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Έ
να πανόραμα των εργατικών
αγώνων σήμερα, ξετυλίχτη-
κε στην κεντρική συζήτηση

της πρώτης μέρας του φεστιβάλ
Μαρξισμός 2017, με τίτλο "Η Εργατι-
κή Αντίσταση θα νικήσει". 

Πρώτος μίλησε ο Χρίστος Αργύ-
ρης, γιατρός στο ΓΝΑ Γεννηματάς
και μέλος του Συντονιστικού Νοσο-
κομείων και του Γ.Σ της ΑΔΕΔΥ. 

Δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινή-
σει με την έμπνευση της προηγού-
μενης μέρας, ημέρα Πανεργατικής
Απεργίας. "Η χτεσινή πανεργατική
ήταν σταθμός. Mε τη μαζικότητά της
αποστόμωσε τα παπαγαλάκια που
λένε ότι ο κόσμος είναι στον καναπέ.
Ήταν εκεί από τα 'παραδοσιακά δυ-
νατά' κομμάτια της τάξης, εκπαιδευ-
τικοί, δήμοι, ΔΕΚΟ, νοσοκομεία μέ-
χρι τα λιγότερο 'παραδοσιακά δυνα-
τά' κομμάτια της τάξης όπως οι ντε-
λιβεράδες και οι εργάτριες της Es-
tee Lauder. Η πανεργατική της 17/5
έχει μέλλον. Η ΠΕΝΕΝ κλιμακώνει,
το ίδιο και η ΠΟΕ ΟΤΑ. Στα νοσοκο-
μεία συζητάμε για νέα απεργία στις
αρχές Ιούνη... Και για να μην νομί-
ζουν ότι οι απεργίες βοηθάνε το Μη-
τσοτάκη, μέσα στα νοσοκομεία, αυ-
τός που πολέμησε πιο πολύ την
απεργία ήταν η δεξιά και η ΔΑΚΕ".
Συνέχισε με τη μάχη που δίνουν όλα
τα τελευταία χρόνια οι εργαζόμενοι
των νοσοκομείων για προσλήψεις
και χρηματοδότηση και το ρόλο που
έχει παίξει το Συντονιστικό. "Η Ομο-
σπονδία έχει αναγκαστεί να προχω-
ράει σε κινητοποιήσεις και δικαιωνό-
μαστε εμείς που λέγαμε ότι όποιος
βγει μπροστά θα βρει μαζική αντα-
πόκριση. Υπάρχει όμως κι ένα οργα-
νωμένο κομμάτι όπως το Συντονιστι-
κό που οργανώνει τις κινητοποι-
ήσεις. Για να έχουμε κλιμάκωση των
αγώνων πρέπει να συνεχίσουμε στο
δρόμο της οργάνωσης 'από τα κά-
τω' και του συντονισμού".

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η τοπο-
θέτηση της Εύας Ηλιάδη που πήρε
το λόγο αμέσως μετά. Η Εύα εργά-
ζεται σε ΜΚΟ και μετέφερε την εικό-
να ενός κλάδου που τελευταία έχει
μαζικοποιηθεί, οι εργαζόμενοι αντι-
μετωπίζουν μια σειρά επιθέσεις, αλ-
λά παρ'όλα αυτά οργανώνονται και
δίνουν τη μάχη. "Οι εργαζόμενοι στις
ΜΚΟ δουλεύουμε με μεγάλη επι-
σφάλεια, μας ετοιμάζονται μειώσεις
και απολύσεις αλλά είμαστε πιο δυ-
νατοί από ποτέ. Έχουμε ανοίξει μά-
χες με την εργοδοσία και ταυτόχρο-
να ανοίγουμε μάχες πολιτικές, ενάν-
τια στο ρατσισμό και τα μνημόνια...
Κατεβήκαμε χτες στην απεργία, η
συμμετοχή ξεπέρασε τις προσδο-
κίες μας παρά την τρομοκρατία. Εί-
ναι και η έμπρακτή μας συμπαρά-
σταση στους πρόσφυγες. Είναι κομ-
μάτι της τάξης μας που οργανώνον-
ται από τα κάτω, έχουν διεκδικήσεις,
κινητοποιούνται. Έτσι ήρθαν οι εικό-
νες από την Πρωτομαγιά και τις 18
Μάρτη που διαδήλωσαν μαζικά με
τους ντόπιους εργάτες. Μετά την

απεργία συνεχίζουμε με σύσκεψη
εργαζομένων σε ΜΚΟ στις 27/5 για
να οργανώσουμε τα επόμενα βήμα-
τα".

Συλλογικότητα

Ο Μανώλης Μαστοράκης από το
ΣΕΚΕΣ ΕΥΔΑΠ και μέλος στο Δ.Σ
της ΟΜΕ ΕΥΔΑΠ μετέφερε την εμ-
πειρία του χτισίματος μιας αριστε-
ρής συνδικαλιστικής συλλογικότη-
τας, που είναι ταυτόχρονα ενιαιομε-
τωπική, ακτιβίστικη και πολιτικά αιχ-
μηρή. Έφερε το καλύτερο παρά-
δειγμα - τον ίδιο του τον εαυτό - για
το τί σημαίνει ότι οι συνειδήσεις των
εργαζομένων προχωράνε μέσα από
την αγωνιστική δράση. "Εγώ που
σας τα λέω αυτά, μέχρι πριν λίγα
χρόνια ανήκα στον συντηρητικό χώ-
ρο. Τώρα αν μου κόψεις το χέρι από
τη μια θα βγει ο Λένιν κι από την άλ-
λη οι εργάτες του Πουτίλοφ που ορ-
γανώνουν την επανάσταση".

Ο Τάσος Αναστασιάδης, εκ μέ-
ρους του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια ξεκίνησε προκλητικά: "Ο
τίτλος της συζήτησης είναι αντιφατι-
κός" είπε. 

“Λέμε ότι η εργατική αντίσταση θα
νικήσει ενώ η κυβέρνηση σε λίγη
ώρα θα ψηφίσει το 4ο Μνημόνιο. Εί-
ναι όμως άλλο πράγμα η ψήφιση
των μέτρων και άλλο πράγμα η
εφαρμογή τους... Η υλοποίηση των
μέτρων έχει να υπερκεράσει το εμ-
πόδιο από εργατικά κομμάτια και

συλλογικότητες που λένε ότι δεν θα
περάσει. Ψηφίζουν μειώσεις μισθών
και έχουμε τους εργάτες του Πήγα-
σου να απεργούν μετά από χρόνια
ενάντια στην απληρωσιά. Ψηφίζουν
για απολύσεις και την ίδια στιγμή οι
εργαζόμενοι στους ΟΤΑ απεργούν
για να μην χάσει κανείς τη δουλειά
του. Χτυπούν ακόμα περισσότερο
τον ιδιωτικό τομέα κι έρχονται εικό-
νες μάχης από τους εργαζόμενους
στις ΜΚΟ ή το εμπόριο ενάντια στην
κατάργηση της κυριακάτικης αρ-
γίας". Έκλεισε την τοποθέτησή του
με τρία σημεία που χρειάζεται να
επισημανθούν: "Κρίσιμο σημείο είναι
η οργάνωση σε κάθε χώρο. Δυνάμω-
μα των σωματείων ειδικά τώρα που
δέχονται επίθεση. Επιτροπές αγώνα
κι οργάνωση από τα κάτω για να ορ-
γανώνονται οι μάχες και να μπαίνει η
πίεση για κλιμάκωση.

Δεύτερον, κανείς μόνος του στη
μάχη. Συμπαράσταση και στήριξη σε
κάθε εργατικό κομμάτι που βγαίνει
και παλεύει. 

Τρίτον, συζήτηση για την εργατική
εναλλακτική. Η εναλλακτική λύση
δεν θα έρθει σε κοινοβουλευτικό
επίπεδο. Χρειάζεται να πείσουμε
τους εργαζόμενους για το αντικαπι-
ταλιστικό πρόγραμμα όχι σαν συζή-
τηση υψηλής πολιτικής αλλά σαν τη
μόνη ρεαλιστική λύση".

Στη συνέχεια πήραν το λόγο αγω-
νιστές κι αγωνίστριες από μια σειρά
εργατικούς χώρους. Ο Γιάννης Θεο-

χάρης από το Δ.Σ του Σωματείου
εργαζομένων στην Ιντρακόμ, μετέ-
φερε την εμπειρία από τη νικηφόρα
απεργία στην Ιντρακόμ ΙnMaint που
κατάφερε να ανακληθούν οι εκδικη-
τικές απολύσεις δύο συνδικαλιστών.

Ανατροπή

"Είναι στιγμές κρίσης. Σε τέτοιες
στιγμές δεν διεκδικούμε την ομαλό-
τητα αλλά την ανατροπή. Γι' αυτό
χτίζουμε το κόμμα της επανάστασης
της εργατικής τάξης" τόνισε ο Γιώρ-
γος Μαυρίδης, συνταξιούχος τραπε-
ζοϋπάλληλος. "Ο Τσίπρας μπορεί να
περηφανεύεται ότι οι ανασφάλιστοι
μπαίνουν στα νοσοκομεία, αλλά αυ-
τό είναι κάτι που εμείς το επιβάλλα-
με με τους αγώνες. Θα συνεχίσουμε
για να επιβάλλουμε όλες μας τις
διεκδικήσεις" είπε η Αργυρή Ερωτο-
κρίτου, από το σωματείο εργαζομέ-
νων στο ΓΝΑ Γεννηματάς. Τις συνέ-
πειες των ιδιωτικοποιήσεων, με
αφορμή το πρόσφατο αιματηρό δυ-
στύχημα της αμαξοστοιχίας του
ΟΣΕ, θύμισε ο Νίκος Σμπαρούνης
από το σωματείο εργαζομένων στο
Μετρό. 

Επόμενος μίλησε ο Κώστας Πολύ-
δωρος, συνδικαλιστής στην Ιδ.Υγεία.
"Ο Τσίπρας δήλωσε ότι μετά την ψή-
φιση των μέτρων θα δούμε τσουνάμι
επενδυτών. Στην Ιδιωτική Υγεία
έχουμε δει τι σημαίνουν οι επενδυ-
τές. Απληρωσιά, απολύσεις, επιθέ-
σεις στα εργασιακά δικαιώματα.

Έχουμε όμως υψώσει αντίσταση,
ερχόμαστε άλλωστε από μια πρό-
σφατη απεργία του κλάδου για τη
Συλλογική μας Σύμβαση". Στον αγώ-
να των μεταναστών εργατών γης
στην Γκορυτσά αναφέρθηκε η Λίλιαν
Μπουρίτη, μέλος της ΚΕΕΡΦΑ στη
Δυτική Αττική: "Αν και πρόκειται για
ένα από τα πιο χτυπημένα κομμάτια
της τάξης μας ήταν παρόντες στην
πανεργατική και το περασμένο Σάβ-
βατο διαδήλωσαν με αυτοπεποίθηση
στη γειτονιά τους. Οι μάχες ενάντια
στο μνημόνιο συνδέονται με τις πο-
λιτικές μάχες ενάντια στο ρατσισμό".
Την εικόνα μιας μαζικής και μαχητι-
κής συνέλευσης που αποφάσισε κα-
τάληψη στο δήμο Κερατσινίου μετέ-
φερε η Ευγενία Βρούσω. Στην μαζι-
κή - παρά τη βροχή - απεργιακή δια-
δήλωση της προηγούμενης μέρας
στο Βόλο, αναφέρθηκε ο Δημήτρης
Στεφανάκης και στη συνέχεια πήρε
το λόγο ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του Συλλόγου Εργαζομένων
στον Αγ.Σάββα, ο οποίος τόνισε με-
ταξύ άλλων τη μάχη ενάντια στην
αξιολόγηση, μια μάχη που συνεχίζε-
ται.  

Από τη Θεσσαλονίκη, η Δήμητρα
Κομνιανού, μίλησε για τις κινητοποι-
ήσεις των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ.
"2.500 εργαζόμενοι διεκδικούν με
επίσχεση εργασίας τα δεδουλευμέ-
να τους. Ο Σπίρτζης ήρθε στη Θεσ-
σαλονίκη την περασμένη βδομάδα κι
έκανε εξαγγελίες ότι θα κάνει τον
ΟΑΣΘ, που τώρα είναι ιδιωτικός, στα
πρότυπα του ΟΑΣΑ που είναι δημό-
σιος. Πίσω όμως από τα λόγια, ο νό-
μος του έχει ένα πολύ καθαρό ση-
μείο που είναι οι μειώσεις μισθών, το
κομμάτιασμα της επιχείρησης και
προοπτικά το δόσιμο ξανά σε ιδιώ-
τες" είπε κι επεσήμανε τη διεκδίκηση
για να γίνουν οι συγκοινωνίες της
Θεσσαλονίκης δημόσιες με εργατικό
έλεγχο, χωρίς τσεκούρωμα σε μι-
σθούς και εργασιακά δικαιώματα.
Κουβαλώντας την εμπειρία πολλών
δεκαετιών αγώνων, ο Λεωνίδας Κον-
τουδάκης, δήλωσε συγκινημένος
από τη συζήτηση στην τοποθέτηση
που έκλεισε την εκδήλωση. 

"Οι ομιλίες ήταν 'από τη θεωρία
στην πράξη'. Προσοχή να κάνετε συν-
δικάτα που να μην πουλάνε τους αγώ-
νες σας. Αυτά που έλεγε ο σύντροφος
από την ΕΥΔΑΠ, μου θύμισε πως ξεκι-
νήσαμε το κίνημα του 1-1-4".

Μετά το τέλος της πρώτης μέρας
του Μαρξισμού, οι συμμετέχοντας
βάδισαν προς το Σύνταγμα που ήταν
σε εξέλιξη το συλλαλητήριο ενάντια
στην ψήφιση του 4ου Μνημόνιου.   

Στέλιος Μιχαηλίδης

“Δυναμώνουμε τα συνδικάτα,
συντονίζουμε τους αγώνες”

Φωτό από την εκδήλωση “Η εργατική αντίσταση θα νικήσει” στα πλαίσια του Μαρξισμός 2017. Στο πάνελ από αριστερά προς τα δεξιά:
Χρίστος Αργύρης, Εύα Ηλιάδη, Ζανέτα Λυσικάτου, Τάσος Αναστασιάδης Μανώλης Μαστοράκης
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Το αδιέξοδο του “μονόδρομου”
Η

συνεδρίαση του Eurogroup τη Δευτέρα
22 Μάη, που είχε προαναγγελθεί ως
“ορόσημο” για το κλείσιμο της αξιολό-

γησης και για τη ρύθμιση του χρέους, έκλεισε
παραπέμποντας όλα τα ζητήματα για την επό-
μενη συνεδρίαση στις 15 Ιούνη. Όλο το μνημο-
νιακό στρατόπεδο που ετοιμαζόταν “να γυρίσει
σελίδα” έμεινε ξανά μετέωρο. Ακόμη και δεξιές
φυλλάδες σαν τη “Δημοκρατία” αναρωτιούνται
πρωτοσέλιδα “Μα τι άλλο θέλει;” ο Σόιμπλε.

Όσο για το κυβερνητικό στρατόπεδο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κατάφερε για άλλη μια φορά να εισπρά-
ξει ταυτόχρονα την οργή της εργατικής τάξης
και την ξεφτίλα από τους “εταίρους”. Η Βουλή
“έπρεπε” να τρέξει να ψηφίσει το πολυνομο-
σχέδιο με όλα τα βάρβαρα μέτρα για να προ-
λάβει το “κρίσιμο” Eurogroup στις 22 Μάη. Και
ύστερα το  Eurogroup ανακάλυψε ότι έχει χρό-

νο μέχρι τα μέσα του Ιούνη...
Η γελοιότητα της υποταγής του Αλέξη Τσί-

πρα και της κυβέρνησής του στη λογική της
“εξόδου από την κρίση” μέσα από το “μονό-
δρομο” της μνημονιακής πολιτικής της ΕΕ είναι
αναμφισβήτητη. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο Σόιμπλε και η
παρέα του είναι πανίσχυροι. Ο μακρόσυρτος
χαρακτήρας των “αξιολογήσεων” δεν είναι έν-
δειξη παντοδυναμίας αλλά το αντίθετο: δείχνει
τα προβλήματα και τις αδυναμίες που προκαλεί
η παράταση της κρίσης ακόμη και στα πιο ισχυ-
ρά επιτελεία.

Πολιτική κρίση

Ένα πρώτο στοιχείο είναι η πολιτική κρίση. Ο
Σόιμπλε θέλει να κάνει επίδειξη πυγμής πηγαί-
νοντας προς τις εκλογές στη Γερμανία. Όπως
έδειξαν και οι εκλογές στη Γαλλία, τα παραδο-
σιακά κυβερνητικά κόμματα σχεδόν παντού αν-
τιμετωπίζουν την οργή των ψηφοφόρων που
μπορεί να φτάσει μέχρι τον καταποντισμό τους.
Το φάντασμα του Σαρκοζί, του Ολάντ, του Φι-
γιόν πλανιέται πάνω από την Μέρκελ και τους
κυβερνητικούς εταίρους της, έστω κι αν οι δη-
μοσκοπήσεις τους καθησυχάζουν. Η σκληρή
στάση της γερμανικής κυβέρνησης σε κάθε κα-
τεύθυνση, από τις κόντρες με το ΔΝΤ μέχρι την
καθήλωση του Τσίπρα σε θέση ικέτη, έχει και
τέτοια πολιτικά κίνητρα.

Πιο καθοριστική, όμως, είναι η οικονομική
διάσταση της κρίσης. Τα σενάρια για το πού θα
φτάσει το ελληνικό χρέος τα επόμενα χρόνια
αποκλίνουν δραματικά. Το ΔΝΤ προβλέπει ότι
θα απογειωθεί σε πάνω από 200% του ΑΕΠ,
ενώ η ΕΕ υπολογίζει ότι θα πέσει κάτω από το
60% μακροπρόθεσμα. Ένα τμήμα της διαφω-
νίας αντανακλά πολιτικές σκοπιμότητες: υπάρ-
χει σύγκρουση αμερικάνικων και γερμανικών
συμφερόντων για τα μερίδια στην παγκόσμια
τραπεζική αγορά. Αλλά ταυτόχρονα υπάρχει
πραγματική αδυναμία και των δυο να εκτιμή-
σουν τις προοπτικές της παγκόσμιας και της
ελληνικής οικονομίας. Κανένα οικονομικό επιτε-
λείο δεν μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα αν
βρισκόμαστε στις παραμονές βιώσιμης ανά-
καμψης ή αντίθετα μπροστά στην απειλή μιας
νέας οικονομικής ύφεσης που θα τινάξει σαν
φούσκες όλα τα προγράμματα και στις δυο όχ-
θες του Ατλαντικού.

Η επιλογή του Τσίπρα να επιβάλλει όλο και
πιο σκληρά μέτρα περιμένοντας πού θα κατα-
λήξουν οι διαπραγματεύσεις ΕΕ-ΔΝΤ είναι κα-
θαρή τρέλα. Κινδυνεύει να έχει την τύχη του
Σαμαρά που νόμιζε ότι είχε φτάσει στο παρά
πέντε για την έξοδο στις αγορές και είδε τα
επιτόκια να εκτοξεύονται και να κουρελιάζουν
το δικό του “success story”. Κάποτε, η άρνηση
της γραβάτας ήταν σύμβολο ανυπακοής. Τώ-
ρα, είναι μια πένθιμη αναμονή για την ώρα που
θα φορεθεί ως σύμβολο επιτυχίας, μια ώρα
που όλο αναβάλλεται.

Η αριστερή εναλλακτική της ρήξης με τα
μνημόνια και τους εμπνευστές τους γίνεται όλο
και πιο επιτακτική και ρεαλιστική. Μπορούμε
και πρέπει να κλιμακώσουμε την εργατική αντί-
σταση με τη βεβαιότητα ότι το αντίπαλο στρα-
τόπεδο βρίσκεται σε αδιέξοδο.

Συμπληρώνονται 25 χρόνια από
την έκδοση του περιοδικού “Σοσιαλι-
σμός από τα κάτω”. Το πρώτο τεύ-
χος κυκλοφόρησε τον Ιούνη του
1992, σε μια στιγμή που η Αριστερά
είχε να αντιμετωπίσει μεγάλες προ-
κλήσεις.

Στην κυβέρνηση τότε βρισκόταν η
Νέα Δημοκρατία με πρωθυπουργό
τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη που
εξαπέλυε ένα άγριο πρόγραμμα επι-
θέσεων στην εργατική τάξη, με την
Αριστερά πρόσφατα διασπασμένη
και απογοητευμένη από την κατάρ-
ρευση του λεγόμενου”υπαρκτού σο-
σιαλισμού”.

Οι κυρίαρχες τάξεις στη Δύση μιλού-
σαν για “τέλος της ιστορίας”, διανοού-
μενοι της αριστεράς όπως ο Έρικ
Χόμπσμπομ μιλούσαν για “αποχαιρετι-
σμό στην εργατική τάξη” και τα περισ-
σότερα κόμματα της αριστεράς θεω-
ρούσαν ότι η προοπτική του σοσιαλι-
σμού ανήκει στο μακρινό παρελθόν.

Κι όμως η πρωθυπουργία Μητσο-
τάκη κράτησε βαριά τρία χρόνια.
Ανατράπηκε μέσα σε ένα κύμα από
απεργίες για το ασφαλιστικό και
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις με κέν-
τρο τη μάχη στα λεωφορεία της
ΕΑΣ. Ήταν ένα πρώτο μήνυμα ότι η
εργατική τάξη δεν είχε σκύψει το κε-
φάλι. Ακολούθησαν πολλά άλλα μέ-
σα στους αγώνες αυτής της 25ετίας.

Σήμερα, η κατάσταση έχει γυρίσει
ανάποδα. Ο “θριαμβευτής” καπιταλι-
σμός βρίσκεται στην πιο μεγάλη κρί-
ση, η Αριστερά έχει την αντίστροφη
πρόκληση: να προσδιορίσει την
εναλλακτική απέναντι στο σύστημα
που χρεοκοπεί. 

Αυτή όλη η πορεία δεν ξετυλίχτηκε
αυτόματα, είχε πολλές και δύσκολες
μάχες για την Αριστερά. Πιστεύουμε
ότι μέσα από τις σελίδες του “Σοσια-
λισμός από τα κάτω” βοηθήσαμε να
πάμε μπροστά. 

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Ελάτε στη
γιορτή του
Σοσιαλισμός 
από τα κάτω

Τρίτη 23/5: Χιλιάδες απεργοί από τους ΟΤΑ διαδήλωσαν ενάντια στις απολύσεις
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Σε εξέλιξη ήταν το μεσημέρι της Τρίτης 23 Μάη συνεδρίαση του
ΔΣ του συνδικάτου των εργαζόμενων στον ΟΑΣΘ για να αποφασί-
σουν για την συνέχεια των κινητοποιήσεων τους. Οι εργαζόμενοι
έχουν ξεκινήσει επίσχεση εργασίας από τις 15 Μάη για να πληρω-
θούν τα δεδουλευμένα τους και το δώρο Πάσχα. Από εκείνη την
ημέρα κανένα λεωφορείο δεν έχει κινηθεί στη Θεσσαλονίκη, η
απεργία έχει συμμετοχή 100%. 

O Θανάσης Σκορδάς, μέλος του ΔΣ του συνδικάτου δήλωσε
στην Εργατική Αλληλέγγύη: «Διεκδικούμε να πληρωθούμε τα δε-
δουλευμένα μας και το δώρο του Πάσχα. Αν αυτά τα χρήματα
εκταμιευτούν, τότε θα γυρίσουμε στο τιμόνι και θα κινήσουμε τα
λεωφορεία. Το υπουργείο πρέπει να πάρει μια σαφή θέση για το τι

θα γίνει στη συνέχεια. Τι θα γίνει με τον ΟΑΣΘ. Συμφωνούν με αυτά
που λέει η Διοίκηση του ΟΑΣΘ για περικοπές 30%; Τι θα γίνει με
τον ΟΑΣΘ, θα είναι κρατικός, δημοτικός ή θα συνεχίσει στην ίδια
μορφή; Εμείς παλεύουμε για να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας
δικαιώματα. Το πρώτο και βασικό αυτή τη στιγμή είναι να πληρω-
θούμε για να σταματήσει η οικονομική εξαθλίωση των εργαζόμε-
νων. Στο ΔΣ θα εκτιμήσουμε πως θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας». 

Η διοίκηση του ΟΑΣΘ πράγματι έφερε στο προσκήνιο πρόταση
για μειώσεις μισθών 30% με πρόσχημα τον «εξορθολογισμό», ενώ
με δηλώσεις του προέδρου της εταιρίας, Χρήστου Στεφανίδη απεί-
λησε με καταγγελία της σύμβασης των εργαζόμενων που είναι σε
ισχύ μέχρι τις 31 Δεκέμβρη του 2017.

Σ
υνεχίζεται ο αγώνας ενάντια στην από-
λυση 26 καθαριστριών στο νοσοκομείο
Άγιος Σάββας. Οι απειλούμενες με από-

λυση καθαρίστριες οργάνωσαν, με τη στήριξη
του σωματείου του νοσοκομείου, κινητοποί-
ηση στο υπουργείο Υγείας την Πέμπτη 18
Μάη, μετά από σειρά στάσεων εργασίας και
συγκεντρώσεων στο νοσοκομείο. 

Το υπουργείο υπόσχεται ότι θα λύσει το ζή-
τημα, αλλά μέχρι στιγμής τίποτα δεν έχει υλο-
ποιηθεί. Το σωματείο προσανατολίζεται σε νέ-
ες δυναμικές κινητοποιήσεις. Σε ανακοίνωσή
του αναφέρει: «Την Παρασκευή 12/5 στις
3:30μμ (!) αιφνιδιαστικά, πραξικοπηματικά, με
απίστευτη προχειρότητα χωρίς να συνεδριά-
σει και να αποφασίσει το ΔΣ του νοσοκομεί-
ου, μόνο με εντολή του προέδρου, απεστάλη-
σαν με ένα μέηλ οι προσωρινοί πίνακες των
αποτελεσμάτων του ΑΣΕΠ. Με επιμονή του
σωματείου αποκαλύφθηκε ότι απολύονται 26
από τους 50 περίπου αιτούντες εργαζόμε-
νους που δουλεύανε στο συνεργείο του νοσο-
κομείου λόγω μοριοδότησης, ιθαγένειας
αφού δεν εφαρμόσανε ως όφειλαν τα κριτή-
ρια της τροπολογίας αλλά και λόγω της
ακραίας ταξικότητας των κριτηρίων του ΑΣΕΠ
που για να...καθαρίζει κάποια/ος το νοσοκο-
μείο πρέπει να έχει απολυτήριο Γυμνασίου!
Διεκδικούμε:

Να ακυρωθεί αυτή η έωλη και αισχρή διαδικα-
σία στην οποία επέμεινε η διοίκηση εμπαίζοντας
τους εργαζομένους, χωρίς καν να αναρτήσουνε
πίνακα απορριπτέων με αιτιολόγηση. Να παρ-
θούν πίσω οι απολύσεις. Μονιμοποίηση όλων
των ελαστικά εργαζομένων στα νοσοκομεία».

Οι ίδιες οι καθαρίστριες καταγγέλλουν ότι
δουλεύουν πολλά χρόνια στο νοσοκομείο,
από 3 ως 19, και καλύπτουν πάγιες και διαρ-

κείς ανάγκες. Συγκλονιστική ήταν η ομιλία της
Ζωής Ασλάνογλου, καθαρίστριας στο τετραή-
μερο του Μαρξισμού 2017. Διαβάστε τη στις
σελίδες 8-9, ακούστε τη στα ηχητικά αποσπά-
σματα στο sekonline.gr. 

Αναβρασμός

Αναβρασμός υπάρχει και στο Αγλαΐα Κυριακού
ενάντια στα σχέδια συγχώνευσης του νοσοκομείου
με το Παίδων Αγία Σοφία που έχουν ξεκινήσει με την
ήδη υπάρχουσα συνδιοίκηση. Την Τρίτη 23/5 σε εξέ-
λιξη ήταν Γενική Συνέλευση των εργαζόμενων. Η Μα-
ρία Αλιφιέρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του
σωματείου μας είπε: «Η Γενική Απεργία στις 17 Μάη
δεν ήταν το τέλος των αγώνων. Ίσα ίσα έδωσε δύνα-
μη για να προγραμματίσουμε τις κινητοποιήσεις μας
από εδώ και πέρα. Οργανώνουμε συνέλευση στην
οποία θα συζητήσουμε ποιες είναι οι συνέπειες μετά
την απόφαση να έχουμε συνδιοίκηση με το Αγία Σο-
φία και πως μπορούμε να τις παλέψουμε. Όλος ο κό-
σμος βρίσκεται σε κίνηση για να οργανωθεί η συνέ-
λευση, ενημερώνουν τους συναδέλφους μοιράζον-
τας προκήρυξη σε όλο το νοσοκομείο. 

