια απόλυση, το ξέσπασμα απεργιακών κινη-
τοποιήσεων με στάσεις εργασίας και τελικά η
ανάκληση της απόλυσης ήταν τα όσα συνέβησαν
την περασμένη βδομάδα “Στο Κόκκινο”, το ρα-
διοφωνικό σταθμό που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Αρχικά ανακοινώθηκε η απόλυση δημοσιο-
γράφου η οποία εργάζεται στο σταθμό τους
τελευταίους 10 μήνες και όπως καταγγέλλουν
οι συνάδελφοί της όλο αυτό το διάστημα έχει
πληρωθεί μόλις 800 ευρώ. Η γενική συνέλευση
των εργαζομένων αποφάσισε να προχωρήσει

σε “κλιμακούμενες κινητοποιήσεις διαρκείας”
εξαγγέλλοντας αρχικά στάση εργασίας την
Πέμπτη 30/3. Την επόμενη μέρα η απόλυση
πάρθηκε πίσω. “Σε κάθε περίπτωση, είναι σα-
φές πως αυτή η εξέλιξη ήταν απόρροια των έν-
τονων συλλογικών αντιδράσεων εκ μέρους μας
και των κινητοποιήσεων, που προκήρυξαν τα
σωματεία μας. Παράλληλα, δηλώνουμε πως
παραμένουμε σε επιφυλακή αναμένοντας την
εφαρμογή των συμφωνηθέντων” επισημαίνουν
οι εργαζόμενοι. 

Ανάκληση απόλυσης στο Κόκκινο

24ωρη απεργία στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών Wind, Vodafone και Victus έγινε την Τρίτη 4/4. Η
απεργία αποτελεί συνέχεια των κινητοποιήσεων που γίνονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή
το νέο κύμα απολύσεων στη Victus. 

Ήδη οι εργαζόμενοι της Victus με αφορμή την απόλυση 4 συναδέλφων τους πραγματοποίησαν
ένα επιτυχημένο αγωνιστικό διήμερο με στάση εργασίας στις 23/3 και απεργία στις 24/3 ενώ την
επόμενη μέρα η εταιρία προχώρησε σε μια ακόμη απόλυση γεγονός που εξόργισε ακόμα περισ-
σότερο τους συναδέλφους του. Σταμάτησαν τη δουλειά και προχώρησαν σε μαζική παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοικηση και γενική συνέλευση όπου απήυθυναν πρόσκληση για κοινό απεργια-
κό αγώνα στους εργαζόμενους των μητρικών εταιριών Wind και Vodafone.

Και στη Vodafone η διοίκηση της έχει προχωρήσει σε σημαντικό αριθμό απολύσεων καθώς και
περικοπή μισθών έως και 70% σε πλήθος εργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών. Ψηφίσματα συμ-
παράστασης έχουν εκδόσει μια σειρά σωματεία και ομοσπονδίες εργαζομενων.

Απεργία σε  Wind, Vodafone,Victus

Δίωρες στάσεις εργασίας πραγματοποιούν
καθημερινά από τη Δευτέρα 3/4 έως και την
Παρασκευή 7/4 οι δικαστικοί υπάλληλοι του
Εφετείου Αθηνών. 

Αφορμή για τις στάσεις εργασίας είναι οι ελ-
λείψεις προσωπικού. Οι εργαζόμενοι διεκδι-
κούν την επίσπευση των διαδικασιών των
προσλήψεων μέσω του ΑΣΕΠ, αλλά και την αύ-
ξηση των οργανικών θέσεων των γραμματέων. 

Εφετείο Αθηνών
Δίωρες στάσεις

Εκδήλωση
βιβλιοπαρουσίαση

ΒΙΚΤΟΡ ΣΕΡΖ -  Έτος Ένα 
της Ρώσικης Επανάστασης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7 Απρίλη 6μμ
POLIS ART CAFE
Στοά Βιβλίου Πεσματζόγλου 5

Ομιλητές:
Παρασκευάς Ψάνης
μεταφραστής του βιβλίου
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
αναπλ. καθηγήτρια ΕΚΠΑ, 
τμήμα Σλαβικών Σπουδών
Γιώργος Σταματόπουλος
δημοσιογράφος, Εφημερίδα Συντακτών
Λέανδρος Μπόλαρης
συγγραφέας, Εργατική Αλληλεγγύη

μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο

Εκθεση Αφιέρωμα 
1-10 Απρίλη
στη Ρώσικη
Επανάσταση

Η έκθεση του ΜΒ 
στις σχολές

Πάντειο Τετάρτη 5/4
ΝΟΠΕ Πέμπτη 6/4

Την Παρασκευή 7 Απρίλη θα γίνει το 4ο
Αντιφασιστικό Φεστιβάλ των Σχολείων στα
Χανιά. Το φεστιβάλ συνδιοργανώνουν το
Συντονιστικό Μαθητών Χανίων, η Αντιφασι-
στική Κίνηση ΕΛΜΕ Χανίων, ο Σύλλογος
δασκάλων και νηπιαγωγών Χανίων και το
Πνευματικό Κέντρο.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ξεκινή-
σει στις 11πμ στο Πνευματικό Κέντρο με
σεμινάριο «Ρατσισμός και Εθνικοσοσιαλι-
σμός ως κοσμοθεωρία και πράξη – Πραγ-
μάτευση και αντιμετώπιση στο σχολείο». Η
συνέχεια θα δοθεί στο χώρο του 1ου Γυ-
μνασίου από τις 4μμ και μετά. Θα υπάρξει
δημιουργία γκράφιτι και συζήτηση «Καλο-
δεχούμενοι οι πρόσφυγες και τα παιδιά
τους στα σχολεία μας» με ομιλητές το
Γιώργο Τσιάκαλο, καθηγητή ΑΠΘ και μαθη-
τές από το συντονιστικό. Το φεστιβάλ θα
κλείσει με συναυλίες.
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 ΕΡΤ-open 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ
Ομιλήτρια: Μαρία Αναγνώστου

ΜΑΡΟΥΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Tι είναι ο νεοφιλελευθερισμός;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Σκάνδαλα, δικαιοσύνη και καπιταλισμός
Ομιλητής: Δημήτρης Παπαϊωάννου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 Στέκι Δράση για μια Άλλη Πόλη
6.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Θάνος Βύκας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
20 χρόνια ΣΕΚ: Δύο δεκαετίες γεμάτες μάχες
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ράνια Βέλλα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Big Mouth 8μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

• ΤΡΙΤΗ 11/4 καφέ Big Mouth 8μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Vocal 8μμ
Τα αδιέξοδα του ένοπλου ρεφορμισμού
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΤΡΙΤΗ 11/4 καφέ Vocal 8μμ
Υπήρξε αντιφασιστικός αγώνας 
στη ναζιστική Γερμανία;
Ομιλητής: Πάνος Πόλκας

ΙΛΙΟΝ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

• ΤΡΙΤΗ 11/4 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Μάριος Μέρτικας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η προεδρία Τραμπ - 
συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 στέκι 5.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και τον ρατσισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

• ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Κρόκος 8μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Υγιεινό με νου 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλήτρια: Άντρη Γεωργίου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Quiz 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 σαλόνι φοιτητικών εστιών 
(Ούλωφ Πάλμε) 7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Φωτεινή Τσαμούρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής -
Οργανώνουμε το συλλαλητήριο 8/4
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΓΑΛΑΤΣΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 Συνεργατικό καφενείο 
Περιμπανού (Χατζηδάκη 9) 7.30μμ
Να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής -
Οργανώνουμε το συλλαλητήριο 8/4
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός

• ΤΡΙΤΗ 11/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελοβόντας

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής -
Οργανώνουμε το συλλαλητήριο 8/4
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Κρίκος 7μμ
60 χρόνια από την ΕΟΚ - Η κρίση στην ΕΕ
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΚΟΥΚΑΚΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 30)
8μμ
Να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής -
Οργανώνουμε το συλλαλητήριο 8/4
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Pogo 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Τζέγκα 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Δημήτρης Αγωγιάτης

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ ντι Καπιτάνο 7μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Νότος 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Νότος 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο, 
τι είναι και γιατί χρειάζεται σήμερα
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Μύρων Μαρκάκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Πολύκεντρο Νεολαίας 6.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΞΑΝΘΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Φιλοίστρο 7μμ
20 χρόνια ΣΕΚ: Δύο δεκαετίες γεμάτες μάχες
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 12/4 καφέ Φιλοίστρο 7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 κυλικείο Πολιτιστικού 
κέντρου "Χρ.Τσακίρης" 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 καφέ Γιώτης 8μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 Φιλοσοφική 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 στοά Σαρκά, 
Α'κτίριο, Β' όροφος, 7μμ
Η προεδρία Τραμπ - 
συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης

ΠΑΤΡΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 5/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

• ΤΡΙΤΗ 11/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Αριστερή εναλλακτική 
στα μνημόνια και το ρατσισμό
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 6/4 Δημαρχείο 7.30μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Ειρήνη Αντύπα

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 6/4 Θόλος 5μμ
Η προεδρία Τραμπ - 
συνώνυμο της αποσταθεροποίησης;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 6/4 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

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 5/4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 6/4
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 5μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/4
ΚΟΥΚΑΚΙ Γιωργάκη Ολυμπίου 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ πλατεία 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζοδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μαρτίου & Παπαναστασίου 6.30μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ.Θεράποντα 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 8 /4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 10.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 10.30πμ
ΣΕΠΟΛΙΑ μετρό 10.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 10.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 10.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 10.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 10.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 10.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 10.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11.00πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 10.30πμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος 
Δεκελείας 10.30πμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 10.30πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Εβερεστ 10.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 10.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 10.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 10.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία 10.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή 10.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 10.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 10.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 10.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11.00πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη & Ρήγα Φεραίου 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 11.30πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
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Σ
τις 12 Απρίλη του 1927 οι
δυνάμεις του κόμματος
Κουομιντάνγκ άρχισαν να
εκτελούν και να σφάζουν

Κομμουνιστές και συνδικαλιστές στη
Σανγκάη. Σε συντονισμό με ντόπιες
συμμορίες που για χρόνια λυμαίνον-
ταν την πόλη επιτέθηκαν σε απερ-
γιακές φρουρές, σε γραφεία συνδι-
κάτων και ατομικά σε αγωνιστές.
Στις αγωνιώδεις προσπάθειες αντί-
στασης, ανοίχτηκε πυρ με πολυβόλα
κατά διαδηλώσεων. Κανείς δεν ξέρει
ακριβή νούμερα, αλλά μέχρι το τέ-
λος της χρονιάς, όταν πλέον η πόλη
είχε υποταχθεί εντελώς, οι δολοφο-
νημένοι ήταν δεκάδες χιλιάδες, ίσως
και εκατοντάδες χιλιάδες σε ολόκλη-
ρη την Κίνα. Πάνω από 30 χιλιάδες
φυλακίστηκαν. Το πλέον παράδοξο
στη σφαγή της Σανγκάης, που ήταν
η αρχή του τέλους της κινέζικης
επανάστασης του 1925-1927, ήταν
πως το “έγκλημα” πολλών από αυ-
τούς που έπεσαν θύματα του Κουο-
μιντάνγκ ήταν ότι είχαν οργανώσει
κινητοποιήσεις με σύνθημα “Καλω-
σόρισες Κουομιντάνγκ”.

Πίσω από το παράδοξο βρίσκεται
η μεγάλη τραγωδία της κινέζικης
επανάστασης. Δεν υπήρχε καμιά έκ-
πληξη στα γεγονότα του Απρίλη. Οι
Κινέζοι επαναστάτες στάλθηκαν σαν
πρόβατα στη σφαγή από την ηγεσία
της Κομιντέρν (Κομμουνιστικής Διε-
θνούς) που πλέον περνούσε στα χέ-
ρια του Στάλιν. Το Κουομιντάνγκ
(ΚΜΤ) είχε στηριχθεί με όπλα και με
συμβούλους από την ΕΣΣΔ. Ο Στά-
λιν είχε αναλάβει προσωπικά την πο-
λιτική στήριξη, φτάνοντας να λέει
ότι το καθήκον της προλεταριακής
επανάστασης, που στη Ρωσία έπεσε
στους ώμους των Μπολσεβίκων,
στην Κίνα έπεφτε στους ώμους του
ΚΜΤ. Το νεαρό Κομμουνιστικό Κόμ-
μα της Κίνας (ΚΚΚ), παρά τις αρχι-
κές αντιρρήσεις μιας σειράς ηγετών
του είχε καθοδηγηθεί να αυτοδιαλυ-
θεί μέσα στο ΚΜΤ. Στην Κίνα, σύμ-
φωνα με τη λογική του Στάλιν, αλλά
και της δεξιάς πτέρυγας της Κομιν-
τέρν γύρω από τον Μπουχάριν, τα
καθήκοντα των επαναστατών ήταν
μόνο εθνικοαπελευθερωτικά. Το
ΚΜΤ εξέφραζε υποτίθεται την συμ-
μαχία των τεσσάρων επαναστατικών
τάξεων (των χωρικών, των μικροα-
στών της πόλης, των εργατών και
της “πατριωτικής” αστικής τάξης).
Οι Κομμουνιστές έπρεπε να είναι μέ-
ρος αυτής της συμμαχίας και να την
καθοδηγούν “προς τα αριστερά”.

Αλλά όχι και “πολύ Αριστερά” τό-
νιζε η σταλινική ηγεσία. Το Δεκέμ-
βρη του ‘26, λίγους μήνες πριν από
τη σφαγή, η Κεντρική Επιτροπή του
ρώσικου κόμματος υπογράμμιζε ως
βασικό κίνδυνο του κινήματος στην
Κίνα… τον αριστερισμό: “Ο μεγαλύ-
τερος κίνδυνος είναι ότι το μαζικό κί-
νημα αναπτύσσεται προς τα αριστε-
ρά, κι έτσι οι πολιτικές και στρατιω-
τικές αρχές, βλέποντας τη γρήγορη
άνοδο του μαζικού κινήματος πανι-

κοβάλλονται και αρχίζουν να στρέ-
φονται δεξιά. Αν συνεχίσουν αυτές
οι ακραίες τάσεις να αναπτύσσονται
στο μέλλον, το χάσμα ανάμεσα στις
μάζες και την κυβέρνηση θα βαθύ-
νει, και στο τέλος το Κόκκινο ενιαίο
μέτωπο θα καταρρεύσει και ολόκλη-
ρο το εθνικό κίνημα θα μπει σε κίν-
δυνο”. Η πρόταση της Μόσχας για
να μην καταρρεύσει το “κόκκινο μέ-
τωπο” ήταν να μπει φρένο στα “πα-
ράλογα” αιτήματα των εξεγερμένων:
“Πρέπει να αποφύγουμε τις αυταπά-
τες (τα υπερβολικά αιτήματα των τε-
χνιτών και των εργατών, τη συμμετο-
χή των εργατικών πολιτοφυλακών
στη διοίκηση, την κατάληψη της γης
από τους χωρικούς κλπ), ώστε να
ξεριζωθεί η παιδική ασθένεια του
Αριστερισμού”.

