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"Α
υτή η κυβέρνηση οδηγεί τη
χώρα έξω από την κρίση,
έξω από την επιτροπεία...

Συμφωνήθηκαν μέτρα και αντίμετρα
που θα ισχύσουν μετά το 2019.
Πράγματι θα υπάρξουν μειώσεις
συντάξεων που αφορούν το 18%
των μεγάλων συντάξεων... Οι υπό-
λοιπες συντάξεις δεν θα πειρα-
χτούν. Από τα αντίμετρα θα ωφελη-
θούν 5 εκατομμύρια Έλληνες". Αυτά
έλεγε πριν από λίγες μέρες σε συ-
νέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθ-
μό Σκάι ο υπουργός Άμυνας Πάνος
Καμμένος. Και ήταν όλα ψέματα. Η
συμφωνία που ετοιμάζεται να φέρει
για έγκριση στη Βουλή την επόμενη
εβδομάδα η κυβέρνηση δεν πρόκει-
ται να "οδηγήσει τη χώρα έξω από
την κρίση". 

Τα μέτρα δεν αφορούν "300 χιλιά-
δες υψηλοσυνταξιούχους". Αφορούν
την συντριπτική πλειοψηφία των
συνταξιούχων και των μισθωτών. Η
κυβέρνηση έχει βάλει σαν στόχο να
εισπράξει επιπλέον 1% του ΑΕΠ (δη-
λαδή 1.8 δις κάθε χρόνο) από τη μεί-
ωση του αφορολόγητου. Από ποι-
ους θα τα πάρει; Από όλους όσοι
δηλώνουν ετήσια εισοδήματα πάνω
από 500 ευρώ το μήνα. Όσο για
τους συνταξιούχους, αυτοί θα πλη-
γούν διπλά από τα νέα μέτρα. Η κυ-
βέρνηση λογαριάζει να εισπράξει
1% ακόμα (άλλα 1.8 δις δηλαδή)
από την κατάργηση της "προσωπι-
κής διαφοράς" η οποία θα προστά-
τευε, υποτίθεται, τους παλιούς συν-
ταξιούχους από τις περικοπές. 

Επιχειρήσεις

Ούτε τα αντίμετρα αφορούν "5
εκατομμύρια Έλληνες". Ωφελημένες
θα είναι κατ' αρχήν οι επιχειρήσεις,
που θα δουν φοροελαφρύνσεις.  Και
τα νοικοκυριά με ετήσια εισοδήματα
πάνω από 30.000. 

Όπως έγραφε η Καθημερινή
(28.4.2017), "Οι αλλαγές αυτές ακό-
μα και με τη μείωση του αφορολό-
γητου ορίου, που έχει συμφωνήσει η
κυβέρνηση με τους πιστωτές της
χώρας, θα οδηγήσουν σε ελαφρύν-
σεις τα εισοδήματα από 30.000 ευ-
ρώ και πάνω συγκριτικά με τους φό-
ρους που πληρώνουν σήμερα. Αντί-
θετα, οι φορολογούμενοι με εισοδή-
ματα κάτω των 30.000 ευρώ θα πλη-
ρώσουν υψηλότερους φόρους από
το 2020...". 

Αλλά προϋπόθεση για τα αντίμε-
τρα είναι να ξεπεράσει η κυβέρνηση
το στόχο για το πρωτογενές πλεόνα-
σμα. Η συμφωνία που υπέγραψε η
κυβέρνηση με τους θεσμούς προ-
βλέπει πράγματι "αντίμετρα αξίας
ενός ευρώ για κάθε ευρώ" που θα
προστίθεται στο πρωτογενές πλεό-
νασμα. Μόνο που αυτό θα ισχύει για
τα ποσά πάνω από το όριο του 3.5%.

Με άλλα λόγια για να εφαρμόσει
“αντίμετρα” αξίας 1% του ΑΕΠ η κυ-
βέρνηση πρέπει να φτάσει σε πρω-
τογενές πλεόνασμα ίσο με 4,5% του
ΑΕΠ! Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Η κυβέρνηση θα φορολογήσει, με τη
μείωση του αφορολόγητου, αυτούς
που παίρνουν 600 ή 700 ευρώ το μή-
να. Και στη συνέχεια θα χρησιμοποι-
ήσει αυτά τα λεφτά για να μειώσει
τη φορολογία των επιχειρήσεων και
του πλουσιότερου κομματιού του
πληθυσμού.

Τι πλεονάσματα δεσμεύτηκε να
πετύχει η κυβέρνηση; Οι θεσμοί
απαιτούσαν, όπως είναι γνωστό,

3.5% του ΑΕΠ για πολλά χρόνια
(από δυο έως δέκα). Η κυβέρνηση
κομπάζει σήμερα επειδή κατάφερε
το 2016 όχι απλά να πιάσει αλλά και
να ξεπεράσει κατά πολύ τους στό-
χους που έβαζε το μνημόνιο για
πέρσι. Και θεωρεί την επιτυχία αυτή
σαν μια επιβεβαίωση ότι είναι ικανή
να την επαναλάβει και τις επόμενες
χρονιές. Όπως έγραφαν Τα Νέα
(15/3/2017) η φιλοδοξία του Τσίπρα
και του Τσακαλώτου δεν είναι να
πιάσουν απλά αυτό το 3.5% αλλά
και να το ξεπεράσουν: 

"Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνη-
σης οραματίζεται πρωτογενή πλεονά-

σματα κοντά στο 5% του ΑΕΠ το 2019 ...
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg
το οποίο επικαλείται δύο αξιωματούχους,
το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει
στο σχέδιο του Μεσοπρόθεσμου Προ-
γράμματος της περιόδου 2018-2021
πρωτογενές πλεόνασμα 3,8% του ΑΕΠ
το 2018, το οποίο θα εκτιναχθεί κοντά
στο 5% του ΑΕΠ το 2019, εφόσον εφαρ-
μοστούν τα πρόσθετα μέτρα που ζητούν
οι δανειστές." 

Γιατί επιμένουν οι τραπεζίτες, οι θε-
σμοί και η κυβέρνηση σε αυτά τα εξω-
φρενικά πλεονάσματα; Το (τρέχον, τρί-
το) μνημόνιο λήγει τυπικά στις 20 Αυ-
γούστου. Για να καλύψει τις χρηματο-

δοτικές της ανάγκες η ελληνική κυβέρ-
νηση, μετά την ημερομηνία αυτή, θα
έχει δυο επιλογές: είτε την "έξοδο στις
αγορές", είτε την υπογραφή ενός ακό-
μα νέου μνημονίου. 

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται πλέον
δανεικά για να καλύψει τα τρέχοντα
έξοδα του προϋπολογισμού (έχει
πρωτογενή πλεονάσματα και όχι ελ-
λείμματα). Αλλά χρειάζεται, παρόλα
αυτά, πολλά δισεκατομμύρια κάθε
χρόνο για να πληρώνει τους τόκους
και να ανακυκλώνει τα παλιά της
χρέη, που λήγουν σιγά-σιγά με την
πάροδο του χρόνου.

Χρέη

Από τα 320 δις που χρωστάει σή-
μερα το ελληνικό δημόσιο, τα 220
περίπου τα χρωστάει στον "μηχανι-
σμό στήριξης", δηλαδή στις κυβερ-
νήσεις των άλλων χωρών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (53 δις από το πρώ-
το μνημόνιο), στον EFSF (131 δις
από το δεύτερο μνημόνιο), τον ESM
(21 δις από το τρίτο μνημόνιο), το
ΔΝΤ (13 δις) και την Ευρωπαϊκή Κεν-
τρική Τράπεζα, την Τράπεζας της
Ελλάδας και τις άλλες κεντρικές
τράπεζες της Ευρώπης. Το μέσο
επιτόκιο για αυτά τα δάνεια είναι πε-
ρίπου 0.5%. Σήμερα, αν η Ελλάδα
δανειζόταν από τις αγορές το επιτό-
κιο θα ήταν σχεδόν 12 φορές μεγα-
λύτερο (το επιτόκιο για τα ελληνικά
δεκαετή ομόλογα είναι σχεδόν 6%
σήμερα στη δευτερογενή αγορά). 

Η κυβέρνηση ελπίζει ότι με την
υπογραφή της συμφωνίας, τα σκλη-
ρά μέτρα και την ενδεχόμενη ένταξη
της Ελλάδας στο πρόγραμμα "ποσο-
τικής χαλάρωσης" της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας τα επιτόκια αυ-
τά θα πέσουν και άλλο. Πόσο; Η
Πορτογαλία πληρώνει σήμερα επιτό-
κια 3.4% στις αγορές. Η Ιταλία, η
τρίτη ισχυρότερη οικονομία της Ευ-
ρωζώνης 2.2%. Οι θεσμοί εκτιμούν
ότι αν η Ελλάδα τηρήσει όλα όσα
έχουν συμφωνήσει τα επιτόκια θα
πέσουν κοντά στο 3.5% -για αυτό
απαιτούν πλεονάσματα 3.5%. 

"Του μουρλού το σχοινί μονό δε
φτάνει, διπλό φτάνει και περισσεύει"
λέει μια παλιά παροιμία. Το 3.5% εί-
ναι  παρανοϊκός στόχος. Θα πιάσου-
με 5% απαντάει η κυβέρνηση. Οι πα-
ροιμίες είναι βέβαια ανέξοδες. Τα
μέτρα όμως που θέλει να επιβάλει η
κυβέρνηση θα πληρωθούν, κυριολε-
κτικά, με αίμα.

Και οι νέες "θυσίες" στις οποίες θα
εξαναγκαστούν οι φτωχοί, οι εργα-
ζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα
έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα
που είχαν όλες οι προηγούμενες:
να κάνουν το επόμενο μνημόνιο και
τα επόμενα επώδυνα μέτρα και πάλι
"μονόδρομο".

Σωτήρης Κοντογιάννης

Σ
το Πεκίνο θα βρεθεί για μια ακόμα φορά αυτές
τις ημέρες ο Αλέξης Τσίπρας. Τυπικά ο στόχος
του ταξιδιού του είναι η συμμετοχή στις εργα-

σίες του φόρουμ "One Belt, One Road" που οργανώ-
νει κινεζική κυβέρνηση. Και φυσικά η σύσφιξη των
"πατροπαράδοτων φιλικών σχέσεων"�που συνδέουν
τον ελληνικό λαό με τον λαό της Κίνας.

Στην πραγματικότητα ο στόχος της επίσκεψης του
Τσίπρα μπορεί να περιγραφεί με μια μόνο λέξη: "ιδιω-
τικοποιήσεις". Ο Τσίπρας πάει στην Κίνα σαν "πλασιέ".
Το εμπόρευμα: η δημόσια περιουσία. 

Η Κίνα έχει ήδη "σημαντική παρουσία" στην Ελλά-
δα. Το λιμάνι του Πειραιά ανήκει στην κινεζική Cosco.
Η State Grid Corporation of China, ο μεγαλύτερος
"παίχτης" στην παγκόσμια αγορά ενέργειας ελέγχει
ήδη το 22% του ΑΔΜΗΕ (της εταιρείας διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας που χωρίστηκε, ύστερα από τις
μνημονιακές επιταγές, από τη ΔΕΗ). Τώρα, όπως
γράφουν οι εφημερίδες, οι Κινέζοι έχουν δείξει ενδια-

φέρον για τις λιγνιτικές μονάδες τις οποίες -και πάλι
κάτω από την πίεση των δανειστών- είναι υποχρεωμέ-
νη να πουλήσει η ΔΕΗ.

Συμμετοχή

Η Κίνα θα είναι η "τιμώμενη χώρα" στη φετινή Διε-
θνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Το Κινεζικό περίπτε-
ρο "θα αναπτυχθεί σε έξι στρέμματα καλύπτοντας
ολόκληρο το περίπτερο 13. «Πρόκειται για μια συμμε-
τοχή τρεις φορές μεγαλύτερη από τη συνηθισμένη
μιας τιμώμενης χώρας», σημείωσε ο διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΘ-Helexpo, Κυριάκος Ποζρικίδης... Οι
τρεις επιχειρηματικοί κολοσσοί, η ZTE, η Huawei και
η Cosco, θα δώσουν δυναμικό παρών σε ξεχωρι-
στούς χώρους προβολής, εκτός του βασικού περιπτέ-
ρου της κινεζικής συμμετοχής...".

Ο Τσίπρας αναμένεται να υπογράψει "τριετή εμπο-
ρική συμφωνία" με την Κίνα στο Πεκίνο. Θα φτάσουν
τρία χρόνια; Ο κατάλογος των ιδιωτικοποιήσεων εί-
ναι, όπως είναι γνωστό, μακρύς...

Στη δημοσιότητα ήλθε το τελευταίο προσχέδιο του Μνημονίου στο οποίο κατέληξαν κυβέρνηση και δανειστές. Το κείμενο των 53 σελίδων
ανέβασε στο Twitter δημοσιογράφος της εφημερίδας Handelsblatt. Σύμφωνα με το δημοσίευμα: “Με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα της
περιόδου 2018-21 αλλά και τον προϋπολογισμό του επομένου έτους, δρομολογούνται ήδη περικοπές επιδομάτων και φοροαπαλλαγών ύψους
259 εκατ. ευρώ, και εξοικονομήσεις στον χώρο της υγείας (125 εκατ. ευρώ φέτος και 188 εκατ. ευρώ το 2018)”. 
Στη φωτό: στιγμιότυπο από απεργία υγειονομικών στις 26/10.

Ο Τσίπρας στο Πεκίνο
Ταξίδι ιδιωτικοποιήσεων

Βάζουν στόχο να ανεβάσουν τα πρωτογενή
πλεονάσματα στο 4,5-5%
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Εμπρός για εργατική εναλλακτική
Β

αδίζουμε προς την Πανεργατική απεργία
στις 17 Μάη με την κυβέρνηση να έχει
ανακοινώσει ότι σε αυτή την ημερομηνία

φέρνει στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέ-
διο για την “τελευταία” συμφωνία με τους δανει-
στές. Σε όλους τους εργατικούς χώρους ανοί-
γουν οι προετοιμασίες για την απεργία και μαζί
ανοίγει η συζήτηση για την προοπτική που έχου-
με μπροστά μας.

Όσο και να προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να εξωραϊσει
την κατάσταση, η βαρβαρότητα του νέου αυτού
μνημονιακού πακέτου δεν κρύβεται με τίποτα.
Όπως μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά στη δι-
πλανή σελίδα, η κυβέρνηση συμφώνησε να κυ-
νηγήσει ακόμα μεγαλύτερα πρωτογενή πλεονά-
σματα (4,5-5% του ΑΕΠ) με αντάλλαγμα να απο-
κτήσει το δικαίωμα να κάνει φοροαπαλλαγές για
τους πλούσιους! Αν αυτό λέγεται τέλος των μνη-
μονίων και της λιτότητας, τότε η νύχτα λέγεται
μέρα.

Δίπλα, όμως, στην κυβερνητική προπαγάνδα
έρχεται να σταθεί

απεργοσπαστικά και όλο το παλιό μνημονιακό
πολιτικό φάσμα. “Δεν βγαίνει τίποτε με τις απερ-
γίες, πρέπει να γίνουν εκλογές για να τους τιμω-
ρήσετε με την ψήφο σας” λένε όλοι οι πολιτικοί
απατεώνες από τους Μητσοτάκηδες μέχρι τα
υπολείμματα της “κεντροαριστεράς”.

Απεργιακό κίνημα

Το βάρος πέφτει στην Αριστερά πέρα από τον
ΣΥΡΙΖΑ για να στηρίξει το απεργιακό κίνημα και
να απαντήσει σε όλα αυτά τα ψέματα.

Πρώτα απ' όλα χρειάζεται να είμαστε ξεκάθα-
ροι ότι αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο για το
αν περνάνε ή όχι τα μέτρα είναι οι αγώνες του ερ-
γατικού κινήματος και όχι τα κουκιά στη Βουλή.
Αυτή την αλήθεια την έχουμε μάθει καλά ύστερα
από την εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ που θα “έσκιζε τα
μνημόνια” αν έπαιρνε την πλειοψηφία στη Βουλή.
Και είναι μια αλήθεια που ισχύει ακόμη περισσότε-
ρο τώρα που η αξιωματική αντιπολίτευση είναι
μνημονιακότερη και από τον Τσίπρα.

Η επιτυχία της Πανεργατικής απεργίας και η
κλιμάκωση των απεργιών είναι η μόνη ελπίδα για
να μην εφαρμοστούν νέες περικοπές στην υγεία
και την παιδεία, στους μισθούς και στις συντά-
ξεις, και νέα ξεπουλήματα σε όλο το δημόσιο.
Στα καράβια και στα λιμάνια, στα νοσοκομεία
και στα λιγνιτορυχεία θα κριθεί η μάχη και η επι-
τυχία της Πανεργατικής θα είναι πρόκριμα για
όλες αυτές τις αναμετρήσεις.

Αλλά υπάρχει και άλλη μια διάσταση σε αυτή
την αντιπαράθεση. Δυναμώνοντας το απεργιακό
κίνημα χτίζουμε τη μόνη δύναμη που μπορεί να

υλοποιήσει εναλλακτικές λύσεις απέναντι στους
μνημονιακούς μονόδρομους του Τσίπρα και του
Μητσοτάκη. Η εργατική εναλλακτική απέναντι
στα θηριώδη πρωτογενή πλεονάσματα που
βγαίνουν από τον ιδρώτα και το αίμα των εργα-
τών είναι να σταματήσουμε να πληρώνουμε το
χρέος. Να προχωρήσουμε σε μονομερή διαγρα-
φή του και να επιβάλουμε εργατικό έλεγχο των
τραπεζών φτάνοντας σε ρήξη με όλους αυτούς
που ελέγχουν το σύστημα (και τις κυβερνήσεις
του) σήμερα: την Ευρωζώνη, την ΕΕ, τους εφο-
πλιστές, τους Μαρινάκηδες και τους Αλαφού-
ζους, τους Σαββίδηδες και τους Μελισσανίδη-
δες...

Αυτή είναι μια προοπτική που ανοίγει πραγμα-
τικούς εναλλακτικούς δρόμους για να ξεφύγου-
με από τη σημερινή μέγγενη. Αξίζει να δώσουμε
όλες μας τις δυνάμεις για να πάμε σε αυτή την
κατεύθυνση. Να κάνουμε σταθμό την Πανεργα-
τική της επόμενης βδομάδας και να συσπειρω-
θούμε στην Αριστερά που έχει σημαία της την
αντικαπιταλιστική ανατροπή.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Σ
ε 48ωρη πανελλαδική
απεργία μετέτρεψαν
την πανεργατική της

17 Μάη οι ναυτεργάτες. Τα
πλοία θα παραμείνουν δεμέ-
να στα λιμάνια όλης της χώ-
ρας τόσο στις 16 όσο και
στις 17 Μάη.

Η απόφαση των ναυτεργα-
τών δείχνει το δρόμο της κλι-
μάκωσης. Αυτό είναι το μή-
νυμα που στέλνουν σε όλα
τα κομμάτια της εργατικής
τάξης. Ότι απέναντι στη νέα
σφαγή που ετοιμάζουν κυ-
βέρνηση και τρόικα, η απάν-
τηση δεν μπορεί να είναι άλ-
λη από την κλιμάκωση της
κόντρας. Όπως αναφέρει η
ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ για
τη 48ωρη: 

“Η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
– ΑΝΕΛ υποχωρώντας για
άλλη μια φορά κατά κράτος
στις απαιτήσεις των δανει-
στών και στις ξεφτισμένες
πλέον κόκκινες γραμμές, συ-
νομολόγησε, συμφώνησε,
υπέγραψε και σε λίγες μέρες
θα φέρει στο Κοινοβούλιο το
νέο αντιλαϊκό και αντεργατι-
κό πακέτο μέτρων με το
οποίο κλιμακώνει την επίθε-
σή της ενάντια στα εναπο-
μείναντα δικαιώματα του λα-
ού και των εργαζομένων της
χώρας μας.

Μαζικά

Ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι
συνταξιούχοι, οι αυτοαπα-
σχολούμενοι, οι άνεργοι και
τα άλλα λαϊκά στρώματα θα
πρέπει να βγουν μαζικά και
μαχητικά στους δρόμους, να
δώσουν καθολικά το παρόν
τους στην Πανεργατική –
Πανελλαδική απεργία. Η επι-
τυχία της απεργίας και των
μαζικών συλλαλητηρίων και
συγκεντρώσεων πρέπει να
στείλει ηχηρό και αγωνιστικό
μήνυμα προς την κυβέρνηση
και τους τοκογλύφους δανει-
στές ότι ο λαός αντιστέκεται
και παλεύει ενάντια στην κα-
ταστροφική αντιλαϊκή συμ-
φωνία και έχει την δύναμη να
την ακυρώσει και να την ανα-
τρέψει!”.

ΝΑΥΤΙΚΟΙ

48ωρη στο
δρόμο της
κλιμάκωσης

Απεργιακό “Καραβάνι για την Υγεία” στην Αθήνα, 6/10

Ξεκινάμε για το
Μαρξισμό 2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΕΜΠΤΗ 18/5 ΟΣΕ 10πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/5 ΟΣΕ 10.30μμ

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5 Σιδηροδρομικός Σταθμός 4.45μμ  

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 18/5 Εργατικό Κέντρο 1μμ

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18/5 Σιδηροδρομικός Σταθμός 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 18/5 ΚΤΕΛ Ιωαννίνων 8πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5 Λιμάνι 7.30μμ

ΧΑΝΙΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/5 Λιμάνι Σούδας 8.30μμ
ΠΕΜΠΤΗ 18/5 Λιμάνι Σούδας 8.30μμ
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Κ
ινητοποίηση στα κεντρικά γρα-
φεία της Cosco στο χώρο του
ΟΛΠ οργάνωσε η Ένωση Εργα-

ζόμενων στη Διακίνηση Εμπορευματο-
κιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά
(ΕΝΕΔΕΠ) την Πέμπτη 4/5. Οι εργαζό-
μενοι συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία
του Αγίου Νικολάου και πραγματοποί-
ησαν πορεία μέχρι τον ΟΛΠ. 

Ο Νίκος Εμεξίζοφ, χειριστής ανυψω-
τικών μηχανημάτων και ταμίας του σω-
ματείου δήλωσε στην ΕΑ: «Η σημερινή
κινητοποίηση γίνεται για πολλούς και
διάφορους λόγους. Και για αυτά που
φέρνει η κυβέρνηση με το νέο Μνημό-
νιο και για τα δικά μας ζητήματα.  

Τα βασικά αιτήματά μας είναι η άμε-
ση υπογραφή συλλογικής σύμβασης
εργασίας, η σύσταση επιτροπής υγιει-
νής και ασφάλειας, τα βαρέα και ανθυ-
γιεινά που θέλουν να τα κόψουνε. Δεν
γίνεται να είναι οι άνθρωποι πάνω στο
καράβι, να κινδυνεύουν οι ζωές τους
και να μην τους κολλάνε βαρέα και αν-
θυγιεινά. Ζητάμε το ωράριο να είναι
σε λογικά πλαίσια. Τώρα μπορεί και 16
ώρες να δουλεύουμε μέσα. Το διά-
λειμμα τώρα το κερδίσαμε, πριν δεν
κάναμε ούτε διάλειμμα. Υπάρχει ένα
τρομοκρατικό κλίμα, συνέχεια μας λέ-
νε κοιτάξτε τι γίνεται έξω. Μας φέρ-
νουν το παράδειγμα του πόσο είναι ο
βασικός μισθός έξω. Από τα 30 λιμά-
νια που έχει η Cosco, αυτό είναι το πιο
κερδοφόρο και έχουμε τους πιο χαμη-

λούς μισθούς. Μας παρουσιάζουν ότι
το λιμάνι δεν είναι λιμάνι, ότι είναι στε-
ριά επειδή βλέπει την Ψυττάλεια, απα-
ράδεκτα πράγματα. Η κινητοποίησή
μας την Πρωτομαγιά με την περιφρού-
ρηση πήγε πολύ καλά, μέχρι τις δέκα
η ώρα δεν μπήκε σχεδόν κανένας μέ-
σα, οι μετρημένοι που πέρασαν ήταν
με σκυμένο το κεφάλι». 

Καταγγελία

Η ΕΝΕΔΕΠ καταγγέλλει ότι η Coscο
εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει ως
εργαζόμενούς της όσους δουλεύουν
σε εργολάβους παρόλο που πλέον
ελέγχει το σύνολο του λιμανιού και
δεν απαντά στα αιτήματα των εργαζό-
μενων. Σε ανακοίνωσή του το σωμα-
τείο αναφέρει: «Βασικό της επιχείρημα
το ότι δεν αναγνωρίζει τους εργαζόμε-

νους στις εργολαβικές επιχειρήσεις.
Είναι σαφές ότι ο νέος ιδιοκτήτης του
λιμανιού, εκμεταλλευόμενος τα όπλα
που του παρέχει η συγκυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και οι προηγούμενες
κυβερνήσεις δεν θέλει με τίποτα να
δεσμευτεί απέναντι στους εργαζόμε-
νους του λιμανιού εφαρμόζοντας κα-
θεστώς ατομικών συμβάσεων, εκ περι-
τροπής εργασίας, ορισμένου χρόνου
ακόμη και την μη ασφάλιση με Β.Α.Ε.». 

Το αμέσως επόμενο διάστημα η
ΕΝΕΔΕΠ θα πραγματοποιήσει Γενική
Συνέλευση εν όψει της Γενικής Απερ-
γίας στις 17 Μάη, ενώ υπάρχει η πρό-
ταση να γίνει παμπειραϊκό συλλαλητή-
ριο στον ΟΛΠ με τη συμμετοχή όλων
των σωματείων του λιμανιού, του με-
τάλλου κ.ά. 

Νεκ. Δ.

COSCO  Απεργία για υπογραφή ΣΣΕ

Συλλαλητήριο ενάντια στο ξεπούλημα και την ιδιωτικοποίηση της
ΔΕΗ έγινε την Πέμπτη 4 Μάη στη Μεγαλόπολη στην Αρκαδία. Η πε-
τυχημένη συγκέντρωση έγινε μετά από κάλεσμα των σωματείων
ΔΕΗ Μεγαλόπολης, της ΓΕΝΟΠ, του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας,
του Συνδέσμου Συνταξιούχων και άλλων φορέων της περιοχής. 

Το ψήφισμα του συλλαλητηρίου αναφέρει: «Η κυβέρνηση απε-
δέχθη την απαράδεκτη πρόταση της Κομισιόν και των θεσμών να
δρομολογήσει σε πρώτη φάση την πώληση του 40% των λιγνιτικών
μονάδων της ΔΕΗ σε ιδιώτες, προκειμένου να επιτευχθεί το “άνοιγ-
μα” της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στην πραγματικότητα να ικα-
νοποιηθούν οι δανειστές λεηλατώντας τη δημόσια περιουσία.

Η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε συνδυασμό με
την απαράδεκτη υποχρέωση που έχει επιβληθεί στη ΔΕΗ να
πουλά μέρος της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής της παραγωγής
(NOME) στους ιδιώτες κάτω του κόστους και η εκχώρηση πελα-
τών της στην λιανική συνιστούν μεγάλη και ανεπανόρθωτη κα-
ταστροφή… Ο αγώνας για το δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ και
της ηλεκτρικής ενέργειας είναι υπόθεση που αφορά το σύνολο
της κοινωνίας. Καλούμε όλους τους πολίτες στο δρόμο του
αγώνα για την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ».

ΔΕΗ MEΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Όχι στο ξεπούλημα

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στα γραφεία της ΕΥΑΘ
πραγματοποίησαν την Παρασκευή 5/5 οι εργαζόμενοι της εται-
ρίας μετά από κάλεσμα του σωματείου τους και τη στήριξη της
Πρωτοβουλίας «SOSτε το νερό». 

Εκείνη την ημέρα είχε προγραμματιστεί να γίνει συνάντηση
της Suez Environment με τη διοίκηση της ΕΥΑΘ, έτσι ώστε οι
εκπρόσωποι της εταιρίας «να ενημερωθούν» για τις εξελίξεις
γύρω από την ιδιωτικοποίηση. Την ίδια μέρα ήταν προγραμματι-
σμένη να γίνει και η ανακοίνωση του ονόματος του συμβούλου
αποκρατικοποίησης της ΕΥΑΘ. 

Η συνάντηση ακυρώθηκε εξαιτίας της κινητοποίησης των ερ-
γαζόμενων και των συμπαραστατών τους. Οι εργαζόμενοι με
ανακοινώσεις και συνεντεύξεις τους καταγγέλλουν ότι ο επόμε-
νος στόχος ιδιωτικοποίησης μετά την πώληση του ΟΛΘ είναι η
ΕΥΑΘ με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι θέσεις εργασίας κα-
θώς και η πρόσβαση όλων σε καθαρό και φτηνό νερό.   

To σωματείο αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Παρά τις διαβεβαι-
ώσεις (και αυτής) της κυβέρνησης ότι το νερό δεν πωλείται, η δια-
δικασία αποκρατικοποίησης συνεχίζεται κανονικά. Σήμερα 3 Μάη
ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλο-
γή του συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ για την ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ.

