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Η “Συμφωνία της Μάλτας” 
γίνεται χειρότερη με μόνιμη 
εποπτεία ΔΝΤ-ΕΕ λόγω 
δήθεν “ρύθμισης” του χρέους

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

Εμπρός για Πρωτομαγιά αντίστασης σε όλα τα μέτωπα

Όλα τα 
“καυτά” θέματα 
με ομιλητές 
από πλατύ 
φάσμα 

γυρίστε στη σελίδα 3

γυρίστε στη 
σελίδα 2



Μ
παίνουμε στην τελική ευ-
θεία για τον φετινό γιορ-
τασμό της Πρωτομαγιάς

με όλα τα μέτωπα ανοιχτά.

Το πιο άμεσο είναι η σύγκρου-
ση με το βάρβαρο πακέτο μέ-
τρων που συμφώνησε ήδη η κυ-
βέρνηση στο τελευταίο Γιούρογ-
κρουπ της Μάλτας και τώρα προ-
σπαθεί να εξωραϊσει με υποσχετι-
κές για αναδιάρθρωση του χρέ-
ους στη Σύνοδο του ΔΝΤ.

Τα σχέδια που συζητάνε δεν
μπορούν με κανένα τρόπο να αν-
τισταθμίσουν τις απάνθρωπες πε-
ρικοπές στις συντάξεις και στους
μισθούς. Το μόνο που μπορεί να
κάνουν είναι να διαιωνίσουν τις
πιέσεις για τέτοιες περικοπές ξα-
νά και ξανά με την επιμήκυνση
των δανείων και τη μονιμοποίηση
της εποπτείας των τραπεζιτών.

Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία
να βγούμε στους δρόμους την
Πρωτομαγιά ενάντια στη Συμφω-
νία και τα φτιασιδώματά της και
να απαιτήσουμε τη μόνη γνήσια
εργατική λύση: τη διαγραφή του
χρέους, την αντιστροφή όλων
των ιδιωτικοποιήσεων και την επι-
βολή εργατικού ελέγχου στα
κλειδιά της οικονομίας αρχίζον-
τας από τις τράπεζες.

Δίπλα σε αυτό το κεντρικό μέ-
τωπο, όμως, έχουμε να αναδεί-
ξουμε τις αντιστάσεις στην εμ-
πλοκή στον ιμπεριαλιστικό πόλε-
μο στη Μέση Ανατολή, στις ρα-
τσιστικές πολιτικές κατά των

προσφύγων και στις φα-
σιστικές προκλήσεις.

Η άλλη όψη των μνη-
μονιακών συμφωνιών με
την Μέρκελ και τη Λαγ-
κάρντ είναι τα αγκαλιά-
σματα με τον Τραμπ που
βομβαρδίζει στη Συρία,
στο Ιράκ και στο Αφγανι-
στάν και απειλεί να
απλώσει τη φωτιά του
πολέμου μέχρι την Κο-
ρέα. Είναι φρικαλέο να
αναβαθμίζεται ο ρόλος
της βάσης της Σούδας
σε αυτά τα εγκλήματα
από μια κυβέρνηση που
κάποτε έλεγε ότι στηρί-
ζει τα κινήματα ειρήνης.

Σαν να μην έφταναν οι
διευκολύνσεις του Κο-
τζιά και του Καμμένου
για τους αμερικάνικους
βομβαρδισμούς, ο Μου-
ζάλας συντονίζεται με
την ΕΕ-φρούριο ενάντια
στους πρόσφυγες που τρέχουν
να γλυτώσουν από τη φρίκη. Και
ο Τόσκας στέλνει την αστυνομία
να περιφρουρεί τα γραφεία της
Χρυσής Αυγής από τους αντιφα-
σίστες διαδηλωτές.

Η δικιά μας θέση είναι ενάντια
στην ΕΕ και τα αίσχη της. Τώρα
είναι η στιγμή για σύγκρουση και
ρήξη μαζί τους. Γιατί είναι πανι-
κόβλητοι μέσα στην κρίση τους:
Η Τερέζα Μέη προκήρυξε πρό-

ωρες εκλογές γιατι δε
μπορεί να διαχειριστεί
το BRexit, στο Παρίσι
αγωνιούν καθώς ο Με-
λανσόν δείχνει να περ-
νάει στο δεύτερο γύρο.

Γι' αυτό, την Πρωτο-
μαγιά θα βαδίσουμε
πλάι-πλάι με τους πρό-
σφυγες, ενάντια στον
πόλεμο, ενάντια στον
ρατσισμό και τις από-
πειρες της Χρυσής Αυ-
γής να ξαναστήσει τάγ-
ματα εφόδου. Θα ενώ-
σουμε τις φωνές μας
ενάντια στο σύστημα
που γεννάει όλες αυτές
τις βαρβαρότητες, για
έναν κόσμο χωρίς μνη-
μόνια και φτώχεια, χω-
ρίς βόμβες και φρά-
χτες.

Ο Συντονισμός ενάν-
τια στα Μνημόνια, η
ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ

καλούν στο Μουσείο και από
εκεί θα βαδίσουμε στο Σύνταγμα
διεκδικώντας να ενωθούν όλες
οι δυνάμεις της εργατικής τάξης
και της Αριστεράς σε αυτόν τον
αγώνα.
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Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ 
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΑΠΟ ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΑΔΕΔΥ 
ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΖΙ-
ΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙ-
ΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Εμείς που δώσαμε την μάχη ενάντια
στα τρία Μνημόνια δεν περιμένουμε πα-
θητικά να μας επιβάλουν το τέταρτο. Η
συμφωνία που υπέγραψε η κυβέρνηση
στην Μάλτα, είναι το προεόρτιο ενός
καινούργιου μνημόνιου χωρίς τέλος. 
• Συμφώνησαν για 3,5% πλεονάσματα
για τα επόμενα χρόνια, για να πληρώ-
νουν τους τραπεζίτες. 
• Συμφώνησαν ότι για να τα εξασφαλί-
σουν θα μειώσουν όλες τις συντάξεις
και θα κατεβάσουν, σχεδόν θα καταρ-
γήσουν, το αφορολόγητο για τους χα-
μηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιού-
χους. 
• Συμφώνησαν ότι θα επιταχύνουν τις
ιδιωτικοποιήσεις και θα χαρίσουν τα φι-
λέτα στους Λάτσηδες, στους Βαρδινο-
γιάννηδες και στους Μυτιληναίους. 
• Συμφώνησαν ότι αυτά τα μέτρα είναι
μόνο η αρχή, ότι το ΔΝΤ θα έχει την δυ-
νατότητα να αποφασίζει και να επιβάλει
νέο πακέτο κάθε φορά που το κρίνει
σκόπιμο.

Ένα Μνημόνιο διαρκείας είναι η συμφω-
νία που θέλει να καταδικάσει στην φτώ-
χεια και στην ανεργία την πλειοψηφία.

Ακόμα και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν αρχί-
σει να υπάρχουν αντιδράσεις. Δεκατρία μέ-
λη της Κεντρικής Επιτροπής  κυκλοφορούν
κείμενο που ζητάνε να μην περάσει η συμ-
φωνία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ δεν κα-
ταλαβαίνει από αυτά. Αυτό που χρειάζεται
είναι να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα δυνατό
απεργιακό μέτωπο που δεν θα έχει προ-
ηγούμενο.
• Χρειάζεται να ξεκινήσουμε από τώρα και
να οργανώσουμε αυτή την μάχη.
• Ζητάμε από την ΑΔΕΔΥ  να πάρει άμεσα
απόφαση για απεργία σε όλο το δημόσιο
όπως την εξουσιοδότησε το Γενικό Συμβού-
λιό τους.
• Και ταυτόχρονα διεκδικούμε από την
ΓΣΕΕ και όλα τα Εργατικά Κέντρα να βρε-
θούν στην πρώτη γραμμή και να συντονί-
σουν αυτή την μάχη με την ΑΔΕΔΥ και όλο
το δημόσιο.

Δεν περιμένουμε όμως με σταυρωμένα
χέρια τις αποφάσεις τους. Ξεκινάμε από τώ-
ρα την προσπάθεια να βγούνε αποφάσεις
για απεργία μέσα σε κλάδους και σωματεία
που μέχρι τώρα έχουν παίξει ρόλο στις μά-
χες ενάντιας στα Μνημόνια. Σχολεία, Δήμοι,
Νοσοκομεία, ΔΕΗ, Νερό, Λιμάνια, Τράπεζες
όλοι μαζί να φράξουμε το δρόμο στην Συμ-
φωνία.

Μαζέψτε
υπογραφές 
σ’ αυτό το κείμενο

Σ
ύσκεψη του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια έγινε την Τρίτη 11 Απρίλη για
την οργάνωση της διαδήλωσης της

Πρωτομαγιάς και για να παρθεί πρωτοβουλία
κατά των ιδιωτικοποιήσεων των κοινωνικών
αγαθών (ρεύμα, νερό, συγκοινωνίες κτλ). Στη
σύσκεψη συμμετείχαν, ανάμεσα σε άλλους,
εκπρόσωποι από τα σχήματα Αγωνιστική Ενό-
τητα στη ΔΕΗ και ΣΕΚΕΣ στην ΕΥΔΑΠ. 

Αποφασίστηκε ότι θα βγει μια κοινή ανακοί-
νωση ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και το νέο
Μνημόνιο, ενώ θα καλεί προσυγκέντρωση για
την πορεία της Πρωτομαγιάς στο Μουσείο,
έτσι ώστε να συγκροτηθεί ένα μαζικό αγωνι-
στικό μπλοκ με σωματεία και εργατικές συλ-
λογικότητες. Στη συζήτηση μπήκε ο προσανα-
τολισμός για μια ευρεία σύσκεψη μετά την
Πρωτομαγιά σε κεντρικό χώρο στην Αθήνα
για να οργανωθούν δράσεις σε εργατικούς
χώρους και ένα μεγάλο συλλαλητήριο, ενώ
έγιναν και άλλες προτάσεις.    

Ο Τάσος Αναστασιάδης, υπεύθυνος του Συν-
τονισμού στην τοποθέτησή του τόνισε ότι μαζί
με τη σύγκρουση για να μην περάσει η Συμφω-
νία της Μάλτας, χρειάζεται να παρθεί κοινή
πρωτοβουλία ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις της
ΔΕΗ, της ΕΥΔΑΠ, της ΕΥΑΘ, του ΟΛΘ. Πρότει-
νε να υπάρξει κοινή δράση πριν την Πρωτομα-
γιά και συμμετοχή στη διαδήλωση με στόχο να

υπάρξει στη συνέχεια παραπέρα συνεργασία
ώστε κανείς χώρος να μην βρεθεί μόνος του
να παλεύει τα μέτρα κυβέρνησης-«θεσμών».

Ο Θοδωρής Στρίγκος από τη ΔΕΗ ανέφερε
ότι οι εργαζόμενοι είναι διατεθειμένοι να πα-
λέψουν, ότι η Πρωτομαγιά είναι σημαντικός
σταθμός και ότι χρειάζεται καμπάνια ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις. Εξήγησε ότι χρειάζεται
δουλειά από τα κάτω για να υπάρξουν «εστίες
αντίστασης» για να μην γίνει ό, τι έγινε στον
ΑΔΜΗΕ όπου δεν υπήρχαν οι απαραίτητες κι-
νήσεις ενάντια στο ξεπούλημά του. 

Ανατροπή

Από την ΕΥΔΑΠ μίλησε ο Κώστας Λυμπέρης
που ανέφερε ότι κομβικό ζήτημα για να πετύ-
χει μια πρωτοβουλία κατά των ιδιωτικοποιήσε-
ων είναι το άνοιγμα στην κοινωνία. Έδωσε ως
αντιπαράδειγμα τον μαχητικό, απεργιακό
αγώνα των λιμενεργατών που ναι μεν έκαναν
τριάντα μέρες απεργία, αλλά δεν κατάφεραν
να συνδεθούν με άλλα εργατικά κομμάτια.
Πρόσθεσε ότι ένας τέτοιος αγώνας πρέπει να
έχει στόχο την αποτροπή των ιδιωτικοποιήσε-
ων κι όχι απλά να «δοθεί για την τιμή των
όπλων». 

Ο Σαράντος Αλεξανδρής, επίσης από τη
ΔΕΗ, ενημέρωσε για τη μεγάλη επιτυχία του
συλλαλητηρίου στην Πτολεμαϊδα στις 7 Απρίλη

κατά του ξεπουλήματος των λιγνιτικών μονά-
δων. Τόνισε ότι μια τέτοια πρωτοβουλία πρέπει
να αναδεικνύει ότι η ΔΕΗ παράγει το φτηνότε-
ρο ρεύμα αλλά έχει τα ακριβότερα τιμολόγια
λόγω των μεσαζόντων ανάμεσα στην παραγω-
γή και τον καταναλωτή. Πρότεινε ότι πρέπει να
γίνει προσπάθεια να μπουν στην πρωτοβουλία
οι Ομοσπονδίες, αλλά αν αρνηθούν να προχω-
ρήσει έτσι κι αλλιώς από τα κάτω. 

Ο Νίκος Σμπαρούνης από το Μετρό μίλησε
για τη μάχη που πρέπει να δοθεί απέναντι
στις μπάρες που βάζουν στους σταθμούς, οι
οποίες ενέχουν και κίνδυνο ασφάλειας, ενώ
ενημέρωσε για συνδικαλιστικές, αυταρχικές
διώξεις από τη διοίκηση της εταιρίας. Τόνισε
ακόμα ότι στόχος πρέπει να είναι η Γενική
Απεργία.   

Η Ειρήνη Φωτέλλη από την ΕΡΤ πρότεινε να
γίνει κοινή εξόρμηση με συνδικαλιστές από
τους χώρους που είναι στο στόχαστρο για
ιδιωτικοποίηση και επισήμανε ότι πολλοί δη-
μοσιογράφοι θα θελήσουν να τους φιλοξενή-
σουν στις εκπομπές τους για να απλωθεί το
μήνυμα της αντίστασης. Ο Βασίλης Συλαϊδής
από την Ιντρακόμ τόνισε ότι είναι αναγκαίο
ένα κείμενο από τους χώρους που ιδιωτικο-
ποιούνται που να ενημερώνει όλο τον κόσμο
και να δίνει τα απαραίτητα επιχειρήματα.  

Νεκτάριος Δαργάκης

Eκστρατεία ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις

Πρωτομαγιά αντίστασης 
σε όλα τα μέτωπα
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Όλα τα “καυτά” θέματα 
Πέμπτη 18 Μάη, 7-9μμ
Η εργατική αντίσταση θα νικήσει
Oμιλητές: 
Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός ενάντια στα μνημόνια
Χρίστος Αργύρης, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ
Φανή Γουργούρη, ΔΣ ΟΜΥΛΕ
Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε ΜΚΟ
Μανώλης Μαστοράκης, ΣΕΚΕΣ-ΕΥΔΑΠ
Αντώνης Νταλακογεώργος, πρόεδρος ΠΕΝΕΝ
Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος, δημοτικός σύμβουλος στα Χανιά

Παρασκευή 19 Μάη, 7-9μμ
Η πάλη ενάντια στον ρατσισμό 

και τη φασιστική απειλή
ομιλητές: 

Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος ΕφΣυν
Γαβρίλος Κασιμάτης, γραμματέας ΠΟΣΠΕΡΤ

Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος συλλόγου 
εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας

Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός
Τζορτζ Μάρτιν, ΗΠΑ, Ορφέας, πρόσφυγας από το Σχιστό.

Σάββατο 20 Μάη, 7-9μμ
100 χρόνια από την 
επανάσταση στη Ρωσία: 
Ουτοπία ή επικαιρότητα;
ομιλητές: 
Πάνος Γκαργκάνας, εργατική αλληλεγγύη
Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός
Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ
Βασίλης Συλαϊδής, ΔΣ σωματείο Ιντρακόμ

Κυριακή 21 Μάη, 
πανηγυρικό κλείσιμο

Ένας κόσμος σε κρίση
Ομιλήτριες:

Αργυρή Ερωτοκρίτου, ειδικευόμενη γιατρός
Μελτέμ Οράλ, DSIP Τουρκία

Μαρία Στύλλου, Σοσιαλισμός από τα κάτω
Βανίνα Τζιουντιτσελί, ΝΡΑ Γαλλία

Βασιλεία Χαρλαύτη, φοιτήτρια ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας

Πού βαδίζει η Γαλλία 
μετά τις εκλογές;
ομιλήτρια: Βανίνα Τζιουντιτσελί, ΝΡΑ 

Τουρκία-Κύπρος-Ελλάδα:
διεθνιστική αλληλεγγύη 
των εργατών
ομιλητές: Μελτέμ Οράλ, Τουρκία, 
Ντίνος Αγιομαμίτης, Κύπρος, 
Κώστας Πίττας

Η αντίσταση στον Τραμπ
ομιλητής: Τζορτζ Μάρτιν, ΗΠΑ

Η “Κόκκινη Αμερική”
ομιλητής:
Κώστας Καρπόζηλος, ιστορικός

Η Αντίσταση 1940-44 και
ο Κόκκινος Δεκέμβρης
ομιλητές:
Προκόπης Παπαστράτης, 
πανεπιστημιακός
Τάσος Κωστόπουλος, 
δημοσιογράφος ΕφΣυν

Η Αριστερή εναλλακτική
ομιλητές: Παναγιώτης Λαφαζάνης,
Χρήστος Λάσκος, Π. Γκαργκάνας

Ο αγώνας για 
την καταδίκη της ΧΑ
ομιλητές: Νίκη Αργύρη και Τάκης
Ζώτος, Θανάσης Καμπαγιάννης, 
Κώστας Παπαδάκης από την Πολιτική
Αγωγή

Η ΕΕ στα 60
ομιλητές:Νίκος Στραβελάκης,
Πέτρος Κωνσταντίνου

με ομιλητές από
πλατύ φάσμα
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Α
πό την περασμένη Τρίτη 11/4, τα 14 αεροδρόμια που εί-
χαν βγει στο σφυρί πέρασαν κι επίσημα υπό τον έλεγχο
της Fraport για τα επόμενα 40 χρόνια. Πρόκειται για τα

αεροδρόμια του Ακτίου, των Χανίων, της Καβάλας, της Κέρκυ-
ρας, της Κω, της Μυτιλήνης, της Μυκόνου, της Ρόδου, της Σά-
μου, της Σαντορίνης, της Σκιάθου, της Κεφαλλονιάς, της Θεσ-
σαλονίκης και της Ζακύνθου. 

Την επόμενη μέρα Τσίπρας, Φλαμπουράρης και λοιποί κυ-
βερνητικοί έσπευσαν να καλωσορίσουν τα στελέχη της Fra-
port στο Μέγαρο Μαξίμου και φορώντας τα πλατιά τους χα-
μόγελα να πανηγυρίσουν παρέα το ξεπούλημα. “Στέλνετε ένα
σημαντικό μήνυμα εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία με
την επένδυση που κάνετε”, ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού
στον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας Στέ-
φαν Σούλτε. Το μήνυμα είναι προφανές. Τα αεροδρόμια είναι
η αρχή, έχουμε κι άλλα φιλέτα για πούλημα. 

Και μόνο φιλολογικό δεν είναι αυτό το μήνυμα καθώς όσο
τα παραπάνω λάμβαναν χώρα, το ΤΑΙΠΕΔ βρισκόταν σε ανα-
ζήτηση χρηματοοικονομικού συμβούλου ο οποίος θα καταθέ-
σει προτάσεις για την πώληση μεριδίων που κατέχει το ταμείο
στην ΕΥΔΑΠ και την ΕΥΑΘ. Σύμφωνα με τις μνημονιακές επι-
ταγές, πρέπει να πωληθεί το 11% της ΕΥΔΑΠ και το 23% της
ΕΥΑΘ. Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 34,03% του μετοχικού
κεφαλαίου της ΕΥΔΑΠ, το 27,3% έχει μπει στο ΤΑΙΠΕΔ για να
πουληθεί, ενώ ήδη το 9,99% ανήκει στον Πόλσον και το υπό-
λοιπο ποσοστό βρίσκεται σε ελεύθερη διασπορά στο Χρημα-
τιστήριο Αθηνών. Στην ΕΥΑΘ, το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 74,017%.
Η προθεσμία για να βρεθεί ο “σύμβουλος” που θα προωθήσει
το ξεπούλημα του νερού στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της
χώρας, είναι η 3 Μάη. Σε παρόμοια τροχιά βρίσκεται και η
διαδικασία ξεπουλήματος μονάδων της ΔΕΗ.

Συνέπειες

Οι συνέπειες της ιδιωτικοποίησης των αεροδρομίων για τον
κόσμο φάνηκαν από την πρώτη μέρα. Όπως διαβάζουμε στην
ιστοσελίδα της ΟΣΥΠΑ, της ομοσπονδίας των υπαλλήλων στην
πολιτική αεροπορία, η Fraport εγκαινίασε τη δική της εποχή στα
περιφεριακά αεροδρόμια με αύξηση του τέλους (άρα και των τι-
μών στα εισιτήρια) στις άγονες γραμμές κατά 5.500%.  

Το ίδιο θα σημάνει και για τα υπόλοιπα κοινωνικά αγαθά,
όπως το νερό, το ρεύμα και κάθε άλλη δημόσια επιχείρηση
που τα διαχειρίζεται και πάει για ιδιωτικοποίηση (στην ίδια
μοίρα βρίσκονται η ΔΕΠΑ, τα ΕΛΠΕ κ.α). Πέραν των προβλη-
μάτων στην ποιότητα των αγαθών που μπορεί να σημάνει η
συντήρηση των κάθε είδους υποδομών με καθαρά ιδιωτικοοι-
κονομικά κριτήρια, το ανέβασμα των τιμών και η πτώση της
προσβασιμότητας για τη μεγάλη πλειοψηφία είναι προφανής.

Είναι η ώρα τα δυνατά κομμάτια της τάξης – αυτά που απει-
λούνται αυτή τη στιγμή με το ξεπούλημα – οι εργαζόμενοι στο
νερό, το ρεύμα και τις υπόλοιπες ΔΕΚΟ να μπλοκάρουν απερ-
γιακά τις ιδιωτικοποιήσεις. Το μεγάλο συλλαλητήριο για τη
ΔΕΗ στην Πτολεμαίδα και οι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων
στο νερό το προηγούμενο διάστημα έδειξαν τη δύναμη. Ανα-
βολές και ματαιώσεις της σύγκρουσης – όπως είδαμε τέτοιες
στα αεροδρόμια – έφεραν τους ιδιώτες με το φιλέτο στην
τσέπη. Η συνέχεια μπορεί να είναι διαφορετική.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ιδιωτικοποιήσεις
Ούτε στα αεροδρόμια
ούτε πουθενά!Μ

αζικές ήταν και στα Χανιά οι κι-
νητοποιήσεις ενάντια στη νέα
επίθεση του υπουργείου Παιδεί-

ας στην εκπαίδευση με αιχμή την Ειδική
Αγωγή. 

