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Απεργία ενάντια στον 
εργοδοτικό ρατσισμό στην Αυλώνα

Συλλαλητήριο ενάντια στις φασιστικές 
επιθέσεις σε εργάτες γης στον Ασπρόπυργο

H απεργία στη
Γεωργίου Α.Ε.

σελ. 2

Σ
ε αντιφασιστική διαδήλωση καλούν το
Σάββατο 17 Ιούνη στις 7μμ, στην πλα-
τεία Δημαρχείου στον Ασπρόπυργο η

Ένωση Μεταναστών Εργατών Γης Ασπρο-
πύργου, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας
«Η Ενότητα», η ΚΕΕΡΦΑ, σωματεία, φορείς
και συλλογικότητες απαιτώντας: Να σταμα-
τήσουν οι δολοφονικές φασιστικές επιθέ-
σεις στην Γκορυτσά στον Ασπρόπυργο, να
διαλυθεί το φασιστικό τάγμα εφόδου που
δρα ανενόχλητο στην περιοχή, να σταματή-
σει η η κάλυψη των ρατσιστικών επιθέσεων
από την ΕΛΑΣ.

συνέχεια στη σελ. 8OI ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ

Συλλαλητήριο
στον Ασπρόπυργο

σελ . 8Οι απεργοί έξω από το εργοστάσιο της Γεωργίου ΑΕ. Στο κέντρο ο πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Τζαβέντ Ασλάμ.
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Ο
Ασίφ Μαχμούντ, ο Πακιστανός ερ-
γάτης που δέχτηκε την βίαιη ρατσι-
στική επίθεση του εργοστασιάρχη

Γεωργίου, του γιου του Τρύφωνα και ενός
συνεργάτη τους στο εργοστάσιο μίλησε
στην ΕΑ και στον Κυριάκο Μπάνο. 

«Στις 25 Μάη μου ανακοίνωσαν την απόλυ-
σή μου, χωρίς κανένα λόγο. Όταν πήγα να
πληρωθώ η γυναίκα του Κώστα, του αφεντι-
κού, μου είπε ότι θα μου έδινε λεφτά για 20
μέρες. Εγώ της εξήγησα πως είχα δουλέψει
21. Αυτή είπε ότι “αυτά είναι τα λεφτά”, να
υπογράψω το χαρτί και να φύγω. Εγώ αρνή-
θηκα να πάρω τα λεφτά και δεν υπέγραψα.
Στις 30 Μάη γύρισα να πάρω τα χαρτιά μου
για να τα δώσω στο ταμείο ανεργίας και το
πιστοποιητικό υγείας μου.

Μου έδωσαν μια φωτοτυπία. Εγώ ζήτησα
το πρωτότυπο. Η γυναίκα του αφεντικού μου
είπε πως δεν θα μου δώσει τίποτε άλλο και
να φύγω. Απάντησα πως δεν έχουν το δι-
καίωμα να μου κρατάνε τα χαρτιά. Τότε ήρ-
θε ο Κώστας: “Αν συνεχίσεις έτσι, θα σε
στείλω Τουρκία”, μου είπε. Με έπιασε από
το χέρι και άρχισε να με σπρώχνει προς τα
έξω βρίζοντας. “Φύγε παλιόπουστα”, μου
φώναζε. Του είπα να μη βρίζει και να μιλάει
καλύτερα: “Τι είμαι γαϊδούρι; Άνθρωπος εί-
μαι, να μου μιλάς καλύτερα”. 

Τότε μου τράβηξε μια μπουνιά και έπεσα
κάτω. Χτύπησα το χέρι και το γόνατο. Φώνα-
ξα βοήθεια από τα υπόλοιπα παιδιά. Ο Μου-
σείν, ο Γιασίν, ο Μπάρελ, ο Αχμέτ και άλλοι
ήρθαν αμέσως.

Μόλις με είδαν χτυπημένο μου είπαν να
περιμένω στην είσοδο του εργοστασίου και
θα μου έφερναν αυτοί τα πράγματα και το
ποδήλατό μου. Την ώρα που περίμενα έξω
ήρθε τρέχοντας ο Τρύφωνας, ο γιος του
αφεντικού, μου έριξε μια μπουνιά. Εγώ απλά
σήκωσα το χέρι μου και το έβαλα στο στή-
θος μου για να προστατευτώ. Τότε μου έρι-
ξε και δεύτερη μπουνιά στο κεφάλι και μου
έσπασε κομμάτια από τα μπροστινά δόντια,
ενώ ξαναήρθε και ο Κώστας. Όταν ήρθαν τα
άλλα παιδιά με τα πράγματά μου σταμάτη-
σαν να με χτυπάνε και φύγανε.

Τότε πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία. Αρ-
γότερα ενημέρωσα την Πακιστανική Κοινό-
τητα, ήρθε ο Τζαβέντ και κατέθεσα μήνυση.
Στις 2 Ιούνη έγινε το δικαστήριο και συνεχί-
ζεται στις 14 Ιούνη».

Στην πρώτη μέρα της δίκης η έδρα άφησε
ανοιχτό το ενδεχόμενο της απαγγελίας κα-
τηγοριών περί ρατσιστικής βίας, ενώ έστειλε
τον Ασίφ σε οδοντίατρο για να πάρει ιατρική
γνωμάτευση σχετικά με τα σπασμένα δόντια
από το ξύλο που έφαγε. Τέλος ζήτησε από
την εταιρία να προσκομίσει το υλικό από τις
κάμερες για να εξεταστεί. 

Μέσα και έξω από την αίθουσα της δίκης
βρέθηκαν οι Πακιστανοί εργάτες για να στη-
ρίξουν τον συνάδελφό τους και να στείλουν
το μήνυμα πως δεν επιστρέφουν στη δου-
λειά αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους.
Στις 14 Ιούνη στις 9πμ το πρωί προγραμματί-
ζεται νέα συγκέντρωση στα δικαστήρια στην
Ευελπίδων.

“Μου σπάσανε 
τα δόντια”

Έ
νας μεγάλος, εμπνευστικός αγώνας
ξεκίνησε την Τρίτη 30 Μάη όταν οι
50 Πακιστανοί εργάτες της εταιρίας

κατασκευής πλαστικών τσαντών Κ. Γεωργίου
ΑΕ σταμάτησαν τις μηχανές του εργοστασί-
ου διαμαρτυρόμενοι για τις άθλιες συνθήκες
εργασίας και την ρατσιστική συμπεριφορά
του αφεντικού. 

Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η
βίαιη ρατσιστική επίθεση που δέχτηκε ο Ασίφ
Μαχμούντ, εργάτης στο εργοστάσιο.

Αμέσως οι εργάτες επικοινώνησαν με την
Πακιστανική Κοινότητα και την Ένωση Μετα-
ναστών Εργατών και την Πέμπτη 1/6 οργά-
νωσαν συνέλευση έξω από την πύλη του ερ-
γοστασίου. “Θέλουμε δουλειά με πλήρη σε-
βασμό στα δικαιώματά μας. Δεν θα αφήσου-
με κανέναν να μας βρίζει λες και δεν είμαστε
άνθρωποι. Δεν θα επιτρέψουμε τη ρατσιστι-
κή βία και την τρομοκρατία. Δεν πρόκειται να
τα ανεχτούμε αυτά”, τόνισε ο πρόεδρος της
Πακιστανικής Κοινότητας και της Ένωσης
Μεταναστών Εργατών, Τζαβέντ Ασλάμ, που
πρότεινε την άμεση κήρυξη απεργίας με την
ταυτόχρονη εκλογή 5μελούς επιτροπής των
εργατών ώστε να οργανωθούν οι κινητοποι-
ήσεις των επόμενων ημερών.

“Μετανάστες και ντόπιοι εργάτες δεν έχουν
να χωρίσουν τίποτα. Αντιθέτως έχουν μαζί να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους απέναντι
στις μνημονιακές επιθέσεις και την ασυδοσία
των αφεντικών. Χρειάζεται όλα τα συνδικάτα
και τα σωματεία της περιοχής σε ιδιωτικό και
δημόσιο τομέα να στηρίξουν τους Πακιστα-
νούς εργάτες που δίνουν μάχη και για τα ερ-
γασιακά τους δικαιώματα ταυτόχρονα με την
μάχη ενάντια στο ρατσισμό”, ανέφερε στην
τοποθέτησή του ο Πέτρος Κωνσταντίνου συν-
τονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβου-
λος Αθήνας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Η συνέλευση της Πέμπτης αποφάσισε την
κήρυξη απεργίας διαρκείας μέχρι την επανα-
πρόσληψη του Ασίφ και τη δικαίωση όλων
των αιτημάτων των εργατών για καλύτερες
συνθήκες εργασίας. Αποφάσισε επίσης την
συμμετοχή όλων σε συγκέντρωση έξω από
τα δικαστήρια της Ευελπίδων την ώρα που
θα εκδικαζόταν η υπόθεση, ενώ ανακοίνωσε
πως θα πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση και
συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο για
την Δευτέρα 5/6.

Η εταιρία κατασκευάζει και τυπώνει νάιλον
σακούλες για αρκετές γνωστές εταιρίες με-
ταξύ αυτών οι Σκλαβενίτης, Τζάμπο, Γρηγό-

ρης, Προμηθευτική, κ.α. Η ρατσιστική επίθε-
ση στον Ασίφ δεν είναι το μοναδικό γεγονός
που καταγγέλλουν οι εργάτες. Οι συνθήκες
εργασίας είναι άθλιες. Δεν υπάρχουν τουα-
λέτες και καθαρό πόσιμο νερό. Η εργοδοσία
κόβει 10 ευρώ το μήνα από όλους τους ερ-
γάτες για να πληρώσει για χημικές. Η εργα-
σία είναι 7ήμερη, χωρίς ρεπό, ενώ σε κάθε
αποπληρωμή κόβουν παράνομα ένα δυο ευ-
ρώ την ίδια στιγμή που δεν πληρώνουν υπε-
ρωρίες και τα Σαββατοκύριακα όπως πρέπει.
Τα αφεντικά έχουν γεμίσει το εργοστάσιο κά-
μερες και μεγάφωνα, παρακολουθώντας μέ-
χρι και την τελευταία κίνηση των εργαζόμε-
νων και ουρλιάζοντας ρατσιστικά μέσα από
τα μεγάφωνα, λες και το εργοστάσιο είναι
στρατόπεδο εργασίας. 

Απεργιακή συγκέντρωση 

Δυναμική, οργισμένη και μαζική ήταν η
απεργιακή συγκέντρωση που οργανώθηκε
έξω από την πύλη του εργοστασίου την Δευ-
τέρα 5/6. Στην συγκέντρωση κάλεσε εκτός
από την Πακιστανική Κοινότητα, την ΚΕΕΡΦΑ
και την Ένωση Μεταναστών Εργατών, ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, το Συνδικά-
το Χημικής Βιομηχανίας που πρόσκειται στο
ΠΑΜΕ, ενώ το παρών έδωσε και ο πρόεδρος
του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Γιώργος
Μυλωνάς. Πολλοί ήταν οι αλληλέγγυοι που
έφτασαν από νωρίς το πρωί στις πύλες της
Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕ. Μέλη και φίλοι της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, αντιπροσωπείες από το ΠΑΜΕ και την
ΚΝΕ, από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τη ΛΑΕ, αλλη-
λέγγυοι από την Ομάδα Αλληλεγγύης Μαλα-
κάσας και ΣΕΚίτες και ΣΕΚίτισσες με την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη στα χέρια. 

“Δεν πρέπει να γίνει ούτε ένα βήμα πίσω
σε αυτή την απεργία. Είναι μια μάχη που
αφήνει παρακαταθήκες και για τη συνέχεια.
Πρέπει να σταλεί ένα συνολικότερο μήνυμα
ότι δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε τα
δίκαια αιτήματά μας για σεβασμό της εργα-
σίας”, τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος
του ΕΚΑ Γ. Μυλωνάς.

“Η εργοδοσία έκανε ένα λάθος νόμιζε πως
τα έβαλε με αδύναμους. Νόμιζαν πως επειδή

είσαστε μετανάστες θα σκύβατε το κεφάλι.
Αποδείξατε πως η οργάνωση είναι δύναμη
και χρειάζεται να την μεγαλώσουμε”, τόνισε
ο Τάσος Αναστασιάδης από τον Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια.

“Εμείς στη δημόσια υγεία έχουμε δώσει
μάχες για να ανοίξουμε τις πόρτες των νοσο-
κομείων σε κάθε μετανάστη και ανασφάλι-
στο. Η μάχη των Πακιστανών εργατών εδώ
στην Αυλώνα μας δίνει έμπνευση να συνεχί-
σουμε και δείχνει το δρόμο για όλο το εργα-
τικό κίνημα”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο
Χρίστος Αργύρης από το ΓΣ της ΑΔΕΔΥ.

Από το πρωί στο αίτημα των απεργών για
συνάντηση αντιπροσωπείας των φορέων που
στήριζαν την απεργία με την εργοδοσία η
απάντηση ήταν αρνητική. Με τους απεργούς
να συνεχίζουν να φωνάζουν επίμονα “Εργά-
τες ενωμένοι ποτέ νικημένοι”, ο εργοδότης
αποφάσισε να δεχτεί τον πρόεδρο του ΕΚΑ,
Γιώργο Μυλωνά και τον εκπρόσωπο του Συν-
δικάτου Χημικής Βιομηχανίας Σωτήρη Αγγε-
λόπουλο.

“Η διοίκηση αρνείται να επαναπροσλάβει
τον Ασίφ, ενώ απειλεί με 5 επιπλέον απολύ-
σεις. Επίσης (εκτός από το πρόβλημα με τις
τουαλέτες) δεν αποδέχεται ότι καταστρατη-
γούνται εργασιακά δικαιώματα και κανόνες
υγιεινής και ασφάλειας, ότι υπάρχουν απλή-
ρωτα δεδουλευμένα και ζητήματα με απλή-
ρωτες υπερωρίες, ενώ ούτε λόγος να γίνεται
για ρατσιστική συμπεριφορά”, ανέφερε ο Σ.
Αγγελόπουλος.

“Βλέπουμε κάθε μέρα με τα ίδια μας τα
μάτια τις συνθήκες εργασίας στο εργοστά-
σιο αλλά και τους τρόπους με τους οποίους
ο Κώστας Γεωργίου και η οικογένειά του
συμπεριφέρονται στους εργάτες. Δεν θα
τους περάσει. Θα απεργήσουμε όσο χρει-
αστεί. Κανείς δεν μπαίνει για δουλειά. Ή όλοι
μαζί ή κανένας”, τόνισε μιλώντας στο τέλος
της συγκέντρωσης ο πρόεδρος της Πακιστα-
νικής Κοινότητας, Τζαβέντ Ασλάμ.

Οι εργάτες ομόφωνα αποφάσισαν συνέχι-
ση της απεργίας.

Κυριάκος Μπάνος

Συνέλευση των Πακιστανών εργατών στην πύλη του εργοστασίου, Πέμπτη 1 Ιούνη

Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.

Απεργία μέχρι τη νίκη
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Ο Τσίπρας στο έλεος της κρίσης
Ό

λες οι μνημονιακές κυβερνήσεις
έχουν δει τις προσδοκίες τους για
“έξοδο από την κρίση” να διαψεύ-

δονται. Το 2011 ο Γιώργος Παπανδρέου
ανησυχούσε ότι αν παραιτηθεί θα χαρίσει
στην επόμενη κυβέρνηση την επιτυχία που
είχε ετοιμάσει! Το 2014 ο Σαμαράς καθιέ-
ρωσε τον όρο “success story” που έμελλε
να γίνει η πιο ειρωνική ατάκα για κάθε απο-
τυχημένο. 

Τώρα έχει έρθει η σειρά του Τσίπρα να
πάθει αυτά που έπαθαν αυτοί τους οποίους
αποφάσισε να μιμηθεί. Έτρεξε και πέρασε
από τη Βουλή τα “προαπαιτούμενα” μέχρι
το 2020 και δεν κατάφερε να πάρει ούτε τη
δόση του φετινού καλοκαιριού. Το αποτέλε-
σμα είναι να παρακαλάει τα ζόμπι του πα-
ρελθόντος για “εθνική συνεννόηση” ώστε
να πάνε μαζί γονατιστοί στη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ στις 22 Ιούνη για να πετύχουν
μια φόρμουλα που θα παρατείνει τα παζά-
ρια για το χρέος μετά το φθινόπωρο και τις
γερμανικές εκλογές.

Ασφαλώς, το άμεσο υπόβαθρο αυτών
των εξελίξεων είναι η υποταγή του ΣΥΡΙΖΑ
στις μνημονιακές ανάγκες της διαχείρισης
του ελληνικού καπιταλισμού. Βήμα-βήμα ο
Αλέξης Τσίπρας και οι υπουργοί του έχουν
προσαρμοστεί στις νεοφιλελεύθερες συν-
ταγές της άγριας λιτότητας για να εξασφα-
λιστούν πρωτογενή πλεονάσματα που θα
κάνουν το χρέος “βιώσιμο”.

Αλλά αυτή η προσαρμογή δεν γίνεται μέ-
σα σε συνθήκες που αυτές οι φόρμουλες
δουλεύουν. Όσο και αν ο Σόιμπλε κοκο-
ρεύεται προεκλογικά ότι η πολιτική του λει-

τούργησε στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία,
στην Κύπρο και στην Ισπανία, η επιμονή της
κρίσης τον διαψεύδει. Η τελευταία έκθεση
της Παγκόσμιας Τράπεζας που δόθηκε στη
δημοσιότητα αυτές τις μέρες μιλάει για την
υστέρηση των επενδύσεων παγκόσμια που
κάνει την όποια ανάκαμψη ασθενική. Το
τραπεζικό σύστημα, ιδιαίτερα στην Ιταλία,
παραμένει ευάλωτο.

Ιλιγγιώδη ποσά

Αυτή τη διεθνή εικόνα ήρθε να συμπλη-
ρώσει για την ελληνική περίπτωση μια άλλη
έκθεση από τον οίκο PricewaterhouseCoo-
pers (PWC) που επισημαίνει ότι “Οι επενδυ-
τικές ανάγκες, για την περίοδο 2017-2022,
συμβατές με ταχεία οικονομική μεγέθυνση,
εκτιμώνται σε περίπου 268 δισ., αλλά οι
ορατές ροές χρηματοδότησης δεν επαρ-
κούν για να τις καλύψουν”. Με απλά λόγια,
για να πιάσει ρυθμούς ανάπτυξης ικανούς
να ξεπληρώνουν το χρέος, ο ελληνικός κα-
πιταλισμός έχει ανάγκη από ιλιγγιώδη ποσά
επενδύσεων τα οποία δεν φαίνονται στον
ορίζοντα. Γιατί το ρίσκο της κάθε επένδυ-
σης “ξεπερνά γενικά την αναμενόμενη από-
δοση της επένδυσης”, όπως λέει η ίδια έκ-
θεση.

Ο Τσίπρας εγκατέλειψε ακόμη και τις με-
τριοπαθείς διαφοροποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ
από τη νεοφιλελεύθερη πολιτική για χάρη
μιας ανάκαμψης που δεν έρχεται. Και το
κάνει αυτό σε μια περίοδο όπου εκατομμύ-
ρια άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη επιμέ-
νουν να προσδοκούν το αντίθετο, δηλαδή
μια αριστερή ρήξη με την κυρίαρχη πολιτι-

κή. Το είδαμε στη Γαλλία με το μαζικό ρεύ-
μα που στήριξε τον Μελανσόν, το βλέπου-
με στη Βρετανία με το ρεύμα υπέρ του
Κόρμπιν που μετατρέπει τις πρόωρες εκλο-
γές της Μέι σε θρίλερ.

Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η απάντηση
στο ερώτημα “Πού βαδίζει η Αριστερά σή-
μερα;” βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυν-
ση από την κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εί-
ναι η ώρα της συσπείρωσης γύρω από την
αντικαπιταλιστική αριστερά για να ξαναδώ-
σουμε ελπίδα στην αριστερή δυναμική του
κόσμου που επιμένει να παλεύει και να αν-
τιστέκεται.

Εικοσιπέντε χρόνια τώρα το περιοδικό
του ΣΕΚ, "Σοσιαλισμός από τα κά-

τω", δίνει με συνέπεια τη μάχη στο πεδίο
της πολιτικής ανάλυσης και της επανα-
στατικής θεωρίας, συμβάλλοντας με τον
τρόπο του στον εξοπλισμό και την απο-
τελεσματικότητα των αγωνιστών του ερ-
γατικού κινήματος στις μεγάλες μάχες
όλων αυτών των χρόνων. Γι' αυτό διαβά-
ζεται με προσοχή κι έχει κερδίσει την
εκτίμηση και το σεβασμό ακόμα κι αυ-
τών που δεν συμφωνούν πάντα ή απόλυ-
τα με τις θέσεις του. 

Ιδιαίτερη ήταν η συμβολή του στη μά-
χη για την πολιτική ανεξαρτησία και τη
μετωπική συγκρότηση της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, για τη δημιουργία
και το δυνάμωμα της ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α., σε
ρήξη με την αστική πολιτική, σε σύγ-
κρουση με τις ρεφορμιστικές αυταπά-
τες και τη σεχταριστική αναδίπλωση.  

Σήμερα που οι εργαζόμενοι, πιο δυ-
νατοί από τις εμπειρίες των αγώνων
ενάντια στα μνημόνια και πιο σοφοί από
την αντεργατική κατρακύλα της διακυ-
βέρνησης από τη ρεφορμιστική αριστε-
ρά, καταλαβαίνουν ότι αυτό που χρει-
άζεται δεν είναι μια αριστερά που θα
κυβερνήσει στο όνομά τους αλλά μια
αριστερά που θα μπει μπροστά στους
αγώνες. Σήμερα που γίνεται φανερό ότι
η αριστερή εναλλακτική ή θα είναι αντι-
καπιταλιστική ή δεν θα υπάρξει, χρει-
αζόμαστε πολιτικά περιοδικά όπως το
"Σοσιαλισμός από τα κάτω" και πρέπει
να τα στηρίξουμε. 

Καλή δύναμη στις συντρόφισσες και
τους συντρόφους που το γράφουν, το
εκδίδουν και το διακινούν. Θα είμαστε
μαζί στον αγώνα μέχρι τη νίκη. 

Θανάσης Διαβολάκης
μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ
ο περιοδικό
Σοσιαλισμός 
από τα κάτω

γιορτάζοντας τα 25
χρόνια από την έκδοσή
του ξεκινάει οικονομική
καμπάνια ενίσχυσης με
στόχο 50.000 ευρώ 
το επόμενο δίμηνο.
Καλούμε όλες και 
όλους να ανταποκριθούν
δυνατά σε αυτό το
κάλεσμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
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Σ
ε 24ωρη απεργία προχώρησαν
οι Μηχανοδηγοί του ΟΣΕ την
Πέμπτη 1 Ιούνη, ενώ τις προ-

ηγούμενες δύο μέρες έκαναν στά-
σεις εργασίας στα εμπορευματικά
τρένα. Κεντρικό ζήτημα της απερ-
γίας ήταν να αναδείξει τα μεγάλα
προβλήματα όσον αφορά την ασφά-
λεια των δρομολογίων, λίγες βδομά-
δες μετά το θάνατο τριών ανθρώ-
πων στο δυστύχημα στο Άδενδρο. 

Την μέρα της απεργίας η Πανελ-
λήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης,
το σωματείο των Μηχανοδηγών, πα-
ραχώρησε συνέντευξη Τύπου στο
ξενοδοχείο Τιτάνια όπου έδωσε συγ-
κλονιστικά στοιχεία για την κατάστα-
ση του σιδηρόδρομου σήμερα στην
πορεία προς την ιδιωτικοποίησή του.
Την συνέντευξη άνοιξε ο πρόεδρος
της ΠΕΠΕ, Κώστας Γενιδούνιας, ενώ
το λόγο πήραν ακόμα ο Βασίλης
Τούρλης και ο Σπύρος Συρόπουλος,
γενικός γραμματέας και αντιπρό-
εδρος του σωματείου αντίστοιχα.  

Για το δυστύχημα στο Άδενδρο ο
Κ. Γενιδούνιας τόνισε ότι το πόρισμα
που κυκλοφόρησε είναι βιαστικό και
χρειάζεται να περιμένουμε το τελι-
κό, υπογράμμισε όμως ότι το δυστύ-
χημα και οι τρεις νεκροί θα είχαν
αποφευχθεί αν λειτουργούσαν η τη-
λεδιοίκηση, το σύστημα προστασίας
έναντι του ανθρώπινου λάθους
(ΕCTS) και τα φωτοσήματα. 

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι αν λει-
τουργούσε η τηλεδιοίκηση το τρένο
δεν θα πήγαινε από την παρακαμ-
πτήριο και εξήγησε ότι η οδήγηση
των τρένων γίνεται εμπειρικά αφού
δεν λειτουργούν τα ηλεκτρονικά συ-
στήματα. Στο ενημερωτικό σημεί-
ωμα που έδωσαν οι μηχανοδηγοί με-
τά τη συνέντευξη Τύπου αναφέρεται
επί λέξει: «Τα συστήματα είχαν εγ-
κατασταθεί και λειτούργησαν μέχρι
το 2010, μέρος τους σήμερα έχει λε-
ηλατηθεί». 

Η λεηλασία έχει να κάνει με την
κλοπή καλωδίων, υλικού υποδομής
κ.ά.. Όσον αφορά αυτό το θέμα ο Σ.
Συρόπουλος ανέφερε ότι παρά του
ότι το δίκτυο του σιδηροδρόμου εί-
ναι μεγάλο, 600 χλμ, αν είχαν στελε-
χωθεί οι σταθμοί που βρίσκονται κα-
τά μήκος με το απαραίτητο προσω-
πικό, αυτό το φαινόμενο σχεδόν δεν
θα υπήρχε. 

Πολλά ήταν τα στοιχεία που δόθη-
καν για την κατάσταση του σιδηρο-
δρομικού δικτύου σήμερα. Οι Μηχα-
νοδηγοί καταγγέλλουν ότι ενώ
έχουν δοθεί τεράστια ποσά κατά
καιρούς, το δίκτυο έχει αφεθεί στην
τύχη του με αποτέλεσμα να απαξιώ-
νεται εν όψει της ιδιωτικοποίησης. 

Ολόκληρο το δίκτυο της Πελοπον-
νήσου είναι ανενεργό από το 2010,
ενώ για την ανακαίνισή του είχαν ξο-
δευτεί 70 εκατομμύρια ευρώ. Η ζή-

τηση των επιβατών για αυτά τα δρο-
μολόγια ήταν και είναι μεγάλη αφού
ο Προαστιακός της Πάτρας που δη-
μιουργήθηκε το 2011 είναι ίσως η
πλέον κερδοφόρα γραμμή της ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ. 

Προβλήματα αντιμετωπίζει και ο
προαστιακός της Αθήνας από το αε-
ροδρόμιο ως το Κιάτο. Τα δρομολό-
για έχουν περιοριστεί σε τρία ανά
ώρα, ενώ στην αρχική του λειτουρ-
γία ήταν 4 ή 5. Λόγω έλλειψης μηχα-
νοδηγών τα δρομολόγια σταματούν
στις 9.44μμ, ενώ το Μετρό συνεχίζει
τη λειτουργία του μέχρι τα μεσάνυ-
χτα.

Υποδομή

Δεν υπάρχουν ή υπολειτουργούν
σε μεγάλο βαθμό τα ηλεκτρονικά
συστήματα, έτσι η ταχύτητα δεν
μπορεί να ξεπερνάει τα 120 χλμ ανά
ώρα και υπάρχουν σοβαρά προβλή-
ματα στην υποδομή των σταθμών.
Επίσης, δεν υπάρχει απευθείας σύν-
δεση με το κέντρο της πόλης αφού
χρειάζεται μετεπιβίβαση στο σταθμό
Λιοσίων και όχι όλες τις ώρες της
ημέρας. 

Στον προαστιακό από τη Χαλκίδα
προς Πειραιά επίσης δεν λειτουρ-
γούν τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα
δρομολόγια είναι ανά δύο ώρες από
το 2014 λόγω έλλειψης μηχανοδη-
γών, ενώ από Αθήνα μέχρι Πειραιά η
κυκλοφορία γίνεται σε μονή γραμμή
κυκλοφορίας παρότι έχουν κατα-
σκευαστεί δύο γραμμές. 

Επισημάνθηκε ακόμα ότι μεγάλο
πρόβλημα στην ασφάλεια αποτε-
λούν οι πεζοδιαβάσεις που μπαίνουν
από τοπικούς φορείς (πχ Δήμους),
ενώ υπάρχουν πεζογέφυρες. Έγινε

αναφορά στο δυστύχημα που συνέ-
βη στα Σεπόλια στις 31 Μάη, όταν
μια γυναίκα παρασύρθηκε από τρέ-
νο στο ύψος της Αγίου Μελετίου. Ως
παράδειγμα αυθαιρεσίας δόθηκε η
κατάσταση στο Γκάζι όπου υπάρχει
ανοιχτή πεζοδιάβαση κάτω από την
πίεση των μαγαζιών. 

Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προ-
βλήματα στη γραμμή Αθήνα-Θεσσα-
λονίκη. Τα φωτοσήματα λειτουρ-
γούν μόνο στο 70% της γραμμής,
ενώ δεν λειτουργούν η τηλεδιοίκηση
και το σύστημα προστασίας έναντι
του ανθρώπινου λάθους (ΕCTS). Αυ-
τή τη στιγμή γίνονται μόλις 6 δρομο-
λόγια την ημέρα προς Θεσσαλονίκη,
ενώ το 2010 γίνονταν 10. 

Το 2009 ο χρόνος διάνυσης της
απόστασης πλησίαζε τις 4 ώρες και
20 λεπτά, ενώ τώρα έχει εκτοξευτεί
στις πεντέμισι ώρες. Προβλήματα
δημιουργεί η μόνιμη είσοδος σε πα-
ρακαμπτηρίους χωρίς φωτοσήματα
σε Δομοκό, Παλαιοφάρσαλο, Με-
ζούρλο, Λάρισα, Νέους Πόρους,
Άδενδρο (έτσι έγινε το πρόσφατο
δυστύχημα), Σίνδο και Θεσσαλονίκη. 