Σε τέσσερις μήνες θα πρέπει να κατατεθεί ο τρόπος ξεπου-
λήματος των νερών της Θεσσαλονίκης. Μετά το Λιμάνι, και
προχθές την ΕΛΒΟ, η ΕΥΑΘ είναι το τελευταίο «ασημικό» που
απέμεινε σε αυτήν την πόλη. Ο θλιβερός απολογισμός της κυ-
βέρνησης κατά την αποχώρησή της, δεν θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει το νερό στα «κατορθώματά» της, δεν θα επιτρέψουμε να
πουλήσουν την ίδια την Ζωή».

EΥΑΘ

Ακύρωσαν τη
συνάντηση

Σε στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι στους
Δήμους την Πέμπτη 11 Μάη από τις 7 το πρωί μέχρι τις
12 το μεσημέρι ενάντια στην εξαγγελία του υπουργού
Παιδείας σχετικά με την υποχρεωτική ένταξη των προνη-
πίων στα Νηπιαγωγεία και τις αρνητικές συνέπειες που
αυτό επιφέρει στις δομές των Παιδικών Σταθμών. Συγ-
κέντρωση θα γίνει στα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ στην πλα-
τεία Καραϊσκάκη στις 9πμ και στη συνέχεια θα ακολου-
θήσει πορεία στο υπουργείο Εσωτερικών. 

Σε ανακοίνωσή της η ΠΟΕ-ΟΤΑ σημειώνει: «Η μονομε-
ρής εξαγγελία του υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρό-
γλου για υποχρεωτική ένταξη των προνηπίων στα Νηπια-
γωγεία, οδηγεί σε διάλυση τον θεσμό των Δημοτικών
Παιδικών Σταθμών που κατά γενική παραδοχή αποτελεί
μια επιτυχημένη δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης εστια-
σμένη στο παιδί και την ψυχοσωματική του εξέλιξη. 

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί φιλοξενούν σήμερα παι-
διά προνηπιακής ηλικίας (έως το 2006 και νηπιακής ηλι-
κίας) τα οποία παρακολουθούν παιδαγωγικά προγράμ-
ματα υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου επιστημονικού
προσωπικού. Η απόφαση του υπουργού Παιδείας που
ελήφθη ερήμην των εργαζομένων αλλά και συνολικά της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μας βρίσκει κάθετα αντίθετους,
αφού όχι μόνο αψηφά τις ανάγκες των παιδιών και των
οικογενειών τους, αλλά υπονομεύει το επιστημονικό αν-
τικείμενο και τις θέσεις εργασίας».  

ΠΟΕ ΟΤΑ 

Στάση εργασίας 
ενάντια στη διάλυση 
των παιδικών σταθμών

Συγκεντρώσεις ενάντια στην
κατάργηση της Κυριακάτικης
Αργίας έγιναν στις 7 Μάη σε
πολλές πόλεις. 

Στην Αθήνα από νωρίς το πρωί
εμποροϋπάλληλοι περιφρουρού-
σαν την απεργία τους σε όλο το
μήκος της Ερμού με τη στήριξη
συλλογικοτήτων και δυνάμεων της
αριστεράς («Συντονιστικό δράσης
ενάντια στην κατάργηση της Κυ-
ριακάτικης αργίας», ΜΕΤΑ, Re-
workers, ΠΑΜΕ). Το παρών έδωσε
και ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια, καλώντας για τη συνέ-
χεια του αγώνα με μαζική συμμε-
τοχή στην Πανεργατική Απεργία
στις 17 Μάη ενάντια στο νέο Μνη-
μόνιο. 

Πολλά ήταν τα μαγαζιά που
παρέμειναν κλειστά αφού οι

απεργοί είχαν φροντίσει να απο-
κλείσουν τις εισόδους. Ο Σύλλο-
γος Εμποροϋπαλλήλων πραγμα-
τοποίησε συγκέντρωση και στο
υπουργείο Οικονομικών. 

Στη Θεσσαλονίκη έγιναν συγ-
κεντρώσεις και περιφρουρήσεις
στους κεντρικούς δρόμους της
πόλης, ενώ έγινε πορεία από την
Ένωση Εμποροϋπαλλήλων και το
Συντονισμό Δράσεων Ενάντια
στην Κυριακάτικη Εργασία.  

Στην Πάτρα κάποια καταστή-
ματα άνοιξαν νωρίς το πρωί, αλ-
λά χάρη στις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις έκλεισαν. Στα Χανιά τις
κινητοποιήσεις στήριξε το Εργα-
τικό Κέντρο, ενώ έγινε απεργια-
κή συγκέντρωση από τον Εμπο-
ρικό Σύλλογο και το Σωματείο
Ιδιωτικών Υπαλλήλων. 

Ποτέ την Κυριακή

Διαδήλωση των εργαζόμενων στην Cosco, 4/5

Ερμού, 7/5

Μεγαλόπολη, 4/5



Η
επιτυχία της Γενικής Απερ-
γίας στις 17 Μάη ήταν το ζή-
τημα που απασχόλησε τη

συνέλευση του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια που έγινε τη Δευτέρα
8/5 στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. 

Αποφασίστηκε ότι θα κλιμακω-
θούν οι εξορμήσεις και οι περιοδείες
στους χώρους δουλείας, τα μέλη
του Συντονισμού θα δώσουν όλες
τους τις δυνάμεις για να συνεδριά-
σουν τα σωματεία και οι απεργιακές
επιτροπές, ενώ την ίδια μέρα της
απεργίας θα γίνουν περιφρουρή-
σεις. Ο Συντονισμός καλεί σε προ-
συγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγ-
γος στις 10πμ έτσι ώστε να συγκρο-
τηθεί ένα μαζικό, αγωνιστικό μπλοκ
που θα βαδίσει προς τη συγκέντρω-
ση των συνδικάτων.  

Στη συνέλευση συμμετείχαν εργα-
ζόμενοι από το δημόσιο και τον ιδιω-
τικό τομέα: από τη Γ’ ΕΛΜΕ, από τις
ΜΚΟ, από τους διοικητικούς του ΕΚ-
ΠΑ, από τον Άγιο Σάββα, από το
Γεννηματά, από το Αγλαΐα Κυρια-
κού, από το ΥΠΠΟ, από την Ιντρα-
κόμ, από τη ΔΕΣΦΑ, από την ΕΥ-
ΔΑΠ, από την Ιδιωτική Υγεία. Παρόν-
τες ήταν ακόμα συνταξιούχοι από
τις τράπεζες και τη Ναυπηγοεπι-
σκευαστική Ζώνη.

Tη συζήτηση άνοιξε ο Τάσος Ανα-
στασιάδης, υπεύθυνος του Συντονι-
σμού που τόνισε ότι οι ηγεσίες των
συνδικάτων έχουν πίεση να αποφα-
σίσουν τι θα κάνουν και στις 18 Μάη
αφού η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως
τότε θα ψηφιστεί το νέο Μνημόνιο.
Εξήγησε ότι η επιτυχία της απερ-
γίας θα δώσει τη δυνατότητα «για
ένα απεργιακό κύμα στη συνέχεια»
για να μείνουν οι επιθέσεις στα χαρ-
τιά. 

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση
όπου απαντήθηκαν τα επιχειρήματα
που θέλουν να μειώσουν την αξία
της Γενικής Απεργίας από διάφορες
πλευρές. Ο Σπύρος Ανδριώτης από
τους διοικητικούς του ΕΚΠΑ και το
Παίδων Αγία Σοφία τόνισε ότι η κα-
τάσταση μέσα στους συμβασιού-
χους έχει αγριέψει και πρότεινε να
«χτίσουμε πάνω σε αυτή τη διάθε-
ση» για να υπάρχει μαζική συμμετο-
χή στην απεργία. 

Περιφρούρηση

Ο Μανώλης Μαστοράκης από την
ΕΥΔΑΠ αναφέρθηκε στην πρόσφατη
νίκη με την ανάκληση των απολύσεων
23 υδρονομέων, μετέφερε την εικόνα
από τη Θεσσαλονίκη και την κινητοποί-
ηση του σωματείου της ΕΥΑΘ απέναν-
τι στην ιδιωτικοποίηση και ενημέρωσε
ότι την ημέρα της απεργίας θα κάνουν
περιφρούρηση στα κεντρικά της ΕΥ-
ΔΑΠ στον Περισσό. 

Τις δυσκολίες για να βγει η από-
φαση για την απεργία θύμισε ο Κώ-
στας Καταραχιάς από τον Άγιο Σάβ-
βα, ενώ ενημέρωσε ότι το σωματείο
βρίσκεται σε κινητοποιήσεις για να
στηρίξει τις καθαρίστριες που κινδυ-
νεύουν με απόλυση και το Κοινωνικό
Φαρμακείο που απειλείται με κλείσι-
μο. Στην μάχη των καθαριστριών
αναφέρθηκε και η Ζαννέτα Λυσικά-
του από το ίδιο νοσοκομείο.

Ο Δήμος Σκαλτσάς, άνεργος οικο-
δόμος και εργαζόμενος σε ντιλίβερι
ενημέρωσε για την απεργία των ερ-
γαζόμενων δικύκλου στις 25 Μάη. Ο
Νίκος Γεωργίου, συνταξιούχος οικο-
δόμος τόνισε ότι πρέπει να «πάρου-
με στα χέρια μας την απεργία» αφού
οι γραφειοκράτες δεν θα την οργα-
νώσουν και πρόσθεσε ότι παρά τα
όσα λέει η κυβέρνηση κανένας δεν
δέχεται τα μέτρα.   

Η Αγγελική Μαγουλά ενημέρωσε
ότι οι απολυμένοι εργαζόμενοι της
Κλινικής Νέον Αθήναιον συνεχίζουν
τον αγώνα τους, ενώ ο Κώστας Πο-
λύδωρος από τον ίδιο χώρο αναφέρ-
θηκε στις προετοιμασίες για την
απεργία που ξεκίνησαν από την
Πρωτομαγιά.

Στο συνεχιζόμενο βάθεμα της οι-
κονομικής κρίσης αναφέρθηκε ο
Γιώργος Μαυρίδης, συνταξιούχος
της Εμπορικής τράπεζας που τόνισε
ακόμα ότι νέοι εργατικοί αγώνες θα
ξεσπάσουν και στη Γαλλία μετά την
επικράτηση του Μακρόν. 

Ο Χρίστος Αργύρης από το Γεννη-
ματά ενημέρωσε ότι πιέζουν για να
γίνει ΓΣ απέναντι στη δεξιά ηγεσία
του σωματείου, ενώ ήδη έχουν προ-
γραμματίσει συνεδρίαση της Επι-
τροπής Αγώνα και εξορμήσεις.

Ο Χρίστος Μπαλτζάκης, συνταξι-
ούχος ηλεκτρολόγος από τη Ζώνη
τόνισε ότι οι συνταξιούχοι δέχονται
ολομέτωπη επίθεση κι ότι «δεν φτά-
νει μια 24ωρη απεργία». 

Ο Γιώργος Πολυχρονόπουλος, ερ-
γαζόμενος στον Άγιο Σάββα μετέφε-
ρε την εικόνα από τη γειτονιά του το
Κερατσίνι όπου υπάρχει πολλή ερ-
γατική νεολαία που παλιότερα ήταν
μπερδεμένη, φτάνοντας κάποιοι να
ψηφίσουν Χρυσή Αυγή, αλλά μετά
τη δολοφονία του Φύσσα έχουν
ανοιχτά τα αυτιά τους όσον αφορά
το εργατικό κίνημα. 

Στην κρισιμότητα της απεργίας
αναφέρθηκε και ο Βασίλης Συλαϊδής
από την Ιντρακόμ, ενώ ενημέρωσε
για τις μεθοδεύσεις της διοίκησης
να μετακινήσει στον Ευαγγελισμό το
συνδικαλιστή Κώστα Βοργιά, έτσι
ώστε να τον απομονώσει. 

Ο Αντώνης Φώσκολος από το ΥΠΠΟ
αναφέρθηκε στα εμπόδια που βάζουν
οι γραφειοκράτες στην απεργία και τό-
νισε ότι με τη δουλειά από τα κάτω
μπορούν να ξεπεραστούν. 

Νεκτάριος Δαργάκης
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Η
Εργατική Αλληλεγγύη δίνει
τη μάχη της οργάνωσης
της Γενικής Απεργίας στις

17 Μάη με εξορμήσεις και περιο-
δείες στους χώρους δουλειάς πα-
νελλαδικά. 

Η Ευγενία Β. μας μίλησε για την
εξόρμηση στο Δήμο Κερατσινίου:
«Κάναμε εξόρμηση την Τετάρτη
3/5. Στο δήμο υπάρχει πολύς αρι-
στερός κόσμος που δουλεύει και
έχουμε σχέση μαζί του. Όλοι μας
έλεγαν ότι η απεργία είναι ανα-
γκαία, αλλά οι περισσότεροι μας
τόνιζαν ότι χρειάζεται συνέχεια με
κλιμάκωση για να μην περάσει το
νέο Μνημόνιο. Μαζί με το σύντρο-
φο που δουλεύει στο χώρο και άλ-
λους εργαζόμενους που συνεργα-
ζόμαστε, έχουμε βάλει στόχο να
κατέβουν οι εργαζόμενοι οργανω-
μένα με πανό στην απεργιακή δια-
δήλωση». 

Ο Γιώργος Κ. συμμετείχε στις
εξορμήσεις στα νοσοκομεία Τζά-
νειο και Μεταξά τη Δευτέρα 8
Μάη. «Κάναμε παρέμβαση εν όψει
της απεργίας και του Μαρξισμού
στα δύο νοσοκομεία. Συζητήσαμε
με πολύ κόσμο για την απεργία και
το νέο Μνημόνιο. Οι εργαζόμενοι
θέλουν να δώσουν τη μάχη και να
απεργήσουν. Θα προσπαθήσουμε
να οργανώσουμε και απεργιακή
επιτροπή για να δουλέψουμε το
κατέβασμα στην απεργία». 

Ανταπόκριση

Ο Βασίλης Μ. μας έστειλε την
παρακάτω ανταπόκριση: «Στην Πε-
ριφέρεια Αττικής (παράρτημα με-
ταφορών) συμπίπτει ο καυτός αυ-
τός μήνας με την προσπάθεια αγο-
ράς νέου κτιρίου της Περιφέρειας
δαπανώντας υψηλά ποσά κάτι που
επίσης απασχολεί τους εργαζόμε-
νους. Σε αυτή τη φάση η διάθεση
για συμμετοχή στην απεργία είναι
πολύ μεγαλύτερη από τις τελευταί-
ες κινητοποιήσεις και στην τελική
ευθεία για την απεργία το στοίχη-
μα είναι μεγάλα ποσοστά συμμετο-
χής και στη διαδήλωση.

Στο Δημαρχείο Περιστερίου το
ελπιδοφόρο ήταν ότι μετά από και-
ρό ο κόσμος ήταν ενημερωμένος
και έτοιμος για την Πανεργατική
Απεργία. Με αυτό τον τρόπο η συ-
ζήτηση πήγαινε κατευθείαν στο
πώς μπορεί να γίνει κάτι οργανω-
μένα και στη συνέλευση του σωμα-
τείου που είναι την Τετάρτη (10/5).

Θα δώσουμε τη μάχη και στη συ-
νέλευση ώστε να κινηθεί το σωμα-
τείο παραμερίζοντας την εργοδοτι-
κή του ηγεσία που συνηθίζει να πί-
νει καφέ με το δήμαρχο αντί να ορ-
γανώνει τον κόσμο. Με αρκετό κό-

σμο συζητήσαμε για το βήμα της
Πρωτομαγιάς προς έναν πανεργα-
τικό ξεσηκωμό, ενώ το γεγονός ότι
τις τελευταίες δυο εβδομάδες δυο
εργαζόμενοι έκλεισαν τη συμμετο-
χή τους στο φεστιβάλ του Μαρξι-
σμού, προχωρούσε την κουβέντα
για την εναλλακτική πιο γρήγορα.
Στην Περιφέρεια δόθηκαν 2 φύλλα
της Εργατικής Αλληλεγγύης και 1
τεύχος του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω, ενώ στο δη-
μαρχείο 3 φύλλα της εφημερίδας».

H Μαίρη Γ. μας είπε για την
εξόρμηση στην ΕΡΤ: «Πήγαμε την
Τετάρτη 3 Μάη και ανοίξαμε το θέ-
μα της απεργίας σε όλους τους
εργαζόμενους. Υπήρχε θετική αντι-
μετώπιση και δώσαμε 8 φύλλα της
Εργατικής Αλληλεγγύης. Θα κά-
νουμε νέα εξόρμηση την Τετάρτη
10/5, θα πάμε και στο σωματείο
για να οργανώσουμε μαζί την
απεργία και να υπάρξει μαζική
συμμετοχή».  

Ο Σωκράτης Τ. ήταν στο συνερ-
γείο που έκανε εξόρμηση στο
ΥΠΕΧΩΔΕ: «Πήγαμε τη Δευτέρα 8
Μάη στα δύο κτίρια του ΥΠΕΧΩΔΕ
στο κέντρο. Ενημερώναμε για την
απεργία στις 17 Μάη και για το τε-
τραήμερο του Μαρξισμού. Κάποιοι
εργαζόμενοι δεν ήξεραν για την
απεργία αφού δεν είχε γίνει περιο-
δεία από το σωματείο. Άλλοι μας
έλεγαν ότι δεν φτάνει μια μέρα
απεργία κι ότι χρειάζεται παραπά-
νω. Πολλοί είπαν ότι θα συμμετέ-
χουν. Δώσαμε τρία φύλλα της εφη-
μερίδας και δύο τεύχη του περιο-
δικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω». 

Την εικόνα από την εξόρμηση
στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης μας
έδωσε ο Ευκλείδης Μ.: «Κάνουμε
σταθερή παρέμβαση στο χώρο
των Δικαστηρίων, αλλά τώρα πολ-
λοί μας έλεγαν ότι αυτή η απεργία
πρέπει να φανεί, να παραλύσει ο
χώρος, να μην δικάζονται καθόλου
υποθέσεις. Δώσαμε 9 φύλλα της
εφημερίδας, ανοίξαμε την πολιτική
συζήτηση για ό, τι κάνουμε και θα
ξαναπάμε τουλάχιστον μία φορά
πριν την απεργία».  

Στο Ηράκλειο εξόρμηση έγινε
στη ΔΕΗ στο Γιόφυρο την Πέμπτη
4 Μάη. Ο Κώστας Γ. μας είπε:
«Ενημερώναμε τους εργαζόμενους
για την απεργία και για την εκδή-
λωση που είχαμε για τα 50 χρόνια
από τη Χούντα. Η συζήτηση απλώ-
θηκε γύρω από τον κίνδυνο ιδιωτι-
κοποίησης της ΔΕΗ και πολλοί ερ-
γαζόμενοι έκαναν κριτική στο σω-
ματείο τους ότι δεν κινείται. Δώσα-
με 3 εφημερίδες και ένα περιοδικό,
ενώ ετοιμάζουμε νέα εξόρμηση με
τα νέα υλικά για την απεργία». 

Με την Εργατική Αλληλεγγύη
σε κάθε χώρο 
για την επιτυχία της 17 Μάη

Σύσκεψη του Συντονισμού στο ΕΚΑ, 8/5

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

«Nα πάρουμε στα χέρια 
μας τη Γενική Απεργία»
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Σωρεία επιθέσεων σε μετανάστες ανέφερε ο
Φώτης Ανδρεόπουλος, εθελοντής στο Ανοιχτό
Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, που ξεκίνησε να
καταθέτει στο τέλος της 151ης (8/5) και ολο-
κλήρωσε στην 152η (9/5) συνεδρίαση στη δίκη
της ΧΑ.  

Ο μάρτυρας περιέγραψε το φόβο που απλώ-
θηκε από το 2011 μέχρι και τη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα στους μετανάστες που ζούσαν
στον Πειραιά. Εκατοντάδες επιθέσεις πραγμα-
τοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο, κυρίως στην
περιοχή της Νίκαιας και του Ρέντη κοντά στα
Village, στο Περιβολάκι ή στην πλατεία Αγ. Νι-
κολάου, βραδυνές ώρες σε μετανάστες που έρ-
χονταν από τη δουλειά τους. Οι επιθέσεις είχαν
ένα κοινό μοτίβο αφού οι περισσότερες γίνον-
ταν σε απομονωμένες στάσεις λεωφορείων,
αιφνιδιαστικά και γρήγορα, με αριθμητική υπε-
ροχή των χρυσαυγιτών. 

Άλλες επιθέσεις γίνονταν σε μετανάστες
που οδηγούσαν ποδήλατα. Ο Φ. Ανδρεόπου-
λος περιέγραψε δυο συγκεκριμένες τέτοιες
επιθέσεις, ενώ εξήγησε πως εκείνη την περίο-
δο υπήρχαν πάρα πολλές  παρόμοιες. Τόνισε
πως συνέβαιναν με τον ίδιο τρόπο, αιφνιδια-
στικά, μηχανές χρυσαυγιτών περικύκλωναν τα
θύματα, τους έριχναν από το ποδήλατο και
τους χτύπαγαν. “Οι επιθέσεις αυτές έμοιαζαν
στον τρόπο διεξαγωγής τους. Είχαν πολλά κοι-
νά στοιχεία με την δολοφονία του Λουκμάν”,
θα πει σε άλλο σημείο της κατάθεσής του.

Ο Φ. Ανδρεόπουλος μίλησε και για την δο-
λοφονική επίθεση στους Πακιστανούς του
υμιυπόγειου Δεληγιώργη και Διστόμου στον
Πειραιά. Οι χρυσαυγίτες, όπως έκαναν και με
τους αλιεργάτες έκαναν ντου στο σπίτι και

τσάκισαν με σιδερόβεργες στο ξύλο τους Πα-
κιστανούς κατοίκους του διαμερίσματος. “Ο
μόνος λόγος που τους χτύπησαν ήταν για το
ότι είναι Πακιστανοί”, ανέφερε ο Φ. Ανδρεό-
πουλος λέγοντας πως “θα μπορούσαν να είναι
νεκροί”. 

Στην αδυναμία των μεταναστών να καταγγεί-
λουν τις επιθέσεις και να κάνουν μηνύσεις
αφού όποτε έφθαναν στο αστυνομικό τμήμα
έβρισκαν μπροστά τους την αστυνομική αυθαι-
ρεσία που αντί να επιλαμβάνεται των δολοφο-
νικών επιθέσεων έφτανε να συλλαμβάνει τους
μετανάστες με την δικαιολογία των νομιμοποι-
ητικών εγγράφων. “Υπάρχει το παράδειγμα
του Ασίφ από το Πακιστάν, που δέχτηκε επίθε-
ση μέσα σε λεωφορείο. Ο Ασίφ ζήτησε βοή-
θεια από τον οδηγό και τους συνεπιβάτες, οι

οποίοι απομόνωσαν τους ρατσιστές. Όταν ο
οδηγός κλείδωσε το λεωφορείο και το οδήγη-
σε στο αστυνομικό τμήμα Νίκαιας, οι αστυνο-
μικοί αντί να συλλάβουν αυτούς που έκαναν
επίθεση, τους άφησαν ελεύθερους και ζήτη-
σαν τα χαρτιά του Ασίφ”, ανέφερε ο Φ. Ανδρε-
όπουλος δίνοντας την πραγματική εικόνα της
ασυλίας των χρυσαυγιτών εκείνη την περίοδο.

“Το βράδυ της 14-15 Αυγούστου 2014 έγι-
ναν βανδαλισμοί στο σχολείο. Δεν λειτουργού-
σε το σχολείο τότε. Στο δικό μας χώρο έσπα-
σαν την πόρτα με κάτι ξύλα τεράστια και προ-
σπάθησαν να πάρουν έναν υπολογιστή, αλλά
δεν τον πήραν. Εκεί άφησαν συνθήματα στον
εσωτερικό τοίχο που έλεγαν «πυρήνες νεολαί-
ας ΧΑ»”, ανέφερε μιλώντας για την επίθεση
που δέχτηκε και το Ανοιχτό Σχολείο.

Οι δολοφονικές επιθέσεις στον Πειραιά

Εισαγγελέας: 

Δηλαδή από τους βουλευτές

ποιοι πιστεύετε ότι σίγουρα εμ-

πλέκονται στην εγκληματική

οργάνωση;

Αλιβιζάτος: 

Θα πω τουλάχιστον τους βασι-

κούς. Οι Μιχαλολιάκος, Κασι-

διάρης, Παππάς, Παναγιώτα-

ρος και φυσικά ο Λαγός

Ή
ταν μια από τις βαρύνουσες
στιχομυθίες που έλαβαν
χώρα κατά την διάρκεια της

διήμερης κατάθεσής του καθηγητή
Συνταγματικού Δικαίου της Νομικής
σχολής της Αθήνας Νίκου Αλιβιζά-
του στη δίκη των ναζί της ΧΑ (3/5-
150η και 8/5-151η συνεδριάσεις της
δίκης) κατά την οποία έδωσε καθα-
ρές απαντήσεις για τον ναζιστικό εγ-
κληματικό χαρακτήρα της Χρυσής
Αυγής.

«Η Χρυσή Αυγή δεν είναι ίσο με
κανένα άλλο πολιτικό κόμμα στη χώ-
ρα (...) είναι ανοιχτά και απροσχημά-
τιστα ναζιστές», ανέφερε χαρακτηρι-
στικά εξηγώντας πως «αισθάνομαι
ότι υπάρχει ένα κοινό καθοδηγητικό
κέντρο... ένας κοινό δάκτυλος. Και η
κρίσιμη λέξη είναι τα τάγματα εφό-
δου. Τα τάγματα εφόδου του Χίτλερ
και του Μουσολίνι...». «Ο απώτερος
στόχος ήταν η επιβολή ναζιστικού
καθεστώτος...», θα πει σε άλλο ση-
μείο αργότερα.  

«Οι ενέργειες αυτές στρέφονται
κατά συγκεκριμένων ομάδων, επιλε-
κτικά διαλεγμένων για να συνδέον-
ται με την ιδεολογία. Δηλαδή μετα-
νάστες, αδύναμοι, υποψιάζομαι ότι
υπάρχει μια προτίμηση στον αντιε-
ξουσιαστικό χώρο και στην Αριστε-
ρά... Ευθέως ναζιστική ιδεολογία. Το
χτύπημα στον Φύσσα δεν ήταν του
συγκεκριμένου αυτουργού. Ήταν
χτύπημα της ίδιας της οργάνωσης...

Μίλησα για τάγματα εφόδου. Έτσι
ήταν τα τάγματα εφόδου». «Υπάρχει
μια δομή, ένα δίκτυο και από κει και
πέρα μια οργάνωση. Πυρήνας, δο-
μή, πειθαρχία....», θα πει σε άλλο
σημείο της κατάθεσής του. “Έχω
την εντύπωση ότι η συνταγματική
επιστήμη έχει το σωστό όρο «παρα-
κράτος» και για τον αντιποιούμενο
«όργανο παρακρατικό».

«Η βία είναι απαραίτητο συστατικό
στοιχείο της οργάνωσης που δεν
μπορεί να κάνει χωρίς αυτό. Χωρίς
τη βία η ΧΑ δεν υπάρχει», τόνισε επι-
βεβαιώνοντας πως η ΧΑ «είναι εγ-
κληματική οργάνωση. Έχει ακριβώς
τα στοιχεία που συγκέντρωνε ο νό-
μος. Η δομή, η οργάνωση, η διάρ-
κεια...».

Ο Ν. Αλιβιζάτος εξηγώντας το
σχήμα των ομόκεντρων κύκλων που
ταιριάζει στις ναζιστικές οργανώσεις
όπως η ΧΑ, τόνισε πως ο μικρότερος
εσωτερικός κύκλος, η ηγεσία, ταυτί-
ζεται με την εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με το άρθρο 187 περί εγ-
κληματικής οργάνωσης δεν είναι
αναγκαία η απόδειξη της εμπλοκής
της ηγεσίας σε συγκεκριμένες πρά-

ξεις, η απόδειξη ύπαρξης εντολής
από την ηγεσία, αλλά αρκεί η στοι-
χειοθέτηση της παρουσίας της εγ-
κληματικής οργάνωσης για να κατα-
δικαστεί η ηγεσία. «Η εντολή “εγέρ-
θητι” (που έδωσε ο Γερμενής στους
δημοσιογράφους στην συνέντευξη
τύπου του Μιχαλολιάκου την ημέρα
που εκλέχθηκαν στη Βουλή) είναι η
δημόσια παρουσίαση της ιεραρχικής
δομής της οργάνωσης. Την εντολή
την δίνει πάντα ο λοχίας...”, υποστή-
ριξε ο Ν. Αλιβιζάτος.