Επανάσταση

Αυτό που οι σταλινικοί ονόμαζαν
Αριστερισμό, ήταν η πραγματικότη-
τα της επανάστασης που εξελισσό-
ταν στη Σανγκάη από το 1925. Από
την αρχή, ο αντιιμπεριαλιστικός χα-
ρακτήρας των αγώνων ήταν δεμένος
με τα εργατικά αιτήματα. Στις 15
του Μάη ένας Γιαπωνέζος επιστάτης
σκότωσε έναν Κινέζο εργάτη σε μια
βαμβακουργία. Από την αρχή της
χρονιάς είχαν αυξηθεί οι αγώνες και
οι εντάσεις στους εργατικούς χώ-
ρους -και η σύγκρουση έπαιρνε και
“εθνικά” χαρακτηριστικά. Η οικονο-
μία βρισκόταν κατά κύριο λόγο σε

χέρια ξένων καπιταλιστών. Η διοίκη-
ση της πόλης γινόταν από το αποι-
κιακό διαμέρισμα, μια ολόκληρη πε-
ριοχή όπου δεν επιτρεπόταν η είσο-
δος Κινέζων. Οι Άγγλοι είχαν το πά-
νω χέρι στην “τήρηση της τάξης”. Οι
Γάλλοι είχαν το δικό τους αποικιακό
διαμέρισμα και τη δική τους “ασφά-
λεια”, ενώ οι Ιάπωνες γίνονταν η πιο
πολυπληθής αποικιακή κοινότητα. Η
δολοφονία της 15ης Μάη έγινε αρχή
φοιτητικών και εργατικών διαδηλώ-
σεων και το κίνημα έγινε τελικά γνω-
στό ως “3η Μάη” από τη δολοφονία
δέκα διαδηλωτών εκείνη τη μέρα
από την αστυνομία. Την 1η του Ιού-
νη, 130 χιλιάδες εργάτες βγήκαν σε
απεργία, μετά από κάλεσμα του Γε-
νικού Συνδικάτου το οποίο έκανε τα
πρώτα του βήματα, με μέλη του ΚΚΚ
στην ηγεσία του. Αυτή η πρώτη
απεργία μετατράπηκε σε ένα κύμα
μαζικής δημιουργίας και ένταξης
στα συνδικάτα. Η Σανγκάη, τουλάχι-
στον ως το Σεπτέμβρη, βρίσκεται σε
κατάσταση μόνιμης απεργίας.

Μέσα σε 15 μέρες σχηματίστηκαν
80 νέα συνδικάτα σε επιχειρήσεις
που έβγαιναν σε απεργία. Στα τέλη
του μήνα είχαν γίνει 129. Τον Ιούλη,
το Γενικό Συνδικάτο δήλωνε ότι είχε
220 χιλιάδες μέλη που πλήρωναν
συνδρομή. Πάνω από τα μισά μέλη
προέρχονταν από τις βαμβακουρ-
γίες, κι ακολουθούσαν οι λιμενεργά-
τες, οι καπνεργάτες, οι μεταλλεργά-
τες και οι λιθογράφοι. Η μεγαλύτερη

και πιο γρήγορη ανάπτυξη του συν-
δικαλισμού έγινε στις επιχειρήσεις
που ανήκαν σε ξένους καπιταλιστές.
Όμως, καθώς η εργατική τάξη ανα-
καλύπτει την δύναμη της οργάνω-
σης και της απεργίας, οι Κινέζοι κα-
πιταλιστές δεν γλιτώνουν όσο κι αν
αυτοβαφτίζονται “πατριώτες”. Η
γραμμή της ταξικής συνεργασίας
που ακολουθεί το ΚΚΚ σημαίνει ότι
προσπαθεί να οργανώσει την πόλη
σε μια Ομοσπονδία “Εργατών, Εμ-
πόρων και Φοιτητών”, αλλά είναι τε-
λικά ο Εμπορικός Σύλλογος που δεν
θέλει να συμμετάσχει. Στις διαδηλώ-
σεις, οι εργάτες σε κινέζικες επιχει-
ρήσεις μάθαιναν ίσως για πρώτη φο-
ρά από τους συναδέλφους τους ότι
τα “πατριωτικά” τους αφεντικά πλή-
ρωναν συνήθως χειρότερα από ό,τι
οι αδίστακτοι αποικιοκράτες.

Το κάλεσμα να αποφευχθούν οι
αγώνες ενάντια σε πατριώτες καπι-
ταλιστές και εμπόρους έρχεται και
από το ΚΜΤ (το Εθνικιστικό Κόμμα),
το οποίο την ίδια περίοδο που ξε-
σπάει η επανάσταση στη Σανγκάη,
σταθεροποιεί τον έλεγχό του στην
Καντόνα, 1500 χλμ νοτιοδυτικά.

Οι εξελίξεις στην Καντόνα θα επι-
δράσουν δραματικά στη Σανγκάη,
μέχρι τη σφαγή του Απρίλη του ‘27.
Το ΚΜΤ ελέγχοντας την Καντόνα με-
τατρέπεται σε μια δεύτερη, εναλλα-
κτική κυβέρνηση απέναντι στην κυ-
βέρνηση του Πεκίνου. Το Πεκίνο
ελεγχόταν από τη λεγόμενη κυβέρ-

νηση των πολεμαρχών. Μετά από
ένα προηγούμενο κίνημα, το 1911,
με το οποίο είχε εγκαταλείψει την
εξουσία ο Αυτοκράτορας, η Κίνα εί-
χε μετατραπεί σε ένα παζλ με κατά
τόπους στρατιωτικούς δικτατορί-
σκους να εξουσιάζουν, όσο τους
επέτρεπε το άλλο παζλ, αυτό των
αποικιακών διαμερισμάτων. Στο Νό-
το, με κέντρο την Καντόνα το ΚΜΤ,
έχοντας συσπειρώσει έναν αξιόλογο
στρατό, υπόσχεται να κινηθεί προς
το Βορρά για να ενώσει και να απε-
λευθερώσει τη χώρα.

Ελπίδες

Η “Βόρεια Εκστρατεία” ήταν μια
στρατιωτική υπόθεση, αλλά για τους
καταπιεσμένους στην Σανγκάη, με-
τατράπηκε σε κάλεσμα για νέα εξέ-
γερση. Μια προκήρυξη ενός σχεδόν
αμιγώς γυναικείου συνδικάτου, των
τηλεφωνητριών, μας δίνει μια αίσθη-
ση για τις ελπίδες της απελευθέρω-
σης, η οποία εμφανιζόταν ως εθνική
αλλά γινόταν και ταξική και γυναι-
κεία: “Εμείς οι γυναίκες πατριώτισ-
σες έχουμε υποφέρει καταπίεση επί
χιλιάδες χρόνια. Ποτέ δεν δόθηκε
καμιά ικανοποιητική λύση στα βάσα-
νά μας. Τώρα, όμως, τα γυναικεία δι-
καιώματα προωθούνται και η κραυ-
γή για γυναικεία απελευθέρωση γί-
νεται δυνατότερη κάθε μέρα. Εμείς
οι γυναίκες ξυπνήσαμε και ενταχθή-
καμε στον κοινωνικό αγώνα. Θέλου-
με και να ανατρέψουμε τον ιμπερια-
λισμό και να απελευθερωθούμε από
τις αλυσίδες μας, παλεύοντας για
ίσα δικαιώματα αντρών και γυναικών
στην εκπαίδευση, την εργασία και
την πολιτική. Η ζωή των γυναικών
στην τηλεφωνία της Σανγκάης συνε-
χίζει να είναι καταπιεσμένη, αλλά οι
στρατιώτες των επαναστατικών μα-
ζών έχουν φτάσει και θα ξεσηκω-
θούμε όλες μαζί για να ριχτούμε
στον αγώνα τους”.

