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Σ
το εθνικιστικό συλλαλητήριο
της 4ης Φεβρουαρίου είδαμε
την προσαρμογή του Μητσο-

τάκη και του κόμματός του σε μια
καμπάνια που ξεκίνησε με πρωτο-
βουλία της άκρας δεξιάς, εντός και
εκτός της Νέας Δημοκρατίας.

Αλλά δεν είναι μόνο ο Μητσοτά-
κης που προσαρμόζεται. Στο εθνικι-
στικό συλλαλητήριο της Αθήνας κα-
λούσαν σε συμμετοχή (για δεύτερη
φορά μετά τη Θεσσαλονίκη) οι
ΑΝΕΛ, ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται
στην κυβέρνηση μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Καμένος δήλωσε: «Η ενότητα των
Ελλήνων δεν μπορεί να αμαυρωθεί
από ακραίους, το σημερινό συλλα-
λητήριο ήταν η ψυχή των Ελλήνων
ανεξάρτητα κομμάτων που κανένας
δεν μπορεί να μην σεβαστεί». 

Αμέσως μετά το συλλαλητήριο ο
Κοτζιάς δήλωσε: «Σήμερα διαψεύ-
στηκαν οι δημοσκοπήσεις της δια-
πλοκής. Συνεχίζω, λοιπόν, με ήσυχη
συνείδηση και ευθύνη να διαπραγμα-
τεύομαι για το καλό της πατρίδας».
Ποια είναι, όμως, η διαπραγμάτευση
που συνεχίζει «για το καλό της πα-
τρίδας» ο υπουργός Εξωτερικών; Και
αξίζει κανείς να την υποστηρίξει σαν
αντίβαρο στα εθνικιστικά συλλαλητή-
ρια και στα δημαγωγικά παιχνίδια
της Νέας Δημοκρατίας; «Μπροστά σ’
ένα τέτοιο μέτωπο η μόνη επιλογή εί-
ναι η προσήλωση της κυβέρνησης
στη λύση του μακεδονικού» υποστη-
ρίζει το editorial της Εποχής της πε-
ρασμένης Κυριακής (4/2). 

Η λύση του Μακεδονικού που έχει
δεσμευτεί να φέρει, δια στόματος
πρωθυπουργού, σε πέρας η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν είναι «ισότιμη»
και «δημοκρατική», ποτέ δεν ήταν. Εί-
ναι προϊόν μιας μακρόχρονης πολιτι-
κής πιέσεων, εκβιασμών και όρων εκ
μέρους του ελληνικού κράτους απέ-
ναντι σε μια μικρή γειτονική χώρα και
αποτελεί συνέχιση της πολιτικής που
ακολούθησαν οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. 

Συγκεκριμένα: Από τη στιγμή που
το 1991 ανακοίνωσε την ανεξάρτητη
ύπαρξή της, η γειτονική δημοκρατία,
ήρθε αντιμέτωπη με την άμεση απει-
λή της εισβολής εκ μέρους της Σερ-
βίας, «λύση» που ο Μιλόσεβιτς συζη-
τούσε αρχικά με την κυβέρνηση
Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Ακολού-
θησε η συμφωνία όλων των κομμά-
των -πλην ΚΚΕ- για απόρριψη κάθε
σύνθετης ονομασίας του γειτονικού
κράτους που να περιέχει τον όρο
Μακεδονία και αμέσως μετά η πολι-
τική σκληρού εμπάργκο που υιοθέ-
τησε η κυβέρνηση Α. Παπανδρέου.

Το 1995 η πολιτική του ελληνικού
κράτους εκσυγχρονίζεται. Υπογρά-
φεται η Ενδιάμεση Συμφωνία Ελλά-
δας-Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας, όπου προ-
βλέπεται και η έναρξη διαπραγμα-
τεύσεων για μια τελική συμφωνία.
Το εμπάργκο, αφού έχει γονατίσει
την οικονομία της, σταματάει και δί-
νει τη θέση του σε μια ταχύτατη οι-

κονομική διείσδυση του ελληνικού
καπιταλισμού ώστε πολύ γρήγορα
να γίνεται -και ανεπίσημα παραμέ-
νει- πρώτος σε επενδύσεις μέσα
στην ΠΓΔΜ. Αλλά δεν περνάνε μόνο
οι τράπεζες και οι εταιρίες τα σύνο-
ρα.