Από τότε που έχουμε συνδιοίκηση με το
Αγία Σοφία έχουν προκύψει πολλά προβλήμα-
τα. Ειδικά στον ιματισμό και τους τραπεζοκό-
μους, καθώς και στη σίτιση των παιδιών και
των γιατρών που είναι σε εφημερία. Έχουν
ενοποιήσει τα μαγειρεία των δύο νοσοκομεί-
ων με αποτέλεσμα να υπάρχει ζήτημα με τα
ειδικά φαγητά που χρειάζονται τα παιδιά πριν
και μετά τα χειρουργεία. Προσανατολιζόμα-
στε να αποφασίσουμε ότι θα κλείσουμε για
διαμαρτυρία την τραπεζαρία που τρώνε οι
γιατροί, να δείξουμε ότι λείπουν τραπεζοκό-
μοι, δεν φτάνει το φαγητό. Θα παλέψουμε να
μην περάσει η συγχώνευση των νοσοκομείων
για την οποία μίλαγε και ο Μητσοτάκης ένα

μήνα πριν. Ζητάμε αυτοδύναμο, ανεξάρτητο
νοσοκομείο με πλήρη χρηματοδότηση από το
κράτος, με προσλήψεις. Θέλουμε να βάλουμε
φρένο και στα σχέδια για το ξεπούλημα των
εργαστηρίων. Είναι κρίσιμο να υπάρχουν τα
δύο Παιδιατρικά νοσοκομεία αυτοδύναμα, και
εμείς και το Αγία Σοφία».   

Καταγγελία ενάντια στη διοίκηση του νοσοκο-
μείου στο Ρίο εξέδωσε η Ενωτική Αριστερή
Πρωτοβουλία-Νυστέρι. Η διοίκηση του νοσοκο-
μείου αποδεικνύεται…μνημονιακότερη των μνη-
μονιακών αφού με δική της πρωτοβουλία επιδιώ-
κει να ξεκινήσει «αξιολόγηση» του προσωπικού.
Με πρόσχημα τις μετρήσεις για τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, η διοίκηση αποφάσισε να
διανείμει με την μορφή Ερωτηματολογίου Ικανο-
ποίησης, έντυπο το οποίο ο ασθενής θα συμπλη-
ρώνει και θα καταθέτει κατά την έξοδό του. Στο
έντυπο αυτό καλείται να αξιολογήσει από τον
χρόνο που χρειάστηκε να εξυπηρετηθεί στην αν-
τιμετώπιση κάποιου προβλήματος από την νοση-
λεύτρια, την συμπεριφορά και την στάση του
προσωπικού απέναντι στον ίδιο και τους συνο-
δούς, μέχρι την επιστημονική επάρκεια του ια-
τρικού προσωπικού κ.ά. 

Το Νυστέρι τονίζει χαρακτηριστικά: «Απαι-
τούμε από την Διοίκηση του Σωματείου Εργα-
ζομένων να πάρει τώρα θέση και να καταδικά-
σει την στάση της Διοίκησης, ματαιώνοντας
στην πράξη τον σχεδιασμό Διοίκησης και κυ-
βέρνησης για αξιολόγηση του προσωπικού με
αντιδραστικό χαρακτήρα. Να μαζέψει τώρα
τα χαρτιά της αξιολόγησης και να τα πετάξει
εκεί που ανήκουν, στον κάλαθο των αχρή-
στων».
• Απεργιακή κινητοποίηση για τις 14/6 αποφάσι-
σε η ΕΙΝΑΠ με συγκέντρωση στο υπ. Υγείας.

Νεκτάριος Δαργάκης

Με τετραήμερη απεργία απάντησαν στο
νέο Μνημόνιο και τις ιδιαίτερες επιθέσεις
στον κλάδο τους οι ναυτεργάτες. Ήταν
ένας από τους τέσσερις κλάδους, μαζί με
τους εργαζόμενους στους Δήμους, στις
συγκοινωνίες και τους γιατρούς που επέ-
κτειναν την Γενική Απεργία της 17/5. Η
απεργία τους κράτησε από την Τρίτη 16
Μάη μέχρι την Παρασκευή 19 Μάη. Θα μπο-
ρούσε να είχε συνεχίσει αν η ηγεσία της
Πανελλήνιας Ναυτεργατικής Ομοσπονδίας
(ΠΝΟ) δεν είχε υποχωρήσει και είχε αποδε-
χτεί την πρόταση που έκανε το σωματείο
της ΠΕΝΕΝ για συνέχιση της απεργίας και
μετά το πέρας των τεσσάρων ημερών. 

Η ΠΕΝΕΝ μετά την απόφαση αναστολής
αναφέρει: «για άλλη μια φορά η γνωστή ηγε-
σία και πλειοψηφία της ΠΝΟ στην οποία κυ-
ριαρχούν οι δυνάμεις του εργοδοτικού και
κυβερνητικού συνδικαλισμού, απέδειξε ότι
ούτε αφουγκράζεται, ούτε εκφράζει τις αγω-
νιστικές διαθέσεις των Ναυτεργατών με την
απόφαση που πήρε για μη συνέχιση της
απεργιακής κινητοποίησης.

Σημειώνουμε ότι κατά την συνεδρίαση
της Διοίκησης της ΠΝΟ με ψήφους 9 υπέρ
έναντι 4 κατά απορρίφθηκε η πρόταση του
Προέδρου της ΠΕΝΕΝ για συνέχιση της
απεργίας. Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ καλεί
τους Ναυτεργάτες να βρίσκονται σε αγωνι-
στική ετοιμότητα, η πάλη μας θα συνεχι-
σθεί και θα κλιμακωθεί το αμέσως επόμενο
διάστημα προκειμένου να αντιμετωπίσου-
με τα συσσωρευμένα και οξυμένα προβλή-
ματα του Ναυτεργατικού μας κόσμου». 

Συγκέντρωση

Η ΠΕΝΕΝ οργάνωσε πετυχημένη συγ-
κέντρωση έξω από το πλοίο Blue Horizon
την πρώτη μέρα της απεργίας 16/5 όπου
μίλησε ο πρόεδρος του σωματείου, Αντώ-
νης Νταλακογεώργος. 

Οι δυνατότητες να συνεχιστεί η απεργία
ήταν μεγάλες. Μέσα στις τέσσερις μέρες, κα-
νένα πλοίο δεν κινήθηκε παρά τις προσπάθει-
ες που έγιναν ειδικά στο Ηράκλειο. Δεν είναι
η πρώτη φορά που επιχειρείται να «σπάσει» η
απεργία στο Ηράκλειο αφού στην απεργιακή
κινητοποίηση του Δεκέμβρη του 2016, ξανά
με πρόσχημα την ευπάθεια των αγροτικών
προϊόντων, έγινε συγκέντρωση που ξεκίνησε
με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Κρήτης
και είχε οδηγηθεί σε επεισόδια. 

Την Πέμπτη 18 Μάη με πρωτοβουλία
πρωτοβάθμιων σωματείων και της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς έγινε συγκέντρωση
συμπαράστασης στην περιφρούρηση της
απεργίας με ανακοινώσεις από ντουντούκα
και πολλά συνθήματα. Η απεργία κράτησε
χωρίς να γίνει το παραμικρό επεισόδιο.

Οι ναυτεργάτες με την απεργία τους ανέ-
δειξαν την αντίθεσή τους στο τέταρτο Μνη-
μόνιο, καθώς και τα συγκεκριμένα αιτήματα
του κλάδου τους. Καταγγέλλουν ότι στις επα-
φές που είχαν με την κυβέρνηση δεν πήραν
καμιά απάντηση σε σχέση με τη διάλυση του
ασφαλιστικού τους, τη μαύρη και ανασφάλι-
στη εργασία που απλώνεται, τη μεγάλη ανερ-
γία των ναυτικών, καθώς και το χτύπημα στα
κατακτημένα εργασιακά τους δικαιώματα.

Δημόσια 
συγκοινωνία 
χωρίς μείωση μισθών

Οι ναυτικοί έδειξαν
τη δυναμή τους

ΟΑΣΘ

Καμιά απόλυση στα νοσοκομεία
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Όλοι οι συνάδελφοι είμαστε
απεργοί. Κανείς δεν πήγε στη

δουλειά. Στο δήμο μας οι συμβασι-
ούχοι συμμετέχουν 100% και οι μό-
νιμοι 90%. 

Στη συνέλευση που κάναμε στο
δήμο Κερατσινίου, είπαμε ότι θα
κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις
ο,τι κι αν αποφασίσει η ΠΟΕ ΟΤΑ.
Θα κάνουμε τοπική πορεία για την
ενημέρωση του κόσμου και κατά-
ληψη στους χώρους δουλειάς στο
γκαράζ. Ανάλογα με το πρόγραμ-
μα που θα αποφασίσει η ομοσπον-
δία θα βάλουμε μπροστά κι εμείς
το δικό μας. Πρέπει να ξεσηκω-
θούμε και σε τοπικό επίπεδο για να
μάθουν οι δημότες τί θα σημάνουν
οι απολύσεις μας και για τους ίδι-
ους.

Οι συνέπειες της απόφασης του
ελεγκτικού συνεδρίου ήδη έχουν
αρχίσει να φαίνονται. Πάνω στη
Θεσσαλονίκη ο δήμαρχος άρχισε
τις απολύσεις πριν καν καθαρο-
γραφεί η απόφαση. 

Μαργαρίτα
δήμος Κερατσινίου – Δραπετσώνας

Στο Περιστέρι έκλεισαν όλοι οι
παιδικοί σταθμοί με απεργία.

Είμαστε εδώ και φωνάζουμε για τα
αυτονόητα. Μιλάμε για μια φοβερή
υποβάθμιση των πτυχίων μας. Αλ-
λά είναι και το άλλο. Πουθενά στον
κόσμο δεν έχει εφαρμοστεί υπο-
χρεωτική φοίτηση παιδιών σε τόσο
μικρή ηλικία. Τα 4χρονα πρέπει να
μείνουν παιδιά. 

Μιλάμε και για τον κίνδυνο των
απολύσεων που φέρνει το μέτρο. Αυ-
τή τη στιγμή δουλεύουν αρκετοί
στους παιδικούς σταθμούς με ΕΣΠΑ
και συμβασιούχοι. Αν συρρικνωθεί ο
αριθμός των παιδιών τότε οι πρώτοι
που θα κινδυνέψουν με απολύσεις εί-
ναι αυτοί οι συνάδελφοι. Μιλάμε για
τουλάχιστον 1.300 άτομα κι έπεται
συνέχεια. 

Θα είμαστε στους δρόμους όσες
απεργίες κι αν χρειαστούν, για να
υπερασπιστούμε πρώτα απ'όλα τα
παιδιά αλλά και τις δουλειές μας.

Κατερίνα, δήμος Περιστερίου

Στη Νέα Ιωνία αν φύγουν οι συμ-
βασιούχοι, δεν θα υπάρχει κα-

νείς να ανέβει στο σκουπιδιάρικο. 
Γι' αυτό πήραμε απόφαση την

Παρασκευή, να κλείσουμε το γκα-
ράζ με κατάληψη για 4 μέρες και
να κατέβουμε μαζικά στις συγκεν-
τρώσεις της απεργίας. Το μεσημέ-
ρι της Τρίτης 23/5 μετά τη διαδή-
λωση θα ξανακάνουμε συνέλευση
για να αποφασίσουμε πως συνεχί-
ζουμε.

Αποστόλης, δήμος Ν.Ιωνίας

Μ
ε μαζική συμμετοχή πραγ-
ματοποιήθηκε η 48ωρη
απεργία της ΠΟΕ ΟΤΑ τη

Δευτέρα 22/5 και την Τρίτη 23/5. 

Απεργιακά συλλαλητήρια πραγ-
ματοποιήθηκαν και τις δύο μέρες
της απεργίας. Τη μεν πρώτη εκα-
τοντάδες απεργοί, κύρια εργαζό-
μενες στους δημοτικούς παιδικούς
σταθμούς, συγκεντρώθηκαν στο
Σύνταγμα και πραγματοποίησαν
πορεία στο υπουργείο Εσωτερι-
κών. Η διαδήλωση της δεύτερης
μέρας ήταν μια επιδείξη της δύνα-
μης των απεργών. Χιλιάδες εργα-
ζόμενοι, συμβασιούχοι και μόνιμοι,
εργαζόμενοι από την καθαριότητα,
τους παιδικούς σταθμούς και κάθε
δημοτική υπηρεσία, από την Ξάνθη
μέχρι την Κρήτη, συγκεντρώθηκαν
στην πλ.Καραϊσκάκη και πραγματο-
ποίησαν ίσως το μεγαλύτερο συλ-
λαλητήριο του κλάδου τα τελευ-
ταία χρόνια. Σε αρκετούς θύμισε
τις μεγάλες διαδηλώσεις κατά τη
διάρκεια της απεργίας διαρκείας
το χειμώνα του 2012. Σε μια σειρά
δήμους μάλιστα, οι εργαζόμενοι
βρίσκονταν σε κινητοποιήσεις από
τις προηγούμενες ημέρες με κατα-
λήψεις σε αμαξοστάσια και δημοτι-
κούς χώρους. 

Κύριο σημείο διεκδίκησης των
απεργών είναι η παραμονή στη
δουλειά των χιλιάδων συμβασιού-
χων – παρατασιούχων που εργά-
ζονται σε υπηρεσίες των ΟΤΑ. Οι
συμβασιούχοι κινδυνεύουν να πε-
ταχτούν στο δρόμο μετά την από-
φαση του Ελεγκτικού Συμβουλίου,
που κρίνει τις παρατάσεις των συμ-
βάσεών τους αντισυνταγματικές
και φτάνει στο σημείο να τους ζη-

τάει ακόμα και μι-
σθούς πίσω. Η εφαρ-
μογή της απόφασης
του Ελεγκτικού Συμ-
βουλίου, όχι μόνο θα
στείλει 15.000 εργα-
ζόμενους στην ανερ-
γία, αλλά θα οδηγή-
σει σε κατάρρευση
μια σειρά υπηρεσίες
– με πρώτη και κύρια
την καθαριότητα –
ανοίγοντας το δρόμο
για την ιδιωτικοποί-
ησή τους. Να μεί-
νουν όλοι στη δου-
λειά και να μετατρα-
πούν οι συμβάσεις
σε αορίστου, είναι η δίκαιη απαίτη-
ση των απεργών.

Διπλή αιχμή

Η μάχη των εργαζόμενων στους
δήμους έχει διπλή αιχμή. Ταυτό-
χρονα με το ζήτημα των συμβασι-
ούχων, οι κινητοποιήσεις έχουν να
κάνουν και με την εξαγγελία Γα-
βρόγλου για υποχρεωτική ένταξη
στο νηπιαγωγείο, παιδιών από τα 4
έτη, μέτρο που συνιστά επίθεση
στους δημοτικούς παιδικούς σταθ-
μούς και τους εργαζόμενούς τους.
Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν τον
αντιπαιδαγωγικό χαρακτήρα του
μέτρου αλλά επισημαίνουν και τον
κίνδυνο πολλών εκατοντάδων απο-
λύσεων, με την απαξίωση και το
ενδεχόμενο κλείσιμο των παιδικών
σταθμών. Σύμφωνα με την ομο-
σπονδία των εργαζομένων, η από-
φαση θα “οδηγήσει σε κλείσιμο
Δομών των Δήμων και θα θέσει
άνευ αντικειμένου χιλιάδες εργαζό-

μενους των Παιδικών Σταθμών που
ανήκουν στο Παιδαγωγικό, Τεχνικό
και Βοηθητικό προσωπικό. Εργαζό-
μενοι που είτε δουλεύουν ως τακτι-
κό προσωπικό, είτε μέσω Ε.Σ.Π.Α.
για πολλά χρόνια στους Δήμους
και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες θα αντιμετωπίσουν το φά-
σμα της απόλυσης”. 

Οι εργαζόμενοι παλεύουν για
τον καθολικά δημόσιο χαρακτήρα
των παιδικών σταθμών, την κατάρ-
γηση των τροφείων, τη χρηματοδό-
τηση από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό και την άρση της απαγόρευ-
σης προσλήψεων μόνιμου προσω-
πικού. 

Τα αποτελέσματα της απεργίας
δεν άργησαν να φανούν. Μετά το
μεγάλο συλλαλητήριο της Τρίτης,
η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι έλα-
βε δέσμευση από το υπουργείο για
νομοθετική ρύθμιση σχετικά με
τους συμβασιούχους, ενώ και στο
ζήτημα των παιδικών σταθμών

τους έχει δοθεί η υπόσχεση ότι δεν
θα κλείσουν. Αντίστοιχα και στο αί-
τημα για μη περικοπή των Βαρέων
κι Ανθυγιεινών η απάντηση του
υπουργείου ήταν ότι “δεν τίθεται
ζήτημα περικοπής”. Η ηγεσία της
ΠΟΕ ΟΤΑ δήλωσε σε “επαγρύπνη-
ση”. Ωστόσο, όπως τονίζει το δί-
κτυο εργαζομένων ΟΤΑ “Η Σκουπι-
διάρα”, καμία εμπιστοσύνη δεν
μπορεί να υπάρχει στην κυβέρνηση
του 4ου Μνημονίου. Χρειάζεται κλι-
μάκωση των κινητοποιήσεων για να
γίνουν οι διεκδικήσεις πράξη και να
μη μείνουν υποσχέσεις.

“Να δώσουμε συνέχεια με νέες
γενικές συνελεύσεις, με αποφά-
σεις για απεργιακή κλιμάκωση με
επαναλαμβανόμενες 48ωρες απερ-
γίες” τονίζει σε προκήρυξή της η
“Σκουπιδιάρα” και καλεί σε σύσκε-
ψη για τη συνέχεια της μάχης τη
Δευτέρα 29/5, στις 6:30μμ στο
ΕΚΑ. 

Σ.Μ.

Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στους Δήμους

ΠΗΓΑΣΟΣ  “Να συνεχίσει η απεργία”

Τ
ο παρών στην απεργιακή συγκέντρωση
των ΜΜΕ την Τρίτη 16/5 και τη διαδήλω-
ση που ακολούθησε, έδωσαν οι εργαζό-

μενοι του Πήγασου. Ο Πήγασος, ο εκδοτικός
όμιλος του Μπόμπολα που βγάζει μεταξύ άλ-
λων εφημερίδες όπως το Έθνος, την Ημερη-
σία και τη Goal News, βρισκόταν σε απεργία
σχεδόν για μια βδομάδα. Αφορμή για την
απεργία είναι οι οφειλές στους εργαζόμενους
δεδουλευμένων που φτάνουν τους 5 μήνες. 

Οι συνεχιζόμενες οφειλές ήταν η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι μετά από μια μακρά
πορεία αντεργατικών επιθέσεων στον όμιλο,
συμπεριλαμβανομένων εκδικητικών απολύσε-
ων, συνδικαλιστικών διώξεων κι απληρωσιάς.
Γι'αυτό και η απεργία όταν ξέσπασε είχε συμ-
μετοχή, μαζικές συνελεύσεις κι επιτυχημένες
περιφρουρήσεις. Η απεργία ανεστάλη σε συ-
νέλευση που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
15/5. Χρειάστηκε να επιστρατευτεί όλος ο ερ-
γοδοτικός μηχανισμός για να βάλει τις πιέσεις
και να κερδίσει τη συνέλευση μετά από τρεις

καταμετρήσεις και με μόλις 6 ψήφους διαφο-
ρά (120-126). Η πρόταση της οριακής μειοψη-
φίας μίλαγε για συνέχιση της απεργίας.

Ακόμα κι έτσι όμως, η απόφαση δεν θα μπο-
ρούσε να μιλάει για παράδοση των όπλων, αλ-
λά για αναστολή της απεργίας μέχρι την Παρα-
σκευή, όπου θα γινόταν τριμερής. Κατόπιν θα
ακολουθούσε νέα συνέλευση και αν δεν είχε
δοθεί λυση στο ζήτημα των δεδουλευμένων, οι
κινητοποιήσεις θα συνεχίζονταν. 

Η τριμερής στο
υπουργείο Εργα-
σίας έγινε. Λύση
δεν δόθηκε. “Ήταν
παρών ο ίδιος ο
Μπόμπολας” μας
λέει η Γεωργία, ερ-
γαζόμενη στον όμι-
λο. “Είπε ότι θα
πληρώνει σύμφωνα
με το νόμο, ωστόσο
δεν είπε τίποτα για

τα χρωστούμενα. Είπε ότι η απεργία 'έκανε
κακό�και απείλησε ότι ή θα βρεθεί επενδυτής
ή θα πάει ακόμα και σε πτώχευση. Η συνέλευ-
ση όμως δεν έγινε την Παρασκευή. Είναι υπό
την ευθύνη των σωματείων να την καλέσουν
και πρέπει να το κάνουν άμεσα. Αφενός για να
ενημερωθεί ο κόσμος για την τριμερή κι από
τη στιγμή που δεν έχει δοθεί καμία λύση να
δούμε πώς θα συνεχίσουμε”. 

Τρίτη 16/5: Οι εργαζόμενοι του Πήγασου και οι Financial Crimes στην απεργία των ΜΜΕ

Δευτέρα 22/5: Το υπουργείο Εσωτερικών περικυκλωμένο από εργαζόμενους ΟΤΑ



Σ
υγκινητική και εμπνευστι-
κή ήταν η παρουσία της
Πακιστανικής Κοινότητας

στο φεστιβάλ Μαρξισμός 2017,
την Παρασκευή 19/5, στην κεν-
τρική συζήτηση με τίτλο «Η πά-
λη ενάντια στο ρατσισμό και την
φασιστική απειλή» που πραγμα-
τοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Πα-
παρηγόπουλου της Νομικής.   

Ο πρόεδρος της Πακιστανικής
Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ που
συνοδευόταν από θύματα των
επιθέσεων στον Ασπρόπυργο μί-
λησε για την μεγάλη μάχη των
επόμενων εβδομάδων ώστε να
ξεριζώσουμε τη φασιστική συμ-
μορία και να σπάσουμε το από-
στημα της Γκορυτσάς. 

Αμέσως μετά ο Καμάλ Ζαμάλ
ένα από τα θύματα των επιθέσε-
ων πήρε το λόγο.

«Είμαστε Πακιστανοί που μέ-
νουμε πολλά χρόνια στον
Ασπρόπυργο, μας κάνουν πόλε-
μο και δεν μας βοηθάει κανένας.
Και τώρα πλέον έχουν γίνει πολύ
δύσκολα τα πράγματα και δεν
μπορούμε να φτάσουμε στα σπί-
τια μας. Υπάρχει τόσος φόβος
που κάποιοι από τους Πακιστα-
νούς δεν πάνε δουλειά γιατί φο-
βούνται να βγουν έξω από το
σπίτι. Οι φασίστες κάνουν επιθέ-
σεις μέσα στα σπίτια και βαράνε
και σπάζουνε.

Δεν υπάρχει μέρα πλέον που
δεν υπάρχουν επιθέσεις. Και
χτες και προχτές, κάθε μέρα,
ένας δυο άνθρωποι δέχονται επί-
θεση. Πέντε μήνες τώρα πάνω
από 60 άτομα έχουν χτυπηθεί.
Με σπασμένα χέρια, πόδια, πλευ-
ρά, κεφάλια. Εγώ είμαι με σπα-
σμένη μύτη και σπασμένα πλευ-
ρά. Και η αστυνομία δεν κάνει τί-
ποτα. Φίλες και φίλοι ζητάμε την
βοήθειά σας γιατί δεν μπορούμε
άλλο να ζούμε με τον φόβο.

Εμείς ήρθαμε στην Ελλάδα για να
βγάλουμε το ψωμί μας. Στο Πακι-
στάν είχαμε προβλήματα, πολύ φτώ-
χεια και ήρθαμε εδώ να δουλέψου-
με. Και βρισκόμαστε με σπασμένα
χέρια και κεφάλια. Δεν είναι δυνατόν
να συνεχίζεται αυτό. Σας ζητάμε να
μας βοηθήσετε. Να διεκδικήσουμε
όλοι μαζί ότι θα συλληφθούν αυτοί
που κάνουν τις επιθέσεις.

Δέκα φορές η αστυνομία τους
έχει πιάσει ως τώρα αλλά μετά
δεν κάνουν τίποτα για να τους
συλλάβουν. Αν κανένας Πακι-
στανός έκανε κάτι, την ίδια μέρα
με ένα τηλεφώνημα θα τον είχαν
πιάσει. Εμείς κάναμε πάνω από

40 τηλέφωνα όταν δεχόμασταν
επίθεση και η αστυνομία δεν
έκανε τίποτα. Θέλουμε να τους
συλλάβουν εδώ και τώρα», τόνι-
σε ο Καμάλ Ζαμάλ.

Ενισχυτική του αγώνα που δί-
νουν οι εργάτες γης του Ασπρό-
πυργου ήταν η σύνθεση του πά-
νελ της συζήτησης. Δίπλα στον
Καμάλ βρίσκονταν η Μαρία Κα-

σκαρίκα, μητέρα του Αλέξη Λά-
ζαρη που δέχτηκε πρόσφατα
φασιστική επιθεση από τάγμα
εφόδου της Χρυσής Αυγής, ο
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος
του Συλλόγου Εργαζομένων στο
νοσοκομείο Άγιος Σάββας, ο Δη-
μήτρης Αγγελίδης από την Εφη-
μερίδα των Συντακτών, ο Ορφέ-
ας, πρόσφυγας από το Σχιστό, ο

Τζορτζ Μάρτιν από το κίνημα
στις ΗΠΑ ενάντια στον Τραμπ
και ο Πέτρος Κωνσταντίνου από
την ΚΕΕΡΦΑ. Η παρουσία και οι
ομιλίες όλων ανέδειξαν την κρι-
σιμότητα της μάχης ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες
παντού.

Κ.Μ.
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Ε
πίθεση κατά των διαδηλωτών που συμπα-
ραστάθηκαν στους εργάτες γης της Γκο-
ρυτσάς εξαπέλυσε ο δήμαρχος του

Ασπρόπυργου.

Αντί να ζητάει την σύλληψη των φασιστικών
αποβρασμάτων που έχουν ριζώσει στην Γκορυ-
τσά και έχουν στείλει στο νοσοκομείο πάνω
από 60 άτομα, ο δημάρχος Μελετίου έφτασε
στο σημείο να κατηγορεί τους εκατοντάδες με-
τανάστες και τους συμπαραστάτες που διαδή-
λωσαν στη μεγάλη κινητοποίηση που κάλεσε η
Πακιστανική κοινότητα και η ΚΕΕΡΦΑ στις 13
Μάη στην Γκορυτσά. Στην απαράδεκτα ψευδή
ανακοίνωση ο δήμαρχος Μελετίου καταγγέλλει
«την προβοκατόρικη, προκλητική, προσχεδια-
σμένη απόπειρα ομάδας του λεγόμενου αντιε-
ξουσιαστικού χώρου». Ο δήμαρχος αντιστρέφει
την πραγματικότητα λέγοντας πως οι διαδηλω-
τές «οπλισμένοι, με βαριά ρόπαλα και λοστούς»
επιδίωκαν «να προκαλέσουν επεισόδια και τα-
ραχές, προκειμένου να στοχοποιήσουν τους
κατοίκους της Γκορυτσάς».

Όμως όποιος βρέθηκε στην Γκορυτσά στις
13 Μάη δεν μπορεί να ξεχάσει ούτε τις σιδηρο-
γροθιές, ούτε τα κατσαβίδια, ούτε τα ρόπαλα
και τις πέτρες που κρατούσαν και χρησιμοποί-
ησαν οι τραμπούκοι της φασιστικής συμμορίας
που δραστηριοποιείται στον Ασπρόπυργο με
τις πλάτες της αστυνομίας. Η αντιπαραβολή
των φωτογραφιών της κινητοποίησης με τους
Πακιστανούς μαθητές να βρίσκονται στην
ντουντούκα φωνάζοντας «Ποτέ ξανά φασι-
σμός», αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Από
την μία η ειρηνική διαδήλωση των εκατοντάδων
Πακιστανών και των μελών της ΚΕΕΡΦΑ που
οργανωμένα πορεύτηκαν μέσα στην Γκορυτσά

αποκαλύπτοντας τους ένοχους των επιθέσεων
και από την άλλη οι τραμπούκοι της φασιστικής
συμμορίας που πίσω από τις γραμμές των ΜΑΤ
έκαναν επιθέσεις ξανά και ξανά.