Την Παρασκευή 31/3 έγινε στάση ερ-
γασίας και συγκέντρωση στη διεύθυνση
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επιτόπου
αποφασίστηκε γενική συνέλευση για τη
Δευτέρα που να αφορά στα ζητήματα
της νέας επίθεσης αλλά και την οργάνω-
ση των κινητοποιήσεων που είχαν αναγ-
γελθεί για τις 4 και 5/4.

Στο κάλεσμα για Γ.Σ ανταποκρίθηκαν
μαζικά αναπληρωτές, όχι μόνο της ειδι-
κής αγωγής αλλά ευρύτερα. Η συζήτη-
ση ήταν πλούσια και αιχμηρή, αναλύον-
τας κάθε πτυχή της επίθεσης Γαβρό-
γλου και συνδέοντάς τη με τις υπόλοι-
πες μνημονιακές επιθέσεις εν όψει, εκεί-
νες τις μέρες, του κλεισίματος της δεύ-
τερης αξιολόγησης. Το πιο σημαντικό
όμως είναι οτι η Γ.Σ. δεν έμεινε στη συ-
ζήτηση αλλά έβαλε βήμα βήμα το πως
θα οργανωθούν οι στάσεις εργασίας της
επόμενης και μεθεπόμενης μέρας. 

Το πρώτο ήταν ότι ο σύλλογος εκπαι-
δευτικών θα κήρυσσε ο ίδιος μια στάση
εργασίας ακόμα την Τετάρτη για να επε-
κτείνει την ήδη υπάρχουσα ουσιαστικά
σε 24ωρη απεργία. Το δεύτερο ήταν να
φτιαχτούν πανό, ένα για τη συγκέντρωση
και ένα ακόμα για την αντιπροσωπεία
των συναδέλφων που θα ανέβαιναν στην
Αθήνα.

Το τρίτο και τεράστιας σημασίας ήταν
να οργανωθούν απεργιακές φρουρές
στις 5/4. Η ανταπόκριση των συναδέλ-
φων ήταν εντυπωσιακή. Δεκάδες ήρθαν
στα γραφεία του συλλόγου την παραμο-
νή της απεργίας να βοηθήσουν με τα
πανό και το επόμενο πρωί στις 7.30 έξω
από το 4ο-8ο δημοτικό. 

Εκεί έγινε παρέμβαση σε συναδέλ-
φους και γονείς καλώντας τους μεν να

απεργήσουν και τους δε να στηρίξουν
και να απλώσουν το μήνυμα της απερ-
γίας. Μέχρι την ώρα της συγκέντρωσης
έγινε παρέμβαση σε δύο ακόμη σχολεία.
Το εντυπωσιακό είναι ότι αυτή η “κινητή
απεργιακή φρουρά” τράβηξε συναδέλ-
φους, αναπληρωτές και μόνιμους, να
απεργήσουν και να κατέβουν στη συγ-
κέντρωση στις 12μ στη πλατεία Αγοράς.

Διαδήλωση 

Εκεί μαζεύτηκαν δεκάδες συνάδελφοι
και από τη πρωτοβάθμια αλλά και τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο κόσμος
μπήκε πίσω από τα πανό του συλλόγου
δασκάλων και της ΕΛΜΕ και έγινε διαδή-
λωση στο κέντρο της πόλης που κατέλη-
ξε στα γραφεία των δύο διευθύνσεων.

Ήμασταν περίπου εκατό, όμως διαδη-
λώσαμε με αέρα χιλιάδων. Νέα συνθή-
ματα έβγαιναν συνέχεια και τα φωνάζαν
όλοι! 

“Όσο κι αν το θέλεις Γαβρόγλου δε
μπορείς, τους εκπαιδευτικούς μπροστά
σου θα τους βρεις”, “Η ειδική αγωγή δεν
είναι συντεχνία, παλεύει για δημόσια και
δωρεάν παιδεία”, “Και σήμερα και αύριο

και όσο χρειαστεί, στηρίζουμε όλοι την
ειδική αγωγή”, “Κάτω τα χέρια απ’ το
βασικό πτυχίο, αυτή η τροπολογία θα
μείνει στο ψυγείο”, “Μόνιμη δουλειά
στους αναπληρωτές, κάτω τα μνημόνια
και οι περικοπές”. 

Όταν φτάσαμε στα γραφεία των δύο
διευθύνσεων έγινε συμβολική κατάληψη,
και χρειάστηκε όλοι να αφήσουν τις
δουλειές τους και να κατέβουν κάτω.
Ήταν μια πολύ πετυχημένη, οργανωμέ-
νη εξ ολοκλήρου από τα κάτω απεργία
και αυτή ήταν η δύναμή της. Άπλωσε το
μήνυμα του αγώνα μαζικά στους συνα-
δέλφους και οργάνωσε τον αγώνα ως
αδιαμφισβήτητη ενωτική δύναμη που
ένωσε τους πάντες. Μόνιμους και ανα-
πληρωτές, πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια, την εκπαιδευτική αριστερά που
έδωσε το παρών με όλες τις αποχρώ-
σεις της πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η
απεργία είναι παρακαταθήκη για αυτές
που έρχονται και παράδειγμα για το πως
μπορούμε να τις οργανώνουμε. Με αυ-
τόν τον τρόπο έχουμε να συνεχίσουμε
και αυτό θα κάνουμε.

Στέλιος Γιαννούλης

Ειδική Αγωγή  Οι εκπαιδευτικοί οργανώνονται

Σ
ε άμεση κήρυξη πανεργατικής
απεργίας και κλιμάκωση με πολύ-
μορφες καθημερινές κινητοποι-

ήσεις, καλεί τα συνδικάτα η ΠΕΝΕΝ, ως
απάντηση στη νέα συμφωνία κυβέρνη-
σης – δανειστών.

“Η νέα κατ’ αρχήν συμφωνία η οποία
ανακοινώθηκε μεταξύ της ελληνικής κυ-
βέρνησης και των δανειστών αποτελεί
μια ακόμη δυσμενέστατη εξέλιξη για τα
λαϊκά και εργατικά συμφέροντα και έρ-
χεται ως συνέχεια όλων των προηγού-
μενων μνημονιακών πολιτικών που στο-
χοποιούν και υπονομεύουν τα κοινωνικά
– ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώμα-
τα των εργαζομένων και του λαού. 

Τα νέα μέτρα αναμένεται να αγγίξουν
τα 4 δις ευρώ για την περίοδο 2019-
2020 και στο σύνολό τους θα θίξουν
τους εργαζομένους, τους συνταξιού-
χους και ευρύτερα τα λαϊκά στρώματα

τα οποία οι μνημονιακές πολιτικές τα
έχουν μετατρέψει σε πειραματόζωα
μιας βάρβαρης πολιτικής που οδηγεί
την χώρα και τον λαό στην υποτέλεια,
την φτώχεια, την εξαθλίωση και την κοι-
νωνική περιθωριοποίηση”, καταγγέλει.

“Στις συνθήκες αυτές που διαμορφώ-
νονται επιβάλλεται, έστω και αυτή την
ύστατη στιγμή, το εργατικό κίνημα, τα
λαϊκά στρώματα οργανωμένα, συντονι-
σμένα να δώσουν την αγωνιστική τους
απάντηση με πολύμορφους αγώνες
που άμεσα πρέπει να αναπτυχθούν σε
όλη την χώρα... 

Τα πρωτοβάθμια σωματεία καλούνται
να πάρουν πρωτοβουλίες για μια μεγάλη
αγωνιστική και απεργιακή δράση να δια-
δραματίσουν αποφασιστικό ρόλο στην
συσπείρωση, στην ενότητα, στον μαζικό
– αγωνιστικό και ταξικό προσανατολισμό
των αγώνων”. 

ΠΕΝΕΝ  Κάλεσμα για πανεργατική
Δύο έδρες στο νέο Δ.Σ της ΕΠΗ-

ΕΑ, της Ένωσης Προσωπικού Ημε-
ρήσιων Εφημερίδων Αττικής, έλαβε
η αγωνιστική παράταξη “Δίκτυο Αλ-
ληλεγγύης και Παρέμβασης”. 

Εκλέγονται ο Παναγιώτης Σκουτέ-
ρης, εργαζόμενος στο ΔΟΛ και η
Γιάννα Σακελλαρίου, απολυμένη από
το συγκρότημα Λαμπράκη για τη
συνδικαλιστική της δράση. Και οι
δύο αγωνιστές ήταν από τους πρω-
τεργάτες της Πρωτοβουλίας Εργα-
ζομένων για να μην κλείσει ο ΔΟΛ,
που προέτασε την απεργιακή δράση
και την “από τα κάτω” οργάνωση του
αγώνα, κόντρα στα παζάρια και τις
συμβιβαστικές λογικές  στελεχών,
εργοδοσίας και τραπεζών.  Από την
ίδια παράταξη αναπληρωματικά μέ-
λη εκλέγονται ο Ηλίας Αργυρόπου-
λος και η Γεωργία Φωσκόλου.

ΕΠΗΕΑ

Απεργιακή διαδήλωση εκπαιδευτικών στην Αθήνα, 5/4

Τσίπρας-Φλαμπουράρης
καλωσορίζουν τα αφεντικά
της Fraport στο Μαξίμου
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Η
μάχη στη Vodafone συνεχίζεται καθώς
μετά την επιτυχημένη απεργία στις 4/4, η
εργοδοσία προχωράει σε νέες επιθέσεις.

Δυο μέρες μετά προστέθηκαν άλλες δύο απολύ-
σεις στις περισσότερες από τριάντα που έχει
πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα και την
ίδια στιγμή καλεί σε απολογία συνδικαλιστές που
πρωτοστάτησαν στην οργάνωση της αντίστασης. 

“Οι εργαζόμενοι προχωρήσαμε την Παρα-
σκευή 7/4 σε μια πολύ μαζική επί τόπου συνέλευ-
ση μέσα στον χώρο εργασίας που εργάζονταν οι
δύο απολυμένες, με πάνω από 100 συναδέλφους
από όλο το κτήριο και όλα τα τμήματα” αναφέρει
το Σωματείο Εργαζομένων. “Η συνέλευση απο-
φάσισε την αποχή από τις θέσεις εργασίας μας,
μέχρι και τη λήξη της βάρδιάς μας, απαιτώντας
να σταματήσουν οι απολύσεις και να επιστρέ-
ψουν στις θέσεις εργασίας τους οι απολυμένες. 

Παράλληλα, οι δύο συνάδελφοι αρνήθηκαν
την απόλυση, την κατήγγειλαν στην Επιθεώρηση
Εργασίας, αντιστέκονται και διεκδικούν την επα-
ναπρόσληψή τους. Αντιμέτωπη με την αυξανόμε-
νη αντίσταση των εργαζομένων, η Διοίκηση προ-
σπαθεί να εκφοβίσει. Γι’ αυτό και καλεί σε Υπη-
ρεσιακό Συμβούλιο (πειθαρχικό) τους συνδικαλι-
στές και συναδέλφους που από την Πέμπτη 6/4
(μέρα που ξεκίνησαν οι τελευταίες απολύσεις)
μπήκαν μπροστά για να οργανωθεί η αντίσταση”. 

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από τα
κεντρικά της εταιρίας στο Χαλάνδρι, το απόγευ-
μα της Τετάρτης 12/4 που οι συνδικαλιστές κα-
λούνταν σε απολογία. 

Vodafone

Ά
μα λέγεσαι Μελισσανίδης, Αλαφού-
ζος, Λάτσης και οι τραπεζικοί σου
λογαριασμοί ξεχειλίζουν, μπορεί η

βουλή να ψηφίζει και καμιά φωτογραφική
τροπολογία για τα επιχειρηματικά σου συμ-
φέροντα. Τί κι αν αυτό σημαίνει καταστρο-
φή μιας γειτονιάς κι εγκαθίδρυση κλιματος
τρομοκρατίας στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, με φωτογραφική τροπο-
λογία που κατατέθηκε στη Βουλή, για να
ψηφιστεί τη Μεγάλη Τρίτη, αφαιρεί την αρ-
μοδιότητα για την έγκριση υψομετρικών
μελετών σε οδικά έργα γύρω από γήπεδα
άνω των 15.000 θέσεων από τους Δήμους
και τα Περιφερειακά Συμβούλια και την
περνά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πρό-
κειται για μια φωτογραφική ρύθμιση, που
είχε προαναγγελθεί διά στόματος Α. Φλαμ-
πουράρη, προκειμένου να διευκολυνθεί η
υλοποίηση του σχεδίου του Δ. Μελισσανί-
δη στη Ν. Φιλαδέλφεια. 

Η τροπολογία ψηφίστηκε με ψήφους
όλων - πλην ΚΚΕ. Το γεγονός καταγγέλλει
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ανακοίνωσή της. “Η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η μνημονιακή αντι-
πολίτευση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-Ποτάμι-Ένωση Κεν-
τρώων και η φασιστική συμμορία της Χρυ-
σής Αυγής, δηλαδή η συντριπτική πλειοψη-
φία της Βουλής σήμερα, εξυπηρετεί τα
άμεσα συμφέροντα της αστικής τάξης, του
ντόπιου και του ξένου κεφαλαίου και δεν

διστάζει με απροκάλυπτο τρόπο να νομο-
θετεί για να εξυπηρετήσει τις ορέξεις
τους!”

“Σε μια συγκυρία που ο Δ. Μελισσανίδης
έχει επιβάλλει ένα καθεστώς φόβου και
βίας στη Ν. Φιλαδέλφεια, με τραμπουκι-
σμούς από οργανωμένο στρατό αυτοαπο-
καλούμενων «οπαδών» σε όποιον έχει δια-
φορετική άποψη για το μέλλον της πόλης
του, το καθεστώς αυτό επιβραβεύεται από
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που δεν ορ-
ρωδεί προ ουδενός και σπεύδει να εξυπη-
ρετήσει τα συμφέροντα και αυτού του επι-
χειρηματία, αλλά και της μαφίας που τον
υπηρετεί.

Η ίδια ρύθμιση «κλείνει το μάτι» και στα
συμφέροντα του Αλαφούζου, ο οποίος διά
στόματος του πρωθυπουργού «προικίστη-
κε» με την υπόσχεση καταπάτησης δημό-
σιας έκτασης που βρίσκεται εντός του Μη-
τροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή και μέσα
στην ζώνη προστασίας του ορεινού όγκου
του Υμηττού. Μόλις την περασμένη Πέμπτη
το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής ενέτα-
ξε στον προϋπολογισμό του επιπλέον 46
εκ. ευρώ για «ανάπλαση των Προσφυγικών
και του περιβάλλοντα χώρο» ... Και βέβαια
όλα αυτά ανοίγουν το δρόμο σε «ειδικές
ρυθμίσεις» για την παράδοση κι άλλων δη-
μόσιων υποδομών που τις ορέγονται μεγα-
λοϊδιοκτήτες ΠΑΕ”.

Πασχαλιάτικες “Τροπολογίες” 
για τους καπιταλιστές 

24ωρη απεργία στην Ιδιωτική Υγεία έχει
κηρύξει η Ομοσπονδία των εργαζομένων
στον κλάδο, στις 25 Απρίλη. Το ζήτημα
της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας είναι στο κέντρο των διεκδικήσεων.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΣΚΥ, η Αγωνιστι-
κή Συνδικαλιστική Κίνηση Υγειονομικών
σημειώνει:

“Στον κλάδο μας, οι συλλογικές συμβά-
σεις εργασίας είναι στον αέρα, ενώ η ΟΣ-
ΝΙΕ έχει εναποθέσει τις ελπίδες για κλαδι-
κή ΣΣΕ στη δικαστική απόφαση για τη
σύμβαση με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κλι-
νικών που έχει ήδη λήξει. Μετά από μήνες
απραγίας, την ημέρα της εκδίκασης της
υπόθεσης στο εφετείο προκήρυξε κλαδι-
κή απεργία. Να γίνει η 24ωρη κλαδική
απεργία την Τρίτη 25 Απρίλη ημέρα πολύ-
μορφων κινητοποιήσεων για να διεκδική-
σουμε τα κλαδικά μας αιτήματα, ενώνον-
τας τις επιμέρους αντιστάσεις που υπάρ-
χουν σε μια σειρά από χώρους στην ιδιω-
τική υγεία. Να κλιμακώσουμε τη μάχη
ενάντια στην απλήρωτη εργασία και την
πάλη ενάντια στις εκδικητικές απολύσεις.
Ας μη μείνουμε στη συγκέντρωση στο
Εφέτειο. Να οργανώσουμε απεργιακές
φρουρές και δεύτερη συγκέντρωση το
μεσημέρι στο υπουργείο Εργασίας.

Συντονιστικό

Να γίνει ανοιχτό συντονιστικό σωματείων
και εργαζομένων του κλάδου για την καλύ-
τερη οργάνωση της απεργίας και την ημέ-
ρα της απεργίας να γίνει ξανά ανοιχτό συν-
τονιστικό για την κλιμάκωση του αγώνα.

Μόνη λύση η οργάνωση στα σωματεία
μας και η ενίσχυσή τους. Καλούμε όλους
τους συναδέλφους να δυναμώσουν το
κλαδικό σωματείο προσωπικού ιδιωτικών
κλινικών”.

Ταυτόχρονα καλεί “τη ΓΣΕΕ και την
ΑΔΕΔΥ να προχωρήσουν άμεσα στην
προκήρυξη πανεργατικής απεργίας” για
να μην περάσουν τα μέτρα της νέας συμ-
φωνίας κυβέρνησης – δανειστών. “Τώρα
που τα μέτρα έχουν συμφωνηθεί και η κυ-
βέρνηση προτίθεται να προχωρήσει σε
άμεση νομοθέτησή τους, δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια αναμονής!

Απέναντι στα ψέματα της κυβέρνησης
ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος οι εργαζό-
μενοι προβάλουμε το δικό μας δρόμο. Και
αυτό σημαίνει στην προμετωπίδα των ερ-
γατικών διεκδικήσεων να βάλουμε τη δια-
γραφή του χρέους. Να πάψουμε να απο-
πληρώνουμε δις ευρώ κάθε χρόνο για να
γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζιτών
ντόπιων και Ευρωπαίων. Να συγκρου-
στούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε. Να κρατι-
κοποιηθούν οι τράπεζες και όλες οι μεγά-
λες επιχειρήσεις κάτω από τον έλεγχο
των εργαζόμενων”.

24ωρη
απεργία 
στην 
Ιδιωτική
Υγεία

Όχι στη διάλυση του EΣΥ
Τ

ο Καραβάνι της Υγείας για τη σω-
τηρία του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (ΕΣΥ) φτάνει στα Γιάννενα

στις 26 Απρίλη. Η διαδήλωση θα ξεκι-
νήσει στις 10πμ από το Γιαννιώτικο Σα-
λόνι. Η ΠΟΕΔΗΝ έχει κηρύξει στάση
εργασίας από τις 10 το πρωί έως τις 3
το μεσημέρι για τα νοσοκομεία, τα Κέν-
τρα Υγείας, το ΕΚΑΒ και τις Προνοι-
ακές Μονάδες των Ιωαννίνων. 

Για τα σωματεία-μέλη της 6ης ΥΠΕ
(Νοσοκομεία Πάτρας, Ναυπλίου, Καλα-
μάτας, Λευκάδας, Άρτας κ.ά.) έχει κη-
ρύξει 8ωρη στάση εργασίας, ενώ καλύ-
πτει όσα σωματεία από όλη τη χώρα
αποφασίσουν να συμμετέχουν με στά-
ση εργασίας ή 24ωρη απεργία. 

Στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΔΗΝ
αναφέρει ότι η πορεία θα περάσει από
το κέντρο της πόλης, θα φτάσει στη λί-
μνη, θα επιβιβαστεί σε καραβάκια και
θα καταλήξει στο νησάκι Ιωαννίνων,
στο οποίο θα πραγματοποιηθούν εκδη-
λώσεις ενημέρωσης για την κατάσταση
του ΕΣΥ.  

Η διαδήλωση στα Γιάννενα έρχεται
μετά από τέσσερις πετυχημένες αντί-
στοιχες κινητοποιήσεις στη Θεσσαλονί-
κη, στην Αθήνα, στην Πάτρα και στη
Λάρισα. H επιτυχία της θα αναδείξει για
μια ακόμα φορά τα τεράστια προβλή-

ματα των νοσοκομείων: την έλλειψη
προσωπικού, την τρομερή εντατικοποί-
ηση στη δουλειά, τις ελλείψεις σε υλι-
κό.  

Αποκαλυπτική είναι η έρευνα που δη-
μοσιεύτηκε στο ιατρικό περιοδικό Briti-
sh Medical Journal για το νοσηλευτικό
προσωπικό 12 χωρών της Ευρώπης και
τις ΗΠΑ. Στην Ελλάδα καταγράφονται
τα μεγαλύτερα ποσοστά νοσηλευτών
και νοσηλευτριών που δηλώνουν υπερ-
κόπωση (ή αλλιώς burnout) με 78%, το
56% είναι δυσαρεστημένοι με τις συν-
θήκες εργασίας, ενώ το 49% δηλώνει
πρόθεση να αλλάξει επάγγελμα τον
επόμενο χρόνο. 

Για να οργανωθεί η μαζική συμμετο-
χή στο Καραβάνι της Υγείας και τη δια-
δήλωση της Πρωτομαγιάς, το Συντονι-
στικό των Νοσοκομείων καλεί σε ανοι-
χτή συνέλευση τη Δευτέρα 24 Απρίλη
στις 6.30μμ στο αμφιθέατρο του νοσο-
κομείου Άγιος Σάββας. Τέλος, συνεχί-
ζονται οι συνελεύσεις-συγκεντρώσεις
σε μια σειρά νοσοκομεία (Αττικό κ.α.)
με ενημέρωση για την απόφαση της
ΑΔΕΔΥ για απεργία-αποχή από τις δια-
δικασίες της διαβόητης «αξιολόγησης»
από την οποία καλύπτονται και οι εργα-
ζόμενοι στην υγεία. 

Νεκ. Δ.



Ποιοι ήταν οι μεγάλοι σταθμοί 

της δίκης στα δυο αυτά χρόνια;

Ο πρώτος μεγάλος σταθμός ήταν η πρώτη
μέρα της δίκης. Οι φόβοι ότι οι χρυσαυγίτες
θα έρχονται εκεί, θα τρομοκρατούν τους μάρ-
τυρες, θα κυριαρχούν στο ακροατήριο, ουσια-
στικά κατέρρευσαν. Από την πρώτη μέρα της
δίκης, που την σφράγισε η απεργία της ΑΔΕ-
ΔΥ και η μεγάλη διαδήλωση έξω από τα δικα-
στήρια, αντιμετωπίστηκαν με τον πιο αποτελε-
σματικό τρόπο. Εκείνη την ημέρα κόπηκε η δυ-
νατότητα των χρυσαυγιτών να μπορούν να
τρομοκρατούν μάρτυρες και θύματα μέσα στο
δικαστήριο και έξω από αυτό.