Τον Αύγουστο του 2001, ο ελληνι-
κός στρατός θα εκστρατεύσει μέσα
στο έδαφος της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας συμμετέχοντας σε «ει-
ρηνευτική» δύναμη, μετά το ξέσπα-
σμα ένοπλων συγκρούσεων ανάμε-
σα στον UCK και τον στρατό της γει-
τονικής χώρας. Τον ίδιο μήνα (Εφ-
Συν) υπήρξε «απόρρητη ενημέρωση
της ελληνικής Βουλής από τους
υπουργούς Άμυνας και Εξωτερικών,
ότι σε περίπτωση κατάρρευσης της
ΠΓΔΜ, ο ελληνικός στρατός θα κα-
ταλάβει μια “υγειονομική ζώνη” βο-
ρείως των ελληνικών συνόρων». 

Θέση ισχύος

Ο ελληνικός καπιταλισμός δια-
πραγματεύεται από θέση αδιαμφι-
σβήτητης ισχύος: Το ελληνικό κρά-
τος μπλοκάρει την ένταξη της Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας στην Ευρω-
παϊκή Ένωση από το 2005 και την
ένταξη στο ΝΑΤΟ το 2008 στο Βου-
κουρέστι. Τότε η δεξιά κυβέρνηση
Καραμανλή θέτει όρο ότι για να άρει
τα βέτο σε οποιαδήποτε ένταξη θα
πρέπει να υπάρχει τελική συμφωνία
(θέση που αποδέχεται το ΝΑΤΟ). Ο
Καραμανλής και η Μπακογιάννη

προτείνουν «σύνθετη ονομασία με
γεωγραφικό προσδιορισμό, για όλες
τις χρήσεις». 

Σήμερα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ επιδιώκει μια τελική συμφω-
νία, πάνω σε αυτήν ακριβώς τη
γραμμή. Αν τελικά αυτή επιτευχθεί,
δεν θα είναι ένας «έντιμος συμβιβα-
σμός» αλλά μια συνθηκολόγηση της
γειτονικής δημοκρατίας κάτω από
το βάρος όλων αυτών των πιέσεων. 

Όπως τόνισε σε συνεντεύξεις που
έδωσε στην ΕΡΤ και στο euronews
την περασμένη βδομάδα ο υπουρ-
γός Εξωτερικών Κοτζιάς: «Έχουμε
αναλάβει να ετοιμάσουμε ένα Σύμ-
φωνο. Σ’ αυτό το Σύμφωνο θα συμ-
περιληφθούν όλα τα θέματα που εί-
ναι ανοιχτά σε σχέση με τ’ όνομα, ει-
δικό κεφάλαιο για τον αλυτρωτισμό,
αλλά και θέματα που έχουν να κά-
νουν με το μέλλον αυτής της χώρας,
την ένταξή της σε διεθνείς Οργανι-
σμούς καθώς και πολιτικές… Μερι-
κοί απαιτούν την αλλαγή του Συν-
τάγματος. Εμείς το ζητάμε, όταν αυ-
τοί ως κυβερνήσεις δεν το ζητούσαν
ποτέ. Έχω πάρα πολλά ντοκουμέντα
που κάνουν συμφωνίες με τους πιο
απίθανους, υποχωρητικούς τρό-
πους. Δεν ζητούσαμε σε όλες τις πε-
ριόδους και όλοι οι διαπραγματευ-
τές αλλαγή του Συντάγματος…».