Αντιθέτως, όπως εξήγησε ο συν-
ταγματολόγος, στο δεύτερο διευρυ-
μένο κύκλο στον οποίο ανήκουν πυ-
ρηνάρχες, στελέχη και μέλη των πυ-
ρήνων και των ταγμάτων εφόδου εί-
ναι αναγκαία η πλήρης απόδειξη της
διάπραξης εγκληματικών ενεργειών
ώστε να μπορέσει να παρουσιαστεί
η πυραμιδική ιεραρχική δομή της
οργάνωσης. Στον τρίτο κύκλο ανή-
κουν οι οπαδοί και οι ψηφοφόροι
του ναζιστικού κόμματος που δεν
έχουν άμεση εμπλοκή με τις εγκλη-
ματικές ενέργειες. “Αυτός ο κόσμος
χρειάζεται κοινωνική απομόνωση και
προσπάθεια νουθεσίας”, τόνισε ο

ακαδημαϊκός.
Όπως ανέφερε πρώτη φορά ήρθε

σε επαφή με τους φασίστες της ΧΑ
το 2010 σε εκδήλωση της Ελληνικής
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου στην Παλαιά Βουλή με θέμα
την Ιθαγένεια για τα παιδιά μετανα-
στών που γεννιούνται στην Ελλάδα..
«Η κρίσιμη διάταξη προέβλεπε ότι
τα παιδιά που γεννιούνται από νόμι-
μους μετανάστες γονείς, μετά από
5ετία αποκτούν αυτόματα την ελλη-
νική ιθαγένεια. Εγώ προέδρευα και
καλέσαμε ένα ευρύ φάσμα ανθρώ-
πων υπέρ του νομοσχεδίου γιατί εί-
χε γίνει μια εκδήλωση για την αντι-
συνταγματικότητα του νομοσχεδίου.
Πήγαμε μισή ώρα νωρίτερα και βρή-
καμε σε στρατηγικά σημεία της αί-
θουσας να είναι ακροβολισμένοι κά-
ποιοι. Η εκδήλωση ξεκίνησε κανονι-
κά. Στην πρώτη ομιλία κάποιοι ξεκί-
νησαν να φωνάζουν «αίσχος». Μας
διέκοψαν και το βασικό σύνθημα
ήταν "η Ελλάδα ανήκει στους Έλλη-
νες". Εμένα ως προεδρεύοντα με
έπιασε από το πέτο ο Παναγιώταρος
και μου είπε «γιατί δε λες το όνομά
σου ρε, να πεις ότι είσαι Εβραίος, σε
λένε Λεβί. Εγώ δεν έχω τίποτα με
τους Εβραίους, αλλά είμαι επτανή-
σιος από την Κεφαλονιά».  

«Ο νόμος αυτός αποτέλεσε αντι-
κείμενο οξύτατης κριτικής. Αργότε-
ρα, η διάταξη κρίθηκε αντισυνταγ-
ματική από το ΣτΕ. Ως δικηγόρος εί-
χα αντίδικο τον κύριο Ανδριόπουλο
που ήταν στέλεχος της ΧΑ. Η ιδέα
είναι ότι Έλληνας γεννιέσαι, δε γίνε-
σαι. Κάθε τρόπος κτήσης ιθαγένειας
που δεν είναι το δίκαιο του αίματος
είναι αντισυνταγματικός. Δεν είναι
Έλληνας όποιος δε γεννιέται Έλλη-
νας. Όπως ήταν και το σύνθημα για
τους Αλβανούς παλιά, ότι δε θα γί-
νουν Έλληνες ποτέ», θα πει ο Ν. Αλι-
βιζάτος αργότερα απαντώντας σε
ερώτηση του αναπληρωτή εισαγγε-
λέα.

Ο Ν. Αλιβιζάτος αναφέρθηκε και
στις προσωπικές του εικόνες σχετι-
κά με την παρουσία των χρυσαυγι-
τών στου στρατιωτικού τύπου εκπαί-
δευση στη Νέδα της Ηλεία αλλά και
την παρουσία της Χρυσής Αυγής
στο Μελιγαλά  και στις φασιστογιορ-
τές των Ιμίων συγκρίνοντάς της με
τις ναζιστικές γιορτές της Νυρεμ-
βέργης. “Δάδες, στολές, σημαίες
που μοιάζουν με τις ναζιστικές”, εί-
ναι κάποιες από τις ομοιότητες που
διέκρινε.

Όταν ο συνήγορος του ναζί Λαγού
Ρουσόπουλος έφερε φωτογραφίες
από απεργιακές, περιφρουρήσεις,
φοιτητικές και νεολαιίστικες κινητο-
ποιήσεις και από κινητοποιήσεις
προσπαθώντας να εξισώσει τις δρά-
σεις των ταγμάτων εφόδου με το κί-
νημα, ο Αλιβιζάτος εξήγησε πως τί-
ποτα από όλα αυτά δεν μοιάζει με
τα ένστολα οργανωμένα τάγματα
εφόδου της ΧΑ. Παρά τις επίμονες
προσπάθειες των συνηγόρων των
χρυσαυγιτών να παγιδεύσουν τον
μάρτυρα σε μια συζήτηση για τα
δύο άκρα, ο Ν. Αλιβιζάτος ξεκαθάρι-
σε πως η βία των ταγμάτων εφόδου
δεν είναι συγκρίσιμη και ανάλογη με
οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι το μέσο
αλλά το μήνυμα, είναι η ουσία, της
ναζιστικής οργάνωσης.

Κατάθεση Αλιβιζάτου «Η Χ.Α είναι εγκληματική οργάνωση»

Οι επόμενες

δικάσιμοι
Για τον Μάη, οι συνεδριάσεις
στον Κορυδαλλό είναι 15/5,
23/5 και 26/5 και στο Εφετείο
είναι στις 16/5, 22/5 και 30/5. 

Για τον Ιούνη:  1/6, 8/6, 20/6 και
30/6 στο Κορυδαλλό και 2/6,
6/6, 13/6, 26/6, 28/6 στο Εφε-
τείο.
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ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 

Στοπ στις ρατσιστικές επιθέσεις! Στοπ στην κάλυψη! 

Μ
εγάλη κινητοποίηση καταγγελίας
των ρατσιστικών δολοφονικών επι-
θέσεων που δέχονται συστηματικά

από το περασμένο Αύγουστο, οργανώνουν
οι Πακιστανοί εργάτες του Ασπρόπυργου
μαζί με την κοινότητά τους και την ΚΕΕΡΦΑ,
το Σάββατο 13 Μάη, στις 6.30μμ, στην πλα-
τεία απέναντι από τη στάση Φαρμακείο στη
Λεωφόρο ΝΑΤΟ 199.

“Δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε χτυπημέ-
νους ανθρώπους και να μην μπορούμε να κά-
νουμε τίποτα. �Έχουμε κάνει πάνω από 50 κα-
ταγγελίες στην αστυνομία. Έχουμε δεκάδες
θύματα τους τελευταίους 9 μήνες. Τι περιμέ-
νουν για να τους πιάσουν, να έχουμε νε-
κρούς;”, αναρωτήθηκε μιλώντας στην Φωνή
της ΚΕΕΡΦΑ (Κάθε Δευτέρα στις 9μμ στην ER-
Topen στους 106.7fm και www.ertopen.com) ο
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Τζα-
βέντ Ασλάμ.

Η κινητοποίηση που οργανώνει η Πακιστανι-
κή Κοινότητα Ελλάδας μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ
έρχεται μετά  την τελευταία ρατσιστική επίθε-
ση που έγινε την περασμένη Τρίτη 2 Μάη,
όταν μετανάστης εργάτης επέστρεφε από τον
Ασπρόπυργο με το λεωφορείο 855. Η ομάδα
βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο και όταν κατέ-
βηκε τον ακολούθησαν και του επιτέθηκαν με
σιδερογροθιά στο πρόσωπο. Σταμάτησαν μό-

νο όταν άρχισαν να φωνάζουν αγανακτισμένοι
οι περίοικοι.

“Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο”, αναφέ-
ρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, “Την περασμένη
Πέμπτη 4/5 , η ομάδα των φασιστών επιχείρησε
να επιτεθεί σε εργάτη γης στο χωράφι αλλά αντι-
μετωπίστηκε με αποφασιστικότητα από τον ίδιο
τον παραγωγό και αποχώρησε.

Η ομάδα αυτή έχει επιλέξει να περιπολεί και
να επιτίθεται σε μετανάστες εργάτες στην δια-
δρομή του λεωφορείου 855 από το κέντρο του
Ασπρόπυργου προς την Γκορυτσά. Επίσης
προχώρησε σε επιθέσεις κατά μεταναστών ερ-
γατών γης μέσα στα χωράφια σε ώρα εργα-
σίας. Έχει απειλήσει και έχει επιτεθεί και σε
βάρος παραγωγών στην περιοχή οι οποίοι αν-
τιδρούν στις ρατσιστικές επιθέσεις. Έχουν βά-
λει φωτιά σε κατοικία όπου φιλοξενούνταν ερ-
γάτες γης αφού απείλησαν παραγωγό να τους
διώξει. Επιτέθηκαν και σε αντιφασίστα νεολαίο
στην περιοχή μέσα στο λεωφορείο.

Η δράση της ομάδας αυτής είναι σχεδιασμέ-
νη και καθοδηγημένη σε συγκεκριμένους στό-
χους. Βγαίνουν ως ομάδα, καλύπτουν τα πρό-
σωπα τους, χρησιμοποιούν σιδερογροθιές και
ρόπαλα και έχουν επιλέξει ως κεντρικό στόχο
τους Πακιστανούς εργάτες γης.

Οι επιθέσεις τους αποτελούν συνέχιση της
δράσης των ταγμάτων εφόδου της Χρυσής

Αυγής που έδρασαν ξανά στην ίδια περιοχή
την περίοδο 2011-2012 με δεκάδες θύματα,
ακόμη και γκρεμισμένα σπίτια από το πογ-

κρόμ. Η Χρυσή Αυγή διατηρεί γραφεία-ορμη-
τήριο στον Ασπρόπυργο.

Μέχρι τώρα η Αστυνομία έχει προσαγάγει
και αφήσει ελεύθερους τους φασίστες τουλά-
χιστον τρεις φορές με βάση τις καταγγελίες
των θυμάτων. Επίσης, σε καμία από τις περι-
πτώσεις όπου έχουν υποβληθεί μηνύσεις από
τα θύματα η Αστυνομία δεν έχει αναζητήσει το
ρατσιστικό κίνητρο καταγράφοντας τα ως λη-
στείες!

Το Τμήμα καταπολέμησης της Ρατσιστικής
Βίας δεν έχει ανακαλύψει τους δράστες εννέα
μήνες μετά τις πρώτες καταγγελίες. Ο Δήμος
Ασπρόπυργου παρά την επίσκεψη παραγωγών
που δέχτηκε, οι οποίοι κατήγγειλαν τις ρατσι-
στικές επιθέσεις και τις απειλές σε βάρος
τους, δεν παρεμβαίνει για να σταματήσουν οι
εγκληματικές ρατσιστικές επιθέσεις”, αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση.

“Καλούμε το εργατικό κέντρο της περιοχής,
τα σωματεία, τις δημοτικές κινήσεις, όλες τις
αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές πρωτοβου-
λίες να στηρίξουν την κινητοποίησή μας το
Σάββατο 13/5 να καταδικάσουν τις ρατσιστι-
κές επιθέσεις, να απαιτήσουν να διαλυθεί η
ρατσιστική ομάδα που δρα στην περιοχή και
να σταματήσει η συγκάλυψη των επιθέσεων
από την Αστυνομία”, τόνισε ο Τζαβέντ Ασλάμ. 

Κ.Μ.

Συγκέντρωση, Σάββατο 13/5, 6.30μμ, Λεωφόρος ΝΑΤΟ 199

Κ
οινή συνέντευξη τύπου έδωσαν
την Πέμπτη 4/5 στην κατάμεστη
αίθουσα της ΕΣΗΕΑ όλοι οι δι-

κηγόροι της πολιτικής αγωγής στη δί-
κη της ναζιστικής συμμορίας με αφορ-
μή την συμπλήρωση δύο ετών από την
έναρξη της δίκης. 

Παρούσα ήταν και η Μαρία Κασκαρί-
κα, μητέρα του 24χρου φοιτητή Αλέξη
Λάζαρη που έπεσε θύμα των χρυσαυ-
γιτών έξω από τα γραφεία τους στη Λ.
Μεσογείων πριν ενάμιση περίπου μή-
να. Πρώτη πήρε το λόγο η Χρύσα Πα-
παδοπούλου από την πολιτική αγωγή
της οικογένειας Φύσσα η οποία ανα-
φέρθηκε στη σημαντική πρόοδο  που
έχει επιτευχθεί όλο αυτό το χρονικό
διάστημα με την διαδικασία να έχει κά-
νει σημαντικά βήματα προς την διερεύ-
νηση των υποθέσεων και την απόδειξη
της εγκληματικής φύσης της ναζιστι-
κής οργάνωσης. Στη συνέχεια το λόγο
πήρε ο Άγγελος Βρεττός από την πολι-
τική αγωγή των συνδικαλιστών του ΠΑ-
ΜΕ ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθη-
κε στην πολιτική σημασία της δίκης και
την αντίσταση στην προσπάθεια απο-
πολιτικοποίησης της. Ο Κώστας Παπα-
δάκης από την πολιτική αγωγή των Αι-
γύπτιων αλιεργατών αναφέρθηκε στις
προσπάθειες του χρυσαυγίτικου κοι-
νού αλλά και του “τάγματος” υπερά-
σπισης (των συνηγόρων) των χρυσαυ-
γιτών να βρουν τρόπου κωλυσιεργίας

διακόπτοντας τη δίκη είτε με νομικίστι-
κα τερτίπια είτε με τραμπούκικες φα-
σαρίες και επεισόδια με την ανοχή της
αστυνομίας και της πολιτικής ηγεσίας.
Ο κ. Παπαδάκης έκανε έκληση για
ακόμα εντατικότερη δημοσιοποίηση
της δίκης ενώ ζήτησε την συνεχή πα-
ρουσία του αντιφασιστικού κινήματος.

Μεταστροφή κλίματος

Ο Αντρέας Τζέλης από την πολιτική
αγωγή της οικογένειας Φύσσα μίλησε
για την μεταστροφή του κλίματος φό-
βου που είχε επιβάλει η ΧΑ στην πρώ-
τη περίοδο που έδωσε την δυνατότητα
στους μάρτυρες να έρθουν και να κα-
ταθέσουν, ενώ αναφέρθηκε και σε άλ-
λες δικαστικές υποθέσεις που εμπλέ-
κουν τη ΧΑ όπως οι καταδικαστικές
αποφάσεις για τη Σκορδέλη, τους χρυ-
σαυγίτες στη Χίο αλλά και την σημαντι-
κή απόφαση της αθώωσης του Δημάρ-
χου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη. 

Ο Κώστας Πελετίδης ήταν καλεσμέ-
νος στη συνέντευξη τύπου αλλά δεν
κατάφερε να έρθει στην Αθήνα λόγο
ανειλημμένων υποχρεώσεων.  “Θα συ-
νεχίσουμε να μην παρέχουμε καμιά δι-
ευκόλυνση στη φασιστική συμμορία”,
τόνιζε στο μήνυμά του που διαβάστηκε
κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύ-
που.

Την αναγκαιότητα η δίκη να μετα-
φερθεί εξ' ολοκλήρου στο Εφετείο της

Αθήνας εξήγησε η δημοσιογράφος και
μέλος του Golden Dawn Watch Ελευ-
θερία Κουμάντου που περιέγραψε τις
αδιανόητες συνθήκες που επικρατούν
στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού.

“Δεν χρειαζόμαστε την απόφαση της
δικαιοσύνης για να αντιληφθούμε την
εγκληματική φύση της ναζιστικής Χρυ-
σής Αυγής, τη γνωρίζουμε. Πρέπει να
πιέσουμε για την παραδειγματική της
τιμωρία. Θα είμαστε μαζί στη μάχη για
την καταδίκη της”, ανέφερε στην τοπο-
θέτησή της η Μαρία Κασκαρίκα.

Παρόντες στη συνέντευξη τύπου
ήταν και άλλα θύματα της φασιστικής
συμμορίας όπως ο Σωτήρης Πουλικό-
γιαννης, πρόεδρος του σωματείου των
εργαζόμενων στην Ναυπηγοεπισκευα-
στική ζώνη του Περάματος και ο Ναΐμ
Ελγαντούρ πρόεδρος της Ένωσης
Μουσουλμάνων Ελλάδας.

“Οι επιθέσεις της ΧΑ με την ανοχή
της αστυνομίας συνεχίζονται. Οι επιθέ-
σεις του Λαγού στα προσφυγόπουλα
στο Πέραμα ή των ταγμάτων εφόδου
στον Α. Λάζαρη, στη Χίο και στη Λέρο-
οι δεκάδες ρατσιστικές επιθέσεις στον
Ασπρόπυργο δεν επιτρέπουν εφησυ-
χασμό”, ανέφερε στην τοποθέτησή του
ο Π. Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ
που τόνισε την αναγκαιότητα για ακό-
μα μεγαλύτερη οργάνωση και συντονι-
σμό του αντιρατσιστικού και αντιφασι-
στικού κινήματος.

Η συνέντευξη τύπου της Πολιτικής Αγωγής

Ιδιαίτερα ενημερωτική ήταν η
εκδήλωση που οργανώθηκε
από την οικογένεια και τους φί-
λους του Παύλου Φύσσα για τα
δύο χρόνια της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής, στο κατάμεστο Ga-
garin 205, που παραχωρήθηκε
δωρεάν γι’ αυτόν τον σκοπό.

Στο πάνελ της εκδήλωσης μί-
λησαν αναλυτικά και για όλες
τις πτυχές της δίκης οι Θανά-
σης Καμπαγιάννης και Κώστας
Παπαδάκης από την πολιτική
αγωγή των Αιγύπτιων ψαρά-
δων, οι οποίοι μίλησαν για την
ιστορική εγκληματική παρουσία
της ΧΑ και την συγκάληψή της
από τις αστυνομικές και δικα-
στικές αρχές για δεκαετίες.

Η Ελευθερία Τομπατζόγλου
και η Χρύσα Παπαδοπούλου δι-
κηγόροι πολιτικής αγωγής της
οικογένειας Φύσσα, περιέγρα-
ψαν το πώς η δολοφονία Φύσ-
σα ήταν η στιγμή που η ΧΑ αν-
τιμετωπίστηκε για πρώτη φορά
ως εγκληματική οργάνωση από
τις διωκτικές αρχές και εξέθε-
σαν τα στοιχεία που προέκυ-
ψαν στην δίκη για την κάλυψη
που παρείχε η ΕΛ.ΑΣ. στην ΧΑ. 

Η Ελευθερία Κουμάντου, δη-
μοσιογράφος μέλος του Gol-

den Dawn Watch, περιέγραψε
την στάση των ΜΜΕ τόσο σε
σχέση με την ίδια την επί δε-
καετίες δραστηριότητα της να-
ζιστικής οργάνωσης, όσο και
σε σχέση με τις διώξεις και την
κάλυψη της δίκης, παρουσιά-
ζοντας και τα σοβαρά προβλή-
ματα που έχει η διεξαγωγή της
διαδικασίας στην αίθουσα των
γυναικείων φυλακών Κορυδαλ-
λού. 

Τέλος ο Κώστας Παπαϊωάν-
νου, πρώην γεν. γραμματέας
του υπουργείου Δικαιοσύνης
για τα δικαιώματα του ανθρώ-
που, αναφέρθηκε στην «θεσμι-
κή αμεριμνησία» για την νεονα-
ζιστική οργάνωση, την «έμφοβη
δικαιοσύνη» απέναντι σε μια
Χρυσή Αυγή που αποδεδειγμέ-
να είχε διασυνδέσεις με την
ΕΛ.ΑΣ. σε υψηλότατα επίπεδα,
καθώς και στην «αμφιθυμία»
του πολιτικού συστήματος που
αποσκοπεί στον προσεταιρισμό
ψηφοφόρων από το ναζιστικό
μόρφωμα.

Στη συναυλία που ακολούθη-
σε έπαιξαν οι Σπυριδούλα, ΜC
Yinka, Radio Sol, Sadomas και
Λόγος Απειλή.   

Κατάμεστη η εκδήλωση 
για τα δύο χρόνια της δίκης 

Ο τραυματίας μετανάστης εργάτης από την
τελευταία ρατσιστική επίθεση στις 2 Μάη
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Ένα μικρό πανόραμα της τέχνης της Ρώσικης Πρωτοπορίας, θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ανάμεσα σε άλλα οι επισκέπτες του
φετινού Μαρξισμού. Πρόκειται για έργα που εκτείνονται στη χρονική πε-
ρίοδο 1910-1930 και αποτυπώνουν με τον καλύτερο τρόπο τις σημαντι-
κές διεργασίες που συντελούνται στην τέχνη, όπως και στην κοινωνία.
Παρακολουθώντας κανείς τα έργα χρονολογικά μπορεί να δει τα "εισα-
γόμενα" ρεύματα του ιμπρεσιονισμού και του κυβισμού να διαμορφώνον-
ται σταδιακά σε κάτι νέο. Ακόμα και μέσα στα πιο δύσκολα χρόνια του
εμφυλίου, οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να δημιουργούν και να οραματίζον-
ται μια διαφορετική τέχνη, προορισμένη για μια διαφορετική κοινωνία.
Στη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη ρώσικη επανάσταση του 1917,
τα λόγια μιας γυναίκας δημιουργού, της Liubov Popova μας δίνουν έμ-
πνευση και αισιοδοξία: “θα ξαναφτιάξουμε τον κόσμο”.

Γ.Μ.

Η τέχνη της 
Ρώσικης Πρωτοπορίας

Μη χάσετε αυτές τις συζητήσεις
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Οκτώβρης
Σεργκέι Αϊζενστάιν – Γκριγκόρι Αλεξάντροφ

Ο «Οκτώβρης» γυρίστηκε με αφορμή τη δέκατη επέτειο της Οκτωβρια-
νής επανάστασης και βασίζεται στο βιβλίο του Τζον Ριντ «Δέκα μέρες
που συγκλόνισαν τον κόσμο». Αποτελεί χρονικό της  επανάστασης από
την εξέγερση του Φλεβάρη μέχρι τη νίκη των σοβιέτ και των Μπολσεβί-
κων τον Οκτώβρη, όλα ιδωμένα μέσα από την πρωτοποριακή αισθητική
του Aϊζενστάιν, που εφάρμοσε εδώ τη θεωρία του για το «διανoητικό
μοντάζ». Πρόκειται για συσχετισμούς εικόνων με μεταφορικούς συμβολι-
σμούς αντικειμένων, που μαζί με κάθε λογής επινοήματα και τεχνάσματα
και τη μουσική του Ντιμίτρι Σοστακόβιτς, στοχεύουν όχι στην απλή ανα-
παράσταση των γεγονότων αλλά στην εξύμνηση της επανάστασης και
την κλιμάκωση της ιδεολογικής επίδρασης πάνω στο κοινό. Αυτό υπηρε-
τεί -και πιστεύουμε ότι πετυχαίνει- η τεχνική των δημιουργών. Παρά τις
διάφορες επικρίσεις που δέχτηκε (εκ των υστέρων ο Στάλιν την κατηγό-
ρησε για φορμαλισμό), αποτελεί ένα διαμάντι του σινεμά της Ρώσικης
πρωτοπορίας, που «αντέχει» και συγκινεί μέχρι σήμερα.

Δ.Κ.

• Ο “Οκτώβρης” θα προβληθεί το Σάββατο 20 Μάη στις 9.30μμ στο με-
γάλο αμφιθέατρο της ΑΣΟΕΕ, μετά τη συζήτηση με θέμα “100 χρόνια
από τη ρώσικη επανάσταση-ουτοπία ή επικαιρότητα” και ομιλητές το Δη-
μήτρη Λιβιεράτο, την Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, τον Κώστα Παπαδάκη, τον
Βασίλη Συλαϊδή και τον Πάνο Γκαργκάνα.

• Την Παρασκευή 19 Μάη στη Νομική Σχολή (ΝΟΠΕ) στις 9.30μμ θα προ-
βληθεί η ταινία του Κεν Λόουτς “Ψωμί και τριαντάφυλλα”, μετά τη συζή-
τηση “Η πάλη ενάντια στον ρατσισμό και τη φασιστική απειλή” με ομιλη-
τές τους Δ. Αγγελίδη, Γ. Κασιμάτη, Κ. Καταραχιά, Β. Κουκαλάνι, Π. Κων-
σταντίνου, Τζορτζ Μάρτιν και πρόσφυγες από τον Σχιστό.

• Το Σάββατο 20 Μάη, μουσική στο προαύλιο της ΑΣΟΕΕ με Broken da Ri-
ma+Art of Soul (breakdance show), Dj Session by Renegade Instruments

Η Αριστερή 
εναλλακτική
Παναγιώτης Λαφαζάνης, ΛΑ.Ε.

Χρήστος Λάσκος, 
εκπαιδευτικός, οικονομολόγος 

Άγγελος Χάγιος,
ΝΑΡ, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Πάνος Γκαργκάνας 
εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη

Κυριακή 21 Μάη,
ΑΣΟΕΕ, 16.30 
αίθουσα Α21

Πού βαδίζει 
η Γαλλία μετά 
τις εκλογές; 
Βανίνα Τζιουντιτσελί
NPA, Γαλλία

Κυριακή 21 Μάη, 
ΑΣΟΕΕ, 10.00 
αίθουσα Α21

Η αντίσταση 
στον Τραμπ 
στην Αμερική
Τζορτζ Μάρτιν 
ΗΠΑ, Καμπάνια κατά του Τράμπ

Σάββατο 20 Μάη,
ΑΣΟΕΕ, 12.00
αίθουσα Α21

Η Αντίσταση 1940-44
και ο Κόκκινος 
Δεκέμβρης
Προκόπης Παπαστράτης,
ιστορικός πανεπιστημιακός

Τάσος Κωστόπουλος
συγγραφέας, δημοσιογράφος 

Εφημερίδα των Συντακτών 

Πέμπτη 18 Μάη,
ΑΣΟΕΕ, 17.00
αίθουσα Δεριγνύ

50 χρόνια 
από τη Χούντα
Μάκης Καβουριάρης, 
πανεπιστημιακός

Μιχάλης Λυμπεράτος, 
ιστορικός, πανεπιστημιακός

Μαρία Στύλλου
περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω

Σάββατο 20 Μάη,
ΑΣΟΕΕ, 16.30
αίθουσα Α21

Η “Κόκκινη
Αμερική”
Κώστας 

Καρπόζηλος
Συγγραφέας 

Πέμπτη 18 Μάη,
ΑΣΟΕΕ, 17.00
αίθουσα Δ11

Hπρωτοβουλία του ΣΕΚ για το φετινό φεστιβάλ που
το συνδέει με τα 100 χρόνια της Οκτωβριανής Επα-

νάστασης έχει μια ξεχωριστή σημασία. 

Η Οκτωβριανή Επανάσταση ξεκίνησε μια τιτάνια ιστο-
ρική προσπάθεια η οποία δυστυχώς έμεινε ημιτελής και
στο τέλος συνετρίβη. Αυτό όμως δεν μειώνει καθόλου
την αξία του μηνύματος του Οκτώβρη το οποίο μας κα-
λεί να επαναθεμελιώσουμε μια σύγχρονη ριζοσπαστική
αριστερά, ικανή να ανοίξει αποτελεσματικούς δρόμους
κοινωνικού μετασχηματισμού.

Σήμερα είναι αναγκαία μια μεγάλη ανατροπή η οποία
σημαίνει πρώτα απ'όλα να βάλουμε τέλος στα μνημόνια
και τη λιτότητα μ'ένα ριζοσπαστικό πρόγραμμα που θα
βγάλει τη χώρα από την ευρωζώνη σε ρήξη με την
αδιόρθωτα νεοφιλελεύθερη Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Το πνεύμα του Οκτώβρη μας καλεί σήμερα για ένα με-
γάλο μέτωπο όλων ανεξαιρέτως των ριζοσπαστικών, αρι-
στερών, δημοκρατικών, αντιμνημονιακών δυνάμεων.

Παναγιώτης Λαφαζάνης, ΛΑΕ



Ποιά είναι η κατάσταση στην 

Τουρκία μετά το δημοψήφισμα;

Οι εθνικιστικές κι αυταρχικές πο-
λιτικές της συμμαχίας AKP – MHP
συνεχίζονται μετά το δημοψήφισμα.
Το σκεπτικό αυτής της συμμαχίας
είναι η αντίδραση του Τουρκικού
κράτους ενάντια στις κατακτήσεις
των Κούρδων στη Συρία, που πλέον
έχει γίνει διεθνές ζήτημα. Το Τουρ-
κικό κράτος εντατικοποιεί τη φιλο-
πολεμική του πολιτική για να απο-
κλείσει την πιθανότητα της συγκρό-
τησης Κουρδικού κράτους στα νοτι-
οανατολικά σύνορα, νομιμοποιημέ-
νου από τις ιμπεριαλίστικες χώρες
όπως οι ΗΠΑ και η Ρωσία. Αυτή η
κατάσταση βοηθάει τη συνέχιση
των εθνικιστικών και αυταρχικών
πολιτικών στην Τουρκία. Όσο η έν-
ταση στη Συρία συνεχίζεται, θα συ-
νεχίζονται κι αυτές οι πολιτικές. 