Το δεύτερο που υπήρχε ως επιχείρημα από
τη μεριά των χρυσαυγιτών είναι ότι δεν υπάρ-
χουν στοιχεία, όλες οι κατηγορίες είναι στον
αέρα και ότι θα αποδειχτούν όλα στη δίκη
όπου θα λάμψει η αλήθεια γιατί δεν υπάρχουν
μάρτυρες και στοιχεία. Δεν το πέτυχαν γιατί
έγινε ό,τι έγινε από την πρώτη μέρα και άρχι-
σαν οι μάρτυρες. Κάθε μάρτυρας που ερχότα-
νε έσφιγκε ακόμα πιο πολύ τη θηλιά της ενο-
χής γύρω από τη Χρυσή Αυγή και την προοπτι-
κή της καταδίκης της. Γιατί ο κάθε μάρτυρας
έφερνε ένα επιπλέον στοιχείο για τους ηθι-
κούς αυτουργούς, για το πώς έγινε η επίθεση,
για το πώς εμπλέκεται η ηγεσία, η κάθε ηγε-
σία, είτε η τοπική, είτε περιφερειακή, είτε ο Μι-
χαλολιάκος. Και αυτό το είδαμε σε όλες τις
υποθέσεις. Από την πρώτη του Φύσσα που
στην αρχή ο ισχυρισμός των χρυσαυγιτών
ήταν ότι πρόκειται για ένα γηπεδικό καυγά.

Ήδη δηλαδή από την πρώτη υπόθεση είχε
αρχίσει να συγκροτείται η απόδειξη ότι υπάρ-
χει η εγκληματική οργάνωση. Σε κάθε επόμενη
υπόθεση αυτό επιβεβαιωνόταν.

Εδώ χρειάστηκε ο δεύτερος κόμβος της δί-
κης, μια μικρή νομική λεπτομέρεια με μεγάλες
συνέπειες. Να κερδηθεί δηλαδή η δυνατότητα
των θυμάτων και της πολιτικής αγωγής να πα-
ρίστανται και για την εγκληματική οργάνωση
και όχι μόνο για τις πράξεις που γίνανε σε βά-
ρος τους, τις απόπειρες ανθρωποκτονίας και
την ανθρωποκτονία στην περίπτωση του Φύσ-
σα. Και αυτό είχε ως συνέπεια να μπορούν τα
θύματα με τους συνηγόρους τους να ρωτάνε,
όχι μόνο για τη δική τους υπόθεση, αλλά για
όλους τους κατηγορούμενους και όλες τις
υποθέσεις.

Αυτό είναι που βοήθησε ουσιαστικά και το
δικαστήριο με τη συνδρομή των συνηγόρων
της πολιτικής αγωγής, να έχει κάθε φορά όλα
τα στοιχεία και τις πλευρές για την κάθε υπό-
θεση. Έχει προχωρήσει η διαδικασία σε σχέση
με την οικοδόμηση τους επιχειρήματος ότι ο
δράστης είναι η ΧΑ και όχι απλά κάποιοι χρυ-
σαυγίτες δράστες.

Και ο τρίτος επίσης σημαντικός σταθμός της
δίκης ήταν η μεταφορά της από τον Κορυδαλ-
λό στο Εφετείο. Αυτό χάρη στην πολιτική αγω-
γή, χάρη στη Μάγδα Φύσσα, χάρη στο αντιφα-
σιστικό κίνημα, με όλη αυτή τη συντονισμένη
κινητοποίηση έγινε δυνατόν να πραγματοποι-
ηθεί με την υποχώρηση του υπουργείου και
την μεταφορά των βασικών συνεδριάσεων στο
Εφετείο. Σήμερα υπάρχει ο κίνδυνος να ανα-
τραπεί αυτή η απόφαση, οι συνεδριάσεις
έχουν αρχίσει να είναι πολύ περισσότερες

στον Κορυδαλλό και πρέπει να το αντιμετωπί-
σουμε. Καταθέσαμε όλοι οι συνήγοροι πολιτι-
κής αγωγής διαμαρτυρία για την αλλαγή του
αριθμού των συνεδριάσεων με την απαίτηση
να έρθουν, όπως και πριν, οι περισσότερες μέ-
ρες στο Εφετείο στο κέντρο της Αθήνας.

Σε ποιo σημείο βρίσκεται η διαδικασία;

Έχουμε φτάσει στις συνεκδικαζόμενες δικο-
γραφίες που το κέντρο είναι η απόδειξη της
εγκληματικής οργάνωσης. Σε όλες τις συνεκ-
δικαζόμενες υποθέσεις (Συνεργείο, Αντίπνοια,
Αντίοχος της Πάτρας, κλπ) αυτό που αναδεί-
χτηκε είναι ότι αυτός που οργάνωσε τις επιθέ-
σεις είναι η ηγεσία της ΧΑ, π.χ. στο Συνεργείο.
Ποιος κάνει την αναγγελία για αυτή την επίθε-
ση, ο βουλευτής Παναγιώταρος. Πού το κάνει;
Στα γραφεία του Αλίμου. Και από ποιόν οργα-
νώνεται; Από τα τρία τάγματα εφόδου Πει-
ραιά, Νίκαιας και Περάματος με επικεφαλής
δυο βουλευτές Μίχο και Λαγό. Είναι η πιο εμ-
βληματική υπόθεση από την άποψη της αυτο-
πρόσωπης παρουσίας του ανώτατου επιπέδου
της ηγετικής ομάδας σε καθοδήγηση επίθε-
σης. Το ίδιο επαναλαμβάνεται σε κάθε υπόθε-
ση.

Το σημαντικό στοιχείο της μέχρι τώρα διαδι-
κασίας είναι ο τεράστιος βαθμός συνεργασίας
όλων των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής
από όλες τις υποθέσεις. Είναι αυτό ένα σκαλο-
πάτι που μπορούμε να το μεταφέρουμε και
έξω από το δικαστήριο. Να το μεταφέρουμε
σε συνεργασία όλων όσων θέλουμε την κατα-
δίκη της ΧΑ έξω από το δικαστήριο. Όλων των
αντιφασιστικών κινήσεων και ομάδων, όλης
της αριστεράς που θέλει να μπει η ΧΑ βαθιά
στη φυλακή. Που δεν θέλουμε τα γραφεία της
ΧΑ να είναι ορμητήρια για όλες αυτές τις επι-
θέσεις.

Σε τι κατάσταση είναι η ΧΑ; 

Λόγω της δίκης η ΧΑ έχει το στίγμα της εγ-
κληματικής οργάνωσης. Και λόγω αυτού έχει
τρεις δυσκολίες. Η πρώτη είναι η δημοσκοπική
στασιμότητα. Δεύτερο έχει πολιτική απομόνω-
ση. Τρίτον έχει οργανωτική υποχώρηση. Βλέ-
πουμε γραφεία να κλείνουν. Στο πιο ευνοϊκό
περιβάλλον για την ακροδεξιά διεθνώς και
στην Ελλάδα με το ζήτημα των προσφύγων και
την επαίσχυντη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας-Ελλά-
δας να έχει οδηγήσει σε στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης που παράγουν εντάσεις στις τοπικές
κοινωνίες. Αυτό παρόλο που προσπάθησε να
το εκμεταλλευτεί η ΧΑ, να κρυφτεί πίσω από
αγανακτισμένους γονείς και κατοίκους, δεν
μπόρεσε όμως να το κάνει. Τα προσφυγόπου-
λα μπήκαν στα σχολεία, οι τοπικές κοινωνίες
λειτούργησαν με αλληλεγγύη και το αντιφασι-
στικό κίνημα αντέδρασε απομονώνοντας τη ΧΑ.

Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι η
Μυτιλήνη. Ανοίξανε γραφεία πριν ενάμιση χρό-
νο και τα κλείσανε πριν από δυο μήνες. Στη
Μυτιλήνη που είναι στην αιχμή του δόρατος
της προσφυγικής κρίσης, δεν μπόρεσαν ούτε
εκεί να κρατήσουν τα γραφεία που άνοιξαν με
τόση φασαρία και τον Κασιδιάρη και τον Λαγό
στην πρώτη γραμμή. 

Και τέλος, είναι η εσωτερική διχόνοια. Η απο-
χώρηση Κουκούτση δείχνει δυο πράγματα.
Πρώτον πόσο παλαιοκομματική και συστημική
είναι η ΧΑ γιατί η αποχώρηση του Κουκούτση
είναι για την έδρα. Ο Μιχαλολιάκος φύτεψε εκεί
έναν παλιό κομματάρχη του ΛΑΟΣ ο οποίος επι-
βουλεύεται την έδρα του Κουκούτση και αυτός
αποχώρησε. Ο δεύτερος που προαναγγέλει ότι
αν γίνει το ίδιο στην Εύβοια θα αποχωρήσει εί-
ναι ο Μίχος. Έχει δώσει σχετική συνέντευξη.

Ακριβώς επειδή είναι σε αυτή την κατάστα-
ση η ΧΑ έχουμε και τα συμπτώματα που βλέ-
πουμε. Είδαμε την επίθεση  στο φοιτητή Αλέξη
Λάζαρη, με ορμητήριο πια τα κεντρικά τους
γραφεία και να είναι επικεφαλής ο έμπιστος
υπάλληλος του Μιχαλολιάκου. Φαίνεται πως ο
Μιχαλολιάκος είναι πιασμένος στην ακόλουθη
παγίδα: Αν μεν επιλέξει να αποκηρύξει το Λα-
γό και όλους τους υπόλοιπους που είναι από

τον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης κινδυνεύει
να χάσει τον σκληρό πυρήνα της οργάνωσης.
Αν δεν τους αποκηρύξει αυτούς και τη δράση
τους κινδυνεύει να πάει μαζί τους με πολλά
χρόνια φυλακή.

Μέσα σε αυτή την αντίφαση η ΧΑ είναι ένα
θηρίο πληγωμένο που αντιδρά με απεγνωσμέ-
νες κινήσεις.

Έφτασε ως εδώ η ΧΑ γιατί έχουμε το ρόλο
του αντιφασιστικού κινήματος. Και νομίζω πως
αυτό είναι το πιο σημαντικό σημείο σε αυτή
την υπόθεση. Πρώτα γιατί χωρίς το κίνημα δεν
θα είχαμε τη δίκη της εγκληματικής οργάνω-
σης. Έγινε η κατηγορία γιατί υπήρξαν οι μεγά-
λες κινητοποιήσεις μετά τη δολοφονία του
Φύσσα. Αυτό μας λέει ότι η δίκη χρειάζεται να
γίνει υπόθεση της μεγάλης πλειοψηφίας γιατί
μόνο αυτό είναι η εγγύηση ότι τα συντριπτικά
αποδεικτικά στοιχεία που υπάρχουν και έχουν
αναδειχθεί θα οδηγήσουν και στην καταδικα-
στική απόφαση. Χρειάζεται να καταδικαστεί
στη συνείδηση της μεγάλης πλειοψηφίας για
να καταδικαστεί και στο δικαστήριο. Και έχου-
με τα παραδείγματα γι' αυτό. Η 18 Μάρτη, η
διαδήλωση ενάντια στην επίθεση στο φοιτητή
Λάζαρη με την απαίτηση να κλείσουν τα γρα-
φεία της ΧΑ, τα παραδείγματα του δήμου της
Πάτρας, της Λειβαδιάς, της ΠΟΣΠΕΡΤ. Αυτός
είναι ο δρόμος.

Ποιοι είναι οι επόμενοι σταθμοί;

Οι επόμενοι μάρτυρες  από εκπροσώπους
αντιφασιστικών κινήσεων μέχρι τους δημοσιο-
γράφους είναι οι μάρτυρες που θα αναδεί-
ξουν το χαρακτήρα της εγκληματικής οργά-
νωσης. Στη συνέχεια θα περάσουμε στα ανα-
γνωστέα που θα δέσουν το κατηγορητήριο.
Είναι τα βίντεο, οι συνομιλίες, τα μηνύματα,
που με τρόπο  παραστατικό και άμεσο θα δώ-
σουν στο δικαστήριο την εικόνα του ποιοι έκα-
ναν τις επιθέσεις, πώς τις έκαναν, πώς τις
σχεδίαζαν και πώς τις οργάνωναν στα τοπικά
τους γραφεία με την παρουσία της ηγεσίας
και την έγκρισή της. 

Η συγκεκριμένη δίκη είναι η πιο μεγάλη και
σημαντική δίκη. Κρίνεται αν θα μπορεί να
υπάρχει ή όχι μια εγκληματική φασιστική ορ-
γάνωση που θα μπορεί να επιτίθεται στις ελευ-
θερίες και τα δικαιώματά μας. Αυτό είναι το
διακύβευμα της δίκης. Και γι' αυτό είναι μια δί-
κη που αφορά όλους. Τη μεγάλη δημοκρατική
πλειοψηφία. Αναγκαστικά λοιπόν η διάρκεια
της δίκης είναι μεγάλη γιατί έχει πάρα πολ-
λούς μάρτυρες. Ο ρυθμός πλέον έχει αποκα-
τασταθεί. Δηλαδή στους τελευταίους 6 μήνες
έχουν εξεταστεί 50 μάρτυρες όταν όλο τον
υπόλοιπο χρόνο είχαν εξετασθεί μόλις 25. Ο
ρυθμός έχει γίνει πολύ πιο γρήγορος. Η εκτί-
μηση είναι ότι όλοι οι μάρτυρες του κατηγορη-
τηρίου που είναι άλλοι 70, θα τελειώσουν
στους επόμενους τρεις μήνες. Και άρα από το
φθινόπωρο η δίκη θα περάσει στα αναγνω-
στέα. Αμέσως μετά είναι οι μάρτυρες που έχει
προτείνει η πολιτική αγωγή και οι μάρτυρες
υπεράσπισης και μετά οι απολογίες. Αυτό οδη-
γεί σε έναν χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον
ενός έτους ακόμα. Αξίζει να παλέψουμε για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία και να φτάσουμε
στην καταδίκη.

O Τ. Ζώτος μίλησε στον Κ. Μπάνο
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Δυο χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής

Συνέντευξη 
με τον Τάκη Ζώτο,
δικηγόρο της 
Πολιτικής Αγωγής
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Οι επόμενες δικάσιμοι

Στις 25 Απρίλη στον Κορυδαλλό θα συνεχι-
στεί η δίκη των ναζί της ΧΑ ενώ για τις 27
Απρίλη στις 8.30πμ, που η δίκη ξαναγυρίζει
στο Εφετείο (Αλεξάνδρας και Λουκάρεως),
ετοιμάζεται η μεγάλη κινητοποίηση για τα δυο
χρόνια από την έναρξή της και τα 50 χρόνια
από το χουντικό πραξικόπημα. Οι ανακοινωμέ-
νες ημερομηνίες 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.

Κ
αταγγελία ενάντια στην μεθό-
δευση ανατροπής της μετα-
φοράς της δίκης στο Εφετείο

Αθηνών κατέθεσαν στο δικαστήριο
και έδωσαν στην δημοσιότητα στις
11/4 όλοι ανεξαιρέτως δικηγόροι πο-
λιτικής αγωγής στη δίκη της ΧΑ.

“Κάθε μήνα ανακοινώνονται όλο
και περισσότερες δικάσιμοι στον Κο-
ρυδαλλό, με αποκορύφωμα την πρό-
σφατη ανακοίνωση για τις δικασί-
μους του μηνός Απριλίου που, επί
επτά συνολικών, οι πέντε έχουν προ-
γραμματισθεί για τον Κορυδαλλό και
οι δύο μόνο για το Εφετείο και του
μηνός Μαΐου που, επί δέκα συνολι-
κών, οι έξι έχουν προγραμματισθεί
για τον Κορυδαλλό και οι τέσσερις
για το Εφετείο.

Από τον Ιούνιο 2016 ακόμα όταν,
κάτω από την πίεση του μαζικού λαϊ-
κού κινήματος, των συνηγόρων πολι-
τικής αγωγής και των συγγενών των
θυμάτων, αποφασίστηκε η μεταφο-
ρά της δίκης στο Εφετείο, η μεταφο-
ρά αυτή ποτέ δεν επιτεύχθηκε ολο-
κληρωτικά, αλλά πάντοτε ορίζονταν
δικάσιμοι και στον Κορυδαλλό, συ-
νήθως σε αναλογία 6 Εφετείο – 4
Κορυδαλλός κάθε μήνα, με τη δι-
καιολογία ότι η αίθουσα τελετών του
Εφετείου Αθηνών είναι η μόνη ικανή
να φιλοξενήσει πολυπρόσωπη δίκη
και συνεπώς πρέπει η χρήση της να
κατανεμηθεί ανάμεσα σε πολλές,
ταυτόχρονα διεξαγόμενες, πολυ-
πρόσωπες δίκες.

Ωστόσο, η δίκη της εγκληματικής
οργάνωσης «Χρυσή Αυγή», των κα-
τηγορουμένων στελεχών και μελών
της, υμνητών του ναζισμού, αποτε-
λεί αναμφισβήτητη ιστορική και νο-
μική προτεραιότητα, ανεπίδεκτη
σύμμετρης κατάταξης για τη διεκδί-
κηση της αίθουσας διεξαγωγής της.
Είναι ακόμη προφανές ότι τα επεισό-
δια, τα οποία κατ’ επανάληψη οι
Χρυσαυγίτες που προσέρχονται στο
ακροατήριο της δίκης προκαλούν,
γίνονται για να συμβάλουν – μεταξύ
άλλων – στην επαναπροώθησή της
στον Κορυδαλλό, δηλαδή στην περι-
θωριοποίηση και τον περιορισμό της
δημοσιότητάς της. Το ποιους εξυπη-
ρετεί αυτή η μεθόδευση είναι προ-
φανές.

Διεκδικούμε την άμεση και πλήρη
διεξαγωγή της στην αίθουσα τελε-
τών του Εφετείου Αθηνών”, αναφέ-
ρουν στην καταγγελία τους και οι 16
συνήγοροι πολιτικής αγωγής.

Όχι στη
μεθόδευση
επιστροφής 
της δίκης 
στον 
Κορυδαλλό

Δ
εν χρειάζεται πολύ ψάξιμο για να βρει κα-
νείς διάσπαρτο στο διαδίκτυο το οπτικοα-
κουστικό υλικό που κυκλοφορεί από την

επίθεση των χρυσαυγιτών στη λαϊκή του Μεσο-
λογγίου στις 8/9/12. Τότε είχαν παρουσιαστεί
εκτεταμένα από τοπικούς σταθμούς και κανάλια
σε όλη τη χώρα. 

Σε αυτά φαίνονται ξεκάθαρα μέλη της ΧΑ με
τις μπλούζες και τις παραλλαγές τους να πετάνε
εμπορεύματα και να κλωτσάνε πάγκους μικρο-
πωλητών. «Πολεμάμε το παρεμπόριο, ήρθαμε
εδώ σήμερα να δούμε την Δημοτική Αστυνομία
και τις Αστυνομικές Αρχές να κάνουν έλεγχο και
αφού κωλυσιεργούσαν και δεν είχαν σκοπό να
κάνουν έλεγχο, κάναμε εμείς», δήλωνε τότε προ-
κλητικά στα κανάλια ο ναζί βουλευτής Μπαρμ-
παρούσης που ηγείτο του τάγματος εφόδου Αι-
τωλοακαρνανίας. 

Στη δίκη της υπόθεσης που εκδικάστηκε στο
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Μεσολογγίου το
Νοέμβρη του 2014, δύο χρόνια μετά το συμβάν,
το οπτικοακουστικό υλικό και το βίντεο, τα πιο
ακλόνητα αποδεικτικά στοιχεία, ΔΕΝ προβλήθη-
καν ποτέ στη δικαστική αίθουσα του Μεσολογγί-
ου, αν και είχε επισημανθεί πως θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί καθώς δεν ήταν προϊόν παράνομης
καταγραφής. Η έφοδος των χρυσαυγιτών στη
λαϊκή κρίθηκε από το δικαστήριο ως εθιμοτυπική
επίσκεψη του Βουλευτή στην περιοχή και όλοι οι
κατηγορούμενοι αθωώθηκαν από τις κατηγορίες.
Για την ιστορία της υπόθεσης, οι επιτιθέμενοι-μέ-
λη της ΧΑ ήταν σεσημασμένοι αφού ο ένας έχει
καταδικαστεί σε οκτώ μήνες φυλάκισης με ανα-
στολή για επίθεση εναντίον Ρομά στο Αιτωλικό,
ενώ ένας άλλος καταδικάστηκε με την ίδια ποινή
για αντιποίηση αρχής σε παρόμοιο περιστατικό
λαϊκής αγορά της Αιτωλοακαρνανίας, τέσσερις
ημέρες μετά την επίθεση στο Μεσολόγγι. 

Στην εξέταση της συγκεκριμένης υπόθεσης
στη δίκη της Χ.Α. στον Κορυδαλλό, παρόλο που
κρυμμένοι πίσω από το δεδικασμένο οι συνήγο-
ροι των ναζί προσπάθησαν να σταματήσουν την
εξέταση της υπόθεσης, δεν κατάφεραν να κρύ-
ψουν την αλήθεια. Ήταν μια ακόμα σημαντική
απόδειξη του ρόλου και της σημασίας της πα-
ρουσίας της Πολιτικής Αγωγής σε αυτή τη δίκη
αφού υπομονετικά και με τις κατάλληλες ερωτή-
σεις κατάφεραν να αποδείξουν πως η ομάδα
των χρυσαυγιτών ήταν ενιαία, κινούμενη γύρω
από τον Μπαρμπαρούση.

Η πιο σημαντική κατάθεση για αυτή την υπό-
θεση ως τώρα ήταν της συνταξιούχου εκπαιδευ-
τικού Μάχης Παπαζήση (Τετάρτη 12/4) η οποία
βρέθηκε μπροστά στην επίθεση και έκανε την
καταγγελία. Χωρίς τη δική της επιμονή η υπόθε-
ση αυτή δεν θα είχε φτάσει ποτέ στις δικαστικές
αίθουσες. 

«Εκείνη τη μέρα πήγα στην λαϊκή και βρέθηκα

στο νότιο τμήμα της λαϊκής, στην αρχή της.
Άκουσα γύρω στα 30 μέτρα μακριά μου φωνές.
Απομακρύνομαι από τον πάγκο που ψώνιζα και
πλησιάζοντας στο σημείο του θορύβου βλέπω
κάποιους πάγκους να ανατρέπονται. Μου είπαν
μετά επειδή ρώτησα τι συμβαίνει, ότι ήρθαν από
τη ΧΑ» τόνισε η Μάχη Παπαζήση. «Εγώ είδα μια
ομάδα ανθρώπων που ενώ έρχονταν προς το μέ-
ρος μου κάνανε όλα αυτα, τις ανατροπές πάγ-
κων και τις κλωτσιές, βρίζοντας. Είδα τουλάχι-
στον δύο πάγκους να αναποδογυρίζονται, οι μι-
κροπωλητές ήταν εξαφανισμένοι. Οι επιτιθέμενοι
ήταν σε στρατιωτική κατάταξη. Σε δυάδες ο
ένας πίσω από τον άλλο. Είδα τον Μπαρμπαρού-
ση να προηγείται πλαισιωμένος από αυτούς που
περπατούσαν πλάι του. Μέχρι τότε δεν τον ήξε-
ρα, μετά έμαθα πώς ονομάζεται. 