Είναι σαφές ότι η εξωτερική πολι-
τική του Κοτζιά δεν στοχεύει απλά
στην αλλαγή του ονόματος που έχει
η γειτονική χώρα αλλά επιδιώκει επί

πλέον να διαμορφώσει τι θα λέει το
σύνταγμά της, επιδιώκει να έχει λό-
γο σε όλα τα ζητήματα. «Όλα είναι
στην διαπραγμάτευση» όπως είπε
χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτε-
ρικών, που θέτει ξεκάθαρα και προ-
θεσμίες: «Εάν δεν μπορέσουμε να
τα συμφωνήσουμε μέχρι τον Ιούνιο
που είναι η Σύνοδος Κορυφής του
ΝΑΤΟ, τί να κάνουμε; Δεν μπαίνουν
χωρίς μια συμφωνία και τους το είπε
και ο κ. Στόλτενμπεργκ. Νομίζω ότι
για πρώτη φορά είχαμε μια τόσο σα-
φή δήλωση…». 

Εντάσεις

Όσο περισσότεροι θα είναι οι όροι
που θα επιβάλει στη γειτονική χώρα
το ελληνικό κράτος και όσο μεγαλύ-
τερη θα είναι η οικονομική διείσδυ-
ση των ελληνικών τραπεζών και βιο-
μηχανιών μέσα σε αυτό, τόσο περισ-
σότερο οι εντάσεις θα φουντώνουν.
Η συμμετοχή και των δύο χωρών
στο ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να  μειώσει
τις εντάσεις. Όπως και μια ενδεχό-
μενη ένταξη της γειτονικής δημο-
κρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
των μνημονίων, θα φέρει ακόμη με-
γαλύτερη καταπίεση και αγανάκτη-
ση για την ταλαιπωρημένη εργατική
τάξη και τον λαό της.

Πραγματική κίνηση στην κατεύ-
θυνση μιας λύσης για το Μακεδονι-
κό θα ήταν η ελληνική κυβέρνηση, κι
ακόμη περισσότερο μια κυβέρνηση
που θέλει να λέγεται της Αριστεράς,

να αφήσει τους γείτονες να αποφα-
σίσουν οι ίδιοι το όνομα που θέλουν
να έχουν και χρησιμοποιούν ήδη
εδώ και χρόνια. Και ταυτόχρονα,
βγάζοντας την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ
και την ΕΕ, να δώσει το παράδειγμα
σε όλα τα Βαλκάνια ότι η ειρήνη και
η καλή γειτονία δεν περνάνε μέσα
από την υποταγή στον Τραμπ και
στην Μέρκελ, δεν περνάνε μέσα από
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και λιτό-
τητα, αλλά μέσα από την ενότητα
της εργατικής τάξης και την αλλη-
λεγγύη των λαών.

Πριν από τρία χρόνια, πολύς κό-
σμος του κινήματος και της Αριστε-
ράς, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε
όλα τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, έλ-
πιζε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η δύναμη που
θα μπορούσε να προχωρήσει σε τέ-
τοιου είδους τομές, σε τομές όχι μό-
νο όσον αφορά στα μνημόνια αλλά
και απέναντι στον ρατσισμό και στον
εθνικισμό. Αυτή την προοπτική την
εγκατέλειψε η κυβέρνηση Τσίπρα.

Σε όλους εκείνους και εκείνες,
που θέλουν την ειρηνική συνύπαρξη
στα Βαλκάνια, που σιχαίνονται το
εθνικιστικό μίσος και τα πολεμοκά-
πηλα κηρύγματα χουντικών και πα-
πάδων, που δεν θέλουν να δουν τη
Χρυσή Αυγή να ανασταίνεται μέσα
στον εθνικιστικό πυρετό (και δεν εί-
ναι καθόλου λίγοι συγκρίνοντας με
25 χρόνια πριν) χρειάζεται να δώ-
σουμε εκείνη την Αριστερά που τους
αξίζει και μας αξίζει: Μια Αριστερά
αντικαπιταλιστική, μια Αριστερά διε-
θνιστική προσηλωμένη στο ταξικό
συμφέρον της εργατικής τάξης και
όχι στα «εθνικά συμφέροντα» των
αφεντικών.