Αντίστοιχα ζητήματα υπάρχουν
και στη γραμμή Θεσσαλονίκη-Αλε-
ξανδρούπολη όπου υπάρχει μονή

γραμμή κυκλοφορίας, χωρίς κανένα
σύστημα (ECTS κτλ). Μεταξύ των
δύο πόλεων κυκλοφορούν μόνο δύο
τρένα την ημέρα, ενώ μέχρι το 2010
κυκλοφορούσαν πέντε. Τα ίδια
ισχύουν και για τις γραμμές προς
Έδεσσα και Φλώρινα. 

Προβλήματα

Προβλήματα δεν αντιμετωπίζουν
μόνο τα επιβατικά τρένα, αλλά και
τα εμπορικά. Για παράδειγμα, εδώ
και 18 μήνες είναι κλειστή η γέφυρα
του Γαλλικού για την αποκατάσταση
προβλήματος, με αποτέλεσμα η κυ-
κλοφορία των τρένων προς Ειδομέ-
νη να γίνεται μέσω παράκαμψης από
τη γέφυρα του Αξιού. 

Ενημέρωση έγινε και όσον αφορά
τα διεθνή δρομολόγια. Η σιδηρο-
δρομική σύνδεση με Τουρκία έχει
διακοπεί από το 2010, ενώ από τις
25 Μάη διακόπηκε η σύνδεση με
Βουλγαρία λόγω έλλειψης μηχανο-
δηγών (το εντυπωσιακό είναι ότι δύο
μέρες μετά τη συνέντευξη Τύπου
ανακοινώθηκε από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ
ότι θα ξεκινήσουν ξανά διεθνή δρο-
μολόγια από τη Θεσσαλονίκη προς
Σκόπια-Βελιγράδι και προς Σόφια-

Βουκουρέστι!). 
Και οι τρεις ομιλητές σε όλη τη

διάρκεια της συνέντευξης τόνιζαν
ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη
προσλήψεων. Το ενημερωτικό ση-
μείωμα που μοίρασαν αναφέρει:
«Σύμφωνα με το Οργανόγραμμα
που εκδόθηκε στο σχέδιο εξυγίαν-
σης το 2010 από την Preis, οι θέσεις
μηχανοδηγών θα έπρεπε να είναι
470.

Σήμερα στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ εργάζον-
ται 260 μηχανοδηγοί, ενώ το 2010
μετατάχθηκαν 120 μηχανοδηγοί σε
υπηρεσίες του Δημοσίου, 45 εκ των
οποίων υποχρεωτικά.

Η εκπαίδευση ενός μηχανοδηγού
με βάση τις Ευρωπαϊκές οδηγίες
που έχουν ενσωματωθεί στην ελλη-
νική νομοθεσία διαρκεί από 12 έως
14 μήνες».

Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ότι τα
τελευταία χρόνια οι Μηχανοδηγοί
εργάστηκαν κατά μέσο όρο σε 14-15
χιλιάδες μέρες ανάπαυσης κάθε
χρόνο (πάντα με τη μορφή υπερω-
ρίας), ενώ οφείλονται πάνω από
1500 μέρες κανονικής άδειας στο
προσωπικό. 

Ακόμα, οι απεργοί κατήγγειλαν
την Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ που επι-
χείρησε να φέρει τους εργαζόμε-
νους απέναντι στους επιβάτες με
την ανακοίνωση λοκ-άουτ για τις
τρεις μέρες που θα διαρκούσαν οι
κινητοποιήσεις. Το λοκ άουτ απο-
φεύχθηκε χάρη στην κίνηση των ερ-
γαζόμενων να μην κάνουν τις στά-
σεις εργασίας στα επιβατικά τρένα,
ενημερώνοντας τους επιβάτες για
τα αιτήματα της απεργίας. 

Τέλος, οι μηχανοδηγοί επανέλα-
βαν την πάγια θέση τους ότι είναι
απέναντι στην ιδιωτικοποίηση της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ που προχωράει προς το
τελικό στάδιο αφού οι μετοχές της
εταιρίας θα μεταβιβαστούν στην ιτα-
λική Ferrovie Dello Strato για μόλις
45 εκατομμύρια ευρώ. 

Τόνισαν ότι έδωσαν και θα συνεχί-
σουν να δίνουν αγώνα ενάντια στην
πολυδιάσπαση του ΟΣΕ σε θυγατρι-
κές εταιρίες και στην «εισβολή» των
εργολάβων που δημιουργούν πολλά
από τα παραπάνω προβλήματα.
Έφεραν ως παράδειγμα τα τρένα
της Βρετανίας που πέρασαν σε ιδιω-
τικά χέρια με καταστροφικά αποτε-
λέσματα και τώρα όλος ο κόσμος
ζητά την επανακρατικοποίησή τους.
Εξήγησαν ότι στηρίζουν ένα και αδι-
αίρετο Σιδηροδρομικό Οργανισμό,
υπό δημόσιο έλεγχο, που να μπορεί
να εξυπηρετήσει με ασφάλεια και
ταχύτητα τους επιβάτες. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων 
στον ΟΣΕ και τη ΣΤΑΣΥ έξω από το ΤΑΙΠΕΔ, 6/7/2016. 

Στην κάτω φωτό, η συνέντευξη Τύπου των μηχανοδηγών, 1/6/2017.

Οι μηχανοδηγοί του ΟΣΕ καταγγέλουν
τη διάλυση του σιδηρόδρoμου



Σ
τις κάλπες καλούνται οι χιλιάδες δη-
μοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ, το διή-
μερο 7 και 8 Ιούνη. 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά δίνει για άλ-
λη μια φορά το παρών με το ενωτικό κατέ-
βασμα της Πρωτοβουλίας για την Ανατρο-
πή, που συσπειρώνει τα σχήματα των Finan-
cial Crimes, του Αριστερού Ριζοσπαστικού
ΜΜΕτώπου, τον Σπάρτακο, αλλά και πλήθος
ανένταχτων αγωνιστών κι αγωνιστριών.

Οι εκλογές έρχονται να πραγματοποιηθούν
σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία για τον κλάδο.

Ο χάρτης των ΜΜΕ αναδιατάσσεται με πα-
λιούς βαρόνους να βγαίνουν από το παιχνίδι,
νέους να έρχονται στο προσκήνιο και σε κά-
θε περίπτωση οι εργαζόμενοι να είναι αυτοί
που καλούνται να πληρώσουν το κόστος.

Έτσι έγινε στο ΔΟΛ που πέρασε στα χέ-
ρια  του Μαρινάκη, το ίδιο και στο Μέγκα
μετά την εξαγορά του ποσοστού που κατεί-
χε ο Μπόμπολας από το Σαββίδη. Αντίστοι-
χα και στον Πήγασο, ή στο Real που η εκλο-
γή του Χατζηνικολάου σε πρόεδρο των εκ-
δοτών έγινε, ενώ έχει τους εργαζόμενούς
του επί 5 μήνες απλήρωτους.

Παντού η εργοδοσία εκμεταλλεύεται την
ανασφάλεια των εργαζόμενων και την αδρά-
νεια της ηγεσίας της ΕΣΗΕΑ και των Ενώσε-
ων και έχουν μετατρέψει σε κανόνα την
απλήρωτη εργασία.  

Οι εκλογές πραγματοποιούνται σε μια πε-
ρίοδο που η ίδια η ενημέρωση είναι σε διωγ-
μό. Από τη μια η νεοφιλελεύθερη φιλομνη-
μονιακή προπαγάνδα από τα κάθε είδους
παπαγαλάκια – που θέλουν και τον έλεγχο
της ΕΣΗΕΑ. Και την ίδια ώρα ξεδιπλώνεται η
προσπάθεια των νεοναζί της Χρυσής Αυγής
που τολμούν να κάνουν αγωγές στους ερ-
γαζόμενους της ΕΡΤ και την ομοσπονδία
τους επειδή ύψωσαν το αντιφασιστικό τους
ανάστημα και μπλόκαραν την ρατσιστική
προπαγάνδα της ναζιστικής συμμορίας.

Αλλά και σε μια περίοδο που τα αντιασφα-
λιστικά νομοσχέδια με τελευταία τη χαριστι-
κή βολή του Κατρούγκαλου, έφεραν τα τα-
μεία του κλάδου και τον ΕΔΟΕΑΠ σε διάλυ-
ση κατεδαφίζοντας κατακτήσεις και εισφο-
ρές δεκαετιών.

“Εμείς επιμένουμε ότι χρειάζεται σύγ-
κρουση με τα αφεντικά και την κυβέρνηση
και πιστεύουμε ότι αυτό είναι εφικτό” λέει η
προκήρυξη των Financial Crimes με την
οποία καλούν σε υπερψήφιση της Πρωτο-
βουλίας για την Ανατροπή.

“Εμείς δεν ξεχνάμε ότι την ΕΡΤ την άνοιξε
ξανά πριν από δύο χρόνια ο μακροχρόνιος
αγώνας των εργαζόμενων της ΕΡΤ και όλης
της κοινωνίας που στάθηκε στο πλευρό
τους, μαζί τους και εμείς. Και βρεθήκαμε
ξανά στο πλευρό των εργαζόμενων της ΕΡΤ
και των συνδικάτων τους για να μην αφή-
σουν την διοίκηση Ταγματάρχη να μετατρέ-
ψει την ΕΡΤ σε προπαγανδιστικό μηχανισμό
για τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής.

Βρεθήκαμε στο πλευρό των ερ-
γαζόμενων στα ιδιωτικά κανάλια
όταν ήταν στους δρόμους για να
κρατήσουν τις δουλειές τους.
Παρόλο που πολλές φορές οι
ηγεσίες ταύτιζαν το μέλλον των
εργαζόμενων στα κανάλια με τα
συμφέροντα των καναλαρχών,
ένας ολόκληρος κόσμος βγήκε
στον αγώνα διεκδικώντας το δι-
καίωμα στη δουλειά.

Βρεθήκαμε δίπλα στους εργα-
ζόμενους του ΔΟΛ στην προσπά-
θειά τους να σπάσουν την αδρά-
νεια που επέβαλαν οι διευθυντές.
Μαζί διεκδικήσαμε να γίνουν συ-
νελεύσεις, να βγει απεργία. Ήμα-
σταν στις περιφρουρήσεις των
εργαζόμενων του Πήγασου στην
απεργία ενάντια στην απλήρωτη
εργασία.

Όλες αυτές οι μάχες την προ-
ηγούμενη διετία δείχνουν ότι οι
δυνατότητες για τον κλάδο να αν-
τεπιτεθεί, να σπάσει την εργοδο-
τική και κυβερνητική επίθεση
υπάρχουν. Αυτό που χρειαζόμα-
στε είναι τις δυνάμεις της «Πρω-

τοβουλίας για την Ανατροπή» ακόμη πιο ενι-
σχυμένες στο νέο ΔΣ.

Για να σπάσουμε την προσπάθεια εργοδο-
τών, νεοφιλελεύθερων και φιλοκυβερνητικών
συνδικαλιστών να οδηγήσουν την ΕΣΗΕΑ
στην πλήρη αδράνεια και τη διάλυση. Για να
ανοίξουμε το δρόμο για ένα Συνδικάτο Τύ-
που με όλους τους εργαζόμενους μέσα”.

Εκλογές θα πραγματοποιηθούν και στην
ΕΣΠΗΤ, την Ένωση Συντακτών Περιοδικού
Ηλεκτρονικού Τύπου, στις 16 και 17 Ιούνη,
για αντιπροσώπους στο συνέδριο της ΠΟΕ-
ΣΥ. Οι Financial Crimes στηρίζουν και συμ-
μετέχουν στο ψηφοδέλτιο της Αριστερής
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή.
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Ξ
ανά στον απεργιακό δρόμο βα-
δίζουν οι εργαζόμενοι του Πή-
γασου, με την πολυήμερη

απεργία που αποφάσισαν την Πέμ-
πτη 1η Ιούνη. Συγκέντρωση πραγμα-
τοποίησαν έξω από το υπουργείο Ερ-
γασίας, την Τρίτη 6/6, όπου θα λάμ-
βανε χώρα νέα τριμερής συνάντηση. 

Το μεσημέρι της ίδιας μέρας έγινε
νέα γενική συνέλευση των εργαζο-
μένων στα γραφεία της ΕΣΗΕΑ
όπου και αποφασίστηκε ομόφωνα η
συνέχεια της απεργίας τουλάχιστον
μέχρι το Σάββατο 10/6. Νέα συγκέν-
τρωση στο υπουργείο Εργασίας θα
γίνει την Παρασκευή 9/6.

Πρόκειται για τους εργαζόμενους
στο εκδοτικό συγκρότημα του Μπόμ-
πολα – που μεταξύ άλλων εκδίδει το
Έθνος, την Ημερησία και τη Goal
news. Έχοντας βιώσει μια ολόκληρη
πορεία αντεργατικών συμπεριφορών
από τη μεριά της εργοδοσίας με
απολύσεις κι απληρωσιά, έφτασαν
να είναι μισό χρόνο απλήρωτοι. Την
απληρωσιά έρχεται να ενισχύσει η

αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα
του ομίλου, ο οποίος βαδίζει προς
πτωχευτική διαδικασία και η νυν ερ-
γοδοσία δηλώνει ότι δεν θα πληρώ-
σει αν δεν βρεθεί “επενδυτής”. 

Η απεργία αυτής της βδομάδας
έρχεται να συνεχίσει τη μάχη από
εκεί που την είχε φτάσει η 4ημερη
απεργία στα μέσα του προηγούμε-
νου μήνα. Τότε που χρειάστηκε να

επιστρατευτεί όλος ο εργοδοτικός
μηχανισμός για να τη σταματήσει, σε
μια συνέλευση με τρεις καταμετρή-
σεις και μόλις 6 ψήφους διαφορά. Το
αδιέξοδο στην τριμερή συνάντηση
όμως και οι διαβεβαιώσεις του Μπόμ-
πολα ότι... η απληρωσιά θα συνεχι-
στεί, έφεραν την αναζωπύρωση της
μάχης και τη νέα απεργία. Μιλήσαμε
με τον Σπύρο, απεργό του Πήγασου: 

“Η προηγούμενη απεργία πριν
δυο βδομάδες είχε κλείσει με 126
ψήφους έναντι 120, με προϋπόθεση
να πάμε σε τριμερή κι αν δεν δοθεί
λύση να εκτιμήσουμε ξανά την κατά-
σταση. Τελικά, ο Μπόμπολας είπε
στους εκπροσώπους μας και στα
σωματεία ότι δεν έχει να μας πλη-
ρώσει. Να συνεχίσουμε να δου-
λεύουμε τσάμπα, δηλαδή. Παρότι,
μη γελιόμαστε, έχει αμύθητη περι-
ουσία. 

Η ουσία είναι ότι οι επιχειρηματίες
κάνουν τα παιχνίδια τους και την πλη-
ρώνει ο κόσμος, εμείς οι εργαζόμε-
νοι. Στη νέα συνέλευση λοιπόν που
έγινε την 1η Ιούνη, φάνηκε ότι δεν
υπάρχει άλλη επιλογή από την απερ-
γία. Οι εργοδοτικοί συνέχισαν το ίδιο
τροπάριο αλλά δεν τους πέρασε.
Έτσι με μεγάλη πλειοψηφία αποφα-
σίσαμε να συνεχίσουμε με απεργία”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Απεργία 
στον 
Πήγασο

Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ Η
ανελέητη επίθεση που έχουν δεχθεί οι
εργαζόμενοι στα ΜΜΕ καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της κρίσης και των μνημονίων είναι

πλέον στο αποκορύφωμά της και είναι καθολι-
κή. Αφορά την πλειοψηφία του κλάδου. Οι ερ-
γαζόμενοι του Mega, του ΔΟΛ και του Πήγασου
βρίσκονται σε άνευ προηγουμένου κατάσταση
με τις ζωές τους και τις δουλειές τους κυριολε-
κτικά στον «αέρα». 

Οι συνάδελφοι στον ΔΟΛ είμαστε 8 μήνες
απλήρωτοι από την μέχρι πρότινος διεύθυνση
Ψυχάρη. Δυστυχώς φεύγοντας δεν πήρε μαζί
του την απληρωσιά, η οποία διαιωνίζεται και
τους τρεις μήνες της ειδικής εκκαθάρισης του
μαγαζιού παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις.
Πρόσφατα η επιχείρηση πωλήθηκε «καθαρή»
στον Μαρινάκη. Δίχως χρέη δηλαδή και δίχως
εργαζόμενους και τα δικαιώματά τους. 

Στα περισσότερα από τα υπόλοιπα ΜΜΕ και
κυρίως στα ειδησεογραφικά sites εξακολου-
θούν να επικρατούν συνθήκες γαλέρας με
«μαύρους», ανασφάλιστους εργαζόμενους οι
οποίοι έχουν μόνο υποχρεώσεις και δεν ανα-
γνωρίζονται από την ΕΣΗΕΑ. Στο στόχαστρο
και οι συνταξιούχοι που για πρώτη φορά δεν
πήραν τις συντάξεις τους καθώς ο ασφαλιστι-
κός φορέας είναι στα πρόθυρα της κατάρρευ-
σης μετά τις επιλογές δανειστών – Τσίπρα. Ε,
πότε είναι η ώρα για Ανατροπή στον κλάδο αν
όχι τώρα; Στις εκλογές της 7ης και 8ης Ιουνίου
για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. της Ενωσης
Συντακτών ψηφίζουμε Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή. 

Με την ψήφο μας να καθαιρέσουμε όλους
αυτούς που ξεπούλησαν τους αγώνες μας με
το χειρότερο τρόπο και να πάρουμε την κατά-
σταση του κλάδου στα δικά μας χέρια. Ο κλά-
δος μπορεί να τα καταφέρει αν συσπειρωθεί
ενάντια στα συμφέροντα των εκδοτών. Δεν πρέ-
πει να επιτρέψει στις πουλημένες συνδικαλιστι-
κές ηγεσίες να τον κρατήσουν άλλο σε λήθαρ-
γο. Ο κλάδος νοσεί και πρέπει να απαντήσει
σύσσωμος στην επίθεση που δέχεται. Αν όχι
τώρα, πότε; 

Μαρία Τσώλη, εργαζόμενη ΔΟΛ, υποψήφια στις εκλο-
γές της ΕΣΗΕΑ με την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στον Πήγασο έξω από το υπουργείο Εργασίας, 6/6
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ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μαζική Απεργία

Μ
αζική ήταν η συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που
πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του υπουργείου
Οικονομικών, την Πέμπτη 1η Ιούνη. Οι απεργοί

συγκεντρώθηκαν στην Καραγιώργη Σερβίας στο Σύνταγ-
μα, εκεί που πριν δυο χρόνια διαδήλωναν καθημερινά οι
αγωνιζόμενες καθαρίστριες του υπουργείου, οι οποίες
ήταν και πάλι παρούσες. 

Μιλήσαμε με μία από αυτές, την Κωνσταντία Πετρούση:
“Καταρχήν σήμερα απεργούμε ενάντια στην ΑΑΔΕ, την
ανεξάρτητη αρχή που ορίσανε ότι θα διαχειρίζεται τα έσο-
δα του κράτους. Αυτό σημαίνει ότι τα κρατικά έσοδα τα
ελέγχει ο διοικητής μιας αρχής που δεν λογοδοτεί πουθε-
νά. Ούτε στον υπουργό ή την κυβέρνηση – πόσο μάλλον
στους εργαζόμενους - σε κανέναν πέρα των εντεταλμένων
της τρόικας. 

Οι εργαζόμενοι της ΑΑΔΕ φεύγουν από το δημοσιοϋπαλ-
ληλικό κώδικα κι ο διοικητής σαν άρχοντας πλέον, με τους
στρατηγούς του, θα αποφασίζει, θα αξιολογεί, θα κρίνει.
Προσπαθούν να σπρώξουν τους εργαζόμενους να γλεί-
φουν και να προσκυνούν τον προϊστάμενο για να πάρουν
καλούς βαθμούς. Συνδέουν το μισθό με τους «στόχους»
που πρέπει να πιάσεις. Αν δεν είσαι «παραγωγικός» θα μει-
ώνεται κι ο μισθός σου.

Η απεργία σήμερα έχει μεγάλη συμμετοχή κι ελπίζω να
έχει συνέχεια. Πολλές εφορίες δεν άνοιξαν καν κι από τις 7
το πρωί κλείσαμε την Καραγιώργη Σερβίας που είναι και τα
γραφεία της ΑΑΔΕ”.

Ρολά κατέβασαν όχι μόνο οι εφορίες και η ΑΑΔΕ αλλά
και οι περισσότερες υπηρεσίες του υπ.Οικονομικών. “Οι
εργαζόμενοι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμμετέχου-
με στην απεργία” μας είπε η Τιάνα Ανδρέου, μέλος της
Μαχητικής Πρωτοβουλίας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και
του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια. “Απεργούν πολλοί
περισσότεροι συνάδελφοι από άλλες φορές. Είναι μια
απεργία σε έναν χώρο που το κυβερνών κόμμα έχει μεγά-
λη συνδικαλιστική δύναμη και είναι ενδεικτικό για το ότι ο
κόσμος μπορεί να απογοητεύεται από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά συ-
νεχίζει να στρέφεται προς τα αριστερά και να επιμένει
απεργιακά. 

Όχι αναμονή
Όσες αυταπάτες κι αν θέλουν να μας καλλιεργήσουν σε

σχέση με τη διαπραγμάτευση – και στο υπουργείο γίνεται
μεγάλη τέτοια προσπάθεια – οι συνάδελφοι καταλαβαίνου-
με ότι το καλύτερο χαρτί για μας είναι η απεργία κι όχι η
αναμονή ή οι συναντήσεις με την ηγεσία του υπουργείου.
Σαν Μαχητική Πρωτοβουλία θεωρούμε ότι η σημερινή
απεργία πρέπει να έχει συνέχεια. Εκτός από το ζήτημα της
ΑΑΔΕ έχουμε μπροστά μας και τη μάχη ενάντια στην αξιο-
λόγηση όπου έχουμε αποφασίσει να μην τη δεχτούμε”.

Σε “απεργιακή κλιμάκωση, μέσα απο τις συνελεύσεις
μας, για να μην περάσουνε όλες αυτές οι αντιδραστικές
αλλαγές” καλεί μεταξύ άλλων η προκήρυξη της Εργατικής
Αλληλεγγύης εργαζομένων στο υπουργείο Οικονομικών
που μοιράστηκε στη συγκέντρωση. “Με τους αγώνες μας
να επιβάλλουμε ότι δεν θα υλοποιηθούν τα νέα μνημονιακά
μέτρα που οδηγούν σε νέα μείωση των μισθών μας από τη
μείωση του αφορολόγητου, με την περικοπή της προσωπι-
κής διαφοράς στις συντάξεις, για να ακολουθήσει η προ-
σωπική διαφορά στους μισθούς μας. Δεν συμμετέχουμε,
δεν αποδεχόμαστε καμία αξιολόγηση, που οδηγεί στη νέα
εργασιακή πραγματικότητα της συνεχούς εντατικοποίησης
της εργασίας, της στενής παρακολούθησης της «αποδοτι-
κότητάς» μας, του εκβιασμού και του ανταγωνισμού, της
κατηγοριοποίησής-σαλαμοποιήσής μας, σε μετακινήσεις-
απολύσεις και της διαρκούς χειροτέρευσης της θέσης
μας” συνεχίζει.

Σ.Μ.

Σ
ε 4ωρη πανελλαδική στάση ερ-
γασίας (11πμ-3μμ) και συγκέν-
τρωση στο υπουργείο Υγείας

στις 12 το μεσημέρι προχωρούν οι
γιατροί, με απόφαση της ΟΕΝΓΕ, την
Τετάρτη 14 Ιούνη. Τα βασικά αιτήμα-
τα είναι να γίνουν μαζικές προσλή-
ψεις, να μην απολυθεί κανένας επι-
κουρικός γιατρός και να μείνει στα
χαρτιά το αντιδραστικό νομοσχέδιο
για το χρόνο εργασίας των γιατρών. 

Συνελεύσεις έχουν προγραμματι-
στεί σε μια σειρά νοσοκομεία για τη
μαζικοποίηση της κινητοποίησης. Συ-
νέλευση έχει πραγματοποιηθεί ήδη
στο Νοσοκομείο Νίκαιας. 

Στην Αχαΐα η τοπική Ένωση για-
τρών ΕΙΝΑ καλεί σε συνελεύσεις την
Τετάρτη 7/6, 12μμ (με στάση εργα-
σίας 12μες ως 3μμ) στο Ταχύρρυθμο
του «Αγίου Ανδρέα» για τους για-
τρούς του ΓΝΠ/Κ.Υ/Καραμανδάνειο
και την Πέμπτη 8/6, 9πμ (με στάση
εργασίας 8πμ ως 12μες) στο Αμφιθέ-
ατρο ΠΓΝΠ για τους γιατρούς στο
Νοσοκομείο του Ρίο «για ενημέρωση και
συζήτηση του σχεδίου νόμου και οργά-
νωση κινητοποιήσεων». 

Το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή
έχει κυκλοφορήσει ανακοίνωση με την
οποία καταγγέλλει το νέο αντιδραστικό
νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο
Υγείας. Τελικός στόχος του νομοσχεδίου
είναι η μείωση των γιατρών που χρει-
άζονται για να βγαίνει το πρόγραμμα των
εφημεριών με το «ξεζούμισμα» όσων
δουλεύουν ήδη. 

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση εξηγεί:
“Το «Σχέδιο Νόμου για την Οργάνωση

του χρόνου εργασίας των ιατρών ΕΣΥ»
είναι μια αντιδραστικότατη ρύθμιση που
κινείται σε τελείως αρνητική κατεύθυνση
και πρέπει να απορριφθεί απερίφραστα
και συνολικά. Καταργεί τις 17ωρες (κα-
θημερινές) και 24ωρες (αργίες) εφημε-
ρίες και καθιερώνει τις 5ωρες (3μμ-8μμ
τις καθημερινές) και τις 12ωρες (8μμ-8πμ
καθημερινές – ΣΚ – αργίες και 8πμ-8μμ
ΣΚ – αργίες).

Ο αριθμός των ημερών που ένας για-
τρός εφημερεύει διπλασιάζεται, αφού θα
χρειάζονται αρκετά περισσότερες αν-
θρωποεφημερίες με το 12ωρο για να κα-

λυφθεί το πρόγραμμα. Αυξάνονται
αντί να μειώνονται οι προβλεπόμε-
νες ώρες και ημέρες εργασίας και
μειώνονται δραματικά οι ελεύθερες
μέρες. Προβλέπεται μόνο ένα (1)
ρεπό αν έχει δουλέψει κανείς και τις
δυο μέρες του Σαββατοκύριακου.

Δίνει στην εργοδοσία το απόλυτο
δικαίωμα να μετατρέπει τις ενερ-
γείς εφημερίες σε εφημερίες ετοι-
μότητας κατά το δοκούν. Οι εφημε-
ρίες ετοιμότητας δεν θα λογίζονται
ως χρόνος εργασίας (άρθρο 2, παρ.
στ) παρά μόνο κατά τις ώρες που ο
γιατρός θα «απασχολείται εντός
του χώρου εργασίας όταν καλείται»
(άρθρο 6, παρ. 5αγ)”. 

Την Τετάρτη 14 Ιούνη κινητοποί-
ηση θα γίνει και στο Διδυμότειχο
«για την αναβάθμιση και την αυτό-
νομη λειτουργία του νοσοκομείου»,
όπως έχει ανακοινώσει η Πρωτο-
βουλία Συλλόγων και Φορέων της
περιοχής. Στις 7μμ θα πραγματο-
ποιηθεί συγκέντρωση όπου οι δια-
δηλωτές θα δημιουργήσουν ανθρώ-

πινη αλυσίδα που θα «αγκαλιάσει» το κτί-
ριο του νοσοκομείου. 

Τις επόμενες κινητοποιήσεις της έχει
ανακοινώσει και η ΠΟΕΔΗΝ. Στις 15 Ιού-
νη καλεί σε ολονύχτια συγκέντρωση στις
8 το βράδυ έξω από το υπουργείο Οικο-
νομικών (οδός Νίκης), ενώ το επόμενο
«Καραβάνι της Υγείας» θα ταξιδέψει στην
Αμαλιάδα στις 28 Ιούνη. Συγκέντρωση θα
γίνει στις 9πμ στο νοσοκομείο και στη
συνέχεια πορεία στο κέντρο της πόλης.

Νεκ. Δ.

Ο
ι μνημονιακές πολιτι-
κές έχουν οδηγήσει
τα νοσοκομεία στο

«κόκκινο», τόσο όσον αφορά
το προσωπικό όσο και την
υποδομή τους. Οι διοικητές –
με ελάχιστες εξαιρέσεις-
έχουν σε πολλά σημεία απο-
δειχτεί μνημονιακότεροι… των
μνημονιακών αφού τρέχουν
να επιβάλλουν περικοπές και
απολύσεις όπου και όπως
μπορούν. Τα γεγονότα των τε-
λευταίων ημερών σε τρία νο-
σοκομεία έρχονται να επιβε-
βαιώσουν τα παραπάνω. 

Στον Άγιο Σάββα, ο διοικη-
τής, Γιώργος Δενδραμής,
έφερε σε κινητοποίηση του
σωματείου την αστυνομία μα-
ζί με ασφαλίτες, ενώ τραμ-
πούκισε σωματικά και λεκτικά
τον πρόεδρο, Κώστα Καταρα-
χιά και άλλους εργαζόμενους. 

Το σωματείο οργάνωσε
συγκέντρωση στις 31 Μάη
όταν η διοίκηση επιχείρησε να
κάνει παράτυπα κλήρωση για

τους επιλαχόντες-ισοβαθ-
μούντες του διαγωνισμού του
ΑΣΕΠ που πετάει εκτός δου-
λειάς πολλές εργαζόμενες
στην καθαριότητα. 