Η αλήθεια είναι πως ο δήμαρχος γνωρίζει πο-
λύ καλά τις επιθέσεις αλλά κρύβει επιμελώς
τους λόγους που τόσους και τόσους μήνες δεν
έχει βγάλει μια ανακοίνωση, πόσο μάλλον να
επιληφθεί, όπως θα έπρεπε να κάνει λόγω της
θέσης του, των ρατσιστικών επιθέσεων ζητών-
τας την άμεση σύλληψη των ενόχων. Αυτός και
οι αντιδήμαρχοί του καταδίκασαν το κόσμο της
γειτονιάς να είναι αποκλεισμένος με άθλιες
συγκοινωνίες, με ανύπαρκτες κοινωνικές παρο-
χές, την ώρα που στενάζει από την ανεργία. 

«Η Γκορυτσά γνωρίζει από προσφυγιά και γι’
αυτό καμιά φασιστική ομάδα δεν μπορεί να γίνει
ανεκτή πουθενά. Οι κάτοικοι της Γκορυτσάς, στην
συντριπτική τους πλειοψηφία εργαζόμενοι, άνερ-
γοι και παραγωγοί, άκουσαν τα μεγάφωνα των αν-
τιφασιστών να καλούν σε μαζική συμμετοχή, στην
Γενική Απεργία, στις 17 Μάη και σε καταδίκη από
όλους των φασιστικών επιθέσεων κατά των μετα-
ναστών εργατών γης. Αρκετοί από αυτούς χειρο-
κρότησαν τους αντιφασίστες, πήραν τις προκηρύ-
ξεις και κατήγγειλαν απερίφραστα τους φασίστες.
Ας απαντήσει λοιπόν η Δημοτική Αρχή αν δρα ή
όχι συμμορία φασιστών στην περιοχή. Η δουλειά
της δημοτικής αρχής δεν είναι να συγκαλύπτει την
δράση της φασιστικής συμμορίας αλλά να την κα-
ταγγείλει και να απαιτήσει από την Αστυνομία να
την συλλάβει εδώ και τώρα. Να απαιτήσει να κλεί-
σουν τα γραφεία-ορμητήριο των νεοναζί της Χρυ-
σής Αυγής και να πάνε φυλακή οι οργανωτές των
ομάδων κρούσης», αναφέρεται στην ανακοίνωση
που εξέδωσε η ΚΕΕΡΦΑ. 

Συμπαράσταση στους εργάτες γης της Γκορυτσάς

Απάντηση στα ψέματα του Δήμαρχου

Η εκδήλωση
στο Μαρξισμό Τ

ην κλιμάκωση της αντιφασιστικής δράσης στον
Ασπρόπυργο και την Γκορυτσά, ενάντια στις
ρατσιστικές επιθέσεις συμμορίας φασιστών σε

βάρος των μεταναστών εργατών γης της περιοχής με
την κάλυψη της αστυνομίας, αποφάσισε η σύσκεψη
που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Μάη στα γρα-
φεία της ΕΣΗΕΑ. Τη σύσκεψη κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ με
την Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας και την Ένωση
Μεταναστών Εργατών Ασπροπύργου-Γκορυτσάς και
συμμετείχαν εκπρόσωποι συνδικάτων, αντιρατσιστι-
κών-αντιφασιστικών συλλογικοτήτων, οργανώσεων
της αριστεράς, δημοτικών κινήσεων.

Ανοίγοντας τη συζήτηση ο Πέτρος Κωνσταντί-
νου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, περιέγραψε αναλυ-
τικά την κατάσταση στην περιοχή: τις επιθέσεις
των τελευταίων μηνών με δεκάδες θύματα, τη συν-
τονισμένη επίθεση αστυνομίας και φασιστών στη
διαδήλωση των εργατών γης και των συμπαραστα-
τών τους στις 13 Μάη με περισσότερους από δέκα
τραυματίες, τα πογκρόμ που οργανώθηκαν στη συ-
νέχεια ως αντίποινα για τη διαδήλωση. Ο Τζαβέντ
Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας
Ελλάδας, κατήγγειλε με τη σειρά του τις φασιστι-
κές επιθέσεις και το τοπικό αστυνομικό τμήμα που
“λειτουργεί σα γραφείο της Χρυσής Αυγής” και κά-
λεσε όλες τις δυνάμεις να στηρίξουν τους εργάτες
γης. Και οι δύο πρότειναν την έναρξη καμπάνιας
που θα εμπλέξει τοπικά συνδικάτα, φορείς, συλλο-
γικότητες και όλο τον κόσμο της περιοχής και θα
κορυφωθεί σε ένα μεγάλο αντιφασιστικό-αντιρα-
τσιστικό συλλαλητήριο στις 17 Ιούνη.

Εισβολή
Το παρών στη σύσκεψη έδωσαν αρκετοί εργάτες

γης, ανάμεσά τους ο Λαλ Χαν και ο Ραζά Ααμάρ,
θύματα των επιθέσεων που ακολούθησαν τη δια-
δήλωση της 13 Μάη. Ο πρώτος με σπασμένα πλευ-
ρά “από εισβολή τριάντα ατόμων με κουκούλες μέ-
σα στο σπίτι του”, όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά
παραπέμποντας στις μεθόδους της Κου Κλουξ
Κλαν και ο δεύτερος θύμα επίθεσης στη λαϊκή του
Σαββάτου στην περιοχή. “Εμείς εργάτες είμαστε”,
είπαν και οι δύο, “ειρηνικοί άνθρωποι, όπως όλοι,
που δουλεύουμε και δεν κάνουμε φασαρίες”.

Το λόγο πήραν ο Λεωνίδας Κοντουδάκης από
την ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας, ο Παύλος Αντωνόπουλος
από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Θανάσης Κούρκου-
λας από την Κίνηση Απελάστε το Ρατσισμό, η Μά-
νια Μπαρσέφκι από τη ΛΑΕ, ο Σταύρος Μανίκας
από το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ και το ΕΚΑ,
η Κατερίνα Θωίδου από τη δημοτική κίνηση Ανταρ-
σία στην Κοκκινιά, η Αγγελική Βαλσαμάκη από τον
Αντιφασιστικό Συντονισμό Αθήνας – Πειραιά, η Μα-
ρία Μπικάκη από το Συντονισμό για το Προσφυγι-
κό, ο Θανάσης Διαβολάκης από την ΚΣΕ της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, ο Νίκος από την ΟΡΜΑ και η Ντίνα Γκα-
ρανέ από τη Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας. Παρουσία υπήρχε
και από το Σύλλογο ΠΕ Ελευσίνας-Ασπρόπυργου.

Όλοι ανέδειξαν τις ευθύνες της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για την ασυλία -που φτάνει σε ανοιχτή
συνεργασία- της ΕΛΑΣ με τη φασιστική συμμορία,
αλλά και το ρόλο της δημοτικής αρχής Ασπροπύρ-
γου στην κάλυψη των πογκρόμ. Όλοι τόνισαν την
ανάγκη μιας μεγάλης καμπάνιας, διατύπωσαν συγ-
κεκριμένες ιδέες παρέμβασης και δράσης που θα
κινητοποιήσουν τις οργανωμένες δυνάμεις και τον
κόσμο της περιοχής και συμφώνησαν στο να υπάρ-
ξει κάλεσμα για αντιφασιστική-αντιρατσιστική δια-
δήλωση στις 17 Ιούνη με πρώτο άμεσο βήμα μία
ανοιχτή τοπική σύσκεψη.

Λ.Β.

Διαδήλωση στην Γκορυτσά Ασπροπύργου το Σάββατο 13/5



Σ
τους βόθρους της ΧΑ βούτηξε
στις αρχές του 2012, την πε-
ρίοδο που οι ναζίδες ετοιμά-

ζονταν να μπουν στη Βουλή, ο νεα-
ρός σκηνοθέτης Κωνσταντίνος Γε-
ωργούσης ετοιμάζοντας την πτυχια-
κή του εργασία για την Εθνική Σχο-
λή Κινηματογράφου της Βρετανίας.
Η ταινία του -που βραβεύτηκε ως η
καλύτερη φοιτητική ταινία στην Βρε-
τανία για το 2013- έχει παιχτεί σε
διάφορα φεστιβάλ, ενώ ειδικές προ-
βολές οργανώθηκαν και στα γρα-
φεία του ΟΗΕ στην Ν. Υόρκη, στο
πρώην “μουσείο του τρόμου”, στα
γραφεία των ΕΣ-ΕΣ, στο Βερολίνο.

Ο Γεωργούσης που κατέθεσε την
Δευτέρα (22/5 – 155η) και την Τρίτη
(23/5 – 156η μέρα) πήγε στην αρχή
στα (τότε) κεντρικά γραφεία των να-
ζί στην Δηλιγιάννη και συνάντησε
στελέχη της οργάνωσης, μεταξύ αυ-
τών και τον Παναγιώταρο, ζητώντας
να πάρει άδεια για να φτιάξει ένα
ντοκυμαντέρ για την Χ.Α. “Τους είπα
ότι το κάνω στο πλαίσιο της σχολής
και ότι δεν θα υπάρχει σχολιασμός,
ότι θα πρόκειται απλά για παρατή-
ρηση. Εκείνη την περίοδο ήταν πιο
εύκολο να αποκτήσει κάποιος πρό-
σβαση στη Χ.Α., γιατί για πρώτη φο-
ρά στην ιστορία τους έβγαιναν από
το περιθώριο στην κοινωνία. Στην
αρχή υπήρξε κάποιος ενθουσια-
σμός, αλλά μετά την κήρυξη της
προεκλογικής περιόδου, δεν κατά-
φερα να έχω πρόσβαση. «Καλή η
ιδέα σου Κώστα αλλά άλλη φορά,
τώρα έχουμε εκλογές», ήταν απόκρι-
ση του Μιχαλολιάκου. Οπότε στη
συνέχεια κινήθηκα στην περιοχή του
Αγίου Παντελεήμονα για να βρω
απλά στελέχη του κόμματος”.

Η ταινία του “Οι καθαριστές”, γυ-
ρίστηκε στον Αγ. Παντελεήμονα
ακριβώς ενάμιση μήνα πριν οι χρυ-
σαυγίτες εκλεγούν για πρώτη φορά
στην βουλή. “Έκατσα ένα μήνα εκεί.
Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εκείνη την

εποχή θεωρούσαν ότι κάνουν κου-
μάντο, ότι δεν θα τους ενοχλούσε
κανείς, ήταν περήφανοι και μπορού-
σαν να μιλάνε για τους φούρνους
του Άουσβιτς. Στο υλικό μου υπάρ-
χει συνεχής υπόδειξη «έλα αγόρι
μου να τα δείξεις αυτά, έλα πάρε
αυτό, πες εκείνο», ήταν περήφανοι”,
ανέφερε ο σκηνοθέτης.

Δράση
“Πήγα στην περιοχή του Αγίου

Παντελεήμονα, η οποία με ενδιέφε-
ρε πολύ, γιατί ήταν περιοχή δράσης
τους. Πήγα στην πλατεία χωρίς να
ξέρω κανέναν απολύτως.

Μου έκανε εντύπωση ένα τερά-
στιο σύνθημα στην πλατεία. Κυριαρ-
χούσε. Έγραφε «έξω οι ξένοι από
την Ελλάδα». Το κινηματογράφησα
από ένα διαμέρισμα ορόφου απέ-
ναντι, ζητώντας άδεια από την ιδιο-
κτήτρια. Η κάμερά μου ήταν επαγ-
γελματική, όχι ερασιτεχνική, οπότε
φαινόταν ότι ήμουν επαγγελματίας,
δεν θα μπορούσα να το κρύψω με τί-
ποτα. Μετά άρχισα να γνωρίζω χα-
ρακτήρες στη γειτονιά. Παρέμεινα

στην πλατεία πρωί-μεσημέρι-βράδυ
για ένα μήνα ακριβώς. 

Γνώρισα λοιπόν τον Βάθη, ο οποίος
επέβλεπε την πλατεία. Μπορούσε να
σταματήσει αλλοδαπούς από το να
παίζουν μπάλα τις ώρες που δεν ήθε-
λε, όχι μόνο ώρες κοινής ησυχίας. Είχε
κάποιες υπερεξουσίες, που πήγαζαν
από την κομματική του σχέση με την
Χ.Α. Δεν τον πείραζε κανείς. Υποκαθι-
στούσε και τα νόμιμα όργανα ακόμα.
Υπήρχε ένας συνεχής τραμπουκισμός.
Εξαπέλυε ύβρεις, ιδίως σε αλλοδα-
πούς. Σε ιδεολογικούς εχθρούς, σε
άτομα που τολμούσαν να αντιμιλήσουν
στους δρόμους. Εκεί συναντιόνταν συ-
νήθως τα ίδια άτομα, που ήταν μέλη
της Χ.Α. ο Βάθης, ο Αλέξανδρος Πλω-
μαρίτης, μέλος της Κεντρικής Επιτρο-
πής της ΧΑ και υποψήφιος στην Β'
Αθηνών, ο Μπατζής, υποψήφιος στην
Πάτρα, και διάφορα άλλα άτομα που
δεν ήταν υποψήφιοι αλλά ερχόντου-
σαν από τα γραφεία για βοήθεια”.

Στην ταινία παρουσιάζονται αρκε-
τά από τα μεσαία στελέχη της οργά-
νωσης στην περιοχή του 6ου διαμε-
ρίσματος του δήμου της Αθήνας.

Λύρης, υποψήφιος  βουλευτής Α'
Αθήνας, Λέντζης, επίσης υποψήφιος
στη Α' Αθήνας και μέλος της τοπικής
του Αγ. Παντελεήμονα. Σμυρνιώτης
μέλος της Χ.Α. στην περιοχή αλλά
κάτοικος Φαλήρου. Οι χρυσαυγίτες
εκείνη την περίοδο είχαν μεταφέρει
ό,τι βόθρο είχαν απ' όλη την Αθήνα
στον Αγ. Παντελεήμονα.  

“Μια μέρα ήμουν με τον Βάθη, πέ-
ρασε η αστυνομία και με πλησίασε
γιατί νόμιζαν ότι τους κινηματογρα-
φώ. Πριν πω κάτι, είπε στον αξιωμα-
τικό «Είμαι ο Γιώργος Βάθης από
την Χ.Α., έλα εδώ να τελειώνουμε».
Επειδή όταν ενέκρινε κάτι η Χ.Α.,
δεν επενέβαινε η αστυνομία, αυτή η
αίσθηση υπήρχε. Επίσης όταν υπήρ-
χε χειροδικία, τραμπουκισμός σε αλ-
λοδαπούς, γενικά υπήρχε ασυλία
στις απειλές και τις ύβρεις” εξήγησε
ο μάρτυρας που στην ταινία του
προβάλεται με τον πιο ορατό τρόπο
η συνεργασία της ΕΛΑΣ με τους
χρυσαυγίτες του Αγ. Παντελεήμονα.

Το σημαντικότερο στοιχείο ωστόσο
που έφερε ο μάρτυρας στη δίκη είναι
η συζήτηση που υπήρχε εκείνη την
εποχή μέσα στα μέλη της οργάνωσης
για το πώς “θα καθαρίσουν τον Άγιο
Παντελεήμονα. Είχαν μάλιστα αυτο-
κόλλητο «να ξεβρομίσει ο τόπος».

Απ’ ό,τι μου είπαν, ήρθαν 150 άτο-
μα της Χ.Α. το 2011. Αυτοί έμειναν
στην ιστορία ως «η μάχη του Αγίου

Παντελεήμονα» και εφάρμοσαν ένα
μοντέλο βίας που δεν ξέρω πόσες
μέρες διήρκησε. Άσκησαν βία και εί-
χαν μια άτυπη εξουσία που κανείς
δεν τολμούσε να τα βάλει μαζί τους.
Η περιοχή του Παντελεήμονα ήταν η
περιοχή πρότυπο για αυτούς. Ήθε-
λαν να μεταφέρουν το πρότυπο αυ-
τό και σε άλλες περιοχές και σε άλ-
λους τομείς”.

Βία
Όπως εξήγησε ο μάρτυρας, στην

ταινία του αλλά και στα αμοντάριστα
πλάνα που κατέθεσε στις ανακρί-
τριες και που θα εξετασθούν στα
αναγνωστέα μετά το πέρας των
μαρτυρικών καταθέσεων, υπάρχουν
πολλές φορές οι προτροπές για βία.

Πιο γνωστή είναι η σκηνή που κυ-
κλοφόρησε ήδη από τον Αύγουστο
του 2012 με τον Πλωμαρίτη να υπε-
ρηφανεύεται ότι η ΧΑ θα “ξεβρωμί-
σει” τον τόπο από μετανάστες και
αναρχικούς φτιάχνοντας φούρνους
και “θα πωληθούν τα μαλλιά τους,
να πουλιούνται ως μπεγλέρια στο
Μοναστηράκι”. Όμως υπάρχουν και
άλλα εμετικά ναζιστικά σχόλια: “Ο κ.
Πλωμαρίτης είχε πει να βάλουν
όλους τους μετανάστες σε ένα κα-
ράβι και να το βουλιάξουν για να
τους πνίξουν”.

Η πραγματικότητα είναι πως τα τάγ-
ματα εφόδου της ΧΑ χτύπαγαν με τις
πλάτες της αστυνομίας και η ηγεσία
ερχόταν να αναλάβει την πολιτική ευ-
θύνη. Προφανώς σήμερα όλα αυτά
τους έχουν γίνει θηλιά στο λαιμό γι'
αυτό και αποκηρύσσουν στελέχη (τον
Βάθη ο Μιχαλόλιας τον αποκάλεσε
ανισόρροπο) και αρνούνται δράσεις
και πράξεις που τότε ένιωθαν περήφα-
νοι να τις υποστηρίξουν.

Ο μάρτυρας ξεκαθάρισε πως μετά
από αυτή την πολύ δύσκολη έρευνα
που διεξήγαγε για πολλούς μήνες
και που ολοκληρώθηκε με την ται-
νία, έχει ξεκάθαρη και ολοκληρωμέ-
νη εικόνα και άποψη για την ΧΑ. “Εί-
ναι μια ναζιστική οργάνωση, με σύμ-
βολα, λεγόμενα και πράξεις που θέ-
λουν να οδηγήσουν στην εγκαθίδρυ-
ση ναζιστικού καθεστώτος”. 

Κυριάκος Μπάνος
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Οι επόμενες
δικάσιμοι
Δυο συνεδριάσεις έχουν μεί-
νει ακόμα για τον Μάη, η μία
26/5 στον Κορυδαλλό και η
δεύτερη 30/5 στο Εφετείο.
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
Εφετείο.

Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής Μεσσηνίας, Βα-
σίλης Γεωργακόπουλος έφτασε στο ακροατήριο της
δίκης της ΧΑ την Δευτέρα 22/5 (155η μέρα δίκης),
όμως η παρουσία του μόνο θλίψη και οργή μπορεί να
προκαλέσει, αφού αποδεικνύει στην πράξη την ασυ-
λία που απολάμβαναν τα στελέχη της ΧΑ από την
ΕΛΑΣ.

Ο πρώην αστυνομικός διευθυντής αρνήθηκε δηλώ-
σεις που είχε κάνει στο παρελθόν σε τοπικές εφημε-
ρίδες της Μεσσηνίας για ύπαρξη “ομάδων περιφρού-
ρησης”, λέγοντας πως δεν είχε υποπέσει τίποτα τέ-
τοιο στην αντίληψή του και πως κάποια μεμονωμένα
επεισόδια βίας απέναντι στους Ρομά ήταν από “αγα-
νακτισμένους κατοίκους”.

Στο απόγειο της κατάντιας ο Γεωργακόπουλος
έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει ως γραφικό τον
συνταξιούχο αστυνομικό και υποψήφιο βουλευτή της

ΧΑ στον νομό Μεσσηνίας Φώτη Μπέλλο που καλούσε
τότε με ανακοινώσεις του για την δημιουργία ταγμά-
των εφόδου στην περιοχή. Είναι ο ίδιος χρυσαυγίτης
που λίγα χρόνια μετά, τον Οκτώβρη του 2016, έγινε ο
πιστολέρο της Πανόρμου, όταν πυροβόλησε και σκό-
τωσε έναν γυμναστή για ασήμαντη διαφορά.

Τα μόνιμα “δεν θυμάμαι” και οι συνεχείς αρνήσεις
του αστυνομικού να προσφέρει οποιοδήποτε στοιχείο
για την παρουσία των χρυσαυγιτών στην Μεσσηνία
συνολικότερα, αλλά και για ειδικότερες περιπτώσεις
όπως στον Μελιγαλά το 2013, μια βδομάδα πριν τη
δολοφονία του Φύσσα, εξόργισε τόσο την έδρα και
το κοινό, όσο και τους συνηγόρους πολιτικής αγω-
γής. “Μήπως έχετε ξεχάσει και σε πια δίκη έχετε έρ-
θει να καταθέσετε;”, ήταν η ειρωνική ερώτηση του δι-
κηγόρου πολιτικής αγωγής για την υπόθεση του ΠΑ-
ΜΕ Άγγελου Βρεττού.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ Κ. ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ

“Ήθελαν να κάνουν Άουσβιτς τον Άγ. Παντελεήμονα”

17 Μάρτη 2012, όταν οι κλούβες και τα ΜΑΤ (κάτω) έκλειναν το δρόμο στους αντιφασίστες (πάνω) για να προστατέψουν την Χ.Α.
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Μαρξισμού 2017 με τον «Πύργο» και
τη ζωγραφιά με τον Λένιν να σκουπί-
ζει την υδρόγειο από τους καπιταλι-
στές, εξαντλήθηκαν! 

Στο τραπέζι του περιοδικού Σοσιαλι-
σμός από τα Κάτω το αγοραστικό εν-
διαφέρον δεν περιοριζόταν στο νέο
τεύχος αλλά και σε παλαιότερα καθώς
μπορούσε να βρει κανείς το πλήρες
αρχείο. Αρκετοί ήταν εκείνοι που επι-
τόπου έκοβαν την πρόσκλησή τους για
την εκδήλωση που οργανώνει το ΣΑΚ
ενόψει της επετείου των 25 χρόνων
ζωής του στις 25 Ιούνη.

«Αυτό που μου αρέσει και θεωρώ
χρήσιμο στη διοργάνωση του τε-
τραημέρου είναι ότι δεν περιορίζεται
στην εισήγηση του βασικού ομιλητή
αλλά είναι οργανωμένο ώστε να πε-
ρισσεύει αρκετός χρόνος για τοπο-
θετήσεις» μας λέει η Μαρία, εργαζό-
μενη στην ΕΥΔΑΠ. «Αυτό δίνει τη δυ-
νατότητα μέσα από τη συζήτηση να
φωτιστούν σημεία που δεν μπόρεσε
να καλύψει η ομιλία. Επίσης θεωρώ
πολύ σημαντική την προετοιμασία,
το να έχεις διαβάσει βιβλία ή το πε-
ριοδικό που είναι πολύ βοηθητικό».

«Είναι η πρώτη φορά που συμμε-
τέχω στο Μαρξισμό και μου αρέσει
πάρα πολύ, η επιλογή των θεμάτων,
xxη συζήτηση, το πώς είναι οργανω-

μένο. Είναι εκπληκτικό, γυρνάμε στο
Βόλο γεμάτοι επιχειρήματα. Από τις
συζητήσεις μου άρεσε αυτή για τον
Λένιν, τον Τρότσκι και τη διαρκή
επανάσταση. Περιμένω τώρα να
πάω στη συζήτηση για την αριστερή
εναλλακτική» μας είπε η Δήμητρα,
φοιτήτρια από το Παιδαγωγικό Βό-
λου, σε ένα από τα διαλείμματα ανά-
μεσα στις συζητήσεις. «Είναι μια πά-
ρα πολύ ωραία εμπειρία, πέρσι είχα
έρθει πρώτη φορά, μου άρεσε και
ξαναήρθα φέτος και θα το ξανακά-
νω. Η συζήτηση συνεχίζεται έξω»
μας είπε η Ιωάννα, φοιτήτρια στο
ΑΠΘ. 

Δύναμη

Στις αίθουσες και στους διαδρό-
μους της ΑΣΟΕΕ μπορούσε να συ-
ναντήσει κανείς εργαζόμενους, φοι-
τητές, συνταξιούχους, νέους και πα-
λιούς αγωνιστές. «Ομολογώ ότι μετά
από πάρα πολλά χρόνια επανέκαμ-
ψα και πήρα μέρος σε ένα τετραή-
μερο συζητήσεων που είναι πραγμα-
τικά ανοιχτό σε κάθε ενεργό και σκε-
πτόμενο πολίτη και όχι μόνο για την
κινηματική αριστερά που προσωπικά
υποστηρίζω από τότε που θυμάμαι
τον εαυτό μου. Είδα φοιτητές, είδα
εργαζόμενους, είδα ανθρώπους και
εβδομήντα ετών. Έχουν αλλάξει αρ-
κετά από τη δεκαετία του ’80 και τις
αρχές του ’90. Πάμε για τα καλύτε-
ρα, πιστεύω. Εντυπωσιάστηκα θετι-
κά και πήρα δύναμη για τη συνέχεια
του αγώνα» δήλωσε στην Εργατική
Αλληλεγγύη ο Γιώργος, μέλος στο
σωματείο εργαζομένων στον Άγιο
Σάββα. 

Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και
στους υπόλοιπους κύκλους των συ-

ζητήσεων. «Είναι ο πρώτος Μαρξι-
σμός που παρακολουθώ. Είναι απί-
στευτο εργαλείο, θεωρητικό, για την
ενίσχυση των επιχειρημάτων. Επέλε-
ξα τις μεγάλες βραδινές συζητήσεις,
αλλά και συζητήσεις που είχαν να
κάνουν με τον σεξισμό, την ομοφο-
βία, την ισλαμοφοβία, γιατί στο χώ-
ρο που εργάζομαι, βλέπεις να υπάρ-
χει ακόμη ρατσισμός όχι μόνο ιδεο-
λογικός αλλά που αφορά την καθη-
μερινότητα», μας είπε ο Γιώργος,
εργαζόμενος στη ΔΕΣΦΑ. «Πήρα αρ-
κετά επιχειρήματα, με πιο βασικό
ότι ο σεξισμός και ο ρατσισμός είναι
ζητήματα καταπίεσης και συνδέον-
ται με την ταξική πάλη».

Πέρα από τις κινηματογραφικές
προβολές του “Οκτώβρη” του Αϊζεν-
στάιν και το “Ψωμί και Τριανατάφυλ-
λα” του Κέν Λόουτς, το Σάββατο το
απόγευμα στο προαύλιο της ΑΣΟΕΕ
οι ηθοποιοί Αλέξης Μαρτζούκος,
Βασίλης Σπυρόπουλος, Χρύσα Μπα-
λατσούρα, Μάνος Καραβασίλης, Μι-
χάλης Δρόσος (με τη βοήθεια και
μερικών συντρόφων!) έπαιξαν ένα
μικρό απόσπασμα από την θεατρική
παράσταση του Πίτερ Βάις, ο «Τρό-
τσκι στην εξορία». Ακολούθησε συ-
ναυλία χιπ χοπ με τους Broken Da
Rima και την εκπληκτική χορευτική
ομάδα breakdance «Αrt of Soul» (πα-
λιούς γνώριμους από τις αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις στην περιοχή
των Αμπελόκηπων τo 2010 όταν μια
συμμορία ναζί είχε επιχειρήσει να
πατήσει πόδι στην περιοχή της Πα-
νόρμου) που ξεσήκωσαν τους πάν-
τες. To βράδυ έκλεισε ο dj Renega-
de Instruments.

Γιώργος Πίττας

Ε
κατοντάδες αγωνιστές και
αγωνίστριες από την Αθήνα
και πολλές άλλες πόλεις της

Ελλάδας συμμετείχαν στο τετραήμε-
ρο φεστιβάλ Μαρξισμός 2017 που
έγινε με μεγάλη επιτυχία στην ΑΣΟ-
ΕΕ και τη Νομική στις 18-21 Μάη. Σε
αυτό καθώς και στα αμέσως επόμε-
να φύλλα της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης παρουσιάζουμε κάποιες από
τις συζητήσεις που έγιναν, ενώ σύν-
τομα θα αναρτηθούν στο sekonli-
ne.gr βίντεο και ηχητικά από όλο το
πρόγραμμα των συζητήσεων. 