Οι “στρατιώτες” είχαν φτάσει, αλ-
λά δεν ήταν στρατιώτες των επανα-
στατικών μαζών. Είχαν φτάσει για να
βάλουν τέλος στις “υπερβολές” και
να δείξουν στους καπιταλιστές ότι
το ΚΜΤ ήταν μια υπεύθυνη δύναμη
που μπορεί να πάρει την εξουσία.

Η σταλινική ηγεσία τα ήξερε όλα
αυτά. Λίγο νωρίτερα, ο Τσιανγκ Καϊ-
σέκ είχε καθυποτάξει το εργατικό κί-
νημα στην Καντόνα. Όμως ο Στάλιν
επέλεξε να στείλει το εργατικό κίνη-
μα και το ΚΚΚ στην ήττα. Οι προτε-
ραιότητες της ανερχόμενης γραφει-
οκρατίας στην ΕΣΣΔ δεν ήταν ούτε
η νίκη των εργατών, ούτε η εξάπλω-
ση της επανάστασης. Αυτό που
χρειαζόταν ήταν διεθνείς συμμαχίες
που θα της εξασφάλιζαν χρόνο και
χώρο για να συνεχίσει την αναρρίχι-
σή της στην εξουσία. Τη γραφει-
οκρατία την απασχολούσε περισσό-
τερο να μην χάσει από σύμμαχο τον
Τσιανγκ Καϊ-σέκ, από το να χάσει με-
ρικές χιλιάδες κομμουνιστές. 

Νίκος Λούντος

5 Απρίλη 2017, Νο 1268Ιστορία

ΑΠΡΙΛΗΣ1927

Η τραγωδία της Σανγκάης

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17

Εκτελέσεις εξεγερμένων εργατών
από τις δυνάμεις του Τσανγκ Καϊ-σέκ
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Η
τελευταία ταινία - ντοκιμαν-
τέρ του Φώτου Λαμπρινού
καταπιάνεται με την Οκτω-

βριανή επανάσταση και συγκεκριμέ-
να με τα πρώτα 17 της χρόνια, από
το 1917 μέχρι τον λιμό του 1934.
Στη χρονιά της εκατοστής επετείου
του Οκτώβρη, θα μπορούσε να είναι
μια θαυμάσια αφορμή για έναν φό-
ρο τιμής στην επανάσταση και για
συζήτηση πάνω στην πορεία και την
έκβασή της. Δυστυχώς, αποτυγχάνει
και οι λόγοι δεν είναι τεχνικοί. 

Το αρχειακό υλικό είναι πλούσιο,
από κινηματογραφικά έργα, από τα
«Επίκαιρα» της εποχής, φωτογρα-
φίες και διάφορες πηγές και η πα-
ρουσίασή του επιμελής και τακτο-
ποιημένη, με γραμμική αφήγηση σε
18 τιτλοφορημένα κεφάλαια. Το
πρόβλημα δεν βρίσκεται στους καλ-
λιτεχνικούς κανόνες αλλά στην ου-
σία, στην άποψη που εντέχνως προ-
βάλλεται, η οποία συνιστά μια χον-
τροκομμένη υποτίμηση της επανα-
στατικής διαδικασίας του Οκτώβρη,
ακυρώνοντας έτσι το στοίχημα που
έχει βάλει σαν ταινία.

Διακρίναμε τα 18 κεφάλαια σε
τρεις φάσεις: Άνοδος, Ουτοπία,
Πτώση. Η ταινία αρχίζει ωραία, με
τις γυναίκες της Πετρούπολης που
ξεκίνησαν την επανάσταση τον Φλε-
βάρη του ‘17, απεργώντας για ψωμί
και γάλα, μια απεργία που πράγματι
κανένα πολιτικό κόμμα δεν είχε σχε-
διάσει και μέσα σε λίγες μέρες μετα-
τράπηκε σε γενικό ξεσηκωμό, ανέ-
τρεψε το καθεστώς του τσάρου και
έφερε μια διάδοχη κατάσταση με
την προσωρινή κυβέρνηση. Σε ρυθ-
μό fast forward παρακολουθούμε τις
διαδηλώσεις και τους αγώνες της
εργατικής τάξης, τις εξελίξεις του
Απρίλη, την επιστροφή του Λένιν
από την εξορία. 

Πολύ σύντομα όμως, οι μάζες του
κόσμου αποσύρονται από την οθόνη
και την αφήγηση και το ντοκιμαντέρ
αλματωδώς βρίσκεται στον Οκτώ-
βρη, όπου ταχυδακτυλουργικά το
κόμμα των Μπολσεβίκων αν και δεύ-
τερη δύναμη στις εκλογές για τη
Νέα Βουλή, φέρεται να χειραγωγεί
την κατάσταση και την αδυναμία των
αντιπάλων του με τέτοιο τρόπο, που
βγαίνει κυρίαρχο. Μέχρι τον Γενάρη
του ’18 διαλύει τη συντακτική συνέ-
λευση και ανακηρύσσει την εξουσία
των Σοβιέτ (τα οποία ελέγχει το ίδιο,
όπως μας θυμίζει η φωνή του αφη-
γητή, Φ.Λαμπρινού).

Φάουλ πρώτο: Ολόκληρη η φοβε-
ρή χρονιά του ’17 από τον Φλεβάρη
στον Οκτώβρη, με τις δοκιμασίες
της επαναστατικής διαδικασίας και
τις πολιτικές μάχες σε συνθήκες
δυαδικής εξουσίας «ξεπετιέται» σε
λίγα καρέ. Η καρδιά της επανάστα-
σης, τα εργατικά συμβούλια, τα νέα
κύτταρα δημιουργικότητας και της
λήψης αποφάσεων μνημονεύονται
μια ή δυο φορές και το μόνο που εί-
ναι σίγουρο γι’αυτά είναι ότι τα
ελέγχουν οι Μπολσεβίκοι. Η κρίση

και το πραξικόπημα Κορνίλοφ προ-
σπερνιούνται και το βάρος πέφτει
στο αποτέλεσμα: το ξήλωμα της
αστικής δημοκρατίας από το «μονο-
λιθικό κόμμα» που παίρνει το κράτος
και την κοινωνία κάτω από τον έλεγ-
χό του κηρύσσοντας στρατιωτικό
νόμο. 

Φάουλ δεύτερο: Το κοινοβούλιο
και ο πλουραλισμός αναγορεύονται
εμμέσως πλην σαφώς σε τοποτηρη-
τές της δημοκρατίας που καταπατή-
θηκαν και η επανάσταση μειώνεται
σε πραξικόπημα. Προβάλλονται οι
διαδηλώσεις των υπερασπιστών της
συνταγματικής τάξης ενάντια στους
νέους θεσμούς των Μπολσεβίκων
(Κόκκινος στρατός, Τσε-κα). Αντίθε-
τα με την εργατική τάξη που βρίσκε-
ται στο περιθώριο του ντοκιμαντέρ
με αιτιολογία το μικρό της αριθμητι-
κό μέγεθος, η έμφαση δίνεται στους
αγρότες, η καταπίεση των οποίων
από την κατάργηση της ελεύθερης
αγοράς οδηγεί στον εμφύλιο και την
εισβολή των ξένων κρατών στη Ρω-
σία. 