Σε ανακοίνωσή του το σω-
ματείο εργαζόμενων αναφέ-
ρει: «Ο Διοικητής όπως έκανε
και με τους προσωρινούς πίνα-
κες κατάταξης των μορίων πή-
γε αιφνιδιαστικά-κρυφά να κά-
νει την κλήρωση και απάντησε
στην κινητοποίηση του σωμα-
τείου με τραμπουκισμούς,
απειλές, προσβολές και σωμα-
τική βία, φτάνοντας μάλιστα
στο σημείο να φέρει την αστυ-
νομία μέσα στο αμφιθέατρο
και το προαύλιο του νοσοκο-
μείου, παραπέμποντας σε τα-
κτικές άλλων εποχών! Τελικά η
διαδικασία αναβλήθηκε».

Νέα κινητοποίηση θα γίνει
την Τετάρτη 7/6 με στάση ερ-
γασίας 12μες με 3μμ και συγ-
κέντρωση στο προαύλιο του

νοσοκομείου στις 12 το μεση-
μέρι. Θα ακολουθήσει Γενική
Συνέλευση των εργαζόμενων
στη 1μμ στο Αμφιθέατρο. 

Αυθαιρεσίες
Κινητοποίηση απέναντι στις

αυθαιρεσίες του Διοικητή έγινε
και στο Αττικό νοσοκομείο. Εκεί
με απόφαση του Διοικητή, Κων-
σταντίνου Δραγώνα, επιβλήθη-
κε πειθαρχική ποινή στέρησης
μισθού 5 ημερών στην υπάλλη-
λο της πληροφορικής Α.Π.,
επειδή έπραξε το αυτονόητο:
υπέγραψε με επιφύλαξη (όπως
της δίνει δικαίωμα ο δημοσιοϋ-
παλληλικός κώδικας) σε επι-
τροπή προμήθειας υλικών που
είχε τοποθετηθεί, άσχετης με
το αντικείμενο της εργασίας
και την εξειδίκευσή της. 

Το σωματείο κατήγγειλε την
αυταρχική συμπεριφορά του
Διοικητή και προχώρησε σε
κινητοποίηση και Γενική Συνέ-

λευση την Πέμπτη 1 Ιούνη.
Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι με-
τά τη συνέλευση, κατευθύν-
θηκαν στα γραφεία της Διοί-
κησης, όπου σε συνάντηση με
το σωματείο ο Διοικητής υπο-
σχέθηκε ότι η ποινή θα παρ-
θεί πίσω. 

Αντίστοιχη κινητοποίηση
έγινε και στο ΠΑΓΝΗ Ηρα-
κλείου στις 31 Μάη όπου το
σωματείο οργάνωσε συγκέν-
τρωση στο πλαίσιο δίωρης
στάσης εργασίας, έτσι ώστε
οι εργαζόμενοι να δηλώσουν
μαζικά την αντίθεσή τους
στην απόφαση της διοίκησης
του νοσοκομείου να μετακινή-
σει συμβασιούχο τεχνολόγο
ιατρικών εργαστηρίων του
ΟΑΕΔ, στην Κεντρική Μονάδα
Διάλυσης Κυτταροστατικών
Φαρμάκων. Σε θέση δηλαδή
εντελώς ξένη προς τα καθή-
κοντα και την εκπαίδευση των
τεχνολόγων-παρασκευαστών.

Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους

NOΣOKOMEIA

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται
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Ε
κλογές για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για
αντιπροσώπους στην ΠΟΕΔΗΝ γίνονται στις
21 και 22 Ιούνη. Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία

για την Ανατροπή κλιμακώνει την παρέμβασή της,
έχει κυκλοφορήσει νέο προεκλογικό υλικό και δίνει
τη μάχη για ένα μαζικό ψηφοδέλτιο. 

Κυκλοφόρησε τετρασέλιδο με το οποίο καλεί σε
υπερψήφισή της με κεντρικά συνθήματα: «Η υγεία
πάνω από τα Μνημόνια» και «Τα συνδικάτα στα χέ-
ρια των εργαζόμενων». 

Ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, χημικός που συμ-
μετέχει στην Αγωνιστική Πρωτοβουλία μας δήλω-
σε: “Η άσχημη κατάσταση υπήρχε στο νοσοκομείο
και στο παρελθόν, υπάρχει μια διαχρονική δυσλει-
τουργία. Όμως, η οικονομική κρίση έχει κάνει το
χώρο πιο «στενό», οι αποφάσεις που παίρνονται εί-
ναι πιεστικές για τους ασθενείς και τους εργαζόμε-
νους. 

Κάθε τι που στοχεύει να αλλάξει αυτή η κατά-
σταση, χρειάζεται την ενίσχυσή μας. Έχω επιλέξει
να συμμετέχω σε αυτό το ψηφοδέλτιο γιατί κοινό
σημείο όλων είναι η αλλαγή αυτής της κατάστασης
μέσα στο νοσοκομείο και η πάλη για συνολική αλ-
λαγή προς όφελος όλης της κοινωνίας. Στο ψηφο-
δέλτιο συμμετέχουν εργαζόμενοι από όλους τους
κλάδους του νοσοκομείου που θέλουν να συμβάλ-
λουν να αλλάξουν οι απαράδεκτες συνθήκες μέσα
στις οποίες δουλεύουμε”. 

Η Αγωνιστική Πρωτοβουλία στην τετρασέλιδη
ανακοίνωσή της θυμίζει το ρόλο που έπαιξε στις
μάχες για την οργάνωση των απεργιών ενάντια στα
Μνημόνια, την προσπάθεια για την κοινή δράση της
αριστεράς, τη συμμετοχή στο αντιρατσιστικό-αντι-
φασιστικό κίνημα, την πολιτικοποίηση των αγώνων. 

Στην ανακοίνωσή της σημειώνει: «Τις παραπάνω
μάχες τις δώσαμε και είμαστε περήφανοι για αυ-
τές. Μπροστά μας έχουμε τον αγώνα για μαζικές
προσλήψεις στο ΕΣΥ για να δουλεύουμε σε ανθρώ-

πινους ρυθμούς, να παρέχουμε υψηλής ποιότητας
υγεία και να είναι καθολικό δικαίωμα. Τον αγώνα
για να μην περάσει ο νέος τρόπος εφημέρευσης
που νομιμοποιεί την υποστελέχωση και υποβαθμί-
ζει το ιατρικό έργο. Τον αγώνα ενάντια στην αξιο-
λόγηση και στις απολύσεις των επικουρικών. Τον
αγώνα για να στελεχωθεί η ΠΦΥ με μόνιμο νοση-
λευτικό και ιατρικό προσωπικό. Τον αγώνα ενάντια
στις συγχωνεύσεις-κλεισίματα σε μια περίοδο που
μεγαλύτερα κομμάτια στρέφονται στα δημόσια νο-
σοκομεία. Τον αγώνα για να διώξουμε τη μαφία
των εργολαβιών καθαριότητας-φύλαξης-σίτισης
και την πρόσληψη όλων των εργαζομένων χωρίς
αποκλεισμούς εθνικότητας ή εκπαίδευσης. Τον
αγώνα εν τέλει για γενναία αύξηση της χρηματοδό-
τησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη δη-

μόσια υγεία». 
Και προσθέτει: «Χρειάζεται να νιώθει ο κάθε ερ-

γαζόμενος ότι πραγματικά εκπροσωπείται μέσα
από το ΔΣ του Σωματείου κάθε στιγμή και για κάθε
πρόβλημα και όχι να τον θυμούνται όλοι λίγο πριν
τις οποιεσδήποτε εκλογές. Χρειάζεται να δημιουρ-
γηθεί ένα κλίμα συλλογικό, συναδελφικό, αγωνιστι-
κό, αισιόδοξο, μέσα στο οποίο κανείς δεν φοβάται,
κανείς δεν εκβιάζεται και κανείς δεν χρωστάει σε
"κάποιους" που πρέπει να τους ξεπληρώσει ψηφί-
ζοντάς τους... Χρειάζεται να συζητάμε και όχι να
μαλώνουμε, να βάζουμε στόχους και όχι να μοιρο-
λατρούμε, να αγωνιζόμαστε και όχι να γκρινιάζου-
με. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα νέο
σωματείο εργαζόμενων». 

Νεκ. Δ.  

ΠΟΣΠΕΡΤ

Νέα 
στάση 
εργασίας
ενάντια
στη Χ.Α.

Δ
εν προβλήθηκε τελι-
κά λόγω της στά-
σης εργασίας της

ΠΟΣΠΕΡΤ η ομιλία του
υπόδικου ναζί Μιχαλολιά-
κου για την… «Άλωση της
Πόλης»(!) που με μια σκαν-
δαλώδη απόφαση η διοί-
κηση της ΕΡΤ είχε περιλά-
βει στο πρόγραμμά της.  

Μπορεί η «Επιτροπή Δε-
οντολογίας» της ΕΡΤ να
έκρινε κατά πλειοψηφία
ότι το ισλαμοφοβικό κή-
ρυγμα μίσους του Μιχαλο-
λιάκου μπροστά στην άμα-
ζη φασιστοσύναξη της
Χρυσής Αυγής έξω από
την Μητρόπολη στις 29
Μαϊου, ήταν ό, τι ακριβώς
είχε ανάγκη να παρακο-
λουθήσει το κοινό της ΕΡΤ
το βράδυ της περασμένης
Κυριακής, αλλά οι εργαζό-
μενοι στην ΕΡΤ είχαν δια-
φορετική γνώμη. 

Aκύρωσαν
την προβολή

Σε αντίθεση με τη διοί-
κηση της ΕΡΤ, που για
ακόμη μια φορά σαν Πόν-
τιοι Πιλάτοι έπλυναν τα χέ-
ρια τους, δίνοντας τελικά
βήμα και χρόνο στους
υπόδικους δολοφόνους
ναζί, οι εργαζόμενοι προ-
χώρησαν στην στάση ερ-
γασίας και την ακύρωσαν.

Σε αυτήν τους την από-
φαση στο πλευρό τους
(όπως φάνηκε και από την
πλατιά συμπαράσταση την
οποία είχαν ενάντια στην
δικαστική αγωγή που τους
έκανε η Χ.Α γι’ αυτό το θέ-
μα και εκδικάστηκε πριν
από μερικές μέρες στα δι-
καστήρια Ευελπίδων)
έχουν τη συντριπτική πλει-
οψηφία των εργαζομένων,
των νέων και όσων έχουν
σιχαθεί το συνειδητό
σπρώξιμο των ναζί της Χ.Α
από τη μεγάλη πλειοψηφία
των βαρόνων των ΜΜΕ.  Το
παράδειγμά τους πρέπει να
απλωθεί σε κάθε μέσο και
όλα τα συνδικάτα να πά-
ρουν ανάλογες αποφάσεις.

Ε
κλογές στο Σωματείο Εργαζομέ-
νων στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ θα γίνουν
στις 28 Ιούνη. Ο Κώστας Βορ-

γιάς, μέλος της αντικαπιταλιστικής πα-
ράταξης Πρωτοβουλία Γένοβα ΙΝΤΡΑ-
ΚΟΜ μίλησε στο Στέλιο Μιχαηλίδη.

Πες μας λίγα λόγια για το κατέβασμα

της Πρωτοβουλίας Γένοβα στις εκλο-

γές του σωματείου.

Οι συνάδελφοι που απαρτίζουν το
ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας Γένο-
βα είναι αγωνιστές, πάντα στην πρώ-
τη γραμμή όπου χρειάστηκε να παλέ-
ψουμε. Από την ίδρυσή μας και ακό-
μα περισσότερο την περίοδο των
μνημονίων, δίνουμε τη μάχη για να
έχει το σωματείο πάντα οργανωμένη
παρουσία τόσο στις απεργίες όσο και
στα αντιφασιστικά συλλαλητήρια. Κι
όποτε σαν σωματείο χρειάστηκε να
δείξουμε τη δύναμή μας στον όμιλο
το κάναμε και ο ρόλος της Πρωτο-
βουλίας Γένοβα ήταν βασικός. Είτε
τότε με την απεργία στην Defense, εί-
τε στην Intrasoft παλιότερα, είτε πιο
πρόσφατα με την απεργία στην In-
Maint. 

Εργάζεσαι στην ΙnMaint και ήσουν

βασικός στην οργάνωση των κινητο-

ποιήσεων. Θύμισέ μας το τί έγινε.

Σχεδόν όλο το 2016 είχαμε καθυ-
στερήσεις στην καταβολή των μι-
σθών κάθε μήνα. Μπορεί να ήταν 5
με 10 μέρες, αλλά επειδή οι μισθοί
μας είναι χαμηλοί και τα έξοδά μας
τρέχουν δεν μπορούμε ακόμα και για
τόσο να δουλεύουμε απλήρωτοι.
Στην τελική προσφέρουμε την εργα-
σία μας κι απαιτούμε τα λεφτά μας
να μπαίνουν κανονικά στην ώρα τους.
Κάποια στιγμή λοιπόν αποφασίσαμε
οι συνάδελφοι με δική μας παρότρυν-
ση, να προχωρήσουμε με κινητοποι-
ήσεις. Είπαμε ότι δεν θα καλέσουμε
Δ.Σ. και τέτοια. Πήγαμε απευθείας
όλοι μαζί στο σωματείο κι όπως κατα-
λαβαίνεις η πίεση στην ηγεσία του
σωματείου ήταν μεγαλύτερη. Ο πρό-
εδρος του σωματείου μας έλεγε να
κάνουμε υπομονή, “κοιτάτε τι γίνεται
έξω στις άλλες εταιρίες”, και τέτοια.
Εμείς είπαμε ότι τώρα είναι 5-10 μέ-
ρες η καθυστέρηση, αύριο θα είναι
κάτι μήνες. Καλέσαμε σε συνέλευση
και αποφασίσαμε 48ωρη απεργία.
Πριν καλά καλά ανακοινώσουμε την
απεργία, με το που το μάθανε στη δι-
οίκηση, πληρωθήκαμε και τους μι-

σθούς μας και τις υπερωρίες που
μας χρώσταγαν.

Παρ'όλα αυτά μετά από κανά δυο
μήνες, πάλι καθυστέρησαν τους μι-
σθούς. Είχαμε πει ότι όποτε ξαναγί-
νουν τα ίδια θα βγούμε ξανά σε απερ-
γία. Έτσι κι έγινε. Και κάναμε πάλι
48ωρη απεργία και πληρωθήκαμε. Για
την ακρίβεια μας πλήρωσαν από την
πρώτη μέρα της απεργίας. Η διοίκη-
ση επειδή καταλάβαινε ότι έπρεπε να
σταματήσει αυτό το πράγμα, κάλεσε
δυο συναδέλφους, αγωνιστές από
αριστερές παρατάξεις, έναν από τη
δική μας της Γένοβα κι έναν από την
παράταξη του ΠΑΜΕ και τους ανακοί-
νωσε την απόλυσή τους. Αμέσως κι-
νητοποιηθήκαμε, κάναμε συνέλευση
και βγάλαμε 48ωρη απεργία. Ακολού-
θησε ένα διήμερο με μαζικές περι-
φρουρήσεις, διαδηλώσεις στα κτίρια
του ομίλου, συγκέντρωση στα δικα-
στήρια  που πήγαν να μας βγάλουν
παράνομους και μεγάλη συμπαρά-
σταση – και πρέπει να τους ευχαρι-
στήσουμε για αυτό – από συναδέλ-
φους του Μετρό, των νοσοκομείων,
το ΕΚΑ, την ΕΡΤ, την ΑΔΕΔΥ, το Συν-

τονισμό Ενάντια στα Μνημόνια κλπ.
Το μεσημέρι της δεύτερης ημέρας

οι απολύσεις ανακλήθηκαν. 

Τι μάχες έχετε μπροστά σας οι εργα-

ζόμενοι της ΙΝΤΡΑΚΟΜ;

Στην ΙΝΜΑΙΝΤ έχοντας δείξει τη
δύναμή μας, προσπαθούν τώρα με
μετακινήσεις να μας αδυνατίσουν.
Δεν θα το καταφέρουν. Έχουμε όμως
μπροστά μας και τα μέτρα του 4ου
Μνημονίου που δεν πρέπει να εφαρ-
μοστούν. Τη μάχη για τις Συλλογικές
Συμβάσεις. Γι'αυτό και λέμε ότι πρέ-
πει στις εκλογές του σωματείου να
δυναμώσουμε την Πρωτοβουλία Γέ-
νοβα που ήταν πάντα στην πρώτη
γραμμή των αγώνων, την ίδια στιγμή
που επεδίωκε με τον πιο ενωτικό τρό-
πο την κοινή δράση για τα συμφέρον-
τα των εργαζομένων. Πίσω από κάθε
αγωνιστική δράση του σωματείου
υπάρχουν οι επίμονες και σκληρές
προσπάθειες της ΓΕΝΟΒΑ για να
σπρώξει τα πράγματα μπροστά για
τους εργαζόμενους, να ενώσουμε
τους συναδέλφους στον αγώνα ενάν-
τια στις επιθέσεις εργοδοσίας και κυ-
βερνήσεων. 

Δυναμώνουμε την Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Στηρίζουμε την Πρωτοβουλία Γένοβα

ΓΝΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ  
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K
υκλοφόρησε την προηγούμενη βδομάδα
η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολί-
τη με θέμα «Η πρόκληση των μεταναστευ-

τικών ροών και της προστασίας των προσφύγων:
ζητήματα διοικητικής διαχείρισης και δικαιωμά-
των». Η έκθεση έρχεται να επιβεβαιώσει όλες τις
καταγγελίες που γίνονται από την πλευρά του
αντιρατσιστικού κινήματος.   

Στην εισαγωγή του ο Συνήγορος του Πολίτη,
Ανδρέας Ποττάκης καταγγέλλει ως «μυωπική» την
αντίληψη «ότι η συντήρηση ενός άβολου, χαρα-
κτηριζόμενου από ελλείψεις στην παροχή βασι-
κών υπηρεσιών και στερούμενου προοπτικής,
πλαισίου διαβίωσης στην Ελλάδα θα επιδράσει
θετικά στη διαμόρφωση της βούλησης αυτών των
πληθυσμών να επιστρέψουν -να επιστρέψουν
πού;- και στην αποθάρρυνση άλλων να εισέλ-
θουν…»

Ο Συνήγορος του Πολίτη αναφέρεται στην πο-
λιτική που πολύ χοντροκομένα ο αρχηγός της
ΕΛ.ΑΣ το 2013 περιέγραφε στους αξιωματικούς
του με την φράση «να τους κάνουμε το βίο αβίω-
το» - και συνεχίζει σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ. Κάνει λόγο για «επαχθείς περιορισμούς
στα δικαιώματα των παράτυπων μεταναστών και
των αιτούντων άσυλο», που περιλαμβάνουν, την
κράτηση των αιτούντων άσυλο πέρα από τους
τρεις μήνες, την προβληματική εφαρμογή του
προγράμματος εκπαίδευσης των προσφυγόπου-
λων, την κράτηση ευάλωτων ομάδων και άλλα.

Υποστηρίζει επίσης ότι προβλήματα όπως «η
στέγαση και η σίτιση, για παράδειγμα, δεν είναι
ούτε αμιγώς τεχνικό ούτε στενά διαχειριστικό ζή-
τημα…». 

Πολιτική επιλογή

Είναι «πολιτική επιλογή η εξακολούθηση της
αντιμετώπισης του φαινομένου, ακόμη και στη
διαχειρίσιμη μορφή που έχει λάβει, με όρους
έκτακτης ανάγκης. Είναι γνωστό, ωστόσο, ότι σε
καθεστώς έκτακτης ανάγκης, με την επιβολή
διαδικασιών κατά παρέκκλιση των προβλεπόμε-
νων από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ούτε το κρά-
τος δικαίου υπηρετείται ούτε τα ανθρώπινα δι-
καιώματα τυγχάνουν της δέουσας προστασίας».

Και πρόκειται για μια πολιτική επιλογή που πά-
ει, σύμφωνα με την Έκθεση, χέρι-χέρι με την πο-
λιτική μη-χρηματοδότησης των προσφύγων,
όπως η απορρόφηση μόλις 1,9 εκατομμυρίου
ευρώ από τα προγραμματισμένα για το 2016
κονδύλια ύψους περίπου 86,5 εκατομμυρίων ευ-
ρώ μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης
και Ενταξης (ΤΑΜΕ). Ο Συνήγορος του Πολίτη
αναφέρει ότι οι περισσότερες δομές λειτουρ-
γούσαν μέχρι τις αρχές του 2017 ανεπίσημα και
χωρίς τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις. 

Η έκθεση αναφέρεται στο ρόλο της ΕΕ και της
συμφωνίας με την Τουρκία υπογραμμίζοντας ότι
«η πολιτική ηγεσία των κρατών-μελών της Ε.Ε.,
με λίγες εξαιρέσεις, επέδειξε ασθενή αντανα-
κλαστικά, αναλαμβάνοντας άτολμες δεσμεύσεις
(αποδοχή εγκατάστασης λίγων δεκάδων χιλιά-
δων προσφύγων), επιχειρώντας θεσμικές ακρο-
βασίες, όπως η λεγόμενη Κοινή Δήλωση Ε.Ε. –
Τουρκίας…».

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Γ
ια τη διοργάνωση της διαδήλωσης θα
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουνί-
ου στις 6.30μμ σύσκεψη σωματείων,

φορέων και συλλογικοτήτων στο Εργατικό
Κέντρο Ελευσίνας. Ήδη στην ευρύτερη πε-
ριοχή Ελευσίνας και Ασπρόπυργου έχουν
ξεκινήσει αντιφασιστικές εξορμήσεις με
στόχο την γνωστοποίηση των επιθέσεων και
την κινητοποίηση του κόσμου, ενώ πούλμαν
με αλληλέγγυους θα ξεκινήσουν στις 17 Ιού-
νη από διάφορα σημεία της Αθήνας. 

«Την Κυριακή 4 Ιούνη, οργανώσαμε μια
μεγάλη εξόρμηση στην Ελευσίνα που ξεκί-
νησε από την πλατεία και κατέληξε στην
παραλία» μας μεταφέρει η Λίλιαν Μπουρίτη
από την ΚΕΕΡΦΑ. «Κολλήσαμε 200 αφίσες,
μοιράσαμε πολλές προκηρύξεις, δόθηκαν
εννιά φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης
και μιλήσαμε με πολύ κόσμο. Το κλίμα ήταν
πολύ καλό, καθώς όλο και περισσότεροι
έχουν αρχίσει να αγανακτούν με τη δολο-
φονική δράση των φασιστικών συμμοριών
στην περιοχή. Μαζί μας στην εξόρμηση
συμμετείχαν και Πακιστανοί εργάτες από
Ελευσίνα και Ασπρόπυργο, μπήκαμε σε αρ-
κετά μαγαζιά και μιλήσαμε με οργανωμένο
και ανένταχτο κόσμο της Αριστεράς». 

Δεύτερη

Η διαδήλωση στον Ασπρόπυργο στις 17
Ιούνη είναι η δεύτερη που πραγματοποιεί-
ται στην περιοχή, μετά από εκείνη που προ-
ηγήθηκε στις 13 Μάη στους δρόμους της
Γκορυτσάς Ασπροπύργου. Περίπου χίλιοι
διαδηλωτές βάδισαν τότε για να σπάσει η
φασιστική τρομοκρατία κατά των εργατών
γης από τις οργανωμένες ρατσιστικές επι-
θέσεις που δέχονται συστηματικά από το
περασμένο Αύγουστο. Επιθέσεις όπως αυ-
τή της Τρίτης 2 Μάη, όταν μετανάστης ερ-
γάτης που επέστρεφε στην Γκορυτσά από
τον Ασπρόπυργο με το λεωφορείο 855 ξυ-
λοκοπήθηκε με σιδερογροθιά στο πρόσω-
πο. Πριν τις κινητοποιήσεις, είχε προηγηθεί
γενική συνέλευση των εργατών γης Ασπρό-
πυργου-Γκορυτσάς στις 5 Μάη. 

«Στις 17 Ιούνη η Πακιστανική Κοινότητα θα
είναι ξανά παρούσα στον Ασπρόπυργο για
να πει μαζικά ΟΧΙ στους δολοφόνους που
χτυπάνε αθώους εργάτες και να απαιτήσει
να σταματήσει η κάλυψη από την αστυνο-

μία» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο
πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Τζα-
βέντ Ασλάμ. «Μετά τις κινητοποιήσεις μας οι
επιθέσεις που ήταν καθημερινό φαινόμενο
έχουν μειωθεί, αλλά οι φασίστες προσπα-
θούν με άλλο τρόπο να προβοκάρουν. Όπως
μας καταγγέλλουν εργάτες γης, η φασιστική
συμμορία προσπαθεί να σκηνοθετήσει σκηνι-
κό “επίθεσης” έχοντας βάλει 2-3 γυναίκες να
τους παρενοχλούν ενώ πιο εκεί οι ίδιοι τρα-
βάνε βίντεο, προκειμένου να σκηνοθετήσουν
“σκηνή επίθεσης”. Αυτές οι προβοκάτσιες
δεν πρόκειται να περάσουν».

Εξορμήσεις έχουν ξεκινήσει και στους
χώρους εργασίας. «Την τελευταία βδομάδα
έγιναν παρεμβάσεις στο νοσοκομείο Θριά-
σιο και στο δημαρχείο Ελευσίνας με στόχο
την ενεργοποίηση των εργαζομένων για την
αντιφασιστική κινητοποίηση στον Ασπρό-
πυργο» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ο Βασίλης Μυρσινιάς. «Την Τρίτη 30 Μάη
στο δημαρχείο, η υποδοχή των εργαζόμε-
νων ήταν πολύ ζεστή και η συζήτηση επι-
κεντρώθηκε στο πως συνολικά η περιοχή
του Θριασίου πεδίου (Ασπρόπυργος, Μα-
γούλα, Ελευσίνα) μπορεί να κερδίσει τη φα-
σιστική συμμορία που οργανώνει τις επιθέ-
σεις. Οι περισσότεροι/ες γνώριζαν για τις
επιθέσεις που είχαν γίνει και συμφωνούσαν
ότι πρέπει να οργανωθεί μια μεγάλη κινητο-
ποίηση στην περιοχή.

Στην παρέμβαση στο νοσοκομείο η συζή-
τηση ήταν το ίδιο και περισσότερο στοχευ-
μένη στο τι σημαίνει η παρουσία των γρα-
φείων της ΧΑ στην περιοχή αλλά και στο ότι
οι φασίστες αποκρούστηκαν τα τελευταία

χρόνια που προσπάθησαν να κάνουν την εμ-
φάνισή τους οργανωμένα στην Ελευσίνα.
Στους δυο χώρους δόθηκαν συνολικά 10
φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης».

Στην κοινή τους ανακοίνωση οι εργάτες
γης της Γκορυτσάς, η ΚΕΕΡΦΑ και η Πακι-
στανική κοινότητα καλούν «το Εργατικό
Κέντρο, τα σωματεία εργαζόμενων, το ΠΑ-
ΜΕ, τις δημοτικές κινήσεις της αριστεράς,
κάθε δημοκρατική δύναμη, να στηρίξουν
την αντιρατσιστική κινητοποίηση το Σάββα-
το 17/6 και να καταδικάσουν τις ρατσιστικές
επιθέσεις, να απαιτήσουν να διαλυθεί η φα-
σιστική ρατσιστική ομάδα που δρα ανοιχτά
στην περιοχή και να σταματήσει η συγκάλυ-
ψη των επιθέσεων από την Αστυνομία».

Γιώργος Πίττας

Συλλαλητήριο στον Ασπρόπυργο Καταπέλτης 
ο Συνήγορος
του Πολίτη

Αναχωρήσεις πούλμαν 
για Ασπρόπυργο στις 17/6
Πειραιάς 
πλ.Κοραή 5μμ. 
Στάση στο Village  στη Νίκαια
(Θηβών και Πέτρου Ράλλη)

Αθήνα
Κέντρο, Ομόνοια 5μμ
Νότια, Μετρό Ευαγγελισμός 5μμ
Βόρεια, Σταθμός 
Νερατζιώτισσα, 5μμ
Δυτικά, κεντρική πλατεία Ιλίου
5μμ. Στάση στην πλατεία Δημαρ-
χείου (Μετρό Περιστέρι)

Σύσκεψη για την οργάνωση μεγάλης
καμπάνιας με στόχο το κλείσιμο των κεντρι-
κών γραφείων της Χ.Α στη Μεσογείων
πραγματοποιεί την Πέμπτη 15 Ιούνη στο
Πολυδύναμο Κέντρο 7ου Διαμερίσματος,
Πανόρμου 59, 7μμ, η «Πρωτοβουλία για το
κλείσιμο των γραφείων των νεοναζί της
Χρυσής Αυγής». Στη σύσκεψη θα συμμετέ-
χουν σωματεία, φορείς και συλλογικότητες
της περιοχής.

Η Πρωτοβουλία έχει κυκλοφορήσει αφί-
σα, προκήρυξη, κείμενο υπογραφών και
ψήφισμα που καλεί όλους τους τοπικούς
φορείς, τις συλλογικότητες, την Αριστερά
και τους εργατικούς χώρους των Αμπελο-

κήπων και της ευρύτερης περιοχής να πά-
ρουν αποφάσεις συμμετοχής. Σε αυτήν την
κατεύθυνση έχουν ήδη αρχίσει εξορμήσεις
σε εργατικούς χώρους και γειτονιές των
Αμπελοκήπων. 