Αλλά το δημοψήφισμα έδειξε ότι
τα πράγματα δεν ήταν εύκολα για
την κυβέρνηση του ΑΚΡ. Άλλωστε,
σε μια τελείως άδικη εκλογική δια-
δικασία με πάρα πολλές παρατυ-
πίες, το ΑΚΡ κέρδισε με μόλις ένα
ελάχιστο προβάδισμα. Σε καμία πε-
ρίπτωση δεν αποτελεί νίκη για το
ΑΚΡ. Μια βδομάδα πριν το δημοψή-
φισμα, ο ίδιος ο Ερντογάν περίμενε
το ΝΑΙ να συγκεντρώσει πάνω από
το 60% των ψήφων. Τελικά ένας
στους δύο ψήφισε ΟΧΙ. Τα μεγάλα
αστικά κέντρα, συμπεριλαμβανομέ-
νων πόλεων όπως η Ιστανμπούλ και
η Άγκυρα, που έχουν ταυτιστεί με
τον Ερντογάν από το 1994, ψήφι-
σαν τελικά ΟΧΙ. Αυτό το αποτέλε-
σμα θα βαθύνει τις αντιφάσεις τόσο
μέσα στο κυβερνών κόμμα και την
κυβέρνηση, όσο και το σύμμαχό
της, το φασιστικό MHP. Το AKP
από τη μια χρειάζεται τη συμμαχία
με το MHP, αλλά από την άλλη τα
πολιτικά αποτελέσματα αυτής της
συμμαχίας είναι εύθραυστα και
προετοιμάζουν το τέλος της. 

Πες μας λίγα πράγματα 

για την καμπάνια του ΟΧΙ 

και τα ζητήματα που άνοιξαν. 

Το ποσοστό του ΟΧΙ έχει τερά-
στια σημασία μετά από μια τόσο
άνιση προεκλογική περίοδο. Όμως
η πλευρά του ΟΧΙ είναι πολιτικά πο-
λύ ετερογενής. Δεν είναι ίδιο το δι-
κό μας ΟΧΙ με το ΟΧΙ της αντιπολί-
τευσης μέσα στο φασιστικό κόμμα,
το MHP, αυτών που είναι εχθρικοί
απέναντι στους Σύρους μετανά-
στες, όπως είναι και πολλοί από την
ηγεσία του CHP, του Ρεπουμπλικα-
νικού Λαϊκού Κόμματος. Αυτοί ακο-
λουθούν την ίδια πολιτική και απο-
τελούν κομμάτι του ίδιου “εθνικιστι-
κού συνασπισμού” με το ΑΚΡ, όσον
αφορά τον πόλεμο στη Συρία και το
Κουρδικό ζήτημα. 

Η κυβέρνηση στοχεύει να καταρ-
γήσει την αποζημίωση απόλυσης,
που είναι μια από τις πιο σημαντι-
κές ρυθμίσεις εργασιακής ασφάλει-

ας για την εργατική τάξη. Και στο-
χεύει να αλλάξει το νόμο που εξα-
σφαλίζει την εργασία στο δημόσιο
τομέα. Η επίθεση στα δικαιώματα
της εργατικής τάξης εξαπολύεται
σε όλους τους εργάτες είτε ψήφι-
σαν ΝΑΙ είτε ψήφισαν ΟΧΙ. Η επίθε-
ση είναι εναντίον όλων μας. Για αυ-
τό χρειάζεται να χτίσουμε  την κοι-
νή πάλη των εργατών – είτε ψήφι-
σαν ΟΧΙ, είτε ψήφισαν ΝΑΙ – ενάντια
στις επιθέσεις της κυβέρνησης.

Σε ποιό επίπεδο είναι η μάχη 

που δίνετε στην Τουρκία 

σε σχέση με το προσφυγικό;

Δυστυχώς ο αντιρατσιστικός
αγώνας στην Τουρκία είναι πολύ
αδύναμος. Δεν μπορούμε να μιλή-
σουμε για την ύπαρξη ενός αντιρα-
τσιστικού κινήματος. Αλλά είναι ξε-
κάθαρο ότι πρέπει να αποτελέσει
προτεραιότητα για την αριστερά. Οι
πολεμικές πολιτικές των δύο τελευ-
ταίων χρόνων και το κράτος έκτα-
κτης ανάγκης που έχει επιβληθεί
από την περασμένη χρονιά έχουν
βαθύνει τις ρατσιστικές συμπεριφο-
ρές ενάντια στους Σύριους μετανά-
στες. Κατά τη διάρκεια της προ-
εκλογικής περιόδου πριν το δημο-
ψήφισμα, ένα από τα βασικά ζητή-
ματα στην ατζέντα των εθνικιστών
που ψήφισαν ΟΧΙ, ήταν η στοχοποί-
ηση των Σύριων. 

Ο ρατσισμός έχει ανέβει τόσο
από τη μεριά της κυβέρνησης όσο
κι από την αντιπολίτευση. Τους τε-

λευταίους μήνες εκατοντάδες επι-
θέσεις έχουν σημειωθεί σε γειτο-
νιές Σύριων στην Σμύρνη. Περίπου
500 Σύριοι αναγκάστηκαν να εγκα-
ταλείψουν τις γειτονιές τους. Οι
σκηνές των προσφύγων στα Άδανα
κάηκαν, τα μαγαζιά των Σύριων
στην Ούρφα δέχτηκαν επιθέσεις με
πέτρες και ρόπαλα. Οι Σύριοι είναι

το πιο ανυπεράσπιστο κομμάτι της
κοινωνίας. Οπότε γίνονται εύκολος
στόχος. Η οργάνωση του αντιρατσι-
στικού κινήματος στην Τουρκία εί-
ναι σημαντική τόσο για να σταματή-
σουμε τον αναδυόμενο κίνδυνο,
όσο και για να τσακίσουμε τον
“εθνικιστικό συνασπισμό” που τρο-
φοδοτεί τις φιλοπολεμικές πολιτι-
κές.

Ως Επαναστατικό Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα πρώτος στόχος
μετά το δημοψήφισμα είναι να ορ-
γανώσουμε όσο πλατύτερα γίνεται
τον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό.
Πρέπει να χτυπήσουμε το ρατσισμό
και τον εθνικισμό προκειμένου να
σταματήσουμε την ηγεμονία που
έχει το ΑΚΡ. 

Ο ρατσισμός είναι απειλή σε παγ-
κόσμιο επίπεδο. Ζούμε σε έναν κό-
σμο όπου ο εθνικισμός κι ο ρατσι-
σμός ανεβαίνουν και γι’ αυτό η δου-
λειά μας δεν είναι εύκολη. Αλλά
απέναντι σε αυτή την παγκόσμια
αναδυόμενη απειλή υπάρχει ένα αν-
τιρατσιστικό κίνημα που στέκεται
στο πλευρό των προσφύγων. Το
αντιρατσιστικό κίνημα που βλέπου-
με να αναπτύσσεται από τις ΗΠΑ
μέχρι τη Γαλλία κι από την Ελλάδα
μέχρι τη Βρετανία, μας δυναμώνει
στο να παλέψουμε το ρατσισμό και
να χτίσουμε το κίνημα και μέσα
στην Τουρκία.

Θα είσαι ομιλήτρια στο Μαρξισμό

της Αθήνας. Αντίστοιχο φεστιβάλ

οργανώνετε και στην Τουρκία. Ποιά

νομίζεις είναι η σημασία τέτοιων

φεστιβάλ και στις δυο πλευρές του

Αιγαίου;

Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο ση-
μείο για ολόκληρο τον κόσμο. Η
στρατιωτική και διπλωματική έντα-
ση κλιμακώνεται ανάμεσα στα ιμπε-
ριαλιστικά μπλοκ, ο αγώνας για
ηγεμονία έχει οδηγήσει σε αστά-
θεια κι αβεβαιότητα το ίδιο το ιμπε-
ριαλιστικό σύστημα. Σε μια τέτοια
περίοδο ο ρόλος που έχουν να παί-
ξουν φεστιβάλ όπως ο Μαρξισμός,
είναι πολύ σημαντικός.

Καταρχήν έχουμε να συζητήσου-
με για την υπάρχουσα κατάσταση.
Πρέπει να εξηγήσουμε γιατί οι δε-
ξιές, αυταρχικές, λαϊκίστικες πολιτι-
κές έχουν ανέβει διεθνώς, τί συμ-
βαίνει στη Συρία και την Κορέα,
ποιά είναι η κατάσταση σχετικά με
την παγκόσμια καπιταλιστική κρίση
κλπ. 

Αναμφίβολα η παράδοση του
Επαναστατικού Μαρξισμού είναι
ένας πολύ χρήσιμος οδηγός για να
κατανοήσεις τον κόσμο σήμερα.
Ταυτόχρονα όμως, το φεστιβάλ
Μαρξισμός είναι σημαντικό όχι μό-
νο για ανάλυση και συζήτηση αλλά
και για την οργάνωση του αγώνα.

Η ανασφάλεια και η αστάθεια
σπρώχνουν τις μάζες στην απαισιο-
δοξία και την κατάρρευση, παρά
στην προοπτική του αγώνα. Είναι
πολύ εύκολο να χαθείς σε μια τέ-
τοια θυελλώδη πολιτική περίοδο. Η
μαρξιστική παράδοση μας βοηθάει
να κατανοήσουμε τα κύρια σημεία
της συγκεκριμένης συγκυρίας και
τα όσα συμβαίνουν “πίσω από τη βι-
τρίνα”. Ο μόνος δρόμος για να
βγεις από τη θύελλα είναι η ανά-
πτυξη αυτής της παράδοσης. Το
χτίσιμο της διεθνιστικής αλληλεγ-
γύης, της αλληλεγγύης μεταξύ ελ-
λήνων και τούρκων εργατών κι επα-
ναστατών, είναι σήμερα πιο σημαν-
τική. Και ο Μαρξισμός της Αθήνας
είναι η καλύτερη ευκαιρία για να το
κάνουμε αυτό.

Η Μελτέμ Οράλ θα είναι ομι-
λήτρια στις συζητήσεις “Τουρ-
κία – Κύπρος – Ελλάδα: διε-
θνιστική αλληλεγγύη των ερ-
γατών” και “Ενας κόσμος σε
κρίση”, που θα πραγματοποι-
ηθούν την Κυριακή 21/5 στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Μαρξι-
σμός 2017 στην ΑΣΟΕΕ.

Η Μελτέμ Οράλ είναι 
αγωνίστρια του Επαναστα-
τικού Σοσιαλιστικού Εργα-
τικού Κόμματος (DSIP),
της αδελφής οργάνωσης του
ΣΕΚ στην Τουρκία. 
Με αφορμή την παρουσία
της στο Μαρξισμό 2017
στην Αθήνα, μίλησε στην
Εργατική Αλληλεγγύη για
την κατάσταση που διαμορ-
φώνεται στην Τουρκία μετά
το δημοψήφισμα, τη μάχη
ενάντια στο ρατσισμό και
τη σημασία των επαναστα-
τικών ιδεών. Η Μελτέμ μί-
λησε στο Στέλιο Μιχαηλίδη.

10 Μάη 2017, Νο 1273Μαρξισμός 2017 εργατικη αλληλεγγυη σελ.9

“Η μαρξιστική παράδοση μάς 
βοηθάει να βγούμε από τη θύελλα”

Μ. Οράλ

Συγκέντρωση υπέρ του ΟΧΙ στη Σμύρνη
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Δυναμώνουμε το απεργιακό κίνημα

Η
πανεργατική απεργία στις 17 Μάη θα καθορίσει τις μά-
χες του επόμενου διαστήματος. Σε όλα τα κρίσιμα μέτω-
πα της νέας επίθεσης, η επιτυχία της θα παίξει πολύτιμο

ρόλο για να μην φτάσουν τα μέτρα να εφαρμοστούν στην πρά-
ξη.

Το πρώτο μεγάλο μέτωπο είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Το ξεπού-
λημα όλων των δημόσιων επιχειρήσεων που έχουν παραμείνει
ακόμα υπό κρατικό έλεγχο, όπως της ΔΕΗ, της ΕΥΑΘ και της
ΕΥΔΑΠ, του ΟΛΘ κλπ, αποτελεί τη μεγαλύτερη επίθεση στην ερ-
γατική τάξη και τη νεολαία. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους χώ-
ρους χρειάζεται να πρωτοστατήσουν στην οργάνωση της πα-
νεργατικής και όλοι μαζί να δημιουργήσουν ένα κοινό μπλοκ
υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα τους. Αυτός είναι ο τρό-
πος για να κλιμακωθεί ο αγώνας αμέσως μετά, με απεργίες
διαρκείας που θα μπλοκάρουν τα ξεπουλήματα.

Η εμπειρία που έχουν ήδη από τους αγώνες που έδωσαν τα
προηγούμενα χρόνια είναι μεγάλη. Σε μια σειρά από τις δημό-
σιες επιχειρήσεις οι εργαζόμενοι πήγαν κόντρα όχι μόνο με επι-
στρατεύσεις και επιτάξεις αλλά και με τη λυσασμένη προπαγάν-
δα των μνημονιακών κυβερνήσεων και των ΜΜΕ για τη δήθεν
πλειοψηφία των πολιτών που αντιτίθεται στους “βολεμένους
συνδικαλιστές που υπερασπίζονται προνόμια των ρετιρέ”. Οι πα-
νεργατικές απεργίες έπαιζαν ενισχυτικό ρόλο στη διάλυση της
προπαγάνδας και έχτιζαν τη συμπαράσταση και την ενότητα
ανάμεσα στα διαφορετικά κομμάτια.

Η μαζική παρουσία των εργαζόμενων από όλους αυτούς τους
χώρους στις 17 Μάη είναι που μπορεί να ανοίξει το δρόμο της
απεργιακής σύγκρουσης όχι μόνο για να μην περάσουν οι νέες
ιδιωτικοποιήσεις αλλά και να επιβληθεί η επανακρατικοποίηση
του ΟΛΠ, των αεροδρομίων και όλων όσων πέρασαν στα χέρια
των αρπακτικών της αγοράς.

Προσλήψεις

Το δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι το αίτημα για προσλήψεις σε
όλους τους χώρους του δημοσίου, σε σχολεία, νοσοκομεία, δή-
μους, κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι μία μάχη ανοιχτή που επίσης
αφορά όλη την εργατική τάξη και τη νεολαία, για καλύτερη, δη-
μόσια και δωρεάν παιδεία, υγεία, πρόνοια και υπηρεσίες για
όλους. Ενάντια στη νέα αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων
που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση και ήδη βρίσκει απέναν-
τί της την απεργία-αποχή των συνδικάτων, ενάντια στις ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας των 5μηνων, των 8μηνων και των εργολά-
βων, οι εργαζόμενοι σε όλους αυτούς τους χώρους έχουν τη δύ-
ναμη, κλιμακώνοντας απεργιακά, να απαιτήσουν μαζικές προσ-
λήψεις προσωπικού με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας για
όλους, να βάλουν τέλος στην αναλογία της ντροπής των πέντε
συνταξιοδοτήσεων-μία πρόσληψη που ρημάζει όλες αυτές τις
υπηρεσίες.

Η εμπειρία τους από τους αγώνες που έδωσαν τα προηγού-
μενα χρόνια είναι επίσης πολύ μεγάλη. Αν υπάρχει ένας λόγος
που μια σειρά νοσοκομεία, σχολεία, δημοτικές υπηρεσίες εξακο-
λουθούν να λειτουργούν, είναι οι σκληροί απεργιακοί αγώνες
αυτών των ετών. 

Είναι μια μάχη που μπορεί να δώσει ακόμα μεγαλύτερη αυτο-
πεποίθηση στους εργαζόμενους και του ιδιωτικού τομέα ενάντια
στις απολύσεις. Μπορεί η απελευθέρωση του μηνιαίου ορίου
των απολύσεων που ζητούσαν οι δανειστές να μην εντάχτηκε
ρητά στη νέα συμφωνία. Το παράθυρο όμως είναι ανοιχτό αφού
η εποπτεία των απολύσεων φεύγει από το υπουργείο Εργασίας
και περνάει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας που μόνο φιλερ-
γατικό δεν μπορεί να θεωρηθεί. Ένα απεργιακό κίνημα που θα
απαιτεί μαζικές προσλήψεις μπορεί να φράξει τις απολύσεις
παντού. 

Ένα ακόμα κρίσιμο μέτωπο είναι η μάχη ενάντια στην κατάργηση
της κυριακάτικης αργίας. Το άνοιγμα των καταστημάτων 32 Κυρια-
κές το χρόνο που συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές βάζει
στο στόχαστρο τους εμποροϋπαλλήλους ενώ ανοίγει το δρόμο της
γενίκευσης της επίθεσης σε όλους τους εργαζόμενους. Οι μάχες
που δόθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ενάντια στην αντίστοιχη μνη-
μονιακή επίθεση των Σαμαροβενιζέλων ήταν σκληρές. Η επιτυχία
της απεργίας για τον ίδιο λόγο την περασμένη Κυριακή 7 Μάη ανοί-
γει το δρόμο της κλιμάκωσης για τους εμποροϋπαλλήλους και
όλους τους εργαζόμενους που πρέπει να σταθούν στο πλευρό τους. 

Η
δύναμη της εργατικής τάξης
να τσακίσει τα μνημόνια, νέα
και παλιά, και να προχωρήσει

σε επαναστατικές ανατροπές διατρέ-
χει ολόκληρο το φετινό τετραήμερο
φεστιβάλ “Μαρξισμός 2017”. Μια σει-
ρά συζητήσεις, με ομιλητές εργαζό-
μενους-ες, συνδικαλιστές-ίστριες,
αγωνιστές-ίστριες από μια σειρά χώ-
ρους, είναι αφιερωμένες ακριβώς σε
αυτή τη μάχη. 

Η πρώτη είναι η κεντρική εκδήλω-
ση “Η εργατική αντίσταση θα νική-
σει” την πρώτη μέρα του τετραήμε-
ρου, Πέμπτη 18 Μάρτη, μία ημέρα
μετά την πανεργατική απεργία, στο
Αμφιθέατρο Δεριγνύ της ΑΣΟΕΕ,
στις 7μμ. Ομιλητές είναι ο Τάσος
Αναστασιάδης, από το Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια, ο Χρίστος
Αργύρης, γιατρός στο Γεννηματά
και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ, η Φα-
νή Γουγούρη, από το ΔΣ της ΟΜΥ-
ΛΕ, η Εύα Ηλιάδη, εργαζόμενη σε
ΜΚΟ, ο Μανώλης Μαστοράκης από
το ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού
της ΕΥΔΑΠ, ο Αντώνης Νταλακογε-
ώργος, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ και ο
Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος από το
Σύλλογο Δασκάλων στα Χανιά.

Τρεις ακόμα συζητήσεις επιχειρούν
να προσανατολίσουν το κίνημα για τη
κεντρικότητα της εργατικής τάξης στην
πάλη για την ανατροπή, για το ρόλο και
τη σημασία των συνδικάτων, για το τρό-
πο παρέμβασης και δράσης στους ερ-
γατικούς χώρους και τις μάχες. Το ερώ-
τημα “Υπάρχει σήμερα ο ιστορικός νε-
κροθάφτης”; απαντούν η Χριστίνα Κα-
ρακιουλάφη, πανεπιστημιακός από το
Ρέθυμνο μαζί με τον Γιάννη Αγγελόπου-
λο και το Τάσο Αναστασιάδη από το
Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια. Η
κουβέντα θα γίνει το Σάββατο 20 Μάη,
στις 2.30μμ, στην αίθουσα Α24 της
ΑΣΟΕΕ. Στη συζήτηση “Τα συνδικάτα,
όπλα των εργατών” συμμετέχουν η Γε-
ωργία Κόφφα, από τη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας,
η Ζαννέτα Λυσικάτου, γιατρός στον
Άγιο Σάββα και μέλος στο ΓΣ της ΟΕΝ-
ΓΕ, ο Κώστας Πολύδωρος από το ΔΣ
του Σωματείου Προσωπικού Ιδιωτικών
Κλινικών, Γηροκομείων, Εργαστηρίων
και Διαγνωστικών Κέντρων Αθήνας, ο
Γιάννης Θεοχάρης από το ΔΣ του Σωμα-
τείου στην Ιντρακόμ και ο Γιάννης Αγγε-
λόπουλος από το Συντονισμό Ενάντια
στα Μνημόνια. Η συζήτηση θα γίνει την
Κυριακή 21 Μάη, στις 4.30μμ, στην αί-
θουσα Α23 της ΑΣΟΕΕ. “Το ενιαίο εργα-
τικό μέτωπο” εξηγούν η Θένια Ασλανί-
δου και ο Μάνος Νικολάου, από το ΣΕΚ.
Η συζήτηση θα γίνει την Κυριακή 21
Μάη, στις 2.30μμ, στην αίθουσα Α23 της
ΑΣΟΕΕ.

Μαρξισμός 2017
Πώς
συνεχίζουμε

Σ
τις 17 Μάη ξεσηκωνόμαστε πανεργα-
τικά ενάντια στη νέα συμφωνία κυβέρ-
νησης και δανειστών. Η επιτυχία της

νέας πανεργατικής έχει τεράστια σημασία.
Μπορεί να στείλει μαζικά το μήνυμα ότι το
τέταρτο μνημόνιο αντιμετωπίζει, όπως και
όλα τα προηγούμενα, την οργή του κόσμου
απ' άκρη σ' άκρη της χώρας. Και ταυτόχρο-
να μπορεί να ανοίξει το δρόμο της απεργια-
κής κλιμάκωσης σε όλους τους χώρους και
κλάδους.

Κανένας εργαζόμενος και νεολαίος, κανένας
αγωνιστής και αγωνίστρια, καμία δύναμη της
αριστεράς δεν πρέπει να υποτιμήσει αυτή τη
μάχη. Κάθε μία πανεργατική απεργία τα τελευ-
ταία επτά χρόνια των μνημονιακών επιθέσεων
έπαιζε αυτό το διπλό ρόλο. Από τη μία έδειχνε
ότι τα μνημόνια είναι απονομιμοποιημένα στη
συνείδηση του κόσμου, δεν έχουν τη συναίνε-
ση της εργατικής τάξης και της νεολαίας. Από
την άλλη, σε κάθε στιγμή, τα μεγάλα ποτάμια
των πανεργατικών μετατρέπονταν σε πολλούς
και άγριους χείμαρρους αντίστασης. Κάθε μία
πανεργατική λειτουργούσε προωθητικά για
την κλιμάκωση των αγώνων, απελευθερώνον-
τας δυνάμεις και δίνοντας αυτοπεποίθηση σε
ολοένα και περισσότερα κομμάτια εργαζομέ-
νων να παλέψουν.

Στις αρχές του 2010, η προπαγάνδα της
κυβέρνησης Παπανδρέου για την πλειοψη-
φία των πολιτών που αγωνιά μαζί της για το
μέλλον της χώρας και που είναι διατεθειμέ-
νη να υπομείνει τα “επώδυνα πλην όμως
αναγκαία μέτρα” είχε πάρει πρωτοφανείς
διαστάσεις. Ώρες επί ωρών τηλεοπτικού
χρόνου, τόνοι μελάνι στις εφημερίδες είχαν
ξοδευτεί για να ντυθεί το προκλητικό πακέ-
το θυσιών, αρχικά του Προγράμματος Στα-
θερότητας και μετά του πρώτου μνημονίου,
με το μανδύα μιας εθνικής προσπάθειας
που θα μας βγάλει από την κρίση. 

Κλιμάκωση

Η πανεργατική απεργία στις 5 Μάη του
2010 ήταν που έσπασε οριστικά αυτά τα
προκλητικά ψέματα. Εκείνη τη μέρα όλα τα
κομμάτια της εργατικής τάξης, από τα πιο
δυνατά συνδικάτα των ΔΕΚΟ και των συγ-
κοινωνιών μέχρι ασυνδικάλιστο κόσμο που
κατέβαινε για πρώτη φορά στο δρόμο και
από τα “ρετιρέ” του δημοσίου μέχρι τα
“υπόγεια” των μεταναστών από το Πακι-
στάν και τη Σενεγάλη, ενώθηκαν σε μια δύ-
ναμη. Ο ρόλος που έπαιξε στην κλιμάκωση
των αγώνων ήταν αναμφισβήτητος.

Δεν ήταν “μόνο” οι τρεις νέες πανεργατι-
κές σε διάστημα μόλις δυο μηνών που ακο-
λούθησαν. Ήταν η μεταφορά του ξεσηκω-
μού με απεργίες, πολλές διαρκείας, σε μια
σειρά χώρους και κλάδους, όπως το ΜΕ-
ΤΡΟ, την ΕΘΕΛ, τον ΟΣΕ, τα νοσοκομεία,
το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τα ΜΜΕ, τα
καράβια, τους φορτηγατζήδες και άλλους
τους επόμενους μήνες. Η έμπνευση και η
αίσθηση ότι η αντίθεση στα μέτρα είναι γε-
νικευμένη, ότι κανείς δεν είναι μόνος του
στη μάχη για την ανατροπή τους, ήταν τα

καθοριστικά στοιχεία που είχαν δώσει οι γε-
νικές απεργίες σε όλους αυτούς τους χώ-
ρους για να κλιμακώσουν.

Με τη σειρά τους αυτοί οι αγώνες οδήγη-
σαν σε νέους πανεργατικούς ξεσηκωμούς.
Η πανεργατική στις 15 Δεκέμβρη του 2010
ήταν ξανά σεισμός που σε τράπεζες, σιδη-
ρόδρομο και συγκοινωνίες μετατράπηκε σε
48ωρη. Ήταν αυτή η απεργία που έκανε τον
ανυποχώρητο αγώνα διαρκείας επιλογή και
προσανατολισμό για ολόκληρο το κίνημα
τους επόμενους μήνες. Οι καταλήψεις στο
υπουργείο Υγείας, στο δήμο της Αθήνας,
στο κτίριο του ΟΣΕ στην Καρόλου, οι απερ-
γίες διαρκείας των συγκοινωνιών ήταν οι
“συνέπειες” της επιτυχίας της.

Κάθε πανεργατική είχε άμεσο αντίκτυπο
και στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία.
Έσπαγε με μαζικούς όρους το κλασικό επι-
χείρημα των συνδικαλιστικών ηγεσιών ότι “ο
κόσμος δεν τραβάει, είναι βολεμένος στο
καναπέ” και τις ανάγκαζε να κλιμακώσουν.
Το γιουχάισμα του Παναγόπουλου στην πα-
νεργατική της 5 Μάη 2010 αυτή την αμφι-
σβήτηση έκφρασε, ανοίγοντας τα επόμενα
χρόνια την μεγαλύτερη κρίση στις συνδικα-
λιστικές παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑ-
ΚΕ που μέχρι τότε θεωρούνταν ακλόνητες.
Ο ίδιος ο Παναγόπουλος που αμέσως μετά
δήλωνε ότι δε θα γίνουν άλλες απεργίες
γιατί “δεν έχουν αποτέλεσμα”, αναγκαζόταν
μέσα σε ένα χρόνο να μετατρέψει τις

24ωρες πανεργατικές σε 48ωρες
για να καλύψει τις διαθέσεις της
βάσης.

Η πανεργατική στις 15 Ιούνη του
2011 που έφτασε τον Παπανδρέου
ένα βήμα πριν την παραίτηση και η
48ωρη στις 28 και 29 του ίδιου μήνα
σε συντονισμό με το κίνημα των πλα-
τειών ήταν αυτές που άνοιξαν το
δρόμο στο γενικευμένο κύμα κατα-
λήψεων εργατικών χώρων τον Οκτώ-
βρη του 2011. Ενώ η 48ωρη πανερ-
γατική έκρηξη στις 19 και 20 εκείνου
του μήνα συντόνισε όλα τα κομμάτια
που βρίσκονταν σε καταλήψεις και
απεργίες διαρκείας -υπουργεία, δή-
μοι, ναυτεργάτες- οδηγώντας μια

βδομάδα μετά την κυβέρνηση στην κατάρρευ-
ση.

Ενότητα

Αντίστοιχο ρόλο έπαιξαν οι πανεργατικές
απεργίες στη συνέχεια ενάντια στην κυβέρ-
νηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον τε-
χνοκράτη Παπαδήμο. Η πανεργατική απερ-
γία στη 1 Δεκέμβρη του 2011 ήταν η πρώτη
ρωγμή στην κυρίαρχη τότε προπαγάνδα ότι
το νέο μοντέλο διακυβέρνησης απολαμβά-
νει την αποδοχή του 80% της κοινής γνώ-
μης. Εκείνη η απεργία σηματοδότησε πιο
ηχηρά από κάθε άλλη την είσοδο του “ευά-
λωτου” ιδιωτικού τομέα στον αγώνα, με τη
μαζική παρουσία εργοστασίων και χώρων
όπως η Χαλυβουργία, το Άλτερ, η Ελευθε-
ροτυπία. Η πανεργατική απεργιακή δράση
έδινε τη δυνατότητα να εκφραστεί η ενότη-
τα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
που τόσο είχαν προσπαθήσει να σπάσουν
κυβερνήσεις και αφεντικά.