Με ένα σύντομο πέρασμα στον
διεθνή παράγοντα και την απώλεια
της επανάστασης στην Ουγγαρία
και τη Γερμανία (χωρίς δυστυχώς να
αναφερθεί ο αποφασιστικός ρόλος
της Σοσιαλδημοκρατίας σε αυτή), η

Ρωσία βρίσκεται νικήτρια του πολέ-
μου αλλά αποδεκατισμένη οικονομι-
κά. Η Νέα Οικονομική Πολιτική που
εφαρμόζει η κυβέρνηση παρουσιά-
ζεται σαν σωστή στροφή προς την
«ομαλοποίηση» της κατάστασης, πα-
ραλείποντας όμως κάτι ουσιαστικό:
Για τους Μπολσεβίκους η ΝΕΠ και η
ελεύθερη αγορά ήταν αναγκαίες τα-
κτικές υποχωρήσεις για την επιβίω-
ση του εργατικού κράτους και όχι
απόλυτες αξίες διακυβέρνησης.

Τέχνη

Εδώ η ταινία περνά στο δεύτερο
κομμάτι, που είναι και το πιο αξιόλο-
γο, στο οποίο επιχειρεί να περιγρά-
ψει την «Μεγάλη Ουτοπία». Ο όρος
αναφέρεται σε μια ιδέα του ζωγρά-
φου Βασίλι Καντίνσκι για ένα συνέ-
δριο με εκπροσώπους όλων των τε-
χνών κι όλων των χωρών, το οποίο
θα οδηγούσε στην κατασκευή ενός
παγκόσμιου οικοδομήματος τεχνών
– που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ.
Το ίδιο άλλωστε συνέβη και στον
Πύργο του Τάτλιν, που ωστόσο έγι-
νε σήμα κατατεθέν για ολόκληρη
αυτή την περίοδο.  

Στα κεφάλαια αυτά περιγράφονται
τα επιτεύγματα της επανάστασης με
έμφαση τον τομέα της εκπαίδευσης
και του πολιτισμού. Από τον Κυβο-

φουτουρισμό μέχρι τον Κονστρου-
κτιβισμό και τον Προγιεξιονισμό και
από το επαναστατικό θέατρο και το
κινηματογραφικό μοντάζ μέχρι τις
ορχήστρες χωρίς μαέστρο, την ση-
μειωτική και τη μορφολογία, η έκρη-
ξη ήταν τεράστια, εμπνευσμένη από
τις διακηρύξεις της πλήρους ελευ-
θερίας στην τέχνη, όπως τις διατύ-
πωσε ο τότε επίσκοπος πολιτισμού
Ανατόλι Λουνατσάρσκι. Η δεκαετία
του ’20 υπήρξε μια διαρκής ανατα-
ραχή ιδεών και εγχειρημάτων με
αποτελέσματα μίλια μακρυά από
ο,τιδήποτε είχε υπάρξει ως τότε. Το
σινεμά του Αϊζενστάιν και των συν-
τρόφων του Κουλεσόφ, Πουντόβκιν,
Ντοβτζένκο, τα Κινο-νεντέλια -τα Σο-
βιετικά επίκαιρα του Τζίγκα Βερτόφ
είναι πιο γνωστά. Ο θεατής έχει την
ευκαιρία να μάθει για τη φόρμα που
παράγει το νόημα (φορμαλισμός),
καθώς και για την πρώτη ταινία με
θέμα ένα ερωτικό τρίγωνο (Βίκτορ
Σκλόφσκι, 1926), γέννημα των δι-
καιωμάτων που παραχωρήθηκαν
στις γυναίκες και της βελτίωσης της
θέσης τους στην κοινωνία. 

Οι εικόνες που περνάνε γοργά
στην οθόνη παραπέμπουν σε μια σο-
βιετική «belle epoque», που όμως
φαντάζει αίολη σε σχέση με ό,τι είχε
περιγραφεί μέχρι τώρα. Το ερώτημα
που εύλογα γεννιέται είναι πώς είναι
δυνατόν αυτή η εντυπωσιακή εικόνα
ελευθερίας και δημιουργικότητας να
παράγεται από ένα αυταρχικό καθε-
στώς που στηρίζεται σε μια στροφή
στην αγορά (ΝΕΠ); Σε ποιά βάση και
σε ποιές παραγωγικές και κοινωνι-
κές σχέσεις πάτησε η έκρηξη και η
αναταραχή που εκθειάζονται; Ποιόν
υπηρετούν και σε τι στοχεύουν;

Απαντήσεις στην ταινία δεν υπάρ-
χουν. Ο κύκλος αυτός κλείνει με τον
θάνατο του Λένιν και την μετατροπή
του σε σύμβολο λατρείας από το κα-
θεστώς και με ένα νέο fast forward,
η διαδοχή στην ηγεσία μετατρέπεται
σε καρικατούρα όπου δυο λευκοντυ-
μένοι άντρες (ο Τρότσκι και ο Στά-
λιν) αντιπαρατίθενται με νικητή τον
δεύτερο. Η σκληρή πολιτική μάχη
που έδωσε η αριστερή αντιπολίτευ-
ση από το 1924 μέχρι το 1928 περ-
νάει με δυο αράδες και το δόγμα
του «Σοσιαλισμού σε μια μόνο χώ-
ρα» βγαίνει νικητής μιας μάχης που
η ταινία αγνοεί. 

Από κει και πέρα, ο κατήφορος εί-
ναι γνωστός. Βίαιη κολλεκτιβοποί-
ηση στην ύπαιθρο, πεντάχρονα πλά-
να και σταχανοφισμός στα εργοστά-
σια, άγρια καταστολή και εξορία στη
Σιβηρία για όποιους διαφωνούν. Η
αυτοκτονία του Μαγιακόφσκι κλείνει
συμβολικά την περίοδο της πολιτι-
στικής άνθισης και ο σοσιαλιστικός
ρεαλισμός μετατρέπει την τέχνη σε
κρατική προπαγάνδα. Ο λιμός του
1934 σωστά παρουσιάζεται σαν τρα-
γικό επακόλουθο της πολιτικής που
είχε στόχο την συσσώρευση σε βά-
ρος των ανθρώπινων αναγκών. Αλλά
ακόμη κι εδώ, ο σχολιασμός του
ντοκιμαντέρ πέφτει σε ένα ακόμη
φάουλ. Υπερασπίζεται την επιστρο-
φή στη ΝΕΠ, τη «δημοκρατία» της
αγοράς και όχι τον εργατικό έλεγχο
και την αναζωογόνηση των σοβιέτ,
μάχη που δόθηκε (και χάθηκε) από
τον Τρότσκι και την αριστερή αντι-
πολίτευση.

Ο Φώτος Λαμπρινός είναι ένας ση-
μαντικός δημιουργός του θεάτρου
και του κινηματογράφου τεκμηρίω-
σης. Έχει γυρίσει δεκάδες ντοκιμαν-
τέρ, έχει ασχοληθεί με δύσκολα θέ-
ματα (δολοφονία Λαμπράκη, Άρης
Βελουχιώτης), έχει γράψει, έχει δι-
δάξει, έχει κάνει έρευνα. Η «Μεγάλη
ουτοπία» αδικεί τον ίδιο, το φιλόδο-
ξο στοίχημα που βάζει με τον εαυτό
της και την ίδια τη Ρώσικη επανά-
σταση. Μετατρέποντάς την με υπερ-
βατικό τρόπο σε πραξικόπημα και
ουτοπία αδυνατεί να συμβάλει σο-
βαρά στην επίκαιρη, βαθιά και ανα-
γκαία συζήτηση για την επανάσταση
που άλλαξε τη ροή της ιστορίας, μια
συζήτηση που σήμερα χρειαζόμαστε
όσο ποτέ.