Πρόταση για συμμετοχή στην «Πρωτο-
βουλία για το κλείσιμο των γραφείων των
νεοναζί της Χρυσής Αυγής» απεύθυνε ο
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Άγι-
ου Σάββα Κώστας Καταραχιάς και στη σύ-
σκεψη φορέων και κατοίκων που έγινε την
Τετάρτη 31 Μάη στο πάρκο ΚΑΠΑΨ με θέ-
μα την αγωνιστική δράση για την προστα-

σία του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. 
H Πρωτοβουλία δημιουργήθηκε στις αρ-

χές Απρίλη, αμέσως μετά τη μαζική τοπική
διαδήλωση στις 8 Απρίλη, που ήταν η πρώ-
τη απάντηση στη δολοφονική επίθεση που
δέχτηκε ο φοιτητής Αλέξης Λάζαρης από
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. Στη
ιδρυτική σύσκεψη της Πρωτοβουλίας είχαν
συμμετάσχει η μητέρα του Αλέξη Λάζαρη,
Μαρία Κασκαρίκα, η τοπική ΚΕΕΡΦΑ, εκ-
πρόσωποι τοπικών σωματείων και άλλων
αντιρατσιστικών-αντιφασιστικών οργανώ-
σεων.

Σύσκεψη στους Αμπελόκηπους

Περιοδεία της ΚΕΕΡΦΑ στην Ελευσίνα, 4/6



«Σ
ήμερα είναι μια καλή μέρα για το με-
ταναστευτικό και τη χώρα μας. Μετά
από καιρό, περίπου 18 μήνες, έκλει-

σε οριστικά το Ελληνικό. Ενεπλάκησαν πολλοί
φορείς στην προσπάθεια εκκένωσης του Ελλη-
νικού, η δουλειά ξεκίνησε πριν από τρεις μήνες
τουλάχιστον, και σήμερα έγινε η τελική φάση,
χωρίς την άσκηση της παραμικρής βίας… Η
επιχείρηση αυτή δεν θα μπορούσε να γίνει χω-
ρίς την εξαιρετική βοήθεια του κ. Τόσκα και
της αστυνομίας… Το να μπορέσεις να κάνεις
εκκενώσεις χωρίς βία απαιτεί μια δουλειά ου-
σίας, και να έχεις δημιουργήσει θέσεις για να
πάνε αυτοί οι άνθρωποι… Απαιτεί επίσης να
έχεις σταματήσει τον ερχομό των χιλιάδων αν-
θρώπων που έφταναν κάθε μέρα…»

Αυτά  δήλωσε ο υπουργός Mεταναστευτικής
Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, λίγο μετά την εκ-
κένωση του Ελληνικού την Παρασκευή 2 Ιουνίου.
Όμως στο Ελληνικό ασκήθηκε η πιο ωμή ΒΙΑ. 

Σύμφωνα με το ίδιο το «αστυνομικό ρεπορ-

τάζ»,  η επιχείρηση «μεταφοράς μεταναστών και
εκκένωσης του Ελληνικού, είχε αποφασιστεί
εδώ και δυο ημέρες. Με απόλυτη μυστικότητα,
αστυνομικοί συγκεντρώθηκαν στις 04:00 τα ξη-
μερώματα έξω από το κτίριο της ΓΑΔΑ στην Λε-
ωφόρο Αλεξάνδρας και ξεκίνησαν για το Ελλη-
νικό». Εκεί «διμοιρίες των ΜΑΤ είχαν αποκλείσει
την πρόσβαση των ΜΜΕ στο χώρο καθώς επί-
σης και τυχόν αλληλέγγυων που θα διαμαρτύ-
ρονταν».

Τι πιο βίαιο από το να περικυκλώνεις στις 5
τα ξημερώματα 480 ανθρώπους -εκ των οποί-
ων τα δύο τρίτα και πάνω γυναικόπαιδα- με πά-
νοπλους αστυνομικούς; Υπάρχει πιο βίαιη εικό-
να από την εικόνα (τραβηγμένη με τηλεφακό)
ενός παιδιού με ένα μπαλόνι περικυκλωμένο
από ΜΑΤατζήδες σε πλήρη εξάρτηση; 

Δεν είναι βία αστυνομικοί με πολιτικά να πα-
ρακολουθούν και να συλλαμβάνουν πρώτους-
πρώτους, «προληπτικά» και αναίτια, (βλέπε στη
συνέντευξη με τον Μασούντ Καχάρ δίπλα)

εκείνους τους πρόσφυγες που δεν φοβούνται
να ανοίξουν το στόμα τους για τα αίσχη της
κυβέρνησης; 

Δεν είναι άραγε η χειρότερη βία η στέρηση
υπηρεσιών και τροφής σε οικογένειες προκει-
μένου να καμφθεί το ηθικό τους; Μέσα στις
προηγούμενες βδομάδες η κυβέρνηση είχε
φροντίσει να απομακρύνει τις ΜΚΟ, ακόμη και
αυτές που παρείχαν ιατρική φροντίδα, είχε
διακόψει τη λειτουργία των πλυντηρίων, την
ηλεκτροδότηση, τη σύνδεση με το Ιντερνετ, εί-
χε πάρει τους ψύκτες νερού και την παραμονή
της επιχείρησης είχε κόψει ακόμη και το φαγη-
τό, δίνοντας μόνο μία κονσέρβα.

Με τη βία
Η κυβέρνηση και συγκεκριμένα ο υπουργός

Μετανάστευσης Μουζάλας έγραψε στα παλιά
του τα παπούτσια τους πρόσφυγες, τους εκ-
προσώπους τους και τα αιτήματά τους. Αντίθε-
τα τους έστειλε με τη βία σε νέο “camp”, ένα
νέο γκέτο, στα περίχωρα της Θήβας.

Η Παρασκευή 2 Ιούνη δεν ήταν μια «καλή μέ-
ρα για το μεταναστευτικό και τη χώρα». Ήταν
μια καλή μέρα για τη Lamda Development και
τα συμφέροντα που λυμαίνονται το Ελληνικό.
Ήταν μια καλή μέρα για τη ρατσιστική πολιτική
που απεργάζονται τα επιτελεία της Ευρώπης-
Φρούριο. Ήταν μια καλή μέρα για την Χρυσή
Αυγή που είδε την ατζέντα της να υλοποιείται
και την προπαγάνδα της να αναπαράγεται από
την κυβέρνηση.

Ήταν μια ακόμη άθλια μέρα για την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, για τον Μουζάλα και τον υφυ-
πουργό του τον Μπαλάφα που ανήμερα της επι-
χείρησης αποφάσισε να παίξει το ρατσιστικό
χαρτί για τους «Έλληνες που δυστυχώς ζουν σε
χειρότερες συνθήκες» - λες και δεν είναι ο ίδιος
και η κυβέρνησή του που ψηφίζουν τα μνημό-
νια, αλλά οι πρόσφυγες του Ελληνικού. 
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«Σ
ήμερα ολοκληρώνεται μία δύ-
σκολη επιχείρηση που στέφθη-
κε από απόλυτη επιτυχία… η

αστυνομία θα συνεχίσει να φυλάσσει
τους χώρους και τις επόμενες ημέρες,
στη συνέχεια θα καθαριστούν από το δή-
μο και θα παραδοθούν με πρωτόκολλο
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ».

Οι δηλώσεις του γγ του υπουργείου
Προστασίας του Πολίτη, Γιαννέτου Φι-
λιππάκου, τη μέρα της επιχειρήσης εκ-
κένωσης στο Ελληνικό δεν αφήνουν πε-
ριθώρια παρερμηνείας για τον σκοπό
της.  Είναι η παράδοση του χώρου, που
ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμευόταν προεκλογικά ότι
θα κάνει μητροπολιτικό πάρκο, στην EΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΑΕ και τελικά στην Lamda De-
velopment.  

Ένα χρόνο πριν, στις 24 Ιούνη 2016, ο
διευθύνων σύμβουλος της Lamda Deve-
lopment δήλωνε στον Ελεύθερο Τύπο
ότι «οι μπουλντόζες μπορούν να μπουν
στην έκταση του πρώην αεροδρομίου
του Ελληνικού, από τις αρχές του επό-
μενου έτους, σε λιγότερο από επτά μή-
νες δηλαδή, αμέσως μόλις δοθεί το πρά-
σινο φως πρώτα από την Βουλή και έπει-
τα από το Συμβούλιο της Επικρατείας».

Τσαμπουκάς

Οι μπουλντόζες δεν μπήκαν στην αρ-
χή του χρόνου. Από τη μια η κινητοποί-
ηση των ίδιων των προσφύγων, από την
άλλη η έκφραση της αλληλεγγύης του
κόσμου εμπόδισε αυτήν την εξέλιξη. Το
μόνο που πέτυχε ο «τσαμπουκάς» που
πήγε να πουλήσει με τα ΜΑΤ ο Μουζά-
λας στην πύλη του Ελληνικού τον Φλε-
βάρη σαν απάντηση στην απεργία πεί-
νας των προσφύγων ήταν να εξοργίσει
τους πάντες και τελικά λειτούργησε σαν
μπούμπερανγκ. Η κυβέρνηση αναδιπλώ-
θηκε και τους επόμενους μήνες αναγκά-
στηκε να βάλει ένα κομμάτι των προ-
σφύγων σε σπίτια, προετοιμάζοντας
ταυτόχρονα την εκκένωση όσων απέμει-
ναν εκεί. 

Τώρα νομίζει ότι ξεμπέρδεψε και με
τους πρόσφυγες και με την παράδοση
του Ελληνικού στα συμφέροντα τα
οποία στηρίζει. Κάνει λάθος και στα
δύο. 

Οι γειτονιές της Νότιας Αθήνας είναι
γεμάτες από αγωνιστές-τριες που δεν
πρόκειται να αφήσουν το Ελληνικό βο-
ρά των επιχειρηματικών φίλων της κυ-
βέρνησης. Οι γειτονιές σε κάθε πόλη
της Ελλάδας είναι γεμάτες από κόσμο
που στέκεται στο πλευρό των προσφύ-
γων και των παιδιών τους. Και οι πρό-
σφυγες του Ελληνικού που διαδήλωσαν
περήφανα στις 18 Μάρτη στην Αθήνα,
θα το κάνουν ξανά σε όποιον τόπο εξο-
ρίας και να τους στείλει ο Μουζάλας.  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Η επαίσχυντη εκδίκηση του Μουζάλα

Για χάρη
του Λάτση

Ο
Μασούντ Καχάρ, εκπρόσωπος των Αφγανών προσφύγων στο Ελληνικό, μίλησε στο
Γιώργο Πίττα για την αστυνομική επιχείρηση, τη σύλληψή του και τα αιτήματα των
προσφύγων.

«Πριν ακόμη ξημερώσει, η αστυνομία και τα ΜΑΤ άρχισαν να περικυκλώνουν το Ελληνικό. Κα-
τά τις 7 το πρωί μπήκαν μέσα με κράνη και ασπίδες, μας είπαν να κάνουμε ησυχία και να μην μι-
λάμε ούτε μεταξύ μας. Εμένα ήρθαν πρώτο-πρώτο στην σκηνή μου και με συνέλαβαν. Και όταν
ρώτησα για ποιο λόγο και τους είπα ότι δεν έχω κάνει τίποτε, μου είπαν να κάνω ησυχία. 

Την προηγούμενη μέρα είχαμε συζητήσει και αποφασίσει ότι δεν θα φεύγαμε από το Ελλη-
νικό μέχρι να μας πάνε σε σπίτια στην πόλη και όχι σε στρατόπεδα στη μέση του πουθενά.
Ούτε να μαλώσουμε θέλαμε ούτε φασαρίες, θέλαμε να μείνουμε σε σπίτι, όπως όλος ο κό-
σμος. Αλλά η γνώμη μας δεν είχε σημασία για τον υπουργό, παρότι άνθρωποι του υπουργεί-
ου τις τελευταίες μέρες μας καθησύχαζαν ότι δεν πρόκειται να συμβεί αυτό*.

Με συνέλαβαν, ένας αξιωματικός της αστυνομίας που με ήξερε από παλαιότερη επιχείρηση
της αστυνομίας στο Ελληνικό τον Φεβρουάριο. (Τότε ο Μουζάλας του είχε δώσει εντολή να με
συλλάβει γιατί συμμετείχα σε διαμαρτυρία στην πύλη του Ελληνικού). Και μαζί του ήταν ένας
αστυνομικός με πολιτικά που τις προηγούμενες μέρες με παρακολουθούσε μαζί με έναν άλλο.
Με πήραν γρήγορα και με πήγαν στο τμήμα και στη συνέχεια στην Πέτρου Ράλλη, παρότι τους
φώναζα ότι έχω τα πράγματά μου πίσω. �Όταν τέλειωσε η επιχείρηση, τότε μόνο με άφησαν».

*Σύμφωνα με αυτά που η ίδια η Αυγή έγραφε στις 22/05/17: «Πηγές του υπουργείου Μετα-
ναστευτικής Πολιτικής διαψεύδουν ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας σύμφωνα με την
οποία, από αύριο αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση μεταφοράς των προσφύγων από το
Ελληνικό. Επίσης, οι ίδιες πηγές, σχολιάζουν ότι ξεκινάει ένας κύκλος ενημέρωσης των αν-
θρώπων που ζουν στο Ελληνικό και η παραπληροφόρηση δεν βοηθάει στην πραγματική δια-
χείριση του ζητήματος»(!).

Η υπεύθυνη εκστρατειών της Διεθνούς Αμνηστίας απλά είχε καταγγείλει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την
αλήθεια, ότι «δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία διαβούλευση με τους διαμένοντες στο Ελληνι-
κό, που έχουν πλήρη άγνοια σχετικά με το πότε και το πού θα μεταφερθούν».

“Με συνέλαβαν στη σκηνή μου”

H
KΕΕΡΦΑ και ο δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις Γειτονιές της
Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου βρέθη-

καν στο πλευρό των προσφύγων του Ελληνι-
κού. Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ: 

«Οι πρόσφυγες στο χώρο των αφίξεων του
Ελληνικού είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους
στη αναγκαστική μετακίνηση σε στρατόπεδα
έξω από την Αθήνα. Η κυβέρνηση συνεχίζει
την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας και τη νέα συμφωνία της Συνόδου
της Μάλτας, στέλνοντας εκατοντάδες πρό-
σφυγες στο θάνατο με πνιγμό στα νερά της
Μεσογείου. Την ίδια ώρα, συμφώνησε με την
Γερμανία να μειώσει τις μετεγκαταστάσεις
για συνένωση οικογενειών στις 70 κάθε μήνα,
καταρρακώνοντας παραπέρα το δικαίωμα
στο  άσυλο. Πάνω από όλα, επιβάλλει την πο-
λιτική απαρτχάιντ για τους πρόσφυγες με
αποκλεισμό τους είτε στα νησιά είτε σε στρα-
τόπεδα έξω από τον ιστό της πόλης. Ο αγώ-
νας για να ανοίξουν οι πόλεις στους πρόσφυ-
γες και να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης-γκέτο  θα συνεχιστεί». 

Ο αγώνας 
θα συνεχιστεί

Οι πρόσφυγες του Ελληνικού διαδήλωσαν μαζικά στις 18 Μάρτη στην Αθήνα



Γ
ια να απαντήσουμε στο ερώ-
τημα πώς παλεύουμε το σε-
ξισμό, χρειάζεται να ξεκαθα-

ρίσουμε ότι ο  σεξισμός σημαίνει
καταπίεση για τις γυναίκες και όλη
την εργατική τάξη. Αυτή είναι η
αφετηρία μας. Δεν είναι θέμα που
αφορά τη μία ή την άλλη γυναίκα
ατομικά. Μιλάμε για ολόκληρη την
ανθρωπότητα. Κι αυτό γιατί είναι
μια μορφή καταπίεσης που κάνει
τη διάκριση ότι η κοινωνία χωρίζε-
ται με βάση το φύλο και όχι τις τά-
ξεις. 

Όταν βλέπεις στην τηλεόραση
το δίδυμο Λαγκάρντ-Μέρκελ, προ-
φανώς αυτές οι γυναίκες δεν κατα-
πιέζονται, αλλά είναι οι ίδιες κομ-
μάτι της τάξης που καταπιέζει.
Όταν έρχεται ο Μακρόν και λέει ότι
το 50% του υπουργικού συμβούλι-
ου του θα είναι γυναίκες, ποιος πι-
στεύει ότι αυτές οι υπουργοί θα
σταματήσουν την καταπίεση;

Γι' αυτό υπάρχει αντίσταση. Αυ-
τό που έγινε στην Αμερική με την
εκλογή του Τραμπ ήταν μια έκρηξη
και μια εξέγερση όλου του κόσμου
που είχε παλέψει το ρατσισμό και
το σεξισμό. Και να είμαστε καθαροί
ότι ο σεξισμός στην Αμερική, στην
καρδιά του ιμπεριαλισμού, είχε λει-
τουργήσει συστηματικά για να τσα-
κίσουν τις κατακτήσεις των γυναι-
κών. 

Αλλά δεν περιορίζεται μόνο εκεί.
Με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ βγαί-
νουν οι αναισθησιολόγοι της Σά-
μου και αποφασίζουν, ξεσηκώνον-
τας αντιδράσεις, ότι θα απέχουν
από τις εκτρώσεις για λόγους ιδεο-
λογίας. Από την άλλη, αυτές τις μέ-
ρες απεργούν και διαδηλώνουν
ολόκληρα κομμάτια εργαζόμενων
ενάντια στο κλείσιμο των παιδικών
σταθμών που έχει δύο συνέπειες.
Το ένα είναι ότι χάνουν τις δουλει-
ές τους, το άλλο είναι ότι ένα με-
γάλο κομμάτι της εκπαίδευσης
περνά στην οικογένεια. 

Η πόλωση που υπάρχει σε όλη
την κοινωνία ανάμεσα σε δύο τά-
ξεις που συγκρούονται με βάση τα
μνημόνια, η ίδια πόλωση υπάρχει
ανάμεσα σε δύο τάξεις που συγ-
κρούονται με βάση το σεξισμό.

Ποιες είναι οι αντιρρήσεις σε αυ-
τό; Η βασική αντίρρηση είναι ότι
δεν είναι η ταξική κοινωνία η αιτία
της καταπίεσης των γυναικών, αλ-
λά η διάκριση σε φύλα. Εκεί είναι,
λένε ορισμένες από τις φεμινί-
στριες, το πραγματικό πρόβλημα
και έτσι πρέπει να το αντιμετωπί-
σουμε.

Κι όμως, δεν υπήρχε πάντοτε κα-
ταπίεση των γυναικών. Δεν υπήρχε
στην αταξική κοινωνία. Η καταπίε-

ση γεννήθηκε με τη γέννηση της
ταξικής κοινωνίας. Δύο είναι οι
βοήθειες σε αυτή την ανάλυση. Η
πρώτη είναι της ανθρωπολόγου
Eleanor Burke Leacock. Στο βιβλίο
της “Οι μύθοι της αντρικής κυριαρ-
χίας”, το οποίο δυστυχώς δεν κυ-
κλοφορεί στα ελληνικά, αποδει-
κνύει τρία πράγματα. 

Κοινωνίες

Το πρώτο είναι ότι η ανθρώπινη
βιολογία δεν καθορίζει τις ανθρώ-
πινες κοινωνίες. Και προσπαθεί να
εξηγήσει το πως οι πρωτόγονες
κοινωνίες ήταν οργανωμένες όχι
με βάση τη βιολογία ούτε με βάση
την οικογένεια, αλλά με βάση τις
σχέσεις της κοινωνικής ομάδας -
οποιαδήποτε μορφή κι αν είχε αυ-
τή- με τη φύση. Ο τρόπος οργάνω-
σης αυτής της σχέσης με τη φύση
καθόριζε και τον τρόπο οργάνω-
σης της ίδιας της ομάδας, το ρόλο
που θα έπαιζε δηλαδή το κάθε άτο-
μο στην κοινωνία. 

Το δεύτερο είναι ότι αυτή η από-
φαση, για το ρόλο του κάθε ατό-

μου, ήταν συλλογική. Δεν το απο-
φάσιζε η εξατομικοποιημένη οικο-
γένεια, αν θα δουλέψει ο άντρας ή
η γυναίκα, σε ποιες δουλειές, για
ποιες ανάγκες. Γινόταν μέσα από
τη συλλογική λειτουργία της ομά-
δας. Το τρίτο είναι ότι η ανατροφή
των παιδιών, η εκπαίδευση, η περί-
θαλψη, το τι θα γίνει με τους γέ-
ροντες, ήταν κι αυτό απόφαση της
συλλογικής ομάδας που είχε να λύ-
σει αυτά τα ζητήματα.

Όπως γράφει η Λήκοκ: «Στις κοι-
νωνίες των τροφοσυλλεκτών και
του κυνηγιού, το ζευγάρι και τα
παιδιά του δεν είναι σε καμιά περί-
πτωση η βασική μονάδα της κοινω-
νίας, όπως είναι σήμερα στη σύγ-
χρονη ταξική κοινωνία. Η ομάδα
(the band), όχι η οικογένεια, είναι η
συλλογικότητα, είτε πολλές οικογέ-
νειες ζουν κάτω από την ίδια στέ-
γη, είτε το στρατόπεδο (εκεί που
στρατοπεδεύουν προσωρινά οι
τροφοσυλλέκτες) αποτελείται από
μια σειρά από σκηνές, καλύβες ή
προσωρινούς άλλους οικισμούς. Η
φροντίδα και η υπευθυνότητα για

τα παιδιά, τους μεγάλους και για
τους ασθενείς δεν ήταν ατομική
υπόθεση, αλλά κοινωνική, ανήκε
στην προσοχή και στο ενδιαφέρον
όλης της ομάδας, με έναν άμεσο
και χωρίς καμιά αμφισβήτηση τρό-
πο. Η θεωρία ότι η ανθρώπινη βιο-
λογία καθορίζει την ανθρώπινη κοι-
νωνία είναι πέρα για πέρα λάθος
ιστορικά. Στις πρωτόγονες κοινω-
νίες η μοιρασιά δεν γινόταν με βά-
ση το φύλο, αλλά με βάση τη σχέ-
ση που αναγκάζεται να έχει η συγ-
κεκριμένη κοινωνία με τη φύση».

Η Ρώσικη Επανάσταση έβαλε ξα-
νά στην ημερήσια διάταξη ότι η αν-
θρώπινη κοινωνία μπορεί να οργα-
νωθεί με βάση έναν τέτοιο συλλο-
γικό τρόπο -και παραγωγής και λει-
τουργίας και διανομής και αναπα-
ραγωγής. Είναι η πρώτη φορά από
τις πρωτόγονες κοινωνίες που η
αναπαραγωγή του ανθρώπου άρχι-
σε να γίνεται με συλλογικό τρόπο
όπως και η παραγωγή. Τα πρώτα
μέτρα της Ρώσικης Επανάστασης
ενάντια στην καταπίεση των γυναι-
κών ήταν ακριβώς αυτή η προσπά-
θεια. 

Μόνο που η Ρώσικη Επανάσταση
σε σχέση με την πρωτόγονη κοινω-
νία ήταν ένα άλμα. Στην πρωτόγο-
νη κοινωνία, οι δυνατότητες της
ομάδας ήταν περιορισμένες στη
σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
Στη Ρώσικη Επανάσταση, οι δυνα-
τότητες της εργατικής τάξης, με
προχωρημένες σχέσεις και έχον-
τας περάσει όλα τα στάδια της τα-
ξικής κοινωνίας, ήταν πολύ μεγα-
λύτερες για να μπορέσει όλο αυτό

τον πλούτο να τον μετατρέψει σε
όλα αυτά που προσπάθησε να τον
μετατρέψει.

Η πρωτόγονη κοινωνία παραχώ-
ρησε τη θέση της σε κοινωνίες τα-
ξικές, όπου υπήρχε μεγαλύτερη
δυνατότητα των ανθρώπων να
έχουν έλεγχο πάνω στη φύση. Η
μετάβαση αυτή ήταν τεράστια εξέ-
λιξη. Όμως το πρόβλημα ήταν ότι
αυτή η πιο προχωρημένη οργάνω-
ση της σχέσης ανάμεσα στην κοι-
νωνία και τη φύση δε γινόταν με
έναν κομμουνιστικό τρόπο. Δεν γι-
νόταν με τον τρόπο που η ρώσικη
επανάσταση χιλιάδες χρόνια μετά
προσπάθησε να το κάνει, αλλά με
έναν τρόπο που ουσιαστικά μια τά-
ξη απέκτησε τον έλεγχο πάνω στη
νέα κοινωνία σε βάρος μιας άλλης.

Ιδιοκτησία

Ο Ένγκελς είναι αυτός που θεμε-
λιώνει πώς ιστορικά προέκυψε η
καταπίεση των γυναικών. Στο βι-
βλίο του “Η Καταγωγή της Οικογέ-
νειας, της Ιδιοκτησίας και του Κρά-
τους”, εξηγεί πώς η καταπίεση των
γυναικών εμφανίζεται μαζί με την
ανάδυση της ταξικής κοινωνίας. Η
ιδιοκτησία δεν υπήρχε πιο πριν και
η παρουσία της αλλάζει τη μορφή
της οικογένειας που υπήρχε μέχρι
τότε. Η οικογένεια είναι η ιδιωτική
σφαίρα του κάθε ιδιοκτήτη, είναι
εκεί που αναπαράγονται οι κληρο-
νόμοι του και πρέπει να τους ξέρει.
Άρα μονογαμική οικογένεια, η γυ-
ναίκα ανήκει σε έναν μόνο άντρα, η
σεξουαλικότητα καθορίζεται από
το τι θεωρείται “φυσικό” μέσα στα

πλαίσια αυτής της κοινωνίας. 

Η ανάλυση του Ένγκελς είναι
πολύ σημαντική γιατί ακόμα και
αστοί μπορεί να παραδέχονται ότι
στις πρωτόγονες κοινωνίες δεν
υπήρχε γυναικεία καταπίεση. Αλλά
να λένε ότι ο λόγος γι’ αυτό είναι
μόνο και μόνο επειδή ήταν πρωτό-
γονες. Ενώ η εξέλιξη και ο πολιτι-
σμός είναι συνδεδεμένα με αυτή τη
θέση της γυναίκας κι αυτό είναι το
“φυσιολογικό”. Ο Ένγκελς σπάει
αυτό το επιχείρημα και εξηγεί ότι η
ταξική κοινωνία, και όχι γενικά η
εξέλιξη του ανθρώπου και ο πολιτι-
σμός, είναι που έβαλε φρένο στη
δυνατότητα των γυναικών να έχουν
τον έλεγχο όχι μόνο του παιδιού ή
του κορμιού τους, αλλά της κοινω-
νίας ολόκληρης. Κι ότι ενώ ο πλού-
τος στην κοινωνία είναι τεράστιος
για να ικανοποιήσει τις ανάγκες
όλων μας –και στον καπιταλισμό
ακόμα περισσότερο- αυτός ο πλού-
τος δεν είναι στα χέρια των παρα-
γωγών αλλά στα χέρια μιας κυ-
ρίαρχης τάξης που ιστορικά έφτα-
σε κάθε φορά αυτή να αποφασίζει
το ρόλο που θα παίξουν οι άντρες,
οι γυναίκες και η οικογένεια. Αυτή
είναι η ρίζα που έχει σημάνει την
ήττα του γυναικείου φύλου.

Ο ρόλος της οικογένειας μέσα
στον καπιταλισμό μπαίνει πολύ πιο
καθαρά στο Κεφάλαιο. «Η αναπα-
ραγωγή της εργατικής τάξης είναι
απαραίτητη για την αναπαραγωγή
του κεφαλαίου» γράφει ο Μαρξ
στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου.
Και πιο κάτω «Η διαδικασία της

συσσώρευσης είναι βασικό χαρα-
κτηριστικό της καπιταλιστικής πα-
ραγωγής… με μια πιο στενή παρα-
τήρηση γίνεται καθαρό ότι το κε-
φάλαιο ρυθμίζει (regulates) την πα-
ραγωγή της εργατικής δύναμης,
την παραγωγή της μάζας των αν-
θρώπων που θέλει να εκμεταλλευ-
τεί σύμφωνα με τις ανάγκες του».
Εδώ ο Μαρξ επισημαίνει τον τρόπο
που η αναπαραγωγή, και φυσικά
και κοινωνικά, είναι απαραίτητο
στοιχείο της συσσώρευσης του κε-
φαλαίου.

Στον καπιταλισμό, η ανάγκη για
“ελεύθερους” εργάτες που δεν
έχουν τίποτε να πουλήσουν παρά
μόνο την εργατική τους δύναμη,
καθορίζει και τη μορφή που παίρνει
η εργατική οικογένεια και το ρόλο
της γυναίκας μέσα σ’αυτήν. Η ανα-
παραγωγή της εργατικής τάξης γί-
νεται μέσα στην οικογένεια κι αυτό
σημαίνει ότι δουλεύει σαν ένα μι-
κρό εργοστάσιο, μόνο που η δου-
λειά που δίνει κύρια η γυναίκα μέσα
σ’ αυτό μένει απλήρωτη. Οι καπιτα-
λιστές βρίσκουν έτοιμους εργάτες
χωρίς να χρειαστεί να ξοδέψουν τί-
ποτα σ’ αυτή τη διαδικασία.

Έτσι χτίζεται το ιδεολόγημα για
το ρόλο των γυναικών και δικαιολο-
γούνται όλες οι διακρίσεις και οι
επιθέσεις, οι μικρότεροι μισθοί, οι
παρτ τάιμ δουλειές, η απόλυση
στην εγκυμοσύνη κλπ. Και βέβαια
δεν περιορίζεται εκεί, η καταπίεση
και ο σεξισμός έχουν αντίκτυπο
παντού, σε όλες τις σχέσεις με
αποτέλεσμα τους βιασμούς, τις
παρενοχλήσεις κλπ.

