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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ Οι εργάτες στους δρόμους
To νέο μνημόνιο στους υπονόμους
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Μ
ε την αποδοχή όλων των σκληρών μέτρων που απαιτούσε από την
αρχή το Κουαρτέτο ολοκληρώνεται η δεύτερη αξιολόγηση. Το απο-
τέλεσμα των “σκληρών διαπραγματεύσεων”  είναι ένα ολοστρόγγυλο

μηδέν.

Η “έκπτωση φόρου” για τα εισοδήματα των μισθωτών και των συνταξιού-
χων πετσοκόβεται κατά 650 ευρώ το χρόνο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
(Ιούνης 2016) το 70% των μισθωτών και των συνταξιούχων έχει συνολικά ετή-
σια μεικτά εισοδήματα κάτω από 15 χιλιάδες: 650 ευρώ, με άλλα λόγια, αντι-
στοιχούν περίπου στα εισοδήματα ενός δεκαπενθήμερου. Το 2016 εκατοντά-
δες χιλιάδες οικογένειες αναγκάστηκαν να κόψουν ακόμα και τα στοιχειώδη:
η κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων μειώθηκε κατά 12%, των συσκευα-
σμένων τροφίμων κατά 9%, των κατεψυγμένων τροφίμων κατά 7%. Τώρα θα
γίνουν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Το 2013 μόνο μια ευρωπαϊκή χώρα είχε
μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής φτώχειας από ότι η Ελλάδα. Με τη νέα συμ-
φωνία που θα φέρει η κυβέρνηση για ψήφιση στο κοινοβούλιο μέσα στις επό-
μενες ημέρες, βάζουμε πλώρη για την κορυφή.

Η “προσωπική διαφορά”, που θα προστάτευε, σύμφωνα με τις εξαγγελίες
του Κατρούγκαλου τους παλαιότερους συνταξιούχους από τις συνέπειες του
νέου νόμου-καρμανιόλα μπαίνει στο σφαγείο. Το αποτέλεσμα για τους συνταξι-
ούχους θα είναι μια περικοπή έως και 22%. Με την ανεργία κοντά στο 30% και
τον κατώτατο μισθό στα 560 ευρώ εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες στηρίζον-
ται σήμερα στη σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς για να τα “φέρουν βόλτα”.
Τώρα, με τη νέα περικοπή των συντάξεων (τη 19η κατά σειρά μέσα στα χρόνια
των μνημονίων) η κατάσταση θα γίνει απλά δραματική. Και σαν να μην έφτανε
αυτό υπάρχει και μια υποσημείωση στη συμφωνία: αν η περικοπή αυτή  δεν κα-
ταφέρει να πιάσει τον στόχο, δηλαδή να αποδώσει την προσδοκώμενη “εξοικο-
νόμηση” του 1% του ΑΕΠ, τότε θα μπορεί να αυξηθεί ακόμα περισσότερο.

Οι “φάκελοι” της αξιολόγησης τυπικά δεν περιλαμβάνουν κάποιες αλλαγές
στο μέτωπο των μαζικών απολύσεων. Τυπικά, όμως, μόνο: το ανώτατο επι-
τρεπόμενο μηνιαίο όριο απολύσεων διατηρείται μεν. Το δικαίωμα του “βέτο”,
όμως που είχε ως τώρα το υπουργείο Εργασίας καταργείται. Και η εποπτεία
των απολύσεων περνάει στα χέρια του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας,
ενός συμβουλίου που απαρτίζεται από πέντε μέλη διορισμένα από την κυβέρ-
νηση, έναν εκπρόσωπο των εργοδοτικών οργανώσεων και έναν εκπρόσωπο
των εργατικών συνδικάτων. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (είχε συμβου-
λευτικό μόνο ρόλο μέχρι τώρα), να θυμίσουμε, έδωσε το 2014 το πράσινο
φως για την απόλυση του 70% περίπου των εργαζομένων στη Χαλυβουργία
Ασπροπύργου.

Ποτέ την Κυριακή;
Οι “περιορισμοί στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές

καταργούνται”. Η κυβέρνηση είχε εγκρίνει ήδη, πριν κάποιους μήνες, την “πι-
λοτική” λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες της Κυριακές του
έτους για μερικές περιοχές της χώρας. Το Συμβούλιο Επικρατείας όμως ακύ-
ρωσε, ύστερα από προσφυγή των εμπορικών συλλόγων (που εκπροσωπούν
τα μικρά καταστήματα) την υπουργική απόφαση και κάνει ένα άλμα προς τα
μπρος: μόνιμη και όχι πιλοτική εφαρμογή για ολόκληρη τη χώρα και όχι για
κάποιες επιλεγμένες περιοχές. 

Στο κείμενο της συμφωνίας δεν υπάρχει αναφορά στην πώληση των
υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ. Υπάρχει όμως μεγάλη αναφορά στους
λιγνιτικούς σταθμούς: η ΔΕΗ υποχρεώνεται να μειώσει την ισχύ που παράγει
από λιγνίτη κατά 40%. Τα τρωκτικά -εγχώρια και μη- του δημόσιου πλούτου
έχουν αρχίσει από τώρα να ακονίζουν τα μαχαίρια και τα πηρούνια τους. 

Το πρωϊ της Πρωτομαγιάς την ώρα που η κυβέρνηση “καθαρόγραφε” τα
κείμενα της συμφωνίας ενόψει της απογευματινής συνάντησης με τους θε-
σμούς, η Καθημερινή δημοσίευε τρεις “μίνι συνεντεύξεις” με τραπεζίτες, τον
Λεωνίδα Φραγκιαδάκη από την Εθνική, τον Χρήστο Μεγάλο από την Πειραιώς
και τον Φωκίωνα Καραβία από την Eurobank. Και οι τρεις έκφρασαν τον εν-
θουσιασμό τους για το κλείσιμο της αξιολόγησης. “Η δρομολόγηση της συμ-
φωνίας για την αξιολόγηση κλείνει τον κύκλο της αβεβαιότητας”. “Η αποκα-
τάσταση της εμπιστοσύνης θα επιτρέψει την επιστροφή των καταθέσεων από
το εξωτερικό και το εσωτερικό, η οποία θα ενισχύσει την ρευστότητα και θα
υποστηρίξει την επενδυτική δραστηριότητα και το επιχειρείν”.

“Οι προλετάριοι πέφτουν, τα χρηματιστήρια ανεβαίνουν”, έλεγε πριν από
έναν αιώνα η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Οι τραπεζίτες ετοιμάζονται για πάρτι. Η
επιτυχία θεωρείται δεδομένη. Αλλά οι προλετάριοι δεν έχουν πέσει. Είναι όρ-
θιοι. Και πολεμάνε.

Σωτήρης Κοντογιάννης

«ΔΙΑΠΡΑΓΜAΤΕΥΣΗ» 

Τα έδωσαν όλα

Εμπρός για την Πανεργατική
Απεργία στις 17 Μάη

Σ
την πραγματοποίηση Πα-
νεργατικής Απεργίας στις
17 Μάη κατέληξαν οι ΓΣΕΕ

και ΑΔΕΔΥ, ύστερα από συνε-
δρίαση των ηγετικών τους οργά-
νων το μεσημέρι της Τρίτης 2/5. 

Η νέα συμφωνία κυβέρνησης -
δανειστών που συνέτασσαν στο
Χίλτον ανήμερα της Εργατικής
Πρωτομαγιάς, δεν είναι κάτι λιγό-
τερο παρά ένα νέο μνημόνιο. Γι'
αυτό στις 17 Μάη οι δρόμοι της
Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και
όλων των πόλεων θα πρέπει να
πλημμυρίσουν. 

Παρότι το νέο μνημόνιο μαγει-
ρεύεται εδώ και μήνες, οι Πανα-
γόπουλοι καθυστέρησαν την ώρα
της απεργιακής σύγκρουσης για
την τελευταία στιγμή, όταν τα μέ-
τρα θα μπαίνουν στη Βουλή, επα-
ναλαμβάνοντας την τακτική που
ακολούθησαν πέρυσι τέτοια επο-
χή, με τη μάχη ενάντια στο ασφα-
λιστικό του Κατρούγκαλου.

Παρ' όλα αυτά δεν υπάρχει η
πολυτέλεια για την παραμικρή
υποτίμηση της Πανεργατικής
Απεργίας στις 17 Μάη, που μπο-
ρεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. 

Ούτε η κυβέρνη-
ση ούτε η Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και οι θε-
σμοί της βρίσκονται
σήμερα στα καλύτε-
ρά τους. Από τη μια
ο Τσίπρας φοβού-
μενος τις αντιδρά-
σεις αναγκάζεται να
παίζει παιχνίδια τύ-
που “θα τα ψηφί-

σουμε αλλά μπορούμε να τα πά-
ρουμε πίσω” και να υπόσχεται
“αντίμετρα”. Από την άλλη οι θε-
σμοί ρισκάρουν να επιβάλουν νέο
μνημόνιο, σε μια περίοδο που η
αστάθεια απλώνεται μέχρι τη Γαλ-
λία και τη Βρετανία και το “ευρω-
παϊκό οικοδόμημα” τρίζει περισ-
σότερο από ποτέ.

Δυναμική

Μια επιτυχημένη Πανεργατική
Απεργία που θα ακολουθήσουν
άμεσα βήματα κλιμάκωσης του
απεργιακού αγώνα μπορεί να κά-
νει άχρηστο χαρτί το νέο τους
μνημόνιο. Οι διαδηλώσεις της Ερ-
γατικής Πρωτομαγιάς όπου χιλιά-
δες ανταποκρίθηκαν στα καλέ-
σματα της αριστεράς και των συν-
δικάτων δείχνουν τη δυναμική. Το
ίδιο και οι μάχες που ξετυλίχτηκαν
όλο το τελευταίο διάστημα από
την Ιntracom In Maint και την Εθνι-
κή Ασφαλιστική, μέχρι τα νοσοκο-
μεία, τους συνταξιούχους, την ΕΥ-
ΔΑΠ και πολλά ακόμα σημεία. 

Για να ξεδιπλωθεί αυτή η δυνα-
μική σημαίνει ότι η οργάνωση της
Πανεργατικής Απεργίας δεν πρέ-

πει να αφεθεί στα χέρια αυτών
που ευθύνονται για τη δραματική
καθυστέρησή της. Κάθε εργαζό-
μενος και κάθε συνταξιούχος που
λέει δεν πάει άλλο με τα κοψίμα-
τα, πρέπει να πάρει πάνω του την
οργάνωσή της και να βάλει τις
πιέσεις για την απεργιακή κλιμά-
κωση.

Σε αυτή την κατεύθυνση κι-
νούνται και οι αγωνιστές και οι
αγωνίστριες του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια. Για την
οργάνωση της Πανεργατικής
Απεργίας, ο Συντονισμός οργα-
νώνει συνέλευση την Δευτέρα 8
Μάη, στις 6μμ, στο Εργατικό
Κέντρο Αθήνας.

“Οι διαδηλώσεις για την Πρω-
τομαγιά έγιναν βήμα για να οργα-
νώσουμε την Πανεργατική Απερ-
γία στις 17 Μάη, ενάντια στο νέο
βάρβαρο μνημόνιο που ετοιμάζε-
ται να φέρει ο κυβέρνηση. Από
αύριο σε κάθε χώρο δουλειάς, με
το αέρα των πετυχημένων Πρωτο-
μαγιάτικων συγκεντρώσεων, χρει-
άζεται να σημάνει συναγερμός.
Με συνελεύσεις, εξορμήσεις, πε-

ριοδείες, συσκέ-
ψεις οργανώνου-
με την πανεργα-
τική απεργία
ενάντια σε μνη-
μόνια, ρατσισμό
και νεοναζί” ανα-
φέρει στο κάλε-
σμά του.

Στέλιος 
Μιχαηλίδης

Μπορεί το ΠΑΜΕ να μιλάει για την “αντεπίθεση
των εργαζομένων” αλλά σίγουρα αυτή δεν την βοη-
θάνε οι παλινωδίες και οι τακτικές του στα συνδικα-
λιστικά όργανα. Η εικόνα των διεργασιών για τον
ορισμό Γενικής Απεργίας ενάντια στο νέο μνημόνιο
είναι χαρακτηριστική.

Την Τρίτη 25/4 οι Παρεμβάσεις και το ΜΕΤΑ είχαν
προτείνει στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ να
βγει απόφαση για 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο
Μνημόνιο στις 10 ή 11 Μάη. Όλες οι υπόλοιπες πα-
ρατάξεις –και το ΠΑΜΕ μαζί τους- είχαν αρνηθεί να
βγει μια τέτοια απόφαση με διάφορες προφάσεις.
Το ΠΑΜΕ, μάλιστα στην τοποθέτησή του ανέφερε
ότι θα προτείνει ημερομηνία απεργίας στη ΓΣΕΕ και
μετά θα φέρει αυτή την πρόταση και στην ΑΔΕΔΥ.
Όμως την ίδια στιγμή στη ΓΣΕΕ πρότεινε σαν ημερο-
μηνία τις …10 Μάη. 

�Όπως διαβάζουμε (28/4) στο Ριζοσπάστη: «Σημει-
ώνεται ότι ήδη από την περασμένη Τρίτη (σ.σ. 25/4),
στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της

ΓΣΕΕ, τα στελέχη της ΔΑΣ (στηρίζεται από το ΠΑ-
ΜΕ), είχαν καταθέσει πρόταση για προκήρυξη νέας
24ωρης πανελλαδικής απεργίας, προτείνοντας μάλι-
στα η απεργία να προκηρυχτεί στις 10 Μάη, όπως
και να αντιμετωπιστεί σε κάθε περίπτωση τυχόν προ-
σπάθεια της κυβέρνησης να κάνει ελιγμούς σε σχέ-
ση με την ημερομηνία ψήφισης των αντιλαϊκών μέ-
τρων».  

Δηλαδή, σε συνεδριάσεις που έγιναν την ίδια μέ-
ρα, το ΠΑΜΕ στην ΑΔΕΔΥ αρνήθηκε να παρθεί από-
φαση για τις 10 ή τις 11 Μάη και στη ΓΣΕΕ αντιτάχ-
θηκε στην πλειοψηφία του Παναγόπουλου για την
ημερομηνία της απεργίας στις 17 Μάη, προτείνον-
τας... τις 10 Μάη! 

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία έχει αργήσει να
βγάλει την απόφαση για την Πανεργατική Απεργία.
Ακολουθούν την ίδια τακτική με την περσινή υπόθεση
του ασφαλιστικού νόμου. Δυστυχώς, και πέρσι και
φέτος το ΠΑΜΕ έχει συμβάλλει σε αυτή την εξέλιξη. 

Νεκ. Δ.

Το ΠΑΜΕ στην ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ

Οι παλινωδίες δεν βοηθάνε
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Ο κρίσιμος μήνας Μάης
Ο

ι διαδηλώσεις της Πρωτομαγιάς πο-
τέ δεν είναι επετειακές. Πάντα
έχουν μέσα τους ένα διπλό χαρα-

κτήρα: τιμούμε τις παραδόσεις της εργατι-
κής τάξης, ετοιμαζόμαστε για τις μάχες
που τρέχουν.  Φέτος, αυτή η δεύτερη πλευ-
ρά έχει εξαιρετικές διαστάσεις, ιδιαίτερα
στην Αθήνα και στο Παρίσι.

Η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κλείνον-
τας την αξιολόγηση παρέα με την Τρόικα
παριστάνει ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο
ομαλότητας: η “διαπραγμάτευση” τελει-
ώνει, η οικονομία θα αρχίσει να αναπτύσσε-
ται, η κυβέρνηση θα μπορέσει να ασχολη-
θεί με την “καθημερινότητα”. Το χρηματι-
στήριο και οι εκπρόσωποι του κεφάλαιου
επικροτούν.

Αλλά αυτοί είναι λογαριασμοί χωρίς τον
ξενοδόχο, με διπλή έννοια. Από τη μια με-

ριά εξωραϊζουν την κατάσταση του συστή-
ματος και από την άλλη θέλουν να σβήσουν
τις εργατικές αντιστάσεις. 

Στη διεθνή εικόνα του καπιταλισμού δεν
επικρατεί “ομαλότητα” ούτε οικονομική ού-
τε πολιτική. Στη μεγαλύτερη οικονομία του
κόσμου, την αμερικάνικη που παραδοσιακά
λειτουργεί σαν “ατμομηχανή” για τους κα-
πιταλιστές παντού, οι πανηγυρισμοί για νέα
ώθηση μετά την εκλογή Τραμπ ξεφουσκώ-
νουν. Ο Τραμπ συμπλήρωσε τις 100 πρώ-
τες μέρες στην Προεδρία και ο απολογι-
σμός δείχνει ότι άρχισε επιβράδυνση αντί
για επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης. 

Ρωγμές

Στην Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο σκοτει-
νή. Τα σενάρια για “βελούδινο” Brexit της
Βρετανίας από την ΕΕ απομακρύνονται. Οι
γερμανικές εφημερίδες διαρρέουν πληρο-
φορίες για άγριο καυγά του Ζαν Κλοντ Γι-
ουνκέρ με την Τερέζα Μέι σε ένα δείπνο
που είχαν οι δυο τους. Οι ρωγμές στο ευ-
ρωπαϊκό οικοδόμημα παίρνουν ακόμη πιο
απειλητικές διαστάσεις με τις εξελίξεις στη
Γαλλία. Μια εκλογική νίκη του Μακρόν δεν
θα μειώσει την ανεργία εκεί, αντίθετα απει-

λεί να την ανεβάσει με απολύσεις και κλει-
σίματα. Ούτε θα φράξει το δρόμο στη φα-
σιστική απειλή που αντιπροσωπεύει η άνο-
δος της Λεπέν. Τα σύννεφα είναι μαύρα και
τα ροζ συννεφάκια του Τσίπρα είναι εκτός
πραγματικότητας.

Η πραγματική ελπίδα έρχεται από τους
δρόμους και του Παρισιού και της Αθήνας.
Στη γαλλική πρωτεύουσα η Πρωτομαγιά
ήταν πιο μαζική και μαχητική εδώ και χρό-
νια (διαβάστε σχετικά στη σελίδα 9) με ορ-
γή κατά της Λεπέν και ετοιμασίες για αντί-
σταση στο πρόγραμμα του Μακρόν. 

Εδώ, η Πρωτομαγιά ήταν μήνυμα για τον
πανεργατικό σεισμό που έρχεται στις 17
Μάη ενάντια στο νέο Μνημόνιο. Μπορούμε
και πρέπει να διαψεύσουμε όλη τις αστικές
προσδοκίες ότι τάχα ο κόσμος κουράστηκε
μετά από τόσα μνημόνια και τόσα ξεπουλή-
ματα. Ο κόσμος είναι οργισμένος με τα
ατέλειωτα μνημόνια και ταυτόχρονα αγκα-
λιάζει τους πρόσφυγες και δεν ξεχνάει τι
σημαίνουν οι φασίστες. Όλα αυτά τα χαρα-
κτηριστικά ξεπρόβαλαν ανάγλυφα την
Πρωτομαγιά.

Με αυτόν τον αέρα ριχνόμαστε στη μάχη
για να οργανώσουμε την Πανεργατική
απεργία στις 17 Μάη. Τίποτα δεν τελειώνει,
αντίθετα μπαίνουμε στις πιο κρίσιμες μάχες
ενάντια στο σύστημα που δεν μπορεί να ξε-
σκαλώσει από την κρίση του και μας απει-
λεί με φασιστικά πισωγυρίσματα. Όσο πιο
δυνατή κάνουμε την αριστερά που βάζει
στην ατζέντα την ανατροπή του καπιταλι-
σμού, τόσο το καλύτερο για τους αγώνες
και το μέλλον όλων μας. Το τετραήμερο
του Μαρξισμού που ακολουθεί αμέσως με-
τά την Πανεργατική είναι μια καλή ευκαιρία
για να πάμε προς τα εκεί. 

Σάββατο 20 Μάη ΑΣΟΕΕ 
16.30, Αίθουσα Α21
50 χρόνια από τη Χούντα
Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός

Μιχάλης Λυμπεράτος, ιστορικός-πανεπιστημιακός

Μαρία Στύλλου, Σοσιαλισμός από τα κάτω

Κυριακή 21 Μάη ΑΣΟΕΕ
10.00, Αίθουσα Α21
Πού βαδίζει η Γαλλία 
μετά τις εκλογές; 
Βανίνα Τζιουντιτσελί, NPA, Γαλλία

Σάββατο 20 Μάη ΑΣΟΕΕ
14.30, Αίθουσα Α21
Η αντίσταση 
στον Τραμπ 
στην Αμερική
Τζορτζ Μάρτιν, ΗΠΑ, Καμπάνια κατά του Τράμπ

Κυριακή 21 Μάη ΑΣΟΕΕ
12.00, Αίθουσα A21
Τουρκία-Κύπρος-Ελλάδα:
διεθνιστική αλληλεγγύη 
των εργατών
Μελτέμ Οράλ, DSIP, Τουρκία

Ντίνος Αγιομαμίτης, Εργατική Δημοκρατία, Κύπρος

Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Κυριακή 21 Μάη ΑΣΟΕΕ
16.30, Αίθουσα A21
Η Αριστερή εναλλακτική
Παναγιώτης Λαφαζάνης, ΛΑ.Ε.

Χρήστος Λάσκος, εκπαιδευτικός, οικονομολόγος 

Άγγελος Χάγιος, ΝΑΡ, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη

Παρασκευή 19 Μάη ΝΟΠΕ 
14.30, Αίθουσα Πολίτου
Η ΕΕ στα 60
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, 

δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

Νίκος Στραβελάκης, πανεστημιακός ΝΟΠΕ

Κυριακή 21 Μάη ΑΣΟΕΕ
12.00, Αίθουσα A22
Καπιταλισμός: 
εκμετάλλευση και κρίσεις
Βασίλης Δρουκόπουλος, οικονομολόγος 

Σωτήρης Κοντογιάννης, αρθρογράφος

Κυριακή 21 Μάη ΑΣΟΕΕ
16.30, Αίθουσα A22
Ο αγώνας 
για την καταδίκη της ΧΑ
Νίκη Αργύρη, ΚΕΕΡΦΑ

Τάκης Ζώτος, Θανάσης Καμπαγιάννης, 

Κώστας Παπαδάκης από την Πολιτική Αγωγή 

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2017 
Μη χάσετε 
αυτές τις συζητήσεις

Κυκλοφορεί
Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 18

Παρίσι,  Πρωτομαγιά 2017
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Ταχυμεταφορές
Σε απεργία στις 25 Μάη προχω-

ρούν οι εργαζόμενοι στις ταχυμε-
ταφορές με κάλεσμα από τη συνέ-
λευση βάσης εργαζόμενων οδηγών
δικύκλου. Συγκέντρωση και μοτο-
πορεία θα ξεκινήσει στις 11πμ από
το Πεδίον του Άρεως.

Στην ανακοίνωσή του το σωμα-
τείο αναφέρει: «στις 25 Μάη του
2017 θα απεργήσουμε, γιατί κανείς
δεν πρόκειται να μας χαρίσει αυτά
που δικαιούμαστε, με αυτή την
απεργία θέλουμε να επαναφέρου-
με στο προσκήνιο πάγια αιτήματα
του κλάδου. Ταυτόχρονα, θέλουμε
να αναδείξουμε ακόμη περισσότε-
ρο και το περιεχόμενο της τελευ-
ταίας μας καμπάνιας που αφορά
την επιτακτική ανάγκη να περάσου-
με από την αοριστία που χαρακτη-
ρίζει το ζήτημα της υγιεινής και της
ασφάλειας στον κλάδο, στη νομο-
θέτηση ενός πλαισίου που να αντα-
ποκρίνεται στις πραγματικές μας
ανάγκες. Οι κύριες διεκδικήσεις
της πρότασής μας αφορούν τα
εξής ζητήματα: 1) Eταιρικό Μηχα-
νάκι 2) Μέσα Ατομικής Προστασίας
(Μ.Α.Π) για όλους τους εργαζόμε-
νους με δίκυκλο 3) Ένσημα Βαρέα
Ανθυγιεινά 4) Ενιαία Ειδικότητα και
5) Συλλογική Σύμβαση.

Συνάδελφοι, οργανωμένοι και
συγκροτημένοι εργάτες σε ένα
κλάδο μπορούν να επιβάλλουν το
δίκιο τους. Μπορούν να κερδίσουν
δικαιώματα που ούτως ή άλλως εί-
ναι σε αρμονία με την κοινή λογική.
Όμως ταυτόχρονα αυτό σημαίνει
πολύ κόπο, πολλά χέρια και πολλά
μηχανάκια που θα βγουν μαζικά
στο δρόμο για να διεκδικήσουμε
όλοι μαζί τα αυτονόητα. Δύναμη
μας είναι η συγκρότηση, η αγωνι-
στικότητα, η μαζικότητα και το δί-
κιο του αγώνα μας».

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για
το Σύλλογο Προσωπικού της ΕΥ-
ΔΑΠ. Το ΣΕΚΕΣ, σχήμα με το οποίο
συνεργάζεται ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνη-
μόνια, πήρε δύο έδρες στο νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο και 2 αντιπροσώπους για το Συνέδριο
της Ομοσπονδίας της ΕΥΔΑΠ. Δεύτερη δύναμη
για το συνέδριο της Ομοσπονδίας αναδείχθηκε
η παράταξη του ΠΑΜΕ, ΕΣΚ, ενώ την τελευταία
θέση πήρε το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΡΚ.

Aναλυτικά τα αποτελέσματα: Για το Διοικη-
τικό Συμβούλιο: Ψήφισαν 407, Άκυρα-Λευκά:
11, Έγκυρα: 396.

Πήραν: Αγωνιστική Προοδευτική
Συνδικαλιστική Κίνηση (ΠΑΣΚΕ) 108
ψήφοι, 27,3%, 4 έδρες, Ανεξάρτητη

Κίνηση Εργαζόμενων (διάσπαση ΔΑΚΕ): 88
ψήφοι, 22,2%, 4 έδρες, ΕΣΚ Ενότητα-Συνερ-
γαζόμενοι (ΠΑΜΕ): 86 ψήφοι, 21,7%, 3 έδρες,
ΣΕΚΕΣ για δημόσια ΕΥΔΑΠ: 44 ψήφοι, 11,1%,
2 έδρες, ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ: 34 ψήφοι, 8,6%, 1
έδρα, Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση (ΣΥΡΙ-
ΖΑ): 33 ψήφοι, 8,3%, 1 έδρα, Αριστερή Πρω-
τοβουλία: 3 ψήφοι, 0,8%.

Για την Ομοσπονδία Εργαζόμενων ΕΥΔΑΠ:
Ψήφισαν: 364, Άκυρα-Λευκά: 10, Έγκυρα: 354.