Όπως γράφει ο Πέτρος Κωνσταν-
τίνου στο άρθρο του στα Ενθέματα
της Αυγής της Κυριακής: “Χρειάζε-
ται να πιάσουμε το νήμα των αντιπο-
λεμικών αγώνων του 1999 τότε που
το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα αν-
τιτάχθηκε στην επέμβαση του ΝΑΤΟ
και κέρδισε την συμπάθεια όλων των
εργατών της περιοχής. Στην Ελλά-
δα, έχουμε πλούσια εμπειρία αγώ-
νων ενάντια στους εκβιασμούς της
ΕΕ με τα μνημόνια. Είναι τραγικό να
στέκεται η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
στο πλευρό της ΕΕ και του ΝΑΤΟ
για να υποχρεωθεί η κυβέρνηση των
Σκοπίων να υπογράψει «μνημόνια»
για το όνομα της χώρας της.

Είναι ώρα να προβάλουμε την διε-
θνιστική αλληλεγγύη των εργατών
ενάντια στα συμφέροντα των καπι-
ταλιστών που δεν διστάζουν να παί-
ζουν το χαρτί του εθνικισμού, πλάι
σε αυτό του ρατσισμού και να λει-
τουργούν σαν θερμοκήπιο για την
ακροδεξιά και τους φασίστες. Λέμε
όχι στα εθνικιστικά συλλαλητήρια
και συνεχίζουμε. Η διεθνής κινητο-
ποίηση κατά του ρατσισμού και του
φασισμού στις 17 Μάρτη θα είναι το
επόμενο βήμα για να μην αφήσουμε
τους νεοναζί να πάρουν αέρα από
την εθνικιστική υστερία”.

Γιώργος Πίττας

Το Μακεδονικό

Οι εκβιασμοί 
δεν είναι
αριστερή πολιτική
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Καπιταλισμός και διαφθορά: 
η μόνη “κάθαρση” είναι η ανατροπή

Τ
ο σκάνδαλο Novartis έρχεται να επιβεβαι-
ώσει για άλλη μια φορά ότι ο καπιταλισμός
είναι ένα σύστημα βρόμικο αλλά και απο-

σταθεροποιημένο, ακριβώς γιατί είναι ένα σύ-
στημα που στηρίζεται στον τυφλό ανταγωνισμό
ανάμεσα σε αδίστακτα συμφέροντα που ελέγ-
χουν τεράστια κεφάλαια. 

Όλα τα στοιχεία είναι εκεί: το σκάνδαλο δεν
είναι στενά ελληνικό, είναι διεθνές. Οι αποκαλύ-
ψεις ξεκίνησαν από τις ΗΠΑ και στοχεύουν μια
πολυεθνική με έδρα την Ευρώπη. Όπως πριν
από λίγο καιρό οι αποκαλύψεις για τους ρύπους
των εξατμίσεων ήταν ένα σκάνδαλο της Volk-
swagen που ξεσκεπάστηκε στην Αμερική. Οι εμ-
πορικοί πόλεμοι δεν γίνονται μόνο με δασμούς
και υποτιμήσεις νομισμάτων αλλά και με ξεσκέ-
πασμα του “αθέμιτου ανταγωνισμού” των αντί-
παλων εταιρειών.

Το σκάνδαλο δεν είναι στενά οικονομικό, αγ-
καλιάζει (και αποσταθεροποιεί) το πολιτικό σύ-

στημα. Για την ελληνική περίπτωση, αυτό είναι
προφανές καθώς εμπλέκονται πρώην πρωθυ-
πουργοί και υπουργοί. Αλλά το ίδιο ισχύει και
για άλλες χώρες. Η πολιτική των περικοπών στις
δημόσιες δαπάνες για τα κοινωνικά αγαθά και
των ιδιωτικοποιήσεων για τις δημόσιες υπηρε-
σίες είναι ο κοινός παρονομαστής σε όλες αυτές
τις περιπτώσεις. Όσο πιο επιθετικά ασκείται αυ-
τή η πολιτική, τόσο πιο πολύ ανοίγουν τα περι-
θώρια για τα αρπακτικά της αγοράς να μοιρά-
ζονται την πίτα με αθέμιτους τρόπους και να
διαπλέκονται με τους πολιτικούς φορείς που την
προωθούν.