Μέσα στον καπιταλισμό, η οικο-
γένεια έχει αποκτήσει διαφόρων ει-
δών μορφές. Σήμερα και δύο ομο-
φυλόφιλοι μπορεί να έχουν ένα
παιδί. Μπορεί αυτό να δείχνει την
ιδεολογική κρίση του καπιταλι-
σμού, δεν είναι όμως ανατροπή για
το τι σημαίνει η οικογένεια για τον
καπιταλισμό. Γιατί η αναπαραγωγή
των εργατών, της μέλλουσας ερ-
γατικής τάξης, συνεχίζει να γίνεται
σε απομονωμένο, ατομικό επίπεδο,
που το αναλαμβάνουν οι γονείς
των παιδιών. Κι αυτό είναι τεράστιο
κέρδος για τους καπιταλιστές.
Πολλές φορές σπάνε πράγματα
ιδεολογικά αλλά στην πραγματικό-
τητα δεν σπάνε, βρίσκονται εκεί,
από την άποψη της οικονομικής
σημασίας.

Πρόταση

Αν υπάρχει ανάγκη για αυτό το
ξεκαθάρισμα είναι γιατί διαμορφώ-
νεται ένα καινούργιο κομμάτι πολι-
τικοποίησης που παλεύει ενάντια
στην εκμετάλλευση και την κατα-
πίεση. Χρειάζεται αυτή η συζήτηση
γιατί ένας κόσμος κατεβαίνει στις
διαδηλώσεις αλλά μετά κοιτάζει
προς τις θεωρίες της πατριαρχίας
και πιστεύει ότι ο λόγος που η Ρώ-
σικη Επανάσταση δεν πέτυχε την
απελευθέρωση των γυναικών είναι
διότι οι μαρξιστές δεν έχουν καθα-
ρή αντίληψη για αυτές τις σχέσεις,
δεν παλεύουν γι' αυτές, παλεύουν
μόνο για τα οικονομικά ζητήματα
κλπ. Οι μαρξιστές, όχι μόνο έχουν
την καλύτερη ανάλυση, αλλά έχουν
και πρόταση για το πώς μπορούμε

να σπάσουμε την καταπίεση.

Είναι η πρόταση που διαμορφώ-
θηκε μέσα από την εμπειρία της
ρώσικης επανάστασης. Αυτό που
έλεγε η Κλάρα Τσέτκιν, δηλαδή ότι
η κατάκτηση της πολιτικής εξου-
σίας από την ίδια την εργατική τά-
ξη μπορεί να ανοίξει το δρόμο για
να τσακίσουμε τις αιτίες της εκμε-
τάλλευσης και της καταπίεσης, εί-
ναι κέντρο. Χρειάζεται να παλέ-
ψουμε για αυτή την προοπτική.
Όταν οι γυναίκες της Estee Lauder
κατεβαίνουν στην διαδήλωση της
Πανεργατικής στις 17 Μάη, αυτό
δεν σημαίνει ότι είναι ξεκάθαρες
για το ρόλο του καπιταλισμού στην
καταπίεσή τους. Αλλά παλεύοντας
για καλύτερους μισθούς και δου-
λειές, αρχίζουν να αποκτάνε συνεί-
δηση ακριβώς των ορίων του συ-
στήματος, των ορίων της κυρίαρ-
χης τάξης στη διαμόρφωση της
ζωής τους. Υποχρεωμένες από το
πρωί ως το βράδυ να είναι βαμμέ-
νες όρθιες με γόβες στιλέτο, να
δουλεύουν με τις χειρότερες συν-
θήκες και να αναγκάζονται συνε-
χώς να κάνουν πράγματα που δε
θέλουν και πιστεύουν -γενικά ο
κλάδος των καλλυντικών και της
εμφάνισης είναι το χειρότερο Ντα-
χάου- συνειδητοποιούν ότι όλα αυ-
τά λειτουργούν σαν καταπίεση για
όλη την τάξη τους, στο επίπεδο
της δουλειάς, της εμφάνισης, του
σεξισμού.

Είναι αυτές οι γυναίκες που μπο-
ρούν να λειτουργήσουν σαν ο μο-
χλός για να τσακίσουμε όχι μόνο τα
μνημόνια, αλλά και την καταπίεση
και το σεξισμό. Για να πάμε σε μια
κοινωνία που αυτά που μας έδειξε
η πρωτόγονη κοινωνία αλλά δεν
μπορούσε να τα φτάσει, αυτά που
μας έδειξε η Ρώσικη Επανάσταση
και τα έφτασε όσο πρόλαβε, θα τα
φτάσουμε εμείς πολύ περισσότερο.
Καθαροί στο που οφείλεται ο σεξι-
σμός και η καταπίεση, καθαροί στις
μάχες που έχουμε μπροστά, καθα-
ροί για τις γυναίκες που δουλεύουν
μαζικά σε όλα τα επαγγέλματα, ότι
μαζί τους έχουμε να παλέψουμε και
να οργανώσουμε.

Είμαστε μαζί τους, παλεύουμε
μαζί τους και δεν σταματάμε την
πολιτική συζήτηση μαζί τους. Έτσι
θα καταφέρουμε να χτίσουμε –και
υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
γι’ αυτό- ένα μεγάλο εργατικό κίνη-
μα, όπως το ’70, με τις γυναίκες να
διεκδικούν όλες τις κατακτήσεις,
αλλά παράλληλα που θα είναι πολύ
πιο καθαρό προς τα πού είναι η
προοπτική και θα ενισχύει το υπο-
κείμενο της προοπτικής, τους ερ-
γάτες και τις εργάτριες μαζί.

Το κείμενο αυτό

στηρίχθηκε

στην εισήγηση της

Μαρίας Στύλλου

στον Μαρξισμό 2017
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ΣΕΞΙΣΜΟΣ Η καταπίεση που βολεύει την εκμετάλλευση
Στο πλαίσιο του φετινού φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙ+ Πε-

ρηφάνιας, Athens Pride 2017, το Σάββατο 10 Ιού-
νη, η ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνει ανοι-
χτή συζήτηση με τίτλο «Θέμα Παιδείας; Από πού
προέρχεται η ομοφοβία/τρανσφοβία και πώς θα
την τσακίσουμε» (4:30μμ, Πλατεία Συντάγματος,
κοντά στο περίπτερο της ομάδας). Θα μιλήσουν:
εκπαιδευτικός, μέλος του Πολύχρωμου Σχολείου
και ο Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος του Συλλό-
γου εργαζόμενων στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας.

Η ομάδα έβγαλε κείμενα και προκηρύξεις με
τα οποία καλεί στο φετινό Pride και σχολιάζει το
ζήτημα της παιδείας. Ταυτόχρονα παρεμβαίνει
στη συζήτηση για την κατρακύλα της διοργάνω-
σης του Pride με χορηγούς και Πρεσβείες αλλά
και πώς μπορεί το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα να παλέψει
αποτελεσματικά, με σύμμαχο την εργατική τάξη,
ενάντια σε σεξισμό, ομοφοβία, τρανσφοβία και
το σύστημα που τα παράγει. 

Η προκήρυξη αναφέρει: «Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-AΝΕΛ δεν κάνει ένα βήμα μπρος αν δεν κάνει
κι άλλα δυο πίσω. 

Μέχρι στιγμής η απόπειρα να ανοίξει το ζήτη-
μα στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με την σχετι-
κή ‘θεματική εβδομάδα’ παρά το ότι θα μπορού-
σε να είναι ένα θετικό βήμα, έγινε από τα πάνω,
αποσπασματικά και με επίθεση στα εργασιακά δι-
καιώματα των εκπαιδευτικών που το χρεώθηκαν. 

Το αποτέλεσμα ήταν δυσαρέσκεια μέσα στους
καθηγητές και δεξιά δημαγωγία από εκκλησία,
συντηρητικό τύπο κλπ., που ανέλαβαν τον ρόλο
της ομο-τρανσφοβικής αντιπολίτευσης. Απέναντί
τους βρήκαν το κίνημα.

Ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας πρωταγωνι-
στούν ή/και καλύπτουν τις ομο-τρανσφοβικές
επιθέσεις και κάποια άλλα τις παλεύουν και έμ-
πρακτα συμπαρατάσσονται με τη μεριά μας. Αυ-
τό είναι αποτέλεσμα κύρια πολιτικών αγώνων και
όχι παιδείας. Η παιδεία δεν είναι ουδέτερος θε-
σμός, υπόκειται στις επιλογές και τις πιέσεις του
καπιταλιστικού συστήματος. Προάγει συγκεκρι-
μένες ιδέες με στόχο τη διάσπαση της εργατικής
τάξης με βάση το φύλο, τη σεξουαλικότητα, τη
θρησκεία, την εθνικότητα κοκ.

Δεν είμαστε γενικά αδιάφοροι απέναντι σε
προσπάθειες αντισεξιστικής παιδείας, αλλά πι-
στεύουμε ότι δεν μπορεί να αφήνονται στην αυ-
θαιρεσία του κάθε υπουργού Παιδείας. Οι εκπαι-
δευτικοί, συλλογικά επιβάλλοντας τον δικό τους
έλεγχο στον τρόπο και τη διαδικασία εφαρμογής
της, μπορούν να της δώσουν ουσιαστικό περιε-
χόμενο και αποτέλεσμα».

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Η πάλη για την απελευθέρωση

Αντίσταση 
στην ομοφοβία

Οι εργάτριες της Estee Lauder στην πανεργατική απεργία της 17 Μάη

Διαδήλωση στην Αθήνα
ενάντια στην ορκωμοσία
Τραμπ, 21 Γενάρη

Επιμέλεια Λένα Βερδέ
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Μ
ε την κατάθεση του δημάρ-
χου Νίκαιας-Ρέντη, Γεώργι-
ου Ιωακειμίδη, άρχισε και

ολοκληρώθηκε η 161η δικάσιμος
της δίκης της Χρυσής Αυγής (6/6).
Ο μάρτυρας μίλησε για τα γεγονότα
στη Νίκαια και το Ρέντη την περίοδο
της ανόδου της Χρυσής Αυγής,
2011-2013 και τόνισε ότι η δράση
της οργάνωσης έχει μειωθεί δραστι-
κά μετά τη δίωξή της για τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα.

Συγκεκριμένα ο δήμαρχος Νί-
καιας-Ρέντη είπε στο δικαστήριο ότι
αρκετές καταγγελίες για επιθέσεις
σε βάρος μεταναστών είχαν απα-
σχολήσει τη δημοτική αρχή πριν το
2013, η οποία προσπάθησε να κινη-
τοποιήσει την αστυνομία ώστε να
βρεθεί μια λύση. Χαρακτηριστικά
ανέφερε ότι υπήρξε «αδιαφορία και
ανοχή» από τη μεριά της αστυνο-
μίας και του πολιτικού συστήματος,
όχι μόνο στη Νίκαια αλλά παντού,
ειδικά το 2012 που οι επιθέσεις βρί-
σκονταν σε έξαρση.

Για τη σχέση των επιθέσεων με τη
Χρυσή Αυγή, ο μάρτυρας ξεκαθάρι-
σε ότι «η εποχή της δράσης της
Χρυσής Αυγής συνέπεσε με την
όξυνση των περιστατικών». Η Χρυ-
σή Αυγή είχε ισχυρή παρουσία από
το 2011 με γραφεία στη Νίκαια. Σε
σχετική ερώτηση του συνηγόρου
της πολιτικής αγωγής Βρεττού «για-
τί μειώθηκε το φαινόμενο;» απάντη-
σε «Κλείσαν τα γραφεία της ΧΑ
στην περιοχή», ενώ συνέδεσε την
πτώση της δράσης της -και κατά
συνέπεια των επιθέσεων- και με τη
δίωξή της.

Αναγνώριση

Ρωτηθείς για τα πρόσωπα που
γνωρίζει, ο δήμαρχος είπε ότι άκου-
γε από όλες τις πλευρές για το Λα-
γό. «Ο Λαγός ρύθμιζε τα πάντα,
άκουγα ότι συντονίζει πού θα γίνει
διανομή, ποιον θα χτυπήσουν κλπ».
Και ενώ το Λαγό δεν τον γνώριζε
προσωπικά, γνώριζε τον Κορκοβίλη,
κατηγορούμενο για τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα και εργαζόμενο
μέχρι τότε στο δήμο Ρέντη ως οδη-
γό. Τον κατηγορούμενο αναγνώρισε
και σε φωτογραφία που του επιδείχ-
θηκε.

Για τα συσσίτια μόνο για Έλληνες
ο μάρτυρας τόνισε ότι καλλιεργούν
τη μισαλλοδοξία και γι’ αυτό δεν
επιτράπηκαν από το δημοτικό συμ-
βούλιο. Κατά τη γνώμη του στόχος
των συσσιτίων δεν είναι η αλληλεγ-
γύη αλλά η στρατολόγηση μελών.

«Οι επιθέσεις
μειώθηκαν 
επειδή έκλεισαν 
τα γραφεία της
Χ.Α στην περιοχή»

Ο
φ ω τ ο ρ ε π ό ρ τ ε ρ
του newsbeast
Γιάννης Κέμμος

κατέθεσε στις 2/6 (160ή
δικάσιμη), μιλώντας για
την επίθεση που δέχτηκε
την ημέρα της μεταγωγής
στο Εφετείο ηγετικών στε-
λεχών της Χρυσής Αυγής,
τον Ιούλιο του 2014. Η επί-
θεση έγινε στο σημείο που
περίπου 200 χρυσαυγίτες
είχαν συγκεντρωθεί στην
Αλεξάνδρας, υπό την κα-
θοδήγηση Παναγιώταρου
και Κασιδιάρη.

Όπως περιέγραψε ο
μάρτυρας: «Ο Μενέλαος
Μύριλλας, ο Στρατής Λη-
μνιός κι εγώ φτάσαμε στο
διάζωμα, όπου μας πλη-
σίασαν τρία άτομα και με
επιθετικό τόνο ζήτησαν να μην
τραβάμε. Προσπάθησα να πω ότι
δεν τραβάμε, έβαλαν τα χέρια στη
μηχανή μου για να μην τη σηκώσω
και αυτό είναι το τελευταίο πράγ-
μα που θυμάμαι μέχρι που ξύπνη-
σα στο έδαφος. Έμαθα ότι χτύπη-
σαν και δυο κοπέλες δημοσιογρά-
φους. […] Απ’ ό,τι μου είπαν δέ-
χτηκα ένα χτύπημα με το χέρι και
ένα με άρβυλο. Όλα στο κεφάλι».

Ο μάρτυρας ανέφερε ότι ακού-
στηκε η φράση «σταμάτα, θα σκο-
τώσεις κανένα άνθρωπο» προς τον
επιτιθέμενο, ενώ εκτίμησε ότι
«αποφεύχθηκαν τα χειρότερα»,
γιατί από το χτύπημα βρέθηκε ξα-
πλωμένος στη λωρίδα της Λ. Αλε-
ξάνδρας που δεν είχε κλείσει και
κινδύνευσε να χτυπηθεί και από
όχημα.

Έκανε λόγο επίσης, όπως και η

συντριπτική πλειονότητα των μαρ-
τύρων, για την παρουσία της αστυ-
νομίας και την ανοχή που δείχνει
στις επιθέσεις των χρυσαυγιτών:
«Ήταν δίπλα η αστυνομία. […]
Αφού [οι χρυσαυγίτες] κατάφεραν
να περάσουν από τη διμοιρία [που
μεσολαβούσε μέχρι την κλούβα
που μετέφερε τα ηγετικά στελέχη]
και αφού με χτύπησαν στα 8 μέτρα
από τους αστυνομικούς, κάτι δεν

πάει καλά».
Ο μάρτυρας τόνισε ότι η

εμπειρία του τον κάνει να
μη θέλει να καλύπτει εκδη-
λώσεις της Χρυσής Αυγής,
ή να το κάνει με πολλή
προσοχή. Ότι είναι η μόνη
πολιτική οργάνωση που
του λέει τι να τραβήξει και
τι όχι. Είπε μάλιστα ότι το
σύνθημα «αλήτες, ρουφιά-
νοι, δημοσιογράφοι» ακού-
γεται και σε άλλες συγκεν-
τρώσεις, αλλά δεν είναι
αυτό που του προκαλεί το
φόβο: είναι «το να σε πλη-
σιάζουν και να νιώθεις
απειλή γύρω σου». 

Η υπεράσπιση προσπά-
θησε να εκμεταλλευτεί την
αντιπάθεια που, σύμφωνα
με τις περιγραφές του
μάρτυρα, έχουν τα μέλη

της Χρυσής Αυγής προς τα ΜΜΕ
ρωτώντας «Πώς έχουν αντιμετωπί-
σει τα ΜΜΕ τη Χρυσή Αυγή;», για
να λάβει την απάντηση: «Νομίζω
είχε αρκετή προβολή γενικά. Μέ-
χρι ένα σημείο ήταν σε όλα τα πά-
νελ. Και προσωπικές συνεντεύξεις
είχε και μεγάλη προβολή».

Ο
πρώην δημοτικός σύμβουλος Πειραιά
Ιωάννης Καρδαράς κατέθεσε στην 159η
δικάσιμο της δίκης της Χρυσής Αυγής,

την 1/6. Το περιστατικό που περιέγραψε στο δι-
καστήριο ήταν η επίθεση μηχανοκίνητου τάγμα-
τος εφόδου στο περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ στον
Πειραιά, το βράδυ των εκλογών του Ιούνη του
2012. Η επίθεση έχει δύο από τα κεντρικά χα-
ρακτηριστικά που αναδεικνύονται στις περισσό-
τερες καταθέσεις: οργανωμένη και σχεδιασμέ-
νη ενέργεια από τη μία μεριά, παρουσία και
ανοχή της αστυνομίας από την άλλη.

«Ομάδα τουλάχιστον 15 μηχανών με δύο άτο-
μα η καθεμιά, ντυμένα με μαύρες στολές, ακο-
λουθούμενη από 3-4 μηχανές ΔΙΑΣ. Δεν υπήρχε
κυκλοφορία εκείνη την ώρα», ήταν η εικόνα που
έδωσε ο μάρτυρας για την έναρξη της επίθεσης.
Στη συνέχεια κατέβηκαν από τις μηχανές και
«άρχισαν να βρίζουν. Ακολούθησε αστραπιαία
επίθεση. Σε κλάσματα δευτερολέπτων ανέτρε-
παν τα τραπέζια, κλωτσούσαν… Προπηλάκιζαν
πολίτες, βρίζοντας και σπρώχνοντας. Φορούσαν
μαύρες στολές, με τα διακριτικά της ΧΑ στη
μπλούζα. Κάποιοι είχαν γκλομπ. Δύο άτομα του-
λάχιστον φορούσαν full face, πολλοί φορούσαν
κράνη». Όλο το τάγμα αποτελείτο από άντρες.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, υπήρχε ένα μέλος
του τάγματος που φαινόταν να ηγείται, επειδή
έδινε στρατιωτικά παραγγέλματα και εντολές.
Για παράδειγμα είπε «πιάστε αυτόν που φωτο-
γράφιζε», για μέλος του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαζε
φωτογραφίες, εντολή που ακολουθήθηκε από
τα υπόλοιπα μέλη που γυρίζοντας έδωσαν ανα-
φορά «δεν τον φτάσαμε». Ο ίδιος έδωσε το πα-
ράγγελμα «απεμπλοκή», με το οποίο «αμέσως
πέρασαν μέσα από τα ΜΑΤ [που στο μεταξύ εί-
χαν αναπτυχθεί σε μια αλυσίδα περίπου 50 μέ-
τρων], ανέβηκαν στις μηχανές και έφυγαν».

Αυτός ο επικεφαλής, είπε ο Ι. Καρδαράς,
«μου έδωσε ένα χτύπημα ‘πολεμικής τέχνης’
στο πίσω μέρος του κεφαλιού και κατόπιν άλλο
ένα και έπεσα στα τραπέζια. Ίσως για δευτερό-
λεπτα να έχασα τις αισθήσεις μου». Ο μάρτυ-
ρας του είχε μόλις πει «αυτό που κάνετε θα
προκαλέσει δυστύχημα», καθώς στο κοινό του
περίπτερου βρίσκονταν παιδιά και μια έγκυος
γυναίκα.

“Οι ΔΙΑΣ έβλεπαν”

Για τη στάση της αστυνομίας ο μάρτυρας τό-
νισε: «Οι ΔΙΑΣ έβλεπαν και δεν είχαν κουνηθεί
καθόλου. Τα ΜΑΤ είχαν αναπτυχθεί ανάμεσα
από τα περίπτερα του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, ενώ
είχε έρθει και κλούβα. Δεν επιχείρησαν να πλη-
σιάσουν τους χρυσαυγίτες. Κατηγορηματικά,
δεν έκαναν καμία πράξη να τους σταματήσουν.
Πολίτες τους ρώτησαν ‘γιατί δε μας προστα-
τεύετε’ και η απάντηση από άνδρα των ΜΑΤ

ήταν ‘να πάτε στον Τσίπρα να σας προστατέ-
ψει’. Οι ΔΙΑΣ έφυγαν ακολουθώντας τη μοτοπο-
ρεία της ΧΑ».

Αργότερα, στο τμήμα της περιοχής, 150 μέ-
τρα από το περίπτερο διαμαρτυρηθήκαμε για
τη στάση της αστυνομίας. Η απάντηση ήταν «εί-
χαν ληφθεί όλα τα μέτρα». Ακολούθησε και άλ-
λη παρέμβαση στο ίδιο ΑΤ αργότερα. Ο αστυ-
νομικός διευθυντής είπε «υπάρχουν μέσα στα
Σώματα Ασφαλείας άνδρες που δεν υπακούουν
στις διαταγές και έχουν σχέσεις με τη ΧΑ. Λά-
βετε υπ’ όψιν σας ότι υπάρχουν και τέτοια φαι-
νόμενα».

Πέντε χρόνια μετά το περιστατικό, στα τέλη
Μαΐου του 2017, ο Ι. Καρδαράς έλαβε κλήση
μάρτυρα για το περιστατικό, έχει μάλιστα δια-
ταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση για καταγγε-
λίες σε βάρος αστυνομικών. 

Επιπλέον ο μάρτυρας αναφέρθηκε σε μια σει-
ρά περιστατικά επιθέσεων σε βάρος μετανα-
στών, μεταξύ των οποίων η επίθεση στο σχο-
λείο μεταναστών και το πογκρόμ του 2011. Νω-
ρίτερα την ίδια μέρα είχε ολοκληρώσει την κα-
τάθεσή του ο Γ. Καμίνης, ο οποίος επανέλαβε
ότι ταυτίζει την ηγετική ομάδα του κόμματος με
την εγκληματική οργάνωση, ενώ πρόσθεσε
«Όσο για τους υπόλοιπους, τεκμαίρω ότι δεν
μπορεί παρά να τελούν σε γνώση των πράξεων
της οργάνωσης». Ο Καμίνης αναφέρθηκε επί-
σης στο πογκρόμ του 2011 λέγοντας «εγώ είδα
τους κλασικούς χρυσαυγίτες».

Αφροδίτη Φράγκου

Οι επόμενες δικάσιμοι
Οι ημερομηνίες των επόμενων δικάσι-

μων έχουν ως εξής: Ιούνης: 8/6, 20/6 και
30/6 στον Κορυδαλλό, 13/6, 26/6 και 28/6
στο Εφετείο. Ιούλης: 5/7, 11/7, 17/7 και
19/7 στον Κορυδαλλό, 4/7, 6/7, 10/7 και
13/7 στο Εφετείο.

Συνοδεία αστυνομίας

«Θα σκοτώσεις κάναν άνθρωπο»

Ο φωτορεπόρτερ Γ. Κέμμος καταθέτει στη δίκη της Χρυσής Αυγής



Η
κυβέρνηση χρησιμοποιεί με
κυνικό τρόπο το πάγιο αίτημα
των συνδικάτων των εκπαι-

δευτικών για υποχρεωτική δίχρονη
προσχολική αγωγή με σκοπό να προ-
χωρήσει σε περαιτέρω διάλυση του
δημόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευ-
σης και των κοινωνικών υπηρεσιών
καθώς και να προκαλέσει διασπαστι-
κές συγκρούσεις ανάμεσα στις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις των εργα-
ζομένων του δημοσίου.  

Δεν είναι η πρώτη φορά που χρησι-
μοποιούν την ίδια τακτική. Έδωσαν
μια αφηρημένη υπόσχεση μιλώντας
για «ενδεχόμενη ανάγκη επέκτασης
της προσχολικής αγωγής» σε βάθος
τριετίας με τον ίδιο τρόπο που πριν
έδωσαν υποσχέσεις για 20.000 διορι-
σμούς και οι οποίες έγιναν καπνός. 

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι
η κυβέρνηση συνέδεσε το συγκεκρι-
μένο μέτρο με τη δυνατότητα των
γονιών να επιλέξουν για το πού θα
παρακολουθήσουν το προνήπιο τα
παιδιά τους, ανάμεσα στους δημοτι-
κούς παιδικούς σταθμούς, στο δημό-
σιο νηπιαγωγείο και τα αντίστοιχα
ιδιωτικά ιδρύματα. Αυτό σημαίνει με
δεδομένο τον αριθμό των παιδικών
σταθμών, των νηπιαγωγείων καθώς
και τους αριθμούς του προσωπικού
σε αυτά ότι ο κύριος ωφελημένος
από τη συγκεκριμένη ρύθμιση θα εί-
ναι ο ιδιωτικός τομέας και οι επιχει-
ρηματίες στους οποίους θα καταλή-
γουν οι γονείς, αφού θα είναι υπο-
χρεωμένοι να στείλουν το 4χρονο
παιδί στο προνήπιο, αλλά δεν θα βρί-
σκουν θέσεις στις δημόσιες δομές.

Πίσω από τις αντιδράσεις του Συν-

δέσμου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολεί-
ων που μίλησε για «σοβιετικοποίηση»
των σχολείων, βρίσκεται η προσπά-
θεια στο όποιο «νέο» περιβάλλον δη-
μιουργηθεί, να εξασφαλίζουν για τον
εαυτό τους μεγαλύτερη αυθαιρεσία.
Θέλουν να αποφύγουν να λειτουρ-
γούν υπό την εποπτεία του υπουργεί-
ου Παιδείας και των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο θέ-
μα της λειτουργίας και των προσλή-
ψεων. 

Ως τώρα στα τμήματα που λει-
τουργούν στους ιδιωτικούς παιδι-
κούς σταθμούς μπορεί να δου-
λεύουν, πολύ «φτηνότεροι» εργαζό-
μενοι και για μεγαλύτερα ωράρια.  Οι
ιδιοκτήτες δεν θέλουν να υποχρεω-
θούν να προσλαμβάνουν νηπιαγω-
γούς από τις λίστες των ιδιωτικών εκ-
παιδευτικών. Θα είναι υποχρεωμένοι
να τους προσλάβουν με μικρότερα
ωράρια και με τους προβλεπόμενους
μισθούς των νηπιαγωγών που είναι
υψηλότεροι. 

Διορισμοί

Οι αντιδράσεις αυτές βέβαια δεν
δίνουν στην κυβέρνηση παράσημα
προοδευτισμού. Το αντίθετο. Δίχρο-
νη υποχρεωτική προσχολική αγωγή
δεν μπορεί να γίνει αν δεν δημιουρ-
γηθεί μεγάλος αριθμός δημόσιων νη-
πιαγωγείων και δεν διοριστεί μεγά-
λος αριθμός μονίμων νηπιαγωγών,
για να τα στελεχώσουν. Οι εξαγγε-
λίες της κυβέρνησης κινούνται στην
αντίθετη κατεύθυνση. 

Η υποχρεωτικότητα σε συνδυασμό
με τη δυνατότητα επιλογής θα κατα-
κερματίσει τον ενιαίο χαρακτήρα της

εκπαίδευσης. Ένα τμήμα της υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης θα λειτουρ-
γεί στους δήμους ανοίγοντας το
δρόμο για να περάσει το σύνολο της
εκπαίδευσης στους ΟΤΑ σύμφωνα με
τις νεοφιλελεύθερες κατευθύνσεις
του ΟΟΣΑ και της ΕΕ για την εκπαί-
δευση στην Ελλάδα, τις οποίες υιο-
θέτησε και η ΚΕΔΕ στο τελευταίο της
συνέδριο. Το τι μπορεί να σημάνει
αυτή η προοπτική μπορεί κανείς να
το καταλάβει βλέποντας το τι γίνεται
με τη σχολική στέγη που βρίσκεται
στην ευθύνη των δήμων και στην κυ-
ριολεξία στενάζει από την έλλειψη
χρηματοδότησης. Ακόμη περισσότε-
ρο θα σημάνει ότι για πρώτη φορά
θα ανοίξει ο δρόμος για να εισαχ-
θούν στην υποχρεωτική εκπαίδευση
οι ΜΚΟ, οι ΚΟΙΝΣΕΠ, τα vouchers (η
έμμεση κρατική χρηματοδότηση
προς τους ιδιώτες), τα δίδακτρα και
τα τροφεία. 

Η εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας
4-6 πρέπει να γίνεται σε ενιαία δίχρο-
νη δημόσια δομή και να αποτελεί
τμήμα της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης. Έτσι εξασφαλίζεται καλύτερα η
ομαλή ένταξη των νηπίων, η κοινωνι-
κοποίηση και η γνωστική τους ανά-
πτυξη. Γι’ αυτό το αίτημα των εκπαι-
δευτικών είναι σωστό. Αυτό σε καμία
περίπτωση δεν σημαίνει σχολειοποί-
ηση του νηπιαγωγείου και πρέπει να
είναι συνδυασμένο με το αίτημα της
αναπροσαρμογής της ύλης και της
αλλαγής του αναλυτικού προγράμ-
ματος για όλη την πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση. 

Δεν έρχεται σε αντίθεση με τα
επαγγελματικά δικαιώματα και το δι-
καίωμα στην εργασία των βρεφονη-
πιοκόμων. Περίπου 40.000 παιδιά πε-
τάγονται κάθε χρόνο έξω από τους
παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθ-
μούς. Το αίτημα για εγγραφή όλων
των παιδιών Ελλήνων, προσφύγων
και μεταναστών στους βρεφονηπια-
κούς σταθμούς, η κατάργηση των vo-
uchers, το σταμάτημα της ιδιωτικο-
ποίησης, η διεκδίκηση μόνιμων διορι-
σμών σε κοινό αγώνα νηπιαγωγών και
βρεφονηπιοκόμων είναι ο τρόπος για
διασφαλιστεί το δικαίωμα στην εργα-
σία όλων. Οι λογικές που καλλιερ-
γούν έναν εργασιακό εμφύλιο ανάμε-
σα στους δύο κλάδους αδυνατίζουν
αυτές τις διεκδικήσεις και δεν εξα-
σφαλίζουν το δικαίωμα στην εργασία.
Αδυνατίζουν το αίτημα για δουλειά
για όλους περιορίζοντας την όποια
διεκδίκηση στο αν τα προνήπια θα εί-
ναι στη μία ή την άλλη δομή.