Πήραν: Αγωνιστική Προοδευτική Συνδικαλι-
στική Κίνηση (ΠΑΣΚΕ) 90 ψήφοι, 25,4%, 4 αντι-
πρόσωποι, ΕΣΚ Ενότητα-Συνεργαζόμενοι (ΠΑ-
ΜΕ) 82 ψήφοι, 23,2%, 4 αντιπρόσωποι, Ανεξάρ-
τητη Κίνηση Εργαζόμενων (διάσπαση ΔΑΚΕ)
59 ψήφοι, 16,7%, 2 αντιπρόσωποι, ΔΑΚΕ ΕΥ-
ΔΑΠ: 48 ψήφοι, 13,6%, 2 αντιπρόσωποι, ΣΕΚΕΣ
για δημόσια ΕΥΔΑΠ 45 ψήφοι, 12,7%, 2 αντι-
πρόσωποι, Ριζοσπαστική Αγωνιστική Κίνηση
(ΣΥΡΙΖΑ): 33 ψήφοι, 8,3%, 1 αντιπρόσωπος.  

Ανακοίνωση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ και της ΕΥΔΑΠ εξέδω-
σε το σωματείο εργαζόμενων της ΕΥΑΘ μετά την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ που

αναφέρει πως ξεκινάει η αναζήτηση συμβούλων για την αποκρατικοποίηση των δύο εταιριών.

Oι εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ αναφέρουν: “Ουσιαστικά η ανακοίνωση αυτή ήρθε να αδειάσει -για
άλλη μια φορά- τα κυβερνητικά στελέχη που τόσο καιρό δήλωναν ότι δεν θα προχωρήσει η
ιδιωτικοποίηση και ότι θα υπάρξει «δημόσιος έλεγχος»”.

Και στη συνέχεια προσθέτουν: “Η αμηχανία βρίσκεται σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις
και όχι στο κίνημα, όχι σε εμάς.  Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας όπως κάνουμε εδώ και σχε-
δόν μία δεκαετία, και έχουμε μάθει να ζούμε με την βεβαιότητα ότι το νερό θα είναι πάντα στο
στόχαστρο των πολυεθνικών και των υποστηρικτών τους. Μαθαίνουμε από αυτούς και μαθαίνουν
από εμάς, και ξέρουν πολύ καλά ότι θα είμαστε πάντα εδώ, δημιουργώντας μια αφιλόξενη περιο-
χή για τις «επενδύσεις» τους. Ο αγώνας ο δικός τους λοιπόν είναι να δημιουργήσουν τις ιδανικές
συνθήκες –μέσω των τοπικών κυβερνήσεων- ώστε να μπορέσουν να πετύχουν τον σκοπό τους”.

ΕΛΒΟ
Σε 24ωρη απεργία ενάντια στο ξεπού-

λημα της Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημά-
των προχώρησαν οι εργαζόμενοί της την
Πέμπτη 27 Απρίλη. Στην κινητοποίηση
συμμετείχαν και συνταξιούχοι της εται-
ρίας που τους οφείλονται αποζημιώσεις,
σε κάποιους έως και έξι χρόνια τώρα.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ξεκινάει η
διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για την πώληση της εταιρίας με κατώτα-
τη τιμή προσφοράς τα 10 εκατ. ευρώ,
στην οποία το ελληνικό δημόσιο κατέχει
ποσοστό περίπου 86%, ενώ η ΕΛΒΟ σή-
μερα απασχολεί 337 εργαζόμενους.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι στο
σχέδιο της κυβέρνησης δεν αναφέρονται
καθόλου, ενώ η πώληση αφορά τα ακίνη-
τα, οικόπεδα 272 στρεμμάτων στη βιομη-
χανική περιοχή της Σίνδου, τις κτιριακές
εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα δι-
καιώματα στην πνευματική και βιομηχανι-
κή ιδιοκτησία.  

H κοινοπραξία της Deutsche
Invest Equity Partners (DIEP)-

"Belterra Investments Ltd" (όπου συμμετέχει και
ο Ιβάν Σαββίδης) με τη γαλλική CMA-CGM ανα-
δείχθηκε πλειοδότης του διαγωνισμού για τον
Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης έναντι 231,9
εκατομμυρίων, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ.
Μάλιστα, το Ταμείο έχει κυκλοφορήσει πανηγυ-
ρικό δελτίο Τύπου στο οποίο αναφέρει ότι αυτή
«η εξέλιξη σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης».

Αντίθετα, η ΟΜΥΛΕ σε ανακοίνωσή της κα-
ταγγέλλει ως σκάνδαλο την ανάδειξη του πλει-
οδότη. Η Ομοσπονδία τονίζει ότι οι εκπρόσωποι
του ΤΑΙΠΕΔ «Πανηγυρίζουν δε για το “απίστευ-
το” ποσό των 232 εκ περίπου ευρώ της προ-
σφοράς και πιστοί στη μέχρι σήμερα πρακτική
τους επιχειρούν με τη διαστροφή της πραγματι-
κότητας, ξεπερνώντας κάθε συγγραφέα επιστη-
μονικής φαντασίας, να προσδιορίσουν το συνο-
λικό τίμημα στο 1 δις περίπου.

Όσα κόλπα μαγικά και να κάνουν όμως δεν
μπορούν να κρύψουν το αποτέλεσμα: 232 εκ
για το 67% των μετοχών της ΟΛΘ που θα πάει
στο απύθμενο πηγάδι του χρέους, για μία εται-
ρία που εκτός της υψηλής κερδοφορίας που
καταγράφει, έχει  80 εκ. χρηματικά διαθέσιμα
και 76 εκ αποθεματικά».

Και προσθέτουν ότι: «Εμείς από τη πλευρά
μας απλά επαναλαμβάνουμε ότι με κάθε τρόπο
και μέσο, όπως μέχρι σήμερα κάνουμε με θετι-
κά αποτελέσματα, θα συνεχίσουμε -να υπερα-
σπιζόμαστε το δημόσιο συμφέρον και το Λιμάνι-

την Ανάπτυξη του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης
και της Απασχόλησης, τις Θεσπισμένες Εργα-
σιακές Σχέσεις & τις Συλλογικές Διαπραγματεύ-
σεις. Με τη ρητή υπενθύμιση ότι οι Θεσπισμέ-
νες Εργασιακές Σχέσεις δεν αποτελούν αιτού-
μενο αλλά προαπαιτούμενο για την ύπαρξη του
Λιμανιού».

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα του ξεπου-
λήματος το ΤΑΙΠΕΔ έχει ανακοινώσει ότι «ο φά-
κελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί τις προ-

σεχείς εβδομάδες στο Ελεγκτικό Συνέδριο για
προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση αγοραπω-
λησίας μετοχών θα υπογραφεί μετά από την έγ-
κριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την
αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές
και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προ-
ϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση
αγοραπωλησίας μετοχών».

Απεργιακή φρουρά στην COSCO την Πρωτομαγιά

Όχι στο ξεπούλημα!

ΕΥΔΑΠ

ΕΥΑΘ
Κινητοποίηση στα κεντρι-

κά γραφεία της Cosco ορ-
γανώνουν την Πέμπτη 4/5 οι εργαζόμενοι στην
κινέζικη πολυεθνική μετά από κάλεσμα της
Ένωσης Εργαζόμενων Διακίνησης Εμπορευμα-
τοκιβωτίων στις Προβλήτες του Πειραιά (ΕΝΕ-
ΔΕΠ).

Η Ένωση οργάνωσε περιφρούρηση των χώ-
ρων δουλειάς την ημέρα της Πρωτομαγιάς και
σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα βασικά αιτήμα-
τα των εργαζόμενων: «Καλούμε όλους τους ερ-
γαζομένους σε συσπείρωση γύρω από το σω-
ματείο μας, να δυναμώσουμε με νέα μέλη, να
διεκδικήσουμε: Υπογραφή ΆΜΕΣΑ Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας που να καλύπτει τις ανάγ-
κες των εργαζομένων. Ένταξη των λιμενεργα-
τών στα ΒΑΕ. Να σταματήσει ο εμπαιγμός των
εργαζομένων απ’ τη πολιτική ηγεσία και την ερ-
γοδοσία. Συμβάσεις πλήρους απασχόλησης για
όλους τους εργαζομένους. Μετατροπή όλων
των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορί-
στου. Διασφάλιση των όρων υγιεινής και Ασφά-
λειας. Επαναφορά του βασικού μισθού στα 751
ευρώ, την κατάργηση του αντεργατικού πλαισί-
ου για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και
την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών δια-
πραγματεύσεων. Άμεση επαναπρόσληψη όλων
των άδικα απολυμένων συναδέλφων μας».

COSCO

ΟΛΘ

Παλιότερη κινητοποίηση των εργαζόμενων του ΟΛΘ
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Σ
τις εκλογές του σωματείου του Ψυχιατρι-
κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης συμμετέ-
χει για πρώτη φορά το Νυστέρι. Οι εκλογές

για το νέο ΔΣ του σωματείου και για αντιπροσώ-
πους στα συνέδρια της ΠΟΕΔΗΝ και της ΕΔΟΘ
γίνονται στις 3 Μάη. Υποψήφιες με το Νυστέρι εί-
ναι οι: Κατερίνα Αβραμίδου και Χριστίνα Σαρβα-
νάκη. 

Το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
αναφέρει στην προεκλογική του ανακοίνωση: "Οι
εκλογές στο σύλλογό μας γίνονται σε μία κρίσιμη
περίοδο για τους εργαζόμενους. Η κυβέρνηση
αποφάσισε να προχωρήσει σε νέα συμφωνία με
τους δανειστές.Το νέο διαρκές μνημόνιο προβλέ-
πει μείωση του αφορολόγητου, μείωση των συν-
τάξεων, ιδιωτικοποιήσεις. Νέα δυσβάσταχτα μέ-
τρα με στόχο να εξοικονομηθούν επιπλέον πλεο-
νάσματα 3,5% για τα επόμενα χρόνια...   Τα νοσο-
κομεία βρίσκονται σε οριακό σημείο λειτουργίας
από την υποχρηματοδότηση και την δραματική
έλλειψη προσωπικού...". 

Καλεί τους εργαζόμενους να μπουν μπροστά
για να αλλάξει πορεία το σωματείο. "Ο κόσμος
του αγώνα χρειάζεται να πάρει στα χέρια του το
σωματείο, να δώσει τον αγωνιστικό και πολιτικό
προσανατολισμό που χρειάζεται, να γίνει κομάτι
του αγωνιζόμενου υγειονομικού κινήματος που
παλεύει για να ανατρέψει την σημερινή άθλια κα-
τάσταση στα νοσοκομεία, που συγκρούεται με
παλιά και νέα μνημόνια, που διεκδικεί να μπει
μπροστά για να ξηλώσει και την νέα κατάπτυστη
συμφωνία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ με τους
δανειστές". Το Νυστέρι έκανε κάλεσμα για την
Πρωτομαγιά, ενώ προτείνει να οργανωθεί από
τώρα η Γενική Απεργία που έχουν καλέσει τα
συνδικάτα ενάντια στο τέταρτο Μνημόνιο. 

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρονται οι άμε-
σες διεκδικήσεις σε σχέση με το νοσοκομείο:
"Διεκδικούμε: Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν
Υγεία για όλο τον λαό, για κάθε μετανάστη-πρό-
σφυγα και ανασφάλιστο. Μαζικές προσλήψεις ερ-
γαζομένων με σταθερή και μόνιμη εργασία. Μονι-
μοποίηση τώρα, για όλους τους εργαζόμενους
στο ΨΝΘ, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Εγ-
γραφή όλων των εργαζομένων του ΨΝΘ, στο Σω-
ματείο Εργαζομένων, ανεξάρτητα απο κλάδο-ει-
δικότητα-σύμβαση. Ανθρώπινες συνθήκες εργα-
σίας, καταβολή όλων των χρεών σε ρεπό και κα-
νονικές άδειες. Αποσύνδεση από την συνδιοίκηση
- αυτόνομο ΨΝΘ με αναγκαία χρηματοδότηση
και προσωπικό".   

Eκλογές στο ΨΝΘ

Π
ετυχημένο, με τη συμμετοχή εκατον-
τάδων υγειονομικών, ήταν το Καραβά-
νι της Υγείας για τη σωτηρία του ΕΣΥ

που έγινε στα Γιάννενα την Τετάρτη 26 Απρί-
λη. Η κινητοποίηση έγινε στα πλαίσια της
απεργιακής κινητοποίησης που είχε κηρύξει
η ΠΟΕΔΗΝ για τα νοσοκομεία της Δυτικής
Ελλάδας, ενώ στάση εργασίας πραγματοποί-
ησαν τα Νομαρχιακά Τμήματα της ΑΔΕΔΥ σε
Γιάννενα και Άρτα. 

H πορεία ξεκίνησε από το Γιαννιώτικο Σα-
λόνι, συνέχισε στους κεντρικούς δρόμους
της πόλης και κατέληξε στο νησάκι των Ιωαν-
νίνων. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν δεκά-
δες εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία της 6ης
ΥΠΕ: το Χατζηκώστα, της Άρτας, της Πρέβε-
ζας, το Πανεπιστημιακό Ιωαννίνων (που είχε
την πιο μαζική παρουσία) και το Σύλλογο Ερ-
γαζόμενων Προνοιακών Μονάδων. Πανό εί-
χαν ακόμα το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ
Άρτας και φοιτητές της Ιατρικής Ιωαννίνων
(περισσότερα για τη συμμετοχή των φοιτη-
τών στη σελίδα 13). 

Λεωφορεία με απεργούς υγειονομικούς
έφτασαν από πολλά σημεία: την Πάτρα, την
Αμαλιάδα, το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, τη Θεσ-
σαλονίκη, το Κιλκίς και τη Λάρισα. 

Παρόντες στη διαδήλωση ήταν και αντι-
προσωπείες του Συντονιστικού των Νοσοκο-

μείων από την Αθήνα και την Πάτρα με συν-
θήματα όπως: "Τέρμα πια στην κοροϊδία -μα-
ζικές προσλήψεις στα νοσοκομεία", "Πετάξτε
στα σκουπίδια την νέα συμφωνία - Δώστε λε-
φτά για τα νοσοκομεία", "Διαγραφή του χρέ-
ους οριστική - αυτή είναι η απάντηση η εργα-
τική", "Τα πλεονάσματα τα μνημονιακά - είναι
θυσίες για τα αφεντικά", "Ανυπακοή - απεργία
γενική", "Δώστε λεφτά στους υγειονομικούς
και όχι για το ΝΑΤΟ και τους εξοπλισμούς". 

Συνέλευση

Η Βάσω Αμπελογιάννη, γραμματέας του
συλλόγου εργαζόμενων του Νοσοκομείου
Άρτας μας είπε: «Πριν από τη σημερινή δια-
δήλωση την Τρίτη 25/4 κάναμε μια μεγάλη
συνέλευση στο νοσοκομείο ενάντια στην
«αξιολόγηση». Οι συνάδελφοι μαζικά καταθέ-
τουν τα φύλλα «αξιολόγησης», μέχρι τώρα
έχουμε συγκεντρώσει 260 από τους 450 που
συνολικά αξιολογούνται. Έχουμε απέναντί
μας και τη διοίκηση του νοσοκομείου, αλλά
πιστεύουμε πως μπορούμε να τα καταφέρου-
με όπως και την προηγούμενη φορά. 

Συμμετέχουμε σήμερα στο Καραβάνι παρό-
λο που δεν συμφωνούμε με την ηγεσία της
ΠΟΕΔΗΝ. Είμαστε εδώ με το δικό μας πλαί-
σιο. Διεκδικούμε μαζικές προσλήψεις και αύ-
ξηση στους προϋπολογισμούς, θα αντιταχ-
θούμε στην εμπορευματοποίηση της υγείας.

Ταυτόχρονα, δίνουμε τη μάχη για τις καθαρί-
στριες του νοσοκομείου μας που ήταν απλή-
ρωτες μέχρι πριν το Πάσχα. Η κυβέρνηση
υποσχόταν πως θα πετάξει τους εργολάβους
έξω από τα νοσοκομεία. Οι καθαρίστριες τώ-
ρα πληρώθηκαν τα δεδουλευμένα τους μέχρι
το Δεκέμβρη. Οι ίδιες είναι μέλη του σωματεί-
ου μας και μάλιστα από τα ενεργά».   

Την προηγούμενη μέρα, στις 25/4, με πρω-
τοβουλία του ΠΑΜΕ, προηγήθηκε συλλαλητή-
ριο για την υγεία από τα Εργατικά Κέντρα των
Ιωαννίνων, της Άρτας, της Θεσπρωτίας, της
Λευκάδας, του Αγρινίου κ.ά.  

Tο Συντονιστικό των Νοσοκομείων μετά τη
διαδήλωση του Καραβανιού σε ανακοίνωσή
του αναφέρει για τη συνέχεια: «Μετά την επι-
τυχημένη κινητοποίηση, το Συντονιστικό καλεί
τους υγειονομικούς στα νέα αγωνιστικά ραν-
τεβού, στις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς
και στην οργάνωση του μαζικού απεργιακού
ξεσηκωμού της Πανεργατικής στις 17 Μάη,
για να μην περάσει η νέα μνημονιακή συμφω-
νία. Η ενότητα είναι δύναμη! Κλιμακώνουμε
τον αγώνα για να κερδίσουμε μαζικές προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού και λεφτά για τα
νοσοκομεία μας. για να πετάξουμε την νέα
μνημονιακή συμφωνία και τα ματωμένα πλεο-
νασματά της στα σκουπίδια της ιστορίας».

Νεκτάριος Δαργάκης

“Δώστε λεφτά για τα Νοσοκομεία”

Κινητοποίηση στο υπουρ-
γείο Υγείας ήταν σε εξέλιξη

την Τρίτη 2 Μάη το μεσημέρι με κάλεσμα του συλλόγου
εργαζόμενων στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας για το ζήτημα
των εργολαβικών εργαζόμενων. 

Ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του συλλόγου μας
δήλωσε πριν από την έναρξη της κινητοποίησης: «Συνεχί-
ζουμε μέχρι το τέλος τη μάχη για τους συναδέλφους μας
που δούλευαν στους εργολάβους. Δεν θα αφήσουμε να
απολυθεί κανείς για οποιοδήποτε λόγο. Αυτή τη στιγμή
ένα μικρό κομμάτι από τους 49 που είχαν κάνει αίτηση,
κινδυνεύει, κατά κύριο λόγο, εξαιτίας του ότι δεν έχει ιθα-
γένεια. Το δικό μας σωματείο από την πρώτη στιγμή, πριν
ακόμα κατατεθεί η τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνη-
ση, είχε κατορθώσει με τους αγώνες του, πιέζοντας τη δι-
οίκηση του νοσοκομείου, να μείνουν στη θέση τους οι ερ-
γαζόμενοι ανεξάρτητα από το αν είχαν ιθαγένεια, δού-
λευαν ένα ή περισσότερα χρόνια κτλ. Πάμε στο υπουρ-
γείο για να ξεκαθαρίσουμε το θέμα και όλες οι συνάδελ-
φισσές μας, οι περισσότερες είναι καθαρίστριες, να συνε-
χίσουν να δουλεύουν χωρίς κανένα πρόβλημα».    

Η απεργία στην ιδιωτική υγεία την Τρί-
τη 25 Απρίλη ήταν πετυχημένη. Πραγμα-

τοποιήθηκε συγκέντρωση στην Ευρωκλινική όπου εκκρεμεί η απόφαση για τις
απολύσεις των δύο συνδικαλιστών εκεί και ακολούθησε συγκέντρωση στο
Εφετείο. Εκεί γινόταν η δίκη, τα ασφαλιστικά μέτρα για να μην εφαρμοστεί η
διαιτητική απόφαση για την κλαδική συλλογική σύμβαση. 

Η εκτίμηση από τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστές του κλάδου εί-
ναι ότι η απόφαση θα καθυστερήσει. Στη διαδικασία της δίκης η πλευρά της
εργοδοσίας χρησιμοποίησε άλλη μία φορά την πρόφαση ότι ο ΕΟΠΥΥ καθυ-
στερεί τις πληρωμές του. Άρα δεν έχουν αυτοί το φταίξιμο για τις εργασιακές
συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο. Η εκτίμηση είναι ότι για να βγει η από-
φαση θα πάρει 6 με 8 μήνες από το Εφετείο, από το Τριμελές. Όλοι οι εργα-
ζόμενοι του κλάδου καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται να υπάρξει απεργιακή κλι-
μάκωση για να αντιμετωπίσουμε και τις μνημονιακές πολιτικές και για να κερ-
δίσουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. 

Σε αυτή την κατεύθυνση εν όψει της Πρωτομαγιάς και της Πανεργατικής
Απεργίας ενάντια στη συμφωνία για το 4ο Μνημόνιο, κάναμε εξόρμηση το
Σάββατο 29 Απρίλη στο Ιατρικό στο Μαρούσι που είχε συμμετοχή και από ερ-
γαζόμενους στην ιδιωτική υγεία και από εργαζόμενους στην δημόσια υγεία.
Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε απεργιακά.  

Κώστας Πολύδωρος

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

Γιάννενα, 26/4
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Μ
ια ακόμα μεγάλη νίκη
πέτυχε το αντιφασιστικό
κίνημα στον Πειραιά τη

περασμένη Τετάρτη 26/4 ακυρώ-
νοντας την ανακοινωμένη συγ-
κέντρωση μίσους της Χρυσής
Αυγής κατά των προσφύγων. 

Όλα ξεκίνησαν όταν η δημοτι-
κή αρχή Μώραλη ανακοίνωσε
πως θα εγκρίνει την λειτουργία
κάποιων ευρωπαϊκών προγραμ-
μάτων για την χρηματοδότηση
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) που θα αναλάμβαναν την
φιλοξενία κάποιων οικογενειών
από τους χιλιάδες πρόσφυγες
που ζουν στην πόλη. Η συγκέν-
τρωση των ναζί της ΧΑ είχε σκο-
πό να εισβάλει στο δημοτικό
συμβούλιο του Πειραία διεκδι-
κώντας πως ο Πειραιάς δεν θα
δεχθεί πρόσφυγες. 

«Τα αντανακλαστικά του αντι-
ρατσιστικού-αντιφασιστικού κινή-
ματος ήταν άμεσα. Η ΚΕΕΡΦΑ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Παμπειραϊκή Πρω-
τοβουλία για τους πρόσφυγες, το
Λιμάνι της Αγωνίας, η Αλληλεγ-
γύη Πειραιά, η Εργατική Λέσχη
και η ΟΡΜΑ καλέσαμε κοινή αντι-
φασιστική συγκέντρωση μπροστά
στο δημαρχείο που ανάγκασε
τους φασίστες να ακυρώσουν για
ακόμη μια φορα στον Πειραιά
προγραμματισμένη τους συγκέν-
τρωση» ανέφερε μιλώντας στην
ΕΑ ο Μιχάλης Πέππας από την
ΚΕΕΡΦΑ του Πειραιά.

«Πόλεις ανοιχτές για τους
πρόσφυγες στείλτε τους φασί-

στες στις φυλακές”, ήταν ένα
από τα συνθήματα που ακού-
στηκαν στην πορεία στην πλα-
τεία Κοραή σε ένδειξη διαμαρ-
τυρίας προς τη δημοτική αρχή
του Μώραλη που δέχθηκε να
συναντηθεί και να συνομιλήσει
με τους υπόδικους ναζί βουλευ-
τές Λαγό και Κούζηλο.

«Είναι σημαντικό να σταθούμε
κατ’ αρχάς στο ότι για μια ακό-
μα φορά στον Πειραιά το αντι-
φασιστικό κίνημα δεν επέτρεψε
στους φασίστες να κάνουν συγ-
κέντρωση στο κέντρο της πό-
λης. Αυτό είναι κάτι σημαντικό
αν σκεφτούμε πως οι γειτονιές
του Πειραιά είχαν μπει στο στό-
χαστρο των φασιστών και απο-

τέλεσαν μια πειραματική διαδι-
κασία για την προσπάθεια συγ-
κρότησης της ΧΑ» εξηγεί στην
ΕΑ ο Θανάσης Διαβολάκης.

«Από την άλλη μεριά πρέπει να
επισημάνουμε ότι τα προγράμ-
ματα που χρηματοδοτούνται
από την ΕΕ ή από άλλες πηγές
και υλοποιούνται με την βοήθεια
των ΜΚΟ εμάς μας βρίσκουν αν-
τίθετους, με την έννοια ότι διεκ-
δικούμε για τους πρόσφυγες τα
ίδια δικαιώματα που έχουν και οι
υπόλοιποι άνθρωποι. Δηλαδή το
δικαίωμα να ζουν όπου θέλουν
ελεύθεροι, όχι σε στρατόπεδα
φυλακές. Να μπορούν να δουλέ-
ψουν, να ενταχθούν στις δομές
Παιδείας, Υγείας, κοινωνικής

πρόνοιας, όπως όλοι οι υπόλοι-
ποι άνθρωποι. 

Δεν θεωρούμε ότι οι πρόσφυ-
γες είναι πεδίο κερδοφορίας για
κάποιους. Θέλουμε να είναι
στην ευθύνη των κοινωνικών
υπηρεσιών του δημοσίου, στους
δήμους, στα δημόσια νοσοκο-
μεία, στα δημόσια σχολεία. Η
ένταξη των προσφύγων σε αυτά
να γίνει με μαζικές προσλήψεις
εκπαιδευτικών, υγειονομικών.
Όχι πέταμα δημόσιου χρήματος
σε ΜΚΟ. Τα λεφτά να δοθούν
γιατί οι πρόσφυγες τα έχουν
ανάγκη αλλά να δοθούν μέσα
από τις δημόσιες υπηρεσίες»,
τονίζει ο Θ. Διαβολάκης.

Κ.Μ.

Δεν πάτησαν οι φασίστες 
στον Πειραιά

Με τα χυδαία ρατσιστικά και χρυσαυγίτικα
επιχειρήματα απάντησε η ιδιοκτήτρια του Ξε-
νοδοχείου City Plaza Αλίκη Παπαχελά στην
πολιτική τοποθέτηση του Πέτρου Κωνσταντί-
νου, εκλεγμένου δημοτικού συμβούλου με
την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, ότι
στηρίζει τις καταλήψεις των προσφύγων μέ-
σα σε αυτές και την κατάληψη του City Pla-
za. Η Παπαχελά και οι συνοδοιπόροι της υιο-
θέτησαν τα “επιχειρήματα” της Σκορδέλη,
του Παναγιώταρου  και της φασιστικής επι-
τροπής κατοίκων Αγ. Παντελεήμονα ότι ο Π.
Κωνσταντίνου είναι “ιδιοκτήτης 7 ΜΚΟ”.

Όλα ξεκίνησαν όταν στο δημοτικό συμ-
βούλιο της Αθήνας στις 20/4, ο Νικήτας Κα-
κλαμάνης έφερε το θέμα της κατάληψης
του City Plaza ζητώντας την επέμβαση ει-
σαγγελέων και ΜΑΤ. Είχε προηγηθεί ο νεο-
ναζί Κασιδιάρης, που δήλωσε ότι η Χρυσή
Αυγή καλεί την Αστυνομία να επέμβει και εί-
ναι έτοιμη να παρέμβει η ίδια η ναζιστική
συμμορία αν δεν το πράξει. 