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή και
πολλές οι παρεμβάσεις και ερωτή-
σεις στους κύκλους των συζητήσε-
ων για τα 100 χρόνια της Ρώσικης
Επανάστασης και τα 50 χρόνια από
τη Χούντα, στους οποίους ήταν
αφιερωμένος ο φετινός τριακοστός
Μαρξισμός. 

Η επικαιρότητα του Οκτώβρη φά-
νηκε και στις πωλήσεις του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου που στη διάρ-
κεια και για τις ανάγκες του τετραη-
μέρου είχε μετακομίσει με μια μεγά-
λη ποικιλία βιβλίων στην ΑΣΟΕΕ και
στη Νομική. �Όπως μας μεταφέρει ο
Πάνος Γαραντζιώτης από το ΜΒ:

«Το βιβλίο με τις περισσότερες πω-
λήσεις ήταν η “Μόσχα του Λένιν”
του Αλφρέντ Ροσμέρ. Δεύτερο, το
“Έτος Ένα της επανάστασης” του
Βικτόρ Σερζ, τρίτο το “Πώς λειτουρ-
γούν τα σοβιέτ” του Τζον Ρηντ, τέ-
ταρτο το συλλογικό βιβλίο του ΜΒ
“Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάστα-
ση”, πέμπτο η “Ιστορία της Ρώσικης
Επανάστασης” του Τρότσκι. Στην
έβδομη θέση των πωλήσεων του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου βρέθηκε
επίσης η συλλογή από αφίσες της
Ρώσικης Επανάστασης. Μέσα στην
πρώτη δεκάδα ήταν το συλλογικό βι-
βλίο του ΜΒ για τα Ιουλιανά και “Οι
ρίζες της επαναστατικής αριστεράς
στην Ελλάδα”». 

Μέσα στο χώρο του Μαρξισμού
μπορούσε κανείς να περιηγηθεί σε
μια έκθεση αφίσας από τους 30
Μαρξισμούς, μια έκθεση με θέματα
από τη Ρώσικη Πρωτοπορία και μια
έκθεση φωτογραφίας από τη Ρώσι-
κη Επανάσταση. Με έργα από την
περίοδο της Ρώσικης Επανάστασης
ήταν και αρκετά από τα πανό που
κοσμούσαν τις αίθουσες ενώ στην
είσοδο της ΑΣΟΕΕ ήταν κρεμασμέ-
νο ένα τεράστιο πανό με τον «Πύργο
του Τάτλιν». Τα δύο μπλουζάκια του «Πάμε για τα καλύτερα»

Γεμάτο το μεγάλο αμφιθέατρο της ΑΣΟΕΕ στις κεντρικές συζητήσεις Σαββάτου και Κυριακής

Το πάνελ της συζήτησης “Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό και τη φασιστική απειλή”

θεατρική παράσταση το βράδυ του Σαββάτου

Το πάνελ της συζήτησης για τη δίκη της Χρυσής Αυγής Δημήτρης Λιβιεράτος
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Τ
ο τετραήμερο του Μαρξισμού
2017 έκλεισε την Κυριακή το
απόγευμα στην ΑΣΟΕΕ, με την

πανηγυρική εκδήλωση που έγινε στο
αμφιθέατρο Αντωνιάδου. 

Οι ομιλήτριες, όλες γυναίκες: Η
Αργυρή Ερωτοκρίτου, ειδικευόμενη
γιατρός στο νοσοκομείο Γεννηματά,
η Βανίνα Τζουντιτσελί από το NPA
στη Γαλλία, η Μελτέμ Οράλ από το
DSIP στην Τουρκία, η Βασίλεια Χαρ-
λαύτη, φοιτήτρια στα ΤΕΙ Αθήνας, η
Ζωή Ασλάνογλου από τις μαχόμενες
εργολαβικές καθαρίστριες του νο-
σοκομείου Αγιος Σάββας και η Μα-
ρία Στύλλου από το περιοδικό Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω - ενώ τη συ-
ζήτηση συντόνισε η Αλεξάνδρα
Μαρτίνη από την οργάνωση του ΣΕΚ
στα βόρεια της Αθήνας.

«Η πανεργατική απεργία στις 17
Μάη ήρθε να διαψεύσει την κυρίαρ-
χη αφήγηση. Θυμηθείτε την Πρωτο-
μαγιά, αν κοίταζε κανείς τις εφημε-
ρίδες θα διάβαζε: “τραγική εικόνα,
τρεις διαφορετικές συγκεντρώσεις,
λίγοι διαδηλωτές, τα πράγματα κυ-
λάνε ήρεμα, τα νέα μέτρα θα περά-
σουν”. Και ήρθε η 17 Μάη, μια μαζι-
κή πανεργατική απεργία και τους
διέψευσε» τόνισε ξεκινώντας την ει-
σήγησή της η Αργυρή Ερωτοκρίτου.

«Η κυβέρνηση και η τρόικα θεω-
ρούν τώρα ότι επειδή ψηφίστηκε το
4ο μνημόνιο στη Βουλή, ξεμπέρδε-
ψαν. Αλλά τα πράγματα δεν είναι
έτσι. Οι εργαζόμενοι στους δήμους
που κατεβαίνουν σε 48ωρη απεργία
δύο μέρες μετά την ψήφιση είναι
ένα προμήνυμα ότι μπορεί τα μέτρα
να ψηφίζονται αλλά έχουμε τη δύνα-
μη να τα σταματήσουμε στην πράξη.
Το κίνημα στα νοσοκομεία έχει παί-
ξει ρόλο σε αυτό το κίνημα αντίστα-
σης, δείτε τη συμμετοχή στα “Καρα-
βάνια της Υγείας”, τις διαδηλώσεις
για την Υγεία που έγιναν σε όλη την
Ελλάδα με αίτημα προσλήψεις. 

Το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
έκανε την επιλογή ότι δεν θα αφή-
σουμε να περάσουν τυπικά αυτές οι
απεργίες, αλλά θα τις οργανώσουμε
από τα κάτω και έτσι συμμετείχαν χι-
λιάδες υγειονομικοί. Oι πρωτοβου-
λίες της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς μέσα στους χώρους παίζουν
ρόλο. Η κλιμάκωση των αντιστάσεων
είναι ο τρόπος για να σταματήσουμε
τις ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις ,
τα χαράτσια στους μισθούς, τις πε-
ρικοπές που διαλύουν τα νοσοκο-
μεία. Θα βάλουμε όλες μας τις δυ-
νάμεις σε αυτήν την κατεύθυνση».

«Στην Τουρκία παρά την κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης ο κόσμος εξα-
κολουθεί να βγαίνει στους δρόμους.
Η οργή ενάντια στην άγρια καταστο-
λή που ασκεί η κυβέρνηση Ερντογάν
υπάρχει και φαίνεται» τόνισε η Μελ-
τέμ Οράλ. «Η ελάχιστη πλειοψηφία

που πήρε το Ναι του Ερντογάν στο
πρόσφατο δημοψήφισμα είναι από-
δειξη ότι δεν έχει τους εργαζόμε-
νους στο τσεπάκι του. H ανεργία
βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο
της, η τούρκικη λίρα βυθίζεται, και
μέσα σε αυτές τις συνθήκες η κυ-
βέρνηση ετοιμάζει μια νέα επίθεση
με στόχο το κόψιμο των εφάπαξ που
παίρνουν οι εργαζόμενοι. Τα συνδι-
κάτα απάντησαν αν τολμήσετε να
πειράξετε το εφάπαξ, θα βγούμε σε
γενική απεργία.

Ταυτόχρονα πρέπει να διαλύσου-

με την εθνικιστική συμμαχία του AKP
με το ΜΗP. Υπάρχει ένα κομμάτι κό-
σμου που είναι με την ειρήνη και δεν
συμφωνεί με τον πόλεμο και τις επι-
θέσεις του Ερντογάν στους Κούρ-
δους. Και να φτιάξουμε, όπως έχετε
κάνει εδώ, μια πλατιά αντιρατσιστική
οργάνωση ενάντια στο ρατσισμό
που καλλιεργείται έντονα με στόχο
τους Σύριους πρόσφυγες. Όχι στον
πόλεμο, όχι στο ρατσισμό, όχι στον
ιμπεριαλισμό!».

Απαντήσεις

«Κλείνει σήμερα αυτό το πολύτιμο
τετραήμερο του Μαρξισμού. Μπορέ-
σαμε να συζητήσουμε τις απαντή-
σεις πάνω σε όλα τα κρίσιμα ζητή-
ματα, τις επαναστάσεις του προ-
ηγούμενου αιώνα αλλά και το νόημά
τους σήμερα ενάντια στην εκμετάλ-
λευση, τον πόλεμο, τον ρατσισμό»
τόνισε η Βασίλεια Χαρλαύτη. «Όχι
αφηρημένα αλλά για να απαντήσου-
με στα άμεσα ερωτήματα, τι είδους
Αριστερά χρειαζόμαστε σήμερα;
Πώς συνδέονται αυτές οι απαντή-
σεις με τις επιθέσεις μέσα στη σχο-
λή, με τα υλικά που δεν υπάρχουν
λόγω περικοπών, που θα βρεθούν
λεφτά για σίτιση και στέγαση, για να
πληρωθούν οι έκτακτοι καθηγητές;
Αλλά δεν μένουμε στα ερωτήματα.

Μπαίνουμε και οργανώνουμε τη συνέ-
λευση, την κινητοποίηση, έχουμε σαν
εργαλείο μας την ενωτική δράση χω-
ρίς να υποτιμάμε κανένα συνάδελφό
μας στις σχολές και έτσι δυναμώνουμε
το κίνημα στην πράξη».

Η Βανίνα Τζουντιτσελί θύμισε το
περσινό εργατικό κίνημα της Γαλ-
λίας που ξεσηκώθηκε ενάντια στο
καθεστώς έκτακτης ανάγκης που
επέβαλε η κυβέρνηση Ολάντ:
«Υπήρξε η μεγαλύτερη κινητοποίηση
από το 2008. Είπαμε όχι στις μεταρ-
ρυθμίσεις του εργατικού κώδικα, κι-

νητοποιήθηκαν εκατομμύρια εργα-
ζόμενοι και στους χώρους δουλειάς
αλλά και στις πλατείες όπου ήταν
μια ευκαιρία να συζητήσουμε γιατί
δεν μας αρέσει αυτός ο κόσμος και
ποιον κόσμο ονειρευόμαστε. 

Υπήρξε επίσης η εμπειρία από τη
Γαλλική Γουιάνα. Τον Απρίλη έγιναν
εκεί συνεχείς γενικές απεργίες, δια-
δηλώσεις, συζητήσεις με αίτημα τη
χρηματοδότηση του γαλλικού κρά-
τους για μια σειρά από έργα, σχο-
λεία, δρόμους, νοσοκομεία κ.α.
Απείλησαν ότι δεν θα αφήσουν να
γίνουν εκλογές. Δύο μέρες πριν τις
εκλογές η γαλλική κυβέρνηση έδω-
σε στην Γουιάνα 3 δις ευρώ. Στις
εκλογές στη Γουιάνα, πρώτος ήρθε
ο Μελανσόν. 

Συνολικά στη Γαλλία και τα δύο
μεγάλα παραδοσιακά κόμματα κα-
τέρρευσαν. Όμως ο Μακρόν θα
προσπαθήσει να φέρει νέα μέτρα
και ταυτόχρονα να εφαρμόσει τα
παλιά. Από την άλλη, το Εθνικό
Μέτωπο μπορεί να έχασε τις προ-
εδρικές εκλογές αλλά ο φασιστι-
κός κίνδυνος δεν έχει περάσει. Θα
παλέψουμε και ενάντια στον Μα-
κρόν και ενάντια στους φασίστες
του Εθνικού Μετώπου. Σε αυτή τη
μάχη ο καθένας και η καθεμία από
εμάς είναι πολύτιμος».

«Είμαι η Ζωή και είμαι εργαζόμε-
νη στον Άγιο Σάββα στον τομέα της
καθαριότητας. Είμαι μια από τις επι-
λαχούσες που του χρόνου θα ακο-
λουθήσω και εγώ την πορεία των
απολυμένων 26 ατόμων. Με το σω-
ματείο του Άγιου Σάββα έχουμε δώ-
σει πολλές μάχες εδώ και ένα χρό-
νο, κάναμε πορείες διαμαρτυρίας
ανατρέποντας κάποια σημεία και κά-
ποια άλλα όχι. Είχαμε όμως πάντα
την στήριξή του σωματείου, μας
υποδέχτηκαν σαν ίσους» τόνισε η
Ζωή Ασλάνογλου. 

Ενωμένοι

«Τώρα διεκδικούμε να πάρουμε πί-
σω τα 26 άτομα. Τη Δευτέρα και την
Τρίτη κατεβήκαμε σε απεργία, μαζέ-
ψαμε υπογραφές και την Πέμπτη
πήγαμε στο υπουργείο. Θα συνεχί-
σουμε ενωμένοι, ακόμη και αν χρει-
αστεί να στήσουμε σκηνές στο προ-
αύλιο του Αγίου Σάββα. 

Προσλαμβάνουνε δέκα χιλιάδες
άτομα μέσα από το ταμείο ανεργίας
και διώχνουνε άλλες δέκα χιλιάδες
χωρίς να έχουν το δικαίωμα να
μπουν καν στο ταμείο ανεργίας;
Πώς θα ζήσουν δύο χρόνια αυτά τα
δέκα χιλιάδες άτομα; 

Δεν τους ενδιαφέρει να απαντήσουν
σε αυτά όσοι φτιάχνουν τους νόμους,
γιατί το κάνουν εκ του ασφαλούς. Δεν
έρχονται ποτέ να δουν τι πιάνουν με
τα χέρια τους αυτοί οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία για να παίρνουν 3-4
κατοστάρικα το μήνα». 

«Χωρίς την εργασία τους δεν θα
μπορούσαμε όλοι εμείς να ζούμε, να
έχουμε νοσοκομεία, σχολεία, καθα-
ριότητα, νερό, ρεύμα και όλα τα
υπόλοιπα αγαθά. Ολόκληρη η ιστο-
ρία της ανθρωπότητας έχει καθορι-
στεί από τη δύναμη αυτών των αν-
θρώπων, των παραγωγών, από τη
δύναμη της εργατικής τάξης σήμε-

ρα» τόνισε η Μαρία Στύλλου. «Όμως
δεν είναι μόνο η οικονομική τους δύ-
ναμη. Δεν ήταν μόνο παρούσα στην
πανεργατική απεργία η εργατική τά-
ξη. Έδωσε πολιτικές μάχες. Ήταν
έξω από τα σχολεία για να υπερα-
σπιστεί τα προσφυγόπουλα, ενάντια
στην απειλή των ναζί της Χ.Α.

Στη Βουλή ψηφίσαν προχθές το
4ο μνημόνιο και έβαλαν τα ΜΑΤ να
διαλύσουν τη διαδήλωση. Αλλά οι
βουλευτές είναι απλά οι εκφραστές
μιας κυρίαρχης τάξης που έχει την
οικονομική δύναμη, που έχει τους δι-

καστές, τα ΜΜΕ. 
Απέναντι σε αυτούς το 2015 η ερ-

γατική τάξη που γκρέμισε τους Σα-
μαροβενιζέλους έκανε ένα ιστορικό
άλμα να στηρίξει μια κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ που πίστεψε ότι μπορεί να
συγκρουστεί μαζί τους. Πίστεψε ότι
αρκεί μια κυβέρνηση της Αριστεράς,
αρκεί η ψήφος για να βάλουμε χέρι
σε όλους αυτούς. Αλλά δεν αρκεί
και δεν θα αρκούσε ακόμη και αν ο
Τσίπρας δεν πρόδιδε την εργατική
τάξη. Χρειάζεται να συγκρουστεί
ολόκληρη αυτή η δυνατή τάξη για
να μπορέσει να τους νικήσει. Η ερ-
γατική τάξη να πάρει τα εργοστάσια
και να πετύχει ότι θα μείνουν ανοι-
χτά και θα έχει δουλειά επιβάλοντας
εργατικό έλεγχο, και να προχωρήσει
σε κρατικοποίηση των τραπεζών για
να μπορέσει να διαγράψει το χρέος. 

Με αυτήν την έννοια, η συζήτηση
για τα εκατό χρόνια της Ρώσικης
Επανάστασης που τα έκανε όλα αυ-
τά πράξη δεν αφορά το χθες άλλα
το σήμερα. Οι “εύκολες”, εκλογικές
λύσεις που μέχρι τώρα έμοιαζαν οι
μόνες “ρεαλιστικές” για την εργατι-
κή τάξη δεν λειτουργούν, χρειάζον-
ται ρήξεις και ανατροπές. Και οι ρή-
ξεις χρειάζονται τη σφήνα, χρειάζον-
ται το επαναστατικό κόμμα».

Επαναστατικές απαντήσεις σε έναν κόσμο σε κρίση

Το κλείσιμο του φετινού Μαρξισμού. Οι ομιλήτριες της συζήτησης “Ένας κόσμος σε κρίση” τραγουδούν τη Διεθνή. Από αριστερά: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Βασίλεια Χαρλαύτη, 
Βανίνα Τζουντιτσελί, Γιάννης Χαρατσής, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Μελτέμ Οράλ, Ζωή Ασλάνογλου, Μαρία Στύλλου.
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Δ
εκάδες χιλιάδες διαδήλωσαν
στην πανεργατική απεργία της
17 Μάη στην Αθήνα. Η επιτυχία

της απεργίας και του συλλαλητηρίου
έδειξε ότι το τέταρτο μνημόνιο αντιμε-
τωπίζει τη μαζική οργή των εργατών
και της νεολαίας, το ίδιο και η κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που το ψήφισε.

Οι αντιστάσεις ενάντια στα νέα μέ-
τρα είχαν ξεκινήσει από τις προηγού-
μενες μέρες. Ήδη, παραμονή της πα-
νεργατικής, οι ναυτεργάτες νέκρωσαν
τα λιμάνια μετατρέποντας τελικά τη
48ωρη απεργία τους σε τετραήμερη.
Την ίδια μέρα, οι εργαζόμενοι στα
ΜΜΕ νέκρωσαν την ενημέρωση με
24ωρη απεργία και οι εργαζόμενοι στα
λεωφορεία μπλόκαραν τις συγκοινω-
νίες με στάσεις εργασίας που συνεχί-
στηκαν τις δύο επόμενες μέρες. Ενώ
και η απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για
48ωρη απεργία μετά την πανεργατική
συνέβαλε στον ξεσηκωμό.

Η πανεργατική διαδήλωση ένωσε
όλα τα κομμάτια του δημόσιου και
του ιδιωτικού τομέα. Στη συγκέντρω-
ση των συνδικάτων στην Κλαυθμώ-
νος, δεκάδες ήταν τα πανό των δα-
σκάλων, των καθηγητών και των νη-
πιαγωγών, των εργαζόμενων στα νο-
σοκομεία, τους δήμους και τα
υπουργεία, όλου του δημόσιου το-
μέα που παλεύει ενάντια στις περικο-
πές, για μαζικές προσλήψεις. Ανάμε-
σά τους βρίσκονταν οι εργαζόμενοι
της ΕΥΔΑΠ και των συγκοινωνιών
που αντιστέκονται στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, τα μπλοκ των τραπεζοϋπαλλή-
λων, των εμποροϋπάλληλων, των ερ-
γαζόμενων σε ξενοδοχεία, των μηχα-
νικών, των λεγόμενων “επιστημονι-
κών” φορέων, των εργαζόμενων στα
ναυπηγεία, τα ασφαλιστικά ταμεία,
τις αεροπορικές εταιρίες και δεκά-
δων ακόμα κλάδων. Μαζικά μπλοκ εί-
χαν οι συνταξιούχοι από μια σειρά
χώρους ενάντια στις νέες περικοπές
στις συντάξεις αλλά και πολλά Εργα-
τικά Κέντρα από όλη τη χώρα.

Το πιο εντυπωσιακό -σαν συμμετο-
χή, μέγεθος, μαχητικότητα- μπλοκ εί-
χαν οι εργαζόμενες της Estee Lauder
που διαδήλωναν με αιχμή την κατάρ-
γηση της κυριακάτικης αργίας. Εκα-
τοντάδες γυναίκες δε σταμάτησαν
να φωνάζουν και να τραγουδούν
συνθήματα όπως “Ποτέ, ποτέ την
Κυριακή, είμαστε εργαζόμενες και
έχουμε ζωή” και “Η Κυριακή είναι αρ-
γία, κι εμείς θα την εκάνουμε να είναι
απεργία”. Η παρουσία τους ξεσήκω-
σε κυριολεκτικά όλη την πορεία.

Δεν ήταν το μοναδικό γυναικείο
μπλοκ. Οι απολυμένες καθαρίστριες
της ΟΣΥ και οι εργαζόμενες της ΣΚΟΤ
ήταν επίσης από τα κομμάτια που ξε-
χώρισαν. “Σήμερα είμαστε στο δρόμο

για όλα αυτά τα οποία προσπαθούν να
περάσουν ενάντια στους εργαζόμε-
νους και τα οποία προσπαθεί ο καθέ-
νας μας με κάθε τρόπο να τα σταματή-
σει”, μας είπε η Γρηγορία Ρόκα, πρό-
εδρος του Σωματείου Εργαζόμενων
στη ΣΚΟΤ και εργαζόμενη στην βιομη-
χανία. “Δουλεύουμε στη χημική βιομη-
χανία ΣΚΟΤ στη Μάνδρα Αττικής και εί-
μαστε σε διαμαρτυρία ενάντια στην εκ
περιτροπής εργασία, ενάντια δηλαδή
στα τρία-τέσσερα μεροκάματα το μή-
να. Αυτό μας επιβλήθηκε από τις 12
Δεκέμβρη γιατί η εταιρία υποστηρίζει
ότι έχασε τον πιο σημαντικό της πελά-
τη, ότι δε βγαίνει, δεν έχει δουλειά. 

“Συνεχίζουμε”
Η διαμαρτυρία μας ξεκίνησε από

τις 20 Φλεβάρη και συνεχίζεται μέχρι
σήμερα, στο υπουργείο, στην επιθε-
ώρηση, με τριμερείς, ό,τι μπορούμε
κάνουμε. Θεσμικά δεν έχει βγει κάτι,
όλοι έχουν μείνει μόνο στις διαπι-
στώσεις, ότι είναι καταχρηστικό.
Έχουμε κινηθεί νομικά, περιμένουμε
και συνεχίζουμε. Δε θα σταματήσου-
με τη διαμαρτυρία μας, μέχρι να
δούμε τι θα γίνει και με τα δικαστή-
ρια. Το σωματείο μας υπάρχει τέσσε-
ρα χρόνια τώρα”.

Προσυγκέντρωση στην πλατεία
Κάνιγγος πραγματοποίησε ο Συντο-
νισμός Ενάντια στα Μνημόνια, βαδί-
ζοντας οργανωμένα προς τη συγκέν-
τρωση των συνδικάτων στην Κλαυθ-
μώνος. Επικεφαλής του μπλοκ του
Συντονισμού μπήκαν οι εργάτες γης
από την Γκορυτσά του Ασπρόπυρ-
γου, απαιτώντας τη φυλάκιση της
φασιστικής συμμορίας που έχει ορ-
γανώσει δεκάδες ρατσιστικές επιθέ-

σεις εναντίον τους τους τελευταίους
μήνες. Ακολουθούσαν το Σωματείο
Εργαζόμενων στην Ιντρακόμ, η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ, εργαζόμενοι σε ΜΚΟ-camp,
φοιτητές από το ΤΕΙ Αθήνας, πανό
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Εργατικής
Αλληλεγγύης με το σύνθημα “Εργά-
τες Ενωμένοι - Ποτέ Νικημένοι”.

Μαζί τους από την Κάνιγγος προς
την Κλαυθμώνος βάδισαν οι εργαζό-
μενοι των νοσοκομείων που είχαν
συγκεντρωθεί στο υπουργείο Υγείας.
Πίσω από το πανό της ΠΟΕΔΗΝ βρέ-
θηκε το Συντονιστικό των Νοσοκο-
μείων και τα Σωματεία Εργαζόμενων
στον Άγιο Σάββα, στο Γεννηματά,

στο Αγλαϊα Κυριακού, στο Δρομοκαϊ-
τειο. Στη διαδρομή τα μπλοκ του
Συντονισμού και των νοσοκομείων
συναντήθηκαν με αυτά του ΠΑΜΕ
που είχαν ξεκινήσει από την πλατεία
Εθν. Αντίστασης.

“Είμαστε στο δρόμο για να σταμα-
τήσουμε την εφαρμογή του τέταρ-
του μνημόνιου, για να αναγκάσουμε
τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
σκεφτεί τι έχει υπογράψει, ότι εκλέ-
χτηκε για να υπηρετήσει τα συμφέ-
ροντα του λαού, τα λαϊκά στρώματα
και όχι για να σκύψει το κεφάλι
στους τοκογλύφους της Ευρώπης”,
μας είπε ο Γιώργος Πολυχρονόπου-

λος, ακτινολόγος στον Άγιο Σάββα,
“Τα νοσοκομεία έχουν ήδη τεράστια
προβλήματα, μας λείπουν υλικά, μας
λείπει προσωπικό, κλείνουν τμήματα,
απαξιώνεται το έργο του γιατρού,
του νοσηλευτή, του κάθε επαγγελ-
ματία Υγείας. Δεν έχουμε εργαλεία
να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν
έχουμε άτομα, είμαστε λίγοι, υπε-
ρεργαζόμαστε. Κάνω ειδική μνεία
στο κομμάτι των νοσηλευτών που
αυτή τη στιγμή είναι οι αφανείς
ασθενείς του συστήματος υγείας
γιατί υπερεργάζονται μέχρι εξάντλη-
σης, κυριολεκτικά εξουθενώνονται.
Τα ξέρουν αυτά οι διοικούντες και
συνεχίζουν να φορτώνουν, να χτυπά-
νε το «γαϊδούρι».

“Έχουμε τη δύναμη”
“Έχουμε τη δύναμη να ανατρέ-

ψουμε τα μέτρα, αρκεί να κατεβαί-
νουμε στους δρόμους, να δείξουμε
ότι υπάρχει λαϊκό κίνημα, ότι υπάρ-
χει κινηματική αριστερά, ότι δεν μπο-
ρούν αυτά να τα περάσουν ερήμην
μας. Μας θέλουν κουρασμένους,
απογοητευμένους, στη γωνία στρι-
μωγμένους από τα χτυπήματα. Χρει-
άζεται να μπορούμε να επικοινωνού-
με τα τμήματα, να συντονίζουμε τον
αγώνα, χρειάζεται ανυπακοή. Δεν
μπορούμε να δεχόμαστε κινητικότη-
τα από την πίσω πόρτα, να μειώνεται
το έργο των τμημάτων, να μειώνον-
ται οι κλίνες και να μην αντιδρούμε”.

Όταν η πορεία των συνδικάτων
έφτανε στο Σύνταγμα, τα μπλοκ του
ΠΑΜΕ βρίσκονταν ακόμα έξω από τη
Βουλή. Εκεί η απεργιακή διαδήλωση
ενώθηκε σε μία, συνθέτοντας ένα τε-
ράστιο ποτάμι που πλημμύριζε το
Σύνταγμα, γέμιζε ολόκληρη τη Σταδί-
ου, φτάνοντας ως τη Ομόνοια όπου
μόλις είχαν ξεκινήσει τα μπλοκ που
είχαν συγκεντρωθεί στα Χαυτεία -
όπως της ΛΑΕ- και το Μουσείο -
όπως της Πρωτοβουλίας Πρωτοβάθ-
μιων Σωματείων, μιας σειράς σωμα-
τείων και δυνάμεων της αριστεράς.

Η Πανεργατική της 17 Μάη σημα-
τοδοτεί αφετηρία κλιμάκωσης για
όλους τους χώρους. Αυτός είναι και
ο λόγος που η κυβέρνηση αποφάσι-
σε να διαλύσει το συλλαλητήριο που
καλούσαν τα συνδικάτα και όλες οι
δυνάμεις της αριστεράς την επόμενη
μέρα το απόγευμα στο Σύνταγμα,
την ώρα της ψήφισης των μέτρων
στη Βουλή. Το μόνο που κατάφερε
βέβαια με τα ΜΑΤ και τα χημικά που
χτύπησαν τη συγκέντρωση ήταν να
ξυπνήσει τις χειρότερες μνήμες από
τα έργα και ημέρες των Παπανδρέ-
ου, των Παπαδήμων και των Σαμαρο-
βενιζέλων. Κι αυτό θα το βρει μπρο-
στά της.