Χρειάζεται κρατικοποίηση της ιδιω-
τικής εκπαίδευσης και ενσωμάτωση
των δομών της σε ένα ενιαίο δημόσιο
σχολείο με εργατικό έλεγχο.

Σεραφείμ Ρίζος
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Ο
ργή έχει προκαλέσει σε όλο το Ρέθυμνο, καθώς και στην εκ-
παιδευτική κοινότητα, η απόφαση του δικαστηρίου ανηλίκων
να επιβάλλει 80 ώρες κοινωνικής εργασίας σε τρεις μαθητές

Γυμνασίου που πρωτοστάτησαν στην κατάληψη του σχολείου τους,
τον περασμένο Σεπτέμβρη. Η κατάληψη είχε ως βασικό αίτημα την ενί-
σχυση της δημόσιας Παιδείας. Οι μαθητές κατηγορήθηκαν μετά από
υπόδειξη του διευθυντή του σχολείου ότι…υποκίνησαν την κατάληψη.

Οι τρεις μαθητές ήταν μέλη της επιτροπής που οργάνωσε την κα-
τάληψη μετά από απόφαση του 15μελους του σχολείου, ενώ είχαν
μαζευτεί 300 υπογραφές από μαθητές του σχολείου.

Σε δίκη παραπέμφθηκαν και οι γονείς των μαθητών για παραμέλη-
ση ανηλίκου, οι οποίοι όμως κρίθηκαν αθώοι από το Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. 

Δεκάδες είναι τα ψηφίσματα συμπαράστασης στους μαθητές από
εκπαιδευτικά και άλλα σωματεία, από φοιτητικούς συλλόγους κτλ. Η
ΕΛΜΕ Ρεθύμνου σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Θεωρούμε απαρά-
δεκτη την προσπάθεια απόκρυψης του θέματος από το Σωματείο
πράγμα το οποίο δείχνει από μόνο του το κατακριτέο της πράξης.
Ανεξάρτητα με το αν συμφωνεί κάποιος με τη συγκεκριμένη μορφή
αγώνα των μαθητών, στο Ρέθυμνο υπάρχει μια παράδοση τέτοιες
καταστάσεις να τις διαχειριζόμαστε με παιδαγωγικό τρόπο και πάν-
τα με πρώτο μέλημα την προστασία των παιδιών, όλων των παιδιών.

Όποιος φτάνει στο σημείο να οδηγεί τους μαθητές του σε δικα-
στήρια, αποδεικνύει πως έχει χάσει τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα
και πως λειτουργεί είτε σαν γραφειοκράτης δημόσιος υπάλληλος εί-
τε σαν μέρος της πιο συντηρητικής ιδεολογίας. Σε κάθε περίπτωση
τα μαθητοδικεία είναι μια απαράδεκτη πρακτική και πρέπει να κατα-
δικαστεί ανοιχτά από όλους.

Ο συγκεκριμένος «συνάδελφος» -και όσοι στηρίζουν τέτοιες ενέρ-
γειες- χρειάζεται να απομονωθεί από τον Σύλλογο του, το Σωματείο
αλλά και την τοπική κοινωνία.

Το ΔΣ προτείνει στην επόμενη ΓΣ της ΕΛΜΕ την διαγραφή του εν
λόγω διευθυντή δια παντός από το Σωματείο μας».

Καταγγέλλουν

Την απόφαση κατά των μαθητών καταγγέλλουν με ψηφισμά τους
οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Φιλοσοφικής, Κοινωνιολογίας, Οικονομικού
και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Εστιών Ρεθύμνου. 

Το ψήφισμα αναφέρει: «Ο κοινός αγώνας φοιτητών-μαθητών-εργα-
ζόμενων και η πάλη ενάντια στα αφεντικά, τις ενώσεις τους και τις
κυβερνήσεις τους, είναι ο μοναδικός αγώνας που μπορεί να σπάσει
στην πράξη το κλίμα φόβου και τρομοκρατίας που προσπαθεί να
εδραιώσει η κυβέρνηση. Να τσακίσει μνημόνια και αφεντικά και να
ανοίξει ο δρόμος για τα σχολειά και τις σχολές των δικών μας αναγ-
κών! Να παρθεί τώρα πίσω η απαράδεκτη απόφαση για επιβολή ανα-
μορφωτικών μέτρων στους μαθητές του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου!».

Αντίστοιχες ανακοινώσεις έχουν κυκλοφορήσει πανελλαδικά. Εν-
δεικτικά, καταγγελία έχουν βγάλει η Ένωση Συλλόγων Γονέων
Αγίας Παρασκευής, το Εργατικό Κέντρο Σάμου, η Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής
Αττικής, ο Σύλλογος Δασκάλων «Σωκράτης», το ΠΑΜΕ εκπαιδευτι-
κών, οι Παρεμβάσεις κ.ά. 

Μετά από αυτό το σάλο, το υπουργείο Παιδείας αναγκάστηκε να
τοποθετηθεί πάνω στο θέμα. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι
«θεωρεί απαράδεκτη την αντιμετώπιση των μαθητών από την πλευ-
ρά του Διευθυντή του Σχολείου που προκάλεσε την εισαγγελική πα-
ρέμβαση χωρίς να έχουν διαπιστωθεί φθορές εντός του σχολείου.
Υπενθυμίζεται ότι το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμά-
των νομοθέτησε πέρσι την κατάργηση του "μαθητικού ιδιώνυμου"
που είχε θεσπιστεί με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από τον
Δεκέμβριο του 1999 και είχε αποκτήσει ισχύ νόμου με τον νόμο
2811 του 2000. Με τη διάταξη αυτή, είχε καταργηθεί η προβλεπόμε-
νη ποινή φυλάκισης των μαθητών που συμμετείχαν σε καταλήψεις.
Τέτοια θέματα πρέπει να επιλύονται με ευθύνη των Διευθυντών Σχο-
λείων, των Συλλόγων Διδασκόντων και των Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων, εντός της σχολικής μονάδας και όχι με προσφυγή στις
δικαστικές αρχές».

Μαθητική πορεία αλληλεγγύης έχει καλεστεί την Τετάρτη 7/6,
12μες, στο δημαρχείο Ρεθύμνου.

Κάτω τα χέρια από τους
αγώνες των μαθητών

Δημόσια και δωρεάν προσχολική 
αγωγή για όλα τα παιδιά

Αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
στα κάγκελα του υπουργείου
Παιδείας, 15/4/2016



Μ
ια μεγάλη θεατρική παράσταση από αυτές που σε γε-
μίζουν δράση και κίνηση, ένταση και εικόνες είναι η πα-
ράσταση “Η σφαγή των Παρισίων” του ελισαβετιανού

θεατρικού συγγραφέα Κρίστοφερ Μάρλοου που ανέβασε για
δεύτερη σερί χρονιά (αυτή τη φορά όχι για δύο αλλά για τέσ-
σερις παραστάσεις) ο σκηνοθέτης Χρήστος Θεοδωρίδης και η
Ορχήστρα των Μικρών Πραγμάτων στο Φεστιβάλ Αθηνών.

Η σφαγή των Παρισίων, που έμεινε στην ιστορία σαν η νύχτα
του Αγ. Βαρθολομαίου, είναι η προσπάθεια εξολόθρευσης των
Γάλλων προτεσταντών (Ουγενότων) από τους Καθολικούς στο
Παρίσι στις 24 Αυγούστου 1572, ανήμερα του Αγίου Βαρθολο-
μαίου. Η σφαγή αυτή διήρκεσε δύο τουλάχιστον μέρες στην
πρωτεύουσα και επεκτάθηκε στην επαρχία με χιλιάδες νε-
κρούς. Η σφαγή του Αγίου Βαρθολομαίου αποτέλεσε σημείο
αναφοράς για τους Γαλλικούς Θρησκευτικούς Πολέμους και η
σφοδρότητα της βίας που εξαπέλυσε η Γαλλική μοναρχία ενάν-
τια στους αντιπάλους της συγκλόνισε ολόκληρη την Ευρώπη
ανοίγοντας για πρώτη φορά τη συζήτηση του συνταγματικού
ελέγχου πάνω στην παντοδύναμη “ελέω θεού” γαλλική μοναρ-
χία.

Ο Κρίστοφερ Μάρλοου (1564 -1593) ήταν Άγγλος θεατρικός
συγγραφέας, ποιητής, ηθοποιός και μεταφραστής, ο σπουδαι-
ότερος πρόδρομος του Σαίξπηρ στην αγγλική δραματουργία, ο
οποίος δραστηριοποιήθηκε την εποχή των Ελισαβετιανών χρό-
νων. 

Έχοντας γράψει την “Σφαγή των Παρισίων” λίγα μόλις χρό-
νια μετά τα γεγονότα, και με τις πλάτες της προτεστάντισσας
βασίλισσας Ελισάβετ που αποδοκίμασε σφόδρα την νύχτα του
Αγ. Βαρθολομαίου (συνεχίζοντας ωστόσο να κρατάει καλές δι-
πλωματικές σχέσεις με τη γαλλική μοναρχία ενάντια στον επε-
κτατισμό του Ισπανικού θρόνου), ο Μάρλοου κάνει μια πικρή
και σκληρή κριτική τόσο πάνω στα ζητήματα της βίας, αλλά
ακόμα περισσότερο στην υποκρισία και την λαγνεία της μοναρ-
χικής εξουσίας. Στα πρόσωπα του βασιλιά, της μητέρας του,

του Δούκα του Γκιζ, της Μαργαρίτας Βαλουά και του Ερρίκου
της Ναβάρας παρουσιάζεται ο αέναος κύκλος της βίας και της
εξουσίας.

Το έργο αυτό του Μάρλοου δεν θεωρείται από τα καλύτερά
του. Κακογραμμένο, με μικρές σκηνές και με πολλούς χαρακτή-
ρες (45 χαρακτήρες υπάρχουν στο κείμενο) που δεν εμφανίζον-
ται ξανά περιπλέκοντας τον θεατή, με σκηνές όπως αυτές τις
ίδιας της σφαγής να παρουσιάζονται όχι σαν κορύφωση, αλλά
στη μέση της παράστασης, με δολοπλοκίες και δολοφονίες
που δεν κορυφώνουν την τραγικότητας της θεατρικής πράξης
και με διάρκεια δύο ωρών που είναι απαγορευτική για το σύγ-
χρονο θέατρο. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν είναι από τις
παραστάσεις που ανεβαίνουν εύκολα. Στην Ελλάδα η παράστα-
ση ανεβαίνει για πρώτη φορά.

Θεατρική σύνθεση

Αυτό που καταφέρνει ο Χρήστος Θεοδωρίδης και η ομάδα
του, είναι μια θεατρική σύνθεση μεταξύ κλασσικού/ελισαβετια-
νού και σύγχρονου θεάτρου με δουλεμένες λεπτομέρειες και
ειδική βαρύτητα. 

Έχοντας μετατρέψει την πραγματική σκηνή του θεάτρου σε

αίθουσα του θρόνου και τις κερκίδες του θεάτρου σε
σκηνή μιας μεγάλης ευρωπαϊκής πλατείας, μιας πιά-
τσας με μεγάλα σκαλοπάτια, φέρνει τον θεατή να
παρακολουθεί τα γεγονότα σαν σε τηλεόραση.  Με
βασικό εργαλείο την συνεχή κίνηση των ηθοποιών, η
κτηνώδης κατανάλωση των πλούσιων εδεσμάτων
του βασιλικού τραπεζιού, οι ώρες των αποφάσεων
πάνω από τα βασιλικά τραπέζια με τις συμφωνίες, τις
κουμπαριές και τους γάμους συμφερόντων, οι μηχα-
νορραφίες και τα μυστικά πίσω από τους τοίχους
του παλατιού, αποδεικνύουν τον ξεπεσμό της μοναρ-
χίας.

Η σκηνή της σφαγής όπως την παρουσίασε ο Θεο-
δωρίδης είναι από μόνη της ένα εικαστικό γεγονός. Οι
καλεσμένοι τρέχουν, ένα κυνηγητό πάνω στα σκαλιά,
κάτω από εκκλησιαστικούς ήχους, ο κατατρεγμός και
τελικά η συνεχής επανάληψη της κίνησης του μαχαι-
ρώματος, μεγεθύνουν τα μαύρα συναισθήματα της

παράλογης απάνθρωπης πράξης.
Οι συνεχείς αντιθέσεις σε όλους τους τομείς -από το φως

στο σκοτάδι, από το θερμό στο ψυχρό, από την αέναη κίνηση
στη νεκρική ακινησία, από τη σιωπή στις φανφάρες, από το
δράμα στην πρόζα, σε ένα σκηνικό που απλώνει και μικραίνει
ανάλογα με την περίσταση- δημιουργούν την απαραίτητη καλ-
λιτεχνική ένταση και κρατάνε ζωντανό το ενδιαφέρον στη δίω-
ρης διάρκειάς παράσταση. Αλλά και ο μαγικός τρόπος με τον
οποίο, κρατώντας τους ηθοποιούς σχεδόν εξ' ολοκλήρου και
για όλο το δίωρο στην σκηνή, καταφέρνει να εναλλάσσει τους
ρόλους χωρίς να κουράζει. Να δημιουργεί νέους μικροχώρους
μέσα στο ήδη ενιαίο σκηνικό, είναι σκηνοθετικές ιδέες που απο-
γειώνουν την παράσταση. Πολύ σημαντική η βαριά αλλά ταυτό-
χρονα σύγχρονη δημιουργική στάση στα κοστούμια, το μακι-
γιάζ, και τα σκηνικά.

Στη σφαγή των Παρισίων τα χειρότερα εγκλήματα γίνονται
στο κέντρο της Ευρώπης στο όνομα του Θεού και του σταυ-
ρού. Αλλά η θρησκεία αναδεικνύεται σαν ένα ακόμα όχημα για
να συγκρουστούν αντικρουόμενα συμφέροντα και επιδιώξεις.

Κυριάκος Μπάνος

Η
Βραζιλία του νεοφιλελευθερι-
σμού, της αγοράς και της κατα-
στροφής της ιστορίας και της

κουλτούρας της εκτίθεται στην ταινία
Aquarius.  

Ο δημιουργός Μεντόνσα Φίλιο επιλέ-
γει τα θέματά του από τις γειτονιές της
πόλης του, του Ρεσίφε που εξελίσσεται
σε ανερχόμενη παραλιακή μεγαλούπολη
της Βραζιλίας. Στην προηγούμενη ταινία
του «Ήχοι της γειτονιάς» (2012) εξερευ-
νεί τις αλλαγές στις ζωές των κατοίκων
ενός προαστίου, όταν εγκαθίσταται στη
γειτονιά μια ιδιωτική εταιρία σεκιούριτι.
Εδώ, η ίδια αστική μεταβολή παρουσιά-
ζεται μέσα από τα μάτια της δόνα Κλά-
ρα, την οποία υποδύεται έξοχα η Σόνια
Μπράγκα. Η Κλάρα είναι συνταξιούχος
κριτικός μουσικής και μοναδική κάτοι-
κος του παραλιακού συγκροτήματος κα-
τοικιών «Aquarius», που στο παρελθόν
είχε γνωρίσει καλύτερες μέρες. Εδώ
έζησε η Κλάρα για 40 χρόνια, μεγάλωσε
τρια παιδιά, έχασε τον σύντροφό της,
κέρδισε μια μάχη με τον καρκίνο με
απώλεια το αριστερό της στήθος και τώ-
ρα, στα 66 της απολαμβάνει μια άνετη
ζωή με συντροφιά τους αγαπημένους

της δίσκους βινυλίου, τις παρέες της και
τη θάλασσα που βρίσκεται μόλις διασχί-
σει την παραλιακή λεωφόρο, ακριβώς
απέναντι, με τις πινακίδες να προειδο-
ποιούν «Προσοχή καρχαρίες».

Ωστόσο η μικροαστική ευδαιμονία της
Κλάρα απειλείται από άλλους καρχα-
ρίες, την κατασκευαστική εταιρία Bon-
fim που αγόρασε όλα τα διαμερίσματα
της πολυκατοικίας και την πιέζει να που-
λήσει και το δικό της έναντι αδρού πο-
σού, ώστε να αναγείρει έναν τερατώδη
κολοσσό, το «Νέο Ακουάριους». Ο εγγο-
νός του εργολάβου, αμερικανοθρεμμέ-
νος μάνατζερ με αγγελικό πρόσωπο επι-
στρατεύει τις πιο αδίστακτες μεθόδους
για να εξαναγκάσει την Κλάρα να φύγει.
Όταν τα εξώδικα, η πλύση εγκεφάλου
στα παιδιά της και στον κοινωνικό περί-
γυρο δεν φέρνουν αποτέλεσμα, θα κα-
ταφύγει σε πραγματικές παρενοχλήσεις.
Ολονύκτια πάρτυ με όργια στο πάνω
διαμέρισμα, ακαθαρσίες στους κοινό-
χρηστους χώρους, πυρκαγιές...

Η Κλάρα όμως έχει δηλώσει ότι από
το οίκημα δεν φεύγει ζωντανή. Έτσι, με-
τατρέπει τις επιθέσεις σε ευκαιρίες για
να μετρήσει τις δικές της δυνάμεις σε

πολλά διαφορετικά επίπεδα: Συγγενείς,
φίλες και φίλοι, οι ναυαγοσώστες που
συναντά καθημερινά στην παραλία, η
ιδιαίτερη σχέση της με τη μουσική (είτε
πρόκειται για Βιλαλόμπος, είτε για
Queen), η εξερεύνηση της σεξουαλικό-
τητάς της χωρίς να πτοείται από την ηλι-
κία και τα σημάδια από τον καρκίνο. Η
δόνα Κλάρα είναι το θηλυκό σύμβολο
της Βραζιλίας που αντιστέκεται.  Με ένα
φλας μπακ μαθαίνουμε ότι πηγή έμπνευ-
σης και μεντόρισά της υπήρξε η θεία
της Λουσία, ένας ανεξάρτητος άνθρω-
πος του πνεύματος που είχε αγωνιστεί
κατά της χούντας τη δεκαετία του ’60.

Ο πολιτικός συσχετισμός με τις εξελί-
ξεις στη Βραζιλία έγινε άμεσος όταν η
προβολή της ταινίας στο φεστιβάλ Καν-
νών το 2016 συνέπεσε με την αντιδημο-
κρατική αποπομπή της Ντίλμα Ρούσεφ
και την ενθρόνιση του δεξιού Τέμερ
στην προεδρία της Βραζιλίας. Οι συντε-
λεστές της δεν έχασαν στιγμή και φωτο-
γραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί με πλακάτ
που κατέγγελλαν το συνταγματικό πρα-
ξικόπημα, δείχνοντας έμπρακτα τη σύν-
δεση της τέχνης τους με την πολιτική.
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Aquarius του Κλέμενς Μεντόνσα Φίλιο

Η
νέα ταινία του Φρανσίσκο Τρουέμπα αποτελεί τη συνέ-
χεια του πολυβραβευμένου «Το κορίτσι των ονείρων
σου» (1999). Στην πρώτη ταινία, ένα κινηματογραφικό

καστ μετακομίζει για τις ανάγκες μιας παραγωγής από την
Ισπανία την εποχή του εμφύλιου στη Γερμανία του Γκέμπελς,
με τραγελαφικές εξελίξεις.

Είκοσι χρόνια αργότερα, οι ήρωες ξανασμίγουν στα κινημα-
τογραφικά στούντιο της φρανκοκρατούμενης Μαδρίτης. Η
Μακαρένα Γκρανάδα επιστρέφει σταρ του Χόλιγουντ για να
υποδυθεί τη βασίλισσα Ισαβέλλα της Καστίλης, ο σκηνοθέτης
Μπλας, επιζήσας του στρατοπέδου Μαουτχάουζεν, οι υπόλοι-
ποι θεατράνθρωποι πασχίζουν να επιβιώσουν κάτω από τον
Φράνκο. Λογοκρισία, μελανοχίτωνες και παρακρατικοί δίνουν
και παίρνουν και ο Μπλας καταλήγει να σπάει πέτρες στα
στρατόπεδα που έχουν φυλακιστεί οι αριστεροί για να οικοδο-
μήσουν τα μνημεία του δικτάτορα. 

Η ανάμειξη της μεταπολεμικής ιστορίας και της μυθοπλα-
σίας τελικά δεν λειτουργεί όσο υπόσχεται η εντυπωσιακή ει-
σαγωγή της ταινίας με τα επίκαιρα της εποχής και την γοητεία
του Χόλιγουντ. Παρόλα αυτά, ο Τρουέμπα έφτιαξε μια κομεντί
με δραματικό υπόβαθρο (η επιβίωση του καλλιτέχνη στις πιο
αντίξοες συνθήκες), με ενίοτε καυστικό χιούμορ (ο Αμερικα-
νός σκηνοθέτης – παρωδία του Τζον Φορντ) και ένα φόρο τι-
μής στην τέχνη του σινεμά -εκείνη την εποχή μεσουρανούσε
το σύστημα «τεχνικόλορ», τα εντυπωσιακά σκηνικά – κοστού-
μια και οι υπερπαραγωγές.

Δήμητρα Κυρίλλου

Η Βασίλισσα 
της Ισπανίας
του Φρανσίσκο Τρουέμπα 

Η σφαγή των Παρισίων
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Τ
ην ανάκληση της απόλυ-
σης 8μηνης εργαζόμενης
στο δήμο Αγ.Παρα-

σκευής πέτυχαν οι συνάδελφοί
της μαζί με κόσμο από την αρι-
στερά της γειτονιάς. Ο Σταμά-
της Χατζηδήμου, από τον τοπι-
κό πυρήνα του ΣΕΚ και το συ-
νεργείο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης που παρεμβαίνει στο
δήμο, μας έστειλε την παρακά-
τω ανταπόκριση:

“Την Παρασκευή μάθαμε ότι
το γραφείο προσωπικού του
δήμου απέλυσε μια εργαζόμε-
νη, την Ελένη Κρίκου, που έχει
πιάσει δουλειά στο δήμο με τα
8μηνα προγράμματα του
ΟΑΕΔ. Ήταν μόλις δυο βδομά-
δες στη δουλειά. Οι δικαιολο-
γίες της απόλυσης ήταν γελοί-
ες. Στην πραγματικότητα απο-
λύθηκε γιατί σήκωσε το ανά-
στημά της. Πάνω από 50 ετών,
με δυο εγγόνια και με καταγω-
γή από την Αλβανία, θεωρήθη-
κε εύκολος στόχος για να πει-
θαρχήσουν οι νέοι 8μηνοι και
να μη σηκώνουν κεφάλι. Είναι
διάχυτη η αίσθηση ότι οι νέοι
8μηνοι εργαζόμενοι, είναι ακό-
μα πιο ριζοσπαστικοποιημένοι

και μαχητικοί, έχοντας στην
πλάτη και τις κατακτήσεις που
ανέδειξε ο αγώνας των 5μηνων
τον περασμένο χειμώνα. 

Κινητοποιηθήκαμε

Ήταν η προσπάθεια της διοί-
κησης να δείξει πυγμή αλλά
ατύχησε. Η ίδια η εργαζόμενη
αντί να πάρει την απόλυσή της
και να φύγει φρόντισε να το
μάθει το σωματείο. Κατευθείαν
λοιπόν ξεκίνησαν οι πιέσεις
από τη μεριά του σωματείου
προς το δήμαρχο ότι πρέπει να
ανακληθεί η απόλυση, το δη-
μοτικό σχήμα της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, το “Φυσάει
Κόντρα” έβγαλε ανακοίνωση,
το ίδιο και η Λαϊκή Συσπείρωση
του ΚΚΕ, και κινητοποιηθήκαμε
οι σύντροφοι της Εργατικής
Αλληλεγγύης που διακινούμε
την εφημερίδα στο δημαρχείο,
μαζί με μια σειρά αγωνιστές
εργαζόμενους του δήμου.

Ο ΟΑΕΔ μας έλεγε ότι η
απόλυση δεν μπορεί να ακυρω-
θεί. Τα πράγματα άλλαξαν
όταν ο σύλλογος άρχισε να δα-
κτυλογραφεί ανακοίνωση που
έλεγε ότι αν δεν ανακληθεί
άμεσα η απόλυση, καλούμε

την Τρίτη τρίωρη στάση εργα-
σίας και γενική συνέλευση
προκειμένου να ξεκινήσουν κι-
νητοποιήσεις. Τότε, μπροστά
στην απειλή απεργιακού ξε-
σπάσματος, η στάση του δή-
μου άλλαξε και η απόλυση
πάρθηκε πίσω.

Για να έρθει αυτή η νίκη,
χρειάστηκε να λειτουργήσουν
ενωτικά οι δυνάμεις της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, του ΜΕΤΑ και του ΠΑ-
ΜΕ μέσα στο σωματείο. Ήταν
ένα καλό παράδειγμα για το
πώς μπορεί αυτό το πράγμα να
γενικευτεί. Πολύ περισσότερο
ήταν ένα καλό δείγμα για το
ότι απέναντι στην κυβέρνηση
του Τσίπρα και τα μνημόνιά
της, η κοινή δράση έχει αποτε-
λέσματα. Γιατί οι εργαζόμενοι
είναι εκεί, στηρίζουν αυτή την
κοινή δράση κι αν η αριστερά
πάρει την πρωτοβουλία, αυτό
φτάνει σε νίκες”.

Το Σωματείο Εργαζομένων
του Δήμου Αγ. Παρασκευής
καλεί όλους τους εργαζόμε-
νους, μόνιμους και συμβασιού-
χους, σε γενική συνέλευση τη
Δευτέρα 12/6, 1:30μμ στο Δη-
μαρχείο Αγ.Παρασκευής.

Συνεχίζονται οι εκλογές για αντιπροσώπους
στην 86η Γενική Συνέλευση της ΔΟΕ (23-26 Ιού-
νη) και για αντιπροσώπους στο 18ο Συνέδριο της
ΟΛΜΕ (1-4 Ιούλη).  

Στο Σύλλογο Δασκάλων «Σεφέρης» το σχήμα
των Παρεμβάσεων εξέλεξε ένα αντιπρόσωπο (τον
Νίκο Κουράκη που συμμετέχει στο δίκτυο της
«Τάξης μας»). Αναλυτικά τα αποτελέσματα (σε
παρένθεση τα αποτελέσματα του 2015): Ψήφι-
σαν: 672 (684), έγκυρα ψηφοδέλτια: 597 (634).
Πήραν: ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 324 ψήφους και 4 αντιπροσώ-
πους (343 και 4), ΑΚΣΥΑ (ΠΑΣΚ) 88 ψήφους και 1
αντιπρόσωπο (89 και 1), ΔΑΚΕ 112 ψήφους και 1
αντιπρόσωπο (71 και 1), ΑΣΕ-Παρεμβάσεις 73 ψή-
φους και 1 αντιπρόσωπο (70 και 1). Στις εκλογές
του 2015 συμμετείχε και η ΕΡΑ (61 ψήφους) που
δεν συμμετείχε φέτος. 

Στο Σύλλογο Δασκάλων «Αριστοτέλης» για άλ-
λη μια φορά οι Παρεμβάσεις είναι η πρώτη δύνα-

μη. Αναλυτικά (σε παρένθεση τα αποτελέσματα
του 2015): Ψήφισαν 845 (896), έγκυρα 781 (830).
Πήραν: Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση (Παρεμβά-
σεις) 353 ψήφους και 4 αντιπροσώπους (396 και
4), ΔΑΚΕ 185 ψήφους και 2 αντιπροσώπους (162
και 2), ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 133 ψήφους και 2 αντιπροσώ-
πους (135 και 2), Πειρατές 53 ψήφους (68 και 1),
ΔΗΣΥ 36 ψήφους (32), Πρωτοβουλία Ανεξάρτη-
των Εκπαιδευτικών 21. Στις προηγούμενες εκλο-
γές συμμετείχε και η ΕΡΑ, όπου είχε πάρει 37 ψή-
φους. 

Στο Σύλλογο Δασκάλων Μεραμβέλλου-Οροπε-
δίου στο Λασίθι έγιναν εκλογές τόσο για το νέο
ΔΣ όσο και για αντιπροσώπους στην Γενική Συνέ-
λευση της ΔΟΕ. Στο ΔΣ εκλέχτηκε και ο Πασχά-
λης Ταπεινόπουλος, μέλος των Παρεμβάσεων και
της «Τάξης μας». Τα αποτελέσματα: Ψήφισαν:
230, έγκυρα 211. Πήραν: ΔΗΣΥ 72 ψήφους, 3
έδρες στο ΔΣ και 1 αντιπρόσωπο, Ανεξάρτητη

Ενωτική Εκκίνηση 72 ψήφους, 2 έδρες στο ΔΣ και
1 αντιπρόσωπο, Παρεμβάσεις 67 ψήφους και 1
έδρα στο ΔΣ.   