«Είναι αταλάντευτη η θέση του Π. Κων-
σταντίνου και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για στήριξη
των καταλήψεων στέγης για τους πρόσφυ-
γες, αντιπαράθεσης με την καταστολή με
την Δεξιά του Κακλαμάνη και βέβαια σύγ-
κρουσης με τις απειλές των νεοναζί», ανα-
φέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Αν-
ταρσία στις γειτονιές της Αθήνας. 

«Με τους επιχειρηματίες ούτε έχω, ούτε
επιθυμώ να συνάψω σχέσεις συνεργασίας
και αβρότητας. Χαίρομαι κάθε φορά που οι
εργαζόμενοι απεργούν και καταλαμβάνουν
χώρους εργασίας, αμφισβητώντας την καπι-
ταλιστική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής»,
ανέφερε στην ανακοίνωση του ο Κωνσταντί-
νου. Θύμισε επίσης ότι η επιτροπή των ερ-
γαζομένων του ξενοδοχείου City Plaza είχε
εξ’ αρχής εκδώσει ανακοίνωση μέσω της
οποίας στηρίζει τον Χώρο Στέγασης Προ-
σφύγων στην οποία κατήγγειλε ότι «τους
οφείλονται αποζημιώσεις συνολικού ύψους
περί τις 180.000 ευρώ, διότι η ιδιοκτήτρια
του ακινήτου παρακρατούσε τον κινητό εξο-

πλισμό του ξενοδοχείου, ο οποίος έπρεπε
να έχει εκποιηθεί». 

Στην ανοιχτή επιστολή που έστειλαν οι κα-
ταληψίες και οι αλληλέγγυοι του City Plaza
αφού αναφέρονται εκτενώς στο οικονομικό
ποιόν της Παπαχελά εξηγώντας πως προέρ-
χεται από οικογένεια που πλούτισε μέσα από
τις μπίζνες που έκανε με την χούντα των
συνταγματαρχών, τονίζουν ότι και η ίδια βρέ-
θηκε το 2013 στη λίστα Ράιχενμπαχ των
1.600 ατόμων με τη μεγαλύτερη ακίνητη πε-
ριουσία στην Ελλάδα. Όπως υπογραμμίζουν
το εγχείρημα του City Plaza αποδεικνύει
στην πράξη τη σημασία της αλληλεγγύης και
ξεκαθαρίζουν πως δεν πρόκειται να τα παρα-
τήσουν αφού «άλλη ρύθμιση δεν υπάρχει πα-
ρά μόνο η επίλυση του προβλήματος της
αξιοπρεπούς στέγασης των εγκλωβισμένων
προσφύγων με ευθύνη του κράτους, εντός
του οικιστικού ιστού, με εξασφάλιση πλήρων
υπηρεσιών Υγείας και εκπαίδευσης, με χορή-
γηση ασύλου σε όσους-ες το επιθυμούν».

Κάτω τα χέρια από την κατάληψη προσφύγων City Plaza

Έχουν αρχίσει να ανοίγουν τα στόματα στον
Ασπρόπυργο ενάντια στις ρατσιστικές και φασι-
στικές επιθέσεις που συνεχίζονται με μεγαλύτε-
ρη ακόμα ένταση. Από τον Σεπτέμβρη του 2016
ακόμα είχε επισημανθεί η ύπαρξη ρατσιστική
συμμορίας που έκανε επιθέσεις σε μετανάστες
εργάτες που γύριζαν από την δουλειά τους. 

Όμως τους τελευταίους μήνες οι επιθέσεις
έχουν εντατικοποιηθεί με αποκορύφωμα τις μέ-
ρες του Πάσχα που είχαμε μπαράζ επιθέσεων με
12 και πλέον τραυματίες. Ανάμεσά τους η επίθε-
ση σε μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της νΚΑ, που δέ-
χτηκε απρόκλητη επίθεση από 4 φασίστες μέσα
στο λεωφορείο που γύρναγε σπίτι του. Στην πε-
ριοχή συνεχίζουν να λειτουργούν γραφεία της
ναζιστικής συμμορίας της ΧΑ. Η Ε.Α. μίλησε για
το θέμα με τον πρόεδρο της Πακιστανικής κοινό-
τητας Τζαβέντ Ασλάμ:

«Στον Ασπρόπυργο τους τελευταίους 6 μήνες
έχουμε συνέχεια ρατσιστικές επιθέσεις. Ειδικά
όμως την εβδομάδα του Πάσχα μέσα σε 4 μέρες
χτυπήσανε πάνω από 12 άτομα. Έχουμε κάνει
προσπάθειες να ενημερώσουμε την αστυνομία
αλλά κανείς δεν έχει κάνει τίποτα. Μιλάμε για
πάνω από 40 καταγγελίες για κρούσματα ρατσι-
στικών επιθέσεων. Όμως η αστυνομία δεν τους
πιάνει και γι’ αυτό συνεχίζουν να κάνουν τέτοιες
επιθέσεις. 

Καμπάνια

Τις επόμενες μέρες ετοιμαζόμαστε να πραγ-
ματοποιήσουμε μια μεγάλη σύσκεψη που θα κα-
λέσουμε όλους τους φορείς της περιοχής για να
ενημερώσουμε για την κατάσταση και να δούμε
πώς θα αντιμετωπίσουμε τις επιθέσεις και την
τρομοκρατία. Θα ξεκινήσουμε μια μεγάλη καμ-
πάνια ενάντια στις επιθέσεις που δέχονται οι με-
τανάστες εργάτες στον Ασπρόπυργο. 

Ήδη οι επιθέσεις έχουν προβληματίσει και
τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής. Υπάρ-
χουν και Έλληνες οι οποίοι έχουν αρχίσει να μι-
λάνε ανοιχτά ενάντια σε αυτούς που πραγματο-
ποιούν τις επιθέσεις. Ένας εργοδότης έλεγε
πως είναι μπράβοι φουσκωτοί που γυμνάζονται
μόνο και μόνο για να κάνουν φασαρίες και να
χτυπάνε κόσμο. Λειτουργούν οργανωμένα. Χω-
ρίς πινακίδες και στα κρυφά. Προς το παρόν
όμως οι περισσότεροι έχουν τρομοκρατηθεί και
φοβούνται να μιλήσουν και να κάνουν οποιαδή-
ποτε κίνηση. Το ίδιο συμβαίνει και με κάποια παι-
διά που έχουν χτυπηθεί. Πάνε στο νοσοκομείο
αλλά μετά δεν κάνουν μήνυση γιατί φοβούνται
πως δεν θα γίνει τίποτα ενώ αυτοί θα έχουν τα-
λαιπωρηθεί για ώρες ακόμα και μέρες.

Πάνε να καταγγείλουν τις επιθέσεις και με
οποιαδήποτε δικαιολογία βρίσκουν τους κρατάνε
μέσα, τρεις, τέσσερεις ακόμα και δέκα μέρες. Εί-
ναι σίγουρο πως από την αστυνομία αυτό το κά-
νουν για να στείλουν μήνυμα στους μετανάστες
να μην πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα να κά-
νουν καταγγελίες. Δίνουν θάρρος στους φασί-
στες-χρυσαυγίτες και τρομοκρατούν τους μετα-
νάστες για να μην κάνουν καταγγελίες» ανέφερε
ο Τζαβέντ Ασλάμ.

Σταματήστε 
τις δολοφονικές
επιθέσεις 
στον Ασπρόπυργο

Πειραιάς, 26/4



Η υπόθεση της επίθεσης σε αντιφασίστες στην Πάρο από το
περιφερόμενο τάγμα εφόδου της Νίκαιας στις 28/2/13 εκτυλίχ-
θηκε την 148η (27/4) και την 149η (2/5) δικάσιμους στο Εφετείο
και στις φυλακές Κορυδαλλού αντίστοιχα. 

Η υπόθεση της Πάρου που δεν έχει διερευνηθεί ποτέ από
την δικαστική εξουσία αφού κανείς δεν συνελήφθη εκείνο το
βράδυ είναι μια από τις σημαντικότερες συνεκδικαζόμενες υπο-
θέσεις αφού εμπλέκει απευθείας τον ναζί βουλευτή Νίκο Μίχο
που αναγνωρίστηκε και από τους δυο μάρτυρες Μαρία Τρού-
λου, νηπιαγωγό και Σάββα Μαυρίδη, κουρδιστή, τεχνικό μουσι-
κών οργάνων, σαν ένας από τους βασικούς δράστες της δολο-
φονικής επίθεσης. 

Συμμετοχή στην σφοδρότατη επίθεση που θα μπορούσε να
έχει και νεκρούς είχαν και στελέχη της ΧΑ που κατηγορούνται
και για άλλες επιθέσεις, όπως οι Πατέλης, Καζατζόγλου και
Τσακανίκας βασικά μέλη του τάγματος εφόδου της Νίκαιας,
συγκατηγορούμενοι του Ρουπακιά για τη δολοφονία του Φύσσα
και με άμεσες επαφές με τον Λαγό και την κοινοβουλευτική
ομάδα. Ο χρυσαυγίτικος συρφετός (20-30 φουσκωτοί με μηχα-
νές και αυτοκίνητα), που εκτός από το Μίχο συνόδευαν και τους
ναζί βουλευτές Λαγό και  Παναγιώταρο, με επίσημη αιτιολογία
την κοπή βασιλόπιτας, έκαναν απόβαση στο νησί για να επιβά-
λουν το φόβο και την τρομοκρατία. Μαζί τους με το ίδιο καράβι

έφτασαν τρεις δοιμιρίες ΜΑΤ από την Νάξο και την Σύρο. 
Σ. Μαυρίδης και Μ. Τρούλου εκείνη την περίοδο ήταν ζευγά-

ρι. Αποφάσισαν να κατέβουν μαζί στην διαδήλωση που καλέ-
στηκε στο κέντρο της Πάρου εκείνο το βράδυ. “Εγώ δεν είχα
δει τόσο κόσμο ξανά στο νησί, περίπου 500 άτομα”, ανέφερε
στην κατάθεσή του ο Μαυρίδης. “Υπήρχε μουσική. Δεν είχε
προγραμματιστεί πορεία από ό,τι ξέρω. Βγήκε κάλεσμα στο μι-
κρόφωνο. Ήταν αυθόρμητο φαντάζομαι. Ακολούθησαν 250-300
άτομα, από όλες τις ηλικίες. Ανήλικοι, κυρίες με καροτσάκια.
Δεν ξέραμε πού θα πηγαίναμε” τόνισε ο Μαυρίδης.

Με μεταλλικό αντικείμενο

“Η Αστυνομία μας απέκλεισε τη δίοδο από τους κεντρικούς
δρόμους και πήγαμε από τα στενά, στα καλντερίμια” ανέφερε
στην κατάθεσή της η Μαρία Τρούλου .“Όσοι ήταν μπροστά
βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα ΜΑΤ και άρχισαν να οπισθοχω-
ρούν. Προσπάθησα να βρω διέξοδο γιατί έβλεπα κόσμο να έρ-
χεται προς τα πίσω και τα ΜΑΤ να χτυπάνε χαμηλά. Είδα ένα
ισόγειο τοιχίο μιας βεράντας και προσπάθησα να μπω μέσα.
Νιώθω κάποιον που είναι έξω από το μπαλκόνι να με πιάνει από
το κεφάλι, από τα μαλλιά και να χτυπάει με ορμή το κεφάλι μου
πάνω στο τοιχίο. Ζαλίστηκα και χάνω τις αισθήσεις μου. Ακο-
λούθως ο Μαυρίδης, που με έψαξε και ήρθε να να με βοηθήσει,
με σηκώνει και φωνάζει το όνομά μου και έτσι καταλαβαίνω ότι
είναι αυτός. Και τότε νιώθω και άλλο χτύπημα με μεταλλικό αν-
τικείμενο, ενώ με είχε σηκώσει ο Μαυρίδης.

Ήταν ένας άνδρας με αδρά χαρακτηριστικά, ήταν πάνω μου,
και είχε φως στο δρόμο. Με κρατούσε από τα πέτα του κοτλέ

παλτώ που φορούσα” καταλήγει αναφερόμενη στο Μίχο που λί-
γο αργότερα από φωτογραφίες θα αναγνώριζε ως το άτομο
που χτύπησε και αυτήν και τον Μαυρίδη. Αυτή έκανε 10 ράμα-
τα, ο Μαυρίδης 17. Δεν ήταν οι μόνοι που χτυπήθηκαν εκείνο
το βράδυ από τους μανιασμένους ναζί. Ένας ανήλικος μαθητής
και ένας Ολλανδός φωτογράφος είχαν την ατυχία να βρεθούν
μπροστά τους. 

“Η αστυνομία δεν ξανασχολήθηκε ποτέ με το περιστατικό.
Εκείνη την περίοδο οι χρυσαυγίτες είχαν ασυλία”, ανέφερε ο
Μαυρίδης για να εξηγήσει γιατί δεν κατονόμασαν από την αρχή
τον Μίχο ως δράστη της δολοφονικής επίθεσης. “Φοβόμουν
πως μια τέτοια καταγγελία θα είχε συνέπειες στη ζωή μου”.

Η Μαρία Τρούλου έκανε επίσημη καταγγελία -κατά αγνώ-
στων- και όλη την επόμενη περίοδο επίμονα μάζεψε φωτογρα-
φίες, βίντεο, ό,τι υλικό μπορούσε να δέσει την υπόθεση σε πε-
ρίπτωση που θα έφτανε σε προανακριτική εξέταση. Μετά την
δολοφονία του Παύλου Φύσσα όταν οι δικαστικές αρχές άρχι-
σαν να ψάχνουν τις επιθέσεις σε όλη την Ελλάδα έφερε μαζί
της όλο το υλικό και το κατέθεσε στις ανακρίτριες. 
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“Ε
μείς που έχουμε βασανιστεί πάρα
πολύ από τους παππούδες και τους
πατεράδες τους, γιατί είναι τα αυ-

θεντικά παιδιά των βασανιστών μας, δεν θα
αφήσουμε τον φασισμό να περάσει στη χώρα
μας. Όλοι μαζί. Δεν θα μας χωρίσει τίποτα στη
μάχη ενάντια στο φασισμό. Επί εφτά χρόνια
νιώσαμε στην πλάτη μας τον φασισμό. Εδώ
στο Εφετείο που τότε ήταν οι φυλακές Αβέρωφ
ήμουν κλεισμένος επί ενάμιση χρόνο. Και στα-
θήκαμε όρθιοι και ας ήμασταν νέοι. Γιατί είχα-
με τις ιδέες μας και τη συνείδηση που έλεγε:
Ποτέ πια φασισμός» είπε ο Κώστας Μανταίος
πρόεδρος του Συλλόγου Φυλακισθέντων και
Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ) στο σύν-
τομο χαιρετισμό του στην συγκέντρωση που
οργανώθηκε το πρωί της Πέμπτης 27/4 έξω
από τη δίκη της ΧΑ στο Εφετείο της Αθήνας.

Η συγκέντρωση με το διπλό μήνυμα έγινε με
αφορμή τη συμπλήρωση δυο ετών από την
έναρξη της δίκης (20/4/15) και 50 χρόνων από
την μαύρη επέτειο του πραξικοπήματος της
21ης Απρίλη ‘67. Οργανώθηκε μετά από κάλε-
σμα της ΚΕΕΡΦΑ και με την στήριξη του
ΣΦΕΑ, της ΑΔΕΔΥ, της ΠΕΝΕΝ, της Γ’ ΕΛΜΕ,
του Δήμου Κορυδαλλού και της Πακιστανικής
Κοινότητας Ελλάδας ενώ συμμετείχαν με στά-
ση εργασίας οι γιατροί της ΕΙΝΑΠ και εργαζό-
μενοι στα σωματεία των νοσοκομείων Αγ. Σάβ-
βας και Γεννηματάς.

«Η μάχη που δίνουμε ενάντια στο ρατσισμό
και τους ναζί της ΧΑ δένεται με τη σκληρή μά-
χη ενάντια στο 4ο μνημόνιο της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τις υποδείξεις της τρόικα»,
ανέφερε στην ομιλία του ο Κώστας Καταρα-
χιάς, γιατρός, πρόεδρος στο σωματείο του Αγ.
Σάββα, ενώ ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός, μέ-
λος του Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ, θύμισε την σημαντική
αντιφασιστική απεργία στις 20 του Απρίλη

2015 την μέρα που ξεκίναγε η δίκη. Ο Τζαβέντ
Ασλάμ από την Πακιστανική Κοινότητα μίλησε
έχοντας στο πλευρό του τον Αμπντούλ Λατίφ
ένα από τα θύματα των ρατσιστικών επιθέσε-
ων στον Ασπρόπυργο.

Στην συγκέντρωση συμμετείχαν με πανό η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το τμήμα LGBTQ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, φοιτητές από τα ΤΕΙ Αθήνας, την Πάντειο
και τη Νομική, η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου,
ο Αντιφασιστικός Συντονισμός Μαρουσιού και
Βορείων και η ΟΡΜΑ. 

Παρούσες

Παρούσες στο Εφετείο ήταν τόσο η Μαρία
Κασκαρίκα μητέρα του 24χρονου φοιτητή Αλέ-
ξη Λάζαρη που δέχτηκε πριν τρεις βδομάδες
δολοφονική επίθεση έξω από τα γραφεία της
ΧΑ στη Μεσογείων, όσο και η Μάγδα Φύσσα
που όπως πάντα ήταν εκεί, είτε η δίκη γίνεται
στο Εφετείο είτε στον Κορυδαλλό. 

«Σήμερα δεν διαδηλώνουμε απλά για κάποιες
βουβές επετείους αλλά συνεχίζουμε να δίνουμε

μια ζωντανή μάχη ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες» ανέφερε η Ιλιρίντα Μουσαράι
εκπρόσωπος των φοιτητών της ΝΟΠΕ.

Tη συγκέντρωση χαιρέτισε ο Γιάννης Σηφα-
κάκης εκ μέρους της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Για
τις μάχες της επόμενης περιόδου τόσο στην
Ελλάδα όσο και διεθνώς μίλησε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. 

«Οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής στη δίκη
της ΧΑ τιμάμε τους αγωνιστές του αντιδικτα-
τορικού αγώνα και αποτίουμε φόρο τιμής
στους νεκρούς, στους φυλακισθέντες και τους
εξορισθέντες της δικτατορίας και δεν ξεχνάμε
τον κίνδυνο του φασισμού», ανέφερε στην αρ-
χή της ομιλίας του ο Κώστας Παπαδάκης εκ
μέρους των δικηγόρων πολιτικής αγωγής. 

«Δυο χρόνια μετά την έναρξη της δίκης η
μέρα της τελικής κρίσης για τα εγκλήματα και
την τρομοκρατία της ΧΑ αρχίζει να πλησιάζει.
Παρόλο που δικάζονται με κατηγορίες λιγότε-
ρες από αυτές που αντιστοιχούν στα εγκλήμα-
τά τους, όσο και αν προσπαθούν να βάλουν

εμπόδια και να προκαλούν επεισόδια, όσο και
αν το παίζουν νόμιμο πολιτικό κόμμα, η ώρα
να καταδικαστούν όπως τους αξίζει πλησιάζει.
Με την καθημερινή μας παρουσία μέσα και
έξω από τη δίκη δίνουμε τη μάχη της αποκά-
λυψης του εγκληματικού χαρακτήρα της ΧΑ
αλλά μαζί δίνουμε και τη μάχη της υπεράσπι-
σης των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευ-
θεριών του λαού απέναντι στη φασιστική απει-
λή. Η σημερινή συγκέντρωση δείχνει το δρόμο
για τη δίκη-καταδίκη της ΧΑ μέσα και έξω από
τα δικαστήρια».

Κυριάκος Μπάνος

Αναγνώρισαν 
τον Μίχο

Οι επόμενες δικάσιμοι
Αλλαγή χώρου από τον Κορυδαλλό στο Εφετείο ανα-

κοινώθηκε για τις 30/5. Οι ημερομηνίες για το Μάη πλέον
είναι ως εξής: 8/5, 16/5, 22/5 και 30/5 στο Εφετείο, 9/5,
15/5, 23/5, 26/5 στον Κορυδαλλό. Ανακοινώθηκαν οι συνε-
δριάσεις του δικαστηρίου και για τον Ιούνιο: 1/6, 8/6, 20/6
και 30/6 στο Κορυδαλλό και 2/6, 6/6, 13/6, 26/6, 28/6 στο
Εφετείο.

Συνέντευξη τύπου –αποτίμηση των 2
ετών της δικαστικής μάχης– καλούν

οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής
στην δίκη των ναζί της Χρυσή Aυγή, την
Πέμπτη 4 Μάη, στις 12.30μμ, στην αί-
θουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, 1ος
όροφος). Οι δικηγόροι θα μιλήσουν για
την πρόοδο και την αναμενόμενη ολο-
κλήρωση της δικαστικής διαδικασίας,
για την τακτική της Χρυσής Αυγής εν-
τός και εκτός της δικαστικής αίθουσας
και για τις πρόσφατες επιθέσεις μελών
της Χρυσής Αυγής, ενώ θα κάνουν ιδι-
αίτερο κάλεσμα για την μεγάλη συναυ-
λία με τους Sadomas, Mc Yinka, Radio
Sol, Δημήτρη Πουλικάκο, Σπυριδούλα
και Villagers of Ioannina City που οργα-
νώνεται την Κυριακή 7/5 στο Gagarin
(Λιοσίων 205) για την στήριξη και την
ενίσχυση της πολιτικής αγωγής. Η είσο-
δος είναι ελεύθερη ενώ θα κυκλοφορή-
σουν κουτιά οικονομικής ενίσχυσης.

Συγκέντρωση στο Εφετείο με διπλό μήνυμα

Εφετείο Αθήνας, 27/4
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Κάθε μέρα κλείνει με μια μεγάλη συζήτηση...

Κυριακή 21Μάη ΑΣΟΕΕ

Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00

Ένας κόσμος σε κρίση
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ειδικευόμενη γιατρός

Μελτέμ Οράλ, DSIP Τουρκία

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

Βασιλεία Χαρλαύτη, φοιτήτρια ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας

Πέμπτη 18Μάη 

ΑΣΟΕΕ Αμφιθέατρο Δεριγνύ 19.00-21.00

Η εργατική αντίσταση θα νικήσει
Τάσος Αναστασιάδης, Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια

Χρίστος Αργύρης, Γενικό Συμβούλιο 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 

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2017 / ΑΣΟΕΕ 18, 20 & 21, NOΠΕ 19 Μάη

Παρασκευή 19Μάη ΝΟΠΕ Αμφ. Παπαρηγοπούλου 19.00-21.00

Η πάλη ενάντια στον ρατσισμό 
και τη φασιστική απειλή
Δημήτρης Αγγελίδης, δημοσιογράφος 
Γαβρίλος Κασιμάτης, ΠΟΣΠΕΡΤ 

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

Βασίλης Κουκαλάνι, Ηθοποιός - Σκηνοθέτης

Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημ. σύμβουλος Αθήνας

Τζορτζ Μάρτιν, ΗΠΑ, Καμπάνια κατά του Τράμπ
Πρόσφυγες από το Σχιστό

Σάββατο 20Μάη ΑΣΟΕΕ Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00

100 χρόνια από τη 
Ρώσικη Επανάσταση

Ουτοπία ή επικαιρότητα;
Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, πανεπιστημιακός ΦΛΣ Αθήνας

Κώστας Παπαδάκης, πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Βασίλης Συλαϊδής, ΔΣ σωματείου Ιντρακόμ 

Πάνος Γκαργκάνας, Εργατική Αλληλεγγύη
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Τ
έσσερις από τους αγωνιστές
που συμμετείχαν στην κατάλη-
ψη της Ελληνικής Πρεσβείας

στη Βρετανία, μια βδομάδα μετά το
πραξικόπημα του 1967, μίλησαν στο
Λονδίνο την Παρασκευή, με αφορμή
τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την
κατάληψη.

Ο Μάικλ Ραντλ από την ειρηνιστι-
κή οργάνωση Επιτροπή των 100,
ήταν ένας από τους τρεις που φυλα-
κίστηκε μετά την κατάληψη (στους
πιο πολλούς επιβλήθηκαν ποινές με
αναστολή). Αρχικά ο Μάικλ μίλησε
για τους δεσμούς ανάμεσα στο αντι-
πολεμικό κίνημα της Βρετανίας και
την Αριστερά στην Ελλάδα, με τη
συμμετοχή του Γρηγόρη Λαμπράκη
στις κινητοποιήσεις του CND αλλά
και τις διαδηλώσεις ενάντια στην
επίσκεψη του βασιλιά Παύλου και
της Φρειδερίκης. Στη συνέχεια θύμι-
σε πώς έγινε η κατάληψη: “Στην αρ-
χή μια πολύ μικρή ομάδα πήγε και
χτύπησε την πόρτα της Πρεσβείας
κι όταν την άνοιξαν, από ένα ταχυ-
δρομικό φορτηγάκι που είχε σταμα-
τήσει ακριβώς απ'έξω, πετάχτηκαν
γύρω στα 100 άτομα και μπήκαν μέ-
σα για να καταλάβουν το κτίριο”.
Κάποιες εφημερίδες τότε μίλησαν
για “επεισόδια”. Αλλά όπως είπε ο
Μάικλ, “αν έγιναν τα οποιαδήποτε
επεισόδια ήταν από την αστυνομία.
Μπήκαν μέσα σπάζοντας τα τζάμια
για να μας βγάλουν έξω”.

Η Τζέλα Βαρνάβα – Σκούρα και η
Μαρία Στύλλου και οι δύο φοιτή-
τριες τότε του London School of
Economics (LSE), ταξίδεψαν από
την Ελλάδα για να παρευρεθούν
στην εκδήλωση.

Η Τζέλα ήταν μια από αυτούς που
κατάφεραν να αποδράσουν από το
βαν της αστυνομίας μετά τη σύλλη-
ψή τους όταν οι αστυνομικοί έσπα-

σαν την κατάληψη. “Η αστυνομία
ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν έγινε από-
δραση. Ήταν ένα από τα πολλά ψέ-
ματα που είπαν”. Έπειτα μετέφερε
τις αντιδράσεις για την κατάληψη,
από κόσμο που βρισκόταν εκείνη τη
στιγμή στην Ελλάδα. “Ήταν μια από
τις πρώτες ριψοκίνδυνες ενέργειες
που έσπαγαν τη σιωπή γύρω από το
πραξικόπημα” είπε. “Ήταν μια ηλια-
χτίδα ελπίδας”.

“Καρπός του ‘68”

Η Μαρία έβαλε τη διεθνή διάστα-
ση του πραξικοπήματος και της κα-
τάληψης. “Πολλοί από εμάς που κα-
ταλάβαμε την Πρεσβεία, λίγες βδο-
μάδες πριν κάναμε κατάληψη στο

LSE” είπε. “Ήμασταν καρπός του
'68. Αναπτυσόταν σε κάθε χώρα ένα
κλίμα εξέγερσης, μια πόλωση, μια
ριζοσπαστικοποίηση. Η Χούντα επι-
βλήθηκε για να καταστείλει τους
αγώνες από τα κάτω, που είχαν συν-
ταράξει την Ελλάδα, με αποκορύφω-
μα τα Ιουλιανά του '65” συνέχισε.
“Το πέτυχαν; Όχι! Οι απεργίες ξα-
νάρχισαν τον τρίτο χρόνο της Χούν-
τας. Πολύ σημαντικές απεργίες. Και
μετά ήρθε η εξέγερση του Πολυτε-
χνείου”.