Δήμητρα Κυρίλλου 

Μια μεγάλη αποτυχία

Ο Τρότσκι ομιλητής πάνω σε παγκάκι. 
Έτσι ήταν στην πραγματικότητα οι ηγέτες

της μεγάλης Επανάστασης

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

“Η μεγάλη ουτοπία”
του Φώτου Λαμπρινού
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Π
λήθος κόσμου συμμετείχε στο παγκρή-
τιο αντιπολεμικό - αντιβασικό συλλαλη-
τήριο στη στρατιωτική βάση στη Σούδα

που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2/4. Πα-
ρουσία είχαν η ΕΛΜΕ Χανίων, φοιτητικοί σύλ-
λογοι από Χανιά, Ρέθυμνο κι Ηράκλειο, η
ΚΕΕΡΦΑ η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες συλλογικότη-
τες της πόλης. 

To συλλαλητήριο ήταν και μια απάντηση
στις πρόσφατες δηλώσεις του Καμμένου στις
ΗΠΑ, όταν δήλωσε απευθυνόμενος στον ομό-
λογό του στις ΗΠΑ: «Του είπα ότι θα είναι τιμή
μας να επισκεφθεί και τη Σούδα. Για τη Σούδα
κάναμε μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις δυνα-
τότητες που υπάρχουν για την επέκταση της
βάσης και τη σημασία της για τη Συμμαχία..» 

Για δεύτερη συνεχή χρονιά η αντιπολεμική
διαδήλωση στη Σούδα ήρθε να αναδείξει τον
ματοβαμένο ρόλο της βάσης, που χρόνια τώ-
ρα έχει συντονίσει και στηρίξει από τις ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις στη Μέση Ανατολή
μέχρι την αστυνόμευση του Αιγαίου για να μη
περνάνε οι πρόσφυγες. Μόλις πρόσφατα λι-
μενιζόταν το αεροπλανοφόρο Τζορτζ Μπους.
Εκεί που τώρα πια θα εκπαιδεύεται και το Λυ-

βικό λιμενικό για να μπορεί να αντιμετωπίσει
τις προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη. Εν-
δεικτικό της ενόχλησης που προκάλεσε η κι-
νητοποίηση ήταν το γεγονός ότι η μόνη εφη-
μερίδα που έστειλε δημοσιογράφο στην συ-
νέντευξη τύπου των φορέων για το συλλαλη-
τήριο τελικά δεν τη δημοσίευσε ποτέ. 

Να κλείσει η βάση στη Σούδα, να κλείσουν
και τα γραφεία της Χρυσής Αυγής που μετά
την απομόνωσή της από το κέντρο της πόλης
προσπαθεί να στήσει μια παράγκα περιφερει-
ακά. Γι’ αυτό στη συνέχεια το μεγαλύτερο

τμήμα των διαδηλωτών κατευθύνθηκε οργα-
νωμένα προς τα νέα γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής όπου πραγματοποιήθηκε αντιφασιστική
συγκέντρωση. 

Σ.Γ.

Τ
ην προηγούμενη βδομάδα
όλα τα "βοθροκάναλα της
διαπλοκής" «συγκλονίστη-

καν» και «συγκλόνισαν» με την εί-
δηση του εντοπισμού δύο όπλων
στο τζαμί της Ηλιόπετρας. Και
μάλιστα τα όπλα ήταν «κρυμμέ-
να» μέσα στο μιναρέ. Αντίθετα το
κάψιμο του υπό αναστήλωση αρ-
χαιολογικού χώρου του Τεμένους
Βεγιαζήτ στο Διδυμότειχο, του
μεγαλύτερου μουσουλμανικού
Τεμένους των Βαλκανίων υπο-
βαθμίστηκε. 

Τι συνέβη όμως στην πραγματι-
κότητα; Η Ηλιόπετρα είναι ένα
χωριό που βρίσκεται στο δήμο
Τοπίρου. Εκεί πριν από μερικά
χρόνια η Χρυσή Αυγή οργάνωνε
μοτοπορείες και τρομοκρατούσε
γυναίκες που φορούσαν μαντίλα.
Τότε η δράση τους περιορίστηκε
χάρη και μόνο στα μεγάλα αντι-
φασιστικά συλλαλητήρια που ορ-
γανώθηκαν στην Ξάνθη τον Απρί-
λιο του 2013. 

Την περασμένη Τρίτη το μεση-
μέρι μετά από τηλεφώνημα που
δέχθηκε η αστυνομία διεξήγαγε
μια έρευνα στον προαύλιο χώρο
του παλιού τζαμιού της Ηλιόπε-
τρας. Εκεί βρήκε δύο πιστόλια,
ένα σιγαστήρα και φυσίγγια μέσα
σε ένα σακίδιο πλάτης. Θα πρέ-
πει να σημειώσουμε ότι ο μιναρές
βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο του
τζαμιού, είναι σιδηροκατασκευή
χαμηλού ύψους και μπορεί να
έχει ο οποιοσδήποτε πρόσβαση.
Στη συνέχεια η αστυνομία έκανε

έλεγχο στο σπίτι του Ιμάμη, εκεί
βρήκε ένα κυνηγετικό φλομπερά-
κι. Μετά από αυτά τα ευρήματα ο
Ιμάμης της Ηλιόπετρας Κεχαγιά
Σαμπρή προσήχθη με την διαδι-
κασία του αυτοφώρου στην αστυ-
νομική διεύθυνση Ξάνθης με την
κατηγορία της οπλοκατοχής για
τα δύο πιστόλια 22 και 38 χιλιο-
στών. Την επόμενη μέρα, μετά
την απολογία του στην Εισαγγε-
λία Πλημμελειοδικών Ξάνθης
αφέθηκε ελεύθερος χωρίς περιο-
ριστικούς όρους, αφού σε βάρος
του δεν προέκυψε κανένα ενοχο-
ποιητικό στοιχείο.

Ο συγκεκριμένος ιμάμης δεν εί-
χε δώσει δικαιώματα ποτέ σε κα-
νέναν. Η τοποθέτηση των όπλων
στο τζαμί είναι μια προβοκάτσια
που έχει όλα τα χαρακτηριστικά
και τις πρακτικές λειτουργίας της
ακροδεξιάς, των φασιστών και
του παρακράτους. Είναι μια ενέρ-
γεια που σκοπό είχε να στοχοποι-
ήσει τη μειονότητα και κυρίως
τους λατρευτικούς χώρους της,
να παρουσιάσουν τους μουσουλ-
μάνους στην Θράκη ότι είναι «τζι-
χαντιστές» και ότι τα τζαμιά είναι
τάχα «τρομοκρατικές γιάφκες».
Μια μεθόδευση να χυθεί ρατσι-
στικό δηλητήριο μεταξύ των δύο
κοινοτήτων. 

Και δεν είναι η μόνη. Είναι σε
εξέλιξη, κλιμακούμενες και πολύ
ανησυχητικές οι επιθέσεις που
δέχεται η μειονότητα. Τα τελευ-
ταία δύο χρόνια, πραγματικά εί-
ναι αναρίθμητα τα περιστατικά.

Από τα βασικότερα είναι οι απα-
γωγές θρησκευτικών λειτουργών
και οι απειλές σε βάρος του
εκλεγμένου μουφτή Ξάνθης. Η
επίθεση στα γραφεία του κόμμα-
τος Ειρήνης και Φιλίας και η εξα-
φάνιση του αυτοκινήτου που σκο-
τώθηκε ο Αχμέτ Σαδίκ. Η επίθεση
της Χρυσής Αυγής σε εκδήλωση
του παρατηρητηρίου Ελσίνκι για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, πριν
από μερικούς μήνες. Οι χρυσαυ-
γίτικες μηνύσεις σε βάρος του
Αλή Τσαβούς, πρόεδρου του
DEP. Το κλείσιμο λατρευτικών
χώρων στην Ημαθία και το Διδυ-
μότειχο. 