Παρακράτος

Ταράχτηκα και ενοχλήθηκα και τους είπα ποιοι
είστε εσείς, με ποια δικαιοδοσία παίρνετε το νό-
μο και κάνετε ό,τι κάνετε... Τους είπα ότι αυτό
σημαίνει παρακράτος και ξέρουμε τι έχει κάνει
το παρακράτος στην Ελλάδα. Το παρακράτος
δολοφόνησε τον Λαμπράκη. Αυτοί συνέχισαν,
εγώ έφυγα και πήγα στην αστυνομία γιατί δεν εί-
δα εκεί αστυνομικό. Και εκεί το ανέφερα. 

Και κάτι άλλο. Παίρνοντας το αυτοκίνητό μου
και βρισκόμενη στην άλλη άκρη της λαϊκής ειχαν
ήδη φτάσει οι άνθρωποι εκεί και στη βόρεια
άκρη της λαϊκης συνεργείο τηλεόρασης και έδι-

νε συνέντευξη ο Μπαρμπαρούσης… Δεν τους
φοβήθηκα, γι' αυτό και του μίλησα... Σαν απλός
πολίτης θεωρώ ότι η κοινωνία πρέπει να έχει αυ-
τά τα αντανακλαστικά, να αντιδρά». 

Οι καταθέσεις του προέδρου της ένωσης των
μικροπωλητών Μεσολογγίου Αντώνη Μπραμπε-
τάκη (που εξετάστηκε την Δευτέρα 10/4 – 144η
δικάσιμος) αλλά και της δημοτικής αστυνομικού
Βασιλικής Μπαουστάνη (εξετάσθηκε την Τετάρ-
τη 12/4 – 146η δικάσιμος) που ήταν υπεύθυνη
για τον έλεγχο των αδειών της λαϊκής, ήταν
αδιανόητα ελλιπείς. Δεν είχαν δει τις επιθέσεις,
κάτι άκουσαν γι' αυτές όμως δεν είδαν τις ορδές
των χρυσαυγιτών που περιφέρονταν με τα
μπλουζάκια τους απειλώντας κυρίως τους μετα-
νάστες μικροπωλητές και δεν μπόρεσαν να ανα-
γνωρίσουν κανέναν.

Ακόμα χειρότερα, στα όρια του απαράδεκτου,
ήταν η κατάθεση του αστυνομικού Νικόλαου
Μουρκογιάννη που άλλα είχε γράψει στην ανα-
φορά του στην υπηρεσία, τελικά άλλα κατέθεσε
στις πρώτες προανακριτικές και στο δικαστήριο
του Μεσολογγίου, ενώ τώρα (Τρίτη 11/4 – 146η
δικάσιμος) «δεν θυμόταν» τίποτα: “Δεν είδα τίπο-
τα (...) ότι έγραψα ήταν από παραδρομή (...)
έκανα λάθος όταν αναφέρθηκα στον Μπαρμπα-
ρούση”, με αποτέλεσμα μέχρι και η έδρα του δι-
καστηρίου στο τέλος να τον ειρωνεύεται. 

Η υπόθεση συνεχίζεται με έναν ακόμα μάρτυ-
ρα στις 25/4 στον Κορυδαλλό. 

Κυριάκος Μπάνος

Τ
ην αδυναμία του να παρευρίσκεται
καθημερινά στη δίκη λόγω προβλη-
μάτων υγείας ανακοίνωσε με δήλωσή

του την Τρίτη 11/4 ένας από τους πρωτερ-
γάτες της παρουσίας της Πολιτικής Αγω-
γής στη δίκη της ΧΑ, ο δικηγόρος Δημή-
τρης Ζώτος.  “Για λόγους υγείας δυστυχώς
δε θα μπορέσω να συνεχίσω να παρίσταμαι
ως πολιτική αγωγή. Με παρηγορεί το γεγο-
νός ότι συνεχίζουν ο κύριος Παπαδάκης
και ο κύριος Καμπαγιάννης και ότι ο εξαι-
ρετικός συνάδελφος κύριος Σκαρμέας θα
είναι ο τρίτος συνήγορος με βάση το υπάρ-

χον πληρεξούσιο. Θέλω δημόσια να ευχα-
ριστήσω τους Αιγύπτιους αλιεργάτες που
μου έδωσαν την τιμή να παρίσταμαι σε μια
δίκη εξαιρετικής σημασίας και να συμβάλω
στη θεσμική αντιμετώπιση για τις δημοκρα-
τικές ελευθερίες όλων. Ο Εμπάρακ όπως
και τα υπόλοιπα θύματα δεν υπήρξε θύμα
επειδή έκανε κάτι, αλλά επειδή είναι αυτό
που είναι ο καθένας. Να ευχαριστήσω τους
συναδέλφους της πολιτικής αγωγής για τη
συνεργασία και θα είμαι εδώ στο μέτρο
των δυνάμεών μου να βοηθήσω όσο μπο-
ρώ”, δήλωσε ο Δ. Ζώτος. 

Η επίθεση στο Μεσολόγγι
«Δεν τους φοβήθηκα...»
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Πώς φτάσαμε στη δικτατορία της

21ης Απριλίου του 1967;  

Η δικτατορία της 21ης Απριλίου
ήταν το βίαιο σπάσιμο μιας δεκαε-
τίας ανάπτυξης του εργατικού κινή-
ματος και των εργατικών αγώνων αλ-
λά και της ίδιας της Αριστεράς. 

Το 1956 υπήρξε η προσπάθεια της
κυρίαρχης τάξης, με ένα καινούργιο
κόμμα, την ΕΡΕ, από τη μια να φτιά-
ξει μια εκσυγχρονιστική κυβέρνηση
και να αναπτύξει τον ελληνικό καπι-
ταλισμό και από την άλλη να ελέγξει
τις αντιδράσεις και μια Αριστερά που
είχε βγει ηττημένη μέσα από έναν
εμφύλιο. Ξεκίνησε έχοντας την αυτο-
πεποίθηση ότι μπορούσε να τα πετύ-
χει αυτά.

Όμως αποδείχτηκε αρκετά γρήγο-
ρα ότι η δυνατότητά της ήταν πολύ
περιορισμένη. Συνάντησε δύο προ-
βλήματα. Το ένα ήταν οι συγκρού-
σεις μέσα στην ίδια την κυρίαρχη τά-
ξη γιατί είχε να λύσει πολλά προβλή-
ματα - το κυπριακό και συνολικότερα
το γεωπολιτικό, αλλά και  το τι θα
έκανε με τους παλιούς μηχανισμούς
και θεσμούς της προηγούμενης πε-
ριόδου, όπως ο στρατός. Το άλλο
πρόβλημα ήταν το κίνημα αντίστα-
σης με το οποίο αρκετά γρήγορα
βρέθηκε αντιμέτωπη. 

Αυτοί οι δύο παράγοντες οδήγη-
σαν σε ένα απρόσμενο γεγονός, την
επιτυχία της Αριστεράς, της ΕΔΑ, να
βγει δεύτερο κόμμα με 24,42% στις
εκλογές του 1958. Το 1958, η εσωτε-
ρική τους κρίση είχε πια φτάσει στο
σημείο να φεύγουν κομμάτια τους,
να φεύγουν από την κυβέρνηση βου-
λευτές. Παράλληλα από το 1953, και
ιδιαίτερα από το 1956 και μετά,
υπήρξε μια ανάπτυξη των αγώνων
και για ένα κόσμο ξαναγεννήθηκε η
ελπίδα, που έμοιαζε νεκρή από το τέ-
λος του εμφύλιου, ότι μπορούσε να
ξαναδυναμώσει η Αριστερά.  

Μετά το 1958, η εκλογική επιτυχία
της Αριστεράς έφερε ένα νέο ενθου-
σιασμό που τροφοδότησε τους ερ-
γατικούς αγώνες και τους αγώνες
για δημοκρατία αλλά και έβγαλε ξα-
νά στην επιφάνεια το φοιτητικό κίνη-
μα. Εκεί που ήταν η Αριστερά της
παρανομίας, έγινε ξανά η Αριστερά
των εργατικών χώρων, του εκδημο-
κρατισμού των συνδικάτων και της
ΓΣΕΕ με τα 115 σωματεία. Μέσα στις
σχολές η Αριστερά άρχισε να παίρ-
νει τους φοιτητικούς συλλόγους.

Η κυρίαρχη τάξη προσπάθησε να
σταματήσει αυτήν την εξέλιξη. Και
με την καταστολή, εμποδίζοντας να
γίνουν ελεύθερες εκλογές στα συν-
δικάτα, δημιουργώντας την ΕΚΟΦ
ένα μηχανισμό καταστολής στις σχο-
λές. Αλλά και ξανά με εκλογές το

1961 με στόχο να σταθεροποιηθεί.
Όμως αυτές οι τακτικές είχαν πολύ
κοντρά ποδάρια απέναντι σε ένα κί-
νημα που είχε ξυπνήσει.

Ακολούθησε η δολοφονία Λαμπρά-
κη. Άρχισε τότε μια δεύτερη ανάπτυ-
ξη του κινήματος πιο ορμητική. Απο-
τέλεσμα ήταν να μην μπορούν καν να
κρατήσουν το κόμμα της δεξιάς ενι-
αίο. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στην
Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Πα-
πανδρέου, ένα κόμμα μικρό που μέ-
χρι τότε ήταν των 15-20 βουλευτών
να κερδίσει στις εκλογές του 1964. 

Η Ένωση Κέντρου έλπιζε να καλύ-
ψει το κενό που άφησε η κατάρρευ-
ση της ΕΡΕ. Έλπιζε να παίξει ένα ρό-
λο όχι κατασταλτικό, αλλά συνεργα-
σιακού ελέγχου απέναντι στο εργατι-
κό κίνημα και στην ΕΔΑ. 

Η τελευταία της έδωσε όλα τα πε-
ριθώρια να το κάνει. Και κοινοβουλευ-
τικά, στις εκλογές του1963-64, όπου
η απόφασή της ήταν δεν κατεβαίνου-
με σε μια σειρά από περιοχές και στη-
ρίζουμε την Ενωση Κέντρου. Αλλά και
με μια συνεργασία με τον Παπανδρέ-
ου στο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Η Ένωση Κέντρου, ένα αστικό κόμ-
μα, ανοιγόταν στην Αριστερά προκει-
μένου να μπορέσει να κυβερνήσει και
η Αριστερά της έδινε όλη τη δυνατό-
τητα, έχοντας μια στρατηγική αντίλη-
ψη ότι ο τρόπος για να προχωρήσου-
με σε εκδημοκρατισμό είναι να στηρί-
ξουμε μια κυβέρνηση του Κέντρου

και εμείς να παίξουμε απλά ένα ρόλο
υποστήριξης επιμέρους διεκδικήσε-
ων. Η ΕΔΑ δεν ζήτησε καν ποτέ κοινή
κυβέρνηση, παρ’ ότι στην ηγεσία το
είχαν στο μυαλό τους. 

Έκρηξη

Έτσι φτάνουμε στο 1965. Ήταν η
προσπάθεια της κυρίαρχης τάξης να
ελέγξει την κατάσταση γιατί ο «εκδη-
μοκρατισμός», έβγαζε την Αριστερά
στο προσκήνιο και όχι τους ίδιους.
Επιχείρησαν μέσα από το Παλάτι να
βάλουν χέρι στην κυβέρνηση Παπαν-
δρέου, ποιος είναι υπουργός Άμυ-
νας, από ποιους απαρτίζεται το κρί-
σιμο υπουργικό συμβούλιο. Ήθελαν
να ελέγξουν τους θεσμούς, την κυ-
βέρνηση, το στρατό, τη σχέση με τα
ανάκτορα, την εξωτερική πολιτική,
αλλά και τη σχέση ανάμεσα στο Κέν-
τρο και την Αριστερά. Απέναντι σε
αυτό υπήρξε έκρηξη.

Υπήρξε η εξέγερση ενός κόσμου
που είχε την εμπειρία όλης αυτής
της δεκαετίας. Οι 70 μέρες των Ιου-
λιανών, έκανε τους από πάνω να συ-
νειδητοποιήσουν ότι χρειάζονταν ξα-
νά τον Γεώργιο Παπανδρέου και τη
συνεργασία του με την Αριστερά.
Μόνο έτσι μπορούσαν να ανακόψουν
την ορμή του κινήματος. Προφανώς
έγιναν οι αποστασίες, αλλά δεν θα
μπορούσαν να σταματήσουν αυτήν
την εξέγερση χωρίς τη στήριξη των

κομμάτων που ήταν υπέρ των κινητο-
ποιήσεων. 

Μέσα σε ένα διάστημα μόλις 70
ημερών, ο Γ. Παπανδρέου πέρασε
από τον «ανένδοτο» στο ναι μεν δεν
θα ψηφίσουμε στη Βουλή την τρίτη
κυβέρνηση του Στεφανόπουλου, αλ-
λά από εκεί και πέρα δεν θα σας δη-
μιουργήσουμε και προβλήματα. Την
έβλεπες αυτήν την εξέλιξη να έρχε-
ται μέσα στις 70 αυτές φοβερές μέ-
ρες, με την Ένωση Κέντρου να βάζει
την ουρά κάτω από τα σκέλια και
από πίσω να ακολουθεί και η ηγεσία
της ΕΔΑ – μην ανοίγοντας το καθε-
στωτικό, σταματώντας τις απεργίες
και μετά μετριάζοντας και τις διαδη-
λώσεις. Μια συστηματοποιημένη
προσπάθεια να μαζέψουν τον κόσμο
από τους δρόμους.   

Ακολούθησε μια κρίσιμη διετία που
και τα δύο κόμματα της κυρίαρχης
τάξης, και η ΕΡΕ και η Ένωση Κέν-
τρου, αντιμετώπιζαν το πρόβλημα
ότι «έτσι δεν πάει». Ένα κομμάτι της
άρχουσας τάξης είχε φτάσει να αντι-
μετωπίζει το ζήτημα μιας «έκτακτης
προσωρινής κατάστασης». Αυτό
άνοιγε το δρόμο για ένα ολόκληρο
κομμάτι μέσα στο στρατό, στα ανά-
κτορα, στους «συμμάχους» να απο-
κτάνε την αυτοπεποίθηση ότι εδώ
χρειάζεται να μπει μαχαίρι. Πώς θα
ήταν το μαχαίρι ακόμη το μετρούσα-
νε και το προετοιμάζανε. 

Η Ένωση Κέντρου μέσα σε αυτή
τη διετία, ήταν όλο ανοίγματα και
συμφωνίες με τους αποστάτες και
την ΕΡΕ με τη λογική ότι θα πήγαι-
ναν για εκλογές, μια υπόσχεση που
ποτέ δεν τήρησαν. Αντίθετα στις αρ-

χές Απρίλη του 1967 ο βασιλιάς κά-
λεσε τον Κανελλόπουλο της ΕΡΕ να
σχηματίσει κυβέρνηση, παρά το ότι
ήταν το δεύτερο κόμμα. Έτσι φτάσα-
με στις 21 Απρίλη του 1967. Την ευ-
θύνη για τη δικτατορία την έχουν η
κυρίαρχη τάξη και τα δύο μεγάλα
αστικά κόμματα που προσπαθούσαν
όλο αυτό το διάστημα με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο να βγουν από τη βα-
θιά πολιτική κρίση.  

Τι θα μπορούσε να κάνει η Αριστερά; 

Η ευθύνη της Αριστεράς είναι στο
πώς αντιμετώπισε αυτήν την απειλή.
Η ηγεσία της ΕΔΑ έλεγε στη βάση
μην ανησυχείτε δεν πρόκειται να γί-
νει πραξικόπημα γιατί μου το υπο-
σχέθηκαν ή αντιστρόφως καθήστε
ήσυχα για να μην προκαλέσουμε.
Έτσι τους έπιασαν με τις πυτζάμες.
Αν είχαν την εκτίμηση ότι έρχεται το
πραξικόπημα θα έπρεπε να οργανώ-
σουν τελείως διαφορετικά τον κό-
σμο. Και δεν μιλάμε μόνο για την πε-
ρίοδο 1966-67, αλλά νωρίτερα. 

Στην Ιστορία έρχονται κάποιες
στιγμές που είναι κρίσιμες και καθο-
ριστικές για το πού θα πάνε τα πράγ-
ματα, που αν υποχωρήσεις αφήνεις
όλα τα περιθώρια να σε πάρουν φα-
λάγγι, εσύ αναδιπλώνεσαι και ο άλ-
λος παίρνει την πρωτοβουλία των κι-
νήσεων. Το 1965 ήταν μια κρίσιμη
στιγμή: η άλλη πλευρά είχε την εξου-
σία αλλά είχε απέναντι την εργατική
τάξη εξεγερμένη να επιτίθεται. Η
ηγεσία της Αριστεράς τραβώντας τις
δικές της δυνάμεις πίσω, δυστυχώς
έδωσε την ευκαιρία στην άλλη πλευ-
ρά να περάσει στην αντεπίθεση. 

Τι σήμανε η έλευση της χούντας 

για την άρχουσα τάξη;

Η χούντα σήμανε νίκη της άρχου-
σας τάξης, που την καλωσόρισε και
σε ένα μεγάλο της κομμάτι ούτως ή
άλλως συμμετείχε - οι εφοπλιστές, οι
τραπεζίτες, οι μποδοσάκηδες, οι βιο-
μήχανοι, οι κατασκευαστικές. Σήμανε
μια περίοδο που οι αντιστάσεις έχουν
τσακιστεί και τα σχέδια της κυρίαρχης
τάξης μπορούν να προχωρήσουν ανε-
νόχλητα είτε στο οικονομικό αυξάνον-
τας την κερδοφορία και τσακίζοντας
τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης
είτε στο πολιτικό μέσα από τη σταθε-
ρότητα είτε στο γεωπολιτικό, επιδιώ-
κοντας να επιβεβαιώσουν τον έλεγχο
της Κύπρου, του αβύθιστου αεροπλα-
νοφόρου της Μέσης Ανατολής.

Η ελληνική άρχουσα τάξη ελέγχον-
τας την Κύπρο πόνταρε ότι θα μπο-
ρούσε να είναι εκείνη ο βασικός συ-
νεργάτης στα σχέδια του αμερικάνι-
κου ιμπεριαλισμού και των συμμάχων
του στην περιοχή, απέναντι στην
Τουρκία.  Η Κύπρος ήταν το πιο κρίσι-
μο σημείο για το ρόλο που διεκδικού-
σε ο ελληνικός καπιταλισμός στην πε-
ριοχή και οικονομικά και στρατιωτικά.   

Υπήρξε απάντηση στην επιβολή της

δικτατορίας; Πως ξεκίνησαν οι πρώτες

αντιστάσεις;

Μια στρατιωτική δικτατορία είναι
ένα από τα χειρότερα πράγματα που
καλείται να αντιμετωπίσει το εργατικό
κίνημα και η Αριστερά. Με μια ηγεσία,
μάλιστα, που έχει κάνει όλες τις υπο-
χωρήσεις, θα περίμενε κανείς ότι η ήτ-
τα εκείνη θα σημάνει τότε ότι «τελει-
ώσαμε». Αλλά η εικόνα δεν ήταν αυτή.

Με το που έγινε η χούντα ξεκίνησαν
αμέσως οι διεργασίες και στην Ελλά-
δα και στο εξωτερικό. Ο κόσμος που
πάλεψε, που ήθελε να φάει το λαρύγ-
γι της χούντας και είχε αντιμετωπίσει
μια ηγεσία που υποχώρησε, κινήθηκε
πολύ γρήγορα για να πει: Εδώ, θα αν-
τισταθούμε! Και βέβαια μαζί με το «θα
αντισταθούμε» αρχίζουν να βγαίνουν
και τα πολιτικά ζητήματα: με ποιους
τρόπους προχωράει η αντίσταση, τι
σημαίνει σύγκρουση με τη χούντα, τι
σημαίνει αστικό κράτος και πως το αν-
τιμετωπίζεις;

Τη μέρα που έγινε η χούντα, ήμουν
στο Παρίσι και το βράδυ έγινε αμέ-
σως μια συγκέντρωση στη Μιουτιουα-
λιτέ που μαζεύτηκε όλος ο κόσμος, οι
φοιτητές και όχι μόνο, η νεολαία της
ΕΔΑ. Άρχισε μια σκληρή συζήτηση και
το βασικό της θέμα ήταν με τι στρατη-
γική πάμε. Η συνέλευση εκείνη ήταν η
αρχή όχι μόνο μιας τεράστιας κρίσης
της ΕΔΑ, που φάνηκε καθαρά μετά
από ένα χρόνο, αλλά της δημιουργίας
ουσιαστικά νέων οργανώσεων και κι-
νήσεων πέρα από την ΕΔΑ, της δημι-
ουργίας της εξωκοινοβουλευτικής
Αριστεράς. Όχι ότι δεν υπήρχε τίποτε
πιο πριν, αλλά πλέον εκφραζόταν σε
μαζικό επίπεδο. 

Το ίδιο έγινε και στην Ιταλία που
υπήρχαν πολλοί Έλληνες φοιτητές, το
ίδιο και στη Γερμανία με τους μετανά-
στες και στην Αγγλία. Στο Λονδίνο, σε
συνεργασία με τη βρετανική επανα-
στατική αριστερά και τους αναρχι-
κούς, μια μόλις βδομάδα μετά τη δι-
κτατορία, προχωρήσαμε και κάναμε
κατάληψη στην ελληνική πρεσβεία. Η
βρετανική αστυνομία μας πέταξε έξω. 

Ακολούθησαν δίκες και μάλιστα με
κυβέρνηση Εργατικών τότε. Η κυρίαρ-
χη τάξη και οι κυβερνήσεις στις χώ-
ρες της Ευρώπης και της ΕΟΚ, παρότι
τυπικά δήλωναν φιλελεύθερες και
ενάντια στη χούντα στην Ελλάδα, δεν
ήταν καθόλου «χαλαρές» απέναντι
στο κίνημα. Τελικά, οι Έλληνες κατα-
ληψίες δεν καταδικαστήκαμε, αλλά οι
σύντροφοι-ισσες από την Αγγλία έφα-
γαν ένα με δύο χρόνια. Στην πραγμα-
τικότητα, ό, τι και να έλεγαν στα λό-
για, οι κυβερνήσεις της Ευρώπης χτυ-
πούσαν την Αριστερά και τις επανα-
στατικές οργανώσεις που είχαν αρχί-
σει να διαμορφώνονται.