Περίπου 70 άτομα συμμετείχαν
στην εκδήλωση που οργανώθηκε
από το Greece Solidarity Campaign
και το Antifascist Action for Greece.
Η συζήτηση έλαβε χώρα στα γρα-

φεία του συνδικάτου Unite και άνοι-
ξε με χαιρετισμό από την μεταβατι-
κή γενική γραμματέα του συνδικά-
του, Γκέιλ Κάρτμέηλ.

Ο Ισίδωρος Διακίδης, δημοτικός
σύμβουλος σήμερα στο Χάριγκέη
του Βόρειου Λονδίνου, ήταν φοιτη-
τής στην υπό κατάληψη σχολή της
Αρχιτεκτονικής στην Αθήνα το βρά-
δυ του πραξικοπήματος. “Η μόνη
ενημέρωση που μπορούσαμε να
έχουμε από τον έξω κόσμο ήταν από
ένα τρανζιστοράκι, αλλά κι αυτό το
μόνο που έκανε ήταν να παίζει στρα-
τιωτικά εμβατήρια. Μετά είδαμε να
περνάει ένα τανκ. Ήταν γεγονός. Η
δικτατορία μόλις ξεκινούσε”. 

Ένα τρίο ελλήνων μουσικών έπαι-

ξε τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Η Ίρις Μαυράκη, περιέγραψε πως
το τραγούδι “Αρνιέμαι”, έγινε ύμνος
αντίστασης αφού τραγουδήθηκε
από τα πλήθη στην κηδεία του ποι-
ητή Γιώργου Σεφέρη. 

Καταπίεση

Αρκετοί άλλοι μίλησαν, ενώ τηρή-
θηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύμα-
τα της καταπίεσης στην Ελλάδα όλα
αυτά τα χρόνια και διαβάστηκε η κα-
τάθεση ενός πολιτικού κρατούμενου
την περίοδο της Χούντας. Οι τοίχοι
της αίθουσας ήταν διακοσμημένοι
με αφίσες από την Ελλάδα, ανάμεσά
τους αφίσες της ΚΕΕΡΦΑ για την
καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Στηβ
Τζέφρις, επίσης φοιτητής στο LSE
τότε, ακτιβιστής στη Σοσιαλιστική
Επιτροπή του φοιτητικού συλλόγου
και ο άνθρωπος που ανακοίνωνε με
τη ντουντούκα από το παράθυρο
της Πρεσβείας την κατάληψη. Μίλη-
σε για τη σημασία που έχει να θυμό-
μαστε την αντίσταση στη Χούντα,
τώρα που στη Γαλλία το φασιστικό
Εθνικό Μέτωπο έχει περάσει στο
δεύτερο γύρο των προεδρικών
εκλογών.

Η κατάληψη της Πρεσβείας και η
ευρύτερη αντίσταση στην Ελλάδα,
είναι μια υπενθύμιση ότι ο αγώνας
από τα κάτω μπορεί να περνάει τα
σύνορα και να αλλάξει τον κόσμο.

Το βράδι της Τρίτης 2 Μάη, την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη τυ-
πωνόταν, βρισκόταν σε εξέλιξη στο
Λονδίνο εκδήλωση της κίνησης Uni-
te against Fascism με θέμα “Πώς
σταματάμε την άνοδο του ρατσι-
σμού και της ακροδεξιάς” με αφορ-
μή την παρουσία της Λεπέν στο δεύ-
τερο γύρο των γαλλικών εκλογών.

Η Μαρία Στύλλου θα είναι ομιλή-
τρια και στο τετραήμερο Μαρξισμός
2017 στην Αθήνα.

ΛΟΝΔΙΝΟ

Σ
ε 80.000 υπολογίζονται οι διαδηλωτές
που κατέβηκαν την Πρωτομαγιά στο
Παρίσι και σε 250.000 συνολικά σε όλη

τη χώρα στις φετινές διαδηλώσεις που ήταν
από τις μεγαλύτερες των τελευταίων ετών
και είχαν αντιφασιστικό χαρακτήρα.

«Στο Παρίσι την Πρωτομαγιά υπήρχαν πολ-
λές διαφορετικές προσυγκεντρώσεις και κα-
λέσματα, αλλά τελικά έγινε μια μεγάλη κοινή
πορεία από συνδικάτα, κόμματα, φορείς,
συλλογικότητες» μας μεταφέρει ο Μάνος
Καρτέρης. «Στην Ρεπουμπλίκ όπου καλούσαν
τα συνδικάτα, καλούσε και η καμπάνια
#ΝοnLepen που ξεκίνησε μέσω ίντερνετ.
Εκατοντάδες κίτρινα πλακάτ που έγραφαν
NonLepen μοιράστηκαν τα οποία τα έβλεπες
κατά τη διάρκεια της πορείας σε όλα τα
μπλοκ. Μεγάλο μπλοκ είχε η CGT που βάδιζε
στην κεφαλή της πορείας ενώ μαζικό μπλοκ
είχε και το NPA που ακολουθούσε. Μεγάλο
μπλοκ είχαν επίσης οι sans papiers. Η αστυ-
νομία στη Βαστίλη, στη μέση περίπου της

πορείας κατέβηκε από τα πεζοδρόμια και
ακολούθησε από πολύ κοντά κάνοντας Π και
κάπως έτσι ξεκίνησαν τα επεισόδια. 

Το πανό της CGT έγραφε “Κανένας εφησυ-
χασμός απέναντι σε αυτόν που πολεμάμε ένα
χρόνο” εννοώντας τον Μακρόν που πέρσι
ήταν ο βασικός εκφραστής του νομοσχεδίου
για τα εργασιακά και αναμένεται να κερδίσει
το δεύτερο γύρο. Κάποια στιγμή έφτασε στη
προσυγκέντρωση ενα μπλοκ κουστουμάτων
με σημαίες της Γαλλίας και της ΕΕ, το οποίο
για λίγη ώρα πήγε να ενσωματωθεί σε αυτό
ενάντια στη Λεπέν. Ήταν μέλη του κόμματος
του Μακρόν ο οποίος επίσης πήγε στη συγ-
κέντρωση νωρίς το πρωί αλλά μετά από δια-
μαρτυρίες εκ μέρους της CGT τελικά έφυγε.
Το απόγευμα ο Μακρόν μιλώντας σε συγκέν-
τρωση είπε ότι με τη στάση της το πρωί η
Αριστερά στρώνει το δρόμο στη Λεπέν!» 

Πηγαίνοντας προς την 7η Μαϊου και τη διε-
ξαγωγή του δεύτερου γύρου των εκλογών ο
Μακρόν φαίνεται να συγκεντρώνει στα γκά-
λοπ το 59%, μια μεγάλη διαφορά, όμως η Λε-
πέν αυξάνει το ποσοστό της. Και γι’ αυτό δεν
φταίει βέβαια η Αριστερά - είναι θράσος ο
Μακρόν να επιτίθεται στην Αριστερά ή στον
Μελανσόν χαρακτηρίζοντάς τον «άλλο άκρο»
γιατί καλεί τον κόσμο να μην ψηφίσει Λεπέν
αλλά δεν λέει «υποστηρίξτε Μακρόν». Φταίει
ο ίδιος ο Μακρόν και ο νεοφιλελευθερισμός
τον οποίο πρεσβεύει. Και δεν υπάρχει καλύ-
τερη απόδειξη από αυτό που συνέβη στην
επίσκεψή του στην πόλη καταγωγής του και
το δημόσιο γιουχάισμα που έφαγε από τους
εργάτες της βιομηχανίας Whirlpool. 

Λίγες μέρες πριν η Λεπέν «αποσύρθηκε» τά-
χα από την ηγεσία του Εθνικού Μετώπου για
να παριστάνει σαν νέος Ντε Γκολ την «πρό-

εδρο όλων των Γάλλων» - μπας και αποτινάξει
από πάνω της τη στάμπα του φασίστα και το
γεγονός ότι όπως και ο πατέρας της είναι πο-
λιτική απόγονος της κυβέρνησης του Βισί που
συνεργάστηκε με τους ναζί στην κατοχή.

Οι πρωτομαγιάτικες διαδηλώσεις στους
δρόμους των γαλλικών πόλεων είναι ιδιαίτε-
ρα σημαντικές ακριβώς γιατί την κρίσιμη αυ-
τή στιγμή ύψωσαν ένα μαζικό καθαρό ΟΧΙ
στο φασισμό ενώ ταυτόχρονα – και αυτό εί-
ναι διαφορετικό από όλες τις προηγούμενες
φορές – χωρίς πολλές αυταπάτες ότι ο οποι-
οσδήποτε Μακρόν (όπως και πιο πριν ο Σι-
ράκ) θα φράξουν το δρόμο στο φασισμό. 
• Στο τετραήμερο του Μαρξισμού θα είναι

ομιλήτρια η Βανίνα Τζιουντιτσελί για να μετα-
φέρει τις εμπειρίες από αυτό το κίνημα της
Γαλλίας.

Γ.Π.

Η Γαλλία που αντιστέκεται

Το πάνελ της εκδήλωσης στο
Λονδίνο για τα 50 χρόνια από
την κατάληψη της Πρεσβείας.
Από αριστερά προς τα δεξιά: 
Μαρία Στύλλου, Τζέλλα
Σκούρα, Μάικλ Ράντλ. Στην
άκρη δεξιά ο Στηβ Τζέφρις

Η αντίσταση στη Χούντα 
εμπνέει και σήμερα
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Οι εργάτες στους δρόμους
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Χ
ιλιάδες διαδήλωσαν στους δρό-
μους της Αθήνας για την εργατι-
κή Πρωτομαγιά, σε μια απεργια-

κή κινητοποίηση που συγκέντρωσε
αγωνίστριες κι αγωνιστές από όλο το
φάσμα των μαχών που ξεδιπλώνονται
αυτό το διάστημα ενάντια σε μνημόνια,
ρατσισμό, φασισμό και πόλεμο. Εργα-
ζόμενοι, αντιφασίστες, μετανάστες,
πρόσφυγες, φοιτητές και οργανώσεις
της Αριστεράς έδωσαν δυναμικό πα-
ρών και τον τόνο για την οργάνωση της
πανεργατικής απεργίας της 17 Μάη. 

Ξεκινώντας με προσυγκέντρωση στο
Μουσείο-Πολυτεχνείο, συμμετείχαν με
οργανωμένα μπλοκ μεταξύ άλλων η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη, το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων, ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια, οι φοιτητές του ΣΕΚ στις
σχολές, τα σωματεία εργαζόμενων Αγ.
Σάββα, Αγ. Κυριακού, εκτάκτων ΥΠΠΟ
και Ιντρακόμ, η ΠΟΣΠΕΡΤ, εργαζόμε-
νοι σε ΜΚΟ και camp, πρόσφυγες από
το Ελληνικό, τη Μαλακάσα και το City
Plaza, οι ΦΣ ΗΜΜΥ και ΝΟΠΕ, η Πακι-
στανική Κοινότητα Ελλάδας, η Κοινό-
τητα Μπαγκλαντές, ο Σύλλογος Αρι-
στοτέλης, το ΣΜΤ, η ΠΕΣΕΚ, εργαζό-
μενοι/ες στην ιδιωτική υγεία, η ΟΚΔΕ,
η Ροσινάντε, το ΕΕΚ, η ΟΡΜΑ και άλ-
λες οργανώσεις της αριστεράς και του
αναρχικού χώρου, σωματεία βάσης και
πρωτοβουλίες. Τέλος, η ΣΒΕΟΔ διακί-
νησε υλικό για την πανελλαδική απερ-
γία δικυκλιστών στις 25 Μάη για εται-
ρικό μηχανάκι, Μ.Α.Π., ΒΑΕ και συλλο-
γική σύμβαση, η Λαϊκή Συνέλευση Ν.
Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας κυκλο-
φόρησε καταγγελία για τις μεθόδους
τρομοκρατίας που προσπαθούν να επι-
βάλουν οι τραμπούκοι του Μελισσανί-
δη στην περιοχή, ενώ στη διαδήλωση
πήραν μέρος και Παλαιστίνιοι συμπα-
ραστάτες απεργών πείνας.

Μαζική παρουσία προσφύγων

Το σύνθημα «εργάτες ενωμένοι ποτέ
νικημένοι» έγινε πράξη χάρη στη μαζι-
κή παρουσία των προσφύγων και των
μεταναστών στη διαδήλωση. Η Ζόρα,
πρόσφυγας από το στρατόπεδο της
Μαλακάσας, δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη: «Διαδηλώνουμε σήμερα
μαζί με τους εργάτες γιατί βιώνουμε
μια άσχημη κατάσταση στα στρατόπε-
δα. Πάει ένας χρόνος και δυο μήνες
που είμαστε εκεί σε πολύ κακές συν-
θήκες. Θέλουμε να ανοίξουν τα σύνο-
ρα για πάντα και να πηγαίνει ο καθέ-
νας όπου θέλει. Όλη η οικογένειά μου
υποφέρει από ασθένειες και ψυχολογι-
κά προβλήματα: στρες, κατάθλιψη.
Εκτιμώ πολύ τους ντόπιους που έρχον-
ται στα στρατόπεδα και μας δείχνουν
αλληλεγγύη και ενότητα. Παλεύουν
για τους ανθρώπους και τα ανθρώπινα
δικαιώματα και ελπίζω ότι μαζί μπο-
ρούμε να ανοίξουμε τα σύνορα και τις
πόλεις». Η Μαρίνα από το στρατόπεδο
του Ελληνικού είπε χαρακτηριστικά για
ποιο πράγμα αγωνιζόμαστε σήμερα:

«Αζαντί» (ελευθερία). Η λέξη αυτή, που
είναι και το γνωστότερο σύνθημα των
προσφύγων στις διαδηλώσεις, απαν-
τάει ξεκάθαρα στα ψέματα του Υπ. Με-
τανάστευσης περί «φιλοξενίας» και
«ανοιχτών» δομών. 

Ο Αμπντούλ Κουντούς, πρόεδρος
της κοινότητας Μπαγκλαντές, είπε:
«Σήμερα, τη μέρα των εργατών, διαδη-
λώνουμε για όλους αυτούς τους μετα-
νάστες που δεν έχουν χαρτιά, διεκδι-
κούμε από την κυβέρνηση να τους νο-
μιμοποιήσει και να τους βγάλει από τα
κέντρα κράτησης. Απαιτούμε ίσα δι-
καιώματα, υπηκοότητα στους εργάτες
που είναι εδώ, ιθαγένεια για όλα τα
παιδιά».

Φοιτητές - εργατιά

Οι φοιτητές παλεύουν στο πλάι της
εργατιάς, όπως μας δήλωσε και η φοι-
τήτρια Άντρη Γεωργίου, λέγοντας: «οι
περισσότεροι φοιτητές ανταποκρίνον-
ταν θετικά στις εξορμήσεις που κάνα-
με για την πρωτομαγιά. Για παράδειγ-
μα ο αγώνας των καθαριστριών, το ότι
το πανεπιστήμιο επιχείρησε να φτιάξει
ομάδες εθελοντών από φοιτητές για
την καθαριότητα, μας έκανε να διεκδι-
κήσουμε κι εμείς μαζί τους προσλή-
ψεις. Είναι σημαντικό να ανοίξουμε
τους αγώνες και με άλλους φοιτητές,
οι φοιτητές πρέπει να αγωνίζονται μαζί
με τους εργάτες».

Τα εργατικά μπλοκ που πλημμύρι-
σαν την Αθήνα έδωσαν μια πρώτη γεύ-
ση από τη συνέχεια της μάχης ενάντια
σε παλιά και νέα μνημόνια και θύμισαν
ότι η εργατική Πρωτομαγιά αντανακλά
κάθε χρόνο όλους τους αγώνες της
εργατιάς. Όπως είπε στην ΕΑ η Βασι-
λική Κανέλλου, εργαζόμενη στο ΓΝΑ
Γεννηματάς: «Η σημερινή μέρα είναι
τιμή στον ξεσηκωμό του Σικάγο, είναι
ημέρα μνήμης αλλά και αγώνα. Σήμε-
ρα είναι απεργία και μας ενώνει ο αγώ-
νας για μια καλύτερη ζωή και μια καλύ-
τερη κοινωνία, δεν πιστεύουμε όσους
θέλουν να μας γυρίσουν σπίτι. Με το
σωματείο στο χώρο μου, όπου είμαι
συμβασιούχος μέσω ΟΑΕΔ ως μακρο-
χρόνια άνεργη, δίνουμε μάχες τόσο
για τις εργασιακές μας συνθήκες, όσο
και για την κοινωνία γενικά, για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες». Η
Άννα Τσινίκα, εργαζόμενη στην ΕΡΤ,
δήλωσε επίσης: «Θεωρώ πολιτικό κα-
θήκον κάθε εργαζόμενου να είναι σή-
μερα στους δρόμους, πέρα από το να
τιμήσουμε τους αγώνες που έγιναν
στο παρελθόν, πρέπει και να αντιστα-
θούμε στα μνημόνια και στην καταπίε-
ση που ζούμε. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
προσπαθούμε να συσπειρωθούμε: έγι-
νε μια σημαντική προσπάθεια με τη
βοήθεια της ΚΕΕΡΦΑ να γίνει ένα βή-
μα σχετικά με το αντιφασιστικό κίνημα,
έχουμε μια πρώτη μικρή νίκη. Προσπα-
θούμε να μεγαλώσουμε τις προσπά-
θειες, η συμμετοχή στην πανεργατική
της 17 Μαϊου είναι αυτονόητη».

Αφροδίτη Φράγκου

ΑΘΗΝΑ

Δ
ιεθνιστικό χαρακτήρα είχε η
φετινή συγκέντρωση της Πρω-
τομαγιάς στον Πειραιά στέλ-

νοντας το μήνυμα ότι ντόπιοι πρόσφυγες και μετανά-
στες παλεύουμε ενωμένοι ενάντια σε μνημόνια, πόλε-
μο, ρατσισμό και φασισμό. Τον τόνο στη συγκέντρω-
ση έδωσαν οι πρόσφυγες από το στρατόπεδο στο Σχι-
στό που έφτασαν στη συγκέντρωση με πούλμαν. 

Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση της φετινής
συγκέντρωσης πήρε ο Εργατικός Ταξικός Συντονι-
σμός Σωματείων, Συλλογικοτήτων και Συνδικαλιστών
Πειραιά, που δημιουργήθηκε τις προηγούμενες ημέ-
ρες. Συμμετείχαν με τα πανό τους η ΠΕΝΕΝ, το Σω-
ματείο Οδηγών, Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δή-
μου Πειραιά, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η Ερ-
γατική Λέσχη Κερατσινίου, η ΛΑΕ, η ΚΑΡ.   

Η συγκέντρωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό του Βα-
σίλη Γκιτάκου, Αντιπρόεδρου του Σωματείου Οδη-
γών, Μηχανικών και Εργατοτεχνιτών Δήμου Πειραιά.
Στη συνέχεια, ο Δημήτρης Γκερλές, αντιπρόεδρος
της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Υπουργείου Εμπορικής
Ναυτιλίας, κατήγγειλε στο χαιρετισμό του ότι το
υπουργείο μετατρέπεται καθημερινά σε στρατιωτικό
και κάλεσε στην 24ωρη γενική απεργία στις 17 Μάη. 

Ο Θανάσης Διαβολάκης, μέλος του ΔΣ της ΟΙΕΛΕ
θύμισε την μεγάλη απεργία του 1923 στον Πειραιά, σε

μία παρόμοια περίοδο, όπου το ελληνι-
κό κεφάλαιο περνούσε κρίση και η κυ-
βέρνηση έλεγε ότι οι εργάτες έπρεπε

να αποδεχθούν μειώσεις στους μισθούς και ελεύθε-
ρες απολύσεις. “Όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι πρέπει
να δυναμώσουμε τον αγώνα μας για να μην περάσει
το νέο τέταρτο μνημόνιο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ συμφώνησε με τους δανειστές. Να βγούμε σε
πανεργατικές απεργίες για να διεκδικήσουμε μόνιμη
και σταθερή δουλειά για όλους, αυξήσεις στους μι-
σθούς και στις συντάξεις, να παρθούν πίσω οι αντια-
σφαλιστικοί νόμοι, να μην περάσουν οι ιδιωτικοποι-
ήσεις. Ο αγώνας ντόπιων προσφύγων και μεταναστών
είναι κοινός, αγωνιζόμαστε για ίσα δικαιώματα για
όλους, για να κλείσουν τα στρατόπεδα-φυλακές, για
να ζήσουν οι πρόσφυγες στις πόλεις”, τόνισε. 

Ο Τζαμάλ, εκπρόσωπος των προσφύγων από το
Σχιστό, κατήγγειλε ότι τα κράτη της Ευρώπης υπο-
στηρίζουν μόνο στα λόγια τους πρόσφυγες αλλά
στην πράξη δεν κάνουν τίποτα.  

Μετά την κατάθεση στεφάνων στο μνημείο των πε-
σόντων του 1923 εκ μέρους των σωματείων, τα πανό
βγήκαν στο δρόμο και ακολούθησε πορεία μέχρι το
Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με κεντρικό σύνθημα “ερ-
γάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι”.   

Κατερίνα Θωίδου

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Με πολύ μαζική συμμετοχή τουλάχι-

στον 2 χιλιάδων ατόμων ξεκίνησε από το
Εργατικό Κέντρο η διαδήλωση της εργα-
τικής Πρωτομαγιάς στα Γιάννενα. Με
πανό συμμετείχαν το Εργατικό Κέντρο,
το ΠΑΜΕ, η ΕΛΜΕ, το Σωματείο Μετάλ-
λου, το Σωματείο του υπεραστικού ΚΤΕΛ
Ιωαννίνων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, το
ΚΚΕμλ, η ΑΚ και η ΕΣΕ. Το παρών έδω-
σαν και πολλοί εργαζόμενοι από διάφο-
ρους εργατικούς χώρους της πόλης
όπως οι Δήμοι και τα Νοσοκομεία καθώς
και μετανάστες. 

Η συζήτηση που κυριάρχησε ήταν η
αναγκαιότητα του απεργιακού κινήμα-
τος που θα δώσει τη μάχη απέναντι στα
μέτρα. Η πανεργατική της 17 Μάη ανα-
κοινώθηκε και από τη μικροφωνική. Επι-
κρατούσε ενθουσιασμός τόσο για τη μα-
ζικότητα της σημερινής πορείας όσο και
για τον απόηχο του καραβανιού της
Υγείας. Άνοιξε και η συζήτηση για την
προοπτική και το με ποια αριστερά ορ-
γανώνουμε αυτές τις μάχες κι επομένως
αυτά που οργανώνουμε, ο Μαρξισμός
και η εκδήλωση για τα 50 χρόνια από τη
Χούντα, είχαν μεγάλη ανταπόκριση. 

Γιούλη Καραγιαννάκου

ΠΑΤΡΑ
Στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς στην

Πάτρα συμμετείχαν οργανωμένα το Ερ-
γατικό Κέντρο, η ΕΛΜΕ, εργαζόμενοι από
τα νοσοκομεία, το ΣΕΚ,  η Εργατική Ενό-
τητα – Ανατροπή, ο Σύλλογος Εμποροϋ-
παλλήλων Πάτρας. Ξεκινώντας από το
Εργατικό Κέντρο προς τη Γούναρη γύρω
στα 400 άτομα διαδηλώσαμε με πολύ
παλμό, μαζί και με φοιτητές και κάνοντας
τη συζήτηση τόσο για την εκδήλωση που
ετοιμάζουμε για τα 50 χρόνια από τη
Χούντα όσο και για την οργάνωση της
πανεργατικής απεργίας στις 17 Μάη.
Στους δρόμους της Πάτρας διαδήλωσαν
επίσης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΠΑΜΕ.

Νεκτάριος Χάινταρ

ΒΟΛΟΣ
Πετυχημένη ήταν η πορεία της Πρω-

τομαγιάς στο Βόλο και αυτό που χρει-
άζεται είναι η αριστερά να αξιοποιήσει
αυτή τη δυνατότητα για τη σύγκρουση
με τα νέα μέτρα. Πρόσφυγες με το πανό
τους, εργαζόμενοι από διάφορους χώ-
ρους, φοιτητές και μαθητές διαδήλωσαν
με συνθήματα κατά των μνημονίων, του
πολέμου και του ρατσισμού. Στη διαδή-
λωση ήταν και φοιτητές από το τμήμα
Ειδικής Αγωγής που πήρε απόφαση στη
προηγούμενη συνέλευση να κατέβει στη
Πρωτομαγιά. Η πορεία ξεκίνησε από τη
κεντρική πλατεία του Βόλου και κατέλη-
ξε στη πλατεία ταχυδρόμου όπου κατα-
τέθηκαν στεφάνια. 

Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΝΙΑ
Πραγματοποιήθηκε στα Χανιά απερ-

γιακή διαδήλωση για την Εργατική Πρω-
τομαγιά με τη συμμετοχή περίπου 200
ατόμων, εργαζόμενων και φοιτητών. Χαι-
ρετισμούς απηύθυναν το Εργατικό Κέν-
τρο Χανίων, εκπρόσωπος του Σωματείου
ΔΕΥΑΧ Δ. Χανίων, της Πρωτοβουλίας
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του αερο-
δρομίου Χανίων, ο Μανώλης Γλέζος που
βρέθηκε στην πόλη κι ο Σεραφείμ Ρίζος
από το δημοτικό σχήμα Ανταρσία στα
Χανιά. Ακολούθησε πορεία στο κέντρο
της πόλης όπου συμμετείχαν με τα πανό
τους το Εργατικό Κέντρο, φοιτητές από
το Πολυτεχνείο Κρήτης, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
το ΣΕΚ, η Πρωτοβουλία Πολιτών ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου
Χανίων και μπλοκ αναρχικών. 

Ειρηναίος Μαράκης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Στην Εργατική Πρωτομαγιά στο Ηρά-

κλειο Κρήτης συμμετείχαν ενεργά μπλοκ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του ΣΕΚ, της ΛΑΕ, του
Σωματείου Ερευνητών (ΣΕΕΕΗ), του
ΣΜΤ καθώς και του φοιτητικού συλλό-
γου του τμήματος βιολογίας. Ξεχωριστή
συγκέντρωση και πορεία πραγματοποί-
ησε το ΠΑΜΕ, έχοντας ως αφετηρία την
Πλατεία Ελευθερίας. Με συνθήματα
υπέρ των εργατικών δικαιωμάτων, κατά
των μνημονίων και απαίτηση επιβολής
εργατικού ελέγχου καθ' όλη τη διάρκειά
της, η διαδήλωση έλαβε τέλος με απο-
νομή στεφάνου σε μνημείο στο κέντρο
της πόλης.