Η ταφόπλακα της προπαγάνδας και της
κυβέρνησης Παπαδήμου ήταν βέβαια ο ξε-
σηκωμός της Κυριακής 12 Φλεβάρη, όταν
εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές πολιόρ-
κησαν για ώρες, κόντρα στην άγρια κατα-
στολή της αστυνομίας, το Σύνταγμα και τη
Βουλή. Κι αυτός όμως ο ξεσηκωμός δεν
έπεσε από τον ουρανό. Ήταν η κορύφωση
της -για πρώτη φορά στην ιστορία της χώ-
ρας- τριήμερης πανεργατικής απεργίας που
είχαν κηρύξει τα συνδικάτα την ίδια βδομά-

δα, νεκρώνοντας κυριολεκτικά τα πάντα.
Την ίδια δύναμη βρήκαν απέναντί τους οι

Σαμαροβενιζέλοι από το καλοκαίρι του 2012
μέχρι την κατάρρευσή τους το Δεκέμβρη
του 2014. Οι 24ωρες και 48ωρες πανεργατι-
κές στις 27 Σεπτέμβρη, 18 Οκτώβρη και 6-7
Νοέμβρη του 2012 έδιναν αυτοπεποίθηση
σε όλα τα κομμάτια, από τους εργαζόμε-
νους στα νοσοκομεία και όλο το δημόσιο
ενάντια στις συγχωνεύσεις, τα κλεισίματα
και την αξιολόγηση μέχρι τους εργαζόμε-
νους στο Σκαραμαγκά που κατέλαβαν το
Πεντάγωνο αλλά και το ΜΕΤΡΟ, το ΤΤ και
τους ναυτεργάτες που προχώρησαν σε
απεργίες διαρκείας. Όχι τυχαία τις ημέρες
της πανεργατικής απεργίας στις 20 Φλεβά-
ρη του 2013 ο Σαμαράς δήλωνε: “Αν βγά-
λουμε τον Ιούνιο, από το Σεπτέμβρη όλα θα
πάνε καλύτερα”.

Το μόνο βέβαια που είδε τον Ιούνιο ήταν την
αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ από την συγκυβέρνη-
ση, όταν το “μαύρο” στην ΕΡΤ οδήγησε σε ένα
νέο πανεργατικό ξεσηκωμό που με τη σειρά
του άνοιξε το μεγαλύτερο αγώνα των τελευ-
ταίων ετών. Η πανεργατική απεργία συμπαρά-
στασης στην κατάληψη της ΕΡΤ στις 13 Ιούνη
του 2013 πλημμύρισε το Ραδιομέγαρο και
έδωσε την αυτοπεποίθηση στους εργαζόμε-
νους της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης να συνε-
χίσουν μέχρι τη νίκη.

Όσο για το Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου,
το μόνο που είδε ήταν απεργίες διαρκείες
σε μια σειρά κλάδους που ενώθηκαν σε μια
νέα πανεργατική έκρηξη στις 6 Νοέμβρη
του 2013. Και παρά το γεγονός ότι οι συνδι-
καλιστικές ηγεσίες έκαναν στη συνέχεια ό,τι
περνούσε από το χέρι τους για να αποφύ-
γουν την πανεργατική δράση, με γενική

απεργία επισφραγίστηκε και το τέλος των
Σαμαροβενιζέλων ένα χρόνο αργότερα. Η
πανεργατική στις 27 Νοέμβρη του 2014
ήταν η μεγαλύτερη από το 2012.

Εκρήξεις

Στα δύο χρόνια διακυβέρνησής της, η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει γλυτώσει από τον
εφιάλτη των γενικών απεργιών. Οι πανεργα-
τικές τόσο στις 12 Νοέμβρη και 3 Δεκέμβρη
του 2015 όσο και στις 4 Φλεβάρη του 2016,
λίγους μήνες μετά το ξεπούλημα του συν-
τριπτικού ΟΧΙ στο δημοψήφισμα και την
υπογραφή του τρίτου μνημονίου, θύμιζαν
τις εκρήξεις των προηγούμενων χρόνων.
Και οδήγησαν σε μεγάλες απεργιακές μά-
χες σε όλα τα μέτωπα που άνοιγε από τη
μεριά της, είτε ήταν ιδιωτικοποιήσεις είτε
απολύσεις.

Αυτός είναι ο λόγος που, ενόψει της πα-
νεργατικής στις 17 Μάη, ο Τσίπρας δηλώνει
προκλητικά ότι “αν ο κόσμος ήταν αντίθετος
με τα μέτρα, θα ήταν στους δρόμους”. Ακο-
λουθώντας τα χνάρια των προκατόχων του,
όχι μόνο υπογράφοντας μνημόνια αλλά και
στο επίπεδο της προπαγάνδας ότι η πλει-
οψηφία στηρίζει τη νέα συμφωνία “που θα
φέρει την ανάπτυξη”, προσπαθεί να αποφύ-
γει τη σύγκρουση που μπορεί να ανοίξει η
νέα γενική απεργία. Χρειάζεται να πάρει την
πιο δυνατή και αποφασιστική απάντηση. Με
την εμπειρία των πάνω από τριάντα πανερ-
γατικών απεργιών των τελευταίων ετών και
του ρόλου που έπαιξαν στο ξεδίπλωμα της
εργατικής αντίστασης, μπορούμε να μετα-
τρέψουμε τις 17 Μάη σε μια νέα πανεργατι-
κή έκρηξη ανατροπής των μνημονίων.

Χτίζοντας την αντίσταση βήμα-βήμα

Πανεργατική απάντηση στα Μνημόνιά τους
Κείμενα: Λένα Βερδέ

Πανεργατική Απεργία 5 Μάη 2010 Πανεργατική Απεργία 4 Φλεβάρη 2016
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ΑΘΗΝΑ

Νομική - ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ
Πολιτικό Νομικής – ΡΑΣ
Πάντειο - ΑΝΑΣΑ
ΑΣΚΤ - ΑΡΚΑΣ
ΕΜΠ Ηλεκτρολόγων - ΑΝΑΦΗ
Ιατρική - Ενωτική πρωτοβουλία ΑΡΙΣ-ΠΑΦ
Φιλοσοφική - Ενωτική πρωτοβουλία ΣΑΦ -ΚΑΡΦΙ
Μαθηματικό - ΑΕΠ
Χημικό - ΑΣΥΧ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΔΟ - ΚΡΑΧ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΕΥΠ - ΑΝΑΡΣΥΠ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΤΕΦ - ΑΡΠΑ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΓΤΚΣ - γραφίδα
ΤΕΙ Αθήνας ΣΤΕΤΡΟΔ - ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΙ
ΤΕΙ Πειραιά ΣΤΕΦ - ΜΑΡΚΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΠΘ Nομική - CONTRA LEGEM
ΑΠΘ Αγγλικό - ΑΝΑΡΠΑ
ΑΠΘ Κινηματογράφου - ΕΑΑΚ
ΑΠΘ Πολιτικών Επιστημών - ΕΑΑΚ
Πολυτεχνείο Χημικών Μηχανικών - ΣΧΗΜΑ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ιατρική - RESISTANCE
Χημικό - ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ
Πληροφορική - RAM
ΠΤΕΤ - ΚΡΑΦΤ
Οικονομικό - ANTICAPITALISTA

BΟΛΟΣ

Πολυτεχνείο Αρχιτεκτονική - CAMERA OBSCURA
Θόλος Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής - ΕΑΑΚ
ΘΟΛΟΥ
Θόλος Παιδαγωγικό - ΕΑΑΚ ΘΟΛΟΥ
Θόλος Δίκτυα - ΡΕΥΜΑ
Θόλος Ιστορικό-Αρχαιολογικό - ΕΑΑΚ ΘΟΛΟΥ

ΛΑΡΙΣΑ

Ιατρική - RESISTENCIA

ΠΑΤΡΑ

Χημικό - ΚΑΤΑΛΥΣΗ
Ιατρική - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Οικονομικό - ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Θεατρικών Σπουδών - ΘΕΑΑΜΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Κοινωνιολογία - ΑΕΠ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ιατρική - ΚΑΡΦΙ
Βιολογικό - ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΗ ΕΛΙΚΑ
Φυσικό - ΕΝΤΡΟΠΙΑ
CSD - REVOLUTIONAIRE

Στηρίζουμε

Στη μάχη των φοιτητικών εκλογών και της οργά-
νωσης της πανεργατικής απεργίας της 17/5 ενάν-
τια στα μέτρα του 4ου μνημονίου, έχουν μπει οι
φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΣΕΚ στις σχολές.  

Μαζί με την απεργία οργανώνουν την προεκλο-
γική καμπάνια των φοιτητικών εκλογών για να δυ-

ναμώσει η Αντικαπιταλιστική Αριστερά στα πανεπι-
στήμια. Την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πή-
γε στο τυπογραφείο, αναμενόταν η απόφαση για
αναβολή των εκλογών (είχαν οριστεί για τις 17
Μάη) λόγω της απεργίας, με πιο πιθανή καταλη-
κτική ημερομηνία τις 24 Μάη.

Η Νομική φέτος ήταν κέντρο πολλών αγώνων που δό-
θηκαν. Οι καταλήψεις στην αρχή της χρονιάς ενάντια
στα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά, η 18 Μάρτη που οργα-
νώθηκε στην σχολή με αποτέλεσμα φοιτητές-τριες να
διαδηλώσουμε ενάντια στον ρατσισμό και τον φασισμό,
αλλά και η μεγάλη διαδήλωση της Πρωτομαγιάς. 

Τώρα συνεχίζουμε με την Πανεργατική στις 17
Μάη, με εξορμήσεις μαζικές αλλά και στα αμφιθέα-
τρα για να οργανώσουμε την οργή των φοιτητών
ενάντια στο 4ο μνημόνιο και στην διάλυση του Πανε-
πιστημίου. Για να κατέβουμε μαζί με τους εργάτες,
ενώνοντας τις δυνάμεις μας.

Παράλληλα έχουμε μπροστά μας και οργανώνουμε
την μάχη των φοιτητικών εκλογών. Ανοίγουμε την συ-
ζήτηση της αριστερής αντικαπιταλιστικής εναλλακτι-
κής και γιατί οι φοιτητές πρέπει να στηρίξουν και να

μπουν στις γραμμές της ΕΑΑΚ. Για να μαυρίσουμε τη
ΔΑΠ που λιγουρεύεται την διάλυση της δημόσιας
Παιδείας για να την παραδώσει στα χέρια των χορη-
γών. Για να μαυρίσουμε και την ΠΑΣΠ που προβάλλει
ένα πιο προοδευτικό πρόσωπο αλλά ουσιαστικά κα-
ταλήγει στα ίδια. Η ΕΑΑΚ ΝΟΠΕ φέτος θα βγει πιο
δυνατή λόγω των μαχών που έχει δώσει, κατεβαίνον-
τας με την ΑΡΕΝ και το ΑΡΔΙΝ.

Στις 17 διαδηλώνουμε μαζί με τους εργάτες! Στις
18 με 21, ακριβώς γιατί υπάρχουν όλες αυτές οι μά-
χες, θέλουμε όλοι να είμαστε στον Μαρξισμό 2017.
Για να ανοίξουμε τις συζητήσεις που μπορούν να κα-
θορίσουν το κίνημα για την αριστερή εναλλακτική και
για να νικήσει η αντίσταση φοιτητών και εργατών. Ο
Μαρξισμός για εμάς τους φοιτητές είναι ένα ξεκαθά-
ρισμα πάνω σε αυτά που διδασκόμαστε: να τα μά-
θουμε από τη σκοπιά της τάξης μας, απαλλαγμένα
από τις κυρίαρχες ιδέες, και να δίνουμε τις μάχες
από μια καλύτερη αφετηρία.

Ιλιρίντα Μουσαράι

ΕΑΑΚ ΝΟΠΕ 

Φέτος πιο δυνατή

Δυναμικά στη μάχη της πανεργατικής, 
των φοιτητικών εκλογών και του Μαρξισμού

Φυσικό Ηρακλείου Κρήτης 
(ΕΝΤΡΟΠΙΑ) – 10/5 2μμ, Αμφιθέατρο Β
«Στους αγώνες και στις εκλογές - δυνατή
Αντικαπιταλιστική Αριστερά»
Νομική (ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ)
10/5 5μμ, Αμφιθέατρο 10
«Το χρονικό της δίκης και η απάντηση
του αντιφασιστικού κινήματος»
Ομιλητές: 
Θανάσης Καμπαγιάννης – ΚΕΕΡΦΑ, δικη-
γόρος Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ
Κώστας Παπαδάκης – δικηγόρος Πολιτι-

κής Αγωγής στη δίκη της ΧΑ
Ντίνα Ρέππα - Συντονισμός για το Προ-
σφυγικό – Μεταναστευτικό
ΤΕΙ Αθήνας
15/5 1μμ, Αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ
«Οργανώνουμε την απεργία 17 Μάη - Δυ-
ναμώνουμε την αντικαπιταλιστική Αριστε-
ρά»
ΕΑΑΚ ΘΟΛΟΥ
16/5 3μμ, Αίθουσα Φοιτητικού Συλλόγου
«Με απεργίες και καταλήψεις ενάντια στα
μνημόνια – Δυναμώνουμε την αντικαπιτα-
λιστική Αριστερά»

Σε κλίμα έντονης προ-
ετοιμασίας με συνεχείς

εξορμήσεις στους χώρους του πανεπιστημίου και
στις πλατείες κυλούν οι τελευταίες εβδομάδες
πριν την έναρξη του φεστιβάλ Μαρξισμός 2017, εν
όψει των φοιτητικών εκλογών και της πανεργατι-
κής απεργίας στις 17/5. 

Ανοίγοντας σε καθημερινή βάση συζήτηση με
φοιτητές, μαθητές και εργαζόμενους και διανέμον-
τας το ωρολόγιο πρόγραμμα του φεστιβάλ προχω-
ράμε δυναμικά για το κλείσιμο νέων συμμετοχών.
Στη τελευταία εξόρμηση στην πλατεία των Λεοντα-
ριών, στο κέντρο της πόλης, το Σάββατο 6/5, ανοί-
ξαμε την πολιτική συζήτηση με μεγάλη ανταπόκρι-
ση του κόσμου, ο οποίος στήριξε και το κείμενο
υπογραφών της Εργατικής Αλληλεγγύης. 

Οι φοιτητικοί σύλλογοι, με αφορμή τις δηλώσεις
του Αχιλλέα Γραβάνη -καθηγητή φαρμακολογίας
στο τμήμα Ιατρικής- περί προσθήκης τελών φοίτη-
σης και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση κατάθε-
σης επιδομάτων σε ορισμένο αριθμό σπουδαστών,
πραγματοποίησαν την Παρασκευή 5/5 παράσταση

διαμαρτυρίας στην πρυτανεία. Απουσία του πρύτα-
νη και του αντιπρύτανη, απάντηση κλήθηκαν να
δώσουν η γραμματέας και ένα μέλος του διοικητι-
κού συμβουλίου. Ο δεύτερος απέφυγε να τεθεί
ανοιχτά κατά της πρότασης Γραβάνη. Οι σύλλογοι
απαίτησαν την λήψη ανοιχτής θέσης από τη διοίκη-
ση ως προς τα δύο ζητήματα.

Επιπλέον, με πρωτοβουλία όλων των σχημάτων
της ΕΑΑΚ από το Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου,
πάρθηκε απόφαση για διεξαγωγή εκδήλωσης που
προορίζεται για την Πέμπτη 11/5, στον χώρο του
τμήματος Φυσικής. Θα γίνουν συζητήσεις σχετικά
με τα θέματα της επικαιρότητας, συμπεριλαμβανο-
μένων του κλεισίματος της δεύτερης αξιολόγησης,
του προσφυγικού ζητήματος, καθώς και του ανερ-
χόμενου νομοσχεδίου που αφορά νέες μεταρρυθ-
μίσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης. Με συνεχείς
παρεμβάσεις, τα σχήματα καλούμε τους φοιτητι-
κούς συλλόγους να προσέλθουν στις κάλπες και
να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν. 

Αλίκη Δάκαρη

ΑΘΗΝΑ

ΤΕΙ Αθήνας
Κάθε μέρα 10:30πμ

Πάντειο
Κάθε μέρα 10:30πμ

Μαθηματικό
Τετάρτη 10/5
10:30πμ
Παρασκευή 12/5
10:30πμ
Δευτέρα 15/5
10:30πμ

ΝΟΠΕ
Τετάρτη 10/5 11πμ
Πέμπτη 11/5 9:30πμ
Παρασκευή 12/5
12μες
Δευτέρα 15/5 10πμ

ΑΣΟΕΕ
Τετάρτη 10/5 2μμ
Δευτέρα 15/5 1μμ

Φιλοσοφική
Πέμπτη 11/5 12μες

ΑΣΚΤ
Πέμπτη 11/5 2μμ
Παρασκευή 12/5 1μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πολυτεχνείο
Κάθε μέρα 10πμ

Φιλοσοφική
Κάθε μέρα 10πμ

Λέσχη
Παρασκευή 12/5
12.30πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Λέσχη
Τετάρτη 10/5 12μες
Τρίτη 16/5 12μες
Χημικό
Πέμπτη 11/5 11πμ
Ιατρική
Πέμπτη 11/5 12μες
Δευτέρα 15/5 11πμ

ΒΟΛΟΣ

Θόλος
Τετάρτη 10/5 11πμ
Δευτέρα 15/5 10πμ
Πολυτεχνείο
Πέμπτη 11/5 11πμ
Πέμπτη 11/5 7μμ
Τρίτη 16/5 11πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Φυσικό 
Τετάρτη 10/5 11πμ
Βιολογικό 
Τετάρτη 10/5 11πμ
CSD
Πέμπτη 11/5 12μες
Δευτέρα 15/5 1μμ
Φυσικό
Παρασκευή 12/5
11πμ
Δευτέρα 15/5 11πμ 

ΠΑΤΡΑ

Εστία
Τετάρτη 10/5 1μμ
Θεατρικών Σπουδών
Τετάρτη 10/5 3μμ
Πέμπτη 11/5 3μμ
Οικονομικό
Πέμπτη 11/5 2μμ
Ιατρική
Παρασκευή 12/5
11πμ

Πρόγραμμα
εξορμήσεων

Πέμπτη 11/5
6μμ – Θεατρική παράσταση
«Ο κύκλος των ‘μάταιων’
πράξεων» της ομάδας 

«πείρα(γ)μα» (με ελεύθερη 
οικονομική συνεισφορά).
Θα ακολουθήσει ανοιχτή πο-
λιτική συζήτηση με τους συν-
τελεστές της παράστασης 
«Η ιστορική μνήμη στην τέ-
χνη».

Παρασκευή 12/5 
Από το πρωί ως το μεσημέρι:
Συλλογικό αντιφασιστικό
γκράφιτι στην ΑΣΚΤ
5μμ – Ανοιχτή συζήτηση «Φα-
σισμός και πως παλεύεται στο
σήμερα»
7:30μμ – Ανοιχτή συζήτηση
«Σεξισμός και πως παλεύεται»
10:30μμ electro party στον κή-
πο της Καλών Τεχνών.

ΑΣΚΤ - ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΑΑΚ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΙ Αθήνας
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«Την εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη παρακολούθησαν περί-
που 40 άτομα, εργαζόμενοι από το Θεαγένειο, την Δευτερο-
βάθμια Εκπαίδευση, φοιτητές, κόσμος της αριστεράς ενώ
την εκδήλωση άνοιξαν ο Μπάμπης Κουρουνδής και ο Γιάννης
Κούτρας» δήλωσε στην Ε.Α. η Ιωάννα Κατλαμούση. «Ο Φώ-
της Σαλτίρης, συνταξιούχος οικοδόμος μίλησε για το ρόλο
της εργατικής τάξης στα Ιουλιανά, το σπάσιμο των 115 σω-
ματείων από την δοτή ΓΣΕΕ, για τα χρόνια της χούντας. Ο
Γιώργος Γιαννόπουλος, εκδότης του περιοδικού Ένεκεν τόνι-
σε το μέγεθος της βίας και της καταστολής της χούντας».

Στα Γιάννενα την εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο με συμ-
μετοχή φοιτητών και εργαζομένων, άνοιξε η Θένια Ασλανί-
δου, γιατρός. Στη συζήτηση η Αντιγόνη, συνταξιούχος έθεσε
ερωτήματα που αφορούσαν τη στάση της αριστεράς τότε,
πώς πιάστηκε στον ύπνο, ποια δύναμη ήταν αυτή που ανέτρε-
ψε τη χούντα; Ο Νίκος έβαλε εικόνες από την εφιαλτική κατά-

σταση που βίωνε ο κόσμος της αριστεράς από τις διώξεις μέ-
χρι τα βασανιστήρια και τα πιστοποιητικά φρονημάτων. Η
Λουίζα τόνισε τη σημασία μιας δυνατής επαναστατικής αρι-
στεράς σήμερα με τα πολύτιμα διδάγματα του τότε.

«Η εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο στο Ηράκλειο έγινε πα-
ρουσία αρκετών φοιτητών με εισηγητή τον Γιάννη Βαλαή. Ο
Αποστόλης, συνταξιούχος ψαράς, έδωσε μέσα από την πα-
ρέμβασή του μια εικόνα της εποχής» μας είπε ο Λεωνίδας
Μαρουλάσοβ, φοιτητής. Φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργαζόμε-
νοι από το νοσοκομείο του Ρίο συμμετείχαν στην εκδήλωση
που έγινε στο Εργατικό Κέντρο της Πάτρας στις 3/5.  Στο Βό-
λο η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο με κεν-
τρικό ομιλητή τον Λέανδρο Μπόλαρη. Μετά την εισήγηση έγι-
ναν τοποθετήσεις από μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους
από διάφορους χώρους. 

«Την εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο Ξάνθης, άνοιξε ο
Γιάννης Σηφακάκης και η συζήτηση που ακολούθησε συνδέ-
θηκε με το σήμερα και την ανάγκη να δυναμώσουμε την αρι-
στερή εναλλακτική απέναντι σε μια κυβέρνηση που, στο όνο-
μα της αριστεράς προωθεί τις πιο σκληρές επιθέσεις του κε-
φαλαίου, με πρώτο βήμα την Πανεργατική Απεργία» μας με-
τέφερε από την Ξάνθη ο Παντελής Αποστολίδης.

Σε άλλες πόλεις

Σ
το Χαλάνδρι, η εκδήλωση πραγματοποι-
ήθηκε στις 3/5 στο στέκι της Αντίστασης
με τους πολίτες του Χαλανδρίου. Απ'

την συζήτηση φάνηκε η ανάγκη του κόσμου να
μάθει για τις συνθήκες μέσα στις οποίες έγινε
το πραξικόπημα. 

«Όλοι ξεχνάνε την τεράστια κρίση της άρ-
χουσας τάξης την δεκαετία του '60. Η αντίστα-
ση ενάντια στη χούντα έχει τις ρίζες της στη
δεκαετία του '50. Στις εκλογές του '58, οι απο-
τυχίες της ΕΡΕ και η άνοδος της ΕΔΑ ανοί-
γουν μια νέα περίοδο πολιτικής κρίσης των
από πάνω. Σ' αυτή την περίοδο αρχίζει να ορ-
γανώνεται το εργατικό κίνημα (κίνηση 115 σω-
ματείων), το φοιτητικό κίνημα και η Αριστερά»
τόνισε στην εισήγησή της η Μαρία Στύλλου.
«Ταυτόχρονα σε συνθήκες οξυμένων ανταγω-
νισμών στη Μ. Ανατολή, οι Έλληνες καπιταλι-
στές σχεδίαζαν να παίξουν κομβικό ρόλο γεω-
πολιτικά στην περιοχή, προετοιμάζονταν να
μπουν στη νέα ΕΟΚ και όλα αυτά πήγαιναν χέ-
ρι χέρι με την προσπάθειά τους να τσακίσουν
το εργατικό κίνημα, αναζητώντας πολιτική
σταθερότητα για το "μεγαλόπνοο σχέδιο". Σ'
αυτές τις συνθήκες, κρίσης των από πάνω και
άνθισης του κινήματος από τα κάτω, η άρχου-
σα τάξη επιτέθηκε με πραξικόπημα για να
ελέγξει την κατάσταση. Δυστυχώς οι συμβιβα-
σμοί της ρεφορμιστικής αριστεράς ήταν εγ-
κληματικοί».

«Το '73 κάναμε κατάληψη στο Πολυτεχνείο
της Πάτρας με αιτήματα πιο προχωρημένα,
για επανάσταση και εργατολαϊκή εξουσία,

όμως οι ηγεσίες της ΕΔΑ μας σταματούσαν
και αντιμετώπιζαν την εξέγερση φοβικά» είπε η
Αγγέλα Σινούρη, εκπαιδευτικός. «Συνολικότε-
ρα από το '56, η Αριστερά σε όλο τον κόσμο
ψάχνει στρατηγική, ειδικότερα μετά τα γεγο-
νότα της Ουγγαρίας. Δυστυχώς αυτό το κίνη-
μα που αντιστάθηκε στα Ιουλιανά, στη δολο-
φονία του Λαμπράκη δεν είχε στην ηγεσία του
την επαναστατική αριστερά», είπε ο Κώστας
Παπαδάκης από το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Πάνω από πενήντα άτομα συμμετείχαν στην
πετυχημένη εκδήλωση που έγινε στους Αμπε-
λόκηπους στις 3/5  με ομιλητή τον Πάνο
Γκαργκάνα που έκλεισε την εισήγησή του τονί-
ζοντας πώς οι ταξικές συγκρούσεις και οι πο-
λιτικές μάχες αυτής της περιόδου κυοφόρη-
σαν τη νέα επαναστατική αριστερά, που έπαι-
ξε καθοριστικό ρόλο στην ανατροπή της χούν-
τας. Παρόντες ήταν αντιφασίστες-τριες που
συμμετέχουν στην καμπάνια για το κλείσιμο
των γραφείων της Χ.Α. από την περιοχή των
Αμπελοκήπων, εκπαιδευτικοί, ενώ παρέμβαση
έκανε ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του
Σωματείο Εργαζομένων Αγίου Σάββα.

Το λόγο πήραν αρκετοί παλιοί σύντροφοι
που μίλησαν για το τι σήμαινε πολιτικοποίηση
της νεολαίας στα χρόνια πριν τη χούντα. Ο Τά-
κης Ζώτος, δικηγόρος, μίλησε για το τι σήμαι-
νε μέσα στη χούντα η μαζική είσοδος στα πα-

νεπιστήμια των παιδιών των εργατών και των
αγροτών που κουβαλούσαν τις μνήμες όχι μό-
νο της αντίστασης και του εμφυλίου αλλά και
τις πιο πρόσφατες εμπειρίες  από την περίοδο
των Ιουλιανών. 

Συγκρούσεις

«Για να έχουμε εικόνα τι σήμαιναν τα Ιουλια-
νά, θα σας μεταφέρω τη δική μου ανάμνηση»
ανέφερε ο Νίκος Γεωργίου. «Οι διαδηλώσεις
και οι συγκρούσεις ήταν απλωμένες σε όλη
την πόλη. Εγώ, μαθητής τότε, έμενα στις Τρεις
Γέφυρες, σε μια αυλή που έμεναν γύρω τρεις
οικογένειες, και η αστυνομία εισέβαλε μέσα
βρίζοντας και ψάχνοντας τους κομμουνιστές».

«Ήμουν στην πρώτη γυμνασίου όταν έγινε
το πραξικόπημα. Την παραμονή παίζαμε μπά-
λα στην αλάνα και οι ομάδες που ήμασταν χω-
ρισμένοι ήταν … Παπανδρέου και Καραμαν-
λής. Την άλλη μέρα μας εξήγησαν οι μεγαλύ-
τεροι ότι αυτά πια σταματάνε» είπε ο Χρήστος
Μάραντος.

Περίπου σαράντα άτομα, ανάμεσά τους ερ-
γαζόμενοι από το Αγία Όλγα, το δήμο Νέας
Ιωνίας, φοιτητές, συνταξιούχοι, συμμετείχαν
στην εκδήλωση την Τρίτη 2/5 στη Νέα Ιωνία.
Στη συζήτηση άνοιξαν μια σειρά από ζητήμα-
τα: Για τον χαρακτήρα της χούντας, το ρόλο
που έπαιξαν οι ιμπεριαλιστές, το ρόλο των

ηγεσιών της ρεφορμιστικής αριστεράς. Ανάμε-
σα στις αρκετές παρεμβάσεις και εκείνη της
Καίτης, νεαρής τότε, που μετέφερε την εμπει-
ρία της, πώς Σάββατο του Λαζάρου ήρθαν να
πάρουν τον πατέρα της για την εξορία.

«Στην Καλλιθέα κάναμε εκδήλωση για τα 50
χρόνια από την Χούντα με παρουσία 25 ατό-
μων» μας μεταφέρει η Ιλιρίντα Μουσαράι. «Την
εισήγηση έκανε ο Κώστας Πίττας και η συζή-
τηση ήταν πλούσια από ιστορικής πλευράς κα-
θώς συμμετείχαν αγωνιστές εκείνης της περιό-
δου. Σημαντικό ξεκαθάρισμα ήταν και η ανα-
φορά στους εργατικούς αγώνες που ξεδιπλώ-
νονταν ενάντια στην χούντα αλλά και τι συνέ-
βαινε “από τα πάνω”, τα οικονομικά της χούν-
τας, ο διπλασιασμός του χρέους, οι φοροα-
παλλαγές στους μεγαλοκαπιταλιστές». 

«Στο Βύρωνα η εκδήλωση έγινε στις  4/5 στο
χώρο του Ταπητουργείου» μας μεταφέρει ο
Νίκος Βούλτσος. «Η συζήτηση εξάντλησε όλο
τον χρόνο που υπήρχε στη διάθεσή μας γι' αυ-
τό ανανεώσαμε το ραντεβού για την συνέχιση
της κουβέντας στο τετραήμερο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
2017. Ακολούθησε προβολή του εξαιρετικού
ντοκιμαντέρ "ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ"
του Κώστα Χρονόπουλου με ένα μικρό χαιρετι-
σμό από τον γιό του, σ. Μηνά Χρονόπουλο».