Η ΕΔΑ μαζί με τον Μίκη Θεοδωράκη
δημιούργησε το Πανελλήνιο Αντιδικτα-
τορικό Μέτωπο (ΠΑΜ) αλλά ταυτόχρο-
να βγήκαν νέες οργανώσεις ενάντια
στη χούντα. Άλλες εμπνευσμένες από
τον Τσε Γκεβάρα, στρατιωτικοπολιτι-
κές, άλλες από τον Μάο, άλλες από
τον Τρότσκι και το εργατικό κίνημα. Εί-
ναι η αρχή της ελληνικής επαναστατι-
κής αριστεράς και στην Ευρώπη στην
Ελλάδα, μπερδεμένα, με μια πανσπερ-

μία οργανώσεων, αλλά ας είμαστε ειλι-
κρινείς, άνοιξε δρόμους που φάνηκαν
στην εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Το 1968 έφτασε να γίνει το συνέ-
δριο της ΕΔΑ. Το ΠΑΜ πολύ γρήγορα
πέρασε κρίση. Αφού έγινε η διάσπαση
ανάμεσα σε ΚΚΕ εσωτερικού και
“εξωτερικού” στην Ανατολική Ευρώ-
πη, ξεκίνησαν να γίνονται συνελεύσεις
σε κάθε πόλη που καλούσαν τα κομ-
μάτια που ανήκαν στην Αριστερά για
να τοποθετηθούν. 

Στη συνέλευση που έγινε στο Λονδί-
νο, το κομμάτι που έμεινε μαζί τους
ήταν πολύ μικρό. Το ΚΚΕ πάρα πολύ
γρήγορα άνοιξε τα χαρτιά του προ-
ωθώντας τις παρόμοιες με το ΚΚΕεσ.
«δημοκρατικές» συνεργασίες. Όσοι εί-
χαν την εμπειρία από την προηγούμε-
νη δεκαετία και το πως φτάσαμε στη
χούντα, έφυγαν μαζικά από τα δύο
ΚΚΕ δημιουργώντας νέες οργανώσεις.

Η νέα επαναστατική αριστερά, πα-
ρότι μικρή και άπειρη ήταν αυτή που
πυροδότησε λίγα χρόνια αργότερα
την κατάληψη και την εξέγερση του
Πολυτεχνείου το 1973 σε σύγκρουση
με την πολιτική «ομαλής μετάβασης»
και σταδιακού εκδημοκρατισμού της
χούντας που είχαν και τα δύο ΚΚΕ. 

Ποια είναι η επικαιρότητα της επετείου

της 21ης Απριλίου σήμερα;

Θα μπορούσαμε πολλά να πούμε
για τη σημασία της επιβολής της δι-
κτατορίας στη σημερινή συγκυρία, αλ-
λά θα σταθώ σε ένα σημείο: Η συζή-
τηση για τη στρατηγική που άνοιξε τό-
τε και είχε τεράστια σημασία για την
Αριστερά, αυτή τη στιγμή είναι το ίδιο
επίκαιρη. 

Το πρόβλημα της ΕΔΑ (και του ΚΚΕ
που την καθοδηγούσε) ήταν ότι λει-
τουργούσε πάνω στην στρατηγική ότι
αυτό το αστικό κράτος η Αριστερά
έχει τη δύναμη με πολιτικές συνεργα-
σίες και με κοινωνικές υποχωρήσεις
να το ελέγξει και να μην φτάσει στα
άκρα. Η χούντα ήταν η καταστροφή
στην πράξη αυτής της στρατηγικής. 

Ανοίγει ξανά σήμερα αυτή η συζή-
τηση, με τον ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση
με μια παρόμοια στρατηγική αντιμε-
τώπιση, ότι αυτό το κράτος, αυτούς
τους θεσμούς, αυτήν την οικονομία,
μπορούν να την ελέγξουν.

Δεν μπορούν. Η εναλλακτική, όπως
και τότε, βρίσκεται στη στρατηγική
της εργατικής επανάστασης, της ανα-
τροπής του αστικού κράτους και της
αντικατάστασής του από τη δημοκρα-
τία των εργατικών συμβουλίων. Πε-
νήντα χρόνια από τη Χούντα και εκατό
από τον Οκτώβρη, η στρατηγική της
ρώσικης επανάστασης είναι αυτή που
δείχνει το δρόμο.  

Η Μαρία Στύλλου μίλησε 
στον Γιώργο Πίττα

Σκληρή εμπειρία με πολύτιμα διδάγματα

Συνέντευξη με τη Μαρία Στύλλου
υπεύθυνη του περιοδικού
“Σοσιαλισμός από τα Κάτω”

Αντιφασιστική συγκέντρωση έξω από τη δίκη της Χρυσής Αυγής
στο Εφετείο, την Πέμπτη 27/4, 8.30πμ, καλούν η ΚΕΕΡΦΑ, ο ΣΦΕΑ,
συλλογικότητες, συνδικάτα, κοινότητες μεταναστών και οργανώσεις
προσφύγων. Η σημασία της κινητοποίησης, στην επέτειο των δύο
χρόνων από την έναρξη της δίκης της ναζιστικής συμμορίας
(20/4/2015) και των 50 χρόνων από την άνοδο της Χούντας
(21/4/1967), είναι κεντρική. 

Οι νεοναζί επιχειρούν να ξαναβγούν στην επιφάνεια, με επιθέσεις
σε μετανάστες (σε Ασπρόπυργο και Μενίδι) και φοιτητές. Την ίδια
στιγμή που σε όλη την Ευρώπη το αντιφασιστικό κίνημα παλεύει
ενάντια στην άνοδο της ακροδεξιάς, στην Αθήνα το κίνημα παλεύει
να ξηλώσει τους νεοναζί από παντού. Ξεκινώντας από το αίτημα να
μην επιστρέψει η δίκη στην απομόνωση του Κορυδαλλού, το κίνημα
διεκδικεί να μπουν στη φυλακή οι νεοναζί και να κλείσουν τα «γρα-
φεία»-ορμητήρια.

Η ΑΔΕΔΥ μπορεί να στηρίξει αυτά τα αιτήματα καλώντας σε τρίω-
ρη διευκολυντική στάση εργασίας για τις 27/4, ώστε να μπορέσουν
οι εργαζόμενοι/ες να δώσουν μαζικά το παρών στο Εφετείο. Το αί-
τημα έχει κατατεθεί στο ΓΣ της ΑΔΕΔΥ και παραπέμφθηκε για τη
συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στις 19/4.

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ

Εκδήλωση για τα
50 χρόνια από το
πραξικόπημα
οργανώνεται και
στο Λονδίνο στην
επέτειο της
κατάληψης της
ελληνικής
πρεσβείας στις 28
Απρίλη 1967.
H Μαρία Στύλλου
θα είναι εκεί και θα
είναι ομιλήτρια και
στον Μαρξισμό
2017 στη συζήτηση
για τα 50 χρόνια
από τη Χούντα
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Δυνατή επαναστατική αριστερά,  κορμός της αριστερής εναλλακτικής

σελ.10 εργατικη αλληλεγγυη Πανελλαδικό Συμβούλιο του     Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος

Π
ραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Απρίλη
το Πανελλαδικό Συμβούλιο του Σοσιαλι-
στικού Εργατικού Κόμματος στο Πνευ-

ματικό Κέντρο του Δήμου Αθήνας. Στη διαδι-
κασία πήραν μέρος αντιπρόσωποι, σύντροφοι
και συντρόφισσες, εκλεγμένοι από τους τοπι-
κούς πυρήνες σε όλη τη χώρα, σε μια πλούσια
συζήτηση με πάνω από τριάντα τοποθετήσεις.

Τη συζήτηση, εκ μέρους της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΣΕΚ, άνοιξε ο Πάνος Γκαργκάνας.
Η εισήγησή του ξεκίνησε με τη διεθνή εικόνα
της κρίσης της άρχουσας τάξης και της αντί-
στασης του κινήματος: «Τα γεγονότα που
έχουν μεσολαβήσει από τη Συνδιάσκεψή μας
πριν ενάμιση μήνα είναι πολύ πυκνά και επιβε-
βαιώνουν τις εκτιμήσεις που κάναμε τότε: της
αποσταθεροποίησης του συστήματος διεθνώς
και στην Ελλάδα, των αντιστάσεων και εδώ και
σε πολλές χώρες στο εξωτερικό, των δυνατο-
τήτων για το ρόλο της επαναστατικής αριστε-
ράς και του κόμματός μας συγκεκριμένα. Η
πιο μεγάλη πρωτοβουλία ήταν η αντιρατσιστι-
κή-αντιφασιστική μέρα δράσης στις 18 Μάρτη
που πήρε διεθνείς διαστάσεις και κατάφερε να
αναδείξει την αντίσταση σε όλη τη ρατσιστική
πολιτική της Ευρώπης Φρούριο και της κυβέρ-
νησης Τσίπρα-Μουζάλα. Αυτή είναι η αφετηρία
για να δούμε τα επόμενα βήματα».

Αφού έκανε μια αναλυτική παρουσίαση των
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η προεδρία
Τραμπ λόγω τόσο των διαιρέσεων μέσα στην
ίδια την άρχουσα τάξη όσο και του κινήματος
που ξέσπασε μετά την εκλογή του, εξήγησε:
«Οι απόπειρες στα κέντρα του καπιταλισμού
να σταθεροποιήσουν την κατάσταση μετά τη
μακρόχρονη κρίση που έχει προηγηθεί, αντιμε-
τωπίζει χιλιάδες προβλήματα και δυσκολίες.
Κομμάτι αυτών είναι η επίθεση στη Συρία. Εί-
ναι μια προσπάθεια επίδειξης πυγμής, ότι ο
αμερικάνικος ιμπεριαλισμός επιστρέφει στην
περιοχή που θεωρούσε τσιφλίκι του και είχε
αναγκαστεί προσωρινά να αποσυρθεί μετά τις
αποτυχίες των επεμβάσεων στο Ιράκ, τη Λιβύη,
τη Συρία. Δεν είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσει
σε σταθεροποίηση στην Μέση Ανατολή, κάθε
άλλο. Αυτή η επίθεση θα οξύνει τους ανταγω-
νισμούς στην περιοχή. Άρα το πρώτο κρατού-
μενο είναι η κλιμάκωση του πολέμου και η έν-
ταση των ανταγωνισμών στη γειτονιά μας».

Στη συνέχεια, και αφού στάθηκε στην κρίση
των παραδοσιακών κομμάτων αλλά και της
ακροδεξιάς στις χώρες της ΕΕ, μίλησε για την
Ελλάδα. «Εδώ μόλις έκλεισαν τη συμφωνία
στη Μάλτα, μια συμφωνία πολύ χειρότερη από
όσα υπόσχονταν οι κυβερνητικές εξαγγελίες
ότι η οικονομία ανακάμπτει και δε θα υπάρ-
ξουν νέα μέτρα παρά μόνο αν υπάρξει ρύθμι-
ση του χρέους. Τώρα ετοιμάζουν να φέρουν
νέα βάρβαρα μέτρα στη βουλή και όσο για το
χρέος δεν υπάρχει τίποτα. Προφανώς αυτό εί-
ναι αποσταθεροποιητικό. Η κυβέρνηση έλπιζε
στην ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά διαψεύστηκε.
Ο ελληνικός καπιταλισμός δεν είναι έξω από
τη διεθνή κρίση. Πουθενά δεν έχει υπάρξει
σταθερή ανάκαμψη και η Ελλάδα δεν είναι
εξαίρεση. Αυτή είναι η τραγωδία του ΣΥΡΙΖΑ, η
προσήλωσή του στη στήριξη του ελληνικού
καπιταλισμού και της άρχουσας τάξης του.

Τα προβλήματα της κυβέρνησης απλώνονται
στη διαχείριση των προσφύγων με τα ρατσι-
στικά μέτρα και πολύ χειρότερα στην εμπλοκή
της στον πόλεμο. Ο 6ος στόλος που βομβάρ-
δισε τη Συρία εξυπηρετείται από τη Σούδα.
Βγαίνει η κυβέρνηση και ο Κοτζιάς και περη-
φανεύονται για τις καλές σχέσεις τους με τον
Τραμπ, ακριβώς την ώρα που ρίχνει πυραύ-
λους στη Συρία».

Η εισήγηση έκλεισε με τη σημασία που έχει
το τετραήμερο του Μαρξισμού: «Και εδώ οι
αντιστάσεις δεν ακολουθούν την πορεία που
ονειρεύονται κυβέρνηση και άρχουσα τάξη.
Μπορεί ο Παπαχελάς να ευχαριστεί την κυβέρ-
νηση γιατί δήθεν πλέον δεν υπάρχει κάθε μέρα
και μια διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, αλ-
λά μόνο η τελευταία βδομάδα διαψεύδει αυτή
την “κανονικότητα”. Αυτό δε σημαίνει ότι τους
έχουμε πάρει φαλάγγι. Η οργή υπάρχει και εμ-
φανίζεται, αλλά δεν ξεπερνά από μόνη της τα
μπερδέματα, δε σημαίνει ότι πολιτικά ο κό-
σμος βρίσκει τους τρόπους για το πώς θα εκ-
φράσει την αντίθεσή του και σε ποια κατεύ-
θυνση. Αυτά απαιτούν πολιτικές πρωτοβου-
λίες.

Αναγνώριση

Η 18Μ -μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε από
μας, αγκάλιασε όλα τα κομμάτια της αριστε-
ράς, βρήκε ανταπόκριση από τον κόσμο και
μεταφράστηκε και οργανωτικά σε επιτυχία της
κινητοποίησης- είναι επιβεβαίωση για το ρόλο
που μπορούμε να παίξουμε σε αυτές τις συν-
θήκες. Όμως, την αναγνώριση που έχουμε
κερδίσει στο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό
κίνημα, πρέπει να την κατακτήσουμε και στην
πάλη ενάντια στα μνημόνια. Αυτό είναι πολύ
μεγάλη παραγγελιά. Να κινηθούμε ως η πολιτι-
κή δύναμη που εντοπίζει που πρέπει να υπάρ-
ξει μια πρωτοβουλία, την απευθύνει ενωτικά
σε όλη την αριστερά και την εργατική τάξη και
ταυτόχρονα προσφέρει τον οργανωτικό σκελε-
τό στην υλοποίησή της.

Αυτό απαιτεί ισχυρή επαναστατική αριστερά
και εδώ λογοδοτεί ο Μαρξισμός. Γιατί εκεί και
το πολιτικό ξεκαθάρισμα μπορούμε να πετύ-
χουμε και να συσπειρώσουμε κόσμο, να τον
κερδίσουμε, να τον οργανώσουμε. Αυτός είναι
κεντρικός στόχος το επόμενο διάστημα. Οι
εξορμήσεις για το Μαρξισμό, σε σχολές, εργα-
τικούς χώρους, πλατείες, θέλουμε να φτάσουν
σε όλα τα κομμάτια που φτάσαμε στις 18Μ.

Ξεκινάμε από αύριο, με εξορμήσεις με την
Εργατική Αλληλεγγύη ενάντια στη νέα συμφω-
νία, για να πιάσουμε τον παλμό της αντίστα-
σης. Ακολουθεί μετά το Πάσχα, η 27 Απρίλη, η
αντιφασιστική κινητοποίηση στο Εφετείο, που
μετά και το χτεσινό συλλαλητήριο ενάντια στα
γραφεία της Χρυσής Αυγής, αναβαθμίζεται.
Συνεχίζουμε με τις εκδηλώσεις για τα 50 χρό-
νια από τη χούντα αξιοποιώντας την ταινία του
Κώστα Χρονόπουλου “Ελλάς Ελλήνων Χριστια-
νών”. Στη συνέχεια, έρχεται η Πρωτομαγιά και
μαζί η πίεση στην ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ για πα-
νεργατική απεργία, να μην περιμένουν πότε θα
πάνε τα μέτρα στη βουλή. Έτσι θα καταφέρου-
με το τρίμηνο που ακολουθεί να σημαδευτεί
από ένα μεγάλο γεγονός, το Μαρξισμό 2017».

Η
συνέχεια μετά την επιτυχία της αντι-
ρατσιστικής-αντιφασιστικής μέρας
δράσης στις 18 Μάρτη βρέθηκε στο

επίκεντρο της συζήτησης.

«Είμαι πρόσφυγας από το Σχιστό, μέλος
του ΣΕΚ στο Κερατσίνι», είπε ο Ορφέας,
«Για τις 18 Μάρτη ήμουν πολύ φοβισμένος
να πω στους ανθρώπους να παλέψουν για
τα δικαιώματά τους γιατί είμαστε ένα κλει-
στό καμπ κάτω από τον έλεγχο του στρα-
τού και της αστυνομίας. Με τη βοήθεια της
ΚΕΕΡΦΑ το έκανα. Βγήκαμε για να διεκδική-
σουμε τα δικαιώματά μας, ενάντια στο ρα-
τσισμό. Όλοι όσοι ήρθαν ήταν ενάντια στο
ρατσισμό και τη Χρυσή Αυγή. Θα το συνεχί-
σουμε γιατί είμαστε άνθρωποι, είναι δικαίω-
μά μας να ζούμε στις γειτονιές μαζί με
όλους. Να κλείσουν τα κλειστά καμπ και να
ανοίξουμε τις πόλεις, για το δικαίωμα στην
εκπαίδευση, στην υγεία.

Έχουμε δικαίωμα να ζούμε στις πόλεις
γιατί από πόλεις ερχόμαστε. Δεν ήμασταν
και στο παρελθόν κλεισμένοι σε κλειστά
στρατόπεδα κάτω από τον έλεγχο του
στρατού και της αστυνομίας που δεν ενδια-
φέρονταν για κανέναν μας, δεν ήμασταν και
στο παρελθόν συνηθισμένοι να περιμένου-
με ώρες στην ουρά για φαγητό. Στις 23
Απρίλη με τη στήριξη της ΚΕΕΡΦΑ οργανώ-
νουμε διαδήλωση μπροστά στο καμπ. Θα
προετοιμαστούμε για τη μεγαλύτερη διαδή-
λωση της Πρωτομαγιάς. Πρέπει να σταμα-

τήσουμε το σύστημα με το σκάιπ και να
ανοίξουν γραφεία για αιτήσεις ασύλου. Αν
δεν υπάρχει χώρος για γραφεία, να κλεί-
σουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και να
ανοίξουν για τους πρόσφυγες. Εύχομαι τα
καλύτερα για αυτή την όμορφη επανάστα-
ση».

«Το προηγούμενο διάστημα η παρουσία
μας σφραγίστηκε από τον αέρα της ενιαιο-
μετωπικής δράσης, τη σύνδεσή μας με τους
αγώνες των ναυτεργατών και την προσπά-
θεια να οργανώσουμε τη σύγκρουση με το
πιο βρόμικο και σκληρό κομμάτι της Χρυ-
σής Αυγής πετυχαίνοντας την απομόνωσή
του», είπε η Μαρία Α. από τον Πειραιά, «Η
18Μ και σα γεγονός αλλά κυρίως ως πορεία
προς την κινητοποίηση ήταν μια διεργασία
που κυριολεκτικά απογείωσε το δυναμικό
μας. Η σύνδεση με τους πρόσφυγες του
Σχιστού ήταν απόδειξη ότι αυτός ο κόσμος
είναι δύναμη. Η συμμετοχή τους στις 18Μ
είναι μια τεράστια παρακαταθήκη, η ίδια η
ομάδα των προσφύγων από μέσα μας έδω-
σε μαθήματα οργάνωσης. Πριν μια βδομά-
δα οργανώσαμε εκδήλωση και βιντεοπρο-
βολή για τις 18Μ μαζί με τους πρόσφυγες
που υπόσχονται ακόμα μεγαλύτερη συμμε-
τοχή την Πρωτομαγιά».

«Βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή στο
κέντρο της πρωτοβουλίας για το αντιφασι-
στικό συλλαλητήριο το Σάββατο 8/4 ενάντια
στα γραφεία της Χρυσής Αυγής κι αυτό το

Πολλές τοποθετήσεις στάθηκαν στις απεργιακές μάχες και την κλιμάκωσή τους.

«Στο Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ την Παρασκευή, η διαφορά με το προηγούμενο που
είχε γίνει το Φλεβάρη ήταν μεγάλη», είπε ο Χρίστος Α., «Τότε η πρότασή μας για απεργία
στις 21 Φλεβάρη ενάντια στην αξιολόγηση ήταν μειοψηφική σε όλη την αριστερά. ακόμα
και μέσα στις Παρεμβάσεις. Τώρα, καταλήξαμε σε απόφαση για 24ωρη απεργία με εξου-
σιοδότηση στην Εκτελεστική για την ημερομηνία. Παίζει τεράστιο ρόλο αυτή τη στιγμή η
οργάνωση μαζικών εξορμήσεων στους χώρους ενάντια στη νέα συμφωνία, όπως και των
κλαδικών μαχών, ως πίεση για να οριστεί η ημερομηνία. Ένα βήμα θα είναι η συμμετοχή
της ΑΔΕΔΥ στις 27 Απρίλη στο Εφετείο με τρίωρη στάση εργασίας και  σε αυτό συμφωνεί
όλη η Αριστερά».

«Στη στάση εργασίας και τη συγκέντρωση των αναπληρωτών ειδικής αγωγής στις 31
Μάρτη, πήραμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε σε έκτακτη γενική συνέλευση», είπε ο Στέ-
λιος Γ. από τα Χανιά, «Η συνέλευση ήταν μαζικότατη και εκεί, πάλι με δική μας πρωτοβου-
λία, ανοίξαμε δύο ζητήματα, ένα της οργάνωσής της επόμενης απεργιακής κινητοποίησης
και δύο, της συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών οργανώνοντας απεργιακές φρουρές. Την
επόμενη μέρα μαζευτήκαμε στο σύλλογο δασκάλων, πέρασαν πάνω από τριάντα άτομα για
να φτιάξουμε τρία πανό, ένα για την αντιπροσωπεία που θα ερχόταν στην Αθήνα και δύο
για τα Χανιά. Κάναμε τρεις απεργιακές φρουρές για να μιλήσουμε με γονείς και συναδέλ-
φους. Στην ίδια τη διαδήλωση, που ήταν δυναμική, πολλοί έλεγαν ότι κατέβηκαν λόγω της
παρουσίας το πρωί στα σχολεία. Στην οργάνωση των μαχών μπορείς να κερδίζεις τον κό-
σμο».

«Πριν δυο βδομάδες έγιναν οι εκλογές στο νοσοκομείο του Ρίο», είπε η Τόνια Λ., από την
Πάτρα, «Ήταν ένα εξαιρετικό άνοιγμα στο χώρο με παρέμβαση συντρόφων από μέσα αλλά
και με συνεργείο από έξω. Ήταν το πρώτο κατέβασμα και καταφέραμε να εκλεγούν δύο αν-
τιπρόσωποι σε ΠΟΕΔΗΝ και ΑΔΕΔΥ. Ο κύριος όγκος της διαδήλωσης στις 18Μ ήταν φοιτη-
τές και χρειάζεται να ενταθεί η προσπάθεια να αποκτήσουμε σχέση μαζί τους. Στις 31 Μάρ-
τη έγινε μαζική πορεία στην πόλη ενάντια στην ομοφοβία με πολύ νέο κόσμο που συζητού-
σε για όλα. Είναι ρεαλιστικό να κατεβάσουμε ένα πούλμαν από την Πάτρα στο Μαρξισμό».

Δίνουμε συνέχεια στην επιτυχία    της 18Μ

Απεργιακό κίνημα
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Στην παρέμβαση της επαναστατικής αριστεράς σε όλα τα μέτωπα
επικεντρώθηκαν πολλές τοποθετήσεις.