Αλίκη Δάκαρη 

ΞΑΝΘΗ
Δυναμική ήταν η πορεία των συνδικά-

των στην Ξάνθη. Οι διαδηλωτές συγκεν-
τρώθηκαν από νωρίς στο Εργατικό Κέν-
τρο, ανταποκρινόμενοι στα καλέσματα
της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ, του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια και της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Στο συλλαλητήριο συμμετείχαν το
Σωματείο Εργαζόμενων Νοσοκομείου
Ξάνθης, η Ένωση Μηχανικών του Δημο-
σίου (ΕΜΔΥΔΑΣ), το Σωματείο Εργαζό-
μενων στα “Πλαστικά Θράκης”, η ΕΛΜΕ
Ξάνθης, ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάν-
θης και ο Σύλλογος Δασκάλων Μειονοτι-
κών Σχολείων Αποφοίτων ΕΠΑΘ. Μετά
τις σύντομες ομιλίες, οι διαδηλωτές πο-
ρεύτηκαν στους δρόμους της πόλης με
συνθήματα ενάντια στο νέο μνημόνιο, τη
ρατσιστική ΕΕ-φρούριο, τις ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις και τους νεοναζί της
Χρυσής Αυγής. Λίγο αργότερα, ξεκίνησε
από την Πλατεία και η πορεία του ΠΑ-
ΜΕ/ΚΚΕ. Οι πορείες κατέληξαν στο Μνη-
μείο του Καπνεργάτη στο Εργατικό Κέν-
τρο, όπου οι διαδηλωτές απόθεσαν γα-
ρύφαλλα για να τιμήσουν τους νεκρούς
του Μάη του '36.

Παντελής Αποστολίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Πειραιάς

Στη Θεσσαλονίκη η εργα-
τική Πρωτομαγιά τιμήθηκε
με πορεία στην οποία συμ-
μετείχε όλη η Αριστερά.
Στην προσυγκέντρωση στην
Αγ. Σοφίας συμμετείχαν με
πανό το «Βοήθεια στο σπί-
τι», ο ΣΕΦΚ, ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια, η
ΚΕΕΡΦΑ, οι μαθητές Antica-
pitalista, η ΛΑΕ, η ΟΚΔΕ και
το Ξεκίνημα και ακολούθη-
σε πορεία που ενώθηκε με
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τους Φοιτη-
τικούς Συλλόγους και άλλα
σωματεία. Η πορεία κατέλη-
ξε στο μνημείο του καπνερ-
γάτη.

Φύλλια Πολίτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



Α
νάπτυξη με αύξηση της ζήτη-
σης; Είναι εφικτό χωρίς να
πάμε κόντρα στο κίνητρο του

κέρδους;

Για τους Κεϋνσιανούς, το πρόβλη-
μα της ύφεσης εστιάζεται στην έντα-
ξη της ελληνικής οικονομίας στην
ευρωζώνη, όπου υπάρχει η επιβε-
βλημένη ισοτιμία του ευρώ και ταυ-
τόχρονα  επιβάλλονται σκληροί δη-
μοσιονομικοί στόχοι για να αποπλη-
ρωθεί το χρέος, που αντιστρατεύον-
ται κάθε δυνατότητα αύξησης της
ζήτησης. Το συμπέρασμά τους είναι
ότι απαιτείται η επανάκτηση του
ελέγχου στην συναλλαγματική, νομι-
σματική και δημοσιονομική πολιτική,
προκειμένου να έχουμε τα εργαλεία
για να πετύχουμε αύξηση της ζήτη-
σης. 

Συγκεκριμένα χρειάζεται: α) να
βγούμε από την Ο.Ν.Ε., υϊοθετών-
τας το δικό μας εθνικό νόμισμα, που
θα το υποτιμήσουμε ως προς το ευ-
ρώ, προκειμένου να πουλάμε περισ-
σότερα  προϊόντα στο εξωτερικό
(αφού οι εξαγωγές θα φθηνύνουν),
αλλά και στο εσωτερικό (αφού τα
εγχώρια προϊόντα θα αντικαταστή-
σουν αρκετά από τα-ακριβότερα
πλέον- εισαγόμενα προϊόντα) β) να
ρίξουμε φτηνό-νέο χρήμα στον ιδιω-
τικό τομέα, μέσα από κρατικοποιημέ-
νες τράπεζες που θα δανείσουν στις
επιχειρήσεις τα χρήματα που θα πά-
ρουν από την εθνική-κεντρική τράπε-
ζα (η οποία θα εκδώσει νέο χρήμα
από το τίποτα, όπως ο Ντράγκι με
την ποσοτική του χαλάρωση, το λε-
γόμενο Q.E.) γ) να αρνηθούμε την
επίτευξη υφεσιακών-πρωτογενών
πλεονασμάτων με στάση πληρωμών
και επαναδιαπραγμάτευση του χρέ-
ους και να πάμε σε ελλειμματικούς
κρατικούς προϋπολογισμούς για να
δώσουμε την αρχική ώθηση στην
επέκταση των δαπανών.

Η επιχειρηματολογία στηρίζεται
στη θέση ότι η αυξημένη ζήτηση από
την ονομαστική υποτίμηση και από το
χρήμα που θα πέσει στην αγορά, δε
θα οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα πλη-
θωρισμού, αλλά θα οδηγήσει στην κι-
νητοποίηση του υποαπασχολούμενου
παγίου κεφαλαίου και των ανέργων.
Οι καπιταλιστές δε θα αφήσουν να
σκουριάζει το αργούν παραγωγικό
τους κεφάλαιο, αλλά θα προτιμήσουν
να ανταποκριθούν στην αυξημένη ζή-
τηση με αύξηση της παραγωγής και
της απασχόλησης και όχι με αύξηση
των τιμών των υφιστάμενων αγαθών
και υπηρεσιών που παράγουν. Το πο-
λιτικό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει
αμοιβαία επωφελής δρόμος για τους
εργάτες και τους αστούς.

Όμως η πραγματικότητα της κρί-
σης δείχνει ότι πρόκειται για ένα ανε-
δαφικό σχέδιο, ένα συμβιβαστικό
σχέδιο που επιχειρεί να αποφύγει τη
σφοδρή σύγκρουση μεταξύ των βα-
σικών τάξεων μέσα σε συνθήκες κρί-
σης, μια καινούργια αυταπάτη, σαν
το παλιότερο σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, αλ-
λά αυτή τη φορά, εκτός ΟΝΕ.

Ο Ντράγκι ήδη ρίχνει 80 δις ευρώ
το μήνα στις ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις και στα κράτη και το αποτέλε-
σμα είναι... να του τα γυρίζουν πίσω
ή να τα παίζουν στο χρηματιστήριο.

Η παραγωγή χρήματος από το τί-
ποτα δε δημιουργεί κάποια πραγμα-
τική αξία. Δημιουργεί ένα νέο χρέος.
Όμως η ζήτηση για δάνεια που θα
οδηγηθούν σε πραγματικές δαπάνες
και θα τονώσουν την παραγωγή είναι
μικρή, λόγω μειωμένων μελλοντικών
αποδόσεων κι όχι λόγω… κακής ψυ-
χολογίας.

Υποτίμηση;
Αλλά και η πολιτική της αύξησης

της ζήτησης μέσα από υποτίμηση
ενός νέου εθνικού νομίσματος, είναι
μια προβληματική πολιτική, τελικά
αδιέξοδη.

Ένα πρώτο κρατούμενο είναι ότι
αν καταφύγουν και οι άλλες χώρες
σε ανταγωνιστική υποτίμηση, τότε
ακυρώνεται το όποιο ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα.

Ένα δεύτερο κρατούμενο έρχεται
από την Ισλανδία, όπου μετά την υϊο-
θέτηση μιας πολιτικής υποτίμησης
του εθνικού νομίσματος, ο πληθωρι-
σμός έχει αυξηθεί κατά 20% στα εγ-
χώρια προϊόντα ενώ τα εισαγόμενα
έχουν γίνει κατά 50% ακριβότερα,
χτυπώντας το βιοτικό επίπεδο
(M.Roberts: The long depression,
page 165)

Η υποτίμηση του νομίσματος ση-
μαίνει πάντοτε την απώλεια της διε-
θνούς αγοραστικής δύναμης αυτών
που υποτιμούν το νόμισμά τους. Τα
ελληνικά προϊόντα θα πωλούνται για
λιγότερα ευρώ, σε σχέση με σήμερα.
Για να αγοράσουμε την ίδια ποσότη-
τα π.χ. γερμανικών προϊόντων θα
χρειάζεται να πουλήσουμε μια μεγα-

λύτερη ποσότητα ελληνικών προϊόν-
των, κάποια έξτρα προϊόντα. Αλλά τα
έξτρα προϊόντα είναι αξίες χρήσης
(καταναλωτικά ή επενδυτικά αγαθά)
που παράγονται στην πλευρά που
κάνει την υποτίμηση και χαρίζονται
στην άλλη πλευρά, που βρίσκεται με
ανατιμημένο νόμισμα. Ουσιαστικά εί-
ναι αξία και υπεραξία που αφαιρείται
από τη χώρα που κάνει την υποτίμη-
ση (το ποσοστό κέρδους της πέφτει)
και προστίθεται στη χώρα με το ανα-
τιμημένο νόμισμα (το ποσοστό κέρ-
δους της ανεβαίνει). Γι΄αυτό η υποτί-
μηση δεν είναι γενικότερα μια επιδιω-
κόμενη πολιτική για τους καπιταλι-
στές, χρησιμοποιείται σαν μια αμυντι-
κή στάση για να διαχειριστούν την
χαμηλότερη παραγωγικότητά τους
ως προς τους πιο προηγμένους, τε-
χνολογικά, διεθνείς ανταγωνιστές
τους. (Carchedi: from the crisis of sur-
plus value to the crisis of euro).

Μήπως όμως η υποτίμηση του νο-
μίσματος, τελικά, συνιστά εθνική-
αναπτυξιακή εναλλακτική, έστω και
με μείωση της διεθνούς αγοραστικής
δύναμης νοικοκυριών και επιχειρήσε-
ων, έστω παίρνοντας ένα κομμάτι
από τις άλλες χώρες, με κρατούμενο
ότι η ανεργία στην Ελλάδα είναι η με-
γαλύτερη στην Ε.Ε.;

H εμπειρία της εσωτερικής υποτί-
μησης δείχνει ότι δεν υπάρχει καν τέ-
τοιο ενδεχόμενο. Στη μνημονιακή πε-
ρίοδο, οι καπιταλιστές μείωσαν το
μοναδιαίο κόστος εργασίας με τη
μείωση του βασικού μισθού και την
κατάργηση των κλαδικών συμβάσε-
ων, ανακτώντας το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που «έχασαν» την πρώ-
τη δεκαετία της ευρωζώνης: η σχετι-
κή ανταγωνιστικότητα που χάθηκε
από την ελληνική οικονομία κατά την
πρώτη δεκαετία της ΟΝΕ, επειδή οι

ρυθμοί αύξησης των ελληνικών μι-
σθών ως προς τους γερμανικούς,
υπερκάλυψαν την αύξηση της ελληνι-
κής παραγωγικότητας ως προς τη
γερμανική, ανακτήθηκε μετά τα δυο
μνημόνια.

Αλλά ούτε οι εξαγωγές αυξήθηκαν,
ούτε παρατηρήθηκε υποκατάσταση
των εισαγόμενων προϊόντων με εγχώ-
ρια προϊόντα. Οι έλληνες εξαγωγείς
και συνολικά οι επιχειρηματίες, επέ-
λεξαν να αυξήσουν τα περιθώρια
κέρδους, διατηρώντας τις τιμές των
αγαθών που προσφέρουν, αλλά
έχοντας πλέον ένα μειωμένο εργατι-
κό κόστος. Απέδειξαν ότι δεν είχαν
πρόβλημα ανταγωνιστικότητας απέ-
ναντι στο γερμανικό κεφάλαιο επειδή
ο βασικός μικτός μισθός ήταν στα
751 και ο μέσος μικτός μισθός στο
ΙΚΑ είχε φτάσει στα 1400, το 2009.

Την ίδια επιλογή θα κάνουν και με
το εργαλείο της ονομαστικής υποτίμη-
σης, θα μειώσουν τους μισθούς, μέσω
του πληθωρισμού και θα κρατήσουν
τις διεθνείς τιμές των προϊόντων τους
σταθερές. Θα μειώσουν την αγοραστι-
κή δύναμη του κόσμου, αλλά όχι τη δι-
κή τους αγοραστική δύναμη, όχι τη δι-
κή τους διεθνή κερδοφορία.

Ποσοστό κέρδους
Ούτε τα ελλείμματα στο ισοζύγιο

εισαγωγών-εξαγωγών ενοχλούσαν
κανέναν πριν τη διεθνή ύφεση που
πυροδότησαν οι τραπεζίτες το 2007-
8. Όπως εξηγεί ο Γ.Μηλιός (http://
www.jmilios.gr/krisi-kai-litotita-enallak-
tiki-lysi/):  

«Η εισροή κεφαλαίου από το εξω-
τερικό δεν είναι δείγμα χαμηλής αν-
ταγωνιστικότητας. Αντίθετα προϋπο-
θέτει ένα ψηλό σε διεθνή σύγκριση
ποσοστό κέρδους της εγχώριας οικο-
νομίας και επομένως αυξημένες

προσδοκίες αποδόσεων… Οι χώρες
που σημείωσαν υψηλότερους ρυθ-
μούς μεγέθυνσης κατά βάση κατέλη-
ξαν με σημαντικά ελλείμματα στις
τρέχουσες συναλλαγές».

Το σύστημα Κρούγκμαν (https://
www.nytimes.com/2014/01/31/opin-
i on /k rugman- ta l k ing - t roub led -
turkey.html?_r=0), είναι σε κατάστα-
ση χρόνιας στασιμότητας «στην
οποία η ποσότητα που θέλουν να
αποταμιεύσουν οι άνθρωποι ξεπερ-
νάει τον όγκο των επενδύσεων που
αξίζει να κάνουν.»

Οι χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά
είχαν χαμηλότερους ρυθμούς ανά-
πτυξης από το Νότο, οι αποταμιεύ-
σεις τους κινούνταν προς το Νότο.
Όσο στην Ελλάδα είχαμε τους μεγα-
λύτερους ρυθμούς ανάπτυξης μέσα
στην ευρωζώνη, έστω με φούσκες
στις τιμές των ακινήτων, η ελληνική
οικονομία λειτουργούσε σαν μαγνή-
της που τραβούσε δανεικά κεφάλαια.
Η αύξηση των εγχώριων εισοδημά-
των διασφάλιζε στις αγορές την απο-
πληρωμή του αυξανόμενου ιδιωτικού
χρέους, αλλά και του δημόσιου χρέ-
ους (το κράτος είχε χαμηλά πρωτο-
γενή ελλείμματα, ως 2% ΑΕΠ, παρά
τη φοροαποφυγή της ελίτ και τους
μεγάλους εξοπλισμούς, αλλά το χρέ-
ος του φούσκωνε λόγω των 10 δις
ευρώ τόκων που παρήγαγε ετησίως
επειδή δανείζονταν για να τους πλη-
ρώνει, αυξάνοντάς το χρέος ισόπο-
σα).

Η κατάσταση άλλαξε όταν σταμά-
τησε η ανάπτυξη όλων και κόπηκε ο
δανεισμός. Τα καλοήθη χρέη, όπως
προεξοφλούσαν οι ίδιες οι αγορές,
μετατράπηκαν σε κακοήθη καρκινώ-
ματα. Ο πλουσιότερος ευρωπαϊκός
βορράς ακολούθησε πολιτική μη με-
ταβίβασης πόρων στο Νότο. Τα κρά-
τη που βρέθηκαν με ελλείμματα στις
εξωτερικές συναλλαγές επέβαλλαν,
μονόπλευρα, τη μεγαλύτερη λιτότη-
τα, προκειμένου να διασώσουν το
τραπεζικό τους σύστημα, αλλά και να
ισοσκελίσουν τα εξωτερικά τους ισο-
ζύγια. Το ελληνικό δημόσιο, μέσα
στη διετία 2008-9, αναλαμβάνοντας
να καλύψει όλες τις ζημιές του ιδιωτι-
κού τομέα, όπως η ανακεφαλαίωση
των τραπεζών, έφτασε το πρωτογε-
νές έλλειμμα από 2% στο 10% του
ΑΕΠ, από 5 δις, στα 25 δις!

Ο ενάρετος κύκλος μπορεί να
υπάρξει μόνο όταν οργανωθεί η οικο-
νομία πέρα από το πλαίσιο της κερ-
δοφορίας. Αναδιανομή των εισοδη-
μάτων με μείωση του χρόνου εργα-
σίας, διαγραφή των χρεών με ζημία
στους μεγαλοπιστωτές και ένας νέος
γύρος κρατικών επενδύσεων με ερ-
γατικό έλεγχο, κόντρα στο κίνητρο
της ατομικής κερδοφορίας. Αυτός εί-
ναι ένας δρόμος όπου δεν μπορούν
να συνυπάρξουν οι εργάτες και οι
αστοί, είναι ο δρόμος της αντικαπιτα-
λιστικής ανατροπής, που δε χωράει
στα καλούπια των Ο.Ν.Ε. και Ε.Ε.

Γιάννης Θεοχάρης, Δ.Σ. Σωματείου
Εργαζομένων Ιntracom, Δ.Σ. ΠΟΕΜ
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Δεν αρκεί ο Κέινς
χρειαζόμαστε Μαρξ



Ό
λες τους τις δυνάμεις για την ενίσχυση
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις
φοιτητικές εκλογές στις 17 Μάη και το δυ-

νάμωμα των επαναστατικών ιδεών μέσα από το τε-
τραήμερο φεστιβάλ “Μαρξισμός 2017” που ακο-
λουθεί, δίνουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του
ΣΕΚ.

“Ένα μεγάλο πανό για το Μαρξισμό κοσμεί πλέ-
ον κεντρικό κτίριο του Παντείου”, μας είπε ο Άρης
Αναστασίου, φοιτητής στη σχολή, “Όπως είχαμε
γεμίσει με πανό και αφίσες το πανεπιστήμιο για την
αντιρατσιστική-αντιφασιστική μέρα δράσης στις 18
Μάρτη, κάτι που έπαιξε ρόλο στη συμμετοχή των
φοιτητών στη διαδήλωση, έτσι και τώρα η εμφάνι-
σή μας στη σχολή κάνει αίσθηση. Καθημερινά κά-
νουμε ανακοινώσεις στα μαθήματα και εξορμήσεις
στους διαδρόμους ώστε όλοι να ενημερωθούν για
το τετραήμερο. Τρεις φοιτητές συμπλήρωσαν την
πρόσκλησή τους τις προηγούμενες μέρες. Η εικό-
να που θέλουν να μας παρουσιάσουν, ειδικά ενό-
ψει φοιτητικών εκλογών, ότι η νεολαία ψηφίζει δε-
ξιά, είναι απολίτικη και το μόνο που τη νοιάζει είναι
η καλοπέρασή της, είναι ψεύτικη. Αρκεί η αριστερά
να πάρει τις πρωτοβουλίες που εκφράζουν την
αγωνιστική διάθεση των φοιτητών”.

“Η μάχη ενάντια στο τέταρτο μνημόνιο και τη
συμφωνία της Μάλτας, ο αγώνας ενάντια στο ρα-
τσισμό και την Ευρώπη-Φρούριο, η πάλη ενάντια
στους φασίστες και τους νεοναζί είναι τα κύρια θέ-
ματα συζήτησής μας με τους φοιτητές αυτές τις
μέρες ενημερώνοντάς τους για το Μαρξισμό”, μας
είπε ο Αργύρης Σκούρτης, φοιτητής στη σχολή
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του
ΤΕΙ Αθήνας, “Έχουμε ήδη διακοσμήσει τη σχολή με
ένα μεγάλο πανό και αφίσες και θα συνεχίσουμε
τις καθημερινές εξορμήσεις, με την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη και το πρόγραμμα του Μαρξισμού. Έτσι
θα καταφέρουμε και να ενισχυθεί η αντικαπιταλι-
στική αριστερά στις εκλογές της 17ης Μάη”.

“Την περασμένη Τετάρτη οργανώσαμε εξόρμηση
στην ΑΣΟΕΕ για να ενημερώσουμε για το Μαρξι-

σμό”, μας είπε η Σοφία Σισμάνη, “Η σχολή είχε πά-
ρα πολύ κόσμο και η συζήτηση άνοιγε για όλα τα
ζητήματα, για τις γαλλικές εκλογές, για το τουρκι-
κό δημοψήφισμα, γενικά για τις εξελίξεις τόσο διε-
θνώς όσο και εδώ με το νέο μνημόνιο και όλες τις
επιθέσεις. Ενημερώναμε επίσης για την αντιφασι-
στική συγκέντρωση της επόμενης μέρας έξω από
τη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο και όλοι
συμφωνούσαν ότι τα γραφεία των νεοναζί πρέπει
να κλείσουν παντού και αυτοί να μπουν στη φυλα-
κή. Θα συνεχίσουμε αυτές τις εξορμήσεις και μέχρι
αλλά και μετά το Μαρξισμό”.

Εναλλακτική

“Ο χώρος της Πανεπιστημιούπολης είναι γεμά-
τος με αφίσες και πανό για το Μαρξισμό”, μας είπε
η Ειρήνη Αντύπα, φοιτήτρια στη Φιλοσοφική, “Με
εξορμήσεις στην είσοδο και το αίθριο της σχολής
μου συζητάμε με αρκετό κόσμο που έχει αγανακτή-
σει με όσα γίνονται από την πλευρά της κυβέρνη-
σης. Αρκετοί αγοράζουν την Εργατική Αλληλεγγύη.
Προσωπικά, είναι η πρώτη φορά που θα παρακο-
λουθήσω το Μαρξισμό και το βρίσκω πολύ ενδια-
φέρον ότι οι συζητήσεις αφορούν τόσες πτυχές
της ιστορίας και της επαναστατικής θεωρίας, πολ-
λές από τις οποίες είναι άγνωστες. Μαζί με το
Μαρξισμό οργανώνουμε και τις φοιτητικές εκλο-
γές, γιατί θέλουμε να δυναμώσουν τα ΕΑΑΚ και η
αριστερή εναλλακτική”. 

“Στο κέντρο της δράσης μας την περασμένη
εβδομάδα ήταν η Ιατρική με στόχο να συμμετέχου-
με στο απεργιακό Καραβάνι της Υγείας”, μας είπε
η Λουίζα Γκίκα, από την Ιατρική Ιωαννίνων, “Και,
παρότι δεν πήρε απόφαση ο Σύλλογος, αντιπροσω-
πεία φοιτητών-τριών διαδηλώσαμε με πανό μαζί με

τους εργαζόμενους απαιτώντας δημόσια και δωρε-
άν Υγεία. Σε όλες τις σχολές ενημερώνουμε για το
τετραήμερο του Μαρξισμού συνδέοντας τις άμε-
σες μάχες που έχει να δώσει το φοιτητικό κίνημα
με την συνολική εναλλακτική. Εκεί είναι που ανοίγει
περισσότερο η συζήτηση μπροστά και στις φοιτητι-
κές εκλογές”.

“Όλο το Πανεπιστήμιο είναι γεμάτο με πανό και
αφίσες μας για το Μαρξισμό και την εκδήλωση για
τα 50 χρόνια από τη χούντα που οργανώνουμε”,
μας είπε η Κωνσταντίνα Χήρα, από το τμήμα της
Ειδικής Αγωγής Βόλου, “Η παρουσία μας καθημε-
ρινή με εξορμήσεις και συζήτηση με τους φοιτη-
τές. Στο τμήμα μου κερδίσαμε στη συνέλευση της
περασμένης βδομάδας τη συμμετοχή των φοιτη-
τών στη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς στην πλα-
τεία Ελευθερίας και πολλοί συμμετείχαν. Επίσης,
συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις ενάντια στα σχέ-
δια του υπουργείου για την ειδική αγωγή, σκεφτό-
μαστε ένα διήμερο παναναπηρικό πανεκπαιδευτικό
κατέβασμα και συλλαλητήριο στην Αθήνα το επό-
μενο διάστημα, που να το οργανώσουμε σε όλες
τις σχολές”.

Λένα Βερδέ
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Εξορμήσεις

Σ
τις 17 Μάη διεξάγονται φέτος
οι εκλογές στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ
όλης της χώρας. Το Σοσιαλιστι-

κό Εργατικό Κόμμα στις σχολές κυ-
κλοφορεί ήδη προκήρυξη και αφίσα
που καλεί σε μαζική στήριξη των σχη-
μάτων της ΕΑΑΚ πανελλαδικά.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η
προκήρυξη: “...σε δεκάδες σχολές σε
όλη τη χώρα άνοιξαν μάχες ενάντια
στην υποχρηματοδότηση αλλά και
την ποινικοποίηση του φοιτητικού κι-
νήματος. Καταλήψεις στη Νομική
ενάντια στην επιβολή διδάκτρων στα
μεταπτυχιακά, αναγκάζοντας την κυ-
βέρνηση σε προσωρινή αναδίπλωση.
Κινητοποιήσιες για τις μετεγγραφές,
ενάντια στην είσοδο επιχειρηματιών
και εταιριών μέσα στις σχολές. Διεκ-
δικήσεις για δωρεάν παροχή μέρι-
μνας. Στο κέντρο όλων αυτών ήταν

και είναι η υπεράσπιση του Δημόσιου
και Δωρεάν χαρακτήρα του Πανεπι-
στημίου. Οι φοιτητές ήταν κομμάτι
των απεργιακών μαχών διαδηλώνον-
τας μαζί με τους εργάτες. Την ίδια
στιγμή άνοιξαν και πολιτικοί αγώνες
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασί-
στες, την καταπίεση και το σεξισμό.

Στις εκλογές έχουμε τη δυνατότη-
τα να στείλουμε το μήνυμα πως η νε-
ολαία που παλεύει θα είναι όλο το
επόμενο διάστημα στην πρώτη γραμ-
μή για την Αριστερή εναλλακτική.
Μαυρίζοντας τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, τον κύ-
ριο εκφραστή όλων των επιλογών της
άρχουσας τάξης μέσα στις σχολές.
Δυναμώνοντας την αντικαπιταλιστική
αριστερά, τα σχήματα της ΕΑΑΚ μέ-
σα σε κάθε σχολή. Την αριστερά που
μπήκε μπροστά ενωτικά παίρνοντας
πρωτοβουλίες σε όλα τα μέτωπα.

Η χρεοκοπία της κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ ανοίγει πιο επιτακτικά από ποτέ
την ανάγκη απάντησης στο ποια είναι

η εναλλακτική. Απέναντι
στην κρίση δίχως πάτο,
η διαγραφή του χρέους
μπορεί να σπάσει του
γόρδιους δεσμούς με
τραπεζίτες και θε-
σμούς. Απέναντι στη
βαρβαρότητα του πολέ-
μου και του ρατσισμού,
το άνοιγμα των συνό-
ρων και των πόλεων, το
άσυλο στους πρόσφυ-
γες είναι η απάντηση
για το σταμάτημα των
πνιγμών. Η μάχη για την
καταδίκη της ναζιστικής
Χρυσής Αυγής είναι
κομμάτι του τσακίσμα-
τος της φασιστικής
απειλής.