Γιώργος Πίττας

Με επιτυχία έκλεισε ο κύκλος των εκδη-

λώσεων με θέμα 50 χρόνια από τη χούν-

τα, που οργάνωσε το Σοσιαλιστικό Εργα-

τικό Κόμμα πανελλαδικά, μέσα στο προ-

ηγούμενο δεκαπενθήμερο. Συμμετείχαν

εκατοντάδες σύντροφοι-ισσες, από τις

γενιές των Ιουλιανών και του Πολυτε-

χνείου που ήθελαν να μιλήσουν για όσα

έζησαν αλλά και οι νεότερες γενιές που

δίψαγαν να μάθουν για τα ιστορικά γε-

γονότα και τις πολιτικές μάχες εκείνης

της περιόδου. Η συζήτηση, με πλήθος

ερωτήματα και συνδέσεις, ήταν παντού

πλούσια, όχι μόνο πάνω στις εμπειρίες

από τα γεγονότα μιας άλλης εποχής, αλ-

λά και στην τεράστια σημασία τους στον

καιρό των μνημονίων. 

Πολύτιμες εμπειρίες και διδάγματα

Αμπελόκηποι, 3/5

Θεσσαλονίκη, 4/5
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Τ
ο άγριο ξύλο ανάμεσα
στους οπαδούς της ΑΕΚ και
του ΠΑΟΚ στο τελικό του

κυπέλου στο Βόλο ήταν μία ανα-
μενόμενη εξέλιξη σε σχέση με
όσα συμβαίνουν το τελευταίο διά-
στημα και κυρίως με τη διαπλοκή
των προέδρων των ομάδων με το
κράτος και την κυβέρνηση. 

Όταν ο "τίγρης" εξαπολύει, στο
όνομα των συμφερόντων της ΑΕΚ
και με το πράσινο φως της κυ-
βέρνησης και της αστυνομίας, το
στρατό οπαδών με στόχο να τσα-
κίσει με οποιοδήποτε τρόπο κάθε
αντίσταση στα επιχειρηματικά
του σχέδια στη Ν. Φιλαδέλφεια,
όταν αυτοί οι οπαδοί βιαιοπρα-
γούν απέναντι στη δημοτική αρ-
χή, στις τοπικές συλλογικότητες,
στην τοπική εκδήλωση της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, είναι αφέλεια να πι-
στεύει κανείς ότι στο τελικό θα
ήταν παναγίτσες. 

Όταν ο Σαββίδης παίρνει κοψο-
χρονιά το λιμάνι στη Θεσσαλονί-
κη και στο καπάκι ο "έλληνας
Πούτιν" του χαρίζει και 38 εκατο-
μύρια από τα πρόστιμα της ΣΕ-
ΚΑΠ, τότε ένα κύπελο είναι μία μι-
κρή αλλά απαραίτητη λεία για το
"πρεστίζ" ενός προέδρου μίας
ομάδας "που αδικείται από το
αθηνοκεντρικό κράτος". Και αυτό
πρέπει να κατακτηθεί με κάθε μέ-
σο: ξύλο, διαιτησία... 

Φυσικά, τα ίδια ισχύουν και για
τους προέδρους των άλλων "μεγά-
λων ομάδων". Μαρινάκης και Αλα-
φούζος μόνο ριγμένοι δεν πρέπει
να νοιώθουν γιατί ο Τσίπρας και σ'
αυτούς έχει δώσει πολλά και έχει
ακόμα περισσότερα να δώσει: από
γήπεδα μέχρι διευκολύνσεις. 

Είναι ντροπή και κατάντια για
την κυβέρνηση Τσίπρα να χρησι-
μοποιεί το ποδόσφαιρο για να
χτίσει δεσμούς με τους πιο αδί-
στακτους καπιταλιστές νομίζον-
τας ότι μπορεί με αυτό το τρόπο
να πάρει μαζί του και τους οπα-
δούς των ομάδων. Κούνια που
τον κούναγε! Αυτό δεν το κατά-
φερε η Χούντα με το Γουέμπλεϊ,
είναι ανέκδοτο να νομίζει ο Τσί-
πρας ότι μπορεί να το καταφέρει
ο ίδιος. Θα μείνει αγκαλιά με τον
Μαρινάκη, τον Μελισσανίδη, τον
Αλαφούζο και τον Σαββίδη αλλά
ο κόσμος δεν είναι χαζός. Βλέπει
και καταλαβαίνει και γι' αυτό θα
είναι στην άλλη μεριά: στην απερ-
γία και στο δρόμο.

Την ευθύνη 
για τη βία 
στα γήπεδα 
την έχουν 
οι “πρόεδροι” 
και η
κυβέρνηση!

Ο
ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών ορ-
γάνων (πρακτική γνωστή και με τον ανακρι-
βή όρο κλειτοριδεκτομή) είναι η πρακτική

της τελετουργικής αφαίρεσης μέρους ή ολόκληρων
των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων. Κά-
ποιοι τύποι κλειτοριδεκτομής φτάνουν μέχρι και τη
συρραφή των γεννητικών οργάνων, μέχρι να έρθει η
ώρα του γάμου. Πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη
τελετουργία που γίνεται σε νεαρές ηλικίες με ελάχι-
στα έως καθόλου μέτρα υγιεινής και κοστίζει τη ζωή
σε πολλές γυναίκες. Στη συντριπτική πλειονότητα
των γυναικών που επιβιώνουν, προκαλεί σοβαρά
προβλήματα, από αιμορραγίες και μολύνσεις μέχρι
κύστες, αδυναμία εγκυμοσύνης και ψυχολογικά προ-
βλήματα.

Η παράδοση αυτή προϋπάρχει των μονοθεϊστι-
κών θρησκειών. Σχετίζεται με την ανισότητα των
φύλων, όπως αυτή αρχίζει και διαμορφώνεται πα-
ράλληλα με την εμφάνιση της ατομικής ιδιοκτη-
σίας: σκοπό έχει να είναι η γυναίκα μονογαμική,
απαραίτητος όρος για να εξασφαλιστεί ότι κάθε
πατέρας θα γνωρίζει τα παιδιά του και άρα τους
κληρονόμους του. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να
συσχετίζουν την πρακτική αυτή περισσότερο με
καμία από τις τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες (θε-
ωρείται ωστόσο ότι η ιουδαϊκή θρησκεία την απα-
γορεύει). Κάποιες χριστιανικές και κάποιες μου-
σουλμανικές κοινωνίες συνέχισαν την παράδοση
αυτή, υιοθετώντας το ιδεολογικό πλαίσιο που
αναπτύχθηκε γύρω της, σύμφωνα με το οποίο η

κλειτοριδεκτομή εγγυάται την «αγνότητα» των γυ-
ναικών και είναι τιμή.

Ενώ είναι γεγονός ότι πρόκειται για μια απάν-
θρωπη και κυρίως επικίνδυνη παράδοση, οι απο-
φάσεις που πήρε το Ευρωκοινοβούλιο το 2009 και
το 2012 για την εξάλειψή της μόνο καχυποψία
μπορούν να προκαλέσουν. Αρχικά σε επίπεδο
πληροφορίας, όσο επίσημες κι αν είναι οι έρευνες
που γίνονται, δεν ξεφεύγουν από το επίπεδο της
κινδυνολογίας χωρίς να γνωρίζουμε τί μέρος της
αλήθειας αντιπροσωπεύουν. Αυτό γιατί τα στοι-
χεία που παρέχουν οι έρευνες που έχουν γίνει για
λογαριασμό του Ευρωκοινοβουλίου, όσο και αυτά
που «έχουν» στη διάθεσή τους οι χώρες της ΕΕ,
είναι εκτιμήσεις. Στην πλειονότητά τους προκύ-
πτουν από τον πολλαπλασιασμό του αριθμού των
γυναικών που προέρχονται από τις χώρες στις
οποίες η πρακτική είναι διαδεδομένη με το ποσο-
στό των γυναικών που εκτιμάται ότι την υφίσταται
στα εδάφη των χωρών αυτών. 

Επεμβάσεις
Ο μόνος αριθμός που δεν αποτελεί εκτίμηση, είναι

αυτός των γυναικών που ζητούν άσυλο ακριβώς για
να ξεφύγουν από την κλειτοριδεκτομή. Από αυτή την
άποψη, η μόνη λύση είναι να δοθεί άσυλο και να κα-
τοχυρωθεί η ελευθερία μετακίνησης. Αντί γι’ αυτό οι
ευρωπαϊκές χώρες, με όπλο την κινδυνολογία, δι-

καιολογούν ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις που προκα-
λούν ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή και πισωγύρι-
σμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στο όνομα των
οποίων τις κάνουν. Επιπλέον, εντός των συνόρων της
ΕΕ-φρούριο, η «λύση» που επιδιώκεται είναι περισ-
σότερη αστυνόμευση (πχ. απαγόρευση μαντίλας,
έλεγχοι σε κοινότητες), με αποτέλεσμα να διαιωνίζε-
ται η αποξένωση ντόπιων-μεταναστών και να εμποδί-
ζονται ακόμα περισσότερο οι γυναίκες να παλέψουν
αυτόνομα για τη χειραφέτησή τους.

Η τακτική της γενίκευσης και της ομογενοποί-
ησης της πληροφορίας («φταίει το Ισλάμ που εί-
ναι φανατικό», «φταίει η καθυστερημένη Ανατο-
λή», «φταίει η πρωτόγονη Αφρική») χρησιμοποιεί-
ται σε πολλά σύνθετα ζητήματα όπως η ομοφο-
βία, η τρομοκρατία, η γυναικεία καταπίεση, που
στην πραγματικότητα για να μελετηθούν χρειάζε-
ται να πάρουμε υπ’ όψη μια σειρά ιστορικούς, πο-
λιτικούς και υλικούς παράγοντες. Με δεδομένο
ότι το αποτέλεσμα της ομογενοποίησης είναι σε
κάθε περίοδο η αιχμή του δόρατος του ρατσι-
σμού, δηλαδή η δαιμονοποίηση μιας συγκεκριμέ-
νης θρησκείας, εθνότητας, περιοχής του πλανήτη
κλπ, οι «απόψεις» που διαδίδονται αποκαλύπτουν
περισσότερα για τις επιδιώξεις των από πάνω πα-
ρά για την πραγματικότητα των από κάτω.

Αφροδίτη Φράγκου

Σ
τις 3 Μαϊου η εισαγγελέας του
Άρειου Πάγου, Ξένη Δημητρί-
ου, έδωσε εντολή για διενέρ-

γεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής
εξέτασης για την πρακτική του
ακρωτηριασμού γυναικείων γεννητι-
κών οργάνων που, σύμφωνα με μια
ανώνυμη καταγγελία, λαμβάνει χώ-
ρα σε hot spots και μάλιστα έχει πά-
ρει διαστάσεις «βιομηχανίας». Η εί-
δηση αναδημοσιεύτηκε από δεκά-
δες μέσα, κλείνοντας με τη δήλωση
της εισαγγελέως: «πρόκειται περί
βαρβαρότητος που δεν δύναται να
γίνει ανεκτή από την ευνομούμενη
ελληνική πολιτεία». 

Στις 4/5 ο Απόστολος Βεϊζής, για-
τρός και διευθυντής προγραμμάτων
του ελληνικού τμήματος των Γιατρών
Χωρίς Σύνορα, δήλωσε στην Καθημε-
ρινή πως η οργάνωση, στις πάνω από
2 χιλιάδες επισκέψεις της σε καταυλι-
σμούς το 2017, δεν έχει καταγράψει
μέχρι στιγμής κανέναν ακρωτηριασμό.

Στην πραγματικότητα η έρευνα
δεν διατάχθηκε καν με αφετηρία την
ανώνυμη καταγγελία απευθείας.
Αφορμή ήταν δημοσίευμα της γνω-
στής φυλλάδας «Πρώτο Θέμα», στο
οποίο «μέλος ΜΚΟ που ασχολείται
εδώ και χρόνια με πρόσφυγες και
μετανάστες» και που «για ευνόητους
λόγους» θέλει να μιλήσει ανώνυμα,
«καταγγέλλει» την εμφάνιση μιας
βιομηχανίας κλειτοριδεκτομών γύρω
από τα σημεία στα οποία ζουν πρό-
σφυγες. Ακολουθούν γλαφυρές πε-
ριγραφές του εν λόγω μέλους για τα
όσα έχει δει, καθώς και γενικόλογες

αναφορές σε στοιχεία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής που δείχνουν ότι η
πρακτική αυξάνεται σε ευρωπαϊκές
χώρες, λόγω της μετανάστευσης
όπως αφήνεται να εννοηθεί. Ωστόσο
με ένα προσεκτικότερο διάβασμα,
τα στοιχεία αυτά (που δεν παρατί-
θενται στο άρθρο αλλά βρίσκονται
στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και του Ευρωκοινοβουλί-
ου) δεν είναι παρά εκτιμήσεις που
έγιναν στο πλαίσιο αποφάσεων του
Ευρωκοινοβουλίου το 2009 και το
2012 που προβλέπουν δράσεις για
την εξάλειψη της πρακτικής αυτής
παγκοσμίως.

Δημοσίευμα
Το δημοσίευμα συνοδεύεται επίσης

από βίντεο που κάθε άλλο παρά ρε-
πορτάζ μπορεί να χαρακτηριστεί: πρό-
κειται για μια συλλογή από φωτογρα-
φίες αρχείου συνοδευόμενες με το
ίδιο το κείμενο. Το μακροσκελές άρ-
θρο κλείνει με μια παράγραφο στην
οποία «επιχειρηματολογεί» ότι η πρα-
κτική της κλειτοριδεκτομής δεν πρέπει
να συσχετίζεται με
το Ισλάμ, αφού
πρώτα βέβαια έχει
κάνει σαφές ότι το
δίκτυο το έχουν
στήσει «άτυποι
ιμάμηδες» και
αφορά μουσουλ-
μανικούς πληθυ-
σμούς.

Το γεγονός ότι
ένα τέτοιο άρθρο

είναι ικανό να κινητοποιήσει υψηλό-
βαθμα στελέχη του Άρειου Πάγου
και να πάρει διαστάσεις, είναι ενδει-
κτικό της επιλεκτικής ευαισθησίας
της Δικαιοσύνης. Η «ευνομούμενη
ελληνική πολιτεία» δεν μπορεί να
ανεχθεί τη βαρβαρότητα, λέει η ει-
σαγγελέας, που τόσους μήνες δεν
έχει διατάξει την παραμικρή έρευνα
για το γιατί αυτοπυρπολήθηκε ο νε-
αρός Σύριος πρόσφυγας στη Χίο,
ποιοι επιτίθενται δολοφονικά σε
πρόσφυγες στη Λέρο, κάτω από ποι-
ες συνθήκες πέθαναν άνθρωποι από
το κρύο σε στρατόπεδο συγκέντρω-
σης στη Λέσβο, ποια στελέχη της
αστυνομίας κάνουν τα στραβά μάτια
στις επιθέσεις στους μετανάστες
εργάτες γης στη Γκορυτσά, για ποιο
λόγο δεν καταφέρνουν να επισκε-
φθούν γιατρό οι έγκυες και οι χρό-
νια ασθενείς σε όλα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης.

Η κυρίαρχη ενημέρωση, η αστυνο-
μία, η δικαιοσύνη και οι ευρωπαϊκοί θε-
σμοί προσπαθούν να πετύχουν με ένα
σμπάρο δυο τρυγόνια: Να στοχοποι-

ηθούν για ακόμη μια φορά οι πρόσφυ-
γες και οι μετανάστες και να βγει λάδι
ο πραγματικός κίνδυνος για κάθε κοι-
νωνία: η ρατσιστική πολιτική της ΕΕ-
φρούριο και των ευρωπαϊκών κυβερ-
νήσεων.

Άσυλο σε όλες τις γυναίκες πρόσφυγες

“Κλειτοριδεκτομή» Tι κρύβεται πίσω από τις καταγγελίες

Το πρωτοσέλιδο του “Πρώτου Θέματος”,
όταν κατασκεύαζε την είδηση για τις
φοβισμένες γιαγιάδες του Αγίου
Παντελεήμονα που πήγαιναν στα ΑΤΜ
συνοδεία χρυσαυγιτών  
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Ε
κατοντάδες κόσμου όλων των ηλικιών και των
ρευμάτων της Αριστεράς και του αναρχικού
χώρου και κάτοικοι από τα γύρω χωριά είπαν

το στερνό αντίο στον αναρχικό αγωνιστή Βαρδή
Τσουρή την Παρασκευή 5 Μάη στο νεκροταφείο του
Λειβαδά Ανατολικού Σελίνου. 

Στην πολιτική κηδεία μίλησαν ο Δημήτρης Σειρα-
δάκης, συνταξιούχος δάσκαλος με καταγωγή από
τον Λειβαδά, ο Δημήτρης Φουράκης, δικηγόρος
του στις περισσότερες από τις πάμπολλες δίκες του
και ο Γιώργος Τζανέτος από τους συντρόφους της
κατάληψης “Rosa Nera”. 

“Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τον Βαρδή Τσου-
ρή, μία προσωπικότητα που σημάδεψε τους λαϊκούς
αγώνες της πόλης μας εδώ και δεκαετίες” τονίζει
ανάμεσα σε άλλα η ανακοίνωση του ΣΕΚ Χανίων.  

«Από το κίνημα ενάντια στις βάσεις και την περι-
βαλλοντική καταστροφή του Ακρωτηρίου, τα αντιπο-
λεμικά συλλαλητήρια, το κίνημα ενάντια στις ανεμο-
γεννήτριες στο Σέλινο, τους αγώνες ενάντια στο ρα-
τσισμό και για αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, στις
συγκεντρώσεις συμπαράστασης σε διωκόμενους
αγωνιστές και βέβαια τις εργατικές κινητοποιήσεις
και το κίνημα ενάντια στα μνημόνια... Παρά την μα-
κροχρόνια ταλαιπωρία του από τον καρκίνο, συνέχι-
σε να δίνει το παρόν σε όλες τις μάχες… Καλό ταξίδι
σύντροφε! Η ανάμνησή σου θα μας συνοδεύει στους
αγώνες για μία κοινωνία χωρίς φτώχεια, πόλεμο, ρα-
τσισμό».

Έφυγε ο Βαρδής Τσουρής

«Κ
άτω τα χέρια από το κτήριο στο λόφο Κα-
στέλι, κάτω τα χέρια από τις καταλήψεις»
αναφέρει στον τίτλο της η ανακοίνωση

που εξέδωσε η Ανταρσία στα Χανιά. Όπως αναφέ-
ρει:

«Η δηλωμένη πρόθεση του Πολυτεχνείου Κρήτης να
ξεπουλήσει το κτήριο στο λόφο Καστέλι, παραχωρών-
τας το προς “αξιοποίηση” σε ξενοδοχειακή εταιρία και
στο οποίο στεγάζεται η κατάληψη “Rosa Nera”, αποτε-
λεί κομμάτι της επίθεσης που δέχεται η δημόσια εκπαί-
δευση, ειδικά η τριτοβάθμια, αλλά και η νεολαία. Είναι
μια ακόμη επίθεση στους ελεύθερους χώρους και στα
κινήματα αντίστασης στην πόλη.

Οι διοικήσεις των Πανεπιστημίων και Πρυτάνεις
αντί να διεκδικήσουν περισσότερα χρήματα για να
μπορέσουν να λειτουργήσουν τα Πανεπιστήμια, που
στην κυριολεξία στενάζουν εξαιτίας των άγριων περι-
κοπών, αντί να ζητήσουν και να διεκδικήσουν μαζί με
τους φοιτητές τους την κατάργηση των μνημονίων
στην εκπαίδευση, καταφεύγουν σε λογικές νεοφιλε-
λεύθερης διαχείρισης των Πανεπιστημίων. Επιδιώ-
κουν να κάνουν μπίζνες ξεπουλώντας τα ακίνητα των
Πανεπιστημίων την ίδια στιγμή που οι φοιτητές δεν
έχουν εστίες.

Η προσπάθεια ξεπουλήματος του κτηρίου που πα-
ρέμενε μέχρι το 2004 εγκαταλελειμμένο και που στε-
γάζει εδώ και 14 χρόνια την κατάληψη “Rosa Nera”
είναι μια επιθετική κίνηση ενάντια στα δημοκρατικά
δικαιώματα και στα κινήματα της πόλης. Η συγκεκρι-
μένη κατάληψη έχει παίξει ενεργό ρόλο και αποτέλε-
σε τμήμα των κινημάτων της πόλης για το περιβάλ-
λον… και ήταν ένας από τους χώρους που οι πρό-
σφυγες βρήκαν προσωρινό καταφύγιο». 

Κάτω τα χέρια 
από το κτήριο 
στο λόφο Καστέλι 

Σε αντιφασιστική δράση κατά της σε-
ξιστικής βίας καλούν ΛΟΑΤΚΙ+ οργανώ-
σεις, την Παρασκευή 12 Μαΐου στις
18:30 στο Γκάζι. Η σχετική ανακοίνωση
αναφέρει: «Οι οργανώσεις Colour You-
th,  Οικογένειες Ουράνιο Τόξο,
LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ και Πολύχρωμο
Σχολείο καλούμε τις ΛΟΑΤΚΙ συλλογικό-
τητες σε κοινή δράση δρόμου.

Με αφορμή μια σειρά φασιστικών προ-
κλήσεων και σεξιστικών επιθέσεων, με
πιο πρόσφατη αυτή στο Γκάζι, όπου λε-
σβία δέχτηκε λεκτική επίθεση και τραμ-
πουκισμό από 3 άτομα που στη συνέχεια
κάλεσαν “τους φίλους τους”, κάνουμε
μια προσπάθεια, ώστε να δοθεί απάντη-
ση στα κρούσματα σεξιστικής βίας μιας
ολόκληρης προηγούμενης περιόδου, να
ενημερώσουμε και να κινητοποιήσουμε
κόσμο ενάντια σε τέτοια φαινόμενα αλλά
και να συμβάλουμε σε μια κατεύθυνση
αντιρατσιστική και αντιφασιστική.

Δε θέλουμε το Γκάζι, όπου λειτουρ-
γούν πολλά LGBT-friendly μαγαζιά να γί-
νει στέκι και στόχος για τους φασίστες.
Θέλουμε να κυκλοφορούμε ξέγνοιαστα
και πιστεύουμε ότι σε αυτό μπορούμε
να έχουμε στο πλευρό μας την αντιφα-
σιστική πλειοψηφία του κόσμου».

Εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ «Επόμενο βήμα 
η Πανεργατική απεργία»

Συμβολική κατάληψη
πραγματοποίησαν στο

γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Β. Αποστόλου, με αίτημα να υπογρά-

ψουν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και να
θεσπιστεί Κανονισμός Προσωπικού, οι ερ-
γαζόμενοι στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανι-
σμό «Δήμητρα».

Συγκέντρωση στο κατάστημα ΙQΟS (ιδιοκτησίας Παπαστράτος-Phi-
lip Morris) πραγματοποίησε το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών την Πα-

ρασκευή 6 Μάη ενάντια στην απόλυση εργαζόμενου που πάσχει από σκλήρυνση κατά
πλάκας. Νέα συγκέντρωση θα γίνει την Παρασκευή 12 Μάη στην Ευελπίδων κατά την
εκδίκαση της αγωγής του εργαζόμενου (κτίριο 9, αίθουσα 10). 

Συνέλευση του ΣΜΤ εν όψει της Γενικής Απεργίας στις 17 Μάη θα γίνει την Παρασκευή
12 Μάη στις 7μμ στην οδό Νίκης 4, Σύνταγμα. 

ΣΜΤ

ΕΛΓΟ

Ολοκληρώθηκαν οι
εκλογές στο Ψυχιατρικό

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φο-
ρά, με δικό του ψηφοδέλτιο, στις εκλογές
συμμετείχε το Νυστέρι. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: Για ΔΣ ψή-
φισαν (σε παρένθεση τα αποτελέσματα του
2015): 452 (385), έγκυρα ψηφοδέλτια 432
(368). Πήραν: Ενωτική Κίνηση Εργαζόμενων
(ΣΥΡΙΖΑ) 169 ψήφους και 4 έδρες (245 και
6), Αλληλεγγύη-ανεξάρτητη πρωτοβουλία
εργαζόμενων 95 ψήφους και 2 έδρες (ως
ΔΗΣΥ-ΠΑΣΚΕ 29 και 1), Αγωνιστική Συσπεί-
ρωση Υγειονομικών (ΠΑΜΕ) 71 ψήφους και
2 έδρες (94 και 2), Ανεξάρτητη Κίνηση Ερ-
γαζόμενων (ΔΑΚΕ) 62 ψήφους και 1 έδρα,
Ανεξάρτητη Συναδελφική Κίνηση εργαζόμε-
νων 18 ψήφους, Νυστέρι 15 ψήφους.

Για το συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ ψήφισαν:
397, έγκυρα 395. Πήραν: Ενωτική Κίνηση

Εργαζόμενων (ΣΥΡΙΖΑ) 150 ψήφους και 3
αντιπροσώπους, Αλληλεγγύη -ανεξάρτητη
πρωτοβουλία εργαζόμενων 76 και 2 αντι-
προσώπους, Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζόμε-
νων (ΔΑΚΕ) 73 και 2 αντιπροσώπους, Αγω-
νιστική Συσπείρωση Υγειονομικών (ΠΑΜΕ)
57 και 1 αντιπρόσωπο, Νυστέρι 21 ψήφους,
Ανεξάρτητη Συναδελφική Κίνηση εργαζόμε-
νων 21 ψήφους. 

Για το συνέδριο της ΕΔΟΘ: Ψήφισαν:
426, έγκυρα ψηφοδέλτια 420. Πήραν: Ενω-
τική Κίνηση Εργαζόμενων (ΣΥΡΙΖΑ) 156 ψή-
φους και 4 αντιπροσώπους, Αλληλεγγύη -
ανεξάρτητη πρωτοβουλία εργαζόμενων 67
και 2 αντιπροσώπους, Ανεξάρτητη Κίνηση
Εργαζόμενων (ΔΑΚΕ) 72 και 2 αντιπροσώ-
πους, Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομι-
κών (ΠΑΜΕ) 72 και 2 αντιπροσώπους, Ανε-
ξάρτητη Συναδελφική Κίνηση εργαζόμενων
26 ψήφους, Νυστέρι 23 ψήφους. 

ΨΝΘ

Σ
υνεχίζονται οι εκδηλώσεις με θέμα την πολιτική
πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε μια σειρά από πε-
ριοχές. 

«Μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση με συμμετοχή
πάνω από 30 άτομα έγινε στα Γιαννιτσά όπου παρου-
σιάστηκε η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ με ειση-
γητές τους Γιάννη Κούτρα και Γιώργο Κρεασίδη»,
μας μεταφέρει ο Μάκης Γεροντίδης. «Η συζήτηση
ήταν πλούσια με τοποθετήσεις για την ανάγκη της
ενιαιομετωπικής δράσης για την ανατροπή των αντι-
λαϊκών πολιτικών και την ανάγκη η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να
προβάλει πιο έντονα το πρόγραμμά της για μονομε-
ρή διαγραφή του χρέους, κρατικοποίηση χωρίς απο-
ζημίωση των μεγάλων επιχειρήσεων και τραπεζών με
εργατικό έλεγχο, έξοδο από ΟΝΕ και ΕΕ, ως τα ανα-
γκαία βήματα ενός άλλου δρόμου για την έξοδο από
την καπιταλιστική βαρβαρότητα. Επόμενο άμεσο βή-
μα μας είναι η οργάνωση μέσα από τα συνδικάτα της
πανεργατικής απεργίας στις 17 Μάη».

Πάνω από 50 άτομα συμμετείχαν και στην εκδήλω-
ση που οργανώθηκε με θέμα την πολιτική πρόταση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στο δημαρχείο του Γαλατσίου, την
Πέμπτη 4/5. Ομιλητές ήταν ο Κώστας Μάρκου από το
ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Γιώργος Πίττας, δημοσιο-
γράφος στην Εργατική Αλληλεγγύη και μέλος της το-
πικής επιτροπής, ενώ ακολούθησε συζήτηση όπου το
λόγο πήραν πολλοί σύντροφοι-ισσες.