«Σε λιγότερο από ένα μήνα είχαμε να οργανώσουμε τις 18Μ, την
εκδήλωση για τη Ρώσικη Επανάσταση και Συνδιάσκεψη ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Θεσσαλονίκης», είπε η Φύλλια Π., «Η 18Μ ήταν η μεγαλύτερη των
τελευταίων χρόνων με συμμετοχή προσφύγων, με πανό μαθητών και
φοιτητών, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ΚΕΕΡΦΑ. Η εκδήλωση για
Ρώσικη Επανάσταση συγκέντρωσε νεολαία και κόσμο από τις 18Μ.
Δώσαμε τη μάχη να καθορίσουμε τη συζήτηση στη Συνδιάσκεψη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης για να μην υποτιμά τις μάχες. Έχουμε
μπροστά μας ανοιχτούς αγώνες όπως στο λιμάνι, το νερό, τη ΔΕΗ
και ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια μπορεί να παίξει ρόλο. Θα
χρειαστεί να οργανώσουμε την Πρωτομαγιά σαν πανεργατική απερ-
γία αλλά και εκδηλώσεις στις σχολές. Πέρσι ο Μαρξισμός μας άνοι-
ξε παρέμβαση στις σχολές, φέτος μπορεί να γίνει το ίδιο σε όλους
τους χώρους και όλες τις μάχες».

«Οι παρεμβάσεις στις σχολές είτε με τη μορφή των ανακοινώσεων
στα μαθήματα είτε με τη μορφή των εξορμήσεων, έχουν δημιουργή-
σει ένα μεγάλο κύκλο φοιτητών που δουλεύουμε μαζί»�, είπε η Κων-
σταντίνα Χ., από το Βόλο, «Στις 18Μ καταφέραμε μια μεγάλη πο-
ρεία, συνδεθήκαμε με χώρους του νοσοκομείου, με την ΕΛΜΕ, με

πρόφυγες, με μαθητές και μπορέσαμε να κερδίσουμε νέα μέλη. Η
εφημερίδα παίζει μεγάλο ρόλο. Οι φοιτητές στο τμήμα μου, της ειδι-
κής αγωγής, βγήκαν ξαφνικά στο δρόμο, θέλουν να δώσουν τη μάχη
ενάντια στη νέα τροπολογία του υπουργείου. Όταν προτείναμε κα-
τάληψη είδαμε ότι κανείς πριν δεν είχε εξηγήσει τη σημασία της. Η
παρουσία μας και η πολιτική συζήτηση που ανοίγουμε κερδίζει ολοέ-
να και περισσότερο κόσμο της πρωτοπορίας στις ιδέες μας».

Παρέμβαση

«Είμαστε ένας μικρός πυρήνας αλλά δυνατός στην πόλη», είπε ο
Αντέμ, από την Ξάνθη, «Στις 18Μ συμμετείχε αρκετός κόσμος. Στο
σχολείο μου κάναμε παρέμβαση τέσσερις φορές πριν την πορεία για-
τί υπάρχουν δύο μελη της Χρυσής Αυγής και θέλουμε να τους απο-
μονώσουμε. Όπως και σε ένα άλλο σχολείο όπου υπάρχουν επίσης
μέλη της Χρυσής Αυγής και δεν αφήνουν τους Πομάκους και τους
μουσουλμάνους να μιλούν στη γλώσσα τους και τους επιτίθονται. Θα
προσπαθήσουμε με την ΕΛΜΕ Ξάνθης να το σταματήσουμε». 

«Ατμομηχανή μας είναι η αισιοδοξία μας, μαζέματα σαν τα σημερι-
νά μας δίνουν κουράγιο για να παλεύουμε στη μακρινή Ξάνθη», συμ-
πλήρωσε η Βάσω, «Είχαμε την εμπειρία από την πορεία τον Νοέμ-
βρη ενάντια στα γραφεία της Χρυσής Αυγής και το επαναλάβαμε για
τις 18Μ. Κινηθήκαμε ανοιχτά με νέες εξορμήσεις σε χώρους, σε
συνδικάτα, σε σχολεία. Το μαθητικό κίνημα θα είναι μπροστά το επό-
μενο διάστημα και πρέπει να το προσέξουμε».

Για το ρόλο του φεστιβάλ «Μαρξισμός» μίλησαν μια σειρά σύντροφοι
και συντρόφισσες.

«Το 2001, μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, δώσαμε τη μά-
χη ενάντια στον πόλεμο στο Αφγανιστάν και το Ιράκ καθορίζοντας όλη
την αριστερά που υπέκυπτε στο ότι η επέμβαση ήταν δικαιολογημένη»,
είπε η Μαρία Στύλλου, «Και καταφέραμε να αντιμετωπίσουμε έναν από
τους πιο μεγάλους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, καταφέραμε να γίνει το
αντιπολεμικό κίνημα η νέα υπερδύναμη. Δε θα το πετυχαίναμε αν στη
Φλωρεντία το 2002 δε μιλάγαμε για τη ρώσικη επανάσταση και καταχει-
ροκροτούμασταν. Αν ταυτόχρονα με τη δράση, δεν οργανώναμε τερά-
στιες πολιτικές συζητήσεις και Μαρξισμούς που δεν περιορίζονταν στον
πόλεμο αλλά απλώνονταν ενάντια στον καπιταλισμό. Έτσι διαμορφώθη-
κε τότε το κίνημα και η νέα αντικαπιταλιστική αριστερά.

Ο ρόλος μας δεν είναι απλά να οργανώνουμε τις μάχες, είναι να κερ-
δίζουμε στην επαναστατική οργάνωση και προοπτική. Ιδιαίτερα σήμερα,
με την κρίση όχι μόνο την οικονομική και την πολιτική των παραδοσια-
κών κομμάτων αλλά και των ρεφορμιστικών ιδεών που δεν υπήρχε τότε.
Το ακροατήριό μας έχει μεγαλώσει πολύ. Αν θέλουμε να αναδείξουμε
τα 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση και τα 50 χρόνια από τη
χούντα στο φετινό Μαρξισμό, είναι γιατί η επαναστατική αριστερά τότε
καθόρισε τις εξελίξεις προς τη μεριά της. Αυτό τον τεράστιο ιστορικό
ρόλο παίζει ο Μαρξισμός».

«Η 18Μ έδειξε τις δυνατότητες της επαναστατικής αριστεράς αλλά
της ανοίγει και πολλαπλάσια καθήκοντα», είπε η Αλεξάνδρα Μ., «Ήδη η
συνέχεια στα Βόρεια Αθήνας ήταν οι υποδοχές των προσφυγόπουλων
της Μαλακάσας στα σχολεία και οι νέες πρωτοβουλίες για να ανοίξουν
οι πόλεις. Έχει τεράστια σημασία αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε τη συζή-
τηση της επαναστατικής προοπτικής κι αυτό σημαίνει Μαρξισμός. Αύριο
οργανώνουμε βιντεοπροβολή για τις 18Μ στη Μαλακάσα μαζί με τους
πρόσφυγες, την επιτροπή αλληλεγγύης και εκπαιδευτικούς. Θα συζητή-
σουμε για την Πρωτομαγιά και τη συμμετοχή των προσφύγων αλλά ταυ-
τόχρονα θα συζητήσουμε πώς θα παρακολουθήσουν το Μαρξισμό. Θα
χρειαστεί να οργανώσουμε εκδηλώσεις για το Μαρξισμό στους χώρους
δουλειάς, να αξιοποιήσουμε τις συζητήσεις στους πυρήνες μας και
όλες τις μάχες μέχρι τότε. Για να βγούμε πιο δυνατοί και πολιτικά και
οργανωτικά».

«Η αίγλη της ΚΕΕΡΦΑ μετά τις 18Μ και το χτεσινό συλλαλητήριο
ενάντια στα γραφεία της Χρυσής Αυγής είναι τεράστια και μπορούμε να
την αξιοποιήσουμε», είπε η Λίλιαν Μ. από το Περιστέρι, «Να δούμε το
Μαρξισμό φέτος με διαφορετικό τρόπο, ότι όλα μας τα μέλη, όλος ο κό-
σμος που παλεύουμε μαζί, όχι μόνο θα έρθουν αλλά θα τον οργανώ-
σουν οι ίδιοι στο χώρο και τον περίγυρό τους. Οι εξορμήσεις στις γειτο-
νιές να έχουν στο κέντρο το Μαρξισμό».

«Όλοι οι πυρήνες είναι πιο δυνατοί μετά τις 18Μ», είπε η Λουίζα Γ.,
«Στα Γιάννενα, οι φοιτητές έρχονταν μετά τις 18Μ και συζητούσαν για
τη συνέχεια, για τη Ρώσικη Επανάσταση, για την προοπτική και το Μαρ-
ξισμό. Στην απεργιακή κινητοποίηση των δασκάλων υπήρχε επίσης αν-
ταπόκριση. Το να κλείσουμε ένα λεωφορείο από τα Γιάννενα για το
Μαρξισμό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να βάλουμε. Έτσι θα κατέβει
κόσμος οργανωμένα. Έχουμε μπροστά μας το Καραβάνι για την Υγεία
σε ένα χώρο που έχουμε χρόνια παρέμβαση με εξορμήσεις στα νοσοκο-
μεία. Θα έχει συμμετοχή αλλά πρέπει να το πάρουμε πάνω μας και για
να πετύχει και για να συσπειρώσει και άλλους εργατικούς χώρους».

«Η οργάνωση του Μαρξισμού έχει γίνει υπόθεση όλων των μελών αλ-
λά και κόσμου που συνεργαζόμαστε στις μάχες και γι’ αυτό πιστεύουμε
ότι η συμμετοχή από το Ηράκλειο φέτος θα είναι πολύ μεγαλύτερη από
πέρσι», είπε ο Μύρων Μ. «Για τρεις λόγους. Πρώτον, στις σχολές έχου-
με σταθερή παρέμβαση κάθε βδομάδα και επιπλέον για τις 18Μ οργα-
νώσαμε μεγάλες εκδηλώσεις όπως στην Ιατρική και το Φυσικό. Δεύτε-
ρον, οι εξορμήσεις στην πόλη είναι καλύτερα οργανωμένες και σε αυτό
έχουν βοηθήσει οι νέοι σύντροφοι. Τρίτον, η διακίνηση του περιοδικού
έχει αυξηθεί και αυτό ανοίγει την πολιτική συζήτηση. Στην εκδήλωση για
τη Ρώσικη Επανάσταση ήρθε κόσμος από τις μάχες του προηγούμενου
διαστήματος».

Δίνουμε συνέχεια στην επιτυχία    της 18Μ Σε όλα τα μέτωπα
πετύχαμε λόγω της 18Μ και της παρέμβασής
μας στη γειτονιά για την επιτυχία της», είπε ο
Κώστας Κ., από τους Αμπελόκηπους «Η πα-
ρέμβασή μας στην πλατεία κάθε βδομάδα εί-
ναι ρίζωμα,  η οικογένεια του Α. Λάζαρη μας
ήξερε ήδη από την εξόρμησή μας στη Λαϊκή.
Καλέσαμε αμέσως σύσκεψη, εμπλέξαμε όλες
τις δυνάμεις της αριστεράς που συμμετέχουν
στο Σύλλογο Άνω Αμπελοκήπων, όλα τα συν-
δικάτα της γειτονιάς και όλοι μαζί βγήκαμε σε
μεγάλη εξόρμηση με αφίσες και προκηρύξεις
για την προετοιμασία της διαδήλωσης. Το κλί-
μα είναι πρόσφορο παντού. Η τελευταία γενι-
κή συνέλευση στον Άγιο Σάββα ήταν η μεγα-
λύτερη των τελευταίων χρόνων και άνοιξε όλα
τα ζητήματα, από τα μνημόνια μέχρι τους φα-
σίστες. Ο Μαρξισμός είναι η απαραίτητη κου-
βέντα με όλο αυτό τον κόσμο».

Πολιτική σχέση

«Η επιτυχία της 18Μ στο ΤΕΙ Αθήνας είναι
δεδομένη», είπε η Βασίλεια Χ., «Κερδίσαμε τη
συμμετοχή τμημάτων στην πορεία, με καθημε-
ρινή παρουσία στη σχολή κερδίσαμε κόσμο
στην οργάνωσή της και στο κόμμα. Πλέον μπο-
ρούμε να κάνουμε πυρήνες στη σχολή, να συ-
σπειρώνουμε περισσότερο κόσμο γύρω μας. Η
σχέση μας με τους φοιτητές έχει γίνει πιο πολι-
τική αλλά και με καθηγητές που μας ζητούν
συνεργασία όπως για την πληρωμή των εκτά-
κτων καθηγητών. Θα δώσουμε τη μάχη των
φοιτητικών εκλογών για να ενισχυθεί η αντικα-
πιταλιστική αριστερά στα πανεπιστήμια».

«Η 18Μ ήταν οξυγόνο για τον πυρήνα μου,
για να συνεχίσουμε τις μάχες», είπε ο Γιώρ-
γος Τ., από το Ζωγράφου, «Είναι κρατούμενο
για το πως οργανώνουμε το Μαρξισμό. Συζη-
τάμε, δρούμε και μετράμε τα αποτελέσματα.
Μαζικά κόσμος απογοητεύεται από το ΣΥΡΙΖΑ
και μπορούμε να τον κερδίσουμε. Ανοίξαμε
παρέμβαση στο Πολυτεχνείο και διδαχτήκαμε
από αυτό, από τον κόσμο που συναντήσαμε.
Χρειάζεται να απλωθούμε σε νέους χώρους
πέρα από τις στάνταρ εξορμήσεις μας. Να εί-
μαστε ανοιχτοί. Το Μητροπολιτικό Πάρκο στο
Γουδί είναι μια μάχη που θα ανοίξει το επόμε-
νο διάστημα και θα χρειαστεί να την καθορί-
σουμε όντας καλύτερα οργανωμένοι και προ-
ετοιμασμένοι».

Μαρξισμός 2017, 
ένας σταθμός

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Πα λεύ ου με για
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Εκδηλώσεις: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΥΝΤΑ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Νότος
(Μικράς Ασίας 12) 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 στέκι Αντίσταση με
τους Πολίτες (Αβέρωφ 7Α) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 29/4 Πευκώνας (Λεωφό-
ρος Δημοκρατίας 52) 6.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5 Δημαρχείο Καλλιθέας
(Ματζαγριωτάκη 76) 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΡΙΤΗ 2/5 Συνεδριακό Κέντρο Νέας Ιωνίας
(ΚΕΠ), (Πατριάρχου Ιωακείμ 4) 7.30μμ
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5 Θόλος  6μμ

Στις εκδηλώσεις θα προβληθεί η ταινία «Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών» του Κώστα Χρονόπουλου

Εξορμήσεις

με την

εργατικη
αλληλεγγυη
ΠΕΜΠΤΗ 20/4

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 5μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/4
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργίου Ολυμπίου 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/4
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Μετρό 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 11.30πμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος 
Δεκελείας 12μες

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 2μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μες
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος 
Μιχαήλ Άγγελου 11πμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και
Ρήγα Φεραίου 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μαρτίου και 
Παπαναστασίου 11.30πμ

ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Λαϊκή 11.30πμ 

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

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

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 στέκι 5.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Pogo 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ 1968 
(στοά  Θησέως και Αγ. Πάντων) 7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΟΛΩΝΟΣ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Τρίπορτο 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Ντι Καπιτάνο 7.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Νότος 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλήτρια: Αγγελική Λιώκη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Vocal 8μμ

Συρία - όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

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

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Big Mouth 8μμ
Συρία - όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Το γυναικείο ζήτημα 
και η Ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 
στοά Σαρκά, Α'κτίριο, Β' όροφος, 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ - ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Κρόκος 7.30μμ  
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
20 χρόνια ΣΕΚ: Δυο δεκαετίες γεμάτες
μάχες
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 19/4 καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
20χρονια ΣΕΚ: Δυο δεκαετίες γεμάτες
μάχες 

Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι 
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Πώς λειτουργούν τα σοβιέτ;
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 φοιτητική εστία (Ούλωφ
Πάλμε) 7.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλήτρια: Ευγενία Καραδήμα

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το πανελλαδικό συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ - ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ - ΤΟΥΜΠΑ - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Γιώτης 8μμ 
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Φίλοιστρο 8μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 δημαρχείο  7μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Τζέγκα (Κειριαδών
38) 7.30μμ
Το γυναικείο ζήτημα και η Ρώσικη επανά-
σταση

Ομιλήτρια: Πωλίνα Γρυσμπολάκη

ΚΟΥΚΑΚΙ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη
30) 8μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Βαβέλ 7μμ
Συρία - όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 20/4 καφέ Quiz 7.30μμ
ΗΠΑ, ένα νέο κίνημα με βαθιές ρίζες
Ομιλήτρια: Κατερινα Σεβαστάκη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/4 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Συρία - όχι στις ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΟΛΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/4 Θόλος 6μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Η προεδρία Τραμπ - συνώνυμο της απο-
σταθεροποίησης;
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η προεδρία Τραμπ - συνώνυμο της απο-
σταθεροποίησης;
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

Μαθητές 
Anticapitalista
ΒΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 23/4 Θόλος 12.30μ
Οι επαναστατικές ιδέες του Καρλ Μαρξ
Ομιλήτρια: Δέσποινα Παλληκάρη

Μαρξιστικά Φόρουμ



“Ε
κείνη η μοιραία μέρα, 26
του Απρίλη, ήταν μέρα πα-
ζαριού και η πόλη ήταν γε-

μάτη κόσμο. Είχαν έρθει στη Γκερνί-
κα χιλιάδες αγρότες από τα γειτονι-
κά χωριά… Τα τέρατα που πιλοτά-
ρανε εκείνα τα αεροσκάφη, κάθε
φορά που έβλεπαν στους δρόμους
ή έξω από την πόλη μια ανθρώπινη
φιγούρα, έστρεφαν κατά ‘κεί τα πο-
λυβόλα τους, σπέρνοντας τον τρόμο
και δολοφονώντας όχι λίγους, μετα-
ξύ αυτών γυναίκες, παιδιά και ηλι-
κιωμένους. Αυτή ήταν η τραγωδία
της Γκερνίκα, μια αλήθεια που εγώ,
ο δήμαρχος της Γκερνίκα, δηλώνω
ενώπιον ολόκληρου του κόσμου.” 

Περιγραφές σαν αυτές του Χοσέ
ντε Λαμπαουρία δεν άργησαν να κά-
νουν την εμφάνισή τους στις εφημε-
ρίδες όλου του κόσμου, λίγες μέρες
μετά τον βομβαρδισμό της Γκερνίκα,
μιας μικρής πόλης στη χώρα των
Βάσκων, στην Ισπανία, πριν από 80
χρόνια. Ο Πικάσο είχε αναλάβει ήδη
να δημιουργήσει μια τοιχογραφία
για λογαριασμό της ισπανικής κυ-
βέρνησης στη Διεθνή Έκθεση του
Παρισιού που ετοιμαζόταν για τον
Νοέμβρη, αλλά την Πρωτομαγιά
άφησε στην άκρη τα προσχέδιά του
και μέχρι τον Ιούνη είχε έτοιμο τον
καμβά που έγινε παγκόσμιο σύμβο-
λο της αντίστασης στον πόλεμο και
τη φασιστική βία.

Η Γκερνίκα δεν ήταν ούτε ο πρώ-
τος, ούτε ο τελευταίος βομβαρδι-
σμός στη διάρκεια του ισπανικού εμ-
φύλιου πόλεμου. Ήταν όμως η στιγ-
μή που το φασιστικό στρατόπεδο
έδειξε ότι δεν ήταν διατεθειμένο να
βάλει το παραμικρό όριο. Βομβάρδι-
σε και διέλυσε μια πόλη χωρίς το
παραμικρό στρατιωτικό ενδιαφέρον,
δολοφονώντας άμαχους εν ψυχρώ.
Από τη μεριά του Φράνκο, που ήταν
αυτός που έδωσε την εντολή, ήταν
ένα μήνυμα τρομοκράτησης όσων
αντιστέκονταν στο πραξικόπημά
του. Από τη μεριά της Λουφτβάφε,
της ναζιστικής αεροπορίας που κατά
κύριο λόγο υλοποίησε την εντολή,
ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να
δοκιμάσει τα αεροσκάφη της και τις
βόμβες όλων των τύπων με τις οποί-
ες τα είχε εφοδιάσει.

Τον Απρίλη του ‘37 βρισκόταν σε
εξέλιξη το Βόρειο μέτωπο του πολέ-
μου. Οι φασίστες επιχειρούσαν να
κατακτήσουν τις περιοχές που βρί-
σκονταν στον έλεγχο της δημοκρατι-
κής βασκικής κυβέρνησης. Η Γκερνί-
κα βρισκόταν μόλις 23 χιλιόμετρα
από το πολεμικό μέτωπο. Όμως δεν
είχε την παραμικρή άμυνα. Ένα πο-
λυβόλο ήταν όλος κι όλος ο οπλι-
σμός της πόλης. Ο λόγος ήταν ότι ο
ρόλος της Γκερνίκα ήταν κυρίως να
υποδέχεται πρόσφυγες, αλλά και
τραυματίες πολέμου. Στις περιοχές
που έμπαινε ο φασιστικός στρατός
δινόταν διορία μιας βδομάδας
στους κατοίκους να έρθουν σε επι-
κοινωνία με τους συγγενείς τους
στη δημοκρατική πλευρά να τους

πείσουν να γυρίσουν. Σε άλλη περί-
πτωση τους πετούσαν με το ζόρι
στην άλλη πλευρά. Χιλιάδες γυναί-
κες και μικρά παιδιά που είχαν μείνει
πίσω ενώ οι σύντροφοι και οι πατε-
ράδες τους πολεμούσαν τους φασί-
στες ξεσπιτώθηκαν και έφυγαν με τα
πόδια προς το Μπιλμπάο, τη μεγα-
λύτερη πόλη στα χέρια Δημοκρατι-
κών. Το ίδιο έκαναν και οι ηλικιωμέ-
νοι. Η Γιουστίνα Μπερίντι ήταν 96
χρονών όταν αναγκάστηκε να δια-
σχίσει περπατώντας το μέτωπο για
να περάσει σε δημοκρατική περιοχή.
Με ολόκληρο το Βορρά να βρίσκεται
σε ναυτικό αποκλεισμό, το Μπιλμ-
πάο δεν μπορούσε να τους θρέψει
όλους. Υπολογίζεται ότι μέσα στους
τρεις τελευταίους μήνες είχε μετακι-
νηθεί 100 χιλιάδες κόσμος. Κάτοικοι
της Γκερνίκα αλλά και άλλων πόλε-
ων και χωριών άνοιξαν τα σπίτια
τους για να υποδεχτούν τις οικογέ-
νειες των προσφύγων.