Τρίζουν

Ταυτόχρονα, αυτός ο κυριολεκτικά φαύλος
κύκλος πολώνει τις ταξικές διαφορές μέσα στην
κοινωνία και κάνει να τρίζουν οι θεσμοί που προ-
σπαθούν να εξασφαλίσουν τη συναίνεση των
πολλών για την ηγεμονία των λίγων ισχυρών του
πλούτου. Τα πολιτικά κόμματα που διαχειρίστη-
καν τη νεοφιλελεύθερη επίθεση των καπιταλι-
στών βρίσκονται σε κρίση στην ίδια την καρδιά
του συστήματος. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα
απλωμένη η οργή για τα λαμόγια και τα σκάνδα-
λά τους.

Κι όμως, την ίδια ώρα που οι οικονομικές και
πολιτικές κρίσεις του καπιταλισμού παίρνουν
ανεξέλεγκτες διαστάσεις, διάφοροι συνωμοσιο-
λόγοι προσπαθούν να κρύψουν αυτή την εικόνα
πίσω από ιστορίες για αγρίους. Στην περίπτωση

της Novartis έχουμε την ηγεσία της ΝΔ να βλέ-
πει συνωμοσία FBI-Τσίπρα-δικαστικών για να
σπιλωθούν “άσπιλα” στελέχη όπως ο Άδωνις και
ο Σαμαράς. Η πιο ακραία συνωμοσιολογία στην
ιστορία ήταν εκείνη που είχαν κατασκευάσει οι
Ναζί για να “ερμηνεύουν” την οικονομική κρίση
ως σχέδιο των Εβραίων. Σήμερα, η ακροδεξιά
ξαναπιάνει αυτό το μοτίβο, άλλοτε αντισημιτικά
ατόφιο, άλλοτε σαν ισλαμοφοβία, πάντα ρατσι-
στικά ενάντια σε πρόσφυγες και μετανάστες.

Όλα αυτά κάνουν ακόμη πιο επιτακτικό το κα-
θήκον για την Αριστερά να προσφέρει γνήσιες
εναλλακτικές λύσεις. Δεν μπορούμε να στηρι-
χτούμε απλά στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες
ότι τάχα θα φέρουν “κάθαρση”, γιατί έχουν απο-
τύχει σε αυτή την προσπάθεια ξανά και ξανά στο
παρελθόν. Αλλά και για έναν ακόμη πιο σημαντι-
κό λόγο: δεν αρκεί να τιμωρηθούν μόνο οι πολι-
τικοί που λαδώθηκαν, πρέπει να κοπεί ο μηχανι-
σμός που οργανώνει συστηματικά το λάδωμα.

Η κρατικοποίηση της φαρμακοβιομηχανίας
χωρίς αποζημίωση για τους καπιταλιστές και με
επιβολή εργατικού ελέγχου είναι ένα ριζικό μέ-
τρο που έχει διπλό όφελος. Πρώτο, αφαιρεί τον
έλεγχο από το βρόμικο κύκλωμα που παίζει παι-
χνίδια με την υγεία του κόσμου και δίνει τη δυ-
νατότητα στον κόσμο της δουλειάς να προσανα-
τολίσει την παραγωγή στις πραγματικές ανάγ-
κες. Και δεύτερο, μπορεί να κάνει το φάρμακο
κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα, ώστε να
έχουν πρόσβαση σε αυτό όλοι οι άνθρωποι που
σήμερα το στερούνται. Οι γιατροί, οι ερευνητές,
οι νοσηλεύτριες και όλοι οι εργαζόμενοι στη βιο-
μηχανία, στο εμπόριο και στην κατανάλωση των
φαρμάκων στα νοσοκομεία, μαζί με τους εκπρο-
σώπους των ασθενών μπορούν να ελέγξουν την
κατάσταση που τώρα έχει ξεφύγει.

Αυτά μπορούν να είναι βήματα για να φτάσου-
με στη συνολική λύση του προβλήματος, την
ανατροπή του συστήματος που σαπίζει μέσα
στα σκάνδαλά του.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

24ωρη απεργία ετοιμάζουν
εργαζόμενοι στην Εγνατία οδό
που έχουν αποφασίσει πως
οποιαδήποτε στιγμή κυβέρνηση
και ΤΑΙΠΕΔ αποφασίσουν να ξε-
κινήσουν την διαδικασία δημο-
πράτησης του μεγαλύτερου αυ-
τοκινητόδρομου της χώρας θα
κατέβουν για να διαδηλώσουν
στην Αθήνα.