XANIA

Γιαννιτσά

Γαλάτσι
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Εξορμήσεις
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Η επικαιρότητα & 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 & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ  10/5 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.00μμ
Η πανεργατική & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

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

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 στέκι Αριστερής Κίνησης 
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5.30μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Η οργάνωση της πανεργατικής 17 Μάη 
και του Μαρξισμού 
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Υγιεινό με νου 7μμ
Η οργάνωση της πανεργατικής 17 Μάη 
και του Μαρξισμού 
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η οργάνωση της πανεργατικής 17 Μάη 
και του Μαρξισμού 
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η οργάνωση της πανεργατικής 17 Μάη 
και του Μαρξισμού 
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 φοιτητικές εστίες 7.30μμ
Η οργάνωση της πανεργατικής 17 Μάη 
και του Μαρξισμού 
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Κρίκος 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Pogo 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 
καφέ Τζέγκα (Κειριαδών 38) 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ. Πάντων) 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Γιώργος Κορογώνας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Νότος 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο 

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Θόλος 4μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 αναγνωστήριο 
(πανεπιστήμιο) 7μμ

17 Μάη πανεργατική –
Πώς σταματάμε το νέο μνημόνιο
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική στις 17
Μάη και τον Μαρξισμό 2017
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέττη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οργανώνουμε την πανεργατική στις 17 Μάη
και τον Μαρξισμό 2017
Ομιλητής: Στέλιος Γιαννούλης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
και τον Μαρξισμό 2017
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Πολύκεντρο Νεολαίας 8μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
και τον Μαρξισμό 2017
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 στοά Σαρκά 
(Α’ κτίριο, Β’ οροφος) 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 κυλικείο πολιτιστικού 
κέντρου νεολαίας «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Άνεμος 7μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ. Νικο-

λάου) 7.30μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 καφέ Αλντεμπαράν
(Σουλίου και Σόλωνος) 8μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 Δημαρχείο 7.30μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 καφέ Τρίπορτο
(Παραμυθίας και Αρτεμησίου) 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλητής: Αντρέας Ζώτος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 Ξύλινη Βέσπα (Ζίννη 30) 8μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 καφέ Μαγαζί 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Πώς οργανώνουμε την πανεργατική απεργία
17 Μάη και τον Μαρξισμό 2017
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 καφέ Γιώτης 8μμ
Η επικαιρότητα & η συμμετοχή στον Μαρξισμό
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

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

Μαρξιστικά Φόρουμ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γεωργίου Ολυμπίου 6.30μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Εβερεστ, πλατεία 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 12μες

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 6.30μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζοδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ

ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 6.30πμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13/5
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 5μμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Μετρο 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 12μες
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
Πετρουπόλεως «Τζάντε» 12μες

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 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
ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ
Πλατεία αγοράς 11πμ
Λαϊκή 11πμ

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

Μαθητές Anticapitalista
ΒΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/5 Θόλος 2μμ
Η επικαιρότητα του Λένιν
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

50 χρόνια από τη χούντα - ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ
ΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 

• Δήμος Βριλησσίων 9πμ • Άγ. Σάββας 6:45πμ/2μμ • Αττικό 7πμ 
• Γεννηματά 9πμ (εξόρμηση)/2μμ (σύσκεψη) • ΕΡΤ 1μμ (σύσκεψη) 
• Δήμος Αγίας Παρασκευής 12μες • ΕΦ.ΣΥΝ. 5.30μμ

ΠΕΜΠΤΗ 11/5 
• Αγλαΐα Κυριακού 6:45πμ • Παίδων Πεντέλης 9πμ
• ΕΥΔΑΠ Περισσός 7πμ • ΕΥΔΑΠ Πειραιάς 7πμ
• Μετρό Σεπόλια 10πμ (εξόρμηση)/ 12μες (σύσκεψη) • ΟΛΠ 2μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/5
• Γκαράζ Δήμος Αθήνας 9.30πμ • Αγία Όλγα 1.30μμ
• ΔΕΗ Ρουφ 6.30πμ • ΙΝΤΡΑΚΟΜ 8πμ
• ΙΝΜΑΙΝΤ 9πμ (σύσκεψη) • Τραμ Ελληνικό 12μες

ΔΕΥΤΕΡΑ 15/5
• Εθνική Τράπεζα (πλ. Δημαρχείου) 7.30πμ
• ΟΣΕ (Καρόλου) 8.30πμ • Εθνική Βιβλιοθήκη 11πμ
• ΕΡΤ 12μες • Πήγασος 5.30μμ • Ερυθρός 6.45πμ • ΕΛΠΙΣ 2μμ

Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
Εξορμήσεις και συσκέψεις για τη Γενική Απεργία 17 Μάη

ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/5 

Δημαρχείο Αγ. Παρασκευής 7.30μμ
Οι κοινωνικές αντιστάσεις στο νέο
μνημόνιο. Με ποιο εργατικό κίνημα
μπορούμε να νικήσουμε;
Ομιλητές: 
Α. Ερωτοκρίτου, Π. Βαϊνάς, 
Δ. Τζαμουράνης, Σ. Τσουρινάκη



Τ
ο Μάη του 1937 η επανάσταση στην
ισπανική επικράτεια έμπαινε στην πιο
κρίσιμη φάση. Τον Φλεβάρη του 1936
το Λαϊκό Μέτωπο, μια συμμαχία ανά-

μεσα στο Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΚΚ και μι-
κρότερα κόμματα της αριστεράς, κέρδιζε τις
εκλογές. Λίγους μήνες μετά, τον Ιούλη του '36,
στρατεύματα υπό την ηγεσία του στρατηγού
Φράνκο, ξεκινούσαν να ανατρέψουν πραξικο-
πηματικά την κυβέρνηση. Πίσω από τον Φράν-
κο συσπειρώθηκε η δεξιά, η εκκλησία και η
φασιστική “Φάλαγγα”.

Αμέσως σήμανε συναγερμός για τους εργά-
τες και τους αγρότες της Ισπανίας. Σε πολλές
πόλεις οι εργατικές οργανώσεις κινητοποιήθη-
καν, εξοπλίστηκαν με όποιο τρόπο μπορού-
σαν, κέρδισαν φαντάρους με το μέρος τους,
πήραν θέσεις μάχης. Το ίδιο και στην ύπαιθρο.
Εκατομμύρια εργάτες γης και κολήγοι πήραν
τα όπλα κι έδιωξαν χωροφυλακή και γαιοκτή-
μονες. Αλλά δεν σταματούσαν εκεί. Οι εργά-
τες και οι αγρότες την ίδια στιγμή που πολε-
μούσαν τα στρατεύματα του Φράνκο, άλλαζαν
την ίδια την οργάνωση της κοινωνίας. Η άμυνα
των από τα κάτω απέναντι στο πραξικόπημα
του Φράνκο σήμανε την αρχή της ισπανικής
επανάστασης.

Στην πρωτοπορία του κινήματος ήταν η
Βαρκελώνη. Ο Τζώρτζ Όργουελ, ήταν ανάμε-
σα στους χιλιάδες αντιφασίστες, που έτρεξαν
να πολεμήσουν στην ιβηρική χερσόνησο. Η πε-
ριγραφή του από τη Βαρκελώνη είναι χαρα-
κτηριστική: “Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκα
σε μια πόλη όπου τα ηνία κρατούσε η εργατι-
κή τάξη. Ουσιαστικά κάθε σημαντικό κτίριο
οποιουδήποτε μεγέθους είχε καταληφθεί από
τους εργάτες και ήταν ντυμένο στις κόκκινες
σημαίες ή στις μαυροκόκκινες των αναρχι-
κών… Κάθε μαγαζί και καφενείο είχε μια επι-
γραφή που δήλωνε ότι είχε κοινωνικοποιηθεί...
ακόμα και οι λούστροι στο δρόμο είχαν κάνει
την κολεκτιβοποίηση και τα κασελάκια τους
ήταν μαυροκόκκινα”. Η επιρροή των επανα-
στατικών οργανώσεων, της αναρχοσυνδικαλι-
στικής CNT και του μαρξιστικού POUM, ήταν
μαζική.

Συμμαχία

Ο Φράνκο και οι στρατηγοί του, είχαν την
απεριόριστη υλική υποστήριξη του Χίτλερ και
του Μουσολίνι. Από την άλλη μεριά, η ΕΣΣΔ
έστειλε όπλα στην Ισπανία. Η Κομιντέρν οργά-
νωσε την αποστολή χιλιάδων αντιφασιστών για
να πολεμήσουν. Όμως, για τον Στάλιν η βοή-
θεια στην Ισπανική Δημοκρατία ήταν κομμάτι
της προσπάθειάς του να συγκροτήσει μια συμ-
μαχία με τη Γαλλία και την Αγγλία. Η προσπά-
θεια προσεταιρισμού των “δημοκρατικών” ιμ-
περιαλιστικών χωρών, είχε ολέθριες επιπτώ-
σεις στην ίδια την ισπανική επανάσταση. Ο
Στάλιν και το πιστό στη γραμμή του, Κομμουνι-
στικό Κόμμα Ισπανίας (PCE), δεν ήθελαν επα-
ναστατικά πειράματα που θα τρόμαζαν τους
συμμάχους. Υποστήριζαν ότι ήταν αναγκαίο να
υπάρξει αυστηρός περιορισμός των κοινωνι-
κών μεταρρυθμίσεων που έφερνε η επαναστα-
τική κίνηση των εργατών και των αγροτών,
ώστε να μην “τρομάξουν” η ντόπια δημοκρατι-
κή αστική τάξη και οι φιλελεύθερες κυβερνή-
σεις της Βρετανίας και της Γαλλίας, από τις
οποίες περίμεναν να εξασφαλίσουν βοήθεια.
Στην πραγματικότητα, η ελπίδα ότι οι ιμπερια-
λιστές της Βρετανίας και της Γαλλίας θα πεί-
θονταν να στείλουν βοήθεια αποδείχτηκε αβά-
σιμη.

Η γραμμή αυτή όμως σήμαινε ότι το PCE και
η επίσημη Δημοκρατική κυβέρνηση έκαναν τα
πάντα για να διαλύσουν όλα τα έμβρυα επανα-
στατικής εξουσίας που είχαν χτίσει οι εργάτες
και οι αγρότες μετά τον Ιούλη του 1936. Τα ερ-
γοστάσια έπρεπε να επιστρέψουν στους παλι-
ούς ιδιοκτήτες. Στην ύπαιθρο έπρεπε να δια-
λυθούν οι συνεταιρισμοί κι οι κολεκτίβες. 

Το Μάη του '37 αυτή η προσπάθεια έφτασε
στο αποκορύφωμά της μέσα στην ίδια τη Βαρ-
κελώνη με την απόπειρα ελέγχου του τηλεφω-
νικού κέντρου από την αστυνομία. Η τηλεφωνι-
κή εταιρία ήταν ένα σύμβολο εργατικού ελέγ-
χου. Τον Ιούλη του 1936, τα μέλη της CNT το
είχαν καταλάβει διώχνοντας τους φασίστες
που το είχαν στον έλεγχό τους αρχικά. Από τό-
τε, το κτίριο της τηλεφωνίας, είχε παραμείνει
κατειλημμένο και υπό τη διαχείριση μιας κοι-
νής επιτροπής της CNT και της UGT, της σο-
σιαλιστικής Ένωσης Εργατών. 

Στις 3 Μάη τρία φορτηγά γεμάτα άντρες των
ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας, των Ασάλ-
τος, υπό τις διαταγές του Ροντρίκεθ Σάλας, δι-
οικητή της αστυνομίας και μέλους του Κομμου-
νιστικού Κόμματος της Καταλωνίας (PSUC),
προσπάθησαν να καταλάβουν το κτίριο. Οι
αναρχικοί τηλεφωνητές αρνήθηκαν να το παρα-
δώσουν και ξέσπασε μια άγρια ανταλλαγή πυ-
ρών ανάμεσα στη φρουρά του κτιρίου και τους
Ασάλτος. Μόλις άκουσαν τα νέα, οι εργάτες
της Βαρκελώνης εξεγέρθηκαν άμεσα. H γενική
απεργία παρέλυσε την πόλη. Από την αυγή της
4ης Μάη υψώθηκαν παντού οδοφράγματα. Μέ-
σα σε λίγες ώρες το μεγαλύτερο τμήμα της πό-
λης είχε βρεθεί στα χέρια των επαναστατών ερ-
γατών. Οι ένοπλοι εργάτες, στην πλειοψηφία
τους μέλη της CNT και του POUM, είχαν επι-
κρατήσει σχεδόν στο σύνολο της πόλης.

Ο ρόλος όμως των ηγεσιών της επαναστατι-
κής αριστεράς αποδείχτηκε κατώτερος των
περιστάσεων. Παρότι η αντίσταση στη Βαρκε-
λώνη οργανώθηκε από τις Επιτροπές Άμυνας
της CNT που είχαν μεγάλη δύναμη στις εργα-
τογειτονιές της πόλης, η ηγεσία της “συνέστη-

σε ψυχραιμία”. Οι δύο αναρχικοί υπουργοί
Γκαρθία Ολιβέρ και Φεντερίκα Μοντσένι βγή-
καν στο ραδιόφωνο χαρακτηρίζοντας την εξέ-
γερση ως “κύμα παραλογισμού” και προσθέ-
τοντας ότι “η κυβέρνηση θα λάβει τα κατάλλη-
λα μέτρα”. Την επόμενη, στις 5 Μάη, κι ενώ οι
εργάτες βρίσκονταν ακόμη στα οδοφράγματα,
το ραδιόφωνο μετέδωσε τη συμφωνία που εί-
χε υπογράψει η ηγεσία της CNT με την κυβέρ-
νηση και η οποία μίλαγε για “κατάπαυση του
πυρός και στρατιωτικό status quo, ταυτόχρονη
απόσυρση της αστυνομίας και των ένοπλων
πολιτών”. Δυο μέρες μετά, η εφημερίδα της
CNT κυκλοφορούσε με πρωτοσέλιδο “Η CNT
και η UGT επαναλαμβάνουν την εντολή της
επιστροφής στην εργασία”.

Αντίσταση

Το POUM, που οι μαχητές του ενώθηκαν με
τους αναρχικούς στα οδοφράγματα, πίστευε
ότι η εξέγερση στη Βαρκελώνη έπρεπε να υπε-
ρασπίσει τις κατακτήσεις της επανάστασης.
Αλλά οι ηγεσίες της CNT και της αναρχικής
ομοσπονδίας FAI συνέχισαν να αρνούνται την
πρόταση του POUM να πάρουν τον πλήρη
έλεγχο της πόλης, φοβούμενες ότι μια τέτοια
πρωτοβουλία θα επιδείνωνε την κατάσταση
περισσότερο. Παρά την αρχική μαχητική του
στάση και η ηγεσία του POUM ακολούθησε
την υποχώρηση της CNT, ζητώντας από τα μέ-
λη του την τέταρτη μέρα να εγκαταλείψουν τα
οδοφράγματα. Τα καλέσματα των αναρχικών
υπουργών για κατάπαυση του πυρός, οδήγη-
σαν στη διάλυση των οδοφραγμάτων. 

Υπήρξαν φωνές από τα αριστερά που αντι-
στάθηκαν στο συμβιβασμό. Η ομάδα “Φίλοι
του Ντουρούτι”, κομμάτι της CNT που διαγρά-
φηκε στην πορεία, από τις πιο μαχητικές τις
μέρες του Μάη, έκανε κάλεσμα για δημιουργία
Επαναστατικών Επιτροπών βασισμένων στη
CNT, στη FAI και στο POUM, οι οποίες θα
έπρεπε να “πάρουν την εξουσία”. “Αφοπλίστε
όλες τις αστικές δυνάμεις. Κοινωνικοποίηση
της οικονομίας. Διάλυση των πολιτικών κομμά-

των που είναι αντίπαλοι της εργατικής τάξης.
Δεν θα παραδώσουμε τους δρόμους. Η επα-
νάσταση πάνω απ’ όλα. Χαιρετίζουμε τους
συντρόφους μας του POUM που συναδελφώ-
θηκαν μαζί μας στους δρόμους. Για την Κοινω-
νική Επανάσταση. Κάτω η Αντεπανάσταση”
έλεγε η προκήρυξή τους στις 5 Μάη. 

Το ίδιο και η μικρή τροτσκιστική οργάνωση
των Μπολσεβίκων Λενινιστών καλούσε “Κανέ-
νας συμβιβασμός... Τη στρατιωτική νίκη μπο-
ρεί να την εξασφαλίσει μόνο η προλεταριακή
εξουσία. Πλήρης εξοπλισμός της εργατικής
τάξης. Ζήτω η ενότητα CNT-FAI και του PO-
UM. Ζήτω η ενότητα του Επαναστατικού Ενι-
αίου Μετώπου. Επιτροπές επαναστατικής άμυ-
νας σε επιχειρήσεις, εργοστάσια, στρατώνες”.
Τα καλέσματα αυτά κατόρθωσαν να ξαναφέ-
ρουν αρκετούς εργάτες στα οδοφράγματα την
Πέμπτη και τη νύχτα της Παρασκευής, αλλά οι
ομάδες αυτές ήταν μικρές και όχι αρκετά ρι-
ζωμένες μέσα στις μάζες, ώστε να ηγηθούν
και να φτάσουν τη μάχη μέχρι το τέλος.

Το τέλος των μαχών ακολούθησε η κλιμάκω-
ση της καταστολής ενάντια στην επαναστατική
αριστερά και την αρχή του τέλους για την
Επανάσταση στην Ισπανία. 5000 βαριά οπλι-
σμένοι Ασάλτος από τη Βαλένθια, εισέβαλαν
το βράδυ της Παρασκευής στη Βαρκελώνη. Το
πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να καταλά-
βουν τα τυπογραφεία και να συλλάβουν την
ηγεσία των Φίλων του Ντουρούτι. Ακολούθη-
σαν περιπολίες στους δρόμους, μαζικές συλ-
λήψεις, τρομοκρατία στους εργάτες. Τέλος
του Μάη το POUM κηρύχθηκε παράνομο και
λίγο αργότερα συνελήφθη όλη η ηγεσία του.
Ο ηγέτης του Αντρές Νιν, απήχθη και δολοφο-
νήθηκε. Στα τέλη του Ιούνη, στήθηκαν Ειδικά
Δικαστήρια με την κατηγορία “φασιστικής –
τροτσκιστικής συνωμοσίας”. Πάνω από 4.000
αντιφασίστες κλείστηκαν στη φυλακή. Τα
αφεντικά και οι γαιοκτήμονες άρχισαν να επι-
στρέφουν στη θέση τους και στις παλιές τους
ιδιοκτησίες.

Η αντεπανάσταση στη Βαρκελώνη αποδεί-
χτηκε ολέθρια και στην ίδια την έκβαση του
πολέμου ενάντια στον Φράνκο. Η δύναμή της
της Ισπανικής Επανάστασης, έλεγε ο Τρότσκι
από τον Ιούλη του '36, “έγκειται στην ικανότη-
τά της να ξεσηκώσει στη δράση τις μεγάλες
μάζες. Μπορεί ακόμα και να στερήσει τους αν-
τιδραστικούς αξιωματικούς από το στρατό
τους. Για να το κατορθώσει, το μόνο που χρει-
άζεται είναι να εφαρμόσει θαρρετά και με σο-
βαρό τρόπο το πρόγραμμα της σοσιαλιστικής
επανάστασης. Είναι αναγκαίο να διακηρυχτεί
ότι από δω και πέρα, όλη η γη, τα εργοστάσια,
τα καταστήματα, περνάνε από τα χέρια των
καπιταλιστών στα χέρια του λαού. Είναι ανα-
γκαίο να προχωρήσει άμεσα η εφαρμογή αυ-
τού του προγράμματος στις επαρχίες όπου
την εξουσία την κατέχουν οι εργάτες. Ο φασι-
στικός στρατός δεν θα μπορούσε να αντιστα-
θεί ούτε επί ένα εικοσιτετράωρο στην επιρροή
αυτού του προγράμματος: οι στρατιώτες του
θα δένανε χειροπόδαρα τους αξιωματικούς
και θα τους παρέδιδαν στο πιο κοντινό αρχη-
γείο της εργατικής πολιτοφυλακής”. 

Αποκομμένος από την επαναστατική δράση
των μαζών, ο δημοκρατικός στρατός αποδείχ-
θηκε ευάλωτος στις φασιστικές επιθέσεις. Το
χτύπημα της επανάστασης από το σταλινισμό
άνοιξε το δρόμο στην νίκη των στρατευμάτων
του Φράνκο και την επιβολή μια στυγνής δι-
κτατορίας για τα επόμενα σαράντα χρόνια.

Στέλιος Μιχαηλίδης

10 Μάη 2017, Νο 1273Βαρκελώνη, Μάης 1937

H κρίσιμη καμπή της
Ισπανικής Επανάστασης
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Οδόφραγμα των “Φίλων του Ντουρούτι” τις μέρες του Μάη στη Βαρκελώνη
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O
Walter Benjamin ολοκληρώνει ένα
περιβόητο κείμενό του για την τέ-
χνη με τα λόγια: Ο ναζισμός θέλει

να αισθητικοποιήσει την πολιτική. Εμείς
θέλουμε να πολιτικοποιήσουμε την τέχνη.
Ο επιμελητής της documenta14 Adam
Szymcyzk συμμετέχει σε αυτό στοίχημα. 

Η documenta οργανώθηκε για πρώτη
φορά το 1955. Στόχος του επιμελητή Ar-
nold Bode να παρουσιάσει τα καλλιτεχνι-
κά ρεύματα του μεσοπολέμου που είχαν
καταδικαστεί από το ναζισμό ως εκφυλι-
σμένη τέχνη. Γρήγορα επικράτησε ως επι-
τυχημένος θεσμός ακολουθώντας τα σύγ-
χρονα πολιτικά και καλλιτεχνικά ρεύματα,
με ενορχηστρωτή τον εκάστοτε επιμελη-
τή. Στην d14 το θεωρητικό πεδίο των επι-
μελητών κινείται γύρω από τον μετα-
στρουκτουραλισμό περιλαμβάνοντας ως
κεντρικές θεματικές την αποικιοποίηση-
αποαποικιοποίηση, τη μετανάστευση, τα
ζητήματα φύλου αλλά και τις αντιστάσεις
που γεννιούνται, και απ’ αυτή τη σκοπιά
έχει σαφές αντικαπιταλιστικό πρόσημο. 

Οι κύριοι χώροι που εκτίθενται οι μόνι-
μες εκθέσεις στην Αθήνα είναι τέσσερις –
το ΕΜΣΤ, η ΑΣΚΤ, το μουσείο Μπενάκη
Πειραιώς και το Ωδείο Αθηνών. Παράλλη-
λα, πραγματοποιούνται προβολές, perfor-
mances, συζητήσεις, συναυλίες. Στην
EΡT2 κάθε Δευτέρα μεσάνυχτα προβάλ-
λονται επιλεγμένες ταινίες. Εδώ θα περιο-
ριστούμε σε λίγα σχόλια για τους 4 κύρι-
ους χώρους, όπου εκτίθενται έργα διά-
σπαρτα από κάθε θεματική.  

“Της Ταϋλάνδης”

Στο Μπενάκη ο Ταϋλανδέζος Arin Rung-
jang αντιπαραβάλλει την εξέγερση του
Πολυτεχνείου με την εξέγερση στην πόλη
του τον Οκτώβρη του 1973, που έδωσε το
σύνθημα «εδώ θα γίνει της Ταϋλάνδης».
Αξίζει να αφιερώσει κανείς χρόνο στα vi-
deos. Η δουλειά της Μπουχάρ Χαλίλ στην
ΑΣΚΤ δίνει μια αποκαλυπτική εικόνα για
τους μετανάστες δεύτερης γενιάς που
ζουν και δημιουργούν σε πείσμα του ελ-
ληνικού κράτους σήμερα στην Ελλάδα.
Στο Ωδείο παρακολουθούμε ένα οδοιπο-
ρικό ακούγοντας την Οδύσσεια ενός ιρα-
κινού πρόσφυγα που διασχίζει με τα πό-
δια πεινασμένος τον κόσμο από το χωριό
του για να φτάσει στην Ιταλία. Στο ΕΜΣΤ
εντυπωσιάζει το βίντεο από τα εργοστά-
σια στην μεγαλύτερη πόλη παραγωγής
παιδικών ρούχων στην Κίνα.  

Σημαντική είναι η παρουσίαση αρχειακού
υλικού από παλαιότερες πρωτοποριακές
ερευνητικές ατομικές ή ομαδικές εργασίες
από όλον τον κόσμο και την Ελλάδα, όπως
αρχιτεκτονικά, μουσικά πρότζεκτ. Μπορεί
κανείς να δει τα σχέδια για ένα πειραματικό
αναλογικό συνθεσάιζερ του Ιάννη Ξενάκη, ή
το παράλληλο φωτογραφικό υλικό που κά-
λυψε τη δουλειά του σπουδαίου ανθρωπο-
λόγου Μαρσέλ Μος. 

Παρόντα παντού είναι έργα γύρω από
την αποικιοκρατία: από την εικονογραφη-

μένη ιστορία του Κογκό και τον Πατρίς
Λουμούμπα, την αναφορά στην Μπιάφρα
μέχρι τις απαγορευμένες τελετουργικές
μάσκες αυτόχθονων του Καναδά. Αντι-
προσωπευτικό έργο για το φύλο είναι το
video της Τέρρε Τέμλιτζ (ΕΜΣΤ), ενώ δεν
πρέπει κανείς να χάσει το αριστούργημα
της Φαρούχ Φαροχζάντ «το Σπίτι είναι
μαύρο» για ένα λεπροκομείο στο Ιράν.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στον 3ο όρο-
φο του ΕΜΣΤ, όπου τα έργα είναι στημέ-
να ώστε να συνομιλούν /ή να συγκρούον-
ται. Από την μια μεριά τα έργα του Αλβα-
νού καλλιτέχνη Edi Hila που θεωρήθηκαν
ότι έρεπαν στην παρακμή και στάλθηκε
για καταναγκαστική εργασία κι από την
άλλη η επίσημη τέχνη από το Μουσείο
των Τιράνων -αντιπροσωπευτικά έργα αν
θέλει κανείς να καταλάβει τον σοσιαλιστι-
κό ρεαλισμό- γυναίκες χαρούμενες στη
δουλειά, χωρίς χρόνο, χωρίς αμφιθυμίες
και μια ζωγραφική αποστεωμένη γιατί ου-
σιαστικά δεν έχει να υπηρετήσει τίποτα
πέρα από την κρατική παραγγελία.

Όμως η δεύτερη είναι η μεγαλύτερη σύγ-
κρουση: τα πολυσυζητημένα πορτρέτα του
Χίτλερ μιμούμενα την ναζιστική αισθητική
και οι ωραίες αλλά ουσιαστικά επιδερμικές
φωτογραφίες της Ρίφενσταλ. Όπως στο έρ-
γο με την Εύα Μπράουν στο Μπενάκη εκμη-
δενίζεται η πολιτική σημασία των προσώ-
πων, τα πολιτικά ζητήματα συρρικνώνονται
σε ωραίες εικόνες και με αυτή την έννοια ει-
σάγεται η αισθητικοποίηση της πολιτικής.
Όμως είναι παραπάνω από προφανές από
ποια σκοπιά γίνεται αυτό. Καθώς βλέπεις
τον Χίτλερ, ακούς την Διεθνή και προχωράς
από τον κλειστό χώρο προς το φως, με θέα
την Αθήνα και μια εξαιρετική μικρή ανθολο-
γία της Ρώσικης Πρωτοπορίας. Είναι συγ-
κλονιστικό να αντικρύζεις 100 χρόνια μετά,
τον χωρίς όρια και προϋποθέσεις πειραματι-
σμό που γεννήθηκε εκείνη την επαναστατική
στιγμή της Ιστορίας. Ανάμεσά τους στέκεται
διακριτικά η παρουσίαση κάποιων μουσικών
πρότζεκτ, σαφώς επηρεασμένων από την
Ρώσικη Πρωτοπορία, στη Γερμανία το 1927.
Σαν να υπενθυμίζει ότι υπήρχε μια άλλη διέ-
ξοδος. 

Θεωρούμε ότι το στοίχημα είναι κερδισμέ-
νο. Η τέχνη στην d14 είναι πολιτική. Προφα-
νώς όχι επειδή απαραίτητα συμφωνούμε σε
όλα αλλά γιατί ανοίγει στον κόσμο που πα-
λεύει στην Ελλάδα ένα παράθυρο να αι-
σθανθεί, να μάθει, να σκεφτεί και να παλέψει
με καλύτερους όρους.  

Σύλβια Φεσσά

Info: και οι τέσσερις χώροι ΕΜΣΤ, ΑΣΚΤ,
μουσείο Μπενάκη Πειραιώς και Ωδείο Αθη-
νών είναι ανοιχτοί: Τρίτη – Κυριακή 11-9μμ,
Πέμπτη 11-11μμ, Δευτέρα κλειστά. Εισιτήριο
8 ευρώ στο ΕΜΣΤ. Στους υπόλοιπους χώ-
ρους η είσοδος είναι δωρεάν.

• Η Σύλβια Φεσσά είναι ομιλήτρια στο
Μαρξισμό 2017 στη συζήτηση “Τζον
Μπέργκερ, Τέχνη και Μαρξισμός” (20/5,
10πμ, ΑΣΟΕΕ)

Τα παράθυρα που
ανοίγει η Documenta 14

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

To «Έτος Ένα της 
Ρώσικης Eπανάστασης» 
στη Θεσσαλονίκη
Παρουσίαση του «Έτους Ένα της Ρώσικης Επανάστα-

σης» του Βίκτορ Σερζ οργανώνει το ΜΒ στη Θεσσαλονί-

κη στα πλαίσια του επίσημου προγράμματος της Έκθε-

σης Βιβλίου της HELEXPO (18-21/5) το Σάββατο 20/5

στις 3μμ με ομιλητές τον Λ. Μπόλαρη και τον Χ. Λάσκο.

Το ΜΒ θα είναι στο Περίπτερο 13 – stand 121. 