Στην ΕΛΜΕ Χανίων η Πρωτοβουλία-Παρέμβαση
(παράταξη που στήριζε και η «Τάξη μας») πήρε 70
ψήφους και εξέλεξε 1 αντιπρόσωπο. Αναλυτικά
(σε παρένθεση τα προηγούμενα αποτελέσματα):
Ψήφισαν: 718 (799), έγκυρα ψηφοδέλτια: 677
(767). Ενωτική Πρωτοβουλία 180 ψήφους και 2
αντιπροσώπους, ΣΥΝΕΚ (ΣΥΡΙΖΑ) 178 ψήφους και
2 αντιπροσώπους (364 και 4), Παρέμβαση εκπαι-
δευτικών για τη Ρήξη και την Ανατροπή 81 ψή-
φους και 1 αντιπρόσωπο (157 και 2), το ΠΑΜΕ Εκ-
παιδευτικών 74 ψήφους και 1 αντιπρόσωπο (61
και 1), Πρωτοβουλία-Παρέμβαση 70 και 1 (87
και1), Αδέσμευτη Ομάδα Καθηγητών 69 ψήφους
(60), Αγωνιστικές Κινήσεις 25 (38).    

Στο Σύλλογο Δασκάλων Ξάνθης οι εκλογές θα
γίνουν στις 7 Ιούνη, την ίδια μέρα με την Γενική
Συνέλευση του σωματείου. Ο Τζεμαλή Μηλιαζήμ
από την «Τάξη μας» συμμετέχει στην Αριστερή
Αγωνιστική Κίνηση (Παρεμβάσεις).

Την πρώτη της εμφάνιση στις εκλογές του σωματεί-
ου της Speedex έκανε η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα.

Η κάλπη στο σωματείο της εταιρίας ταχυμεταφορών στήθηκε 1-3 Ιούνη και
στο νέο Δ.Σ έλαβαν από 6 έδρες η παράταξη Μαζική Ενωτική Δημιουργία και
μία η Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων.

“Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε σε ταξική κατεύθυνση” μας είπε ο Χρή-
στος Βαρβέρης, μέλος της ΑΤΕ. “Κατεβήκαμε για πρώτη φορά στις εκλογές
του σωματείου και μιλήσαμε για τα ζητήματα που απασχολούν τους συνα-
δέλφους. Θέλουμε να γίνουμε η φωνή για κάθε συνάδελφο απέναντι στις αυ-
θαιρεσίες της εργοδοσίας, να βάλουμε την εργατική προοπτική των αγώνων
ενάντια στα μνημόνια που στρώνουν το δρόμο για την αντεργατική συμπερι-
φορά των αφεντικών”.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συναυλία στα
Λιπάσματα, ενάντια στις ρυπογόνες δραστηριό-

τητες της Oil One, οργανώνει ο Δήμος Καρατσινίου – Δραπετσώνας την
Κυριακή 11 Ιούνη, στις 7μμ.

Όπως αναφέρει στο κάλεσμά του: “Σας καλούμε όλους και όλες να πά-
ρουμε την υπόθεση της ζωής μας στα χέρια μας, να παλέψουμε από κοι-
νού να φύγουν τώρα από τις γειτονιές μας οι βιομηχανικές εγκαταστά-
σεις, που καταστρέφουν την υγεία των πολιτών και το περιβάλλον. Ο
αγώνας αυτός μας αφορά όλους. Πρόκειται για το παρόν και το μέλλον
του τόπου μας και των ανθρώπων του. Παλεύουμε και αγωνιζόμαστε για
τη δική μας ανάπλαση, για ένα χώρο πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού,
χωρίς ρυπογόνες εγκαταστάσεις. Θα ακολουθήσει μεγάλη συναυλία με
τους Χαΐνηδες”.

Τη νέα του έκδοση “Η Μό-
σχα του Λένιν” του Αλφρέντ
Ροσμέρ θα παρουσιάσει το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο το
Σάββατο 10 Ιούνη. Η παρου-
σίαση θα γίνει στο Θεατράκι-
Πάρκο Μνημείου Ολοκαυτώ-
ματος, 8.30μμ με 10μμ, στα
πλαίσια της Γιορτής Βιβλίου
που διεξάγεται στον πεζόδρο-
μο του Θησείου και θα διαρκέ-
σει μέχρι την Κυιρακή 11 Ιού-
νη.

Την παρουσίαση θα κάνουν
ο Άλκης Ρήγος, καθηγητής
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, η
Δήμητρα Κυρίλου, μεταφρά-
στρια του βιβλίου και ο Κώ-
στας Πίττας, υπεύθυνος του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου.

“Το γεγονός ότι η έκθεση εί-
ναι αφιερωμένη στα 100 χρό-
νια από τη Ρώσικη Επανάστα-
ση κάνει τις εκδόσεις που
αναφέρονται σε αυτή να βρί-
σκονται στο κέντρο του ενδια-
φέροντος”, μας είπε ο Κ. Πίτ-
τας, “Είναι κάτι που το είδαμε
στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο,
στις πωλήσεις των νέων μας
βιβλίων «Έτος ένα της Ρώσι-
κης Επανάστασης» του Βίκτορ
Σερζ και «Η Μόσχα του Λένιν»
του Αλφρέντ Ροσμέρ. Γενικά η
πρώτη βδομάδα της έκθεσης
ήταν γεμάτη πολιτική συζήτη-
ση με τον κόσμο που στεκό-
ταν στο περίπτερό μας. Μετά
τις εκδόσεις για τη Ρώσικη,
αυτό που τράβηξε περισσότε-
ρο την προσοχή ήταν το βι-
βλίο “Χιλή 1972-1973, η τρα-
γωδία του κοινοβουλευτικού
δρόμου” καθώς και το περιο-
δικό Σοσιαλισμός από τα κά-
τω, δείχνοντας τη μεγάλη
ανάγκη για απαντήσεις στην
αποτυχία της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Το περίπτερο του ΜΒ εί-
ναι στο Νο 8, δίπλα στο σταθ-
μό του ΗΣΑΠ”.

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ SPEEDEX

Εκλογές αντιπροσώπων ΟΛΜΕ και ΔΟΕ

Μια νίκη στην Αγ. Παρασκευή

Έκθεση
βιβλίου

Σε κινητοποίηση καλούσαν την Τρίτη 6 Ιού-
νη 2017 στο Ειρηνοδικείο Περιστερίου μια
σειρά από ΕΛΜΕ και όπου εκδικάζεται χρυ-
σαυγίτικη αγωγή σε βάρος του καθηγητή Δη-
μήτρη Δημητούλη. Όπως αναφέρει στο ψήφι-
σμά της η Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής, Περιστέ-
ρι:  

«Πέρασαν 50 χρόνια από την αμερικανοκί-
νητη επιβολή της Χούντας των συνταγματαρ-
χών στη χώρα… Σήμερα μέσα στην μνημονια-
κή δίνη που συμπαρασύρει εργασιακά και δη-
μοκρατικά δικαιώματα, έστω και μετά χιλίων
εμποδίων, οι νοσταλγοί της Χούντας -η εγκλη-
ματική ναζιστική οργάνωση της Χρυσής Αυ-
γής- λογοδοτούν για τα αποτρόπαια εγκλήμα-
τά τους στην Ελληνική δικαιοσύνη.

Μέσα στην καθημερινή σχολική ζωή δεν εί-
ναι δυνατόν να μένουν αναπάντητες οι όποιες
επικλήσεις της δικτατορίας των συνταγματαρ-
χών ως σωτήρων, δεν είναι ανεκτές προκλητι-
κές συμπεριφορές στη δημοκρατική συνείδη-
ση των συναδέλφων μας. Για ακριβώς αυτούς
τους λόγους ο συνάδελφος και συνδικαλι-
στής Δ. Δημητούλης, καθηγητής στο 1ο Εσπ.
ΕΠΑΛ Περιστερίου, διώκεται από ενήλικη μα-
θήτρια γιατί την εγκάλεσε για τις απαξιωτικές
προς τη δημοκρατία απόψεις της, ενώ βέβαια
έπραξε αυτό που όφειλε ως λειτουργός του
Δημόσιου σχολείου, υπερασπίζοντας τις δη-
μοκρατικές αξίες...»

Χρυσαυγίτικη
πρόκληση



ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Big Mouth 8μμ
Μπολσεβίκοι, το κόμμα της νίκης
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 6μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 6μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ομοφοβία
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Πόλεμος και επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
45 χρόνια ΟΣΕ – 20 χρόνια ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ομοφοβία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Λα Ροζέ 
(πλ. Αγ. Νικολάου) 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
60 χρόνια Ευρωπαϊκή Ένωση
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Καπιταλισμός και ομοφοβία
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Μαρξισμός και διαλεκτική
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 στέκι 
(Ρήγα Φερραίου) 5.30μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ 
και η γερμανική επανάσταση
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 
καφέ Υγιεινό με νού 6.30μμ
Καπιταλισμός: 
εκμετάλλευση και κρίσεις

Ομιλητής: Άρης Αναστασίου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 
Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Αντίσταση στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Quiz 7μμ
Μπολσεβίκοι, το κόμμα της νίκης
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η Ε.Ε. στα 60
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ  7/6 καφέ 1968 (στοά
Θησέως και Αγ.Πάντων) 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Λευτέρης Βαγγέλης

• ΤΕΤΑΡΤΗ  14/6 καφέ 1968, 7μμ
Η αριστερή εναλλακτική
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 Θόλος 5μμ
Πως χάθηκε η Ρωσική Επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 Θόλος 5μμ
Το χρονικό της αντίστασης στα
μνημόνια
Ομιλητής: Μάνος Voador

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Φίλοιστρο 6.30μμ
Η αριστερή εναλλακτική
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Μαρξ, μισθωτή εργασία 
και κεφάλαιο
Ομιλήτρια: Χρύσα Καλογεράκη

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Καλαμαριά 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Καπιταλισμός και ομοφοβία
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 στοά Σαρκά, 
Α’ κτίριο, Β’ όροφος, 7μμ
Καπιταλισμός και ομοφοβία
Ομιλήτριες: Γεωργία Ανδρέου, 
Τατιάνα Σαρπ

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 
Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Από τον Λένιν στον Τραμπ,
οι ανταγωνισμοί σήμερα
Ομιλητής: Χρήστος Φωκάς

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Καπιταλισμός και ομοφοβία
Ομιλήτρια: Άσπα Πλεξίδα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 
καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Αντίσταση στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 
καφέ Ντι Καπιτάνο 7μμ
Ρεφορμισμός – 
τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 δημαρχείο 7.30μμ
Πώς παλεύουμε τον σεξισμό
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Νότος 7.30μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ 
και η Γερμανική Επανάσταση
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 καφέ Νότος 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση 
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Γυναίκες στη Ρωσική Επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Γιώτης 8μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλητής: Χρήστος Καρκαμπούνας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ρεφορμισμός – 
τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Λεωνίδας Μαρουλάσοβ

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλήτρια: Γκαρυ Κατσιγιάννη

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 πλατεία Αυδή 7μμ
Καπιταλισμός και ομοφοβία
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Μαγαζί 7μμ
Αναρχικοί και μπολσεβίκοι
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

• ΠΕΜΠΤΗ 15/6 καφέ Μαγαζί 7μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 8/6 στέκι Αριστερής
Κίνησης 7.30μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ 
και η Γερμανική Επανάσταση
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7.30μμ
80 χρόνια από το θάνατο του
Γκράμσι
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6 στέκι Αριστερής
Κίνησης 7.30μμ
Ρεφορμισμός – 
τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 8/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η χρονιά των μεγάλων κανονιών
Ομιλητής: Γιώργος Κόκκοβας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Πώς παλεύουμε τον σεξισμό
Ομιλήτρια: Μαίρη Γουόρντ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Κρόκος 7.30μμ
Ρεφορμισμός – 
τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Cello 
(Στ.Καραγιώργη 2) 8μμ
Το ΣΕΚΕ και 
ο Παντελής Πουλιόπουλος
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 8/6 καφέ Βαβέλ 8μμ
Υπάρχει σήμερα 
ο «ιστορικός νεκροθάφτης»;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η ρωσική πρωτοπορία στις τέχνες
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 8/6 
στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα: διεθνι-
στική αλληλεγγύη των εργατών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/6 
καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Κωνσταντόπου-
λος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 
κυλικείο πολιτιστικού κέντρου 
«Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Υπάρχει σήμερα 
ο «ιστορικός νεκροθάφτης»;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6 
κυλικείο πολιτιστικού κέντρου 
«Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Τουρκία, Κύπρος, Ελλάδα: 
διεθνιστική αλληλεγγύη των εργατών
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 
πλατεία Μερκούρη 7μμ
Υπάρχει σήμερα 
ο «ιστορικός νεκροθάφτης»;
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6 πλατεία Μερ-
κούρη 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: 
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 καφέ Pogo 7μμ
Καπιταλισμός: 
εκμετάλλευση και κρίσεις
Ομιλητής: Δημήτρης Λαμπρου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6 καφέ Pogo 7μμ
Τα συνδικάτα στα χέρια των εργατών
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 καφέ Τζέγκα 7μμ
Ρεφορμισμός – 
τι είναι και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Πωλίνα Γρυσμπολάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/6 καφέ Τζέγκα 7μμ
Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση
Ομιλητής: Δημήτρης Αγωγιάτης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 15/6 καφέ Ξύλινη Βέσπα 
(Ζίννη 30) 8μμ
Η Ε.Ε. στα 60
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα

• ΠΕΜΠΤΗ 22/6 
καφέ Ξύλινη Βέσπα 8μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Τανια Βριζάκη

ΙΛΙΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 15/6 εστίες ΦΕΠΑ 7.30μμ
Πώς παλεύουμε τον σεξισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

Νο 1277, 7 Ιούνη 2017 Δραστηριότητες

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

ΠΕΜΠΤΗ 8/6

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΝΙΚΑΙΑ Σκλαβενίτης Κονδύλη 5.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/6

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 6μμ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 
πεζόδρομος Δεκελείας 6.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος 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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μες

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ Πάρκο Αγ. Θεράποντα 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/6

ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Γιωργάκη Ολυμπίου 11.30πμ
ΣΕΠΟΛΙΑ Μετρό 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Ηρακλειδών 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 12μες
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε, 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψη 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μες
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 12μες
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μες
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και 
Ρήγα Φεραίου 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Μαρτίου και 
Παπαναστασίου 11.30πμ

ΛΑΜΠΡΑΚΗ Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή & Ναυαρίνου 11.30πμ
ΞΗΡΟΚΡΗΝΗ Λαϊκή 11.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/6

ΕΛΕΥΣΙΝΑ πλατεία Ηρώων 6μμ

Εξορμήσεις

Μαρξιστικά Φόρουμ

Εργατικές ομάδες
ΔΗΜΟΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/6 ΕΚΑ 6.30μμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 
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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
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σελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

Εργατικές ομάδες

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – ΘΗΣΕΙΟΥ – ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ – ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Εκδήλωση: Η πάλη ενάντια στα μνημόνια και η πολιτική πρόταση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Παναγιώτης Μαυροειδής, ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ – ΓΟΥΔΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/6 Πνευματικό Κέντρο 
Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60) 6μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑΣ – Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/6 Πνευματικο Κέντρο 
Νέας Χαλκιδώνας 7.30μμ
Συνέλευση

ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Σ
τις 12 Ιούνη του 1937 ο πλη-
θυσμός της Ρωσίας και ο κό-
σμος ολόκληρος μάθαινε από

τις επίσημες ανακοινώσεις ότι ακό-
μα μια επικίνδυνη φασιστική συνο-
μωσία είχε ξεσκεπαστεί και οι οργα-
νωτές της είχαν εξοντωθεί. 

Επρόκειτο για την «υπόθεση της
τροτσκιστικής στρατιωτικής αντισο-
βιετικής οργάνωσης», που υποτίθε-
ται ότι ετοίμαζε σε συνεργασία με τη
Γερμανία του Χίτλερ την ανατροπή
του καθεστώτος. Συνωμοσία πράγ-
ματι υπήρξε. Όμως, δεν ήταν κάποι-
ων φανταστικών «τροτσκιστοφασι-
στών πρακτόρων». Ήταν του Στάλιν
και των δημίων του. 

Αυτοί που εξοντώθηκαν, ύστερα
από μια σύντομη δίκη παρωδία που
έγινε κεκλεισμένων των θυρών, ήταν
ο ανθός της ρωσικής στρατιωτικής
ηγεσίας. 

Τα θύματα

Ο πιο γνωστός –τότε και σήμερα-
ήταν ο στρατάρχης Μιχαήλ Τουχα-
τσέφσκι, μέχρι τις παραμονές της
σύλληψής του αναπληρωτής Κομι-
σάριος για την Άμυνα και ουσιαστι-
κός αρχηγός του στρατού. 

Ο Τουχατσέφσκι προσχώρησε
στους μπολσεβίκους και στο Κόκκι-
νο Στρατό το 1918. Διακρίθηκε σε
κάθε κρίσιμη καμπή του εμφυλίου
ενάντια στους στρατούς της αντε-
πανάστασης και της ιμπεριαλιστικής
επέμβασης. 

Τον Σεπτέμβρη του 1918 ήταν ο
διοικητής των μονάδων της Πρώτης
Στρατιάς που έσπασαν το μέτωπο
της Τσεχοσλοβάκικης Λεγεώνας.
Την άνοιξη του 1919 ως διοικητής
της θρυλικής Πέμπτης Στρατιάς
έκανε ένα τολμηρό ελιγμό που διέ-
σπασε τις γραμμές του στρατού του
Κολτσάκ και άνοιξε το δρόμο για τη
Σιβηρία στον Κόκκινο Στρατό. Τον
Οκτώβρη, κατέλαβε το Ομσκ και
τσάκισε οριστικά την απειλή απ’ τα
ανατολικά. 

Σχεδόν αμέσως μετατέθηκε στο
επόμενο σημείο κρίσης: στο Νοτιο-
δυτικό Μέτωπο, επικεφαλής της Δέ-
κατης Τρίτης Στρατιάς απέναντι
στον αντεπαναστατικό στρατό του
Ντενίκιν. Η κατάληψη του Νοβορο-
σίσκ προκάλεσε την αποσύνθεση
του Ντενίκιν, μια από τις μεγαλύτε-
ρες απειλές που είχε αντιμετωπίσει
η νεαρή εργατική εξουσία. Και χω-
ρίς διακοπή, ο Τουχατσέφσκι βρέθη-
κε επικεφαλής στο Δυτικό Μέτωπο
το 1920, σε μια σειρά επιχειρήσεων
που έφερε τον Κόκκινο Στρατό στις
πύλες της Βαρσοβίας. 

Οι πρωτοποριακές μελέτες του –
και της ομάδας των συνεργατών
του- για την «επιχείρηση εις βάθος»,
τον «ομόκεντρο ελιγμό» ή «κίνηση
λαβίδα» θεωρούνται ακόμα και σή-
μερα σημείο καμπή στη θεωρία του
πολέμου. 

Ένας άλλος εκτελεσμένος ήταν ο
Ι. Γιακίρ. Είχε γίνει μέλος των μπολ-
σεβίκων σε νεαρότατη ηλικία το

1917, και ήταν μόλις ο δεύτερος που
πήρε το παράσημο της Κόκκινης Ση-
μαίας, που είχε καθιερωθεί το Σε-
πτέμβρη του 1918 και ήταν η ανώτα-
τη στρατιωτική διάκριση για πολλά
χρόνια. Ο Γιακίρ πήρε ακόμα δυο τέ-
τοια παράσημα. 

Όμως, αυτό που τον διέκρινε
πραγματικά ήταν ο ρόλος του στην
εισαγωγή των νέων σχηματισμών
τανκ και αλεξιπτωτιστών στο ρώσικο
στρατό. Οι αντιπρόσωποι από το
γαλλικό και γερμανικό γενικό επιτε-
λείο που συμμετείχαν ως παρατηρη-
τές στα γυμνάσια που οργάνωσε ο
Γιακίρ το 1935 στο Κίεβο, έμειναν
έκπληκτοι από τα αποτελέσματα. 

Στην ίδια δίκη καταδικάστηκαν σε
θάνατο και εκτελέστηκαν οι Ι. Ουμ-
πόρεβιτς, Ρ. Αϊντεμαν, Α. Κορκ, Β.
Πούτνα, Μπ. Φέλντμαν και Β. Πριμα-
κόφ. Όλοι τους είχαν διακριθεί ως
διοικητές στον Εμφύλιο, κάποιοι
ήταν μέλη του κόμματος πριν την
Επανάσταση και όλοι τους κατείχαν
σημαντικές θέσεις στην ανώτερη
στρατιωτική ηγεσία τη στιγμή της
εκτέλεσής τους. Ο Γιαν Γκάμαρνικ,
επικεφαλής της Πολιτικής Διεύθυν-
σης του στρατού (δηλαδή επικεφα-
λής όλων των πολιτικών επιτρόπων
στις μονάδες), είχε προλάβει να αυ-
τοκτονήσει. 

Η κατηγορία ότι αυτοί οι άνθρωποι
ήταν πράκτορες των ναζί, θα ήταν

γελοία αν δεν είχε τόσο τραγική κα-
τάληξη. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο
δεν παρουσιάστηκε στην ολιγόωρη
«δίκη» πέρα από τις ομολογίες των
ίδιων των κατηγορουμένων που εί-
χαν αποσπαστεί ακόμα και με φυσική
βία. Το 1956 το Εργαστήριο της Ια-
τρικής Υπηρεσίας του στρατού επι-
βεβαίωνε με επίσημο έγγραφό του
ότι οι σελίδες που ήταν γραμμένη η
ομολογία του Τουχατσέφσκι ήταν
διάστικτες από κηλίδες αίματος. 

Δίκες

Η εξόντωση του Τουχατσέφσκι και
των άλλων ανώτερων στρατιωτικών
εκτυλίχθηκε στη διάρκεια της περιό-
δου του τρόμου και της καταστολής
που έχει μείνει γνωστή από τις περι-
βόητες Δίκες της Μόσχας. 

Η πρώτη, η «Δίκη των 16» είχε γί-
νει τον Αύγουστο του 1936. Παλιοί
μπολσεβίκοι, όπως ο Κάμενεφ, ο Ζι-
νόβιεφ, σύντροφοι του Λένιν από τις
αρχές του αιώνα, «ομολόγησαν» ότι
ήταν πράκτορες των ναζί και συνω-
μοτούσαν για τη «παλινόρθωση του
καπιταλισμού». 

Το πρώτο σημάδι ότι επίκειται «εκ-
καθάριση» στην ανώτερη στρατιωτι-
κή ηγεσία, είχε έρθει τον Γενάρη
του 1937, στη δεύτερη από τις Δίκες
της Μόσχας, τη «δίκη των 17». Ανά-
μεσα στους παλιούς μπολσεβίκους
που είχαν εξαναγκαστεί να «ομολο-

γήσουν» ότι είναι «πράκτορες του
φασισμού» ήταν ο Κ. Ράντεκ. Το σε-
νάριο των «ομολογιών» ήταν ετοιμα-
σμένο από πριν. Και εκεί ο Ράντεκ
«έδωσε» τον Τουχατσέφσκι και τον
Πούτνα. 

Με την σειρά της, η δίκη των
στρατιωτικών έδωσε το «υλικό» για
την επόμενη «δίκη των 21», το πιο
φημισμένο θύμα της οποίας ήταν ο
Ν. Μπουχάριν, ο θεωρητικός των
μπολσεβίκων και το «αγαπημένο παι-
δί του κόμματος» σύμφωνα με τη
πολιτική διαθήκη του Λένιν. 

Ο Τρόμος που εγκαινίασαν οι δί-
κες πήρε παράλογες διαστάσεις. Η
μυστική αστυνομία έκανε τις συλλή-
ψεις και τις εκκαθαρίσεις με βάση
πλάνα που έπρεπε να «πιαστούν και
να ξεπεραστούν» όπως όλα τα πλά-
να που έβαζε το καθεστώς στην οι-
κονομία. Στις εκκαθαρίσεις εξοντώ-
θηκε η παλιά φρουρά των μπολσεβί-
κων. Ο Τρότσκι δεν υπερέβαλε όταν
έγραφε ότι ένα ποτάμι αίματος χω-
ρίζει τον μπολσεβικισμό από τον
σταλινισμό. 

Η απόδοση όλων των οικονομικών
αποτυχιών, της σπατάλης, της κακο-
διαχείρισης και της διαφθοράς που
γεννούσε η κούρσα της ιλιγγιώδους
εκβιομηχάνισης στη «σαμποταριστι-
κή δράση» μιας χούφτας συνωμο-
τών βόλευε την γραφειοκρατία και
τον Στάλιν προσωπικά. Παρομοίως,
η συκοφάντηση του Τρότσκι ως
«φασίστα πράκτορα» ήταν το αντί-
δοτο στην αίγλη που εξακολουθού-
σε να έχει το όνομά του μέσα στην
Ρωσία. 

Αίτια 

Όλοι οι κατηγορούμενοι της «δί-
κης των στρατηγών» είχαν στηρίξει
πλήρως τον Στάλιν και την πολιτική
του τη δεκαετία που είχε περάσει.
Είναι αλήθεια ότι ο Γκάμαρνικ το
1923-24 και οι Πούτνα και Πριμακόφ
μέχρι το 1926-27 είχαν περάσει από
τις γραμμές της Αριστερής Αντιπολί-
τευσης. Όμως, είχαν προδώσει τους
παλιούς συντρόφους τους με αντάλ-
λαγμα την ανέλιξη στην ιεραρχία
του στρατού και ιδιαίτερα ο Γκάμαρ-
νικ είχε «διακριθεί» στις εκκαθαρί-
σεις και στο μένος ενάντια σε κάθε
κριτική φωνή. 

Ούτε οι προσωπικές διαφορές, αν
υπήρχαν, ανάμεσα στον Στάλιν και
την στρατιωτική ηγεσία, ιδιαίτερα
τον Τουχατσέφσκι, αρκούν ως εξή-
γηση για τη «δίκη των στρατηγών».
Γιατί δεν ήταν ένα μεμονωμένο γε-
γονός. Η συνέχεια ήταν ένα κύμα εκ-
καθαρίσεων που «αποκεφάλισε» τον
ρώσικο στρατό. 

Περίπου τριάντα χιλιάδες αξιωμα-
τικοί απομακρύνθηκαν προσωρινά,
και χιλιάδες κατέληξαν στις φυλακές
και μπροστά στα εκτελεστικά απο-
σπάσματα. Οι 3 από τους 5 στρα-
τάρχες, οι 3 από τους 4 διοικητές
στρατιών και οι δώδεκα υποδιοικη-
τές τους, οι 60 από τους 97 διοικη-
τές σωμάτων στρατού, οι 136 από

τους 199 διοικητές μεραρχιών (και
αντίστοιχα στο ναυτικό) εκτελέστη-
καν ως πράκτορες της φασιστικής
Γερμανίας.

Το κοινό που είχαν οι «οχτώ» και
οι εκατοντάδες αξιωματικοί που εί-
χαν τη τύχη τους, ήταν ότι αποτε-
λούσαν την «ανώτερη κρούστα» της
στρατιωτικής ιεραρχίας που δεν
χρωστούσε την ανάδειξή της στον
Στάλιν και τον στενό κύκλο των εμπί-
στων του στη γραφειοκρατία. Στη
μεγάλη τους πλειοψηφία -περίπου
80% από διοικητή μεραρχίας και πά-
νω- είχαν αναδειχτεί με το σπαθί
τους, κυριολεκτικά και μεταφορικά,
όταν επικεφαλής του Κόκκινου
Στρατού ήταν ο Τρότσκι. Αυτό που
ενδιέφερε τον Στάλιν ήταν να εξου-
δετερώσει κάθε εν δυνάμει εναλλα-
κτικό κέντρο ισχύος στο κρατικό μη-
χανισμό και ιδιαίτερα στην «καρδιά
του», τον στρατό. 

Το 1935 ο Στάλιν είχε ξεκινήσει
μια θεαματική αποκατάσταση των
προνομίων της κάστας των αξιωμα-
τικών. Με ένα διάταγμα αποκαθι-
στούσε όλους τους παλιούς βαθ-
μούς, από αυτό του λοχαγού μέχρι
του στρατάρχη. Το 1937, ο μισθός
ενός αξιωματικού έφτανε τα 8 χιλιά-
δες ρούβλια, ενός απλού φαντάρου
μόλις τα 150, πέρα από την πρόσβα-
ση σε «ειδικά καταστήματα», σπίτια
κλπ που απολάμβαναν οι αξιωματι-
κοί. 

Η Ρωσία είχε γίνει ένας κρατικός
καπιταλισμός που έχτιζε τη βιομηχα-
νική και στρατιωτική του ισχύ με το
αίμα και των ιδρώτα των εργατών
και των αγροτών. Γι’ αυτό χρειαζό-
ταν ένα σώμα αξιωματικών που θα
έπαιζε τον ίδιο ρόλο, με τις ίδιες και
μεγαλύτερες απολαβές, με αυτόν
που παίζει ο στρατός σε κάθε καπι-
ταλιστική χώρα. 

Η «δίκη των οχτώ» έπαιξε τον ίδιο
ρόλο που έπαιξαν συνολικά οι περί-
φημες «Δίκες της Μόσχας» και το
όργιο του τρόμου που τις συνόδευ-
σε το 1936-38. Εξαφάνισαν το στρώ-
μα των  «παλιών μπολσεβίκων» και
παράλληλα εξασφάλισαν την πει-
θαρχία της άρχουσας τάξης στα
προστάγματα και τις επιλογές του
«Αρχηγού», του Στάλιν. 

Αυτή η συγκεκριμένη επιλογή, είχε
ένα επιπρόσθετο κόστος. Το 1941
όταν οι ναζί ξεκίνησαν την εισβολή
στην Ρωσία, ο «μεγαλοφυής ηγέ-
της», ο «μεγάλος στρατάρχης», που
είχε «ξεσκεπάσει τους πράκτορες»,
παραλίγο να φέρει με τις επιλογές
του την πλήρη κατάρρευση. Η Βέρ-
μαχτ έφτασε σε λίγες βδομάδες στο
Σμολένσκ και κοντά στο Κίεβο. 