“Το ΤΑΙΠΕΔ βιάζεται. Έχει στεί-
λει υπομνήματα για την όσο το
δυνατόν γρηγορότερη έναρξη
των διαδικασιών δημοπράτησης.
Η πρώτη ημερομηνία που δώσανε
ήταν για τις 16 Φεβρουαρίου.
Ωστόσο απ' ότι φαίνεται τα μαγει-
ρέματα δεν έχουν καταλήξει ακό-
μα αφού υπάρχουν προτάσεις για
αναβολή της διαδικασίας για κά-
ποιες βδομάδες ακόμα. 

Ωστόσο από τη μεριά μας εί-
μαστε έτοιμοι. Ενημερώνουμε
τους συνάδελφους και ετοιμαζό-
μαστε για τη μάχη που έχουμε
μπροστά μας. Ακόμα και αν τε-
λευταία στιγμή αποφασίσουν να
επιταχύνουν τις διαδικασίες
εμείς έχουμε πάρει απόφαση
για απεργία και για κινητοποί-
ηση στην Αθήνα στην πλατεία
Κλαυθμώνος μπροστά στο κτή-
ριο του ΤΑΙΠΕΔ”, δήλωσε στην
ΕΑ ο Γιώργος Γουδέβενος,
εκλεγμένος στο ΔΣ του Συλλό-
γου Εργαζόμενων στην Εγνατία
με την παράταξη “Αριστερός
Κλάδος”.

Την ώρα που η ΕΑ πήγαινε
στο τυπογραφείο θα ανακοινω-
νόταν από τη διοίκηση της Εγνα-
τίας ΑΕ αν η διαδικασία δημο-
πράτησης θα ξεκίναγε στις 16
Φεβρουαρίου ή θα έπαιρνε ανα-
βολή για ακόμα μια βδομάδα. 

ΣΤΟΠ
στις ιδιωτικο -
ποιήσεις

ΕΓΝΑΤΙΑ

6/10/16, Απεργία των εργαζόμενων στα νοσοκομεία
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Τ
ο σκάνδαλο της Novartis στην
Ελλάδα εμπλέκει δέκα πρωτο-
κλασάτα στελέχη της ΝΔ και

του ΠΑΣΟΚ της περιόδου από το
2006 έως τις αρχές του 2015, συμ-
περιλαμβανομένων δύο πρώην πρω-
θυπουργών (Σαμαράς και Πικραμέ-
νος) και οκτώ πρώην υπουργών (Γ.
Στουρνάρας, Ε. Βενιζέλος, Δ. Αβρα-
μόπουλος, Α. Λυκουρέντζος, Γ. Κου-
τρουμάνης, Ά. Γεωργιάδης, Σ. Σαλ-
μάς, Α. Λοβέρδος).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή
της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Στα ονόματα που
περιλαμβάνονται στη δικογραφία,
συναντά κανείς την αφρόκρεμα της
υποκρισίας των προηγούμενων χρό-
νων: όλοι αυτοί που τα “πήραν”, την
ίδια περίοδο, έφερναν και ψήφιζαν
δύο μνημόνια, μας μίλαγαν για τις
“σπατάλες με τα φάρμακα” και μας
κουνούσαν το δάκτυλο γιατί “ζούσα-
με πάνω από τις δυνατότητες μας”
καλώντας μας να δεχτούμε τα μνη-
μόνια ως… ευλογία!»