Βόμβες

Το παζάρι της Γκερνίκα τη Δευτέρα
ήταν μια ευκαιρία για τους αγρότες
και τους κτηνοτρόφους των γύρω χω-
ριών να πουλήσουν τα προϊόντα τους,
και για τον κόσμο των πόλεων να εξα-
σφαλίσει τροφή. Η κυβέρνηση ναύλω-
νε ειδικά τρένα για να μεταφέρουν
κόσμο από το Μπιλμπάο στη Γκερνίκα
τη μέρα του παζαριού. Μέσα σε αυ-
τές τις συνθήκες, στις 4 το απόγευμα,
όταν ο περισσότερος κόσμος βρισκό-
ταν στο δρόμο, έκαναν την εμφάνισή
τους τα πρώτα αεροπλάνα που έρι-
ξαν τις πρώτες βόμβες.

Η δυσαναλογία μεταξύ στόχου και
βίας ήταν απίστευτη. Ο Φράνκο είχε
συγκεντρώσει στην περιοχή το 20%
των καταδιωκτικών και βομβαρδιστι-
κών αεροσκαφών που είχε στη διά-
θεσή του σε ολόκληρη τη χώρα.

Ήταν ήδη αποφασισμένοι να προ-
καλέσουν το μάξιμουμ του θανάτου.
Ο στρατηγός Κέιπο ντε Γιάνο, που
το όνομά του σημαίνει “επίπεδος”,
αστειευόταν από τον ασύρματο πριν
τους βομβαρδισμούς ότι η Γκερνίκα
θα γινόταν πιο ίσια κι απ’�το όνομά
του. Ο ντε Γιάνο ήταν ήδη γνωστό
κτήνος. Στο ξεκίνημα του πραξικο-
πήματος του Φράνκο, τον Ιούλη του
‘36, ανέλαβε την υλοποίησή του στη
Σεβίλλη, εκτελώντας μέσα σε λίγες
μέρες τρεις χιλιάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες, με συνοπτικές διαδικα-
σίες στις μάντρες και τα τείχη της
παλιάς πόλης.

65 ώρες μετά το βομβαρδισμό, οι
δυνάμεις του Φράνκο μπήκαν στη
Γκερνίκα και απέκλεισαν την πρό-
σβαση για πέντε μέρες. Ο γερμανός
αντισμήναρχος Ριχτχόφεν έφτασε
μια μέρα αργότερα για να μελετήσει
την αποτελεσματικότητα των βομ-
βών. “Τα σπίτια, πολύ στενά, με τέσ-
σερις πέντε ορόφους, μπαλκόνια ξύ-
λινα που πάνε κλιμακωτά από κάτω
προς τα πάνω και τείχους που είναι
φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό. Είναι
φυσικό να αρπάζουν φωτιά λες κι εί-
ναι προσάναμμα. Με εξαίρεση ορι-
σμένα σπίτια, το κέντρο της πόλης
ήταν ολοκληρωτικά καμμένο. Η εκκί-
νηση της φωτιάς και η πτώση ορι-
σμένων σπιτιών, ένα θέμα πολύ εν-
διαφέρον. Οι λίγοι πυροσβέστες που
έφτασαν απ’ το Μπιλμπάο ήταν ανί-
κανοι να κάνουν το οτιδήποτε”.

Όταν γίνονταν οι πρώτοι φασιστι-
κοί βομβαρδισμοί στην Ανδαλουσία
την προηγούμενη χρονιά, οι γερμα-
νοί “ειδικοί” παραπονιούνταν ότι τα
σπίτια εκεί δεν έπαιρναν τόσο εύκο-
λα φωτιά για να απλωθεί η πυρκα-
γιά. Ο λόγος ήταν ότι στην φτωχή
Ανδαλουσία ο κόσμος δεν είχε ούτε
τα πιο βασικά ξύλινα έπιπλα.

Στο πιο πρόσφατο σοβαρό έργο
για το βομβαρδισμό της Γκερνίκα, το
ομότιτλο βιβλίο του ιστορικού Χαβιέρ
Ιρούχο που μόλις κυκλοφόρησε στα
ισπανικά, γίνεται μια τεκμηριωμένη
εκτίμηση για τον αριθμό των νεκρών.
“Στο καταφύγιο της Άντρα Μάρι δο-
λοφονήθηκαν τουλάχιστον 450 άν-
θρωποι και στη Γκερνίκα περισσότε-
ροι από 2000. Αυτό είναι αυτό που
υποδεικνύουν, πέρα από κάθε λογική
αμφιβολία, οι υλικές ενδείξεις που
διαθέτουμε”. 2000 νεκροί σε μια πό-
λη που σε φυσιολογικές συνθήκες εί-
χε περίπου 5.000 κατοίκους.

Προπαγάνδα

Αυτή η τεκμηρίωση γίνεται σε κόν-
τρα 40 και πλέον χρόνων φρανκικής
προπαγάνδας. Ο Φράνκο έδωσε εν-
τολή το επόμενο πρωί κιόλας να κυ-
κλοφορήσει η φήμη ότι η Γκερνίκα
είχε πέσει θύμα των Δημοκρατικών
που έκαιγαν τα πάντα καθώς έχαναν
τον πόλεμο. Για να γίνει το ψέμα
ακόμη πιο μπαρόκ, ισχυρίζονταν ότι
την ανατίναξη των σπιτιών την είχαν
κάνει δυναμιτιστές ανθρακωρύχοι
από τις Αστούριας. Ο Φράνκο δεν
ξεχνούσε πως την “καριέρα” του την
είχε χτίσει καταστέλλοντας την εξέ-
γερση των ανθρακωρύχων το 1934.

Όσο περνούσαν τα χρόνια, αυτό
το απίστευτο ψέμα έδωσε τη θέση
του στην υποτίμηση της καταστρο-
φής. Έφτασαν να λένε ότι στη Γκερ-
νίκα υπήρξαν μόνο 12 νεκροί. Η επό-
μενη φάση, όταν η δικτατορία του
Φράνκο έφτανε στο τέλος της ήταν
να λένε πως το έγκλημα έγινε, αλλά
το διέπραξαν οι Γερμανοί και οι Ιτα-
λοί πίσω από την πλάτη του Φράνκο.
Το 1937 δεν θα τολμούσε ο Φράνκο
να παραδεχτεί ότι στην Ισπανία
“του” αλώνιζαν οι στρατοί του Χίτ-
λερ και του Μουσολίνι.

Η αλήθεια είναι ότι αν και ο Φράν-
κο είχε τον τελευταίο λόγο στις επι-
χειρήσεις, οι ξένοι φασίστες όντως
αλώνιζαν, την ώρα που οι χώρες του
“δημοκρατικού” τόξου έκαναν ότι
δεν έβλεπαν. Η “Λεγεώνα Κόνδωρ”
όπως ονομάστηκε το τμήμα της
Λουφτβάφε υπό τον Ριχτχόφεν, είχε
μεταφέρει εκατοντάδες αεροσκάφη
και αναρίθμητες βόμβες. Μόνο στην
πρώτη φάση της μεταφοράς των
πραξικοπηματιών από το Μαρόκο
στην ισπανική χερσόνησο, τα γερμα-
νικά αεροσκάφη μετέφεραν 44 κα-
νόνια, 90 βαριά πυροβόλα και 137
τόνους πυρομαχικών. Ο Μουσολίνι
έκανε τις πρώτες συμφωνίες με το
Φράνκο ήδη πριν από το πραξικόπη-
μα. 40 χιλιάδες Ιταλοί στρατιώτες
έφτασαν για να ενισχύσουν τους
Ισπανούς φασίστες. Όλοι μαζί όμως,
με τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, της
Βρετανίας και άλλους, κάθονταν στο
ίδιο τραπέζι της “Επιτροπής μη
επέμβασης”. Η Γαλλία τηρούσε τη
μη-επέμβαση μπλοκάροντας την
τροφοδοσία της δημοκρατικής κυ-
βέρνησης. Επισήμως, η φασιστική
και η ναζιστική κυβέρνηση έκαναν το
ίδιο. “Κατά τύχη” μόνο χιλιάδες
“εθελοντές” με τα προσωπικά τους
όπλα και αεροπλάνα πήγαιναν να
βοηθήσουν τον Φράνκο για ιδεολο-
γικούς λόγους.

Ο κάλπικος αντιφασισμός των Με-
γάλων Δυνάμεων θα θρηνήσει τη
Γκερνίκα με καθυστέρηση. Και από
τη μεριά της η Δημοκρατική κυβέρ-
νηση και οι ρεφορμιστές της Ισπα-
νίας θα εκβιάσει το συμπέρασμα ότι
σφαγές όπως της Γκερνίκα σήμαι-
ναν ότι η επανάσταση έπρεπε να
μπει στην άκρη, και να δοθεί προτε-
ραιότητα στη διεθνή διπλωματία για
τη νίκη στον πόλεμο. Από το Μάη
του ‘37 αρχίζει η αντίστροφη μέτρη-
ση για τις επαναστατικές κατακτή-
σεις στις ελεύθερες περιοχές, με
πρώτη τη Βαρκελώνη. Ήταν όμως
αυτά ακριβώς τα πισωγυρίσματα
που έδωσαν την ευκαιρία στο Φράν-
κο να εδραιώσει την κυριαρχία του
και να επιβάλει ένα καθεστώς τρό-
μου για 40 χρόνια.

Νίκος Λούντος
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80 χρόνια από την Γκερνίκα



Νο 1270, 19 Απρίλη 2017 Διεθνήσελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Κ
άθε μέσο χρησιμοποιήθηκε
προκειμένου να ξεχάσουμε το
πεντάμηνο των σκληρών αγώ-

νων (και τον κόσμο που αυτοί εκ-
φράζουν) ενάντια στον «εργατικό»
νόμο που κατέβασε η κυβέρνηση.
Έγινε ό, τι ήταν δυνατόν ώστε να
καμφθεί η συλλογική αντίσταση των
καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμε-
νων. Αλλά τελικά εκεί είναι που ανα-
δείχτηκαν αποτελεσματικότερα τα
πολιτικά ερωτήματα και αυτό το
αποδεικνύει η προεκλογική καμπά-
νια που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Γράφει η 
Βανίνα Τζιουντιτσελί*

Από τη μία μεριά η γαλλική άρχου-
σα τάξη θέλει να εντείνει τις πολιτι-
κές λιτότητας. Στο διεθνή ανταγωνι-
σμό ο γαλλικός καπιταλισμός βρί-
σκεται σε ιδιαίτερη δυσκολία από το
2008: στη βιομηχανία για παράδειγ-
μα, τα τελευταία δέκα χρόνια υπήρ-
ξαν χιλιάδες χρεωκοπίες, η παραγω-
γή έχει πέσει, μισό εκατομμύριο θέ-
σεις εργασίας εξαφανίστηκαν μετα-
ξύ 2008 και 2013 και οι εξαγωγές
έχουν μειωθεί.

Το κράτος έχει γίνει κεντρικό στο
να αποκαταστήσει την ανταγωνιστι-
κότητα, στο να εφαρμόσει τους κα-
τάλληλους καταπιεστικούς μηχανι-
σμούς και στο να μειώσει τα δημο-
κρατικά δικαιώματα. Από το 2015
υπάρχει κατάσταση έκτακτης ανάγ-
κης. Οι διαδηλώσεις ενάντια στον
«εργατικό νόμο» αντιμετώπισαν έν-
τονη καταστολή, ενώ ο νόμος τελικά
πέρασε χωρίς ψήφο από το Κοινο-
βούλιο.

Είναι αυτό το πισωγύρισμα αυταρ-
χικότητας του κράτους αρκετό για
να εξασφαλίσει τα συμφέροντα της
γαλλικής άρχουσας τάξης; Καθόλου
σίγουρο. Γι' αυτό το λόγο το Εθνικό
Μέτωπο έχει το περιθώριο να πα-
ρουσιάζεται σαν μια εναλλακτική
απέναντι σε ένα κράτος που δεν κα-
ταφέρνει να διαχειριστεί τις εσωτε-
ρικές και διεθνείς «αναταραχές».
Ναι, υπάρχει φασιστικός κίνδυνος
στη Γαλλία.

Από την άλλη, εκατομμύρια πλέον
αντιστέκονται στην κατάσταση που
έχει καθιερωθεί. Κατά τη διάρκεια
του κινήματος της τελευταίας χρο-
νιάς, η αντίσταση πήρε τη μορφή
απεργιών, καταλήψεων και ενός πο-
λιτικού εγχειρήματος δημοσίου δια-
λόγου για τη στρατηγική, στις πλα-
τείες. Μετά το τέλος αυτού του κινή-
ματος, οι απεργίες παραμένουν πολ-
λές (και συχνά νικηφόρες) και οι συ-
νελεύσεις εξακολουθούν να λειτουρ-

γούν, ειδικά των λαϊκών συνοικιών.
Η αστυνομική βία, όπως η δολοφο-
νία του Ανταμά Τραορέ τον Ιούλη
του 2016, ο βιασμός του Τεό Λαου-
κά το Φλεβάρη, η δολοφονία πριν
δύο βδομάδες του Λιού Σαοϊό, πυ-
ροδοτεί κάθε φορά αυθόρμητες δια-
δηλώσεις χιλιάδων ατόμων.

Διακύβευμα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η διαδή-
λωση της 19 Μάρτη, κινητοποιώντας
πάνω από 10 χιλιάδες ανθρώπους
που ήθελαν να δείξουν την αντίθεσή
τους στην αστυνομική βία, στο ρα-
τσισμό και στο κυνήγι των μετανα-
στών, ήταν το πιο σημαντικό διακύ-
βευμα εδώ και πολλά χρόνια. Καμία
συγκεκριμένη πολιτική δύναμη δεν
ήταν πίσω από αυτήν την κινητοποί-
ηση. Είναι το αποτέλεσμα της δρά-
σης δικτύων και ομάδων αγωνι-
στών/τριών που, αντί να εστιάζουν
στις εκλογές, επέλεξαν να χτίσουν
τη δράση τους πάνω στις κινητοποι-
ήσεις και στο ρίζωμα σε διάφορους
τομείς της κοινωνίας.

Γι' αυτό η κατάσταση είναι πολύ
ασταθής. Οι μαζικές συγκρούσεις
δεν είναι πια «παρενθέσεις». Μια τέ-
τοια μαζική σύγκρουση μπορεί να γί-
νουν και οι επερχόμενες εκλογές.
Και παρόλο που η άρχουσα τάξη
προσπάθησε να ξαναπάρει τον έλεγ-
χο αυτού του εκτροχιασμού, με τη
βοήθεια θέλοντας και μη των κομμά-
των που συμμετέχουν στην προ-
εκλογική καμπάνια, ποτέ πριν το
αποτέλεσμα των εκλογών δεν ήταν
πιο αβέβαιο. Σε αντανάκλαση της
κοινωνικής και πολιτικής πόλωσης,
τίποτα δε θα λυθεί, ανεξαρτήτως
αποτελέσματος.

Τα παραδοσιακά κόμματα της
αστικής διαχείρισης βρίσκονται σε

κρίση. Με τη βοήθεια των ΜΜΕ, οι
Ρεπουμπλικάνοι, όπως και το Σοσια-
λιστικό Κόμμα, οργάνωσαν τις εσω-
τερικές τους εκλογές, ξεσκαρτάρον-
τας όποιους ταύτιζε ο κόσμος πε-
ρισσότερο με τις προηγούμενες κυ-
βερνήσεις. Στο στρατόπεδο της Δε-
ξιάς ο Σαρκοζί απομακρύνθηκε δί-
νοντας τη θέση του στο Φρανσουά
Φιγιόν, που διατηρεί την υποψηφιό-
τητά του παρά το ότι εξετάζεται για
την υπεξαίρεση δεκάδων χιλιάδων
ευρώ δημοσίου χρήματος. Στο Σο-
σιαλιστικό Κόμμα, ο Ολάντ, έχοντας
σπάσει τα ρεκόρ αρνητικής δημο-
σιότητας, δεν πήρε μέρος στις εκλο-
γές, ενώ ο Βαλς ηττήθηκε. Ο εκλεγ-
μένος υποψήφιος (σημ: Αμόν), στη
μέγγενη μεταξύ των δεσμών του με
την τωρινή κυβέρνηση και της ανάγ-
κης να αποσυσχετιστεί με αυτή,
συγκεντρώνει λιγότερο από το 10%
της πρόθεσης ψήφου.

Επομένως, οι υποψήφιοι/ες που
βρίσκονται εκτός των παραδοσια-
κών ρευμάτων είναι αυτοί που κυ-
ριαρχούν στην προεκλογική κούρσα.
Σε αυτό το πεδίο όμως χρειάζονται
στιβαρά στηρίγματα. Το νέο φαινό-
μενο Εμανουέλ Μακρόν, φιλελεύθε-
ρος πρώην υπουργός του Ολάντ,
κατάφερε να αναδειχθεί εκτός κομ-
μάτων αυτοπαρουσιαζόμενος ως
«ούτε δεξιός, ούτε αριστερός».
Ωστόσο κανείς δε βλέπει πώς θα
μπορέσει ο Μακρόν να κυβερνήσει.

Το λιγότερο «νέο» φαινόμενο είναι
αυτό του Εθνικού Μετώπου (FN).
Όλες οι δημοσκοπήσεις του έδιναν
για ένα διάστημα μηνών το προβάδι-
σμα του πρώτου γύρου εκλογών.
Ωστόσο υπάρχει μια δύναμη που
μπορεί να το σταματήσει: από τη
στιγμή που το 70% του κόσμου στη-
ρίζει το κίνημα απεργιών ενάντια

στον εργατικό νόμο, το συγκεκριμέ-
νο κόμμα τα βρίσκει δύσκολα. Παρό-
λο που αυτό από μόνο του δεν αρκεί,
είναι το σημείο κλειδί που δίνει τη
δυνατότητα για μια μαζική καμπάνια
ενάντια στα θεμελιώδη κίνητρα της
ψήφου στο FN: τον εθνικισμό, το ρα-
τσισμό και την ενδυνάμωση του
αστυνομοκρατούμενου κράτους. Η
διαδήλωση της 19 Μάρτη ήταν μια
ευκαιρία, όμως τα κόμματα της αρι-
στεράς που συμμετέχουν στην προ-
εκλογική καμπάνια δεν έκαναν την
επιλογή να την εκμεταλλευτούν.

Αντίκτυπος

Οι αγώνες ενάντια στο FN ανα-
τροφοδοτούνται με την προεκλογική
καμπάνια. Αγώνες που οργανώνον-
ται από αυτούς και αυτές που έχουν
μπορέσει να αποδείξουν ότι, κόντρα
στις κυρίαρχες αφηγήσεις, η «καλή
ψήφος» δεν αρκεί για να ανακόψου-
με την πορεία αυτού του κόμματος.
Συνήθως ξεπηδάνε από τα ριζοσπα-
στικά κομμάτια και έχουν φτάσει σε
πολλές πόλεις να εκφράζονται με
μεγάλες κινητοποιήσεις ενάντια στις
εκδηλώσεις του FN. 

Στο Παρίσι θα υπάρξει μια τέτοια
κινητοποίηση την Κυριακή 16/4. Εμ-
πλέκονται τοπικές συλλογικότητες,
αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά δί-
κτυα, και η κινητοποίηση θα έχει ση-
μαντικό αντίκτυπο στις λαϊκές γειτο-
νιές. Αν το FN περάσει στο δεύτερο
γύρο, θα οργανωθούν και άλλες τέ-
τοιες αντι-FN κινητοποιήσεις στις
πόλεις.

Από αυτό το πολωμένο κλίμα ωφε-
λείται η Αριστερά. Τις τελευταίες
εβδομάδες υπάρχουν προγνωστικά
που βάζουν τον Ζαν Λυκ Μελανσόν
(σημ: υποψήφιο της «Ανυπότακτης
Γαλλίας», πρώην «Αριστερό Μέτω-

πο») στο δεύτερο γύρο. Το πρόβλη-
μα είναι ότι αντί να βασιστεί σε αυτό
το ριζοσπαστικό κίνημα και μάλιστα
να το ενισχύσει, ο Μελανσόν επέλε-
ξε μια δεξιά προσαρμογή. Στην κεν-
τρική προεκλογική συγκέντρωση της
18 Μάρτη, η οποία είχε χιλιάδες κό-
σμο, απαγόρευσε τις κομματικές ση-
μαίες, ενώ χιλιάδες γαλλικές σημαί-
ες μοιράζονταν στο πλήθος. Για τη
μεθαυριανή πορεία δεν υπάρχει κά-
λεσμα από μεριάς του και από με-
ριάς των κομμάτων που τον στηρί-
ζουν, παρόλο που το FN οργανώνει
κεντρική συγκέντρωση στο Παρίσι
στο τέλος της εβδομάδας και παρό-
λο που υπάρχει ήδη ενωτικό κάλε-
σμα ενάντια σε αυτή τη συγκέντρω-
ση. Από τη μεριά του ΝΡΑ (Νέο Αντι-
καπιταλιστικό Κόμμα), ο Φιλίπ Που-
τού βρίσκει κοινό κάθε φορά που εκ-
φράζεται ριζοσπαστικά. 

Οι μεγάλες αντιρατσιστικές και
αντιφασιστικές κινητοποιήσεις στις
18 και 19 Μάρτη δείχνουν τις δυνα-
τότητες που ανοίγονται όταν είμα-
στε αποφασισμένοι/ες. Η εξέγερση
που ξέσπασε στη Γουιάνα, μια από
τις τελευταίες γαλλικές αποικίες, εί-
ναι πολύ πιο κοντά στον κόσμο που
γεννιέται, παρά σε αυτόν που παίζε-
ται στις εκλογές. Θα χρειαστεί να
έχουμε τα μάτια μας και εκτός συνό-
ρων για να προχωρήσουμε. Γι' αυτό,
δίνουμε ραντεβού στο φετινό φεστι-
βάλ Μαρξισμός στην Αθήνα, όπου
θα συζητήσουμε για όλα αυτά! 

Μπροστά στις γαλλικές εκλογές

Οι αγώνες τροφοδοτούν την Αριστερά

* Η Βανίνα Τζιουντιτσελί,

μέλος του NPA, θα είναι

ομιλήτρια στο φετινό 

Μαρξισμό 2017 στην Αθήνα

Παρίσι 19 Μάρτη, χιλιάδες διαδήλωσαν ενάντια στον ρατσισμό.
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Σε κινητοποιήσεις μέσα κι έξω από τα στρατόπεδα καλούν οι
πρόσφυγες των στρατοπέδων του Σχιστού, του Ελληνικού και
της Μαλακάσας. 

Μετά από συζητήσεις που έγιναν μέσα στα στρατόπεδα για τη
σημασία της κινητοποίησης της 18 Μάρτη και της συνέχειας που
έχει να δώσει το εργατικό μαζί με το αντιρατσιστικό κίνημα και
τους πρόσφυγες στην εργατική Πρωτομαγιά, κυκλοφόρησε τρι-
κάκι στα φαρσί το οποίο καλεί στις κινητοποιήσεις.

«Through refugee eyes» («Μέ-
σα από τα μάτια των προσφύ-
γων») λέγεται η επτασέλιδη
εφημερίδα που κυκλοφόρησαν
πρόσφατα έφηβοι πρόσφυγες
από τη Μαλακάσα και το Ελλη-
νικό. 