Η Ρωσία βγήκε τελικά νικήτρια
από την αναμέτρηση. Η πολεμική
της οικονομία μπόρεσε να αντέξει τα
χτυπήματα. Επίσης, όμως, νίκησε
γιατί μια νέα γενιά αξιωματικών μπό-
ρεσε να εφαρμόσει στην πράξη τις
απόψεις του Τουχατσέφσκι για τον
πόλεμο. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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Η εκτέλεση 
του Τουχατσέφσκι
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M
όλις δύο μέρες πριν τις βρετανικές
εκλογές την Πέμπτη 8 Ιούνη τα πε-
ρισσότερα γκάλοπ δείχνουν τη

Βρετανή πρωθυπουργό Τερέζα Μέι να κερ-
δίζει μεν με μικρή διαφορά τις εκλογές αλ-
λά να μην μπορεί να συγκεντρώσει την
πλειοψηφία στο βρετανικό κοινοβούλιο. 

Βδομάδα τη βδομάδα από τη μέρα της
προκήρυξης των εκλογών, η δημοσκοπικά
μεγάλη διαφορά με τους Εργατικούς του
Τζέρεμι Κόρμπιν έχει μειωθεί αισθητά (ήταν
περίπου 20% ενώ τώρα είναι 3%-6% και σε
μια δημοσκόπηση ο Κόρμπιν βγαίνει και
οριακά μπροστά από τη Μέι). 

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η τάση, η αδυναμία
της Μέι να συγκεντρώσει την πλειοψηφία
(την οποία είχε όταν προκήρυξε τις εκλο-
γές) σημαίνει ότι όχι μόνο δεν θα μπορεί να
συγκροτήσει αυτοδύναμη κυβέρνηση αλλά
και ότι όποια κυβέρνηση προκύψει με κέν-
τρο τους Συντηρητικούς θα έχει πιο ισχυρή
αντιπολίτευση από αυτήν που είχε πριν τις
εκλογές.

Η αυξανόμενη υποστήριξη στον Τζέρεμι
Κόρμπιν δεν φαίνεται μόνο στις δημοσκο-
πήσεις, αλλά και στους δρόμους, όπου
υπάρχει μαζική συμμετοχή στις προεκλογι-
κές του συγκεντρώσεις. Η προεκλογική
καμπάνια του δίνει έμπνευση σε μεγάλα
κομμάτια της νεολαίας, της εργατικής τά-
ξης και των μειονοτήτων γιατί αντιτίθεται
ανοιχτά στην πολιτική λιτότητας, ρατσι-
σμού και πολέμου την οποία εκφράζει η Τε-
ρέζα Μέι.

«Για χρόνια για μένα δεν υπήρχε καμιά
διαφορά ανάμεσα στους Εργατικούς και
τους Τόρις, αλλά σήμερα ο Κόρμπιν μιλάει
για δικαιοσύνη και ισοτιμία. Δεν είναι πολε-
μοκάπηλος και υπόσχεται να αναγνωρίσει
το Παλαιστινιακό κράτος» δήλωσε στην
εφημερίδα Socialist Worker ο Ραχάτ Καν
από το Χάλιφαξ, μια δήλωση ενδεικτική για
το νέο ρεύμα προς το Εργατικό Κόμμα.

Αποδοχή

Το σχέδιο της Τερέζα Μέι και του επιτε-
λείου της να δώσει δυναμική στην ξέπνοη
καμπάνια της παίζοντας το χαρτί της ισ-
λαμοφοβίας και του νόμου και της τάξης
μετά την πρώτη επίθεση στο Μάντσε-
στερ, δεν φαίνεται να αποδίδει. Η στάση
του Κόρμπιν να δηλώσει ότι υπεύθυνοι
για τις τρομοκρατικές επιθέσεις είναι οι
πόλεμοι που διεξάγει και ενθαρρύνει η
Βρετανία, είχε την αποδοχή εκατομμυ-
ρίων ανθρώπων, του 53% σύμφωνα με
σχετικό γκάλοπ.  

Είναι καθαρό ότι η δυναμική η οποία
φουσκώνει τον Κόρμπιν δεν είναι αποτέλε-
σμα μόνο της στάσης του ίδιου αλλά της
πόλωσης και της ριζοσπαστικοποίησης που
υπάρχει, ακόμη και αν δεν φαίνεται πολλές
φορές με γυμνό μάτι, στη Βρετανία. 

Είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμε-
νοι που διαδήλωσαν στο Λονδίνο ενάντια
στη διάλυση του ΕΣΥ της Βρετανίας πριν
από λίγους μήνες. Είναι οι χίλιοι διαδηλω-
τές που έφραξαν το δρόμο στους φασίστες

του EDL να βαδίσουν στο Λίβερπουλ την
περασμένη βδομάδα. Είναι τα τρία εκατομ-
μύρια αντιπολεμικοί διαδηλωτές του Λονδί-
νου το 2003 που έβγαλαν τον πρώτο Μου-
σουλμάνο δήμαρχο στην ιστορία της πόλης
και δεν αφήνουν τη Μέι να εκμεταλλευτεί
τους θανάτους των θυμάτων των επιθέσε-
ων και να επιβάλει τον αυταρχικό, ρατσιστι-
κό της λόγο.

Ο Κόρμπιν σε αυτές τις εκλογές έχει την
υποστήριξη αυτού του κόσμου αλλά βρί-
σκεται αντιμέτωπος πέρα από τους Τόρις
και με τη δεξιά αντιπολίτευση στο εσωτερι-
κό του Εργατικού Κόμματος. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι μια νίκη του Κόρμπιν θα
έφερνε τη Βρετανία, μια από τις μητροπό-
λεις του παγκόσμιου καπιταλισμού, σε ακό-
μη πιο βαθιά κρίση από αυτήν που βρίσκε-
ται μετά την επικράτηση του Βrexit. Θα
έφερνε επίσης τον ίδιο τον Κόρμπιν, έναν
πολιτικό που δηλώνει σοσιαλιστής, αντιμέ-
τωπο με την αντίφαση της διαχείρισης του
βρετανικού καπιταλισμού. Το πρόγραμμά
του και ιδιαίτερα οι υποσχέσεις να σπάσει
τη λιτότητα θα συναντήσουν σαμποτάζ από
τα δεξιά και αυτό δεν ξεπερνιέται με κοινο-
βουλευτικές διαδικασίες.

Γι’ αυτό η ελπίδα, βρίσκεται στο δυνάμω-
μα των αγώνων της εργατικής τάξης και
στο βάθεμα σε μια ξεκάθαρη αντικαπιταλι-
στική προοπτική της ριζοσπαστικοποίησης
που έχει αρχίσει να εκφράζεται και στη
Βρετανία.

Γιώργος Πίττας

Συλλαλητήριο οργανώνεται στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 15 Ιού-
νη ενάντια στον αντιδραστικό άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και
σε αλληλεγγύη με τον Παλαιστινιακό λαό. 

Την ίδια μέρα o Tσίπρας έχει ανακοινώσει ότι στην πόλη θα γίνει
η τριμερής Συνάντηση Κορυφής των ηγετών Ελλάδας, Ισραήλ και

Κύπρου. Το κάλεσμα στο συλλαλητήριο είναι στις 7μμ στο Άγαλμα
Βενιζέλου και ήδη καλούν σωματεία, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, το ΚΚΕ-
μλ, η ΟΚΔΕ ενώ την Πέμπτη 8 Ιούνη θα γίνει νέα σύσκεψη, και με
τη συμμετοχή και Παλαιστινιακών οργανώσεων, με στόχο το άπλω-
μα της καμπάνιας. 

T
o περασμένο Σάββατο επτά άνθρωποι
σκοτώθηκαν και 50 τραυματίστηκαν σε
επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο κέν-

τρο του Λονδίνου με την αστυνομία να σκοτώνει
τους τρεις δράστες.

Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση καταμεσής
της προεκλογικής εκστρατείας στη Βρετανία και
η υποψήφια των Τόρις, Τερέζα Μέι, έσπευσε να
την εκμεταλλευτεί βάζοντας στο στόχαστρο
τους Μουσουλμάνους της Βρετανίας και παίζον-
τας το χαρτί του νόμου και της τάξης. Στο διάγ-
γελμά της δήλωσε ότι θα βάλει περιορισμούς
στο διαδίκτυο, ότι θα ετοιμάσει νέο αντιτρομο-
κρατικό νόμο και ότι  μια νέα «στρατιωτική επέμ-
βαση στο εξωτερικό δεν είναι αρκετή».  

Η Τερέζα Μέι απειλεί εμμέσως πλην σαφώς με
νέα επέκταση του πολέμου την ίδια στιγμή που
οι κάτοικοι του Λονδίνου έρχονται αντιμέτωποι
με το θέαμα πάνοπλων ρόμποκοπ να φρουρούν
τους δρόμους της πόλης βάζοντας στο στόχα-
στρο εκατομμύρια μουσουλμάνους κατοίκους
του. Όταν, ο κολλητός της, Ντόναλντ Τραμπ είχε
το θράσος να στοχοποιήσει τον ίδιο τον δήμαρ-
χο του Λονδίνου Σαντίκ Χαν μέσω τουίτερ  απλά
και μόνο επειδή είναι μουσουλμάνος, η Τερέζα
Μέι κάλυψε την ισλαμοφοβική επίθεση.

Ήξεραν

Όμως η πραγματικότητα είναι ότι  οι ευθύνες
για την επίθεση βαραίνουν την ίδια και την κυ-
βέρνηση στην οποία συμμετείχε ως υπουργός
Εσωτερικών υπεύθυνη και για την αστυνομία. Η
βρετανική αστυνομία και  αντιτρομοκρατικές
υπηρεσίες –όπως και οι αντίστοιχες της Γαλλίας
και της Ιταλίας σε δύο αντίστοιχες περιπτώσεις
επιθέσεων την προηγούμενη χρόνια- ήξεραν
τους δράστες. 

Η αλήθεια είναι ότι η Βρετανία είναι ο ιμπερια-
λισμός με την πιο «πλούσια» καταστροφική  δρά-
ση διαχρονικά σε βάρος εκατομμυρίων ανθρώ-
πων πολλών λαών ανεξαρτήτως  θρησκειών. Κα-
νείς δεν ξεχνάει ότι πριν από 40 χρόνια οι βόμ-
βες που έσκαγαν στο Λονδίνο τοποθετούνταν
από τα χέρια Ιρλανδών καθολικών χριστιανών.

Κανείς δεν ξεχνάει ότι η Βρετανία είναι η χώ-
ρα, που δίπλα στις ΗΠΑ του Μπους, είναι υπεύ-
θυνη για την επέμβαση στο Ιράκ το 2003, μια
επέμβαση που άφησε πίσω της εκατομμύρια νε-
κρούς και το απόλυτο χάος στη Μέση Ανατολή.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά ο γνωστός πο-
λεμικός ανταποκριτής Ρόμπερτ Φισκ στον Inde-
pendent για την Τερέζα Μέι: «Πώς τολμάει να
δίνει μαθήματα στο λαό της σαν να είναι παιδί;
Πώς μπορεί να μην κοκκινίζει όταν μιλάει για
βρετανική στρατιωτική δράση στη Μέση Ανατο-
λή – ακολουθώντας την ίδια εξωτερική πολιτική,
που μαζί με τις ΗΠΑ, μας έχει φέρει σε πόλεμο
με τους Άραβες τόσες φορές; Παλαιότερα στην
Παλαιστίνη και στο Σουέζ. Τώρα στο Ιράκ και
στη Συρία, συνεχίζοντας να κάνουμε τεμενάδες
στις ολιγαρχίες του Κόλπου και βοηθώντας τες
στον εγκληματικό τους πόλεμο κατά της Υεμέ-
νης…  οι πολιτικοί που υποστηρίζουν τους κατα-
στροφικούς πολέμους που διεξάγουμε στη Μέ-
ση Ανατολή είναι ασφαλείς από τα αποτελέσμα-
τα των πράξεών τους. Είναι οι πραγματικά
αθώοι που πληρώνουν αυτήν την πολιτική».

Οι πόλεμοι 
δικοί τους,
οι νεκροί δικοί μας

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Εκλογές πολιτικής κρίσης

Συλλαλητήριο 15/6 
στη Θεσσαλονίκη 

Όχι στον “άξονα”
με το Ισραήλ

Προεκλογική συγκέντρωση του Κόρμπιν στο Γκέιτσχεντ
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Νέα 
γενική απεργία 
στη Βραζιλία.
Υπό απειλή
κατάρρευσης 
ο Τέμερ

Μ
ετά την τεράστια απεργία στις 28 Απρίλη,
την μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών,
τα συνδικάτα στη Βραζιλία την Δευτέρα

αποφάσισαν ότι πάνε για νέα 24ωρη γενική απεργία
σε όλη τη χώρα στις 30 Ιούνη. Υπήρξαν συνδικάτα
που πρότειναν και 48ωρη απεργία. Την Τετάρτη 7
Ιούνη οργανωνόταν πανεθνικό συντονιστικό των
συνδικάτων για να οργανώσει όχι μόνο την απεργία
αλλά και ένα πρόγραμμα δράσης στους εργατικούς
χώρους ολόκληρο τον Ιούνη.

Το εργατικό κίνημα κρατάει δυνατά το ρυθμό της
αντίστασης, την ώρα που η κυβέρνηση βρίσκεται
υπό την απειλή της κατάρρευσης. Ο πρόεδρος Τέ-
μερ βρίσκεται πλέον και επίσημα υπό δίωξη για
σκάνδαλα και δωροδοκίες. Το δικαστήριο συνεδριά-
ζει και μπορεί να πάρει ακόμη και βδομάδες να απο-
φασίσει. Μια καταδικαστική απόφαση θα σημαίνει
ότι ο Τέμερ πρέπει να εγκαταλείψει την προεδρία.
Ήδη οι ισορροπίες μεταξύ των πολιτικών εταίρων
της κυβέρνησης σημαίνουν ότι, σε αναμονή του
αποτελέσματος, τα προγράμματα “μεταρρυθμίσε-
ων” βρίσκονται στον αέρα, ενώ σε περίπτωση κα-
τάρρευσης όλα πάνε στα σκουπίδια.

Σκάνδαλα

Δεν υπάρχει μέρα χωρίς να έρχεται στο φως νέο
σκάνδαλο. Το Σάββατο η αστυνομία κυκλοφόρησε
βίντεο με έναν σύμβουλο του Τέμερ να παραλαμβά-
νει μια σακούλα μισό εκατομμύριο ρεάλ (περίπου
150 χιλιάδες ευρώ). Ο Τέμερ κατηγορείται για δω-
ροδοκίες πριν από τις εκλογές του 2014, αλλά και
για άλλες δωροδοκίες πολιτικών που είχαν στόχο να
εξαγοράσουν τη σιωπή τους για άλλα προηγούμενα
σκάνδαλα.

Ο βραζιλιάνικος καπιταλισμός φαίνεται ότι τα έκανε
πολιτικά θάλασσα τον τελευταίο χρόνο. Ήθελαν να
ξεφορτωθούν την Ντίλμα Ρουσέφ από την προεδρία
και η εναλλακτική τους ήταν ο Τέμερ. Η Ρουσέφ και
το Κόμμα των Εργατών (PT) είχαν κάνει όλα τα θελή-
ματα για τους καπιταλιστές την τελευταία δεκαετία,
αλλά με την κρίση το κεφάλαιο δεν εμπιστευόταν ότι
η ηγεσία του PT ήταν ικανή να επιβάλει την απαιτού-
μενη λιτότητα και να τα βάλει με τα συνδικάτα. 

Με ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα έδιωξαν τη
Ρουσέφ, κατηγορώντας την για… κακή διαχείριση,
και ήρθε ο Τέμερ, ο δεξιός αντιπρόεδρος της Ρου-
σέφ ο οποίος ήταν ο ενορχηστρωτής όλων των
σκανδάλων. Μαζί του ήρθε στην εξουσία όλος ο
συρφετός της παλιάς δεξιάς, νοσταλγοί της χούν-
τας, ρατσιστές και άλλα αποβράσματα. Με το καλη-
μέρα έγινε ο πιο αντιδημοφιλής πρόεδρος από την
εποχή της πτώσης της χούντας. Έβαλε μπρος για
ένα πρόγραμμα σκληρής λιτότητας με στόχο την
επανάκαμψη της κερδοφορίας του βραζιλιάνικου
καπιταλισμού. Η βιαιότητα του προγράμματος έκανε
πολλούς να το συγκρίνουν με τα ελληνικά Μνημόνια.
Όμως τα σκάνδαλα και τα εσωτερικά φαγώματα ήρ-
θαν στην επιφάνεια. Και το πιο σημαντικό, στη μεγα-
λύτερη χώρα της Νότιας Αμερικής, τα συνδικάτα
έδειξαν τη δυναμή τους από την πρώτη μέρα και συ-
νεχίζουν μέχρι να ξεφορτωθούν τον Τέμερ, που με
τόση ελπίδα είχε γεμίσει τα αφεντικά.

Tριήμερη γενική απεργία στο Μαρόκο

Ξ
αναπήρε φωτιά η εξέγερ-
ση στο Ριφ του Μαρόκου
τις τελευταίες βδομάδες.

Στην αλ-Χoσέιμα, το επίκεντρο
των κινητοποιήσεων οργανώθη-
κε τριήμερη γενική απεργία ως
την περασμένη Κυριακή με την
αστυνομία να επιτίθεται κατά
άοπλων διαδηλώσεων. Μπορεί
να είχε φύγει απο την προσοχή
των ΜΜΕ, αλλά από τον περα-
σμένο Οκτώβρη ο κόσμος δεν
έχει σταματήσει να βγαίνει
στους δρόμους και να οργανώ-
νεται. 

Το φιτίλι άναψε τον Οκτώβρη
η δολοφονία του 31χρονου ψα-
ρά Μουχσίν Φίκρι. Η αστυνομία
του κατάσχεσε την ψαριά και
την πέταξε στα σκουπίδια, επει-
δή δεν είχε άδεια. Ο Φίκρι μαζί
με άλλους μικροπωλητές είχαν
ανέβει στα σκουπιδιάρικα για
να διαμαρτυρηθούν, όταν κάτω
από την πίεση των δυνάμεων
καταστολής, ο μηχανισμός της
σκουπιδιάρας έκλεισε και τον
πολτοποίησε. Η είδηση και το
φρικτό βίντεο έκαναν το γύρο
της χώρας και ξέσπασαν διαδη-
λώσεις.

Η κατάσταση έφερε στη μνή-
μη τον τρόπο με τον οποίο ξεκί-
νησε η επανάσταση στην Τυνη-
σία το 2011, η οποία οδήγησε
στο ντόμινο σε όλο τον αραβικό
κόσμο. Στην Τυνησία ήταν η αυ-
τοπυρπόληση ενός μικροπωλη-
τή που έγινε η αφορμή. Όμως
οι ελπίδες των μαροκινών αρ-
χών ήταν πως η οργή θα ξε-
σπάσει στο δρόμο και μετά ο
κόσμος θα γυρίσει σπίτι του. Το
σενάριο δεν υλοποιήθηκε. Οι
αρχικές διαδηλώσεις μετασχη-
ματίστηκαν σε ένα δίκτυο με
τίτλο “Λαϊκό Κίνημα” που οργα-
νώνει όχι μόνο τις κινητοποι-
ήσεις αλλά και μαζικές συνε-
λεύσεις που συζητάνε τα αιτή-
ματα και τους τρόπους δρά-
σης.

Γύρω από το αρχικό αίτημα
να τιμωρηθούν οι ένοχοι για τη
δολοφονία του Φίκρι, ενώθηκαν
μια σειρά από άλλες διεκδική-
σεις. Ο κόσμος ζητάει δουλειές,
ανάπτυξη της περιοχής, αξιο-
πρέπεια και ένα σύστημα δικαιο-
σύνης που δεν στρέφεται κατά
των φτωχών. Ζητάνε να φτια-
χτούν πανεπιστήμια, νοσοκομεία
και κέντρα εκπαίδευσης στην
περιοχή. Επίσης δικαίωμα πρό-
σβασης στις κοινωνικές υπηρε-
σίες για όλους, αγροτική μεταρ-
ρύθμιση για να μοιραστεί η γη
σε αυτούς που δεν έχουν, και να
καταργηθεί ο στρατιωτικός
έλεγχος της περιοχής που συνε-
χίζεται από τη δεκαετία του ‘50.

Η άμυνα της κυβέρνησης και
του Παλατιού είναι να κατηγο-
ρούν τους διαδηλωτές για αυ-
τονομιστές. Το μεγαλύτερο μέ-
ρος του πληθυσμού της περιο-
χής είναι εθνικά Βέρβεροι και
όχι Άραβες, και γι’ αυτό σε
όλες τις διαδηλώσεις δεν λεί-
πουν οι σημαίες του κινήματος
για τα δικαιώματα των Βέρβε-
ρων. Όμως, το κίνημα δεν έχει
αυτονομιστικό χαρακτήρα. Από
την πρώτη στιγμή οργανώθη-
καν κινητοποιήσεις αλληλεγ-
γύης στις μεγάλες πόλεις της
χώρας, έξω από το Ριφ. Την πε-
ρασμένη Κυριακή για στήριξη
στην απεργία, πολλοί νέοι και
νέες βγήκαν στους δρόμους
της πρωτεύουσας, Ραμπάτ.

Η κλιμάκωση των τελευταίων
βδομάδων έχει να κάνει και με
τη σύλληψη του Νάσερ Ζεφζά-
φι, που έχει αναδειχθεί ηγέτης
του “Λαϊκού Κινήματος”. Η δίω-
ξη κατά του Ζεφζάφι ξεκίνησε
καθώς βρισκόταν σε ένα τζαμί
και ο ιμάμης άρχισε να κάνει
προπαγάνδα κατά των διαδη-
λώσεων και υπέρ του βασιλιά.
Ο Ζεφζάφι τον διέκοψε και τον
ρώτησε αν στα τζαμιά δοξάζε-
ται ο Θεός ή οι κυβερνώντες. Ο
Ζεφζάφι κατηγορήθηκε ότι εμ-
πόδισε την ελευθερία της λα-
τρείας. Το κίνημα απαντάει ότι
αυτό που έκανε ο Ζεφζάφι ήταν
να υπερασπιστεί το δικαίωμα
στη θρησκευτική λατρεία απέ-
ναντι στην προπαγάνδα. 

Την περασμένη Παρασκευή,
την πρώτη μέρα της απεργίας,
το κίνημα κάλεσε τον κόσμο να
κάνει μποϊκοτάζ και στα τζαμιά,
προσευχόμενος στο δρόμο. Η
τρίτη μέρα της απεργίας ήταν η
ένατη συνεχόμενη μέρα διαδη-
λώσεων από τη στιγμή που συ-
νέλαβαν τον Ζεφζάφι. Τη Δευ-
τέρα η κυβέρνηση έκανε ένα
βήμα παραπέρα, συλλαμβάνον-
τας δυο ακόμη ηγέτες του κινή-
ματος: τον Νατζίμπ Αχαμτζίκ
και τη Σίλια Ζιάνι. Συνολικά τις
τελευταίες δυο βδομάδες
έχουν γίνει 40 συλλήψεις για
“πρόκληση σε στάση”, “υπονό-
μευση της κρατικής ασφάλει-
ας”, “προσβολή των αρχών” και
“εχθρικότητα προς τα σύμβολα
της μοναρχίας”. 

Δίκτυα

Όσον αφορά στο τελευταίο,
το κίνημα έχει αλλάξει το μότο
της χώρας “Θεός, Πατρίδα, Βα-
σιλιάς” σε “Θεός, Πατρίδα, Λα-
ός”. Μια πρωτοβουλία 600 δι-
κηγόρων υπέρ των συλληφθέν-
των είναι μια ακόμη απόδειξη
ότι το κίνημα ξεφεύγει από τα
γεωγραφικά όρια του Ριφ. Και
άλλα πολιτικά και κοινωνικά δί-
κτυα που είχαν δημιουργηθεί ή
κινητοποιηθεί το 2011, τώρα εί-
ναι αυτά που βγαίνουν στην
πρώτη γραμμή σε αλληλεγγύη
με το Ριφ.

Οι εξελίξεις στην αλ-Χοσέιμα
ήρθαν σε μια στιγμή που το κα-

θεστώς βρισκόταν σε πολιτική
αμηχανία. Από τις εκλογές του
περασμένου Οκτώβρη δεν μπο-
ρούσε για έξι μήνες να στηθεί
κυβέρνηση υπό τον αρχηγό του
πρώτου σε ψήφους κόμματος
(Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης). Ο
βασιλιάς τελικά διόρισε πρωθυ-
πουργό άλλο στέλεχος του
κόμματος. Μετά το 2011 και το
φόβο της επανάστασης, το κα-
θεστώς έκανε επιφανειακές με-
ταρρυθμίσεις και θέλει να πα-
ρουσιάζεται ως το κέντρο της
σταθερότητας σε ολόκληρη την
περιοχή. 

Όμως εκτός από την κατα-
στολή δεν έχει βρει άλλο τρόπο
να αντιμετωπίσει ούτε τις κινη-
τοποιήσεις των φοιτητών, ούτε
των εργατών, ούτε τώρα το
Ριφ. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι
ανοιχτή στο διάλογο, αλλά κα-
λεί στο τραπέζι μόνο τις Αρχές
της περιοχής, όχι τους εκπρο-
σώπους των λαϊκών συνελεύσε-
ων. Το κίνημα έχει δηλώσει ότι
δεν παίρνει μέρος σε τέτοιες
διαδικασιές.

Οι εξελίξεις στο Μαρόκο εί-
ναι σημαντικές για ολόκληρο
τον αραβικό κόσμο. Οι Επανα-
στάτες Σοσιαλιστές στην Αίγυ-
πτο σε μήνυμά τους προς το κί-
νημα του Ριφ γράφουν: “Μια
σπίθα σε οποιοδήποτε σημείο
του αραβικού κόσμου είναι έμ-
πνευση και βάση για όλους
τους λαούς της περιοχής”.

Νίκος Λούντος

Διαδήλωση στο Μαρόκο



ΓΙΟΡΤΗ εργατικη αλληλεγγυη 

25 χρόνια του περιοδικού
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ από τα ΚΑΤΩ
Τ

ην Κυριακή 25 Ιούνη, στον
κήπο του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων στο Θησείο,

θα γίνει η γιορτή για τα 25 χρόνια
κυκλοφορίας του περιοδικού Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω. Η γιορτή
θα ξεκινήσει με την εκδήλωση
“Από το «τέλος της ιστορίας» στην
κρίση του καπιταλισμού – Που βα-
δίζει η Αριστερά σήμερα;”

Οι ομιλητές θα είναι η Μαρία
Στύλλου, υπεύθυνη σύνταξης του
Σοσιαλισμός από τα Κάτω, ο Λέ-
ανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας,
ο Πάνος Γκαργκάνας, διευθυντής
της εφημερίδας Εργατική Αλλη-
λεγγύη, ο Μιχάλης Λυμπεράτος
και ο Μωυσής Λίτσης. 

Ο Μ. Λυμπεράτος είναι ιστορι-
κός και συγγραφέας των βιβλίων
“Στα πρόθυρα του εμφυλίου πο-
λέμου - Κοινωνική πόλωση, αρι-
στερά και αστικός κόσμος στη με-
ταπολεμική Ελλάδα. Από τα Δε-
κεμβριανά στις εκλογές του
1946”, “Μετά τον εμφύλιο - Πολι-
τικές διαδικασίες και κοινωνική
πόλωση στις απαρχές της προδι-
κτατορικής περιόδου” και “Από το
ΕΑΜ στην ΕΔΑ - Η ραγδαία ανα-
συγκρότηση της ελληνικής Αρι-
στεράς και οι μετεμφυλιακές πο-
λιτικές αναγκαιότητες”.

Ο Μ. Λίτσης είναι δημοσιογρά-
φος και υποψήφιος με την Πρωτο-
βουλία για την Ανατροπή στις
επερχόμενες εκλογές της ΕΣΗΕΑ.
Στο τελευταίο τεύχος του Σοσιαλι-
σμός από τα κάτω (Νο 122) γράφει
για το βιβλίο του Αμπράμ Λεόν “Το
Εβραϊκό ζήτημα” και τη σημασία
του σήμερα, στο άρθρο με τίτλο
“Απάντηση στον αντισημιτισμό”. 

Θα ακολουθήσει συναυλία με
τον Λάμπρο Παπαλέξη και το συγ-
κρότημά του “Οι Χτισμένες… των
Θεμελίων” και Dj set με Renegade
Instruments.

1992-2017, 25 χρόνια 

«Σοσιαλισμός από τα Κάτω» -

Από το «τέλος της ιστορίας»

στην κρίση του καπιταλισμού. 

Πού βαδίζει η αριστερά σήμερα;

ΑΘΗΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 25/6 
Σύλλογος αρχαιολόγων, 
Ερμού 134-136, 8μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 29/6 
Νέα Φιλοσοφική ΑΠΘ 7μμ

ΠΑΤΡΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/6 
Έσπερος 
(πλατεία Γεωργίου) 7μμ

ΞΑΝΘΗ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/7 
Χάνι του Χατζή Ρετζέπ 
(Βενιζέλου 32) 7μμ

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 1/7 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ 2/7 
πάρκο Υγειονομικού 
(Λάκκος) 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 3/7 
Θεατράκι Σκάλας 7μμ

ΒΟΛΟΣ
ΤΡΙΤΗ 4/7 
Αρχιτεκτονική (Πολυτεχνείο) 7μμ

Γιορτές 
για τα 25 χρόνια 
του περιοδικού 
Σοσιαλισμός 
από τα Κάτω

Όνομα ......................................................................................

Επώνυμο................................................................................

Ιδιότητα ..................................................................................

Πόλη ...........................................................................................

T.K. ...............................................................................................

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

Διεύθυνση ...........................................................................

Τηλέφωνο............................................................................

email...........................................................................................

Δηλώστε συμμετοχή
Τιμή ενίσχυσης 10 ευρώ -
για ανέργους, μαθητές 5 ευρώ. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται φαγητό και ποτό

Νο 1, Ιούνης-Ιούλης 1992 Νο 29, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 1996 Νο 41, Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2001 Νο 66, Γενάρης-Φλεβάρης 2008 Νο 122, Μάης-Ιούνης 2017
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