H Μόσχα του Λένιν
Την επόμενη Δευτέρα 15 Μάη κυκλοφορεί το

νέο βιβλίο του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου

«Η Μόσχα του Λένιν» του Αλφρέντ Ροσμέρ.

«Θα πω απλά: ήμουν εκεί, έτσι έγιναν τα

πράγματα», λέει ο Ροσμέρ, Γάλλος πρώην

αναρχοσυνδικαλιστής, που έζησε στη Μόσχα

από το 1920 ως το 1924 σαν στέλεχος της

Κομμουνιστικής Διεθνούς. Αφηγείται όλα τα

μεγάλα γεγονότα, τις συζητήσεις και τις αντι-

παραθέσεις που σημάδεψαν τα πρώτα χρό-

νια της Ρώσικης Επανάστασης. 

Το βιβλίο έχει 400 σελίδες και τιμή 18 €.

Νέα έκδοση

Θα τα βρείτε στο μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ και στο τετραήμερο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2017
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M
ε επιτυχία έγινε στη Βιέννη στις 5, 6, 7
Μάη το ετήσιο φεστιβάλ της (αδελφής ορ-
γάνωσης του ΣΕΚ στην Αυστρία, Νeue

Linkswende κάτω από τον τίτλο «Marx is Muss
2017» (Πρόκειται για λογοπαίγνιο με τις λέξεις
«μαρξισμός» και  «ο Μαρξ είναι must»). 

Ανάμεσα στους  ομιλητές που συμμετείχαν ήταν
η Κριστίνε Μπούχολτζ, βουλευτίνα του Die Linke
και μέλος της οργάνωσης Marx 21 από τη Γερμα-
νία και από την Ελλάδα, ο συντονιστής της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, Πέτρος Κωνσταντίνου. Τον λόγο πήραν επίσης
πρόσφυγες που διαμένουν στην Αυστρία παρά τις
ανοιχτές απειλές που δέχθηκαν από την κυβέρνη-
ση ότι δεν πρόκειται να τους παραχωρηθεί άσυλο
αν πράξουν κάτι τέτοιο.

«Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η μάχη
ενάντια στον ρατσισμό, την ισλαμοφοβία και την
φασιστική απειλή» δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο Πέτρος Κωνσταντίνου. «Και αυτό είναι
φυσικό, αν σκεφτεί τις σκληρές μάχες που έχουν
δοθεί και εξακολουθούν να δίνονται στην Αυστρία
πάνω σε αυτά τα ζητήματα τα τελευταία δύο χρό-
νια: Αρχικά το μαζικό κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, κατόπιν τη μάχη ενάντια στο φασιστι-
κό FPO και τον Χόφερ που διεκδίκησε την προ-
εδρία και στη συνέχεια για την επιτυχία της διε-
θνούς μέρας αντιφασιστικής δράσης στις 18 Μάρ-
τη.

Επίθεση

Η Νeue Linkswende έχει παίξει καθοριστικό ρό-
λο σε όλες αυτές τις μάχες συμμετέχοντας με
όλες της τις δυνάμεις στην “Πλατφόρμα για Άσυλο
στους πρόσφυγες στην Αυστρία”. Πριν από δύο
χρόνια η οργάνωση είχε αναγκαστεί να αλλάξει το
όνομά της προσθέτοντας το “νέος” μετά από δικα-
στική επίθεση που δέχτηκε από το φασιστικό κόμ-
μα FPO, επειδή είχαν αναρτήσει την φωτογραφία
του αρχηγού του δίπλα στον δολοφόνο νορβηγό
φασίστα Μπρέιβικ.     

Μεγάλο κομμάτι των εκδηλώσεων αφορούσε την
μαρξιστική επαναστατική παράδοση, αλλά και την
ανάγκη να υπάρξει ξεκάθαρη αντικαπιταλιστική
πρόταση μπροστά στα αδιέξοδα του κοινοβουλευ-
τικού δρόμου – με την εμπειρία της διακυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να βρίσκεται στο επίκεντρο της
συζήτησης και όσον αφορά στη λιτότητα και όσον
αφορά στο ρατσισμό. 

Επόμενο βήμα τoυ Νeue Linkswende, που κέρδι-
σε στις γραμμές του αρκετούς νέους συντρόφους-
ισσες που συμμετείχαν στο τριήμερο, είναι διαδή-
λωση ενάντια στις απελάσεις στις 20 Μάη στη
Βιέννη».

Μαρξισμός 2017
στη Βιέννη

«Σ
ε υπαρξιακή κρίση
τα Σκόπια», «στα
πρόθυρα εμφυλίου

τα Σκόπια» είναι μερικοί από
τους τίτλους άρθρων και σχο-
λίων στα ΜΜΕ για τις εξελί-
ξεις στη γειτονική Δημοκρα-
τία. Ο Χόλτεν Μπράιαν Γι, ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερι-
κών των ΗΠΑ έκανε έκτακτη
επίσκεψη και επαφές, το ίδιο
και ο αρμόδιος Επίτροπος της
ΕΕ, ο Γιοχάνες Χαν. Ο Κοτζιάς
και ο Καμμένος δηλώνουν την
«ετοιμότητα» της κυβέρνησης
για «κάθε ενδεχόμενο». 

Την Πέμπτη 27 Απρίλη το
θερμόμετρο της κρίσης έφτα-
σε στα ύψη, όταν οι υποστηρι-
κτές του VMRO-DPMNE, εισέ-
βαλαν στο κοινοβούλιο ξυλο-
κοπώντας, ανάμεσα σε άλ-
λους, δέκα βουλευτές των Σο-
σιαλδημοκρατών (SDSM) και
τον πρόεδρό τους τον Ζόλταν
Ζάεφ. Η αφορμή ήταν η εκλο-
γή προέδρου από μια πλει-
οψηφία των Σοσιαλδημοκρα-
τών και κομμάτων της αλβανι-
κής μειονότητας (περίπου το
25% του πληθυσμού). 

Η εκλογή προέδρου της βου-
λής σημαίνει ότι υπάρχει η απα-
ραίτητη πλειοψηφία για το σχη-
ματισμό κυβέρνησης. Όμως,
ακριβώς αυτή την εξέλιξη θέλει
να μπλοκάρει ο πρώην πρωθυ-
πουργός Νικόλα Γκρουέφσκι
και ο πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας, ο Γιόργκε Ιβάνοφ, που
προέρχεται κι αυτός από το
VMRO-DPMNE. Δηλώνουν ότι

τυχόν κυβέρνηση των Σοσιαλδη-
μοκρατών με τα αλβανικά κόμ-
ματα θα θέσει σε κίνδυνο την
ακεραιότητα της Δημοκρατίας
της Μακεδονίας. Το γεγονός ότι
ο Γκρουέφσκι βρίσκεται υπό ει-
σαγγελική έρευνα για μια σειρά
σκανδάλων είναι προφανώς ένα
επιπρόσθετο κίνητρο για τις πα-
τριωτικές ανησυχίες του. 

Οι ΗΠΑ, η ΕΕ και από κοντά
η Ρωσία παριστάνουν τους ψύ-
χραιμους ειρηνοποιούς που
αποτρέπουν τους θερμοκέφα-
λους Βαλκάνιους να στραφούν
ο ένας ενάντια στον άλλον.
Στην πραγματικότητα, η κρίση
στη Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας είναι προϊόν των δικών
τους ιμπεριαλιστικών επεμβά-
σεων. Είναι η συνέχεια των
επεμβάσεών τους (με το μαν-
δύα των «ειρηνευτικών σχε-
δίων») στους πολέμους στην
πρώην Γιουγκοσλαβία στα μέ-
σα της δεκαετίας του ’90, του
νατοϊκού πολέμου στο Κόσοβο
και την Σερβία το 1999.

Το 2001, όταν η φωτιά του
πολέμου απείλησε να αγκαλιά-
σει τη Δημοκρατία της Μακε-
δονίας, η παρέμβαση της ΕΕ
και των ΗΠΑ οδήγησε τα αλ-
βανικά και τα μακεδονικά κόμ-
ματα να υπογράψουν την Συμ-
φωνία της Οχρίδας. Όπως

ανέφερε τότε το περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω (τεύ-
χος 40) σε άρθρο με τίτλο
«Μακεδονία: Ένας ακόμα πό-
λεμος του ΝΑΤΟ»:

Συμφωνία

«Απαραίτητο κομμάτι της
Συμφωνίας της Οχρίδας είναι
η παρουσία μιας ΝΑΤΟϊκής
στρατιωτικής δύναμης για να
εξασφαλίσει ότι όλοι θα την
τηρήσουν, θα αφοπλίσει τους
αλβανούς αντάρτες και θα
επιβλέψει την εφαρμογή των
αλλαγών στο Σύνταγμα. 

Αυτή η λύση φαίνεται λογι-
κή, αντί να πολεμούν, ας επε-
ξεργαστούν συνταγματικές
αλλαγές. Φαίνεται λογική αλ-
λά δεν είναι. Επιχειρήματα
όπως "αν δεν επέμβει η Δύση
θα συνεχίσουν να ολληλοσκο-
τώνονται" έχουν ακουστεί πολ-
λές φορές στο παρελθόν:
στην Β. Ιρλανδία και στην Κύ-
προ για παράδειγμα. Έλεγαν
"Οι ελληνοκύπριοι κα οι τουρ-
κοκύπριοι θα αλληλοσφάζον-
ται αν δεν υπάρχουν οι εγγυή-
τριες δυνάμεις". Οι Εγγυή-
τριες Δυνάμεις είναι εκεί αλλά
η Κύπρος είναι στην κατάστα-
ση που ξέρουμε εδώ και 40
χρόνια. Το Σύνταγμα της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας του
1960 προέβλεπε ελληνοκύ-
πριο πρόεδρο της Δημοκρα-
τίας και τουρκοκύπριο αντι-
πρόεδρο που θα είχε το δι-
καίωμα βέτο. Ξέρουμε την κα-
τάληξη. Ένας πόλεμος το
1974 και πολλές ένοπλες συγ-
κρούσεις πριν. 

Η εμπειρία του Κόσοβο και
της Βοσνίας στα Βαλκάνια μας
οδηγεί να απορρίψουμε μια τέ-
τοια λύση, το ίδιο και η παγκό-
σμια εμπειρία: οι ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις -κάτω από το
μανδύα της εξισορρόπησης
αντίπαλων πληθυσμών- είναι
μια φόρμουλα με την οποία
επιδιώκουν την επιβολή των δι-
κών τους συμφερόντων». 

Δεκαέξι χρόνια έχουν περά-
σει από τότε και το οικοδόμη-
μα που υποτίθεται ότι θα
έφερνε ειρήνη και συμφιλίωση
τρίζει. Οι «ειρηνοποιοί» επι-
στρέφουν δίνοντας τις ίδιες
υποσχέσεις ενώ στην πραγμα-
τικότητα ο καθένας προσπα-
θεί να ενισχύσει την επιρροή
του. Χρειάζεται να είμαστε ξε-
κάθαροι: είμαστε αντίθετοι σε
κάθε επέμβαση είτε από τον
Τραμπ, την Μέρκελ ή τον Πού-
τιν, είτε από τα γειτονικά κρά-
τη (Σερβία, Αλβανία, Ελλάδα,
Βουλγαρία).

Α
πό τις αρχές της δεκαετίας του
’90 όταν η κυβέρνηση του Μητσο-
τάκη και του Σαμαρά οργάνωναν

τα εθνικιστικά συλλαλητήρια για το
«όνομα της Μακεδονίας μας», το μοτίβο
όλων αυτών των εκστρατειών ήταν ότι
πρόκειται για «ανύπαρκτο έθνος», «κα-
τασκεύασμα» ή, στις πιο ακραίες εκδο-
χές «χυλός» που μπορεί να διαλυθεί με
έναν περίπατο του στρατού «μας». Το
δεύτερο επιχείρημα ήταν ότι η ύπαρξη
ενός κράτους με την ονομασία Μακεδο-
νία στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας
αποτελεί απειλή για την εδαφική ακε-
ραιότητα της χώρας από τον «σκοπιανό
αλυτρωτισμό»: σήμερα παίρνουν το
όνομα, αύριο οι «Σκοπιανοί» θα απει-
λούνε τη Θεσσαλονίκη…

Στο φύλλο της 2 Απρίλη η Εφημερίδα
των Συντακτών μας θύμισε την «ανοιχτή
επιστολή -ενημέρωση, έκκληση- έξι επι-
φανών συμπατριωτών μας προς τους Ευ-
ρωπαίους εταίρους. Ήταν οι Οδυσσέας
Ελύτης, Μελίνα Μερκούρη, Ελένη Γλύκα-
τζη-Αρβελέρ, Δημήτρης Τσάτσος, Αριστό-
βουλος Μάνεσης, Γιάννης Γεωργάκης» 25
χρόνια πριν. 

Ανέφεραν για παράδειγμα ότι: «Με το
σφετερισμό και την ιδιοποίηση της ονομα-
σίας ”Μακεδονία” τα Σκόπια -αν το κρά-
τος τους τύχει της αναγνώρισής σας- δη-

μιουργούν ένα πλάσμα (fiction), το οποίο
θα δηλώνει καθημερινά στη διεθνή κοινό-
τητα και θα καλλιεργεί στους κατοίκους
του, ως “εθνικό όραμα” την προοπτική
μιας “ενιαίας Μακεδονίας”, τμήμα της
οποίας θα θεωρείται και η λεγόμενη “Μα-
κεδονία του Αιγαίου” -όπως σκοπίμως και
μονίμως αποκαλούν την ελληνική Μακεδο-
νία- με στόχο το λιμάνι της Θεσσαλονίκης,
μιας πόλης που κατοικείται 100% από Ελ-
ληνες.

Τέτοια ήταν άλλωστε, καθώς το μαρτυ-
ρούν πάμπολλα στοιχεία, η προοπτική και
αρχικά, όταν το 1944 ο Τίτο ίδρυσε το
ομόσπονδο κρατίδιο της “Μακεδονίας” και
κατασκεύασε αντίστοιχη “εθνότητα”».

Ποιός απειλεί ποιόν;

Στα 25 χρόνια που μεσολάβησαν από
τότε, βέβαια, οι «Σκοπιανοί» δεν πήραν
την Θεσσαλονίκη αλλά οι έλληνες καπιτα-
λιστές αγόρασαν ό,τι μπορούσε να αγο-
ραστεί στο «κρατίδιο» όπως ονομάζουν
υποτιμητικά τη γειτονική χώρα κάθε λογής
σχολιαστές και δημοσιογράφοι. 

Ο ισχυρισμός ότι η Δημοκρατία της Μα-
κεδονίας αποτελούσε απειλή ήταν αστήρι-
κτος από τότε. Όμως, σήμερα εικοσιπέντε

χρόνια μετά, με τους διάφορους «υπερπα-
τριώτες» να τρίβουν τα χέρια τους από ευ-
χαρίστηση για την «υπαρξιακή κρίση των
Σκοπίων» είναι καταφανώς γελοίος. Ποιος
μπορεί να ισχυριστεί σήμερα ότι τα «Σκό-
πια» απειλούν την Θεσσαλονίκη; 

Ο ελληνικός καπιταλισμός συμμετείχε
στους ανταγωνισμούς και τα παζάρια για
το μοίρασμα των Βαλκανίων, όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια, με τις εκβιαστικές εκ-
στρατείες για το «όνομα που είναι η ψυχή
μας» και αξιοποιώντας τη θέση στο ΝΑΤΟ
και την ΕΕ. Μαζί με τους «μεγάλους» ιμπε-
ριαλιστές έχει το δικό του μερτικό για το
αίμα, τη φτώχεια και τις εθνικές έχθρες
που αναζωπυρώνονται κάθε τόσο. 

Γι’ αυτό η λύση μπορεί να έρθει μόνο
από τα κάτω: Αλβανοί, Μακεδόνες και Έλ-
ληνες εργάτες μπορούν να παλέψουν
ενωμένοι ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και στην πολιτική της αγοράς
που σκορπάει τη φτώχεια και την απόγνω-
ση. Χρέος της Αριστεράς εδώ είναι να πα-
λέψει για αυτή την προοπτική, ξεκινώντας
από την πάλη ενάντια στις εθνικιστικές εκ-
στρατείες και τα ψέματα.

Λέανδρος Μπόλαρης

H κρίση στη
Δημοκρατία της Μακεδονίας

Όχι στα εθνικιστικά παραμύθια 

Ο Π. Κωνσταντίνου μιλάει στο Μαρξισμό στη Βιέννη



Μετά τις εκλογές στη Γαλλία εργατικη αλληλεγγυη 

Α
ναστεναγμός ανακούφισης γράφουν οι
εφημερίδες όλης της Ευρώπης ότι
ακούστηκε σε όλα τα κέντρα αποφάσε-

ων το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Από
τη Μέρκελ ως την Τερέζα Μέι και από τον Τσί-
πρα ως το Ραχόι, όλοι έστειλαν μηνύματα και
έβγαλαν ανακοινώσεις λέγοντας ότι λίγο πολύ
η νίκη του Μακρόν στη Γαλλία σημαίνει πως η
Ευρώπη σώθηκε από τα νύχια του “λαϊκι-
σμού”. Οι αντιδράσεις τους δείχνουν πόσο
στριμωγμένοι είναι πολιτικά. Το περιοδικό
Εκόνομιστ αναφέρει επιδοκιμαστικά τον Ζίγκ-
μαρ Γκάμπριελ, από την ηγεσία της γερμανι-
κής σοσιαλδημοκρατίας, να λέει: “Αν αποτύ-
χει ο Μακρόν, σε πέντε χρόνια θα πάρει την
προεδρία η Λεπέν και την Ευρωπαϊκή Ένωση
θα την φάνε οι λύκοι”. Σε μια φράση συμπυ-
κνώνεται όλη η ηττοπάθεια και ο στενεμένος
πολιτικός ορίζοντας ολόκληρου του πολιτικού
προσωπικού της ΕΕ. Είτε θα μας σώσει ένας
τραπεζίτης που εκλέξαμε με χίλια σπρωξίμα-
τα, είτε θα νικήσουν οι φασίστες. Το πιο κυνι-
κό μέρος αυτού του “κοινού νου” της ευρω-
παϊκής πολιτικής είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι
που στηρίζουν όλες τους τις ελπίδες στον
Μακρόν, παραδέχονται ότι κατά πάσα πιθανό-
τητα θα αποτύχει.

Ο Μακρόν λοιπόν κέρδισε με 30 μονάδες
διαφορά, αλλά κανείς δεν είναι πραγματικά
αισιόδοξος ότι η νίκη του θα τερματίσει την
κρίση της άρχουσας τάξης στη Γαλλία, πόσο
μάλλον στην ΕΕ. Ο νέος πρόεδρος της Γαλ-
λίας δεν είχε ξανακατέβει σε εκλογές στη ζωή
του, ούτε για βουλευτής. Υπήρξε υφυπουρ-
γός και μετέπειτα υπουργός Οικονομίας διο-
ρισμένος από τον Ολάντ. Στο Υπουργείο πήγε
“δανεικός”, αν και δεν ήταν μέλος του Σοσια-
λιστικού Κόμματος. Ήταν η στιγμή που ο
Ολάντ θέλησε να κάνει ανοιχτή στροφή δεξιά
και έστησε μια κυβέρνηση με αδίστακτους νε-
οφιλελεύθερους βάζοντας επικεφαλής τον
Βαλς. Προηγουμένως ο Μακρόν είχε περάσει
από μια από τις πιο υψηλόβαθμες θέσεις στο
γαλλικό δημόσιο, αλλά παράτησε τη δουλειά
του γιατί στην Ρότσιλντ όπου έγινε τραπεζί-
της- επενδυτής πληρώνανε καλύτερα.

Κατολίσθιση

Το γεγονός ότι αυτού του είδους η προσω-
πικότητα εκλέχτηκε στην προεδρία της δεύτε-
ρης μεγαλύτερης δύναμης της ΕΕ είναι απο-
τέλεσμα της πολιτικής κατολίσθησης που
υπέστη η Γαλλία ιδιαίτερα τα τελευταία πέντε
χρόνια. Τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου
είναι αποκαλυπτικά. Και οι δυο πολιτικοί πυ-
λώνες της χώρας, το Σοσιαλιστικό Κόμμα και
οι Ρεπουμπλικάνοι έμειναν εκτός δεύτερου
γύρου. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, 5ο κόμμα, με
ούτε καν 6,5%, δημιούργησε μια μεγάλη μαύ-
ρη τρύπα στο πολιτικό σκηνικό. Η Δεξιά, αντί
να βγει κερδισμένη από την εξαφάνιση του
ιστορικού της αντιπάλου φαγώθηκε μεταξύ
της, σε πρώτη φάση ανάμεσα στις διαφορετι-
κές στρατηγικές των πιθανών υποψηφίων και
σε δεύτερη για τα σκάνδαλα που τύλιγαν τον
Φιγιόν. 

Πηγαίνοντας προς τις εκλογές με τέτοιες
συνθήκες, ένα σωρό στελέχη του Σοσιαλιστι-
κού Κόμματος αλλά και της Δεξιάς στοιχήθη-
καν πίσω από τον Μακρόν για να σώσουν το
τομάρι τους. Ο Μακρόν δεν έχει καν κόμμα,
απλώς έστησε τους τελευταίους μήνες ένα
διαδικτυακό “κίνημα” των υποστηρικτών του.

Τουλάχιστον από το 2006, όταν η κυβέρνη-
ση Σαρκοζί-Βιλπέν προσπάθησε να περάσει

το νόμο της “πρώτης απα-
σχόλησης” κόντρα στη νεο-
λαία, ο γαλλικός καπιταλι-
σμός προσπαθεί να αυξήσει
την παραγωγικότητά του
και να εκσυγχρονιστεί τσα-
κίζοντας τα κεκτημένα δε-
καετιών της εργατικής τά-
ξης. Αυτό που δεν κατάφε-
ραν να κάνουν τα δυο πολι-
τικά μεγαθήρια, η Δεξιά και
το Σοσιαλιστικό Κόμμα, τώ-
ρα θα επιχειρήσει να το κά-
νει ο κ. Μακρόν που ξεπή-
δησε από το πουθενά. Η
πρόκληση είναι ανοιχτή για
την Αριστερά, και τα αποτε-
λέσματα των εκλογών δείχνουν ότι υπάρχουν
και με το παραπάνω οι δυνάμεις για να συγ-
κροτηθεί η αντίσταση.

Η υποψηφιότητα του Μελανσόν συγκέντρω-
σε σχεδόν 20%, πάνω από εφτά εκατομμύρια
ψήφους. Για κάθε δέκα ψηφοφόρους του Με-
λανσόν, ένας στήριξε κάποιο από τα δυο ψη-
φοδέλτια της επαναστατικής αριστεράς (το
Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα ή την Εργατική
Πάλη). Αντίθετα με την προπαγάνδα ότι η ερ-
γατική τάξη ψηφίζει πλέον φασίστες, συνολι-
κά τα τρία ψηφοδέλτια της Αριστεράς ξεπερ-
νούσαν τις ψήφους της Λεπέν. Αλλά και στα
δυο εκατομμύρια που ψήφισαν τον Αμόν του
Σοσιαλιστικού Κόμματος δεν υπάρχουν πολ-
λοί οπαδοί της λιτότητας. Ο Βαλς σε πρόσφα-
τη συνέντευξή του δηλώνει εξοργισμένος
επειδή στο ΣΚ τώρα υπάρχουν πολλοί που
σκέφτονται συμμαχία με τον Μελανσόν ή με
τους Οικολόγους “Τι δουλειά έχουμε εμείς μ’
αυτούς;”, λέει.

Παρά την απίστευτη πίεση, δεν κατάφεραν
να βάλουν την Αριστερά στο τσεπάκι τους στο
δεύτερο γύρο. Οι μετεκλογικές δημοσκοπή-
σεις αποκάλυψαν πολύ γρήγορα τα ψέματα.
Έλεγαν ότι η Λεπέν είχε καλύψει το κενό και
καλούσαν τον κόσμο να μην το σκεφτεί, να
πάει στις κάλπες να ψηφίσει Μακρόν. Τώρα

ξέρουμε ότι την τελευταία βδομάδα είχε ξεκα-
θαρίσει πως η Λεπέν δεν θα έφτανε το 35%. 

Ψέμα

Το χειρότερο, έλεγαν πως οι ψηφοφόροι
της Αριστεράς θα ψηφίσουν Λεπέν, επειδή
τους ενώνει ο “λαϊκισμός” και κατακεραύνω-
ναν τον Μελανσόν επειδή δεν συντάχθηκε με
το “δημοκρατικό” τόξο. Ήταν ανοιχτό ψέμα.
Μόλις 7% των ψηφοφόρων του πρώτου γύ-
ρου του Μελανσόν ψήφισαν Λεπέν στο δεύτε-
ρο, δηλαδή 1,5% του εκλογικού σώματος. Αν-
τίθετα, πάνω από ένας στους πέντε ψηφοφό-
ρους της Δεξιάς ψήφισε Λεπέν. Εκεί βρήκε η
Λεπέν τα τρία επιπλέον εκατομμύρια ψήφους
που την έστειλαν στα 10,5. Αντίθετα πολύς
κόσμος δεν αποδέχτηκε τον Μακρόν ως… εγ-
γυητή της αντιφασιστικής ενότητας. Τέσσερα
εκατομμύρια άκυρα και λευκά στο δεύτερο
γύρο είναι ιστορικό ρεκόρ. Ενάμισυ επιπλέον
εκατομμύριο που ψήφισε στον πρώτο γύρο
δεν πήγε να ψηφίσει στον δεύτερο. Αλλά και
αυτοί που ψήφισαν Μακρόν για να μπλοκά-
ρουν τη Λεπέν δεν είναι σύμμαχοί του στην
επίθεση που θέλει να ξεκινήσει. Ήδη, τρεις
στους δέκα ψηφοφόρους του Μακρόν λένε
πως το καλύτερο είναι να μην έχει πλειοψηφία
στις κοινοβουλευτικές εκλογές που έρχονται

στις 11 Ιούνη.
Ο Μακρόν ήταν αυτός που νομιμοποίησε τη

Λεπέν ως αντιπολίτευση, κάνοντας ακόμη και
ντιμπέιτ μαζί της, κάτι που είχε αρνηθεί ο δε-
ξιός Σιράκ το 2002. Τις μέρες που ο Μακρόν
μιλούσε στη Λεπέν στον πληθυντικό, ο κόσμος
των κινημάτων την κυνηγούσε με αβγά στους
δρόμους. Το “δημοκρατικό τόξο” ξέπλενε και
ξεπλένει τους φασίστες αρνούμενο ακόμη και
να τους αποκαλέσει με το όνομά τους και βά-
ζοντάς τους στο ίδιο τσουβάλι με την αριστε-
ρά. Το “δημοκρατικό τόξο” και ο Μακρόν ως
υπουργός ήταν αυτοί που πρωτοστάτησαν
στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, στις εκ-
στρατείες ισλαμοφοβίας, στις επιθέσεις κατά
των μεταναστών, στρώνοντας το δρόμο στη
Λεπέν που πλέον δεν φάνταζε “ακραία”. Ο
ίδιος ο Μακρόν τώρα ανάμεσα στις προτεραι-
ότητές του βάζει την ενίσχυση της αντιμου-
σουλμανικής προπαγάνδας, με νέα μαθήματα
στα σχολεία και νέα μέτρα που θα αναγκάζουν
τους μουσουλμάνους να κρύβουν το θρήσκευ-
μά τους λες και κάνουν κανένα έγκλημα.

Όλες αυτές οι προκλήσεις θα χρειαστούν
απάντηση από την Αριστερά. Για να μην αφε-
θεί η Λεπέν να μετατρέψει σε οργανωμένους
φασίστες τον συγχυσμένο κόσμο που την ψή-
φισε -κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέ-
ρει. Και για να κοπούν τα όνειρα της γαλλικής
άρχουσας τάξης ότι στο πρόσωπο του Μα-
κρόν βρήκε τον νέο Βοναπάρτη που θα της
λύσει τα προβλήματα δεκαετιών. Ήδη οι πρω-
τοβουλίες είναι ξεκινημένες και δεν αφορούν
πρώτα και κύρια στις εκλογές του Ιούνη. Το
“Κοινωνικό Μέτωπο” το οποίο προσπαθούν να
στήσουν συνδικάτα και αγωνιστές από όλες
τις πτέρυγες της Αριστεράς έκανε την πρώτη
του εμφάνιση τη Δευτέρα μετά τις εκλογές.
Στην επαναστατική αριστερά η ανάγκη για
πλατιά και μαχητική αντιφασιστική δουλειά εί-
ναι πλέον ένα κεκτημένο που δεν μπαίνει σε
αμφισβήτηση όπως έμπαινε πριν από ορισμέ-
να χρόνια. Οι εκλογές δεν έλυσαν τίποτα. Μό-
νο προδιέγραψαν ένα σκηνικό μάχης. 

Νίκος Λούντος

Μαζική ήταν η συγκέντρωση την επόμενη κιόλας μέρα των εκλογών στο Παρίσι (πάνω). 
Πανό των συνδικάτων ενάντια στην εντατικοποίηση της εργασίας, τη δουλειά την Κυριακή και τα βράδια (κάτω) 

Αντίσταση με το καλημέρα
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