“Λέμε ναι στην Κυριακάτικη Αργία”, μας είπε η Νατάσα Κατρανίδου,
πρόεδρος του Σωματείου Estee Lauder Hellas – Γρ. Σαράντης και

Συναφών Επιχειρήσεων. “Η Κυριακή είναι μέρα ξεκούρασης, δεν είναι
μέρα εργασίας. Δεν έχουμε πρόβλημα στο χρόνο για να ψωνίσουμε,
έχουμε οικονομικό πρόβλημα. Λέμε όχι στις μειώσεις του αφορόλογη-
του και των συντάξεων, γενικά λέμε όχι σε όλα τα μέτρα τα οποία έρ-
χονται. Η Κυριακή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα για μας, γιατί
υπάρχουν επιχειρήσεις που τηρούν τις συμβάσεις, όπως στο δικό μας
σωματείο που τηρείται η σύμβαση γιατί υπογράψαμε Συλλογική Σύμβα-
ση το 2011 και εφαρμόζονται όλα τα δικαιώματα, αλλά υπάρχουν και
επιχειρήσεις που παίρνουν τους εργαζόμενους για πέντε ώρες και τους
βάζουν να δουλεύουν οχτάωρα, δεν τους δίνουν τη μέρα ανάπαυσης,
ούτε τους πληρώνουν.

Το ότι στον κλάδο μας εργάζονται πολλές γυναίκες παίζει ρόλο στην
επίθεση, σίγουρα πολλοί θεωρούν ότι είμαστε πιο ευάλωτες, υπάρχει
αυτή η νοοτροπία. Αλλά, όπως βλέπετε, εμείς είμαστε σύσσωμες εδώ
και αποδεικνύουμε ότι είμαστε ίσες, δεν έχουμε καμία διαφορά, μυική
μόνο είναι η διαφορά μας. Το σωματείο το φτιάξαμε το 2009, όταν αρ-
χίσαν τα μέτρα και όλη αυτή η κατάσταση. Είναι πανελλαδικό και είναι
το πιο δυνατό σωματείο του χώρου. Ψηφίζουμε κατά 150 άτομα περισ-
σότερα από όσο ψηφίζει όλος ο υπόλοιπος χώρος, όλες οι εταιρίες μα-
ζί. Όταν οι άνθρωποι δουλεύουν συλλογικά και όχι ατομικά, μπορούν
να έχουν αποτέλεσμα. Μόνο με δράσεις, μόνο στο δρόμο αλλάζουν τα
πράγματα”.

Μ
αζικές και δυναμικές ήταν οι απεργια-
κές συγκεντρώσεις στις 17 Μάη σε
όλη τη χώρα, όπως μας μεταφέρουν

οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης.

“Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη”,
μας είπε ο Γιάννης Κ., “Ο Συντονισμός Ενάν-
τια στα Μνημόνια έκανε προσυγκέντρωση στο
υπουργείο Μακεδονίας Θράκης και μαζί με
άλλα κομμάτια εργαζόμενων και της αριστε-
ράς βαδίσαμε στη συγκέντρωση των συνδικά-
των στο Εργατικό Κέντρο. Μαζική ήταν η πα-
ρουσία των εργαζόμενων του ΟΑΣΘ που βρί-
σκονται σε επίσχεση μαζί πολλά ακόμα σωμα-
τεία, όπως τους εργαζόμενους στο λιμάνι, την
ΕΥΑΘ, τον ΟΣΕ, το υπουργείο Παιδείας, το
Βοήθεια στο Σπίτι, το Συντονιστικό των Νοσο-
κομείων. Ακολούθησε διαδήλωση χιλιάδων
στο υπουργείο Μακεδονίας Θράκης όπου
εκεί, ενώθηκαν και η πορεία του ΠΑΜΕ και η
διαδήλωση της Καμάρας που ήταν μαζικές
επίσης. Το κλίμα ήταν μαχητικό, όλοι συζη-
τούσαν για τη συνέχεια και ποιά θα είναι. Κοι-
νή αίσθηση ήταν ότι τα μέτρα δεν τελειώνουν,
ό,τι κι αν λέει η κυβέρνηση”.

“Πάνω από δυο χιλιάδες εργαζόμενοι και
νεολαίοι διαδήλωσαν στα Γιάννενα”, μας είπε
η Λουίζα Γ., “Στη συγκέντρωση που έγινε στο
Εργατικό Κέντρο συμμετείχαν εργαζόμενοι
στους ΟΤΑ, διοικητικοί του πανεπιστημίου,
ιδιωτικοί υπάλληλοι, εργαζόμενοι στο μέταλ-
λο, ντελιβεράδες και πολλοί καθηγητές, δά-
σκαλοι, εργαζόμενοι από τον ΟΑΕΔ και άλ-
λους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού το-
μέα. Επίσης οι φοιτητές από την εστία της
Δόμπολης και όλη η αριστερά. Η διαδήλωση
βάδισε στον κεντρικό δρόμο της πόλης και
κατέληξε στη Νομαρχία. Οι συζητήσεις μας
με τους απεργούς ξεκινούσαν από τα μέτρα
και την ανάγκη κλιμάκωσης της εργατικής αν-
τίστασης σε κάθε χώρο δουλειάς μέχρι τη συ-
νολική εναλλακτική στα μνημόνια και τις επι-
θέσεις. Το πώς συνεχίζουμε τη μάχη αλλά και
πώς οργανώνουμε την επιτυχία των κινητοποι-
ήσεων από τα κάτω, με συνελεύσεις και συν-
τονισμό, ήταν στο κέντρο”.

“Εκατοντάδες συμμετείχαν στην απεργιακή
συγκέντρωση στην πλατεία της Αγοράς και
πορεία στα Χανιά”, μας είπε ο Ειρηναίος Μ.,
“Συμμετείχαν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε.
Χανίων, οι φοιτητές από τις σχολές του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ Χα-
νίων, συμβασιούχοι των ΟΤΑ που πραγματο-
ποίησαν διαμαρτυρία στα γραφεία της Νέας
Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
το ΣΕΚ, η Πρωτοβουλία Αντίστασης, το Εργα-
τικό Κέντρο, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών
και Βιοτεχνών Ν. Χανίων, η ΛΑΕ και η αναρχι-
κή συλλογικότητα Azadi. Επίσης ο Σύλλογος
Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Χανίων, ο
Σύνδεσμος Ιδιοκτητών και Καθηγητών Φροντι-
στηρίων Ξένων Γλωσσών Palso και αγρότες
από την Κουντούρα, στην πρώην επαρχία Σε-
λίνου που μοίρασαν οπωρολαχανικά στους
παρευρισκόμενους. Μαζική επίσης συμμετοχή
είχε η απεργιακή συγκέντρωση και πορεία
που πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ. Και στις δύο

πορείες εκφράστηκε η στήριξη στον απεργια-
κό αγώνα και στα αιτήματα των ναυτεργα-
τών”.

“Η πανεργατική στο Βόλο στέφθηκε με επι-
τυχία”, μας είπε ο Γιάννης Σ., “Η συμμετοχή
των απεργών από τον ιδιωτικό τομέα και τα
εργοστάσια έφτασε το 60-70%. Παρά τη βρο-
χή, εκατοντάδες απεργοί κατέβηκαν στην πο-
ρεία που καλούσαν τα συνδικάτα και το Εργα-
τικό Κέντρο στην πλατεία Ελευθερίας. Οι
απεργοί της ΟΕΒΕΜ απαιτούσαν μείωση της
φορολογίας στα εμπορικά καταστήματα και
ποτέ δουλειά την Κυριακή. Μαζικό ήταν το πα-
νό του συνδικάτου ηλεκτρολόγων Μαγνησίας
και του ΟΤΑ όπου νηπιαγωγοί και εργαζόμενοι
σε παιδικούς σταθμούς βγήκαν κόντρα στα
νέα μέτρα. Ακολουθούσαν η ΕΛΜΕ και ο Ιατρι-
κός Φαρμακευτικός Σύλλογος Μαγνησίας. 

Με τους εργάτες
Με απόφαση γενικής συνέλευσης ο φοιτητι-

κός σύλλογος της Ειδικής Αγωγής ενώθηκε
με τους εργάτες απαιτώντας από την κυβέρ-
νηση να πάρει πίσω την τροπολογία που δια-
λύει το μέλλον τους και να κάνει μαζικές
προσλήψεις στην παιδεία. Μετά από πρωτο-
βουλία της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ, πρόσφυγες από
το στρατόπεδο του Μόζα κατέβηκαν και φώ-
ναξαν για να ανοίξουν τα σύνορα και να κλεί-
σουν τα καμπ. Μαζί με αυτό τον κόσμο βρί-
σκονταν το ΣΕΚ, η ΛΑΕ και άλλες δυνάμεις
της αριστεράς”.

“Εκατοντάδες διαδηλώσαμε στην Πάτρα,
στη συγκέντρωση που ξεκίνησε από το Εργα-
τικό Κέντρο και βάδισε στους δρόμους της
πόλης”, μας είπε ο Νεκτάριος Χ., “Συμμετεί-
χαν οι εργαζόμενοι από το νοσοκομείο του
Ρίο, η Ένωση Γιατρών, η ΕΛΜΕ, οι εμποροϋ-
πάλληλοι και δυνάμεις της αριστεράς, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΛΑΕ και άλλοι. Οι περισσό-
τεροι έλεγαν ότι «επιτέλους, βγήκε πανεργατι-
κή απεργία» αλλά έκφραζαν και την αγωνία
τους για τη συνέχεια. Το γεγονός ότι την επό-
μενη μέρα, την ώρα της ψήφισης των μέτρων,
έγινε συλλαλητήριο και στην Πάτρα, ύστερα
από κάλεσμα πρωτοβάθμιων σωματείων της
ΕΛΜΕ, της ΕΜΔΥΔΑΣ, των εργαζόμενων στην
περιφέρεια και την αποκεντρωμένη διοίκηση,
αλλά των δυνάμεων της πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ
αριστεράς, έδειξε τη διάθεση που υπάρχει για
κλιμάκωση”.

“Πάνω από 1500 άτομα διαδήλωσαμε συνο-
λικά στο Ηράκλειο”, μας είπε ο Κώστας, φοι-
τητής στο Φυσικό, “Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ
ξεκινήσαμε με προσυγκέντρωση στο Άγαλμα
Βενιζέλου κι από εκεί πήγαμε οργανωμένα
στο Εργατικό Κέντρο, όπου συγκεντρώθηκαν
οι συμβασιούχοι του δήμου, η ΕΛΜΕ, οι αρ-
χαιολόγοι και άλλα σωματεία καθώς και οι
φοιτητές του Βιολογικού και άλλων σχολών.
Ακολούθησε δυναμική πορεία στους δρόμους
της πόλης. Οι περιοδείες μας στους χώρους
δουλειάς τις προηγούμενες μέρες, προετοι-
μάζοντας την απεργία, έδειχαν ότι όλοι θέ-
λουν να παλέψουν και ότι απαιτούν κλιμάκω-
ση”.

Επιμέλεια-ρεπορτάζ: Λένα Βερδέ

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

Βόλος
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Ηαφετηρία για αυτή τη συζήτηση, είπε ο
Πάνος Γκαργκάνας στο άνοιγμα της εισή-

γησής του, είναι η διαπίστωση ότι αυτή τη
στιγμή "χιλιάδες και χιλιάδες εργαζόμενοι"
αναζητούν μια τέτοια αριστερή εναλλακτική.
Αυτό φάνηκε ανάγλυφα στην πανεργατική
απεργία της περασμένης εβδομάδας.

Ποιοι θα έπρεπε να είναι, όμως, οι άξονες
μιας τέτοιας πρότασης;

"Πρώτος άξονας πρέπει να είναι, αναμφισβή-
τητα, η κοινή δράση. Πρέπει να είναι η στήριξη
χωρίς ναι-μεν-αλλά για τον κόσμο που παλεύει
σε όλα τα μέτωπα που έχουν ανοίξει. Υπάρχουν
ανοιχτοί αγώνες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις,
ενάντια στα κλεισίματα, για τον κόσμο που μένει
απλήρωτος, για τα ζητήματα της χρηματοδότη-
σης στους χώρους της Παιδείας, της Υγείας, της
πρόνοιας, για τις επιθέσεις στις εργασιακές σχέ-
σεις, για την αργία της Κυριακής. Αυτές είναι μά-
χες που είναι ξεκινημένες και το πρώτο βήμα εί-
ναι να καταφέρουμε να οργανώσουμε ότι οι δυ-
νάμεις της πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς
έχουν μια κοινή δράση στη στήριξη αυτών των
αγώνων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Ένας δεύτερος άξονας είναι ότι αυτοί οι
αγώνες έχουν προοπτική. Και είναι δικό μας
καθήκον να ανοίγουμε αυτά τα ζητήματα της
προοπτικής, να βάζουμε ότι η προοπτική πρέ-
πει να είναι ανατρεπτική. Τι σημαίνει αυτό;

Σημαίνει κατάργηση όλων των μνημονίων. Μπορεί
να μοιάζει ότι είναι ένα αίτημα που έρχεται από το
παρελθόν αλλά είναι ένα αίτημα το οποίο δεν έχει τε-
λειώσει. Και επομένως το όχι στο 4ο μνημόνιο, όχι
στα μνημόνια παλιά και νέα, είναι ένα πρώτο κρατού-
μενο σε σχέση με την προοπτική.

Είναι το ζήτημα των κρατικοποιήσεων σαν
απάντηση και απέναντι στις ιδιωτικοποιήσεις αλ-
λά και απέναντι στα κλεισίματα. Και απέναντι στα
κομμάτια που ιδιωτικοποιήθηκαν το προηγούμε-
νο διάστημα. Και άρα το θέμα της επιστροφής
όλων αυτών των κομματιών στο δημόσιο είναι
απαραίτητο συστατικό στοιχείο της προοπτικής
που πρέπει να μπαίνει από τη δική μας τη μεριά.

Σημαίνει ρήξη με το Ευρώ και την ΕΕ. Και αυτό
ασφαλώς συνδέεται με τις κρατικοποιήσεις, ιδιαί-
τερα στο θέμα των τραπεζών, αλλά δεν περιορίζε-
ται μόνον εκεί. Είναι κομμάτι της προοπτικής το
ποιός ελέγχει τα κλειδιά της οικονομίας. Το νόμι-
σμα, τις τράπεζες, τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αλλά
και μια σειρά από άλλα ζητήματα.

Είμαστε σε μια περίοδο που λόγω της κρίσης του
καπιταλισμού διεθνώς οξύνονται οι ανταγωνισμοί.
Οξύνονται οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις. Το θέμα
της απεμπλοκής από αυτόν τον ανταγωνισμό και τις
επεμβάσεις είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα που χρει-
άζεται να μπαίνει από τη δική μας πλευρά.

Το αίτημα έξω από το ΝΑΤΟ, το να κλείσουν
οι βάσεις. Το γεγονός ότι τα αιτήματα αυτά είναι
παλιά δεν σημαίνει ότι δεν είναι επίκαιρα. Είναι

πιο επίκαιρα από μια προηγούμενη περίοδο και
έχουν συμπληρωθεί και από άλλες πλευρές
όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα της διακο-
πής των σχέσεων με το Ισραήλ, τη διακοπή της
συνεργασίας με την Αίγυπτο του Σίσι κλπ.

Και το ζήτημα της αλληλεγγύης επανέρχεται
στην επικαιρότητα. Γίνεται λόγος για διαμελι-
σμό της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Οι εγ-
κληματίες που ευθύνονται για αυτή την κατά-
σταση -ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, η ΕΕ, η
Ελλάδα, η Τουρκία- ξανανοίγουν τις πληγές. Η
συμπαράσταση στους λαούς των Βαλκανίων,
στους λαούς της Μέσης Ανατολής, στους λα-
ούς της Τουρκίας πρέπει να είναι κομμάτι της
πρότασης για το που πάμε, ποια προοπτική
έχουν αυτοί οι αγώνες, τι βάζει στο τραπέζι η
δικιά μας πλευρά...

Συντροφικός διάλογος
Δεν είμαστε ενιαίοι όσοι βρισκόμαστε στα

αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ανάγκη από
συντροφικό διάλογο. Δεν είναι λυμένα, δεν εί-
ναι κλειστά όλα αυτά τα ζητήματα. Πάρα πολ-
λά παραμένουν ανοιχτά. Νομίζω ένα κεντρικό
ζήτημα που χρειάζεται να ανοίξουμε το διάλο-
γο συντροφικά είναι το τι θα γίνει αν το κίνημα
καταφέρει να φτάσει στο σημείο να αρχίσει να
υλοποιεί αυτά τα αιτήματα. Τι κατάσταση θα
δημιουργηθεί; Χρειάζεται να έχουμε μια εικό-
να, μια απάντηση. Γιατί με έμμεσο τρόπο έχει
ανοίξει αυτή η ιστορία. Από την ηγεσία του
ΚΚΕ. “Με αυτά που λέτε για το Ευρώ, για την
ΕΕ, για τα μνημόνια”, λέει, “κινδυνεύετε να γί-
νεται ουρά της ευρωσκεπτικιστικής αστικής τά-
ξης”. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι: δεν κινδυ-
νεύουμε ότι θα μας αγκαλιάσουν οι αστοί. Θα
προσπαθήσουν να μας στραγγαλίσουν αν φτά-
σουμε ποτέ σ' αυτό το σημείο.

Είναι απαραίτητη η συζήτηση και σε σχέση με
την έννοια της "ανταγωνιστικότητας". Με την αν-
τίληψη που λέει ότι το πρόβλημα έχει προέλθει
από την πεσμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνι-
κής οικονομίας. Και άρα λύση βρίσκεται σε μια
παραγωγική ανασυγκρότηση -με υποτίμηση του
νομίσματος, με επιχειρήσεις που θα συνεργά-
ζονται για την υποκατάσταση των εισαγωγών,
για να κατακτήσουμε εξαγωγικές αγορές κλπ.

Η πιο δουλεμένη πρόταση σε αυτόν τον τομέα
προέρχεται από τον σύντροφο Λαπαβίτσα. Χρει-
άζεται να ξεπεράσουμε τα όρια αυτής της πρότα-
σης, να δούμε δηλαδή ότι δεν είναι θέμα ανταγω-
νιστικότητας αλλά ότι η υλοποίηση αυτών των
αξόνων που βάζουμε σαν προοπτική θα χρειαστεί
μια σύγκρουση η οποία θα είναι σφοδρή.

Για αυτό από τη δικιά μας πλευρά λέμε ότι αυ-
τή η κοινή δράση, αυτή η προσπάθεια, η πέρα
από το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά, θα πρέπει να είναι επα-
ναστατική για να μπορέσει να φτάσει ότι αυτές οι
προτάσεις, αυτές οι κατευθύνσεις, αυτές οι δρά-
σεις θα μπορέσουν πραγματικά να υλοποιηθούν".

ΟΧρήστος Λάσκος ξεκίνησε την ομιλία
του με μια ανάλυση για το μέγεθος και

τη φύση της κρίσης μέσα στην οποία ζούμε.
"Δεν φαίνεται κανένα σημάδι υπέρβασης...
Μάλλον νέα επεισόδια παροξυσμού θα έχου-
με".

Ο ελληνικός καπιταλισμός έχει καταφέρει
μέσα από την επίθεση των μνημονίων "να
ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση του στον
ταξικό πόλεμο και αυτό είναι ένα κρατούμενο
που δεν πρέπει να το παραβλέπουμε. Έχου-
με δηλαδή, για να θυμηθούμε το παλιό σύν-
θημα από την ανάποδη, μια επίθεση τάξης
εναντίον τάξης συντριπτικού χαρακτήρα -που
θα διδάσκεται στο μέλλον, αν δεν ισοπεδωθεί
το σύμπαν, στα πανεπιστήμια ως ειδική περί-
πτωση".

"Δεδομένων αυτών θα μιλήσω για τρία
πράγματα που νομίζω ότι δεν πρέπει να οδη-
γούν τη σκέψη μας.

Το πρώτο. Η ανάλυση του "καλού λαϊκι-
σμού" είναι εντελώς έωλη. Λογικές ότι η αρι-
στερά θα μπορούσε να απευθυνθεί στη μεγά-
λη πλειοψηφία με την έννοια του 99% της
κοινωνίας απέναντι σε μια πολύ μικρή μει-
οψηφία η οποία έχει συμφέροντα από την
ασκούμενη πολιτική είναι εσφαλμένες πολιτι-
κές. Είναι αντίληψη η οποία ξεφεύγει από την
ταξική ανάλυση και δημιουργεί τεράστια
προβλήματα στη συνέχεια στις απαντήσεις.
Γιατί αν δεν έχεις μια άποψη για το κοινωνικό
υποκείμενο που μπορεί να αναλάβει την αντε-
πίθεση και την ανατροπή είναι σίγουρο ότι θα
χάσεις. Δεν έχεις καμιά ελπίδα δηλαδή.

Αυτό συνδέεται με το δεύτερο. Δεν έχω κα-
μιά συμπάθεια σε πατριωτικές προσεγγίσεις,
σε εκκλήσεις τέτοιου είδους κλπ. Καταλαβαί-
νω πάρα πολύ καλά τη διάθεση απεύθυνσης
στο μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων.
Αλλά κατά τη γνώμη μου με κριτήρια πολύ
αυστηρά. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ανεξαρτή-
τως προθέσεων, να μετατρέψεις κάτι που εί-
ναι σκληρός ταξικός πόλεμος σε πόλεμο με-
ταξύ εθνών, να έχεις μια τέτοια σύλληψη των

πραγμάτων, που είναι πάρα πολύ προβλημα-
τική πολιτικά. Η Γερμανία κυριαρχεί στην Ευ-
ρώπη. Όχι. Ο Γερμανικός καπιταλισμός, η
Γερμανική άρχουσα τάξη καθοδηγεί την ευ-
ρωπαϊκή άρχουσα τάξη στην επίθεση ενάντια
στην ευρωπαϊκή εργατική τάξη.

Σχήμα
Το τρίτο είναι ότι δεν θα πρέπει καθόλου

να ελκόμαστε από κεϋνσιανές πολιτικές. Κα-
θόλου. Δεν έχουμε καμία ελπίδα διαμορφώ-
νοντας προγράμματα τα οποία βασίζονται
στην επεκτατική ζήτηση και στις δημοσιονο-
μικές και νομισματικές προϋποθέσεις για αυ-
τό που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τη ζωή
των ανθρώπων και τούτο και το άλλο. Είναι
εντελώς εσφαλμένο σχήμα. Πρέπει να απορ-
ριφθεί απολύτως γιατί κάνει και ένα μεγάλο
έγκλημα απέναντι στη μαρξιστική θεωρητική
παράδοση.

Εμείς ξέρουμε ότι ο όρος για να ξεκινήσουν
οι επενδύσεις, που είναι απαραίτητη προϋπόθε-
ση για να πάρει μπροστά η συσσώρευση, είναι
η ανάταξη της κερδοφορίας. Δηλαδή όλα αυτά
που είπα προηγούμενα ως απαραίτητη εκκαθά-
ριση. Η κερδοφορία πρώτα, οι επενδύσεις μετά.
Αν την κάνουμε αλλιώς την συνεπαγωγή αυτή
κινδυνεύουμε να νομίζουμε ότι μπορούμε να κά-
νουμε απευθύνσεις στο μικρό κεφάλαιο στη χώ-
ρα, για παράδειγμα, σε τμήματα κοινωνικών τά-
ξεων που δεν είναι εργατική τάξη, αγνοώντας
ότι αυτά τα στρώματα έχουν μετωπικά αντίθετα
συμφέροντα από την εργατική τάξη. Και αν
έχουν τρόπο να επιβιώνουν είναι ισοπεδώνον-
τας την εργατική τάξη την οποία απασχολούν.

Δεν υπάρχει εναλλακτική που δεν έχει αντι-
καπιταλιστικό χαρακτήρα. Υπάρχουν 2000
παραγωγικές επιχειρήσεις οι οποίες κλείσανε
τα τελευταία χρόνια. Δεν υπάρχει περίπτωση
με κεϋνσιανές πολιτικές να επανεκκινήσεις
αυτά τα εργοστάσια. Η απαλλοτρίωση, η επί-
ταξη, η ανάληψη από τους εργαζόμενους εί-
ναι η μόνη λύση.

Μπορεί να γίνει; Δύσκολο. Αλλά αυτό είναι.

Η κοινή δράση στο πλευρό των προσφύγων και ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής μπήκε στη συζήτηση
σαν παράδειγμα για τις δυνατότητες που υπάρχουν για ενωτική παρέμβαση της Αριστεράς

Πάνος Γκαργκάνας

Χρήστος Λάσκος

Το απόγευμα της Κυριακής 21 Μάη πραγματοποιήθηκε, σε μια κατάμεστη

αίθουσα, η συζήτηση με τίτλο "Η Αριστερή Εναλλακτική" και ομιλητές τον

Πάνο Γκαργκάνα από το ΣΕΚ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τον Χρήστο Λάσκο από

τη Δικτύωση Ριζοσπαστικής Αριστεράς, τον Παναγιώτη Λαφαζάνη από τη

Λαϊκή Ενότητα και τον Άγγελο Χάγιο από το ΝΑΡ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Στο δισέλιδο αυτό παρουσιάζουμε μια περίληψη από τις εισηγήσεις τους.

Ο απαραίτητος διάλογος για την Αριστερή Εναλλακτική
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Θετικά αντιμετώπισε και ο Παναγιώτης Λαφα-
ζάνης την ιδέα της κοινής δράσης της πέρα

από τον ΣΥΡΙΖΑ αριστεράς. Έκλεισε την ομιλία
του με τα παρακάτω λόγια:

"Στην αριστερά υπάρχουν διαφορές. Αλλά δεν
υπάρχουν μόνο διαφορές. Και η αριστερά νομίζω
ότι αν θέλει να ανοίξει σήμερα δρόμους και να μη
μένει μια δύναμη απλώς διαμαρτυρίας, αναμονής
ή το να επαγγέλεται αλλαγές για την άλλη ζωή αυ-
τό που χρειάζεται σήμερα είναι να αναπτύξει μια
νέα ενωτική κουλτούρα... Πάνω σε αυτή τη βάση
χρειάζεται άμεσα να αναπτυχθεί μια μεγάλη ενωτι-
κή πρωτοβουλία κοινής δράσης, συνεργασίας,
συμπόρευσης, συμπαράταξης, ενός κοινού μετώ-
που όλων των αριστερών δυνάμεων στη βάση των
επίκαιρων στόχων μιας επίκαιρης για το σήμερα
εναλλακτικής λύσης με στρατηγικές προοπτικές".

Η εισήγησή του επικεντρώθηκε σε τέσσερις πα-
ρατηρήσεις. Η πρώτη είναι η εμπειρία από τις
προηγούμενες επαναστάσεις:

"Είμαστε στα 100 χρόνια από την Οκτωβριανή
Επανάσταση. Στα εκατό αυτά χρόνια γίνανε πλή-
θος επαναστατικά εγχειρήματα. Νικηφόρα επανα-
στατικά εγχειρήματα τα οποία, όμως, δεν μπόρε-
σαν να ανοίξουν δρόμους σε μια νέα κοινωνία.
Απέτυχε το μεγάλο Σοβιετικό πείραμα. Απέτυχε η
Κινέζικη επανάσταση. Απέτυχε η επανάσταση του
Βιετνάμ. Απέτυχε τελικώς η Κούβα. Δεν υποβαθμί-
ζω τις μεγάλες κατακτήσεις και τις μεγάλες επι-
τεύξεις αυτών των επαναστάσεων. Αλλά η τελική
κατάληξη δεν ήταν θετική.

Όλα αυτά τα εγχειρήματα από ένα σημείο και
πέρα είχαν δυο μειονεκτήματα μεγάλα. Ένα, έρε-
παν προς τον αυταρχισμό. Και δεύτερον από ένα
σημείο και πέρα τουλάχιστον η παραγωγικότητα,
η αποδοτικότητα, η καινοτομία, το ευρηματικό
πνεύμα των οικονομιών, η δυνατότητα τους δηλα-
δή να αναζωογονούνται και να ανανεώνονται είχε
χαθεί.... Με δυο λόγια, για να το συμπυκνώσω, σή-
μερα χρειαζόμαστε ένα νέο Κεφάλαιο. Ένα νέο
Κεφάλαιο το οποίο δεν θα κάνει απλώς κριτική
του καπιταλισμού... αλλά θα επικεντρωθεί κυρίως
θα έλεγα στην κριτική του σοσιαλισμού και των
σοσιαλιστικών εγχειρημάτων και θα αναδεικνύει
ένα καινούργιο σοσιαλιστικό πρότυπο.