Δίωξη

Όλοι αυτοί που βγαίνουν και
«καταγγέλλουν» τη μειονότητα εί-
ναι οι ίδιοι που αποκαλούν "ψευ-
τομουφτή" τον εκλεγμένο μουφτή
της μειονότητας σε βάρος του
οποίου υπάρχει ποινική δίωξη για
αντιποίηση αρχής παρά την αντί-
θετη νομολογία του ΕΔΔΑ. Αυτοί
που δεν είπαν τίποτα για την
ανοιχτά ρατσιστική διάταξη που
δεν επιτρέπει σε εκπαιδευτικούς
της μειονότητας να διδάσκουν
στο ελληνόφωνο πρόγραμμα των
μειονοτικών σχολείων, ενώ μπο-
ρούν να διδάξουν σε όλα τα δη-
μόσια σχολεία. Αυτοί που αντι-
δρούν στην πρόταση να υπάρξει
πέραν του νηπιαγωγού και ένας
ακόμη βοηθός νηπιαγωγού που
να μιλάει στη γλώσσα των παι-
διών. Και μάλιστα αντιδρούν πα-

ρότι αναγνωρίζουν ότι παιδαγωγι-
κά αυτό είναι σωστό. 

Αυτοί που δεν ξέρουν ούτε ρώ-
τησαν για τη μπάρα στα χωριά
της μειονότητας, για την τερά-
στια καταπίεσή της μέχρι και τα
πρώτα χρόνια του ‘90 (55.000
αφαιρέσεις ιθαγένειας έχουν γί-
νει για να έχουμε ένα μέτρο). Αυ-
τοί που χρόνια βλέπουν στους
μουσουλμάνους της Θράκης μό-
νο «τουρκοπράκτορες».

Για αυτήν την κατάσταση έχει
ευθύνη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Γιατί έχει εκχωρήσει την
διοίκηση της Θράκης στους
ΑΝΕΛ (βλέπε δηλώσεις στελεχών
στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ). Γιατί
έχει υπογράψει την ρατσιστική
συμφωνία ΕΕ -Τουρκίας και κλεί-
νει σε στρατόπεδα συγκέντρω-
σης τους πρόσφυγες. Γιατί εφαρ-
μόζοντας αυτή την συμφωνία κά-
νει πλάτες στην ρατσιστική και ισ-
λαμοφοβική ΕΕ φρούριο.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αφού υποστηρίχθηκε
από την μειονότητα και καλλιέρ-
γησε προσδοκίες, τελικά απογοή-
τευσε τον κόσμο που τον εμπι-
στεύτηκε. Το εργατικό κίνημα, η
Αριστερά και οι προοδευτικοί άν-
θρωποι πρέπει να σταθούν απέ-
ναντι στον εθνικισμό, ενάντια
στην στοχοποίηση της μειονότη-
τας από τα συγκοινωνούντα δο-
χεία φασιστών και παρακρατικών.
Όλοι μαζί ενωμένοι με τους αγώ-
νες μας. 

Τζεμαλή Μηλιαζήμ

Η εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης
συνοδεύεται -θυμίζοντας ανησυχητικά την
περίοδο που σημάδεψε τα τέλη της δεκαε-
τίας του ’80 και τις αρχές του ’90- από μια
επιχείρηση στοχοποίησης της μειονότητας
στη Θράκη που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τε-
λευταίες βδομάδες.

Τα ξημερώματα στις 22 Μάρτη κάηκε στο
Διδυμότειχο το Τέμενος Βαγιαζήτ (ολοκλη-
ρώθηκε το 1420, θεωρείται ένα από τα ση-
μαντικότερα ισλαμικά μνημεία στην Ευρώ-
πη και αναφέρεται και ως το μεγαλύτερο
σε έκταση στο χώρο των Βαλκανίων). Μια
ψευτοείδηση που αναπαράχθηκε από διά-
φορα ΜΜΕ απέδωσε τη φωτιά σε ατύχημα,
σε «αναζωπύρωση» μιας φωτιάς που είχε
ανάψει 12 ώρες πριν (!) κατά τη διάρκεια
των έργων αναστήλωσης του Τεμένους.

Ο διοικητή της Πυροσβεστικής Περιφέρει-
ας ΑΜ-Θ, Ρήγας Ναθαναήλ δήλωσε την επό-
μενη μέρα στα ΜΜΕ ότι «επεισόδιο που είχε
συμβεί νωρίτερα το μεσημέρι της 21ης Μαρ-
τίου λόγω εργασιών στο κτίριο δεν συνδέεται
με την πυρκαγιά καθώς η φωτιά μικρής έκτα-
σης που είχε προκληθεί είχε σβήσει άμεσα
από τους εργαζόμενους και τον χώρο είχε
ελέγξει αμέσως μετά η Πυροσβεστική υπη-
ρεσία, η οποία δεν διαπίστωσε κανένα πρό-
βλημα ενώ μεσολάβησαν πολλές ώρες από
την ώρα του συμβάντος εώς την ώρα που ξέ-
σπασε η πυρκαγιά». 

Ερώτημα

Αποτελεί μεγάλο ερώτημα ποιος προκά-
λεσε την πυρκαγιά στις τρεις τα ξημερώμα-
τα. Αυτό όμως που δεν αποτελεί ερώτημα
αλλά γεγονός, είναι ότι οι φασίστες επανει-
λημμένα έχουν στοχοποιήσει, επιτεθεί και
προκαλέσει εμπρησμούς σε τζαμιά ανά την
Ελλάδα. 

Αυτό που αποτελεί γεγονός είναι ότι στις
13 Μάρτη, μόλις εννέα μέρες πριν από το
κάψιμο του Τεμένους ο μουφτής Διδυμοτεί-
χου είχε παραχωρήσει συνέντευξη στην Κα-
θημερινή για το «δύσκολο καθήκον του στο
μεταναστευτικό», να θάβει ανθρώπους χω-
ρίς όνομα. 

Γεγονός είναι επίσης ότι ο ιμάμης του
τζαμιού στην Ηλιόπετρα (νομού Ξάνθης)
αφέθηκε τελικά ελεύθερος παρότι συνελή-
φθη στις 29 Μάρτη, επειδή στο προαύλιο
χώρο του τζαμιού στην Ηλιόπετρα βρέθη-
καν όπλα. 

Γεγονός είναι τέλος ότι σε πρόσφατο άρ-
θρο του, στο TVXS, ο δημοσιογράφος Γιάν-
νης Σιδηρόπουλος (βραβευμένος πέρσι
από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Παυλό-
πουλο) κάνει λόγο “για τις υπόγειες δια-
δρομές της Χρυσής Αυγής με κόμματα του
«συνταγματικού τόξου» στη Θρ άκη” και
“για το «βαθύ κράτος» που συνεχίζει να
δρα ανενόχλητο και αδρά επιδοτημένο”.
Αναφέρει χαρακτηριστικά επίσης ότι “αυξά-
νονται τα «μυστικά κονδύλια» που τους κα-
θιστούν «πατριώτες»”.

Καιρός να σταματήσουμε αυτές τις υπό-
γειες διαδρομές.

Γ.Π.

Ποιοι πυρπολούν
Τεμένη και
φυτεύουν 
όπλα στη Θράκη; 

Όχι στην στοχοποίηση της μειονότητας

ΣΟΥΔΑ  Να κλείσει τώρα η βάση!



Τ
ις ίδιες ώρες που την περασμένη Πα-
ρασκευή οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής
εξορμούσαν από τα γραφεία τους στη

Μεσογείων για να επιχειρήσουν τη δολοφο-
νική επίθεση εναντίον του Αλέξη Λάζαρη,
ομογάλακτοί τους φασίστες στο Λονδίνο
έστελναν στο νοσοκομείο, όπου βρίσκεται
σε κρίσιμη κατάσταση, ένα 17χρονο Κούρδο
πρόσφυγα από το Ιράν. 