Στο ποιος μπορεί να
τα επιβάλει όλα, ο εργατικός και ο
φοιτητικός έλεγχος είναι η προοπτι-
κή. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του

ΣΕΚ μέσα από τα σχήματα της ΕΑΑΚ
οργανώνουμε τις μάχες και την κοινή
δράση της αριστεράς προς αυτή την
κατεύθυνση”.

Με όπλο 
το Μαρξισμό

Το φοιτητικό και μαθητικό κίνημα από το
Πολυτεχνείο μέχρι σήμερα θα βρεθεί στο
κέντρο της συζήτησης “Οι μάχες της νεο-
λαίας” που θα γίνει στα πλαίσια του τετραή-
μερου φεστιβάλ Μαρξισμός 2017. Ομιλητές
θα είναι ο Δημήτρης Σκλαβενίτης, συγγρα-
φέας του βιβλίου “Κάτσε καλά Γεράσιμε”,
αφιερωμένου στην ιστορία του μαθητικού
κινήματος και των καταλήψεων από το 1974
έως το 2000, η Έλλη Πανταζοπούλου και ο
Παντελής Παναγιωτακόπουλος, ενεργοί την
περιόδο των νικηφόρων φοιτητικών καταλή-
ψεων του 2006-2007. Η συζήτηση θα γίνει
την Παρασκευή 19 Μάη, 4.30μμ με 6μμ, στη
Νομική.

ΑΘΗΝΑ

καθημερινά
Πάντειο 10.30πμ 
ΤΕΙ Αθήνας 10.30πμ 

Τετάρτη 3 Μάη
Νομική 11πμ 
Καλών Τεχνών 3μμ
ΤΕΙ Πειραιά, 2μμ

Πέμπτη 4 Μάη
ΦΛΣ 10.30πμ
Μαθηματικό 12μες
ΝΟΠΕ 1μμ 
ΑΣΟΕΕ 2μμ 

Παρασκευή 5 Μάη
Παιδαγωγικό 10.30πμ
ΦΜΣ 11πμ
ΦΛΣ 1μμ
ΝΟΠΕ 1μμ 
Καλών Τεχνών 2μμ 

ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ

Θεσσαλονίκη

Πέμπτη 4 Μάη, 
Χημικοί Μηχανικοί 10πμ, 
Φιλοσοφική 12μες
Παρασκευή 5 Μάη, 
αίθριο Φιλοσοφικής 12μες
Δευτέρα 8 Μάη, 
είσοδος Πολυτεχνείου 10πμ 

Βόλος
Τετάρτη 3 Μάη, Θόλος 11πμ
Πέμπτη 4 Μάη, 
είσοδος Πολυτεχνείου 11πμ
Παρασκευή 5 Μάη, Θόλος
11πμ
Δευτέρα 8 Μάη, Πολυτεχνείο
11πμ

Γιάννενα
Τετάρτη 3 Μάη, ΦΜΣ 10πμ, 
Ιατρική 1μμ 
Πέμπτη 5 Μάη, Ιατρική 10πμ,
Λέσχη 12.30μμ
Δευτέρα 8 Μάη, Ιατρική 12μες
Τρίτη 9 Μάη, Χημικό 10πμ

Ηράκλειο
Τετάρτη 3 Μάη, Φυσικό 11πμ,
Βιολογικό 11πμ
Πέμπτη 4 Μάη, CSD 12μες
Παρασκευή 5 Μάη, Φυσικό
11πμ
Δευτέρα 8 Μάη, Φυσικό 11πμ,
CSD 1μμ

Πάτρα
Τετάρτη 3 Μάη, Θεατρικών
Σπουδών 12μες
Πέμπτη 4 Μάη, Ιατρική 9.30πμ 
Οικονομικό 11πμ, 
Θεατρικών Σπουδών 3μμ
Παρασκευή 5 Μάη
Ιατρική 9.30πμ

Συζητήσεις
Πέμπτη 4 Μάη

Διασχηματικό ΕΑΑΚ Αθήνας
ΤΕΙ Αθήνας, είσοδος ΣΔΟ, 2μμ
Δυναμώνοντας την 
αντικαπιταλιστική αριστερά
στο κίνημα και τις εκλογές

Παρασκευή 5 Μάη

Ομάδες ΣΕΚ
“Η επικαιρότητα του 
Μαρξισμού και το δυνάμωμα
της αντικαπιταλιστικής 
αριστεράς”
Πάντειος, Αίθουσα Β1, 3      μμ
Ομιλητής: 
Π. Παναγιωτακόπουλος
ΝΟΠΕ, Αίθουσα 1, 5ος όρο-
φος, 3μμ
Ομιλήτρια: Ε. Πανταζοπούλου

Φοιτητικές εκλογές17 Μάη

Δυνατή αντικαπιταλιστική 
αριστερά
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Τ
ο απόγευμα του Σαββάτου (29/4) πραγ-
ματοποιήθηκε στον “Πευκώνα” των Αγ.
Αναργύρων εκδήλωση του ΣΕΚ με θέμα

«Ποτέ ξανά - 50 χρόνια από τη χούντα». Ο
κεντρικός ομιλητής, Κ. Πίττας, περιέγραψε το
γενικότερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και
ανέδειξε τις δυο βασικές αιτίες για τις οποίες
η αστική εξουσία επέλεξε την λύση του πραξι-
κοπήματος.

Όπως είπε, η πρώτη αιτία ήταν η διαπάλη
στο εσωτερικό της αστικής τάξης για την θέ-
ση που έπρεπε να καταλάβει ο ελληνικός κα-
πιταλισμός στις γενικότερες συμμαχίες που
αναπτύσσονταν στην ευρύτερη περιοχή -τα
«μετόπισθεν της Μ. Ανατολής»- και το κυπρια-
κό ζήτημα. Η δεύτερη αιτία ήταν η ανάγκη της
να επιβληθεί και να τσακίσει ένα ανερχόμενο
εργατικό κίνημα το οποίο, παρά την στρατιω-
τική ήττα της Αριστεράς το 1949, ανασυντασ-
σόταν και αμφισβητούσε τις επιλογές της
αστικής τάξης με αποκορύφωμα τα γεγονότα
του Ιουλίου του 1965 (τα «Ιου-
λιανά»). Στη συνέχεια ανα-
φέρθηκε στους ταξικούς αγώ-
νες που αναπτύχθηκαν στη
διάρκεια της δικτατορίας -κά-
νοντας ιδιαίτερη μνεία στην
σταδιακή συγκρότηση αυτής
που ονομάζουμε σήμερα επα-
ναστατική Αριστερά- αγώνες
που έφτασαν στο αποκορύ-
φωμά τους με την εξέγερση
του Πολυτεχνείου (Νοέμβριος
1973) και με την κατάρρευση
της δικτατορίας Ιωαννίδη
(Ιούλιος 1974) όταν οι επί-
στρατοι ουσιαστικά απείλη-
σαν το καθεστώς με εξέγερ-
ση.

Στη συζήτηση που ακολού-
θησε με μεγάλη συμμετοχή

και τις παρεμβάσεις του κόσμου που παρα-
βρέθηκε έγινε η σύγκριση της περιόδου εκεί-
νης με τη σημερινή των μνημονίων και της
σκληρής λιτότητας στην Ελλάδα μέσα στην
παγκόσμια κρίση του καπιταλισμού. Τότε η
Αριστερά, υποτιμώντας τη δύναμη των εργατι-
κών κινημάτων που εκφράζονταν μέσα από
μαζικές κινητοποιήσεις πριν και μέσα στη

Χούντα και αργότε-
ρα στη μεταπολί-
τευση, επέλεξε την
αποκλιμάκωση των
αγώνων αποφεύ-
γοντας τη σύγκρου-
ση και τη ρήξη, τρα-
βώντας πίσω τις δυ-
νάμεις της και δί-
νοντας την ευκαιρία
στην άλλη πλευρά
να περάσει στην αν-
τεπίθεση. H επανα-
στατική αντικαπιτα-
λιστική αριστερά
υποστηρίζοντας ότι
η δυναμκή των αγώ-
νων των από κάτω
μπορεί να φέρει τα

πάνω κάτω κι ότι αυτό σημαίνει σύγκρουση,
οδήγησε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου,
όπου αρχικά η υπόλοιπη Αριστερά -εκφραζό-
μενη μέσα από ρεφορμιστικά κόμματα- απείχε
και δεν στήριξε τις κινητοποιήσεις, κάτι που
υποχρεώθηκε να κάνει πολύ αργότερα.

Έγινε επίσης η σύγκριση με το σήμερα και η
αναφορά στις επιλογές της κυβερνώσας Αρι-
στεράς (που κέρδισε τις εκλογές με τη στήριξη
του κόσμου που ζητούσε ριζικές αλλαγές και
σύγκρουση με μνημόνια και λιτότητα) που επέ-
λεξε να υποτιμήσει και πάλι τη δυναμική του
εργατικού κινήματος και να μην συγκρουστεί
με την άρχουσα τάξη. Επισημάνθηκε ότι η επα-
ναστατική αντικαπιταλιστική αριστερά εκείνης
της περιόδου έχει μεγαλώσει και με τις ξεκά-
θαρες θέσεις της για ρήξη και ανατροπή μπο-
ρεί να στηρίξει τους αγώνες της εργατικής τά-
ξης και να οδηγήσει σε νικηφόρες προοπτικές.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την προβο-
λή του ντοκιμαντέρ “Ελλάς Ελλήνων Χριστια-
νών” του Κώστα Χρονόπουλου που γυρίστηκε
μέσα στη Χούντα και δόθηκε ραντεβού για το
τετραήμερο “Μαρξισμός 2017”, 18-21 Μάη σε
ΑΣΟΕΕ και Νομική αφιερωμένο στα 100 χρό-
νια από την Ρώσικη Επανάσταση του 1917 και
τα διδάγματά της για το σήμερα.

Γιάννης Μανωλάτος, Ιωάννα Παυλοπούλου 

Α
πό το Κερατσίνι, τη γειτο-
νιά του Παύλου Φύσσα, ξε-
κίνησε την Τετάρτη 26/4 ο

γύρος εκδηλώσεων που οργανώ-
νει το ΣΕΚ με θέμα “50 χρόνια
από τη Χούντα”. Οι εφιαλτικές
μνήμες που μετέφεραν αγωνι-
στές της γενιάς των Λαμπράκη-
δων και του αντιδικτατορικού
αγώνα, έδωσαν τον τόνο στην εκ-
δήλωση.

Ο Λεωνίδας Κοντουδάκης, μάρ-
τυρας στη δολοφονία του Λαμ-
πράκη και μέλος της ΚΕΕΡΦΑ Νί-
καιας, μετέφερε εμπειρίες εκεί-
νης της εποχής, που τον βρήκε
να κάνει τη θητεία του στο στρα-
τό, η οποία ξεκίνησε αμέσως με-
τά την εκδίκαση της δολοφονίας
Λαμπράκη στην οποία και ήταν
μάρτυρας κατηγορίας. Στη συνέ-
χεια ο Πάνος Γκαργκάνας από
την Εργατική Αλληλεγγύη, εξήγη-
σε ότι έχει καλλιεργηθεί ο μύθος
γύρω από το πραξικόπημα των

συνταγματαρχών, ότι ήταν μία
συνωμοσία κάποιων τρελών
στρατιωτικών, ενώ στην πραγμα-
τικότητα ήταν επιλογή του ελληνι-
κού καπιταλισμού προκειμένου
να βγει από τα αδιέξοδα της δε-
καετίας του '60. Επίσης τόνισε
ότι υπάρχει και ένας δεύτερος
μύθος, ότι την αντίσταση στη
Χούντα την έκανε ο επίσημος πο-
λιτικός κόσμος και αναφέρθηκε
στο ρόλο της αριστεράς της επο-
χής που, αντί να ξεσηκώσει τον
κόσμο ενάντια στο πραξικόπημα ,
προσπαθούσε να τον καθησυχά-
σει ότι δεν πρόκειται να γίνει. Αν-
τίθετα ο κόσμος που είχε τις εμ-
πειρίες των Ιουλιανών του '65, αι-
σθανόταν την ανάγκη να αντιστα-
θεί στις θηριωδίες της Χούντας.
Εκεί βρίσκονται και οι ρίζες της
επαναστατικής αριστεράς στην
Ελλάδα, τόνισε.  

Στη διάρκεια της κουβέντας ο
Θανάσης Διαβολάκης, από την

ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, μίλησε για
τις διώξεις του κόσμου της αρι-
στεράς του Πειραιά την περίοδο
του πραξικοπήματος και όλη την
περίοδο της Χούντας, λέγοντας
χαρακτηριστικά ότι η Χούντα με-
τέτρεψε το γήπεδο Καραϊσκάκη
σε στρατόπεδο συγκέντρωσης
και την Ασφάλεια του Πειραιά σε
χώρο βασανιστηρίων. Η Μήτση
Μπαμπακού, συνταξιούχος εκπαι-
δευτικός, είπε πώς η Χούντα έδω-
σε το ελεύθερο στους μεγαλοερ-
γολάβους να αλωνίζουν στις γει-
τονιές. Ο Γιώργος Μαυρίδης,
συνταξιούχος τραπεζοϋπάλλη-
λος, έβαλε ερωτήματα, γιατί η
επαναστατική αριστερά απέκτησε
ρίζες κυρίως στα πανεπιστήμια
αλλά και για τις δυνατότητες που
υπάρχουν σήμερα για μία επανα-
στατική ανατροπή. Η Κατερίνα
Θωίδου, Δημοτική Σύμβουλος Νί-
καιας τόνισε ότι το Πολυτεχνείο
ήταν η επιβεβαίωση ότι η κοινω-

νία αλλάζει με επαναστάσεις και
όχι με τη φιλελευθεροποίηση της
δικτατορίας στην οποία προσδο-
κούσε η ρεφορμιστική Αριστερά
της εποχής. Η ανάγκη του χτισί-
ματος μιας επαναστατικής αρι-
στεράς στις μέρες μας, που συ-
νεχίζει στο δρόμο του Πολυτε-
χνείου, ιδιαίτερα μετά τα αποτε-
λέσματα των γαλλικών εκλογών,
αναδείχθηκε μέσα από άλλες το-
ποθετήσεις. 

Η όρεξη για συζήτηση άνοιξε
και έτσι δόθηκαν βιβλία από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο και κά-
ποιοι δήλωσαν συμμετοχή στο
Μαρξισμό 2017. Η εκδήλωση
έκλεισε με την προβολή του “Ελ-
λάς, Ελλήνων, Χριστιανών” του
Κώστα Χρονόπουλου, ένα ντοκι-
μαντέρ για το πώς η δικτατορία
προσπάθησε μέσα από τις προ-
παγανδιστικές φιέστες που έστη-
νε να βάλει το κίνημα στο “γύψο”.

Κ.Θ.          

Πολύτιμα διδάγματαKEΡΑΤΣΙΝΙ
Γύρος
εκδηλώσεων

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Διαβάστε επίσης το άρθρο στο νέο τεύχος του ΣΑΚ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 
Πολυδύναμο Κέντρο 7ης κοινότητας
δήμου Αθήνας, Πανόρμου 59, 7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5 
δημαρχείο Καλλιθέας (Μαντζαγριωτάκη
76) 6.30μμ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5 
Ταπητουργείο (Ραιδεστού και Βαϊνδηρίου)
7μμ
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητές: Μπάμπης Κουρουνδής, Γιάννης
Κούτρας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 4/5 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5 
Εργατικό Κέντρο, 7μμ
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΒΟΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5 
Θόλος (πανεπιστήμιο), αίθουσα φοιτητικός
σύλλογος 6μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

Αγ. Ανάργυροι, 29/4
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Σε εναλλαγή εκπροσώπου στην έδρα προχώρησε
το σχήμα της Ανυπότακτης Πετρούπολης και για το
υπόλοιπο της θητείας δημοτική σύμβουλος θα είναι
η Κατερίνα Πατρικίου.

Όπως δηλώσαν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου: «Για
εμάς της Ανυπότακτης Πετρούπολης η εκπροσώπη-
σή μας είναι δημόσιο βήμα καταδίκης της κυρίαρ-
χης πολιτικής, μας δίνει την δυνατότητα ελέγχου
της εκάστοτε δημοτικής αρχής, εργαλείο και όχημα
παρέμβασης για να οργανωθεί η εργατική τάξη σε
ανατρεπτική κατεύθυνση ενάντια στις εφαρμοζόμε-
νες πολιτικές και στον ίδιο τον καπιταλισμό!

Κρατώντας την πολύτιμη εμπειρία της μέχρι τώ-
ρα παρέμβασής μας επιβεβαιώνουμε την θέση μας
ότι ο μόνος δρόμος για να αλλάξουμε την ζωή μας
είναι ο δρόμος της οργάνωσης και της πάλης, ο
δρόμος της σύγκρουσης και της ανατροπής.

Θα σταθούμε αλληλέγγυοι σε κάθε εργατικό αγώ-
να που ανοίγει, ενάντια στα μνημόνια, τις ιδιωτικο-
ποιήσεις και τις επιθέσεις των αφεντικών. Θα στα-
θούμε αλληλέγγυοι στους πρόσφυγες και τους με-
τανάστες, ενάντια σε κάθε ρατσιστική έκφραση,
ενάντια στον φασισμό, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώ-
ρα στην γειτονιά αλλά και ακόμα καλύτερα!» 

Μ
ε μαζική συμμετοχή πραγματοποι-
ήθηκε η εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στη Ν. Φιλαδέλφεια την Πέμπτη

27/4, ενάντια στα καταστροφικά για την
πόλη επιχειρηματικά σχέδια του μεγαλοκα-
πιταλιστή Μελισσανίδη και το κλίμα τρομο-
κρατίας που προσπαθεί να επιβάλει στην
περιοχή.

Εκατοντάδες αγωνιστές κι αγωνίστριες
γέμισαν την αίθουσα που έγινε η συζήτη-
ση, αλλά και τους υπόλοιπους χώρους του
Πνευματικού Κέντρου.  

Τη συζήτηση άνοιξαν οι Δέσποινα Κου-
τσούμπα, Γιώργος Ράγκος και Άγγελος Χά-
γιος. 

Η Δ. Κουτσούμπα, περιφερειακή σύμ-
βουλος Αττικής με την Αντικαπιταλιστική
Ανατροπή, παρουσίασε το σχέδιο παράδο-
σης των δημόσιων χώρων στο κεφάλαιο,
προσθέτοντας εκτός της Φιλαδέλφειας και
το δρομολογούμενο ξεπούλημα χώρων
στο Γουδή, το Ελληνικό κ.α.

“Η παράδοση των χώρων στο κεφάλαιο
είναι συνδεδεμένη με την επίθεση που
φέρνει το 4ο Μνημόνιο” σημείωσε ο Γ.
Ράγκος, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
“Μπορούμε να τους σταματήσουμε στο
δρόμο. Εκεί σπάει ο φόβος, εκεί γεννιέται
η ελπίδα. Αυτή η εκδήλωση έδειξε ότι
μπορούμε να δυναμώσουμε και να συνεχί-
σουμε μέχρι την τελική νίκη” συνέχισε. 

“Σε αυτό τον τόπο ο λαός μας έχει ση-
κώσει το ανάστημά του σε φασίστες, τραμ-
πούκους και ιδιωτικούς στρατούς” τόνισε
ο Α. Χάγιος, μέλος του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. “Ο Τσίπρας εξαγγέλλει ανάπτυξη και
υποδέχεται επενδυτές. Μέσα στους 'επεν-
δυτές' είναι ο Σαββίδης, ο Μελισσανίδης, ο
Μαρινάκης, αυτοί που φιλοδοξούν να ισο-
πεδώσουν το δημόσιο χώρο και να επιβά-
λουν τη σιγή του τρόμου και της εκμετάλ-
λευσης. Η σημερινή εκδήλωση κι όσα ακο-
λουθήσουν μπορούν να συμβάλουν στην
αντιστροφή της κατάστασης”.

Aκολούθησε πλούσια συζήτηση με παρεμ-
βάσεις από μέλη της Λαϊκής Συνέλευσης
Ν.Φιλαδέλφειας, της ΟΡΜΑ, των Οικολόγων
Πρασίνων, του Συλλόγου Δασκάλων "Αρι-

στοτέλης", της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της
Εργατικής Αλληλεγγύης, αλλά κι από οργα-
νωμένο στην Original φίλαθλο της ΑΕΚ. 

Η εκδήλωση καθ' όλη τη διάρκειά της
δεχόταν επιθέσεις από τραμπούκους που
βρίσκονταν έξω από το κτίριο και προκα-
λούσαν φωνάζοντας συνθήματα, πετώντας
πέτρες, σπάζοντας τα τζάμια της εισόδου
κλπ, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αγω-
νιστών κι αγωνιστριών. 

Μεγάλο βήμα

“Σήμερα κάνουμε ένα μεγάλο βήμα, αλ-
λά χρειάζεται συνέχεια. Χρειάζεται ενιαιο-
μετωπική απάντηση από τα σωματεία και
την αριστερά της περιοχής με απεργία και
διαδήλωση” ήταν η τοποθέτηση του Στέλι-
ου Μιχαηλίδη από την Εργατική Αλληλεγ-
γύη και μέλους της τοπικής επιτροπής της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η αστυνομία άφησε ανενόχλητους τους
τραμπούκους να ξετυλίξουν το δολοφονικό
τους έργο, ενώ επέδειξαν πλήρη αδιαφορία
στον σοβαρό ξυλοδαρμό ενός μέλους της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ενός δημοσιογράφου του Ιn-
fowar σε κοντινό στενό. Οι δράστες έφυγαν
ανενόχλητοι, ενώ οδήγησαν στο αστυνομικό
τμήμα τα θύματα του ξυλοδαρμού! 

Η προσπάθεια να διαλυθεί η εκδήλωση
δεν πέρασε. Η συζήτηση ολοκληρώθηκε
κανονικά και οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες που την παρακολούθησαν, πραγμα-
τοποίησαν πορεία στους δρόμους της Φι-
λαδέλφειας με συνθήματα όπως "Η Φιλα-

δέλφεια ξέρει από προσφυγιά - έξω οι
τραμπούκοι από τη γειτονιά", "Η πόλη ανή-
κει στο λαό κι όχι στο συμφέρον το καπιτα-
λιστικό", "Τέρμα πια στις αυταπάτες - ή με
το κεφάλαιο ή με τους εργάτες". Ήταν
ίσως η πρώτη σχετική εκδήλωση που ολο-
κληρώνεται τα τελευταία τρία χρόνια.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ανακοίνωσή της μετά το
τέλος της εκδήλωσης, τονίζει μεταξύ άλ-
λων: “Θα συνεχίσουμε. Μέχρι η πόλη και οι
γειτονιές ν' ανήκουν πραγματικά στους κα-
τοίκους τους. Η δημοκρατία δεν χαρίζεται,
κατακτιέται. Γνωρίζουμε ότι η σύγκρουση
με τα συμφέροντα του κεφαλαίου ποτέ δεν
ήταν και ποτέ δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Όμως, είμαστε αποφασισμένοι και αποφα-
σισμένες αυτή τη μάχη να τη δώσουμε. Άλ-
λωστε, η μαχόμενη αριστερά και ο κόσμος
του κινήματος δεν φοβήθηκαν και δεν φο-
βούνται ούτε μπροστά στα αφεντικά, ούτε
μπροστά στους μπράβους τους. Ούτε στην
Κερατέα, ούτε στις Σκουριές, ούτε στην
παραλία, ούτε στο λιμάνι, ούτε στο Κερα-
τσίνι, ούτε στην Φιλαδέλφεια.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκανε χτες ένα βήμα για
να αποδείξει ότι ο φόβος σπάει στο δρόμο.
Και απέδειξε ότι με αποφασιστικότητα και
μαζικότητα, δεν θα επιβληθεί η μαφία του
όποιου αφεντικού, δεν θα επιβληθεί ο φα-
σισμός της φίμωσης και της απαγόρευσης
της ελευθερίας σε καμία περιοχή. Χαιρετί-
ζουμε τους ανθρώπους που έκαναν απο-
φασιστικά αυτό το βήμα, σπάζοντας τον
φόβο στην πράξη”.

«Απαράδεκτη ήταν η απαγόρευση να μιλήσουν εκ-
πρόσωποι του ΣΑΔΑΣ, ο Αντώνης Μαούνης, αλλά και
οι εκπρόσωποι της Επιτροπής για το Μητροπολιτικό
Πάρκο Γουδή στη σχετική συζήτηση που έγινε στο τε-
λευταίο δημοτικό συμβούλιο στις 27/4» δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη, ο Πέτρος Κωνσταντίνου, δημο-
τικός σύμβουλος με την Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας.

«Ο δήμαρχος Καμίνης είναι μέσα στο σχέδιο της κυ-
βέρνησης και τη συμφωνία για να φτιαχτεί το γήπεδο
του Παναθηναϊκού. Την ώρα που δεκάδες φορείς αλλά
και ο δήμαρχος του Χολαργού-Παπάγου έχουν πάρει
θέση, το “να μην πάρουμε θέση”  του Καμίνη ισοδυνα-
μεί με ανοιχτή πόρτα σε όλα αυτά τα σχέδια.

Ένα άλλο θέμα που άνοιξε στο δημοτικό συμβούλιο
και εκ μέρους της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθή-
νας και της Λαϊκής Συσπείρωσης ήταν των εργαζομέ-
νων στην Documenta. Το ότι υπάρχουν πρωτότυπες
καλλιτεχνικές δραστηριότητες και πάει λέγοντας, δεν
σημαίνει ότι μπορούν να επικρατούν συνθήκες γαλέ-
ρας στους εργαζόμενους της Documenta που κυριο-
λεκτικά εξαπατήθηκαν από τους διοργανωτές και όσον
αφορά στην αμοιβή τους αλλά και όσον αφορά στα
ωράρια». 

Σε Ηράκλειο και Χανιά πραγματοποιήθη-
καν στις 27 και 28 Απρίλη αντίστοιχα οι εκ-
δηλώσεις με θέμα την πολιτική πρόταση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ομιλητές και στις δύο εκ-
δηλώσεις ήταν ο Λέανδρος Μπόλαρης και
ο Κώστας Τουλγαρίδης από το ΠΣΟ της
ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 

«Στο Ηράκλειο η εκδήλωση πραγματο-
ποιήθηκε με συμμετοχή δεκάδων αγωνι-
στών της αριστεράς» μας μεταφέρει ο Αλέ-
ξανδρος Παπαϊωάνννου. «Οι εισηγήσεις
ανέλυσαν το διεθνές κλίμα αστάθειας με τα
πιο καυτά παραδείγματα της Γαλλίας και
των Η.Π.Α, καθώς και την κλιμάκωση των
πολεμικών ανταγωνισμών στη Συρία με την
σφραγίδα μιας κυβέρνησης που παρέχει τη
βάση της Σούδας για το συμφέρον των ιμ-
περιαλιστών. Από τις μάχες ενάντια στα

μνημόνια μέχρι τους φασίστες, τονίστηκε η
αναγκαιότητα του αντικαπιταλιστικού προ-
γράμματος, όπου μπορεί να ενώσει τις μά-
χες του σήμερα, με το χτίσιμο του Σοσιαλι-
σμού. Παρεμβάσεις έγιναν από μέλη της
τοπικής επιτροπής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΚΚΕ(Μ-Λ), την ΛΑ.Ε , το ΕΕΚ. Ενδεικτικό
του ενδιαφέροντος ότι ήρθε και κόσμος
από την αφίσα που ήθελε να γνωρίσει την
άποψη μας».