Δεύτερη παρατήρηση. Νομίζω ότι το επίκαιρο,
το κεντρικό θέμα σήμερα, είναι πως θα απαλλα-

γούμε από τα μνημόνια και τη λιτότητα και θα
ανοίξουμε το δρόμο για ένα νέο ριζοσπαστικό με-
ταβατικό οικονομικό πρότυπο με σοσιαλιστική
προοπτική.

Ο ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε. Αλλά θα πρέπει να μελετη-
θεί το πείραμα. Που τελικά απέτυχε και γιατί;
Υπήρχε δυνατότητα να κάνει κάτι διαφορετικό;
Βεβαίως υπήρχε δυνατότητα να κάνει κάτι διαφο-
ρετικό... Αυτό όμως είχε μια προϋπόθεση: να μην
υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο και να υπάρξει άμε-
ση έξοδος από την ευρωζώνη.

Στάση πληρωμών
Αυτή η άμεση έξοδος από την ευρωζώνη θα ήταν

το κλειδί εκείνο που θα άνοιγε την δυνατότητα να
υπάρξει στάση πληρωμών στη χώρα, επομένως
διαδικασία για την διαγραφή του χρέους, να στα-
ματήσει η Ελλάδα να βρίσκεται υπό κηδεμονία...

Τρίτη παρατήρηση. Η έξοδος από την Ευρωζώ-
νη, βεβαίως, ανοίγει τον δρόμο ταυτόχρονα και
για την αποδέσμευση από την ΕΕ. Δεν μπορεί να
υπάρξει έξοδος από την Ευρωζώνη με ένα ριζο-
σπαστικό πρόγραμμα χωρίς να κινηθούν ταυτό-
χρονα οι διαδικασίες εξόδου και αποδέσμευσης
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η αποδέσμευση, όμως, από την ΕΕ δεν μπορεί
να υποκαταστήσει σε καμία περίπτωση το κομβικό
σημείο που είναι η έξοδος από το ευρώ διότι αυτό
είναι το πιο δύσκολο, αυτό είναι το συγκρουσιακό.
Δείτε το Brexit... Αν η Βρετανία ήταν στο ευρώ η
διαδικασία δεν θα ήταν μακρόχρονη, θα έπρεπε
να γίνει σε χρόνο ντε-τέ και με μεγάλες αντιπαρα-
θέσεις και συγκρούσεις και οικονομικές, θα έλεγα,
συνέπειες και διαφοροποιήσεις".

Η σημασία μιας ενωτικής πρωτοβουλίας είναι
πολύ μεγάλη, σύμφωνα με τον Λαφαζάνη:

"Θα άλλαζε κυριολεκτικά το πολιτικό σκηνικό.
Χαιρετίζουμε τις τελευταίες κινητοποιήσεις που
έδειξαν ότι υπάρχει μια αναζωογόνηση του κινή-
ματος. Δεν πετάμε στα σύννεφα αλλά είναι ένα
θετικό σημάδι. Νομίζω ότι αν εργαστούμε όλοι μα-
ζί σε αυτή την ενιαία κατεύθυνση του κινήματος,
του διαλόγου, της συνεργασίας, του μετώπου
γρήγορα μπορεί να δούμε καταστάσεις πολύ δια-
φορετικές στη χώρα μας. Καταστάσεις πολύ πιο
ελπιδοφόρες, πολύ πιο αισιόδοξες".

“Δεν μας φταίει ο κόσμος που δεν κι-
νείται όταν μετά τη θύελλα, τη λαί-

λαπα, την ισοπεδωτική, την εγκληματική
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μια ορισμένη
κοιλιά, ένα ορισμένο μπλακ ουτ των κινη-
τοποιήσεων" είπε ο Άγγελος Χάγιος στην
αρχή της δικής του ομιλίας. 

"Ας δούμε πρώτα τις δικές μας ευθύνες.
Είναι ζήτημα ευθύνης της επαναστατικής
αριστεράς, της μαχόμενης αριστεράς ευ-
ρύτερα, γενικά της αριστεράς... Ο κόσμος
όταν βρίσκει ευκαιρία εκφράζεται. Και το
είδαμε σε αυτές τις κινητοποιήσεις που γί-
νανε τις τελευταίες ημέρες, που έδειξαν
μια όχι απλώς ταξική διάθεση αλλά και μια
αμφισβήτηση της πολιτικής απάτης του
ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ καθώς και όλης της
δεξιάς και της κεντροδεξιάς -στην ουσία
συμπολίτευσης που τον στηρίζει."

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και αυτός
στην ανάγκη να "πάμε με λογική ταξικής
σύγκρουσης": "Δηλαδή όχι με παρακάλια
για επενδύσεις και ανασυγκρότηση αλλά
ρήξη με τα κέρδη, καμιά ανοχή στην ανά-
ταξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου -
που δεν μπορεί να φέρει πραγματικά
προς όφελος των εργαζομένων λύσεις
στα ζωτικά τους προβλήματα".

Η αριστερά (πέρα από τον ΣΥΡΙΖΑ) δεν
είναι ενιαία. Υπάρχουν διαφορές. Ένα
πρώτο ζήτημα είναι η αντιμετώπιση της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας:

"Σε αυτό το σημείο θέλω τα τονίσω, κρί-
σιμο θέμα είναι στο διάλογο αυτό, η συζή-
τησή μας για την ανεξαρτησία του μαζι-
κού συνδικαλιστικού κινήματος της εργα-
τικής τάξης από ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, από τον
αστικοποιημένο συνδικαλισμό, τον συνδι-
καλισμό της ήττας. Είναι κρίσιμο ζήτημα
διαχωρισμού αποφασιστικού για να μπο-
ρεί να προχωρήσει το εργατικό κίνημα σε
ένα τέτοιο επίπεδο πολιτικού αγώνα που
να επιβάλει τέτοιου τύπου λύσεις και που
σε αυτό καλούμε σε κοινή δράση όλες τις
μαχόμενες δυνάμεις... Υπάρχουν αντιπα-
ραθέσεις και μεταξύ μας στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Δεν ήρθα εδώ για να τις αναπαράγω...

Ωστόσο το ζήτημα του να γίνουν βήματα
σε ανεξάρτητο ταξικό συντονισμό και με
περιεχόμενο και με μορφές των συνδικά-
των, των επιτροπών αγώνα, γενικά των
αγωνιζόμενων τμημάτων της εργατικής
τάξης, είναι κρίσιμο ζήτημα και είναι ζήτη-
μα στην πράξη υπέρβασης κομματικοκεν-
τρικού τύπου και αφορά όλους μας εδώ...
είναι στοιχείο πρόσκλησης προς τις άλλες
δυνάμεις και τους συντρόφους της μαχό-
μενης αριστεράς".

Εμπειρία
Ένα δεύτερο ζήτημα είναι η αποτίμηση

της εμπειρίας της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ:
"Κρίσιμο όμως θέμα, αυτό που ζει σήμερα
ο εργαζόμενος, η νεολαία, είναι η υπόθε-
ση ΣΥΡΙΖΑ. Πως ξεκίνησε και πως έφτασε
εδώ που έφτασε. Είναι κρίσιμο ζήτημα να
υπερβούμε όχι απλώς τον ΣΥΡΙΖΑ, ως
προδότη, ως απατεώνα κλπ κλπ -που όλα
αυτά του χρειάζονται- αλλά να υπερβείς
το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ το οποίο με ανησυ-
χία σημειώνω ότι αναπαράγεται...."

Η ανάγκη υπέρβασης της διάσπασης
και του κατακερματισμού μέσα στην "μα-
χόμενη αριστερά" είναι μεγάλη. Όμως πί-
σω από αυτή την πολυδιάσπαση, σύμφω-
να με τον Χάγιο, βρίσκεται "η διάσπαση
της αριστεράς από την εργατική τάξη,
από το σώμα της εργατικής τάξης", το γε-
γονός ότι "αλληθωρίζει προς άλλα τμήμα-
τα, άλλες τάξεις και κυρίως τμήματα της
αστικής τάξης. Εμείς το έχουμε ζήσει και
εντός του ΚΚΕ αυτό..."

Ως εκ' τούτου ο διάλογος και η κοινή
δράση της "μαχόμενης αριστεράς" θα
πρέπει να συνοδεύεται και από την "αυτο-
τελή συγκρότηση της επαναστατικής, αν-
τικαπιταλιστικής και σύγχρονης κομμουνι-
στικής αριστεράς που εκτός απ' όλα τα
άλλα θα είναι και νεύρο προωθητικό -δεν
θα οδηγεί σε διάσπαση αλλά σε προωθη-
τικό χαρακτήρα στο ευρύτερο αυτό μάχι-
μο κοινωνικό αγωνιστικό μέτωπο ρήξης
και ανατροπής".

Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και
δεν επιτρέπεται εκ μέρους της αριστεράς να μιλά-
με για υπέρβαση της κρίσης. Εμείς κάνουμε μια πο-
λιτική η οποία θέλει να βοηθήσει την εργατική τάξη
να σταθεί στα πόδια της, να ενισχύσει τη θέση της.
Δεν υπερβαίνουμε την καπιταλιστική κρίση γενικώς.

Μπαίνει σαν απόλυτη προϋπόθεση για να πάμε
παραπέρα να ενωθούμε πολλοί, να συμπράξουμε
πολλοί και να συζητήσουμε σε βάθος. Τι θα πει πα-
ραγωγικός ανασχηματισμός; Τι είναι εργατικός
έλεγχος; Πως ακριβώς υλοποιείται; Ποια οικονομι-
κή πολιτική με τη συγκεκριμένη κοινωνική διάρ-
θρωση; Τι σημαίνει ακριβώς δημόσιες τράπεζες
και νομισματική πολιτική από μια κυβέρνηση αυτού
του είδους που έχει αυτή τη βούληση και αυτές τις
προοπτικές.

Έχοντας τέτοιου τύπου επείγουσες αναγκαιότη-
τες νομίζω ότι πάρα πολλά από αυτά που κάνουμε
και μας αποτρέπουν από το να συζητάμε είναι
απλώς πολυτέλειες".

Παναγιώτης Λαφαζάνης Άγγελος Χάγιος

Ο απαραίτητος διάλογος για την Αριστερή Εναλλακτική

Οι κατάμεστη αίθουσα της συζήτησης για την αριστερή εναλλακτική. 
Στο πάνελ από αριστερά: Π. Γκαργκάνας, Α. Χάγιος, Α. Ερωτοκρίτου, Χ. Λάσκος, Π. Λαφαζάνης
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Μ
ου ζητήθηκε να μιλήσω για το τοξικό
φαινόμενο Τραμπ. Πρέπει λοιπόν πρώ-
τα να πω για τα χρόνια που προηγή-

θηκαν, ώστε να καταλάβουμε τι συμβαίνει στις
ΗΠΑ. Τα ΜΜΕ και το κεφάλαιο γενικά έχουν
κάνει τεράστιες προσπάθειες να αποβλακώ-
σουν τον κόσμο: επί Τζορτζ Μπους για παρά-
δειγμα, η άκρα δεξιά αγόρασε χιλιάδες ραδιο-
σταθμούς. Με τις –«ψυχαγωγικές» παρά ενη-
μερωτικές- εκπομπές τους δημιούργησαν ένα
ακροατήριο λευκών νέων που πίστευαν ότι αυ-
τοί είναι οι μόνοι αμερικάνοι, ότι έχουν πετα-
χτεί στην απέξω και ότι το πρόβλημά τους εί-
ναι οι μαύροι.

Ωστόσο η φτώχεια που υφίστανται όλοι ξεκινά-
ει ήδη από τον Ρεπουμπλικάνο Ρήγκαν, όταν οι
καπιταλιστές άρχισαν να βγάζουν βιομηχανίες
εκτός της χώρας για να κονομήσουν. Το ίδιο συ-
νέχισε ο Κλίντον ως Δημοκράτης. Στην πραγματι-
κότητα υπάρχει ένα κόμμα με δύο πτέρυγες, και
τους λέμε «Ρεπουμπλικανοκράτες».

Όταν εκλέχτηκε ο Ομπάμα –που λέω ξεκάθαρα
ότι ήταν ένας κακός πρόεδρος-, αυτός και οι Δη-
μοκρατικοί πίστεψαν αφελώς ότι μπορούν να συ-
νεργαστούν με όλους. Αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι
ήταν αποφασισμένοι να μην αφήσουν να περάσει
τίποτε από τα προοδευτικά -έστω στα λόγια- μέ-
τρα του. Την ίδια στιγμή, δεξιοί κυβερνήτες σε
όλη τη χώρα διεξήγαγαν μια πανεθνική εκστρα-
τεία ενάντια στα συνδικάτα, υπέρ των ιδιωτικο-
ποιήσεων και για διάφορες αντιδραστικές εκλογι-
κές μεταρρυθμίσεις.

Ο Τραμπ λοιπόν πάτησε στο αίσθημα αδικίας
που καλλιεργούσαν οι προηγούμενοι, χρησιμο-
ποίησε αμέτρητη τρομολαγνεία και επωφελήθηκε
από την υπερπροβολή αυτής της τρομολαγνείας
από τα πουλημένα ΜΜΕ. Τα κόμματα στο ψηφο-
δέλτιο μπορεί να είναι 6-7, αλλά μόλις 4 αναγνω-
ρίζονται από την εκλογική επιτροπή και μόλις δύο
αναγνωρίζονται από τα κανάλια της τηλεόρασης.
Όταν το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό
κόμμα αποφάσισαν ότι τα τηλεοπτικά ντιμπέιτ δε
θα διοργανώνονται πια από ανεξάρτητες αρχές
αλλά από τα ίδια, θέσπισαν ένα αδικαιολόγητο
πλαφόν 17-18% στην πρόθεση ψήφου ως προ-
ϋπόθεση για να μπορεί κάποιο κόμμα να συμμε-
τάσχει.

Οι Ρεπουμπλικάνοι θέλησαν αρχικά να απω-
θήσουν τον Τραμπ, αλλά βλέποντας τη δημοτι-
κότητά του να ανεβαίνει στα ΜΜΕ έκαναν πί-
σω. Οι δε Δημοκρατικοί υπέθεσαν με αλαζο-
νεία ότι είχαν τον κόσμο στο τσεπάκι επειδή
υποψήφια ήταν μια γυναίκα. Πίστευαν ότι μετά
από έναν μαύρο πρόεδρο, είχε έρθει η σειρά
μιας γυναίκας.

Πέρα από αυτή την αλαζονεία, βλέπουμε
πως η πολιτική πεθαίνει στις προκριματικές
εκλογές του Δημοκρατικού κόμματος. Δύο
χρόνια πριν υπήρχε πλούσια συζήτηση για το
τι κάνουμε. Αλλά το κόμμα γύρισε την πλάτη
στον Σάντερς καθώς αυτός έχτιζε ένα νεολαι-
ΐστικο κίνημα. Ο Σάντερς δεν είναι αριστερός,
επομένως τι έκανε; Έμεινε στο κόμμα, για να
το αλλάξει «εκ των έσω». Όλα τα ζητήματα με
αριστερό πρόσημο καταπνίχθηκαν στο Συνέ-
δριο. Είδαμε έτσι χιλιάδες κόσμο να φεύγει

από το Δημοκρατικό κόμμα.
Ο Τραμπ επωφελήθηκε ακόμα και από το

εκλογικό σύστημα, με το συμβούλιο των εκλε-
κτόρων. Το συμβούλιο των εκλεκτόρων εγκα-
θίδρυσαν οι πλούσιοι γαιοκτήμονες το 1776
για να ελέγχουν τις εκλογές υπερβαίνοντας τη
λαϊκή ψήφο. Η Χίλαρι, που σε καμία περίπτω-
ση δεν υποστηρίζω, μια πολεμοκάπηλη με μα-
κρύ παρελθόν έναρξης πολέμων εκτός της χώ-
ρας και καταπίεσης των πολιτών εντός της χώ-
ρας, πήρε περισσότερες ψήφους και όμως δεν
πήρε την προεδρία. Εν τω μεταξύ το ποσοστό
συμμετοχής στις εκλογές έχει πέσει στο μισό,
που σημαίνει ότι 25% των ψηφοφόρων ήταν
αρκετά για να βγει πρόεδρος ο Τραμπ.

Ποια μπορεί να είναι η επίδραση της προ-
εδρίας Τραμπ στη χώρα; Αν τον ξεφορτωθού-
με γρήγορα, θα ανακάμψουμε γρήγορα. Αν
τον ξεφορτωθούμε στις επόμενες εκλογές,
μπορεί η ζημιά στο μεταξύ να είναι μεγάλη και
η διαίρεση της χώρας βαθιά. Σε κάθε περίπτω-
ση αφήνει την πόρτα στο φασισμό ανοιχτή. 

Ήδη στις πρώτες εκατό ημέρες προεδρίας
του έχει κάνει κακό: Άρνηση τoυ φαινομένου
της κλιματικής αλλαγής, επαναφορά της εξό-

ρυξης σε προστατευόμενες περιοχές, ιδιωτι-
κοποιήσεις, επιθέσεις στην Υγεία, στην Παι-
δεία, στα συνδικάτα. Αλλαγή του σωφρονιστι-
κού και της νομοθεσίας για ναρκωτικά, πιο
σκληρές ποινές και λιγότερη αποκατάσταση.
Αντιμεταναστευτική και ισλαμοφοβική πολιτι-
κή. Το τείχος. Αύξηση των πολεμικών δαπανών
σε βάρος των δαπανών για την Εκπαίδευση.

Για την αντίσταση στον Τραμπ πιστεύω ότι
πολλοί από εσάς δε γνωρίζετε λεπτομέρειες,
και γι’ αυτό φταίνε τα ελεγχόμενα από τους
καπιταλιστές ΜΜΕ. Άλλωστε και τις μάχες που
μόλις δώσατε προχτές έξω από τη Βουλή ποι-
ος αμερικάνος θα τις δει; Είναι αμφίδρομη η
έλλειψη ενημέρωσης.

Εμείς λοιπόν είχαμε μαζικούς αγώνες όχι
μόνο τώρα αλλά ήδη από τον καιρό των επιθέ-
σεων που εξαπέλυαν οι Ρεπουμπλικάνοι και
δεξιοί κυβερνήτες πριν την εκλογή Τραμπ. Από
την εκλογή του Τραμπ και μετά, έχουμε μαζι-
κές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Οι γυναίκες
που διαδήλωσαν στην Ουάσινγκτον τη μέρα
της ορκωμοσίας του. Και όχι μόνο, οι γυναίκες
σε όλες τις πολιτείες, ακόμη και οι γυναίκες σε
όλο τον πλανήτη. Για πρώτη φορά επιστήμο-

νες και ακαδημαϊκοί βγήκαν και είπαν όχι στο
νέο πρόεδρο. Στις 15 Απρίλη εμφανίστηκαν τε-
ράστιες διαδηλώσεις που ζητούσαν από τον
Τραμπ να δημοσιοποιήσει την φορολογική του
δήλωση, όπως είχε υποσχεθεί. Έγινε μαζική
διαδήλωση διακοσίων χιλιάδων ανθρώπων για
την κλιματική αλλαγή στην Ουάσινγκτον, όπου
μίλησα συνδέοντας την κρίση του κλίματος με
το μιλιταρισμό.

Απύθμενη οργή

Και φυσικά, οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις σε
επίπεδο πόλης που έχουμε δει ποτέ, είναι αυ-
τές για το δικαίωμα στη μετανάστευση. Στην
πόλη μου, ένας στους δέκα κατοίκους διαδή-
λωσε! Κι αυτό γίνεται παντού στη χώρα. Οι
διαδηλώσεις αυτές εκφράζουν μια απύθμενη
οργή και απόρριψη των αντιμεταναστευτικών
πολιτικών του Τραμπ. Οι πανεπιστημιακοί βγή-
καν στους δρόμους, για να υπερασπιστούν τα
αδέρφια τους που κατάγονται από κάθε γωνιά
του κόσμου.

Παράλληλα, ήδη από την εποχή Ομπάμα, τα
συνδικάτα αγωνίζονται για να υπερασπιστούν
την ύπαρξή τους. Ψηφίστηκαν σε επίπεδο Πο-
λιτειών νόμοι που καταργούν τη συνδρομή μέ-
λους και αυτό έπληξε οικονομικά πολλά συνδι-
κάτα. Ωστόσο κάποια στέκονται ακόμη, όπως
το SEIU στο οποίο οργανώνονται καθαριστές-
τριες αεροδρομίων και το οποίο παρέλυσε το
αεροδρόμιο Ο’Χάρ, ένα από τα μεγαλύτερα
του κόσμου, κερδίζοντας τις διεκδικήσεις
τους. Ή στα λιμάνια του Ουέστπορτ, λιμενερ-
γάτες σταμάτησαν τη μεταφορά εξοπλισμού
εξορύξεων προς την Αλάσκα. Χρειάζεται πο-
λύς αγώνας για την υπεράσπιση των συνδικά-
των, αλλά δεν έχουν εξαφανιστεί.

Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας, όχι μόνο σε
αυτά που γίνονται στην Ουάσινγκτον, αλλά σε
όλα όσα γίνονται κάθε βδομάδα σε κάθε πόλη.
Ο κόσμος που αντιτίθεται από οποιαδήποτε
αφετηρία στον Τραμπ, είναι στους δρόμους
συνέχεια. Αυτή είναι η ελπίδα μας: κάθε κομ-
μάτι που βγαίνει έξω, είτε βγαίνει για την κλι-
ματική αλλαγή, είτε για τη γυναικεία καταπίε-
ση, είτε για την εκπαίδευση, θα δει την αξία
της αντίστασης και το πώς μπορεί να παλέψει
σε συμμαχία με τα υπόλοιπα.

Η Αριστερά, ακόμη και το ΚΚ, πληρώνει την
άκριτη υποστήριξή της στο Δημοκρατικό κόμ-
μα. Την πληρώνει με τις απογοητεύσεις και
την αδυναμία της να συγκροτήσει μια δυνατή
συμμαχία. Έρχονται οι ενδιάμεσες εκλογές
του Κονγκρέσου, εκεί που μπορεί οι συσχετι-
σμοί να αλλάξουν κατά του Τραμπ. Αυτός είναι
ο στόχος για το επόμενο διάστημα: να χτίσου-
με μια μαζική και δυνατή αριστερά που θα
μπορέσει να δώσει αυτές τις μάχες. Ένα
πράγμα είναι σίγουρο: πρέπει να διώξουμε
τους καπιταλιστές από την πολιτική. 

Μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα και
να κάνουμε την αλλαγή να κρατήσει σε βάθος
χρόνου. Και αυτό θα κάνουμε! Αντιστεκόμα-
στε, αντιστεκόμαστε, αντιστεκόμαστε, όλη η
εξουσία στο λαό!

ΤΖΟΡΤΖ ΜAΡΤΙΝ Ένας πρώην Μαύρος Πάνθηρας μιλάει για τις

ΗΠΑ της αντίστασης και της ανατροπής

Τζ. Μάρτιν

Επιμέλεια: Αφροδίτη Φράγκου
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Ε
κδήλωση ενάντια στην εμπορευματοποίηση των ελεύ-
θερων δημόσιων χώρων οργανώνει η αντικαπιταλιστι-
κή δημοτική κίνηση Εκτός Σχεδίου την Κυριακή 28

Μάη στη Νέα Ιωνία. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11.30 το
πρωί στην πλατεία Πάρσης (Τροχονόμος). 

Στο κάλεσμά της η δημοτική κίνηση αναφέρει: «Είναι γεγο-
νός, όπως σε κάθε δήμο, έτσι και στη Νέα Ιωνία, είναι πλέ-
ον μόνιμη η συζήτηση για την εκμετάλλευση "άδειων και
ανεκμετάλλευτων χώρων". 

Το ζήτημα είναι όμως ποιον ευνοεί αυτή η κατάσταση και ποι-
ος τελικά κερδίζει από την συγκεκριμένη εκμετάλλευση αυτών
των χώρων. Σίγουρα δεν ευνοεί εμάς τους κατοίκους της γειτο-
νιάς που έχουμε ανάγκη από
χώρους αναψυχής, χώρους
πολιτισμού και αθλητισμού,
από χώρους πρασίνου, μη
εμπορευματικούς, ανοιχτούς
και προσβάσιμους σε όλους
και που θα ικανοποιούν τις
ανάγκες μας. Τα σχέδια αυ-
τά, εξυπηρετούν τα κέρδη
των επιχειρηματιών/επενδυ-
τών/εργολάβων οι οποίοι βρί-
σκουν έτοιμους-ελεύθερους
χώρους, και με τη συγκατά-
θεση της δημοτικής αρχής
αναπτύσσουν τα κερδοσκοπι-
κά τους σχέδια».

Μαζική ήταν η συγκέντρωση που οργάνωσε τη Δευτέρα 15 Μάη ο Δήμος
Νέας Φιλαδέλφειας ενάντια στο κλίμα τρομοκρατίας που επιχειρείται να
επιβληθεί στην περιοχή για την προώθηση των επιχειρηματικών
συμφερόντων Μελισσανίδη. Στη φωτό το πανό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  

Όχι στην
εμπορευματοποίηση 
των ελεύθερων χώρων

“Κατάπτυστη” είναι η καταστολή

Τ
ην Παρασκευή 19 Μάη 2017 ήταν
προγραμματισμένη να διεξαχθεί
στο Β’ Μονομελές Πλημμελειοδι-

κείο Θεσσαλονίκης η δίκη του συντρό-
φου, μέλους του ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Γιάννη Κούτρα. Όταν ήρθε η σειρά της,
το Δικαστήριο ανακοίνωσε, όπως ήταν
υποχρεωμένο, ότι το αξιόποινο των πρά-
ξεων για τις οποίες κατηγορούνταν είχε
παραγραφεί με βάση νομοθετική ρύθμι-
ση για την επιτάχυνση των δικών. Η
πρόεδρος του Δικαστηρίου όμως, δεν
περιορίστηκε στην αρχειοθέτηση της
υπόθεσης, αλλά απευθύνθηκε στο δικη-
γόρο του Γιάννη Κούτρα και του είπε
«να πείτε στον εντολέα σας ότι η πράξη
του ήταν κατάπτυστη»! 

Όταν μάλιστα ο δικηγόρος του δια-
μαρτυρήθηκε για τη στάση της εκείνη

επέμεινε λέγοντας ότι η Αστυνομία πρέ-
πει να κάνει τη δουλειά της ελεύθερη
και χωρίς κανένα έλεγχο. Η στάση της
φυσικά ενθάρρυνε τους μάρτυρες αστυ-
νομικούς να φωνάζουν στο δικηγόρο
«αν τολμάτε κάντε μας μήνυση»! Υπεν-
θυμίζουμε ότι το «έγκλημα» του Γιάννη
Κούτρα ήταν ότι το Μάη του 2014, όταν
ήταν υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί-
κης με την "Ανταρσία στη Θεσσαλονίκη
για την ανατροπή", ζήτησε το λόγο από
αστυνομικούς τους οποίους είδε να
ελέγχουν με εξευτελιστικό τρόπο μετα-
νάστες επαίτες και εκείνοι τον συνέλα-
βαν για εξύβριση και απείθεια. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης καταγ-
γέλλει τη στάση της προέδρου του Δι-
καστηρίου και δηλώνει ότι «κατάπτυ-
στη» είναι η ρατσιστική συμπεριφορά
της Αστυνομίας σε τέτοιου είδους ελέγ-

χους. «Κατάπτυστη» είναι η καταστολή
που εξαπολύει ενάντια σε απεργούς και
διαδηλωτές όπως την προηγούμενη
βδομάδα. «Κατάπτυστη» είναι η συγκά-
λυψη της εγκληματικής βίας των νεοναζί
της Χρυσής Αυγής. «Κατάπτυστο» είναι
το δόγμα "νόμος και τάξη" όλων των
μνημονιακών κυβερνήσεων της τελευ-
ταίας επταετίας, που φορτώνουν με τη
βοήθεια των ΜΑΤ τα βάρη της κρίσης
στους εργαζόμενους και τη νεολαία.
Ούτε η δικαστική εξουσία, ούτε η Αστυ-
νομία θα καταφέρουν όμως να λυγίσουν
τον κόσμο του κινήματος και της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς. Θα συνεχίσου-
με τον αγώνα για μια καλύτερη ζωή, χω-
ρίς Μνημόνια, φτώχεια και ρατσισμό,
μέχρι τη νίκη! 