Δύο επιθέσεις που αναδεικνύουν με ζοφε-
ρό τρόπο την ανάγκη να τσακιστεί η φασι-
στική απειλή σε όλη την Ευρώπη, κόντρα
στις ρατσιστικές πολιτικές των κλειστών συ-
νόρων και των στρατοπέδων συγκέντρωσης,
που λειτουργούν σαν θερμοκήπιο για τα
απότοκα του Χίτλερ. Αλλά και στην Αθήνα
(βλέπε σελίδα 8) και στο Λονδίνο οι προκλή-
σεις δεν μένουν αναπάντητες.   

Την επίθεση που έγινε στο Κρόυντον, στο
Νότιο Λονδίνο, ακολούθησε τοπική αντιφασι-
στική κινητοποίηση την Κυριακή 2 Απρίλη το
απόγευμα. Αντιφασιστική συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε και στο κέντρο του Λον-
δίνου, το Σάββατο 1η Απρίλη ενάντια στο κά-
λεσμα για δημόσια πανεθνική συγκέντρωση
που είχαν καλέσει ναζιστικές οργανώσεις.

Οι κάτοικοι στο Κρόυντον είναι σοκαρι-
σμένοι μπροστά στην επίθεση, την οποία η
αστυνομία ερευνά σαν ένα έγκλημα ρατσι-
στικού μίσους, μιας και το θύμα ήταν πρό-
σφυγας που είχε κάνει αίτηση ασύλου. Προς
το παρόν έχουν συλληφθεί έξι άτομα τα
οποία είναι ύποπτα για την δολοφονική επί-
θεση. Η επίθεση που έγινε σε στάση λεωφο-
ρείου και απέναντι από ένα παμπ με το
οποίο πιθανά σχετίζονται οι δράστες, άφησε
το θύμα με σπασμένο το κρανίο και αιμάτω-
μα στον εγκέφαλο.

Το Σάββατο 1/4, πάνω από 300 αντιφασί-
στες-τριες συμμετείχαν στην αντισυγκέν-

τρωση που οργανώθηκε στο κέντρο του
Λονδίνου το περασμένο Σάββατο 1η Απρίλη
ενάντια στο κάλεσμα των φασιστικών Britain
First και EDL που με πανεθνική κινητοποίηση
δεν μπόρεσαν να μαζέψουν ούτε 200.

«Ενωθείτε ενάντια στον φασισμό»

Την αντιφασιστική συγκέντρωση κάλεσε
το μέτωπο Unite Against Fascism (UAF),
«Ενωθείτε ενάντια στον φασισμό». Όπως τό-
νισε σε δήλωσή του ο Γουέιμαν Μπένετ,
γραμματέας του UAF. «Οι ναζί περίμεναν η
κινητοποίησή τους να είναι του ίδιου μεγέ-
θους από αυτές που ακολούθησαν, αλλά αυ-
τό δεν συνέβη. Όμως ευνοούνται από την
ρατσιστική πολιτική που καλλιεργούν οι Τό-

ρις και το Ukip”.
H αστυνομία επιτέθηκε με μένος στους

αντιφασίστες διαδηλωτές, σέρνοντάς τους
και ακινητοποιώντας τους στο έδαφος πριν
τους συλλάβει. Προσήχθησαν 14 άτομα,
που αργότερα αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Είχα περίπου δέκα αστυνομικούς γύρω
μου να σπρώχνουν. Τους έλεγα ότι δεν μπο-
ρώ να αναπνεύσω αλλά συνέχιζαν να πιέ-
ζουν» ανέφερε στην εφημερίδα Socialist
Worker, η Σοφία, διαδηλώτρια με τους αντι-
φασίστες. Η Λουίζ, από το συνδικάτο των
συγκοινωνιών περιέγραψε πως η αστυνομία
χτυπούσε ένα κορίτσι πάνω σε ένα τοίχο
πριν τη συλλάβει. Την ίδια στιγμή, οι μπά-
τσοι διευκόλυναν τη συγκέντρωση των φασι-
στών.

Ανάμεσα στα συνθήματα που φώναζαν οι
αντιφασίστες-τριες ήταν το  “Follow your le-
ader�shoot yourself like Adolf Hitler”, «Ακο-
λουθήστε τον ηγέτη σας, αυτοκτονήστε
όπως ο Αδόλφος Χίτλερ».

ΔΙΕΘΝΗ εργατικη αλληλεγγυη 

Τ
ο περασμένο Σάββατο στο Πακι-
στάν, ο Δρ. Ρίαζ Αχμεντ, επίκουρος
καθηγητής στο τμήμα Εφαρμοσμέ-

νης Χημείας του Πανεπιστημίου στο Κα-
ράτσι και εκλεγμένος εκπρόσωπος του
πανεπιστημιακού συμβουλίου, απήχθηκε
από δυνάμεις ασφαλείας.

Τον απήγαγαν έξω από τη Λέσχη του
Τύπου μαζί με τον καθηγητή Μεχέρ
Αφρόζ Μουράντ (τον οποίο αργότερα
άφησαν ελεύθερο). Επρόκειτο να συμμε-
τάσχουν σε συνέντευξη τύπου που κα-
λούσε στην απελευθέρωση του συναδέλ-
φου τους πανεπιστημιακού Δρ Ζαφάρ Χα-
σάν Αρίφ που κρατείται από τον Οκτώβρη
του 2016.

Τα ΜΜΕ αναφέρουν ότι η απαγωγή-
σύλληψη έγινε από τους παραστρατιωτι-
κούς Sindh Rangers. Ο Ρίαζ Άχμεντ κατη-
γορείται για οπλοκατοχή χωρίς άδεια
ενός πιστολιού 9mm, κατηγορία με βάση
την οποία έχει ήδη μεταφερθεί στην Κεν-
τρική Φυλακή στο Καράτσι. Ο δικηγόρος
θα ζητήσει να δώσει εγγύηση προκειμέ-
νου να αφεθεί ελεύθερος.

Ο Ρίαζ Αχμεντ είναι υπερασπιστής των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρι-
σμένος μαρξιστής διανοούμενος, μια δυ-
νατή και καθόλου βίαια, φωνή στον αγώ-
να για ελευθερία της έκφρασης. Για πα-
ράδειγμα, έχει καλέσει δημόσια υπέρ της
απελευθέρωσης αγνοουμένων ατόμων,
όπως ο διανοούμενος Wahid Baloch, που
κρατήθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας
από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβρη του
2016.

Αυτό το κάλεσμα απευθύνεται σε όλα τα
συνδικάτα, τους εκλεγμένους, τις διεθνείς
οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα
και όλους όσους θέλουν να καταγγείλουν
την παράνομη κράτησή του και να ζητή-
σουν την άμεση αποφυλάκισή του.

Υπογραφές συμπαράστασης στη διεύ-
θυνση http://freedrriaz@gmail.com/

Λονδίνο-Αθήνα κοινός αγώνας!ΠΑΚΙΣΤAΝ

Λευτεριά
στον Ρίαζ
Άχμεντ

Κινητοποίηση την περασμένη Κυριακή στο Καράτσι με αίτημα την απελευθέρωση του Ρίαζ Άχμεντ. 
Στη μικρή φωτό, ο Ρίαζ Άχμεντ την εποχή που ήταν φυλακισμένος από τη δικτατορία του Μουσάραφ.

Κυκλοφορεί
www.socialismfrombelow.gr

Λονδίνο, Σάββατο 1 Απρίλη
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