Η ελβετική, γερμανικών συμφερόν-
των, πολυεθνική Νovartis ιδρύθηκε
το 1996 (με τη συγχώνευση των, με
αμαρτωλό παρελθόν, εταιρειών Ci-
ba-Geigy και Sandoz). Είναι η τρίτη
μεγαλύτερη φαρμακοβιομηχανία
στον κόσμο (πίσω από την αμερικάνι-
κη Johnson & Johnson και τη γερμα-
νική Bayer), έχει 120.000 εργαζόμε-
νους, διανέμει φάρμακά της σε πε-
ρισσότερες από 180 χώρες και σε
περίπου 1 δισεκατομμύριο ανθρώ-
πους. Μόνο το 2016 τα συνολικά της
έσοδα σε παγκόσμιο επίπεδο ήταν
λίγο κάτω από τα 50 δισεκατομμύρια
δολάρια. Μέσα σε 20 χρόνια κατάφε-
ρε να φτάσει στην κορυφή της φαρ-
μακευτικής βιομηχανίας με μια επι-
θετική πολιτική εξαγορών άλλων
εταιρειών του κλάδου. Στην ελληνική
αγορά μπήκε το 1996, έχει περίπου
400 εκατομμύρια ετήσια έσοδα και
το μερίδιό της στην εγχώρια φαρμα-
κευτική αγορά ξεπερνά το 10%. 

Κέρδος

Στη λειτουργία της Novartis, όπως
και κάθε φαρμακοβιομηχανίας στον
καπιταλισμό, ο μοναδικός της στό-
χος είναι το κέρδος με κάθε μέσο.
Και για να πάρει όσο το δυνατόν με-
γαλύτερο κομμάτι από την κερδοφό-
ρα πίτα των πωλήσεων φαρμάκου
από τους ανταγωνιστές της, οι δω-
ροδοκίες και οι «αθέμιτες πρακτι-
κές» είναι κανόνας.

H Novartis έχει εμπλακεί σε σκάν-
δαλα σε μια σειρά από χώρες (ΗΠΑ,
Ινδία, Κίνα, Ιταλία, Νότια Κορέα,
Τουρκία, Ιαπωνία). Για όλες αυτές
τις γνωστές υποθέσεις φροντίζει να
πληρώνει τα πρόστιμα που τις επι-
βάλλονται για να «καθαρίσει» και συ-
νεχίζει με το ίδιο «επιθετικό marke-
ting» μέχρι να βγει στη φόρα το επό-
μενο σκάνδαλο και πάλι από την αρ-
χή. Ο λόγος είναι απλός: Ο «αθέμι-
τος ανταγωνισμός» της αποφέρει
αστρονομικά κέρδη ενώ το ρίσκο για
τυχόν αποκάλυψη κάποιου σκανδά-

λου είναι και μικρό και αμελητέο οι-
κονομικά μπροστά στα κέρδη της. 

Για παράδειγμα, το 2005, ύστερα
από καταγγελίες ανταγωνιστών της,
η αμερικάνικη δικαιοσύνη την έκρινε
ένοχη για δωροδοκίες και το 2010
αποδεχόμενη την ενοχή της κατέβα-
λε αποζημίωση ύψους 422,5 εκατομ-
μυρίων δολαρίων. Αλλά αυτό δεν
την εμπόδισε να συνεχίσει το ίδιο
«έργο» και την περίοδο 2013 – 2015.
Οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρ-
χές και πάνω από 40 πολιτείες των
ΗΠΑ μήνυσαν ξανά τη Novartis, για
δωροδοκία. Η ομοσπονδιακή κυβέρ-
νηση των ΗΠΑ, απαίτησε αποζημιώ-
σεις 3,35 δις δολαρίων, ωστόσο με-
τά από συμβιβασμό η Νοvartis κλή-
θηκε να καταβάλει μόλις 390 εκα-
τομμύρια δολάρια και η υπόθεση
έκλεισε. 

Το σκάνδαλο στην Ελλάδα δεν
διαφέρει από όσα σκάνδαλα βγήκαν
στο φως ανά τον κόσμο τα προ-
ηγούμενα χρόνια με πρωταγωνιστή
τη Novartis. 