ANTAΡΣΥΑ Θεσσαλονίκης

Φασίστες, κάτω τα χέρια 
από τα συνδικάτα

Ε
κλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στην Ένωση Προ-
σωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών θα
πραγματοποιηθούν στις 25, 26 και 27 Μάη. Οι νεονα-

ζί της Χρυσής Αυγής επιχείρησαν να κατεβάσουν ψηφοδέλ-
τιο, συνάντησαν όμως την σθεναρή αντίσταση όλων των
εργαζόμενων. Με ομόφωνη απόφαση της Εφορευτικής Επι-
τροπής το ναζιστικό ψηφοδέλτιο αποκλείστηκε από τις
εκλογές. 

Θυμίζουμε ότι το ίδιο είχε γίνει με την προσπάθεια των
χρυσαυγιτών να συμμετέχουν στις εκλογές του σωματείου
εργαζόμενων στο Δήμο της Θεσσαλονίκης. 

Οι νεοναζί είναι θανάσιμοι εχθροί της εργατικής τάξης
και των συνδικάτων. Ένα ακόμα επεισόδιο από την Βουλή
ήρθε να θυμίσει ποιανού τα συμφέροντα υπερασπίζονται
και σε ποιο στρατόπεδο ανήκουν. 

Το Συνδικάτο ΙΓΜΕ καταγγέλλει ότι η Χρυσή Αυγή έφτα-
σε να κάνει επερώτηση στη Βουλή για τη δράση του. Συγ-
κεκριμένα αναφέρει: «Στην ερώτηση που κατέθεσε ο Λαϊ-
κός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή, δια του βουλευτού Κιλκίς,
Χρήστου Χατζησάββα στις 10/5/2017 με Α.Π. 5545, μεταξύ

άλλων, κατηγορεί το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΙΓΜΕ, για «άσκηση και
επιδίωξη μικροκομματικών συμφερόντων ιδιοτελών συνδι-
καλιστών», καθώς επίσης διαμαρτύρεται για την πάγια θέ-
ση του Συνδικάτου που ζητάει την βοήθεια όλων των κομ-
μάτων της Βουλής πλην της Χρυσής Αυγής, ολοκληρώνει
δε, την επίθεσή της στο Συνδικάτο ΙΓΜΕ, ερωτώντας τον
αρμόδιο Υπουργό να απαντήσει εάν «έχει την πρόθεση η
Πολιτεία και εάν ναι με ποιόν τρόπο να απαλλάξει από τα
ευτελή μικροπολιτικά συνδικαλιστικά μικροσυμφέροντα το
ΙΓΜΕ προκειμένου αυτό να επιτελεί απερίσπαστο το σημαν-
τικό για την Εθνική Οικονομία έργο του;».   

Oι εργαζόμενοι με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης
καλούν κόμματα και συνδικάτα να καταδικάσουν την επίθεση
των νεοναζί, ενώ απαιτούν από την κυβέρνηση να δώσει άμεση
λύση στην λειτουργική παραλυσία που έχει οδηγήσει το ΙΓΜΕ,
να πληρώσει άμεσα τους μισθούς των εργαζόμενων και να
αποζημιώσει πρώην και νυν εργαζόμενους. Για αυτό το λόγο,
την Τετάρτη 24/5 προχωρούν σε στάση εργασίας και καλούν
κινητοποίηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(Μεσογείων 119) στη 1 το μεσημέρι. 

Απεργία στις
ταχυμεταφορές 25/5

Τ
ην Πέμπτη 25 Μάη οι εργαζόμενοι στις ταχυμεταφορές απερ-
γούν μετά από κάλεσμα του σωματείου ΣΒΕΟΔ (Συνέλευση
Βάσης Εργαζόμενων Οδηγών Δικύκλων). Συγκέντρωση και

μοτοπορεία θα ξεκινήσει στις 11πμ από το Πεδίον του Άρεως.

Οι εργαζόμενοι απεργούν και διεκδικούν: Eταιρικό Μηχανάκι,
Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π) για όλους τους εργαζόμενους
με δίκυκλο, ένσημα Βαρέα Ανθυγιεινά, ενιαία ειδικότητα και Συλλο-
γική Σύμβαση. 

Στην ανακοίνωσή του το σωματείο υπενθυμίζει ότι σε διάστημα
ενός μήνα υπήρχαν τρία θανατηφόρα δυστυχήματα, «για τρεις αν-
θρώπους σαν κι εμάς, που δεν είναι πλέον κοντά μας, που έφυγαν
κατά τη διάρκεια αυτού που λέγεται δουλειά courier, delivery και
εξωτερικοί, αλλά στην πραγματικότητα αποδεικνύεται εξόντωση». 

Εξηγεί ότι τα παραπάνω αιτήματα είναι κομβικά και κλείνει τονί-
ζοντας ότι «Μπορεί το μηχανάκι να το καβαλάμε μόνοι μας, αλλά
στους χώρους εργασίας πρέπει να σκεφτόμαστε μαζί, να αγωνιζό-
μαστε μαζί και να παλεύουμε μαζί».  

Σύσκεψη για το 
Πάρκο στο Γουδή

Σ
ύσκεψη φορέων και κατοίκων καλείται την Τε-
τάρτη 31 Μάη στις 8μμ στο πάρκο ΚΑΠΑΨ (Τρι-
φυλλίας και Λάμψα), στην αίθουσα επί της

οδού Λάκωνος 9, για να βγει πρόγραμμα κοινής αγω-
νιστικής δράσης για την προστασία του Μητροπολιτι-
κού Πάρκου Γουδή. 

Στη σύσκεψη καλούν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Άνω
Αμπελοκήπων και η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπο-
λιτικό Πάρκο Γουδή. Στο κάλεσμά τους αναφέρουν:
«Όχι στην κατασκευή γηπέδου του Παναθηναϊκού
στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή που άλλωστε απα-
γορεύεται από την κείμενη νομοθεσία (Νόμος 732/77,
Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας ν.4277/2014, Προεδρικό
Διάταγμα Προστασίας Υμηττού ΦΕΚ 187/Δ/2011). Ναι
στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του Μητροπολιτι-
κού Πάρκου Γουδή ως χώρου αναψυχής, ανάσα για
όλους τους κατοίκους της Αθήνας». 

Κατέρρευσαν οι κατηγορίες για τον Νίκο Αργυρίου και την
Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων. Στην εκδίκαση της
έφεσης που γινόταν τη Τρίτη 23 Μάη, η ποινή φυλάκισης δύο
χρόνων με αναστολή, με την οποία καταδικάστηκε πριν ένα
χρόνο, μετατράπηκε σε απλή δια του τύπου δυσφήμηση η
οποία, σύμφωνα με το νέο νόμο, έχει ήδη παραγραφεί. 

Θυμίζουμε ότι ο Ν. Αργυρίου είχε καταδικαστεί επειδή
στην ιστοσελίδα της Επιτροπής είχε, προ επταετίας, δημοσι-
ευτεί επιστολή φαντάρου που κατήγγειλε καψόνια σε στρα-
τόπεδο. 

Η μετατροπή της απόφασης είναι μεγάλη δικαίωση του ίδι-
ου του συντρόφου, καθώς και του κινήματος αλληλεγγύης
που είχε αναπτυχθεί γύρω από την υπόθεση. 110 σωματεία,
φοιτητικοί σύλλογοι, κινήσεις πόλεις και συλλογικότητες στή-
ριξαν την καμπάνια αλληλεγγύης. 

Δικαίωση 
για τον Ν. Αργυρίου
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ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Πώς απαντάμε 
στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 
στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η δολοφονία του Λαμπράκη 23-5-1963
Ομιλητής: Γιάννης Ζήβας
• ΠΕΜΠΤΗ 1/6 καφέ Βαβέλ 8μμ
Καπιταλισμός και ομοφοβία
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Βαβέλ 8μμ
Υπάρχει σήμερα 
ο «ιστορικός νεκροθάφτης»;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Μπολσεβίκοι, το κόμμα της νίκης
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ρεφορμισμός, τι είναι 
και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Υπάρχει σήμερα 
ο «ιστορικός νεκροθάφτης»;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
στέκι Αριστερής Κίνησης 
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση
• Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 
στέκι Αριστερής Κίνησης 
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Ρεφορμισμός, τι είναι 
και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
45 χρόνια 
Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Κορωγόνας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 
καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Πώς παλεύουμε τον σεξισμό
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 
καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Αντίσταση στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 
καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Ρεφορμισμός – 
τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 δημαρχείο 7.30μμ
Ρεφορμισμός – 
τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
καφέ Νότος 7.30μμ
Πώς παλεύουμε το σεξισμό
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 
καφέ Νότος 7.30μμ
Ρεφορμισμός – 
τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 
καφέ Νότος 7.30μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ 
και η γερμανική επανάσταση
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 
καφέ Νότος 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΞΑΝΘΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Η εργατική αντίσταση θα νικήσει
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 αναγνωστήριο 
(Πολυτεχνείο Ξάνθης) 7μμ
Ένας κόσμος σε κρίση
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ

KAΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
καφέ Καλαμαριά 7μμ
Πώς οργανώνουμε τη συνέχεια 
μετά την πανεργατική απεργία 
και τον Μαρξισμό
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
45 χρόνια 
Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ-ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
καφέ Κρίκος 7μμ
Το ΣΕΚΕ, οι ρίζες 
της επαναστατικής αριστεράς
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
καφέ Pogo 7μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 
πλατεία Αυδή 7μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ  24/5 
καφέ Κρόκος 7.30μμ
Συνδικάτα, όπλα των εργατών
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Παναγιός Δημητρόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5 πολιτιστικός χώρος
«Χρ.Τσακίρης» 7.30μμ
Τα συνδικάτα, όπλα των εργατών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΛΑΜΠΡΑΚΗ – ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 καφέ Ποέτα 8μμ
Η διαρκής επανάσταση
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 καφέ Γιώτης 8μμ
Ο  Τρότσκι το ‘30
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Καπιταλισμός: εκμετάλλευση 
και κρίσεις
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
φοιτητικές εστίες 7μμ
Καπιταλισμός: εκμετάλλευση 
και κρίσεις
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

BOΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
Θόλος 5μμ
Πώς οργανώνουμε τη συνέχεια 
μετά την πανεργατική απεργία 
και τον Μαρξισμό
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Υγιεινό με νου 7μμ
Συνδικάτα, όπλα των εργατών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Άνω  Πουρναρούσα 7μμ
Πώς απαντάμε 
στον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η εργατική αντίσταση θα νικήσει
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Πολύκεντρο Νεολαίας 6.30μμ
Τουρκία-Κύπρος – Ελλάδα: 
διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Αλίκη Δάκαρη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ όροφος) 7μμ
Η αριστερή εναλλακτική
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 
στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ οροφος) 7μμ
Ο Τρότσκι το ‘30
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 
στοά Σαρκά (Α’ κτίριο, Β’ όροφος) 7μμ
Καπιταλισμός και ομοφοβία
Ομιλήτριες: Γεωργία Ανδρέου, Τατιάνα
Σιαρπ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Ξύλινη Βέσπα 8μμ
45 χρόνια 
Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 καφέ 1968 
(στοά Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Κράτος και επανάσταση

Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Τζέγκα 7μμ
Από την κατάληψη στη General Motors
στο «Γούντστοκ του εργάτη» - 
το κίνημα στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Κοσμικόν 7.30μημ
Πού βαδίζει η Γαλλία μετά τις εκλογές;
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Λα Ροζέ 
(πλατεία Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Πώς σταματάμε 
τον κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 25/5 
καφέ Μαγαζί 7μμ
Τουρκία-Κύπρος-Ελλάδα: 
διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/5 καφέ Vocal 8μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 καφέ Vocal 8μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Vocal 8μμ
Το ΣΕΚΕ και ο Παντελής Πουλιόπουλος
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 25/5 καφέ Big Mouth 8μμ
Η ρώσικη πρωτοπορία στις τέχνες
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 31/5 καφέ Big Mouth 8μμ
Μπολσεβίκοι, το κόμμα της νίκης
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΕΜΠΤΗ 25/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Μπολσεβίκοι, το κόμμα της νίκης
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/5 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Το ΣΕΚΕ και ο Παντελής Πουλιόπουλος
Ομιλητής: Γιάννης Κωνσταντόπουλος

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 24/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 25/5
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζόδρομος Δεκελείας
6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία αγοράς 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγίου Θεράποντα 7μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μαρτίου και Παπαναστασίου 7μμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ 
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ
ΔΥΤΙΚΑ πλατεία Επταλόφου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Λαϊκή 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 12μες
ΣΕΠΟΛΙΑ μετρό 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πετρουπόλεως «Τζάντε»
11πμ
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
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου
12μες
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11πμ

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

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

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

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

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

Ηλεκτρονική σελιδοποίηση: Π. Γαβριηλίδης, 
Γ. Κούβαρης

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

σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη



24 Μάη 2017, Νο 1275Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.17
Συσκέψεις 
του Συντονισμού
Ενάντια 
στα Μνημόνια
Εργαζόμενοι ΜΚΟ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/5 
Εργατικό Κέντρο Αθήνας 11πμ
(συμμετέχουν συμβασιούχοι των Δήμων 
που δουλεύουν σε στρατόπεδα προσφύγων)

«Σκουπιδιάρα» -
δίκτυο εργαζόμενων στους Δήμους

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/5 
Εργατικό Κέντρο Αθήνας 
6.30μμ

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
ανοίγει τη συζήτηση

Σάββατο 27 Μαϊου 5-10μμ,
Πολυχώρος ΜΟΛΥΒΙ
(Ιερά Οδός 154 & Νάξου, Αιγά-
λεω, σταθμός ΜΕΤΡΟ Ελαιώνας)

5.00-7.30μμ
Ευρώ, ευρωζώνη, ΕΕ: μπορεί να
υπάρξει έξοδος;
Είναι άλλη η «αρχιτεκτονική» της ευ-
ρωζώνης κι άλλη της ΕΕ; Μπορεί να
υπάρξει ρήξη με την ευρωζώνη κι όχι
με την ΕΕ; Υπάρχουν «στάδια» στη
διαδικασία της ρήξης;  
Άνοιγμα: Γιάννα Κατσιαμπούρα (ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ) Συζητούν: Νίκος Στραβελά-
κης, (οικονομολόγος), Γιάννης Τόλιος
(Δρ οικονομικών, ΛΑΕ), Ηλίας Ιωακεί-
μογλου (επιστημονικός σύμβουλος
ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), Σωτήρης Κοντογιάννης
(δημοσιογράφος, Εργατική Αλληλεγ-
γύη), Παναγιώτης Μαυροειδής (μέ-
λος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ).
Παρεμβαίνει η Φλώρα Νικολιδάκη
(πρωτοβουλία ΔΙΕΕΞΟΔΟΣ)

7.30-10.00μμ
Μπορεί να υπάρξει διεθνιστική ρή-
ξη/αποδέσμευση από την ΕΕ;
Σε ποια κατεύθυνση πρέπει να γίνει η
ρήξη με την ΕΕ; Υπάρχει αστική ρήξη
με την ΕΕ; Είναι εφικτή η αντικαπιτα-
λιστική ρήξη με την ΕΕ; Ποιοι είναι οι
δρόμοι που οδηγούν σε αυτήν; Υπάρ-
χουν κινήσεις στο σήμερα που μπο-
ρούν να την προετοιμάσουν;
Άνοιγμα: Σ. Βραδής (ΑΝΤΑΡΣΥΑ) Συ-

ζητούν: Βασίλης Μηνακάκης (συγ-
γραφέας, ΑΝΤΑΡΣΥΑ), Κώστας Πίτ-
τας (ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ), Δημήτρης Πα-
παζαχαρίας (Ανασύνθεση ΟΝΡΑ),
Σπύρος Μαρκέτος (πανεπιστημια-
κός), Γεράσιμος Αραβανής (Εργατι-
κός Αγώνας).

Ημερίδα διαλόγου:
Ο αγώνας για την
αποδέσμευση από
την ΕΕ και η
Αριστερά

Σ
τους δρόμους της Μαδρί-
της θα βγουν τα κινήματα
του ισπανικού κράτους το

Σάββατο 27 Μάη, κλιμακώνοντας
την πίεση πάνω στην κυβέρνηση
του Μαριάνο Ραχόι. 

Η διαδήλωση της 27ης είναι η μέ-
ρα σταθμός που έχει επιλέξει για
φέτος ο συντονισμός “Πορείες για
την Αξιοπρέπεια” που ξεκίνησε το
2014. Στη Μαδρίτη θα φτάσουν δια-
δηλωτές από σχεδόν κάθε γωνιά
της χώρας. Τα βασικά αιτήματα εί-
ναι: η υπεράσπιση των συντάξεων
και των μισθών, η απόσυρση των
αντεργατικών αλλαγών των τελευ-
ταίων χρόνων, η μη πληρωμή του
χρέους (έξω η ΕΕ και το ΔΝΤ), η
υπεράσπιση των δημόσιων υπηρε-
σιών, η απελευθέρωση όσων βρί-
σκονται στις φυλακές λόγω συμμε-
τοχής τους σε αγώνες και απεργίες
και το σταμάτημα της βίας κατά των
γυναικών.

Η 27η Μάη είναι αποφασισμένη
από καιρό, αλλά δεν θα μπορού-
σε να έρθει σε καταλληλότερη
στιγμή. Η κυβέρνηση Ραχόι βρί-
σκεται πιεσμένη πολιτικά από χί-
λιες μεριές. Η κατάστασή της θα
επιδεινωθεί χάρη στην αναπάντε-
χη νίκη του Πέδρο Σάντσεθ στις
εσωκομματικές εκλογές του
PSOE την Κυριακή 21 Μάη. Ο
Σάντσεθ ήταν ηγέτης της σοσιαλ-
δημοκρατικής αντιπολίτευσης μέ-
χρι το περασμένο φθινόπωρο, με-
τά τις δεύτερες εθνικές εκλογές
του Ιούνη που δεν κατάφεραν να

βγάλουν καθαρή κοινοβουλευτική
πλειοψηφία. Όλες οι δυνάμεις
του κατεστημένου είχαν πέσει με
νύχια και με δόντια για να πείσουν
το PSOE να στηρίξει τον Ραχόι,
ώστε να μην οδηγηθεί η χώρα σε
τρίτες εκλογές. Όταν ο Σάντσεθ
αρνήθηκε, οργανώθηκε εσωκομ-
ματικό πραξικόπημα και τον ανέ-
τρεψαν. Την ηγεσία ανέλαβε μια
επιτροπή γραφειοκρατών του
κόμματος που ενέκρινε την ψήφο
εμπιστοσύνης στη δεξιά. 

Ο Σάντσεθ κατέβηκε ξανά υπο-
ψήφιος απευθυνόμενος στη βάση
του κόμματος. Απέναντί του βρή-
κε την Σουσάνα Ντίαθ, από την
πιο δεξιά πτέρυγα του βαθιού
PSOE. Όλοι οι πρώην πρόεδροι
του κόμματος, με μπροστάρη τον
ιστορικό ηγέτη και πρωθυπουργό
Φελίπε Γκονθάλεθ, αλλά μέχρι
τους πιο πρόσφατους, Θαπατέρο
και Ρουμπαλκάμπα, βγήκαν φανα-
τικά υπέρ της Ντίαθ. Η Ντίαθ είναι
πρόεδρος της Ανδαλουσίας, της
μεγαλύτερης σε πληθυσμό και
δεύτερης σε έκταση περιφέρειας
της χώρας. Χρησιμοποίησε υπέρ
της όλες τις βοήθειες που της
προσφέρει η κρατική μηχανή και
οι στενές της σχέσεις με τους
γαιοκτήμονες και τους επιχειρη-
ματίες της περιοχής.

Η εφημερίδα El Pais, η ναυαρχί-
δα του “προοδευτικού” Τύπου,
δεν σταμάτησε να στάζει χολή κα-
τά του Σάντσεθ. Τη μέρα που είχε
αρνηθεί να στηρίξει το Ραχόι, το

κύριο άρθρο της εφημερίδας τον
χαρακτήριζε “ξεδιάντροπο ανόη-
το που δεν διστάζει να καταστρέ-
ψει το κόμμα που με τόση αστο-
χία διοίκησε αντί να αναγνωρίσει
την τεράστια αποτυχία του”. Πα-
ρόλη αυτή την τεράστια πίεση,
από τα 150 χιλιάδες μέλη του
κόμματος που πήραν μέρος στην
εκλογική διαδικασία, οι 75 χιλιά-
δες στήριξαν τον Σάντσεθ, έναντι
60 χιλιάδων για την Ντίαθ. 

Ντροπιαστική ήττα
Ένα στοιχείο που κάνει ακόμη

πιο ντροπιαστική την ήττα της
Ντίαθ είναι ότι στις περισσότερες
περιφέρειες δεν κατάφερε να
συγκεντρώσει ούτε τον αριθμό
υποστηρικτών που είχαν υπογρά-
ψει υπέρ της. Η πίεση των μηχανι-
σμών ήταν τόσο μεγάλη που πολ-
λοί έδωσαν την υπογραφή τους
δημόσια υπέρ της, αλλά στην
κάλπη έριξαν Σάντσεθ. Τώρα η
σύνταξη της El Pais, φανερά
εκνευρισμένη συγκρίνει τη νίκη
του Σάντσεθ με το Μπρέξιτ, και
τον βάζει στην ίδια ζυγαριά με τον
Κόρμπιν αλλά και… με τον Τράμπ. 

Οι συγκρίσεις στην πραγματι-
κότητα δεν ισχύουν, γιατί στο
ισπανικό κράτος υπάρχει αριστε-
ρά στα αριστερά του PSOE, με
κυριότερη δύναμη το Ποδέμος,
και ο ίδιος δεν τολμάει να ξεφύγει
και πολύ από τις νεοφιλελεύθε-
ρες επιλογές του κόμματος.
Όμως, η κατάσταση ανοίγει τερά-

στια αβεβαιότητα και για την κοι-
νοβουλευτική σταθερότητα του
Ραχόι και για την προοπτική ανοι-
χτής διάσπασης του PSOE.

Ο Ραχόι είναι τόσο πιεσμένος
κοινοβουλευτικά που την περα-
σμένη βδομάδα κατάφερε να πε-
ράσει το διάταγμα που ιδιωτικο-
ποιεί τα λιμάνια, μόνο με τις ψή-
φους της καταλανικής αυτονομι-
στικής δεξιάς. Πήρε δηλαδή τις
ψήφους αυτών που κατηγορεί για
διασπαστές της “πατρίδας”, μιας
και ήδη βρίσκονται σε πορεία να
κηρύξουν την ανεξαρτησία της
πιο ανεπτυγμένης οικονομικά πε-
ριοχής της Ισπανίας. Οι λιμενερ-
γάτες τώρα λένε ανοιχτά ότι θα
πάρουν φωτιά τα  λιμάνια το επό-
μενο διάστημα και ήδη έχουν
προκηρύξει μια σειρά απεργιών.
Το Ποδέμος μέσα σε όλα αυτά
έχει καταθέσει πρόταση μομφής,
και τώρα λέει ότι είναι διαθέσιμο
να την αποσύρει αν ο Σάντσεθ θέ-
λει να κατατεθεί μία από κοινού.
Στο μεταξύ όμως κάλεσαν μια
διασπαστική διαδήλωση μία βδο-
μάδα πριν από την Πορεία Αξιο-
πρέπειας, υποτίθεται για να στη-
ρίξουν την πρόταση μομφής
τους. Παρόλα αυτά είναι αναγκα-
σμένοι να καλέσουν και στη δια-
δήλωση του ερχόμενου Σαββά-
του. Ο κινηματικός ρυθμός στο
ισπανικό κράτος δεν αφήνει κανέ-
ναν να πάρει ανάσα.

Nίκος Λούντος

ΙΣΠΑΝΙΑ 27 ΜAH

Στους δρόμους ενάντια στον Ραχόι

Απεργοί λιμενεργάτες στο Μπιλμπάο
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Διαβάστε 
επίσης τις 
βιογραφίες 
του Κλιφ για 
τον Λένιν,
τον Τρότσκι,
και τη Ρόζα.

σελ.18 εργατικη αλληλεγγυη

Σ
τις 20 Μαϊου του 1917 πριν από εκατό χρόνια
γεννήθηκε ο Τόνι Κλιφ, ένας Εβραίος της Παλαι-
στίνης που ήρθε στη Βρετανία το 1946. Αυτό

συνέβη δύο χρόνια πριν από τη διακήρυξη του Κρά-
τους του Ισραήλ, στου οποίου τη δημιουργία ο ίδιος
σαν αντισιωνιστής και διεθνιστής αντιτάχθηκε. Στη
Βρετανία ίδρυσε και ηγήθηκε μιας μαρξιστικής οργά-
νωσης η οποία έγινε τελικά το SWP, το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα.

Σαν μέλος της κεν-
τρικής επιτροπής του
SWP, δούλεψα μαζί
με τον Κλιφ για πάνω
από είκοσι χρόνια. Εί-
χε μια μοναδική προ-
σωπικότητα, ένα μο-
ναδικό συνδυασμό
νόησης, αφοσίωσης,
γοητείας, χιούμορ και
μιας αγνής δύναμης
χαρακτήρα. Αλλά για-
τί κάποιος που δεν
τον γνώρισε να ενδια-
φερθεί για τον Κλιφ
σήμερα, σχεδόν είκο-
σι χρόνια μετά το θά-
νατό του τον Απρίλη του 2000;

Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση έχει να κάνει εν
μέρει με την θεωρητική του προσφορά. Στα τέλη της
δεκαετίας του ’40 ο Κλιφ ανέπτυξε μια ανάλυση για
τον χαρακτήρα της Σοβιετικής Ένωσης που ήταν έξω
από την πεπατημένη. Υποστήριξε ότι η σταλινική Ρω-
σία όχι μόνο δεν ήταν σοσιαλιστική ή (όπως ο Λέων
Τρότσκι ισχυρίστηκε) ένα «εκφυλισμένο εργατικό
κράτος», αλλά ένα διαφορετικό είδος καπιταλισμού,
ένας γραφειοκρατικός κρατικός καπιταλισμός. Ότι η
κυρίαρχη ολιγαρχία εκμεταλλευόταν την εργατική
τάξη, όπως οι ιδιώτες καπιταλιστές εκμεταλλεύονταν
την εργατική τάξη στη Βρετανία ή στις ΗΠΑ. Ο στρα-
τιωτικός ανταγωνισμός με τη Δύση υπέτασσε την
ΕΣΣΔ στη λογική της καπιταλιστικής συσσώρευσης
που ο Μαρξ είχε αποκαλύψει στο Κεφάλαιο.

Αλλά ο Κλιφ δεν προσέφερε μόνο θεωρία. Μπο-
ρείτε να τον συγκρίνετε με έναν άλλο έξοχο Εβραίο
Μαρξιστή διανοούμενο που γεννήθηκε το 1917 και
έκανε σπίτι του τη Βρετανία. Ο Έρικ Χόμπσμποουμ
ήταν ένας σπουδαίος ιστορικός, αλλά πολιτικά ήταν
ένας απολογητής του «ορθόδοξου Κομμουνισμού»,
βοήθησε να ανοίξει η πόρτα για το Νέο Εργατικό
Κόμμα (του Μπλερ) και αποδέχτηκε η Βασίλισσα να
τον χρίσει Συνοδό επί των Τιμών.

Ο Κλιφ αντίθετα ανανέωσε την επαναστατική μαρξι-
στική παράδοση και πολιτικά. Αν ο σταλινικός δεσπο-
τισμός ήταν κρατικοκαπιταλιστικός, τότε η σύλληψη
του Μαρξ για την αυτό-χειραφέτηση της εργατικής
εξακολουθούσε να είναι μια ζωντανή πραγματικότητα. 

Ο Κλιφ πρόβαλε το σύνθημα «Ούτε Ουάσιγκτον
ούτε Μόσχα αλλά Διεθνιστικός Σοσιαλισμός» - με άλ-
λα λόγια ότι ο Ψυχρός Πόλεμος είναι μια μάχη ανά-
μεσα σε ανταγωνιστικές ιμπεριαλιστικές δυνάμεις,
όχι ανάμεσα στον καπιταλισμό και το σοσιαλισμό.
Έτσι, όταν η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε το 1991,
το SWP και οι αδελφές του οργανώσεις σε άλλες χώ-
ρες μπόρεσαν να ανθίσουν και να μεγαλώσουν. 