«Στα Χανιά η εκ-
δήλωση έγινε στην
πλατεία της Σπλάν-
τζιας» μας μεταφέ-
ρει ο Ειρηναίος Μα-
ράκης. «Η προσέ-
λευση στην εκδήλω-
ση ξεκίνησε από νω-

ρίς ενώ τον χώρο στόλιζαν αφίσες και πα-
νό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Συμμετείχαν πολλοί
φοιτητές, εργαζόμενοι από τα σχολεία, το
νοσοκομείο Χανίων κι εργαζόμενοι στον
ιδιωτικό τομέα. Ενδιαφέρον πέρα από τις
κεντρικές εισηγήσεις είχαν και οι τοποθε-
τήσεις από τα κάτω όπως αυτή του Μανώ-
λη που τόνισε ότι η ενότητα στη δράση
μπορεί να βοηθήσει στο κέρδισμα της
πρότασης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ». Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΚΥΨΕΛΗ

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

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5 Εργατικό Κέντρο Γιαννιτσών 7μμ
Ομιλητές:
Γ. Κούτρας μέλος ΠΣΟ, Γ. Κρεασίδης , Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ, 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΠΕΛΛΑΣ

Ανυπότακτη
Πετρούπολη

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

Μαζική εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Φιλαδέλφεια

Η πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Ηράκλειο-Χανιά

Πάρκο στο Γουδή
Κατάμεστη η αίθουσα στην εκδήλωση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη Φιλαδέλφεια, 27/4

Χανιά, 28/4
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ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Οργανώνοντας την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 καφέ Νότος 7.30μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Νότος 7.30μμ
Οργανώνοντας την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ όροφος, 7μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 Θόλος  4μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΝΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Φωκάς

ΧΑΝΙΑ ΔΥΤΙΚΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ

Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 καφέ Μαγαζί  7μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΝΙΚΑΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 4/5 δημαρχείο 7μμ
Οργανώνοντας την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Ειρήνη Αντύπα

• ΠΕΜΠΤΗ 11/5 δημαρχείο 7μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Vocal 8μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Big Mouth 8μμ
Η επικαιρότητα και η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/5 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 4/5
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 5.30μμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργίου Ολυμπίου 6 μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6.30πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/5
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Mετρό 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Πετρουπόλεως «Τζάντε» 12μες

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 12μες

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγίου Θεράποντα 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μαρτίου & Παπαναστασίου 12μες
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 12μες
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 12μες
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Λαϊκή 11.30πμ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 12μες

ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 11.30πμ
Λαϊκή 11.30πμ

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη
δρά ση της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ σα στον
καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από
την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημι-
ουρ 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 σε-
ξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι κά κινή -
μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί -
ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον ιμπε -
ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της εργα τι κής τά ξης σε
διε θνή κλί μα κα από τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και
από το Λον δί νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσι σμού
ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο κα πη λεία της “δι -
κής μας” άρ χου σας τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη -

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

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

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ θε ρώ σει τον εαυ -
τό της και όλους τους κατα πιε σμέ νους μέ σα από τη
δι κή της δρά ση. Για να κερ δη θούν όλα τα κομ μά τια
της τά ξης σε αυ τή την πά λη εί ναι απα ραί τη το να ορ-
γα νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα
τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες για την
επα να στα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μα-
ζι 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. 

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

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

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

......................................................................................................................................................................................................
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Σω μα τείο - Σύλ λο γος................................................................................................................................
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Θέ λω να γί νω μέ λος του ΣEK



Σ
τα μέσα της δεκαετίας του ‘70 κατέρ-
ρευσαν και οι τρεις χούντες στη νότια
Ευρώπη: η ελληνική, η ισπανική και η

πορτογαλική. Η χούντα στην Ελλάδα είχε κλεί-
σει εφταετία, στην Ισπανία ο Φράνκο είχε κάνει
το πραξικόπημά του το 1936. Στην Πορτογα-
λία το καθεστώς έμοιαζε ακόμη πιο ακλόνητο,
βρισκόταν στην εξουσία από το 1926, σχεδόν
50 χρόνια. Η επανάσταση του 1974-1976 έκα-
νε θρύψαλλα αυτό το βαρύ κι ασήκωτο καθε-
στώς. Η Επανάσταση ξεκίνησε στις 25 του
Απρίλη 1974 και μέσα σε λίγες μέρες οι δρό-
μοι των μεγάλων πόλεων ήταν κόκκινοι, γεμά-
τοι με τις σημαίες της Αριστεράς και των συν-
δικάτων και από γαρίφαλα, που έγιναν το σύμ-
βολο της Επανάστασης.

Ο σκληρός πυρήνας του καθεστώτος κατέρ-
ρευσε με ένα χτύπημα. Παρά τη στρατοκρατία,
μόλις έξι νεκροί ήταν ο απολογισμός. Η Επανά-
σταση έγινε πανηγύρι των καταπιεσμένων με
εκπληκτική ταχύτητα. Ήδη από τις 29 Απρίλη,
οι τραπεζοϋπάλληλοι άρχισαν να ελέγχουν την
έξοδο κεφαλαίων, σε χώρους που ελέγχονταν
από καθεστωτικούς συνδικαλιστές ο κόσμος
καταλαμβάνει τα γραφεία των συνδικάτων και
εκλέγει καινούργια ηγεσία. Δέκα χιλιάδες φοι-
τητές συγκεντρώνονται για γενικές συνελεύ-
σεις στο Πολυτεχνείο της Λισαβόνας. Στις πα-
ραγκουπόλεις στα περίχωρα της Λισαβόνας,
εκατό οικογένειες καταλαμβάνουν άδειες κατοι-
κίες που δεν τους είχε παραχωρήσει η κυβέρ-
νηση. Μέσα σε δυο βδομάδες είχαν καταληφθεί
δυο χιλιάδες κατοικίες σε όλη τη χώρα.

Το καθεστώς των Σαλαζάρ - Καετάνο απο-
φάσιζε ακόμη και για το είδος της εσωτερικής
φόδρας που έπρεπε να έχει το μαγιό των γυ-
ναικών για να βγουν στην παραλία. Το 1974 οι
γυναίκες δεν θα ρωτήσουν κανέναν και για τί-
ποτα. Σε μια υφαντουργία στις αρχές του Μάη
οι εργάτριες καλούν συνέλευση και ο χώρος
γεμίζει με εφτά χιλιάδες γυναίκες. Κάποια εί-
πε: “Πρέπει να απαιτήσουμε αύξηση 3000
εσκούδα”. Από το βάθος της αίθουσας η
απάντηση ήταν “Όχι, 4000” και κάποια άλλη
διαφώνησε “Όχι, 5000 εσκούδα”. Στο εργο-
στάσιο της ολλανδέζικης πολυεθνικής Timex
που φτιάχνει ρολόγια, δούλευαν κατά κύριο
λόγο γυναίκες, που βγήκαν σε απεργία όχι μό-
νο για αυξήσεις αλλά και για να διωχθούν οι
έξι χαφιέδες της μυστικής αστυνομίας που
όλες τους ήξεραν μέσα στο εργοστάσιο. Οι
εργάτριες θα βγουν στο δρόμο πουλώντας ρο-
λόγια από το εργοστάσιο για να ενισχύσουν το
απεργιακό ταμείο. Οι εκδιδόμενες γυναίκες
της Λισαβόνας βγαίνουν κι αυτές στον αγώνα.
Μαζί με το τέλος του φόβου, είχε έρθει η ώρα
για το τέλος των νταβατζήδων.

Όλη αυτή η διαδικασία είχε ξεπεταχτεί από
ένα γεγονός που από μόνο του ήταν περισσό-
τερο πραξικόπημα παρά επανάσταση. Είκοσι
λεπτά μετά τα μεσάνυχτα μπαίνοντας στις 25
Απρίλη, το Ράδιο Ρενασένσα, που ελεγχόταν
από την Καθολική Εκκλησία, έπαιξε το τραγού-
δι “Γκράντολα, βίλα Μορένα” του Ζέκα Αφόν-
σο. Ο Ζέκα ήταν σύμβολο του αντιδικτατορι-
κού τραγουδιού και οι εφημερίδες αναγκάζον-
ταν να γράφουν το όνομά του ανάποδα για να
μην το βλέπουν εύκολα οι λογοκριτές και κό-
βουν την έκδοση. Όμως στις 00.20 ακούστη-
καν οι στίχοι “Ε, πόλη, μέσα σου είναι ο λαός
αυτός που πρώτος κυβερνάει” και ήταν το
σύνθημα για τις στρατιωτικές μονάδες που κα-
τέλαβαν γρήγορα το αρχηγείο του στρατού,
τα αεροδρόμια και τα μέσα ενημέρωσης. 

Η επιχείρηση ήταν οργανωμένη από το MFA

(Κίνημα Ενόπλων Δυνάμεων) μια οργάνωση
χαμηλόβαθμων αξιωματικών με 300-400 μέλη
που είχαν αποφασίσει ότι δεν πήγαινε άλλο. Η
επιτυχία της επιχείρησης δεν οφειλόταν στην
ιδιαίτερα καλή οργάνωση του MFA. Το καθε-
στώς του Καετάνο βρισκόταν σε τέτοια εσωτε-
ρική κρίση και με τόσες εσωτερικές διασπά-
σεις που κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να
παίξει τη ζωή του κορώνα γράμματα για να το
υπερασπίσει. Γι’ αυτό και εκείνο το πρωί της
Πέμπτης, όταν ο κόσμος βγήκε να πάει στη
δουλειά του και είδε τα τανκς και τα καμιόνια
παραταγμένα σε κεντρικά σημεία αρχικά δεν
καταλάβαινε τι είχε συμβεί. 

Ανατροπή

Τα γαρίφαλα που μπήκαν στις κάννες των
όπλων ήταν το σύμβολο ότι ο στρατός αποδέ-
χτηκε την ανατροπή της χούντας και δεν θα
χυνόταν αίμα. Παρά το αρχικό σάστισμα, ο
απλός κόσμος μεταφέροντας τα νέα στόμα με
στόμα κατάλαβε πιο γρήγορα από τους από
πάνω τι τεράστιας κλίμακας ήταν η αλλαγή
που ανοιγόταν. Οι πιο πολλοί άρχισαν να πα-
νηγυρίζουν στις δουλειές και στα σχολεία
τους και τελικά να βγαίνουν στους δρόμους -
ποιο αφεντικό μπορούσε να κρατήσει τους ερ-
γάτες για δουλειά τέτοια μέρα. 

Αντίθετα, αν γυρίσουμε στις μεγάλες εφημε-
ρίδες εκείνων των πρώτων ημερών αυτές οι ει-
κόνες των από κάτω λείπουν. Αυτός που κυ-
ριαρχεί στα πρωτοσέλιδα είναι ένας στρατηγός
με μονόκλ, ο Αντόνιο ντε Σπίνολα, ο οποίος ορ-
γάνωσε συνέντευξη Τύπου στις 26 του μήνα,
ευχαριστώντας το λαό που παρέμεινε ήσυχος.
Ο Σπίνολα ήταν φασίστας από τα νιάτα του, εί-

χε πολεμήσει στο πλευρό του Φράνκο στην
Ισπανία κατά των Δημοκρατικών, και ως “παρα-
τηρητής” στην εκστρατεία του Χίτλερ κατά της
ΕΣΣΔ. Όμως ήταν αυτός που είχε ηγηθεί της
προσπάθειας να μπει τέλος στους πολέμους
του πορτογαλικού στρατού στις αποικίες, προ-
ειδοποιώντας ότι το καθεστώς δεν θα άντεχε
για πολύ οικονομικά και πολιτικά. 

Οι πόλεμοι στην Αφρική είχαν φτάσει τον
στρατό και την οικονομία στα όριά της. Η Πορ-
τογαλία, μικρομεσαία χώρα του Νότου, συνέ-
χιζε να προσπαθεί να ελέγξει τις αποικίες της:
Αγκόλα, Μοζαμβίκη, Γουϊνέα Μπισάου στην
Αφρική, μέχρι το μακρινό Τιμόρ και το Μακάο
στην Κίνα. Στην Αφρική βρίσκονταν σε ένα
διαρκή πόλεμο από τις αρχές της δεκαετίας
του ‘60. Ο Καετάνο διηγήθηκε αργότερα ότι
ένα μήνα πριν από την Επανάσταση όταν πήρε
στα χέρια του το κείμενο του Σπίνολα “Η Πορ-
τογαλία και το μέλλον” ήξερε ήδη ότι έρχεται
πραξικόπημα. Η διαφορά είναι ότι ενώ όλοι πε-
ρίμεναν ένα πραξικόπημα από τους στρατη-
γούς και τα ψηλά κλιμάκια, η κίνηση ήρθε από
τους χαμηλόβαθμους του MFA, οι οποίοι έχρι-
σαν πρόεδρο τον Σπίνολα.

Αυτό που άλλαξε όλους τους σχεδιασμούς
ήταν ότι ο κόσμος δεν παρέμεινε “ήσυχος”,
όπως νόμιζε ο Σπίνολα. Οι απεργίες για αυξή-
σεις μετατράπηκαν γρήγορα σε καταλήψεις.
Εργοστάσια και μεγάλοι χώροι δουλειάς, με τα
ναυπηγεία στην πρωτοπορία, άρχισαν να μετα-
τρέπονται σε κέντρο οργάνωσης και συντονι-
σμού των αγώνων. Το ραδιόφωνο Ρενασένσα
από τα χέρια της Εκκλησίας θα περάσει στα
χέρια των εργατών οι οποίοι το ελέγχουν και το
μετατρέπουν σε φωνή όλης της αντίστασης. 

Τα πολιτικά αιτήματα παίρνουν τη γενικευμέ-
νη μορφή του “σανεαμέντο” (του καθαρίσμα-
τος) που σήμαινε την απαίτηση να ξηλωθούν
όλοι οι μηχανισμοί του χουντικού καθεστώτος
όχι μόνο στα υπουργεία, αλλά και στα Πανεπι-
στήμια, στους χώρους δουλειάς, να διωχθούν
οι χαφιέδες, να φυλακιστούν οι βασανιστές, να
δημευθεί η περιουσία των αφεντικών που συ-
νεργάζονταν με τη μυστική αστυνομία. Το κα-
λοκαίρι του ‘74 οι αγώνες θα πάρουν φαλάγγι
το νέο καθεστώς, το οποίο θα αρχίσει να πα-
ραχωρεί σχεδόν τα πάντα. Αντίθετα με τη γει-
τονική Ισπανία, όπου η διαδικασία θα γίνει πο-
λύ πιο ελεγχόμενα και που οι άνθρωποι του
Φράνκο δεν έχασαν ποτέ την πρόσβασή τους
στο κράτος, στην Πορτογαλία η Επανάσταση
θα τους σαρώσει.

Οδοφράγματα

Φυσικά, οι δυνάμεις του νόμου και της τά-
ξης δεν θα έμεναν με σταυρωμένα χέρια. Ιδιαί-
τερα καθώς έβλεπαν ότι δεν μπορούσαν να
επιβάλουν το οτιδήποτε ακόμη και μέσα στο
ίδιο τους το άντρο, τον στρατό. Όμως, οι δυο
πιο σημαντικές τους προσπάθειες κατέληξαν
σε φιάσκο. Το Σεπτέμβρη ο Σπίνολα κάλεσε τη
“σιωπηλή πλειοψηφία” να βγει στους δρόμους
για να βάλει τέλος στην ανομία και τις υπερβο-
λές. Οι “σιωπηλοί” δεν θα καταφέρουν ποτέ να
φτάσουν στο κέντρο της Λισαβόνας. Πώς να
πάνε όταν έχει απεργία και οι κεντρικοί δρόμοι
είναι αποκλεισμένοι με διαδηλώσεις και οδο-
φράγματα; 

Ο Σπίνολα παραιτήθηκε και αντί για φρένο,
η Επανάσταση πάτησε γκάζι. Το Μάρτη του
1975, ο Σπίνολα είχε βάλει πλώρη για ένα πιο
οργανωμένο πραξικόπημα, στέλνοντας τους
αλεξιπτωτιστές να βομβαρδίσουν ανυπά-
κουους στρατώνες. Όμως και η εργατική τάξη
περίμενε πιο οργανωμένα ένα τέτοιο πραξικό-
πημα. Βγήκε με απεργίες, έστησε οδοφράγμα-
τα περιμένοντας επίθεση, και περικύκλωσε τα
στρατόπεδα που βρίσκονταν κοντά σε μεγά-
λους εργατικούς χώρους. Οι στρατηγοί του
Σπίνολα άρχισαν να το παίζουν ανήξεροι. Ο
ίδιος ο Σπίνολα θα φύγει για τη Βραζιλία, όπου
είχε ήδη βρει καταφύγιο ο Καετάνο.

Το φρένο στην πορτογαλική επανάσταση
δεν μπήκε τελικά από καμιά επίθεση του στρα-
τού, ούτε από πραξικόπημα. Μπήκε γιατί οι
πολιτικές δυνάμεις τις οποίες είχε στη διάθεσή
της η εργατική τάξη δεν είχαν στρατηγική που
να ξεπερνούσε τα όρια των “δημοκρατικών κα-
τακτήσεων”. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καλού-
σε σε αυτοσυγκράτηση από την πρώτη μέρα.
Οι ελπίδες της πρωτοπορίας, στράφηκαν στην
αριστερή πτέρυγα του MFA, με ηγέτη τον Οτέ-
λο ντε Καρβάλιο, οι οποίοι είχαν ριζοσπαστικο-
ποιηθεί στη διάρκεια της Επανάστασης και εί-
χαν παίξει κρίσιμο ρόλο στο μπλοκάρισμα του
πραξικοπήματος του Μάρτη.  

Όμως μια συνωμοτική οργάνωση με ανύ-
παρκτη γείωση στους εργατικούς αγώνες δεν
μπορούσε να καλύψει το κενό. Όταν η μάχη
μετασχηματίστηκε σε μια εσωτερική αντιπαρά-
θεση ανάμεσα στην αριστερή και τη δεξιά πτέ-
ρυγα του MFA, η εργατική τάξη μόνο ως θεα-
τής μπορούσε να παρακολουθεί. Η ανάγκη για
μια επαναστατική οργάνωση που θα γενίκευε
τις εμπειρίες 18 μηνών καταλήψεων και αυτο-
διαχείρισης που είχαν αναδείξει οι μεγάλοι ερ-
γατικοί χώροι έμεινε ο ανεκπλήρωτος κρίκος
της πορτογαλικής επανάστασης.

Νίκος Λούντος

3 Μάη 2017, Νο 1272Ιστορία
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των Γαρυφάλων
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Τ
ο περιοδικό “Σοσιαλισμός από τα κάτω”
κλείνει φέτος 25 χρόνια κυκλοφορίας.
Πρωτοκυκλοφόρησε τον Ιούνη του 1992,

σε μια στιγμή που η Αριστερά αντιμετώπιζε με-
γάλες προκλήσεις, με την κυβέρνηση Νέας Δη-
μοκρατίας να επιχειρεί άγριες επιθέσεις στην
εργατική τάξη από τη μία και την Αριστερά να
έχει διασπαστεί και απογοητευτεί από την κα-
τάρρευση του λεγόμενου “υπαρκτού σοσιαλι-
σμού” από την άλλη. Στο τεύχος Μαϊου-Ιουνίου
2017 αναδημοσιεύεται το εισαγωγικό κείμενο
του πρώτου τεύχους που κλείνει: “Η ΟΣΕ υπο-
στηρίζει ότι οι καθαρές πολιτικές απόψεις είναι
όπλο για την εργατική τάξη και τους αγώνες
της. Και ένα περιοδικό που εκφράζει αυτές τις
απόψεις είναι όπλο στα χέρια κάθε εργάτη, κά-
θε νεολαίου”.

Στο άρθρο “Πώς απαντάμε στον ατελείωτο
κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ;” ο Πάνος Γκαργκάνας
περιγράφει την όλο και πιο δεξιά κατρακύλα του
ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινώντας από το ότι ο -όπως φαινό-
ταν τότε “τραβηγμένος”- προβληματισμός που
είχε εκφραστεί πέρσι το Νοέμβριο για το πώς δε
θα επιτρέψουμε στον Τσίπρα να βουλιάξει στην
αγκαλιά Τραμπ-Μέρκελ αποδεικνύεται επίκαι-
ρος. Σε όλα τα επίπεδα, από τους τοπικούς αν-
ταγωνισμούς μέχρι και την ιδεολογική συμπό-
ρευση με το νεοφιλελευθερισμό ότι οι διαπραγ-
ματεύσεις τρομάζουν τους επενδυτές, δεν
υπάρχει πλέον σταματημός. Καθήκον της πέρα
από το ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς είναι να δράσει ενωτι-
κά απέναντι σε όλες τις επιθέσεις,
όπως έχει κάνει στον αντιφασιστικό
και αντιρατσιστικό αγώνα.

Αντίσταση

Η Μαρία Στύλλου, στο άρθρο “Η
κληρονομιά της αντίστασης στη
Χούντα” περιγράφει το υπόβαθρο
της επιβολής της δικτατορίας, ξε-
κινώντας με μια σύντομη αναφορά
στα γεγονότα της δεκαετίας του
'60 και συνεχίζοντας με τις επιδιώ-
ξεις του ελληνικού καπιταλισμού
να αναδειχθεί σε τοπικό υποϊμπε-
ριαλισμό στις οποίες η αντίσταση
των κινημάτων αποτελούσε εμπό-
διο. 

Αναλύει την αδράνεια των
ηγεσιών της αριστεράς μπρο-
στά στο πραξικόπημα, οφειλό-
μενη στην κεντρική τους επιλο-
γή για υποχωρήσεις. Άμεσο
αποτέλεσμα ήταν συγκρούσεις
και διασπάσεις της Αριστεράς.
Μέσα από αυτή τη μάχη γεν-
νήθηκε η επαναστατική αρι-
στερά, η μόνη που μπορούσε
να απαντήσει για τη φύση του
κράτους, που επιστρατεύει
δικτατορίες όταν χρειάζεται,
και για τα όρια του ρεφορμι-
στικού δρόμου. Παράλληλα,
ένας ολόκληρος κόσμος ξε-
σηκώνεται διεθνώς το ’68,
επηρεάζοντας την ανάπτυξη
του αντιχουντικού αγώνα και
στην Ελλάδα. Το άρθρο
ακολουθείται από ένα κείμε-

νο για την κατάληψη, 7 μόλις μέρες μετά την
άνοδο της Χούντας, της ελληνικής πρεσβείας
στην Αγγλία.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης γράφει για τα “Δύο
χρόνια δίκη της Χρυσής Αυγής”. Ξεκινώντας
από το πρόσφατο γεγονός της επίθεσης που
εξαπολύθηκε στον Αλέξη Λάζαρη από τα κεντρι-
κά γραφεία της Χρυσής Αυγής, το άρθρο επιχει-
ρηματολογεί ότι η εγκληματική οργάνωση, παρά
τους ισχυρισμούς για το αντίθετο, δεν άλλαξε
ποτέ. Ωστόσο η Χρυσή Αυγή δεν αντιμετωπίζει
μόνο την αντίφαση ανάμεσα σε αυτό που παρι-
στάνει και σε αυτό που πραγματικά είναι: αντι-
μετωπίζει και ένα ισχυρό αντιφασιστικό κίνημα
που απαντά άμεσα στις προκλήσεις της.  Η δίκη,
που αναμένεται να τελειώσει τους πρώτους μή-
νες του 2018, είναι κεντρική μάχη του κινήματος
και θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις.

Στο άρθρο “18 Μάρτη – Να οργανώσουμε τη
συνέχεια”, ο Γιώργος Πίττας περιγράφει πώς το
περιεχόμενο, τα αιτήματα, οι συμμετοχές και η
διεθνής διάσταση κατέστησαν τη 18 Μάρτη ένα
γεγονός χωρίς προηγούμενο. Η οργάνωση της
διεθνούς ημέρας δράσης ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό χρειάστηκε στοχευμένη δουλειά
σε μια σειρά χώρους: πάνω από εκατό σωματεία
στήριξαν, ολόκληρα κομμάτια του εργατικού κι-
νήματος οργάνωσαν τη συμμετοχή τους με εκ-
δηλώσεις, εξορμήσεις και αντιφασιστικούς αγώ-
νες (όπως αυτός της ΠΟΣΠΕΡΤ ενάντια στην
προβολή της ΧΑ), το κίνημα για την υποδοχή

προσφυγόπουλων στα σχολεία ένωσε όλη

την αριστερά ενάντια στους νεοναζί, οι πρόσφυ-
γες από τα στρατόπεδα και οι μετανάστες μέσα
από τις δικές τους μάχες οργανώθηκαν και κα-
τέβηκαν στις πορείες. Η επιτυχία της 18 Μάρτη
είχε άμεσα αποτελέσματα αλλά και παρακατα-
θήκες για τις δύσκολες μάχες που ακολουθούν.

Με αφορμή τη μετάφραση του βιβλίου του
Αμπράμ Λεόν “Το Εβραϊκό ζήτημα”, ο Μωυσής
Λίτσης στο άρθρο “Απάντηση στον αντισημιτι-
σμό” γράφει για το πώς μεγάλα τμήματα των
εβραϊκών πληθυσμών της Ευρώπης στελέχωσαν
τις γραμμές της αριστεράς έναν αιώνα πριν. Ο
ίδιος ο Λεόν στρατεύθηκε στο εργατικό κίνημα
προσπαθώντας παράλληλα να δώσει απαντή-
σεις για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου αν-
τισημιτισμού. Στο βιβλίο μιλάει για τις ρίζες του
αντισημιτισμού, το σιωνιστικό κίνημα και τα όρια
του αριστερού ρεύματός του, την πραγματική
απάντηση που είναι η επανάσταση και ο διεθνι-
σμός.

Εργατικό κράτος

Ο Λέανδρος Μπόλαρης γράφει για την επικαι-
ρότητα σήμερα του εμβληματικού βιβλίου του
Λένιν, “Κράτος και Επανάσταση”. Ο Λένιν έγρα-
ψε το βιβλίο λίγο πριν την Οκτωβριανή το '17,
και αναλύει σε αυτό τη φύση του κράτους σαν
μηχανισμό που νομιμοποιεί την εξουσία-κατα-
πίεση της μίας τάξης από την άλλη, τη σχέση
του αστικού κράτους με το κεφάλαιο, το καθή-
κον της εργατικής τάξης να τσακίσει την κρατι-
κή μηχανή, τη μορφή που θα πάρει το εργατικό
κράτος όταν τσακιστεί το αστικό και την έννοια

της “απονέκρωσης”, που εί-
ναι ο προορισμός του εργατι-
κού κράτους. Στη συνέχεια το
άρθρο βάζει τη συγγραφή του
βιβλίου του Λένιν στο ιστορικό
της πλαίσιο και παρουσιάζει
τους αντίλογους που έχουν
αναπτυχθεί έκτοτε, δίνοντας
τις απαντήσεις.