Τα άρθρα, οι φωτογραφίες και
τα σκίτσα είναι αποτέλεσμα της
δικιάς τους προσωπικής έρευ-
νας. Ο τίτλος επιλέχθηκε μετά
από κουβέντα και ψηφοφορία. Οι
πρόσφυγες που συντάσσουν την εφημερίδα ανέλαβαν και την κυ-
κλοφορία της μέσα και έξω στο στρατόπεδο, τόσο στην ίδια την κοι-
νότητα όσο και εκτός, σε κοινωνικούς χώρους που επισκέπτονται. 

Αντιστέκονται

Με άρθρα, νέα, γράμματα, ποιήματα, σκίτσα, ακόμη και ανέκ-
δοτα, οι συντάκτες προσπαθούν να επικοινωνήσουν την εμπειρία
της προσφυγιάς, την ανασφάλεια της ζωής στα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης, αλλά και το γεγονός ότι ονειρεύονται, αντιστέκονται
και διεκδικούν. Στο πρώτο φύλλο η θεματολογία περιλαμβάνει
την ιστορία του πολέμου στο Αφγανιστάν, τον απολογισμό της
δολοφονικής πολιτικής των κλειστών συνόρων, τη διεθνή ημέρα
της Γυναίκας, το φαινόμενο του ρατσισμού (μάλιστα σε αυτό το
άρθρο γίνεται λόγος για τη Βίβιαν Μαλόν Τζόουνς, την πρώτη
μαύρη φοιτήτρια που γράφτηκε το 1963 στο πανεπιστήμιο της
Αλαμπάμα), εικόνες από την καθημερινότητα στα καμπ κ.α.

Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το άρθρο με τίτλο «Ζωές
προσφύγων σε αναμονή», αναφέρει: «Μπορείτε να μας βοηθήσε-
τε. Πώς; Κοιτώντας μας με χαρούμενο πρόσωπο και ανοιχτή καρ-
διά, όχι με προβληματισμό και απόρριψη. Λέγοντας σαλάμ, hello,
γεια σου. Λέγοντας ‘δεν είστε μόνοι’. Προστατεύοντάς μας. Απο-
τελώντας μέρος της φωνής μας. Βοηθώντας να υψώσουμε τη
φωνή μας με κάθε τρόπο. Δε θέλουμε να σταθείτε μόνο στο πλευ-
ρό μας. Θέλουμε να σταθείτε στο πλευρό όλης της ανθρωπότη-
τας και να υπερασπιστείτε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ελεύθερη
μετακίνηση είναι ένα ανθρώπινο δικαίωμα».

Όλα τα κείμενα διαπερνώνται από την δυνατή θέληση για μια
καλύτερη ζωή και το αίσθημα ότι οι αγώνες των προσφύγων συν-
δέονται άρρηκτα με τους αγώνες όλων για δικαιώματα και ελευ-
θερίες και την πάλη για μια δίκαιη κοινωνία. Το ανέκδοτο με το
οποίο κλείνει η εφημερίδα με το πικρό του χιούμορ δείχνει την
υποκρισία με την οποία αντιμετωπίζονται οι Αφγανοί πρόσφυγες. 

Το επόμενο τεύχος θα περιέχει άρθρα τους σχετικά με το σχο-
λείο: γιατί η ένταξη είναι το ζητούμενο, γιατί τα ίδια τα προσφυ-
γόπουλα ανυπομονούν κτλ. Τα παιδιά που φτιάχνουν και κυκλο-
φορούν την εφημερίδα προωθούν τα φύλλα της και σε συλλό-
γους εκπαιδευτικών για να δείξουν ότι τα προσφυγόπουλα έχουν
όντως πολλά να προσφέρουν στα δημόσια σχολεία και ότι είναι
άριστοι μαθητές!

Σ
ύσκεψη έγινε στις 11/4 στο
Πολυδύναμο Κέντρο στην Πα-
νόρμου,  μετά από κάλεσμα

της ΚΕΕΡΦΑ, με στόχο να δημιουρ-
γηθεί η «Πρωτοβουλία για το κλείσι-
μο των γραφείων των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής». Παρούσα ήταν η
μητέρα του Αλέξη Λάζαρη, Μαρία
Κασκαρίκα, ενώ την πρωτοβουλία
χαιρέτισε αντιπρόσωπος της ΟΡΜΑ.

Η συζήτηση άρχισε με τις ενθαρ-
ρυντικές εικόνες ενός κόσμου που
ξαναβγαίνει στους δρόμους απαι-
τώντας να κλείσουν τα «γραφεία»
των νεοναζί. Ο Κ. Καταραχιάς, για-
τρός και πρόεδρος του συλλόγου
εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγ.
Σάββας, τόνισε ότι το άμεσο αντα-
νακλαστικό των αντιφασιστών που
βγήκαν για εξόρμηση στη γειτονιά
αμέσως μετά τη δολοφονική επίθε-
ση σε βάρος του φοιτητή Α. Λάζαρη
είχε πολύ θερμή ανταπόκριση από τον
κόσμο. Πέντε χιλιάδες προκηρύξεις
μοιράστηκαν μέσα σε μία ώρα, ενώ χι-
λιάδες ήταν και οι διαδηλωτές/τριες
που βγήκαν το Σάββατο 8/4 στη Μεσο-
γείων απαιτώντας να κλείσουν τα ορ-
μητήρια και να ξαναμπούν οι φασίστες
φυλακή.

Ο Π. Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, τόνισε ότι επανέρχεται στις
συνειδήσεις η εικόνα της ναζιστικής
εγκληματικής οργάνωσης, κάτι στο
οποίο βοήθησε η ίδια η οικογένεια του
θύματος που δημοσιοποίησε αμέσως
το γεγονός της επίθεσης και τους
δράστες. Έτσι, παρατηρήσαμε τη
βδομάδα πριν τη διαδήλωση προς τα
κεντρικά της Μεσογείων μια κούρσα
απονομιμοποίησης του Χ. Ζέρβα, ορ-
γανωτή της επίθεσης, δεξί χέρι του
Μιχαλολιάκου και μετακλητού υπαλλή-
λου της Βουλής: Χρυσή Αυγή και Βου-
λή «ανταγωνίζονταν» στο ποιος θα
προλάβει να διώξει το Ζέρβα από τις
θέσεις που κατείχε. Εν τω μεταξύ, μέ-
σα σε τρεις μέρες έγινε η αναγνώριση
του χρυσαυγίτη που επιτέθηκε στη
Μάγδα Φύσσα στο Εφετείο λέγοντας
«πού είναι ο Παύλος», παρόλο που η
μήνυση εναντίον του έχει κατατεθεί

από τα μέσα Φλεβάρη.
Η Μ. Κασκαρίκα στάθηκε στην ανάγ-

κη να προβληθούν τόσο τα εγκλήματα
όσο και το γεγονός ότι όπου έχουν βή-
μα οι νεοναζί επιβάλλουν τρομοκρα-
τία: στο δικαστήριο, στις γειτονιές που
έχουν καφετέριες-στέκια. Ο στόχος εί-
ναι επομένως να μην έχουν βήμα που-
θενά και αυτό σημαίνει παρεμβάσεις
στις γειτονιές με συζητήσεις και προ-
βολές ταινιών, πίεση στο Δήμο να
αφαιρέσει τις άδειες των μαγαζιών
που λειτουργούν σαν ορμητήρια, πίε-
ση στα γύρω Υπουργεία να πάρουν
απόφαση ότι δε θα υπάρχουν «γρα-
φεία» της Χρυσής Αυγής στη Μεσογεί-
ων. Συνέχισε επισημαίνοντας το ρόλο
της αστυνομίας στις επιθέσεις και είπε
χαρακτηριστικά ότι «κάνει παρέα το
βράδυ μ’ αυτούς». Τόνισε, τέλος, ότι η
ναζιστική οργάνωση, με το να εγκατα-
σταθεί ανάμεσα σε Υπουργεία, αστυ-
νομία και στούντιο ΜΜΕ ήθελε να δεί-
ξει ότι «είναι κράτος».

Ακολούθησε η κατάθεση μιας σει-
ράς προτάσεων για δράση, με κύριο
στόχο την «περικύκλωση» των «γρα-
φείων» της Χρυσής Αυγής στη Μεσο-
γείων από αντιφασιστικά κάστρα: τους
εργατικούς χώρους (όπως η ΕΡΤ και
τα γύρω νοσοκομεία, ένα εκ των οποί-

ων ο Ερυθρός στο οποίο νοσηλεύε-
ται ο Α. Λάζαρης), το Εφετείο, όπο-
τε η δίκη της νεοναζιστικής συμμο-
ρίας διεξάγεται εκεί, τη γειτονιά των
Αμπελοκήπων. Οι πρώτοι στόχοι
που αποφασίστηκαν στη συνέλευση
είναι να επικαιροποιηθούν ψηφίσμα-
τα για την καταδίκη της Χρυσής Αυ-
γής από όλους τους τοπικούς φο-
ρείς, τις συλλογικότητες, την Αρι-
στερά και τους εργατικούς χώρους,
να μπει η πίεση στο Δήμο Αθηναίων
να μην παρέχει καμία απολύτως δι-
ευκόλυνση στους νεοναζί, να βγει
πρόγραμμα εξορμήσεων της «Πρω-
τοβουλίας», να ανοίξει οικονομική
εξόρμηση, να μαζευτούν οι πρώτες
χιλιάδες υπογραφές. 

Κυκλοφορεί ήδη αφίσα, προκήρυ-
ξη και κείμενο υπογραφών της
«Πρωτοβουλίας». Η προκήρυξη κα-
λεί να «υψώσουμε την φωνή μας για
να μπει τέλος στις φασιστικές και

ρατσιστικές επιθέσεις των νεοναζί. Για
την πλήρη διάλυση 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 κατά απροκάλυπτα
τους περιοριστικούς όρους που τους
επεβλήθησαν. 

Απαιτούμε την πλήρη διακοπή κάθε
διευκόλυνσης από τη Βουλή, την Ευ-
ρωβουλή και το κράτος στη δράση
του ναζιστικού μορφώματος. Άμεση
και πλήρης κατάργηση της χρηματο-
δότησης από το κράτος. Τέλος στον
καταχρηστικό χρόνο στην ΕΡΤ για
προβολή των κηρυγμάτων μίσους και
των ναζιστικών φιεστών. Καμία κάλυ-
ψη των μελών των ταγμάτων εφόδου
με την μετατροπή τους σε μετακλη-
τούς υπαλλήλους της Βουλής. Καλού-
με το Δημοτικό συμβούλιο της Αθή-
νας, τα σωματεία, τις συλλογικότητες,
την νεολαία και όλους τους κατοίκους
να αγωνιστούμε μαζί για γειτονιές χω-
ρίς ορμητήρια των νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής».

Αφροδίτη Φράγκου

Αμπελόκηποι 

Να κλείσουν τα γραφεία της Χ.Α

Τ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/4 
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά 6.30μμ
Ομιλητές: 
Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Αντώνης Νταλακογεώργος, πρόεδρος ΠΕΝΕΝ, 
Αντώνης Δραγανίγος, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 Δημαρχείο 7.30μμ
Ομιλητές: 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Δημήτρης Τσίτκανος, μέλος Τ.Ε.

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 27/4 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: 
Λέανδρος Μπόλαρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/4 
καφενείο Πλάτανος, 
πλατεία Σπλάντζια 7μμ
Ομιλητές: 
Λέανδρος Μπόλαρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, 
Παναγιώτης Μαυροειδής, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5 
Δημαρχείο Γαλατσίου 6.30μμ
Ομιλητής: 
Λέανδρος Μπόλαρης, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5 
Εργατικό Κέντρο 8μμ
Ομιλητής:
Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ Η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
για την ανατροπή των μνημονίων και της καπιταλιστικής βαρβαρότητας

Ετοιμάζονται για την Πρωτομαγιά

ΜΑΛΑΚΑΣΑ

Σάββατο 22/4, 4μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Σάββατο 22/4, 7μμ
ΣΧΙΣΤΟ

Κυριακή 23/4, 6μμ

Οι πρόσφυγες έχουν 
τη δική τους 
εφημερίδα



ΤΟΥΡΚΙΑ εργατικη αλληλεγγυη 

Ο
Ερντογάν κατέγραψε οριακή νίκη στο
δημοψήφισμα της Κυριακής στην
Τουρκία, αλλά το αποτέλεσμα δεν εί-

ναι ικανό για να τον ξεβαλτώσει. Ο ίδιος είχε
θέσει ως πήχη ένα καθαρό 55% αλλά εισέπρα-
ξε 51,4% έναντι 48,6 για το Όχι. Υπάρχουν
πολλές ενδείξεις ότι το αποτέλεσμα του δημο-
ψηφίσματος αντί για εργαλείο σταθεροποί-
ησης της εξουσίας του μπορεί να του γυρίσει
ανάποδα.

Οι μεταρρυθμίσεις που έβαζε σε δημοψήφι-
σμα του έδιναν μια σειρά έξτρα εξουσίες, πε-
ριορίζοντας το ρόλο του πρωθυπουργού, της
κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου. Του δίνουν
δικαίωμα να διορίζει όλους τους υπουργούς, να
συντάσσει τον προϋπολογισμό, να διορίζει τους
ανώτερους δικαστικούς και να περνάει νόμους
με διατάγματα χωρίς την Εθνοσυνέλευση.

Ο Ερντογάν προσπάθησε να πατήσει πάνω
στο αποτυχημένο πραξικόπημα του περασμέ-
νου καλοκαιριού για να πείσει τον κόσμο ότι
μόνο δίνοντάς του υπερεξουσίες μπορεί να
αντιμετωπίσει τέτοιες απειλές. Αλλά κυρίως
ότι η ενίσχυση της εξουσίας του Ερντογάν εί-
ναι η μόνη εναλλακτική αυτή τη στιγμή που η
σταθερότητα της Τουρκίας βρίσκεται υπό αμ-
φισβήτηση από πολλές μεριές. Το 51,4% δεν
είναι αρκετό για να ξεκαθαρίσει ούτε στον
απλό κόσμο αλλά ούτε στην άρχουσα τάξη ότι
πρέπει να ποντάρει όλες της τις ελπίδες στον
Ερντογάν. 

Άπό την Κυριακή βγήκε κόσμος στο δρόμο
και από τα δυο στρατόπεδα. Οι μεν για να πα-
νηγυρίσουν, οι δε για να καταγγείλουν τη βία
και τη νοθεία. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
απαιτούν επανακαταμέτρηση, δεν αναγνωρί-
ζουν το αποτέλεσμα και επισημαίνουν ότι η
κεντρική εφορευτική επιτροπή βρισκόταν στα
χέρια του κυβερνώντος κόμματος.

Εργατικό ΟΧΙ

Για τον Ερντογάν το πολιτικό πρόβλημα κα-
ταγράφηκε και σε άλλες διαστάσεις. Το Όχι
κέρδισε και στην Ιστανμπούλ και στην Άγκυ-
ρα, τα σημεία που ο Ερντογάν είχε σαν βασι-
κές αφετηρίες για την εκτόξευσή του από το
1994 ως σήμερα. Ο Ερντογάν πριν γίνει πρω-
θυπουργός και πρόεδρος ήταν δήμαρχος της
Ιστανμπούλ. Όπως επισημαίνουν σε ανακοίνω-
σή τους οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες
του DSIP, του αδελφού κόμματος του ΣΕΚ
στην Τουρκία “Το Όχι βγήκε πρώτο σε 13 από
τις 20 μεγαλύτερες πόλεις που αθροίζουν το
77% του ΑΕΠ. Αλλο επίσης σημαντικό στοι-
χείο είναι η αιμορραγία που υπέστη το AKP
[το κόμμα του Ερντογάν] στους Δήμους της
Ιστανμπούλ που θεωρούσε προπύργια. Η νίκη
του Όχι στο Ουσκουντάρ και το μέγεθος του
Όχι στο Φατίχ είναι παραδείγματα αυτής της
αιμορραγίας.” Ουσιαστικά το ΟΧΙ σάρωσε
στις εργατογειτονιές.

Παράλληλα, μπαίνει σε αμφισβήτηση η συμ-
μαχία του Ερντογάν με το εθνικιστικό MHP.
Τα δυο κόμματα συγκυβερνούν και βρίσκονται
σε πολιτική συμμαχία ιδιαίτερα μετά το πραξι-
κόπημα. Όμως, στο δημοψήφισμα δεν κατά-
φεραν να συγκεντρώσουν το άθροισμα των
ψήφων τους στις τελευταίες εκλογές. Το Νο-
έμβρη του 2015 πήραν 29,2 εκατομμύρια ψή-

φους και τώρα το Ναι πήρε 4 εκατομμύρια λι-
γότερα. Το MHP φαίνεται ότι ήταν αυτό που
δεν κατάφερε να κινητοποιήσει τη βάση του
να ψηφίσει υπέρ των υπερεξουσιών του Ερν-
τογάν. Η εσωτερική σκληρή αντιπολίτευση
των φασιστών του MHP που ήταν εναντίον της
συνεργασίας με τον Ερντογάν βγήκε ενισχυ-
μένη από το δημοψήφισμα.

Ενίσχυση του HDP

Η ανακοίνωση του DSIP υπογραμμίζει ότι
πολιτικά ενισχυμένο βγαίνει πάνω από όλους
το HDP, το κόμμα της Αριστεράς και του
κουρδικού κινήματος. Στις κουρδικές επαρ-
χίες κέρδισε το Όχι, παρότι ακριβώς εκεί είναι
επικεντρωμένη η κυβερνητική εκστρατεία της
βίας. Το HDP είχε κάνει την ιστορική έκπληξη
τον Ιούνη του ‘15 σπάζοντας το όριο του 10%
και μπαίνοντας στο Κοινοβούλιο. Το Νοέμβρη
παρότι εν μέρει οι εκλογές οργανώθηκαν για
να το πετάξουν έξω, τα κατάφερε κόντρα σε
όλα τα προγνωστικά να μείνει μέσα στη Βου-
λή. Τώρα μια σειρά στελέχη του βρίσκονται
στη φυλακή ή υπό δίωξη, και παρόλα αυτά κα-
τάφερε να κάνει καμπάνια για το Όχι και να
την κερδίσει στις κουρδικές περιοχές.

Η ενσωμάτωση μέρους των Κούρδων ήταν
ένα από τα δυνατά σημεία του Ερντογάν στη
φάση της ανόδου του. Ο Ερντογάν κατάφερνε
να κερδίζει τη μία εκλογική διαδικασία μετά
την άλλη με όλο και μεγαλύτερα ποσοστά,
έχοντας πείσει ότι θα άνοιγε μια ειρηνευτική
διαδικασία που θα έβαζε τέλος στο διαρκή
εσωτερικό πόλεμο. Το δημοψήφισμα κατέγρα-

ψε τo τέλος αυτής της πολιτικής στρατηγικής.
Ο Ερντογάν έχει ξαναξεκινήσει τις στρατιωτι-
κές επιχειρήσεις σε βάρος των Κούρδων σε
κλίμακα μεγαλύτερη από το παρελθόν.

Είναι λάθος η περιγραφή της κόντρας του
δημοψηφίσματος μέσα από το πρίσμα της μα-
νίας του Ερντογάν για μεγαλύτερη εξουσία.
Το πρόβλημα είναι πολύ βαθύτερο. Η πολιτική
κρίση στην Τουρκία είναι αποτέλεσμα της
αποτυχίας μιας ολόκληρης στρατηγικής. 

Σε διεθνές επίπεδο η Τουρκία έβγαινε ως
δύναμη που έχει το ένα πόδι στην Ευρώπη και
το άλλο στη Μέση Ανατολή όπου μπορεί να
επηρεάζει και να καθορίζει εξελίξεις από την
Αίγυπτο και την Παλαιστίνη ως τον εμφύλιο
της Συρίας. Τώρα βρίσκεται εκτεθειμένη με το
στρατό της στη Συρία, να περιμένει μια να πά-
ρει συγχαρητήρια και μια να εισπράξει σφα-
λιάρες, πότε από τον Τραμπ και πότε από τον
Πούτιν. Οι σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή
Ένωση έφτασαν στο ναδίρ. 

Και η τουρκική οικονομία που φάνταζε ως
εξαίρεση στην κρίση πήρε τα κάτω της. Από
τους “κινέζικους” ρυθμούς, τώρα το ΑΕΠ κατά
κεφαλήν μένει στάσιμο. Η τουρκική λίρα έφτα-
σε σε ιστορικό χαμηλό απέναντι στο ευρώ και
το δολάριο το Γενάρη.

Πίσω από το κυνήγι των “υπερεξουσιών”
βρίσκεται η αγωνία και ο φόβος της άρχουσας
τάξης για τις επικίνδυνες μανούβρες που χρει-
άζονται για να μπει τάξη σε αυτό το χάος εσω-
τερικά και εξωτερικά. “Διαρθρωτικές αλλα-
γές” είναι το πρόγραμμα λέει η κυβέρνηση
Ερντογάν μετά το δημοψήφισμα. Πρόσφατα ο

Ερντογάν αύξησε κατακόρυφα τις εγγυήσεις
του κρατικού προϋπολογισμού για τα κόκκινα
δάνεια των τραπεζών προς τις επιχειρήσεις.

Το ερώτημα είναι μετά το δημοψηφίσμα εί-
ναι ο Ερντογάν σε καλύτερη θέση; Και η τουρ-
κική άρχουσα τάξη είναι σε καλύτερη θέση για
να σταθεροποιήσει κάτι από όλα; Δεν φαίνεται
κάτι τέτοιο. 

Απάντηση

Την οριστική απάντηση όμως δεν τη δίνουν
οι αριθμοί και οι ψήφοι. Μπορούν να τη δώ-
σουν οι πραγματικοί αγώνες απέναντι στα
σχέδια της άρχουσας τάξης. Η δύναμη των
από κάτω καταγράφηκε με την αντίσταση
στους δρόμους στο πραξικόπημα. Τώρα κατα-
γράφηκε και με την αντίσταση στον Ερντογάν.
Οι σύντροφοι του DSIP λένε πως η πρόκληση
είναι να μετατραπεί αυτή η δυναμική σε ένα
πολιτικό κέντρο που θα γίνει σημείο αναφο-
ράς της αντίστασης, των εργατών, των γυναι-
κών, της νεολαίας, των Κούρδων και όλων των
μειονοτήτων, απέναντι στη λιτότητα, τον αυ-
ταρχισμό και την πολεμοκαπηλία.

Στην από ‘δώ μεριά του Αιγαίου έχουμε κα-
θήκον να μην αφήσουμε τους αγωνιστές της
Τουρκίας χωρίς αλληλεγγύη. Να μην δώσουμε
ούτε σπιθαμή στους Κοτζιάδες και τους Καμ-
μένους που θέλουν να εκμεταλλευτούν την
κατάσταση και να οξύνουν τους ανταγωνι-
σμούς και την ένταση. Να βοηθήσουμε την
Αριστερά που αντιστέκεται στην Τουρκία να
αρπάξει την ευκαιρία. 

Νίκος Λούντος

Μετά το δημοψήφισμα η κρίση βαθαίνει

Συγκέντρωση υπερ του ΟΧΙ στη Σμύρνη
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