Πάνω από όλα όμως ο Κλιφ ήταν αφοσιωμένος
στην ιδέα του να μετατρέψει τη μαρξιστική θεωρία
σε επαναστατική πολιτική οργάνωση. Στη διάρκεια

της δεκαετίας του ’70 έγραψε μια τετράτομη βιο-
γραφία του Λένιν, μια εργαλειοθήκη επαναστατικής
στρατηγικής και τακτικής. Ήταν η δεκαετία που οι
ταξικοί αγώνες έφταναν στο ψηλότερο σημείο τους
στην μεταπολεμική Ευρώπη και Βόρειο Αμερική.

Στη Βρετανία το παντοδύναμο συνδικαλιστικό κί-
νημα βάσης που αναπτυσσόταν στη βιομηχανία από
την δεκαετία του ’30 συγκρούστηκε και τσάκισε την

δεξιά κυβέρνηση
του Τεντ Χιθ το διά-
στημα 1970-74.
Εκείνα τα χρόνια,
όλη η ενέργεια του
Κλιφ πήγαινε στο να
σφυρηλατήσει τους
ριζοσπαστικοποι-
ημένους φοιτητές
και εργάτες σε μια
βάση για ένα μαζικό
επαναστατικό κόμ-
μα που θα μπορού-
σε να καθορίσει τις
μάχες που έρχον-
ταν. 

Αλλά δυστυχώς
μετά την πτώση του

Χιθ αυτό που είδαμε δεν ήταν μια κλιμάκωση της μα-
χητικότητας των εργατών, αλλά μια κυβέρνηση Ερ-
γατικών που λειτουργούσε σαν χλωροφόρμιο. Οι ορ-
γανώσεις βάσεις στους εργατικούς χώρους άρχισαν
όλο και περισσότερο να γραφειοκρατικοποιούνται
και να ενσωματώνονται στην επίσημη συνδικαλιστική
ιεραρχία και τα γρανάζια των εταιριών. Αυτό σήμανε
ότι η Μάργκαρετ Θάτσερ συγκρούστηκε με ένα πο-
λύ πιο αδύναμο εργατικό κίνημα όταν εξαπέλυσε την
επίθεσή της μετά τη νίκη της στις εκλογές του 1979.

Ο Κλιφ ήταν από τους πρώτους που εντόπισαν αυ-
τές τις τάσεις. Αυτό επέτρεψε στο SWP να προετοι-
μαστεί και να επιζήσει την επώδυνη περίοδο του θα-
τσερισμού. Φυσικά αυτό δεν έκανε την κλιμακωτή
σύγκρουση ανάμεσα στην κυβέρνηση της Θάτσερ
και το Πανεθνικό Συνδικάτο Ανθρακωρύχων, λιγότε-
ρο οδυνηρή ή ευκολότερη. 

Ο Κλιφ πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του κάτω
από τις κυβερνήσεις των τόρυδων και του, μαθη-
τευόμενου της Θάτσερ, Τόνι Μπλερ. Αντιμετώπιζε με
ενθουσιασμό κάθε πολιτική ευκαιρία που μπορούσε
να προσφέρει μια δύσκολη συγκυρία και στη Βρετα-
νία και στο εξωτερικό. Και δούλεψε ακούραστα να
μεταδώσει την κληρονομιά του επαναστατικού Μαρ-
ξισμού στις επόμενες γενιές. 

Αυτό που διδάχτηκα από εκείνον, πάνω απ’ όλα,
ήταν η επαναστατική του επιμονή. Του είχα πει το
1990: «Ευτυχώς τα έιτις τελείωσαν». Ο Κλιφ με κοί-
ταξε και είπε: «Να σε έβλεπα στα φίφτις». Σε χρόνια
και καταστάσεις πολύ πιο σκληρές από τα χρόνια
της ήττας από τη Θάτσερ, στο απώγειο του Ψυχρού
Πολέμου, ο Κλιφ είχε πετύχει να χτίσει μια μικρή
μαρξιστική ομάδα που μπόρεσε να μεγαλώσει όταν
νέα κινήματα αναπτύχθηκαν. 

Από όποια σκοπιά και να το κοιτάξεις κανείς, η πο-
λιτική κατάσταση σήμερα είναι πολύ διαφορετική
από εκείνες τις καταστάσεις που αντιμετώπισε ο
Κλιφ όσο ζούσε. Αλλά μπορούμε ακόμα να μαθαί-
νουμε από την θεωρητική του προσφορά και τα πα-
ραδείγματα των πράξεών του.

Άλεξ Καλλίνικος

ΤΟΝΙ ΚΛΙΦ

Μια πολύτιμη κληρονομιά στη
θεωρία και πράξη του Μαρξισμού

Aφιερωμένη -και αυτή- στα 100 χρό-

νια από τη Ρώσικη Επανάσταση και

στα 50 χρόνια από την Χούντα θα εί-

ναι η Έκθεση Βιβλίου Αθήνας που θα

διεξαχθεί στον πεζόδρομο του Θησεί-

ου από τις 25 Μάη έως τις 11 Ιούνη. 

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο θα βρί-

σκεται εκεί με όλες τις νέες εκδόσεις

του. Το νούμερο του περιπτέρου του

θα ανακοινωθεί τις αμέσως επόμενες

μέρες.

To Μαρξιστικό 
Βιβλιοπωλείο 
στην Έκθεση Βιβλίου

Ετοιμάζεται η τρίτη 
ελληνική έκδοση 
του κλασικού βιβλίου
του Τόνι Κλιφ για τη
Ρωσία μετά την επικρά-
τηση του σταλινισμού
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«Η
Ελλάδα δεν θα γίνει η
Βενεζουελα του Μαδού-
ρο. Όσο κι αν αρνείται

να καταδικάσει ο κ.Τσίπρας ένα κα-
θεστώς που σκοτώνει τους πολίτες
του» έγραψε πριν μερικές μέρες ο
Κούλης Μητσοτάκης σε συνέχεια
ανάλογων αναφορών στις εξελίξεις
στη λατινοαμερικάνικη χώρα. Από
κοντά όλος ο θίασος των μνημονια-
κών «μενουμευρώπηδων» σε εφημε-
ρίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και
ιντερνετ. Ουρλιάζουν για την «αρι-
στερή δικτατορία του Μαδούρο»
που χρησιμοποιεί βία ενάντια στις
διαδηλώσεις με αποτέλεσμα από τις
αρχές Απρίλη να έχουν σκοτωθεί 45
άνθρωποι. 

Σε αυτή την σταυροφορία έχουν
οδηγό ένα μεγάλο εκφραστή των
δημοκρατικών αξιών και υπερασπι-
στή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,
τον Τραμπ: Την περασμένη βδομάδα
οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν νέες κυρώσεις
ενάντια σε στελέχη της κυβέρνησης
της Βενεζουέλας και προειδοποί-
ησαν για κλιμάκωσή τους στο άμεσο
μέλλον. 

Η πιο «σοβαρή» -τα εισαγωγικά εί-
ναι απαραίτητα- Καθημερινή της Κυ-
ριακής ξεσπαθώνει επειδή η Τζένε-
ραλ Μότορς, η αμερικάνικη πολυε-
θνική της αυτοκινοτοβιομηχανίας,
ανακοίνωσε ότι παύει τη λειτουργία
της στη χώρα γιατί ένα από τα εργο-
στάσιά της «κατασχέθηκε παράνομα
από τις τοπικές αρχές». Με άλλα λό-
για η Βενεζουέλα κατρακυλάει στο
χάος επειδή η κυβέρνησή της, πρώ-
τα με τον πρόεδρο Τσάβες και τώρα
με τον Μαδούρο, πήγε να κάνει τη
χώρα «σοβιετία». 

Αυτό που δεν λένε, καταρχήν,
όλοι αυτοί είναι ποια είναι η λεγόμε-
νη «δημοκρατική αντιπολίτευση»
που οργανώνει τις κινητοποιήσεις
ενάντια στη κυβέρνηση Μαδούρο.
Είναι εκείνοι που είχαν οργανώσει
στρατιωτικό πραξικόπημα τον Απρί-
λη του 2002, είχαν απαγάγει τον
εκλεγμένο πρόεδρο, τον Ούγκο
Τσάβες, με την προοπτική να βά-
λουν τη χώρα «στο γύψο» και να δώ-
σουν ένα αιματηρό μάθημα στους
«ξυπόλητους» των μπάριος (των πα-
ραγκουπόλεων) που είχαν αρχίσει
να ελπίζουν ότι η ζωή τους θα αλλά-
ξει. Το πραξικόπημα απέτυχε όταν
τα μπάριος ξεχύθηκαν στο κέντρο
της πόλης και το Προεδρικό Μέγα-
ρο. 

Οχτώ μήνες μετά, η άρχουσα τάξη
χρησιμοποίησε την οικονομική της
ισχύ για να ανατρέψει τον Τσάβες.
Με κέντρο τους διευθυντές της κρα-
τικής εταιρείας πετρελαίου ξεκίνησε
ένα τεράστιο λοκ-αουτ για να γονα-
τίσει την κυβέρνηση. Τότε οι οπαδοί
της «ελεύθερης αγοράς» διεθνώς
και εδώ δεν έβγαζαν πύρινους λό-
γους για το οικονομικό χάος, αφού

είχε «ιερό σκοπό»: να διατηρήσουν
οι πλούσιοι τα προνόμιά τους, ανά-
μεσα σε αυτά και το δικαίωμα να αρ-
μέγουν τη δημόσια εταιρεία πετρε-
λαίου. Το λοκ-αουτ, κράτησε μέχρι
το Φλεβάρη του 2003, κατέρρευσε
κι αυτό όταν η εργατική τάξη κι οι
φτωχοί απάντησαν οργανωμένα βά-
ζοντας τα εργοστάσια και τις υπηρε-
σίες σε κίνηση. 

Σοσιαλισμός

Όμως, το κύριο ψέμα της δεξιάς
προπαγάνδας είναι άλλο. Το οικονομι-
κό χάος, η φτώχεια, οι ελλείψεις σε
βασικά αγαθά, είναι πραγματικότητα.
Αλλά δεν οφείλονται στον «πολύ» σο-
σιαλισμό αλλά στον πολύ λίγο. Δεκα-
πέντε χρόνια μετά τα πραξικοπήματα
και τα λοκ αουτ της άρχουσας τάξης,
η Βενεζουέλα δεν υποφέρει από τις
συνέπειες της ρήξης με τον καπιταλι-
σμό, αλλά από τα αποτελέσματα της
προσαρμογής του καθεστώτος στις
προτεραιότητές του. 

Οι κυβερνήσεις επί προεδρίας
Τσάβες προχώρησαν πράγματι σε
αναδιανομή του εισοδήματος υπέρ
των φτωχών, μέσα από μια σειρά
κοινωνικά προγράμματα (τα «μισιό-
νες»). Ένα μεγάλο μέρος της χρη-
ματοδότησης προήλθε από τα έσο-
δα του πετρελαίου. Η Βενεζουέλα
είναι σημαντική πετρελαιοπαραγω-
γός χώρα και οι τιμές του πετρελαί-
ου είχαν εκτοξευτεί στα ύψη για
πολλά χρόνια. Η άρχουσα τάξη και
οι πιο ευκατάστατοι μεσοαστοί ποτέ
δεν συγχώρησαν τον Τσάβες γιατί

έδωσε ένα κομμάτι αυτού του πλού-
του στους φτωχούς. 

Η πτώση της τιμής του πετρελαί-
ου μετά το 2013 έφερε μεγάλες οι-
κονομικές δυσκολίες. Όμως, δεν εί-
ναι η πραγματική αιτία. Ο έλεγχος
της οικονομίας ποτέ δεν έφυγε από
τα χέρια του κεφαλαίου παρά τις
κρατικοποιήσεις που έκανε η κυβέρ-
νηση κάτω από την πίεση εργατικών
αγώνων, ή απλά επειδή οι καπιταλι-
στές παρατούσαν τις επιχειρήσεις
τους (τους αποζημίωνε μάλιστα γεν-
ναιόδωρα). 

Οι καπιταλιστές, οι «παραδοσια-
κοί» και αυτοί που αναδείχτηκαν μέ-
σα από τις σχέσεις τους με το καθε-
στώς- έχουν στα χέρια τα δολάρια
για να κερδοσκοπούν στην αγορά
συναλλάγματος, τον έλεγχο του εμ-
πορίου που τον χρησιμοποιούν για
να κάνουν λαθρεμπόριο και «μαύρη
αγορά». 

Ούτε το κράτος μετασχηματίστη-
κε στα ριζοσπαστικά πρότυπα που
υποσχόταν ο Τσάβες για τον «σοσια-
λισμό του 21ου αιώνα». Αντίθετα, το
ανώτερο στρώμα των στελεχών του
«τσαβισμού» χρησιμοποίησε τον
έλεγχο σε αυτό για να σφιχταγκα-
λιαστεί με νέα και παλιά «τζάκια» της
άρχουσας τάξης και να κάνει μεγά-
λες περιουσίες. 

Τον Δεκέμβρη του 2015 η δεξιά
αντιπολίτευση κέρδισε τις εκλογές
για την Εθνοσυνέλευση. Η αιτία δεν
ήταν ότι ο «απλός λαός» έχαψε τα
ψέματα της «προπαγάνδας του ιμπε-
ριαλισμού» όπως έλεγε ο Μαδούρο.

Ήταν η κατάρρευση της επιρροής
του PSUV, του κόμματος που είχε
ιδρύσει ο Τσάβες, ύστερα από τις
σπασμένες υποσχέσεις του. 

Η απάντηση του Μαδούρο και του
στενού του κύκλου όλα αυτά τα χρό-
νια ήταν διπλή. Όξυνση της αντιμπε-
ριαλιστικής ρητορείας, και προσπά-
θειες να εφαρμοστούν κάποια «αντί-
μετρα» για να ανακουφιστούν οι
φτωχοί από τις συνέπειες της κρί-
σης ήταν η μια απάντηση. Όμως,
ήταν ασπιρίνες για τον καρκίνο. Η
αύξηση του βασικού μισθού δεν ση-
μαίνει τίποτα όταν ο πληθωρισμός
τρέχει με 700%. Η ανακοίνωση χα-
μηλών τιμών για βασικά αγαθά δεν
αντιμετωπίζει το σαμποτάζ των καπι-
ταλιστών που τα κρύβουν για να τα
πουλήσουν στη «μαύρη αγορά». 

Η άλλη απάντηση ήταν η προσαρ-
μογή στην αγορά. Για παράδειγμα η
κυβέρνηση ανακοίνωσε τη δημιουρ-
γία μιας «Ειδικής Οικονομικής και
Στρατιωτικής Ζώνης» σε μια περιοχή
στην Αμαζόνιο, πλούσια σε πολύτιμα
μέταλλα και ορυκτό πλούτο. Τη δια-
χειρισή της θα την έχει ο στρατός
σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις. Μια από αυτές είναι η Gold
Reserve International. Το 1999 είχε
μηνύσει την κυβέρνηση Τσάβες γιατί
είχε σπάσει μια καταστροφική συμ-
φωνία. Η κυβέρνηση Μαδούρο συμ-
φώνησε να πληρώσει το πρόστιμο
(περίπου 750 εκ. δολάρια) και να
εξαιρέσει την εταιρεία από τη φορο-
λογία. Μια άλλη είναι η Bracko, ίσως
η μεγαλύτερη εταιρεία εξόρυξης

χρυσού στον κόσμο. Στο ΔΣ της
συμμετέχει ο Σισνέρος, ο μεγαλύτε-
ρος καπιταλιστής της Βενεζουέλας
(έχει και την αντιπροσωπεία της Κο-
κα-Κόλα). 

Η επιρροή του «κινέζικου πρότυ-
που» είναι εμφανής: στρατηγοί και
γραφειοκράτες αγκαλιά με πολυε-
θνικές σε μια σχέση επικερδή για
όλους. Αυτό δεν μπορεί να είναι το
πρότυπο για την Αριστερά ούτε
απάντηση στην προπαγάνδα και την
εκδικητικότητα του ιμπεριαλισμού
και της άρχουσας τάξης. 

«Πείραμα»

Το 2006 όταν το «πείραμα» του
Τσάβες βρισκόταν στη πιο ριζοσπα-
στική φάση του, το περιοδικό Σοσια-
λισμός Από τα Κάτω (τεύχος 58) δη-
μοσίευσε μια συνέντευξη με τον Σ.
Π. Μπόρχες, επαναστάτη συνδικαλι-
στή από τη Βενεζουέλα που προει-
δοποιούσε:

«Ο πρόεδρος Τσάβες μιλάει για το
σοσιαλισμό, αλλά σε μεγάλο βαθμό
αυτές είναι αφηρημένες αναφορές.
Τι σημαίνει να βαθύνει η επαναστατι-
κή διαδικασία, να προχωρήσει προς
το σοσιαλισμό;

Σημαίνει να προχωρήσει η αναδια-
νομή της γης. Η κυβέρνηση είχε ξε-
κινήσει αλλά τώρα προσπαθεί να
πείσει τους αγρότες να δεχθούν
συμβιβασμούς με τους γαιοκτήμο-
νες. Σημαίνει να πάρουν οι κοινότη-
τες τον έλεγχο των προϋπολογι-
σμών στους δήμους. Υπάρχουν πεν-
τέμισι εκατομμύρια εργαζόμενοι
στον «ανεπίσημο» τομέα, σε δουλει-
ές του ποδαριού. Ένα μέτρο για να
βρει σταθερή δουλειά αυτός ο κό-
σμος είναι να ανοίξουν ξανά από το
κράτος τα εργοστάσια που έχουν
κλείσει λόγω της κρίσης του καπιτα-
λισμού. Όμως, η κυβέρνηση προτιμά
να ενισχύει τους μικρούς και μεσαί-
ους καπιταλιστές για να βάλουν
μπροστά επιχειρήσεις.

Σημαίνει να μειωθεί ο εβδομαδι-
αίος χρόνος εργασίας, για να δημι-
ουργηθούν θέσεις εργασίας. Ένα
άλλο μέτρο προς αυτή την κατεύ-
θυνση θα ήταν να αρνηθεί η κυβέρ-
νηση να πληρώνει το εξωτερικό χρέ-
ος. Τα λεφτά μπορούν να πάνε στην
Υγεία και την Παιδεία. Έχουν γίνει
πολλά, οι προηγούμενες νεοφιλε-
λεύθερες κυβερνήσεις έδιναν περί-
που 2% για Παιδεία και Υγεία, η ση-
μερινή 9%. Αλλά δεν είναι αρκετό.
Δεν υπάρχει ακόμα Εθνικό Σύστημα
Υγείας, οι «μισιόνες» με τους Κουβα-
νούς γιατρούς βοηθάνε αλλά δεν
αρκούν».

Στη Βενεζουέλα και στην Ελλάδα
η πραγματική εναλλακτική στα αδιέ-
ξοδα της αγοράς είναι η αντικαπιτα-
λιστική ρήξη, όχι οι συμβιβασμοί με
το σύστημα. Την απάντηση στους
Μητσατάκηδες και τους Τραμπ δεν
θα τη δώσει ο Τσίπρας αλλά το ερ-
γατικό κίνημα. 

Λέανδρος Μπόλαρης

ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ H απάντηση στην κρίση είναι
η ρήξη με τον καπιταλισμό,
όχι μεγαλύτερη προσαρμογή



Ερχόμαστε από μια πε-
ρίοδο γεμάτη μάχες όπως
αυτές ενάντια στην υπο-

χρηματοδότηση, ενάντια στην είσοδο επιχειρήσε-
ων και εταιριών μέσα στις σχολές μας αλλά και
τη διεκδίκηση για παροχή δωρεάν μετακινήσεων
και μέριμνας για όλους. 

Η ΕΑΑΚ έπαιξε βασικό ρόλο σε όλες αυτές τις
μάχες με την συνεχή προσπάθεια ενδυνάμωσης
των γενικών μας συνελεύσεων και τη σύνδεση
όλων αυτών με την πάλη ενάντια στα μνημόνια,
τους φασίστες και το σύστημα που τα γεννά. 

Η δυναμική παρουσία μας σε τρεις πολύ καθο-
ριστικές κινητοποιήσεις, το Καραβάνι της Υγείας
3 Νοέμβρη, την 18 Μάρτη και την Πανεργατική
στις 17 Μάη είναι τρανά παραδείγματα ότι οι φοι-
τητές παλεύουν μαζί με τους εργάτες και θα νι-
κήσουν. 

Γαρυφαλλένια Κατσιγιάννη, 
Θεατρικών Σπουδών 

Ως ΑΝΑΡΠΑ
ΕΑΑΚ στο Αγ-
γλικό, μέσα

από τις παρεμβάσεις μας, έχουμε ανοίξει τη μάχη
για να μπουν τα προσφυγόπουλα σε σχολεία και
πανεπιστήμια και να ανοίξουν οι πόλεις για τους
πρόσφυγες. 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά στις σχολές οργα-
νώνει την κοινή πάλη εργατών και φοιτητών ενάντια
στις μνημονιακές επιθέσεις. Επίσης, διοργανώσαμε
έκθεση φωτογραφίας για τα 100 χρόνια της Ρωσι-
κής επανάστασης και έκθεση βιβλίων από το Μαρξι-
στικό Βιβλιοπωλείο. 

Σε αυτές τις εκλογές προχωράμε δυνατά και
αγωνιστικά για να σπάσουμε την αυτοδυναμία της
Δ.Α.Π, των εκπροσώπων των μνημονίων μέσα στις
σχολές μας και να δυναμώσουμε την αντικαπιταλι-
στική αριστερά.

Ιωάννα Κουκούδη, Αγγλική Φιλολογία

Η πανεργατική απεργία στο
Βόλο έδειξε τη διάθεση για αγώ-
να των φοιτητών της Ειδικής
Αγωγής και όχι μόνο. 

Μαζί με τους καθηγητές, οι
φοιτητές ζητάνε μόνιμους και μα-
ζικούς διορισμούς. Οι φοιτητές,
που αρχικά έβλεπαν τον αγώνα
αυτό πιο συντεχνιακά, μέσα από
τη συμμετοχή τους στις μάχες

έχουν καταλάβει την αναγκαιότη-
τα να συνδεθούν με το εργατικό
κίνημα. Έτσι, με την παρέμβαση
της αντικαπιταλιστικής Αριστεράς
στα πανεπιστήμια οργανώθηκαν
για να διαδηλώσουν κόντρα στο
4ο μνημόνιο πλάι με τους εργαζό-
μενους. 

Φέτος η ΕΑΑΚ Βόλου κατεβαίνει
στις εκλογές σε 3 νέες σχολές (ΕΑ
- ΕΑΑΚ Resistance, Παιδαγωγικό -
ΕΑΑΚ Anticapitalista, Ηλεκτρολόγοι
- ΡΕΥΜΑ ΕΑΑΚ) κι αυτό είναι το

αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μέ-
σα στα πανεπιστήμια. 

Από την οργάνωση του μεγάλου
συλλαλητηρίου στις 18 Μάρτη μέ-
χρι και τη συμμετοχή των φοιτητών
στην πρωτομαγιάτικη και την πα-
νεργατική απεργία, γίνεται φανερό
πως στις εκλογές έχουμε τη δυνα-
τότητα να στείλουμε το μήνυμα ότι
η νεολαία παλεύει για την αριστερή
εναλλακτική. 

Κωνσταντίνα Χήρα
Τμήμα Ειδικής Αγωγής

Φοιτητικές εκλογές εργατικη αλληλεγγυη 

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

Στις
φοιτητικές
εκλογές
στηρίζουμε
ψηφίζουμε

Ψήφο για δυνατή ΕΑΑΚ
Λ

ίγες μέρες μετά την ψήφιση του 4ου
μνημονίου οι φοιτητικές εκλογές μπο-
ρούν να δώσουν μια πρώτη απάντηση

πως, παρά την προσπάθεια να παρουσιάζεται
μια εικόνα συναίνεσης, οι φοιτητές συνεχίζουν
να στρέφονται αριστερά. 

Διεκδικούμε πως σε όλες τις σχολές θα δυ-
ναμώσουν τα ΕΑΑΚ για να συνεχίσουμε ξεκι-
νημένες μάχες για αύξηση στη χρηματοδότη-
ση των σχολών και προσλήψεις προσωπικού,

για την κατάργηση του ενοικίου στις εστίες
και δωμάτια για όλους, για να ενταχθούν οι
πρόσφυγες στις πόλεις μας. 

Στην Ιατρική βγήκαμε μπροστά για να συν-
δέσουμε τα αιτήματα της χρηματοδότησης
και των προσλήψεων με τη μάχη για να σώ-
σουμε το ΕΣΥ, για δημόσια και δωρεάν Υγεία
για όλους, με κέντρο πως οι απεργίες είναι
αυτές που μπορούν να φέρουν νίκες. Φοιτη-
τές της σχολής συμμετείχαν στο καραβάνι

της υγείας και στην πανεργατική στις 17/5,
παρόλο που η υπόλοιπη αριστερά έφτασε να
μπλοκάρει ανοιχτά τις συλλογικές μας αποφά-
σεις. 

Έτσι ζητάμε από τους φοιτητές να στηρί-
ξουν ΕΑΑΚ στις κάλπες, αλλά και να συσπει-
ρωθούν μαζί μας για να δυναμώσει η προοπτι-
κή των αγώνων και της αντικαπιταλιστικής
εναλλακτικής στο σύλλογό μας.

Λουίζα Γκίκα, Ιατρική Ιωαννίνων

Ως Γραφίδα έχουμε κάνει πολλή δουλειά
μέσα στη χρονιά για να οργανώσουμε τις
γενικές συνελεύσεις και μέσα απ’ αυτές να
κερδίσουμε ουσιαστικά τη συμμετοχή του
Σπουδαστικού Συλλόγου στις απεργίες στο
πλευρό των εργαζομένων και σε άλλες με-
γάλες κινητοποιήσεις, όπως η αντιφασιστική
της 18 Μάρτη.

Η σχολή μας (ΣΓΤΚΣ) είναι μια κόκκινη
σχολή, δηλαδή υπάρχουν μόνο αριστερές
παρατάξεις. Δεν είναι δεδομένο όμως ότι το
ΔΣ αξιοποιεί τους σπουδαστές και τις σπου-
δάστριες του ΤΕΙ σε όλες τις μάχες. 

Στόχος μας, λοιπόν, είναι να σπάσουμε
την αυτοδυναμία των παρατάξεων που δεν
βάζουν σε κίνηση τη νεολαία και να αναδεί-
ξουμε ότι η μόνη προοπτική βρίσκεται στην
αντικαπιταλιστική επαναστατική αριστερά.
Όχι ως αντιπρόσωπο του φοιτητικού κινήμα-

τος αλλά ως δύναμη που θα δίνει τη δυνα-
τότητα στους συλλόγους να οργανώνονται
μέσα από τις γενικές συνελεύσεις τους. 

Στη δύναμη που θα συζητά και θα παλεύει
για όλα τα ζητήματα, μέχρι και τη διαγραφή

του χρέους, και το συντονισμό με το παγκό-
σμιο εργατικό κίνημα που βρίσκεται σε ανα-
βρασμό σήμερα.  

Αργύρης Σκούρτης, ΣΓΤΚΣ Αθήνας

ΤΕΙ Αθήνας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Το προηγούμενο διάστη-

μα δώσαμε μάχες μέσα στο
Πανεπιστήμιο σε συνεργα-
σία με όλες τις δυνάμεις
του κινήματος και με την
υπόλοιπη Αριστερά, όπως η
18 Μάρτη, η δίκη των 12
φοιτητών, τα αντιπολεμικά
συλλαλητήρια στη Σούδα,
στη μάχη ενάντια στους φα-
σίστες στο Ρέθυμνο, αλλά
και σε κάθε νέα επίθεση
που προσπαθούν να περά-
σουν στα πανεπιστήμια. 

Οι φοιτητές της ΕΑΑΚ
βρεθήκαμε στην περιφρού-
ρηση της απεργίας των
Ναυτεργατών την Πέμπτη
18/5 δείχνοντας στην πράξη
ότι η δυνατότητα για δυνά-
μωμα και των φοιτητικών
αλλά και των εργατικών
αγώνων βρίσκεται στη σύν-
δεση. Γι’ αυτό στηρίζουμε-
ψηφίζουμε ΕΑΑΚ για να με-
γαλώσει η αντικαπιταλιστική
Αριστερά μέσα στα πανεπι-
στήμια.

Αλέξανδρος 
Παπαϊωάννου,

Φυσικό Ηρακλείου

ΒΟΛΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΤΡΑ

Φοιτητές του ΤΕΙ Αθήνας στην Πανεργατική 17/5
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