Τέλος, ο Κώστας Καρπόζη-
λος μιλάει στο Λέανδρο Μπό-
λαρη για το βιβλίο του “Κόκκινη
Αμερική”, ένα βιβλίο για τη δια-
δρομή του εργατικού κινήματος
στις ΗΠΑ από τη δεκαετία του
1910 μέχρι τις αρχές της δεκαε-
τίας του '50 και τη σχέση του με
τους Έλληνες μετανάστες που
πύκνωσαν τις γραμμές της Αρι-
στεράς.

Στις βιβλιοπαρουσιάσεις αυτού
του τεύχους διαβάζουμε: “Η πτώ-
ση των Οθωμανών” του Γιουτζίν
Ρόγκαν από το Κώστα Πίττα,
“Έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα”
του Σπύρου και του Γρηγόρη Σα-
κελλαρόπουλου από τον Μπάμπη
Κουρουνδή, “Επτά πόλεμοι, τέσσε-
ρις εμφύλιοι, επτά πτωχεύσεις,
1821-2016” του Γ. Β. Δερτιλή από
τον Κώστα Βλασσόπουλο και “Ο αν-
τιαμερικανισμός στην Ελλάδα 1947-
1989” της Ζηνοβίας Λιαλιούτη από
τον Σωτήρη Κοντογιάννη.

Α.Φ.

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό
βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584

www.marxistiko.gr
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“Μ
ία απαραίτητη δημοσιοποίηση της εργασιακής
παράνοιας πίσω από το μανδύα της τέχνης,
από εργαζόμενους/ες της Documenta”, είναι ο

τίτλος της ανακοίνωσης που εξέδωσαν οι 200 εργαζόμενοι
στους δεκάδες χώρους που χρησιμοποιεί η Documenta
στις δράσεις της στην Αθήνα.

“Φέτος η Documenta φεύγει για πρώτη φορά από το
Κάσσελ και μετακομίζει για τρεις μήνες στην Αθήνα, για να
μάθει, σύμφωνα με τον τίτλο της, από την οικονομική και
κοινωνική κατάσταση στην Ελλάδα. Απ’ ότι φαίνεται λοιπόν,
δε χρειάστηκε πολύς χρόνος για να μάθει, αλλά και να μι-
μηθεί στο έπακρο τους χειρότερους εγχώριους εργοδό-
τες”.

“Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που εργαζόμαστε στη Do-
cumenta (…) ως υπεύθυνοι για την επιτήρηση του χώρου
αλλά και για τη βοήθεια του κοινού. Δυστυχώς η εμπειρία
μας ξεκίνησε με κάποια γεγονότα που θεωρούμε απαραίτη-
το να δημοσιοποιήσουμε.

Πρώτον. Όταν δώσαμε τη συνέντευξη για να προσλη-
φθούμε, μας είπαν ο μισθός θα είναι 9 ευρώ μεικτά την ώρα.
Όταν όμως, δυο εβδομάδες μετά, μας επέλεξαν για να ερ-
γαστούμε, μας είπαν ότι η σύμβαση που θα υπογράφαμε θα
είναι 5,62 μεικτά. (...) Μετά από πιέσεις από πλευράς εργα-
ζόμενων που αρνήθηκαν να υπογράψουν σε κάτι που δε
συμφώνησαν ποτέ, σε συνάντηση που έγινε με τη διοίκηση
της Documenta και με την εταιρεία ενοικίασης εργαζομένων
Man Power, ειπώθηκε ότι τα 9 ευρώ αναφέρθηκαν κατά τη
διάρκεια της συνάντησης ως το συνολικό κόστος της εται-
ρείας ανά εργαζόμενο και όχι ως η αμοιβή του. Η απάντηση
τους ήταν: «Έγινε κάποιο misunderstanding»…

Συμβάσεις

Δεύτερον. Οι συμβάσεις μας αντί να συναφθούν απευθεί-
ας με την διοργάνωση της Documenta, καταρτίστηκαν – χω-
ρίς τη συναίνεσή μας και απροειδοποίητα – με την εταιρεία
μεσάζοντα, εργολάβο Man Power! Έτσι, η διοργάνωση της
Documenta αποποιείται κάθε ευθύνης, αφού ως εργοδότης
φέρεται ο εργολάβος. Οι δικοί μας μισθοί μειώθηκαν, προ-
φανώς για να καλυφθεί το κόστος του μεσάζοντα… 

Τρίτον. Η σύμβαση που καλούμαστε να υπογράψουμε
γράφει λιγότερες ημέρες και ώρες από αυτές που έχουμε
συμφωνήσει. Όταν ρωτήσαμε η Man Power απάντησε: «Με
τον καιρό μπορεί η Documenta να μην σας χρειάζεται τό-
σες πολλές μέρες, οπότε έτσι καλύπτεται με μία σύμβαση».
Δηλαδή, εμείς θα πρέπει να δεσμεύσουμε τη ζωή μας και
να απορρίψουμε άλλες τυχόν επιλογές για τους μήνες για
τους οποίους διαρκεί η έκθεση, αλλά η Documenta μπορεί,
ανάλογα με τις διαθέσεις της, να μας μειώσει τις ώρες ερ-
γασίας, ή ακόμα και να μας πετάξει ανά πάσα στιγμή στον
δρόμο χωρίς καμιά εγγύηση ή αποζημίωση.

Αυτό που συνειδητοποιούμε ως εργαζόμενοι/ες στη Doc-
umenta είναι ότι ένα από τα μαθήματα που πήρε από την
Ελλάδα είναι πως η κρίση και η οικονομική ανέχεια δημι-
ουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την περαιτέρω εκμε-
τάλλευση των εργαζομένων και την ελαστικοποίηση της ερ-
γασίας. Η Documenta του μπάτζετ των 70 εκατομμυρίων,
είναι χοντρές business.

Ευτυχώς, η απάντηση που συνάντησε η διοίκηση της μέ-
γα-έκθεσης από ένα μεγάλο μέρος των εν λόγω εργαζομέ-
νων, ήταν η άρνηση να υπογράψουμε τη σύμβαση μέχρι να
μας ξεκαθαριστούν γραπτώς οι ακριβείς όροι εργασίας μας.

Καταγγέλουμε τον τρόπο με τον οποίο η διοργάνωση εκ-
μεταλλεύεται την ανεργία στην Ελλάδα προκειμένου να ρί-
ξει το μισθό προς όφελος των κερδών της. 

Ας μάθει λοιπόν η Documenta και κάτι άλλο από την Αθή-
να! Ότι ο συλλογικός αγώνας των εργαζομένων είναι πιο
ισχυρός από οποιονδήποτε μέγα-θεσμό. Γιατί αυτοί μας
έχουν περισσότερη ανάγκη απ’ ότι εμείς αυτούς”.

Καταγγελία
εργαζόμενων

Η
Documenta 14, η σημαντική (δυ-
τικο) γερμανική έκθεση σύγχρο-
νης τέχνης έχει ήδη ανοίξει την

αυλαία της σε πάνω από 40 χώρους
στην Αθήνα, που για πρώτη φορά στην
ιστορία της διοργάνωσης μοιράζεται
τον χώρο φιλοξενίας μαζί με την πατρί-
δα της, το Κάσσελ. Πρόκειται για ένα
τεράστιο καλλιτεχνικό εγχείρημα που
περιλαμβάνει τις δουλειές πολλών και
διαφορετικών εικαστικών, διαδραστι-
κών, προβολών, θεατρικών, δρώμενων,
διαλέξεων. Παρολ’ αυτά, μέχρι στιγμής
τη δημόσια συζήτηση μονοπώλησε μια
διαμάχη, όχι για το καλλιτεχνικό περιε-
χόμενο του προγράμματος, αλλά για το
ιδεολογικό και πολιτικό μήνυμα αυτής
της ιδιαίτερης Ελληνο-γερμανικής συ-
νεργασίας. 

Φανατικότεροι πολέμιοι του εγχειρή-
ματος αναδεικνύονται τόσο ο αστικός
τύπος που μίλησε για «Ζόμπι της Αρι-
στεράς», «περιθωριακά σοσιαλιστικά
απομεινάρια», «αριστερό ανορθολογι-
κό λυρισμό», όσο και κομμάτια της αρι-
στεράς, που δεν βλέπουν παρά «πολιτι-
σμικό ιμπεριαλισμό», «Γερμανοφασιστι-
κή επέλαση», «αντικομμουνιστική προ-
παγάνδα», συχνά χωρίς να έχουν δει τί-
ποτα συγκεκριμένο από τα εκθέματα.

Από τη μεριά μας, αφετηρία για την
ερμηνεία της τέχνης δεν είναι μια θεο-
λογική – τελεολογική ερμηνεία, αλλά η
Μαρξιστική θεωρία και η διάκριση βά-
σης (οικονομικού συστηματος) – εποι-
κοδομήματος (θεσμοί, ιδεολογία), που
συνδέουν έναν καλλιτεχνικό θεσμό
όπως η Documenta με το καπιταλιστικό
σύστημα της εποχής του ιμπεριαλισμού
και των μνημονίων. Σαν τέτοια, ναι, η τέ-
χνη αναπαράγει την κυρίαρχη ιδεολο-
γία, σε συνεργασία με υπουργεία και
δημάρχους και χέρι-χέρι με την ιδιωτική
πρωτοβουλία των γκαλερί και των χορη-
γών.

Η σχέση αυτή όμως δεν είναι αυτό-
ματη και μηχανική, περιέχει αντιφάσεις,
αντιθέσεις και αντιστάσεις στις αστικές
πολιτικές, οι οποίες μπορούν να εκφρα-
στούν από τους δημιουργούς και τα έρ-
γα τέχνης. Αυτό έχει συμβεί ιστορικά
στον ρόλο της τέχνης και των καλλιτε-
χνών. Από την εποχή της φεουδαρχίας
και της αναγέννησης, των αστικών επα-
ναστάσεων και των κομμουνιστικών κι-
νημάτων, η τέχνη «φωτίζει την εποχή
της». 

Η κυριαρχούμενη τάξη, η σύγχρονη
εργατική τάξη δεν είναι «άγραφο χαρ-
τί», έχει να δει κριτικά και να πάρει από
αυτή τη διαδικασία. Οι καταγγελίες που
μιλάνε για «πλύση εγκεφάλου», στην
πραγματικότητα υπονοούν ότι ο κόσμος
είναι αδαής, δεν καταλαβαίνει και

«τρώει» ό,τι του σερβίρουν. 
Για παράδειγμα, η ιστορία με τους πί-

νακες του Χίτλερ στο ΕΜΣΤ, που έκαναν
τον γύρο του διαδικτύου σαν «Γερμανο-
φασιστική προπαγάνδα» είναι άδικη και
παραπλανητική. Το έργο αποτελεί κομ-
μάτι της θεματικής «Ο Χίτλερ και οι
ομοφυλόφιλοι», με πορτρέτα του φύ-
ρερ, πάνω στα οποία αναγράφεται κι
από ένα όνομα ομοφυλόφιλου θύματος
του Γ' Ράιχ με την ημερομηνία δολοφο-
νίας του στα στρατόπεδα συγκέντρω-
σης. Στους πίνακες αντιπαραβάλλονται
καρέ της προπαγαδιστικής ταινίας της
Λένι Ρίφενσταλ «Olympia» και της δικής
της «εξύμνησης της ομορφιάς». Πρόκει-
ται για αντι-ομοφοβικό έκθεμα και όχι
για «αισθητικοποίηση της πολιτικής του

τέταρτου ράιχ»!
Στον ίδιο χώρο μπορεί κανείς να δει

ένα ντοκιμαντέρ του Αϊζενστάιν, να
ακούσει τέσσερις ηχητικές εκδοχές της
«Διεθνούς», να δει το ντοκιμαντέρ της
Φαρούχ Φαρουχζάντ για την αποικία λε-
πρών της Κασπίας (πρώτο έργο του
Ιρανικού «νέου κύματος»), καθώς και
μάσκες από τους αυτόχθονες του Κανα-
δά. Όλα αυτά μεσα στις πρώτες μέρες
που φιλοξενούσαν δρώμενα με θέμα
την Ρόζα Λούξεμπουργκ, τον πρωτοπο-
ριακό σκηνοθέτη-κριτικό Γιόνας Μέκας
και μια εκδήλωση στο Κάσελ με θέμα τη
δίκη της Χρυσής Αυγής, με παρουσία
της Μάγδας Φύσσα και της πολιτικής
αγωγής.  

Αυτό δεν είναι πολιτιστικός ιμπεριαλι-
σμός, ωστόσο δεν σημαίνει ότι η Docu-
menta αποτελεί επαναστατικό μέσον
αλλαγής της κοινωνίας. Ανατρέχοντας
στα ίδια τα κείμενά της, η έκθεση φιλο-
δοξεί να απαντήσει στα αποτελέσματα
της κρίσης και της ανισότητας, της
αποικιακής σχέσης Ευρωπαϊκού Βορρά
– Νότου, του ελλείμματος δημοκρατίας
μέσα από την ατομική πολιτιστική «απο-
αποικιοποίηση», με την ανάδειξη υπο-
κειμένων μέσα στους καταπιεσμένους
(queer, βιομηχανία πορνό, πρόσφυγες),
με διαδικασίες όπως η «βουλή των σω-

μάτων» και με ιδεολογικό οπλοστάσιο
από την παράδοση του μετα-στρου-
κτουραλισμού από τον Μισέλ Φουκό ως
τον Τόνι Νέγκρι. Καθόλου παράξενο,
μια και πολιτικά αποτελεί παιδί του ρεύ-
ματος της αυτονομίας που κυριάρχησε
στην αριστερά της πρώην Δυτικής Γερ-
μανίας και στους ιδρυτές της έκθεσης,
Άρνολντ Μποντ και Γιόζεφ Μπόις. 

Όμως η βαρβαρότητα του συστήμα-
τος της κρίσης, των πολέμων και της
προσφυγιάς δεν θα αλλάξει «μέσα
μας», ούτε στο επίπεδο των ιδεών. Θα
ανατραπεί με την εξέγερσή μας στην
πραγματική ζωή, στους εργατικούς χώ-
ρους και την κοινωνία. Μια διοργάνωση
που εξαπατά τους υπαλλήλους της με
μισθούς πείνας και γραφεία ενοικιάσε-

ως προσωπικού, που χρεώνει 8 ευρώ εί-
σοδο στους μη δημόσιους χώρους και
που στηρίζεται στους χορηγούς, από
την Φολκσβάγκεν μέχρι την Aegean δεν
είναι μέρος της λύσης αλλά του προ-
βλήματος. Αυτές είναι οι πραγματικές
αμαρτίες της Documenta, και όχι οι γε-
νικόλογες αναφορές της στους κάθε εί-
δους καταπιεσμένους, στις εκδιδόμενες
γυναίκες, τους ΛΟΑΤΚΙ+ και τους αν-
τάρτες της Ροτζάβα. Από αυτή την άπο-
ψη, κριτικές που εκφράστηκαν για προ-
σβολή των εκθεσιακών χώρων από την
παρουσία αυτών των ανθρώπων είναι
εθνικιστικές, ομο-τρανσφοβικές και λαν-
θασμένες, όπως επίσης και οι αφορι-
σμοί ότι η Documenta γίνεται για να
αποπροσανατολίσει τον κόσμο ή ότι
αφορά ένα περιορισμένο ελίτ κοινό,
που ξαναφέρνει το αξίωμα ότι ο κόσμος
δεν καταλαβαίνει τίποτα.

Η Documenta αξίζει την προσοχή
μας, όχι γιατί μπορεί η ίδια ν’ αλλάξει
τον κόσμο, αλλά γιατί περιέχει έναν
πλούτο συλλογικής γνώσης και εμπει-
ρίας, που θέλουμε και διεκδικούμε να
κατακτήσουμε στην προσπάθεια να τον
αλλάξουμε.

Δήμητρα Κυρίλλου

Documenta14

Τα πραγματικά 
όρια μιας έκθεσης



Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη 

H
μεγαλύτερη γενική απεργία
των τελευταίων τριάντα χρό-
νων ήταν αυτή που έγινε στις

28 Απρίλη στη Βραζιλία ενάντια στα
νέα μέτρα που έφερε η νεοφιλελεύ-
θερη κυβέρνηση του κατηγορούμε-
νου για διαφθορά πρόεδρου Τέμερ. 

Τα μέτρα βάζουν στο στόχαστρο
τα συνταξιοδοτικά και εργασιακά δι-
καιώματα για εκατομμύρια εργάτες,
μειώνουν τις συντάξεις και αυξά-
νουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότη-
σης, με τους αναλυτές να τα συγ-
κρίνουν με τα μνημονιακά μέτρα
σοκ που εφαρμόζονται στην Ελλά-
δα. Το συνταξιοδοτικό αναμένεται
να ψηφιστεί στο Κογκρέσο την επό-
μενη βδομάδα.

Στις 28 Απρίλη, μέρα της απερ-
γίας, εκατοντάδες χιλιάδες βγήκαν
στους δρόμους του Ρίο, του Σάο
Πάολο, της Μπραζίλια και άλλων
πόλεων παρά την καταστολή εκ μέ-
ρους της αστυνομίας. Όλες οι εργα-
τικές ομοσπονδίες, ακόμη και αυτές
που ελέγχονται από τη δεξιά αναγ-
κάστηκαν να καλέσουν στην απερ-
γία. Ήταν τέτοια η ένταση και η επι-
τυχία της 28ης Απριλίου που ανάγ-
κασε τον υπουργό Δικαιοσύνης Σε-
ράλιο να δηλώσει: «Αυτό δεν ήταν
απεργία, αλλά εκτεταμένη εξέγερ-
ση». 

Συμμετείχαν 35 εκατομμύρια ερ-
γαζόμενοι που κυριολεκτικά νέκρω-
σαν όλες τις μεγάλες πόλεις και τη
χώρα γενικότερα. Ανάλογη σε μέγε-
θος απεργία είχε να γίνει από το
1989, ενώ η αμέσως προηγούμενη
πανεργατική είχε συμβεί πριν από
21 χρόνια, το 1996 ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις και τις περικοπές
του τότε προέδρου Καρντόζο. 

Η γενική απεργία ήταν η κορύφω-
ση μιας σειράς κινητοποιήσεων που
έγιναν το προηγούμενο δίμηνο, πε-
ριλαμβάνοντας απεργίες και στά-
σεις εργασίας σε συγκοινωνίες και
σχολεία καθώς και μια εισβολή πέν-
τε χιλιάδων διαδηλωτών στο υπουρ-
γείο Οικονομίας στις 15 Μάρτη στην
Μπραζίλια. Παρέλυσε τους περισ-
σότερους χώρους του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα: Μετρό, αστικά λε-

ωφορεία, τραίνα, αεροδρόμια, ορυ-
χεία, διυλιστήρια, τράπεζες, ΜΜΕ,
ταχυδρομεία, σχολεία. Στο κέντρο
των αυτοκινητοβιομηχανιών, Σάο
Πάολο, η απεργία παρέλυσε την πα-
ραγωγή αυτοκινήτων στις εταιρίες:
General Motors, Ford, Τoyota, Mer-
cedes-Benz, Daimler. Μαζική ήταν η
συμμετοχή στην εταιρία πετρελαίου
Petrobras.

Στην Μπραζίλια, οι 4.000 εργαζό-
μενοι του σωματείου της κρατικής
τηλεόρασης έκλεισαν το κανάλι
EBC περιφρουρώντας όλες τις εισό-
δους του. Η επιτυχία της απεργίας
είχε σαν κύριο χαρακτηριστικό τις
μαζικές απεργιακές φρουρές που
επέβαλλαν ότι δεν κουνήθηκε τίπο-
τα, κάνοντας έξαλλο τον πρόεδρο
Τέμερ που δήλωσε ότι θα συνεχίσει

το σχέδιο επιβολής των μέτρων κα-
τηγορώντας τις «μειοψηφίες» που
«εμπόδιζαν» τους εργαζόμενους να
δουλέψουν. 

O Τέμερ ήταν αντιπρόεδρος στην
κυβέρνηση της προηγούμενης προ-
έδρου Ρουσέφ, και όταν την διαδέ-
χτηκε πριν ακριβώς ένα χρόνο μέ-
σα από ένα “θεσμικό” πραξικόπη-
μα, εκκρεμούσαν κατηγορίες εναν-
τίον του για διαφθορά χάριν εξυπη-
ρέτησης των συμφερόντων μεγά-
λων εταιριών. Ενθαρρυμένος από
τα καλά ποσοστά του κόμματός
του, PMDB, καθώς και αυτά του
επίσης δεξιού PSDB στις τοπικές
εκλογές που ακολούθησαν προχώ-
ρησε να κατεβάσει τα νέα μέτρα
που αποκαλεί με θράσος «Γέφυρα
στο μέλλον». 

Οργή

Όμως αυτή τη στιγμή η δημοτικό-
τητά του πέφτει σχεδόν στα μονο-
ψήφια νούμερα που είχε η Ρουσέφ
πριν την αποπομπή της. Η κυβέρνη-
σή του, μια λυσσασμένη δράκα νεο-
φιλελεύθερων, νοσταλγών της δι-
κτατορίας, φανατικών ιεροκηρύκων,
ομοφοβικών, σεξιστών και ρατσι-
στών που εκμεταλλεύτηκαν την ευ-
καιρία για να κάνουν όλα τα χατίρια
στους βραζιλιάνους καπιταλιστές,
βρίσκεται αντιμέτωπη με την οργα-
νωμένη οργή μιας από τις πιο μεγά-
λες εργατικές τάξεις του κόσμου.

Το Εργατικό Κόμμα (PT) της Ντίλ-

μα Ρουσέφ συμμετείχε, ελέγχοντας
μια από τις μεγαλύτερες συνομο-
σπονδίες, στις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις ενώ ο ηγέτης του, πρώην
πρόεδρος Λούλα, εμφανίστηκε στις
συγκεντρώσεις εκφωνώντας πύρι-
νους λόγους. Όμως ήταν ο ίδιος ο
Λούλα που το 2003 ψήφισε το πρώ-
το άγριο συνταξιοδοτικό πακέτο μέ-
τρων, ενώ το κόμμα του, το PT, με
τις πολιτικές λιτότητας και τις συ-
νεργασίες που ακολουθούσε όλα τα
επόμενα χρόνια, άνοιξε το δρόμο
στο νεοφιλελεύθερο PMDB του Τέ-
μερ.

Η Αριστερά εκτός του PT -το
PSOL που διασπάστηκε από τα αρι-
στερά του PT πριν από μερικά χρό-
νια, το τροτσκιστικό PSTU και άλλες
δυνάμεις- έχουν το καθήκον να χτί-
σουν το κίνημα για την ανατροπή
των μέτρων και της κυβέρνησης Τέ-
μερ. Βάζοντας όμως ταυτόχρονα

ξεκάθαρα
ότι η εναλ-
λακτική δεν
β ρ ί σ κ ε τ α ι
στην επι-
στροφή της
α σ τ ι κ ή ς
διαχείρισης
του PT που
μας έφερε
ως εδώ. 

Με τις
ε π ι θ έ σ ε ι ς
λ ι τότητας

να αποτελούν το μοναδικό «φάρμα-
κο» (των νεοφιλελεύθερων και σο-
σιαλιστών της αγοράς) απέναντι
στην κρίση που έχει αρχίσει να χτυ-
πάει μια χώρα των μέχρι πρότινος
αναπτυσσόμενων BRICS, η απάντη-
ση βρίσκεται αλλού: Στη δυνατότη-
τα της παντοδύναμης αυτής εργατι-
κής τάξης να διαμορφώσει τη δική
της εναλλακτική παίρνοντας η ίδια
στα χέρια της τον έλεγχο της παρα-
γωγής και της κοινωνίας. Αυτή τη
δυνατότητα έφερε στην επιφάνεια η
γενική απεργία-σεισμός της 28ης
Απριλίου.

Γιώργος Πίττας

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ νέκρωσε τη Βραζιλία

Από τις 17 Απριλίου είχαν προχωρήσει σε απεργία πείνας οι
πάνω από 1500 Παλαιστίνιοι που βρίσκονται στις ισραηλινές φυ-
λακές με αίτημα να σταματήσει η χρήση της απομόνωσης των
κρατουμένων και της επ’ αόριστον κράτησής τους χωρίς δίκη. 

Συνολικά στις ισραηλινές φυλακές κρατούνται 7000 Παλαι-
στίνιοι, από τους οποίους 350 ανήλικα παιδιά ενώ 600 είναι
κρατούμενοι χωρίς απαγγελία κατηγορίας ή δίκη. Πολλοί
από τους ανήλικους είναι φυλακισμένοι με την κατηγορία ότι
πέταγαν πέτρες στα ισραηλινά τανκς. 

Η απεργία έχει την πλατιά υποστήριξη του Παλαιστινιακού
λαού και διαδηλώσεις συμπαράστασης έχουν γίνει σε όλες

τις παλαιστινιακές πόλεις καλεσμένες από την Φατάχ αλλά
έχοντας και την υποστήριξη της Χαμάς. Οι απεργοί πείνας
διεκδικούν κατάργηση της απομόνωσης, ικανοποιητική τρο-
φή και ιατρική περίθαλψη, τακτικές συναντήσεις με τις οικο-
γένειές τους. 

Προς το παρόν το κράτος του Ισραήλ συνεχίζει να αντιμε-
τωπίζει με απόλυτη βαναυσότητα τα αιτήματα των απεργών
πείνας. Σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις αξιωματούχων
της, η ισραηλινή κυβέρνηση σκόπευε να καταστείλει και να
κρατήσει τις αντιδράσεις μέσα στις φυλακές, από τη μια επι-
βάλλοντας παράνομα υποχρεωτική σίτιση στους απεργούς

και από την άλλη αυξάνοντας την αστυνομοκρατία και την
παρουσία του στρατού.  

Όμως δεν έχει καταφέρει να το πετύχει. Την Πέμπτη 27
Απρίλη οι Παλαιστίνιοι σε Δυτική Oχθη, Λωρίδας της Γάζας
και Ανατολική Ιερουσαλήμ κατέβηκαν σε γενική απεργία νε-
κρώνοντας τα πάντα. Η επόμενη μέρα Παρασκευή 28 Απρίλη
κηρύχθηκε μέρα αλληλεγγύης στον αγώνα τους και κινητο-
ποιήσεις έγιναν σε μια σειρά από πόλεις σε όλο τον κόσμο.
Τη μέρα της Πρωτομαγιάς μαζική ήταν η παρουσία των Πα-
λαιστινίων που ζουν στην Ελλάδα στις απεργιακές διαδηλώ-
σεις. 

Αλληλεγγύη στους αγωνιστές της Παλαιστίνης

200.000 διαδήλωσαν στην πόλη Ρεσίφε. 
Στην κάτω φωτό, απεργιακή φρουρά έξω από
κλωστοϋφαντουργία στην πόλη Νάταλ
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