Η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελ-
λάδα από 0,9% του ΑΕΠ το 2000
εκτινάχτηκε στο 2,2% το 2009 για
προσγειωθεί στο 1,5% το 2012. Την
ίδια περίοδο δαπανήθηκαν 68 δισ.
ευρώ για φάρμακα, με τα 47 δισ. ευ-
ρώ να αποτελούν δημόσια δαπάνη
(ασφαλιστικά ταμεία και κράτος).
Σύμφωνα με τη δικογραφία, υπολο-
γίζεται ότι αν την περίοδο αυτή η
Ελλάδα δαπανούσε ως ποσοστό του
ΑΕΠ της για φάρμακα όσα δαπανού-
σαν κατά μέσο όρο οι υπόλοιπες χώ-
ρες της Ε.Ε. τότε θα είχαν ξοδευτεί
περί τα 33 δισ. ευρώ λιγότερα από
όσα ξοδεύτηκαν. Αυτό ήταν το
«πάρτυ του φαρμάκου» που γέμιζε

τα ταμεία των φαρμακοβιομηχανιών. 
Η κυβέρνηση Τσίπρα υψώνει τη

«σημαία της κάθαρσης». Ταυτόχρο-
να, όμως, συνεχίζει την ίδια πολιτική
των σαμαροβενιζέλων, και στο χώρο
των φαρμάκων και της υγείας. Μία
μνημονιακή πολιτική που δεν ακουμ-
πάει τα υπερκέρδη των φαρμακοβιο-
μηχανιών, που μειώνει τις δημόσιες
φαρμακευτικές δαπάνες και αναγκά-
ζει τον κόσμο να πληρώνει περισσό-
τερα για να πάρει φάρμακα με χαμη-
λότερους μισθούς και συντάξεις,
που διατηρεί τον ίδιο αμαρτωλό νό-
μο για τις προμήθειες στο ΕΣΥ. Μία
πολιτική που αποτελεί θερμοκήπιο
για νέα σκάνδαλα. 

Δαπάνη

Στο πολυνομοσχέδιο της κυβέρνη-
σης, τον Οκτώβριο του 2015, για την
υλοποίηση των δεσμεύσεων του 3ου
μνημονίου, ο στόχος, σε συμφωνία
με τους δανειστές, ήταν «να μπει τά-
ξη στο χώρο του φαρμάκου». Η «τά-
ξη» σήμαινε τη δραστική μείωση της
δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης
(τη συμμετοχή του κράτους και των
ασφαλιστικών ταμείων στην αγορά
φαρμάκων) με ταυτόχρονη αύξηση
της ιδιωτικής δαπάνης (τη συμμετο-
χή των ασθενών στην αγορά φαρμά-
κων) για να μην κλονιστεί και η κερ-
δοφορία των φαρμακοβιομηχανιών. 

Η κυβέρνηση πρόβαλε τότε τη μεί-
ωση της λιανικής τιμής των φαρμά-
κων στη "θετική λίστα" (αφορά τα
φάρμακα που αποζημιώνονται από
τα ασφαλιστικά ταμεία) ως ένα «φι-
λολαϊκό μέτρο» για όσους έχουν
ανάγκη φαρμακευτική αγωγή. 

Η πραγματικότητα όμως ήταν πο-
λύ διαφορετική. Η συμμετοχή των

ασφαλισμένων στην αγορά φαρμά-
κου είναι σήμερα στο 30% από το
9% που ήταν προ μνημονίων.

Την ίδια στιγμή, ο ΕΟΠΥΥ, σύμφω-
να με το τρίτο μνημόνιο, έχει έναν
ετήσιο πετσοκομμένο και «κλειστό
προϋπολογισμό» για φάρμακα ίσο
με 1,94 δισ. ευρώ το χρόνο. Σ' αυτό
το ποσό έχουν συμπεριληφθεί και οι
δαπάνες των εμβολίων, που πριν
αποτελούσαν ξεχωριστό κονδύλι,
καθώς και νέα πρωτότυπα και πιο
ακριβά φάρμακα που παράγονται
κυρίως από τις πολυεθνικές φαρμα-
κοβιομηχανίες τύπου Novartis. 

Όσο μικραίνει το ποσό που δαπα-
νά το κράτος για τη δημόσια φαρμα-
κευτική δαπάνη, όσο υπάρχει ο
"κλειστός προϋπολογισμός" του ΕΟ-
ΠΥΥ τόσο θα μεγαλώνει και ο "αθέ-
μιτος ανταγωνισμός" ανάμεσα στις
φαρμακοβιομηχανίες (ελληνικές και
πολυεθνικές) αλλά και το δίπολο
«εκβιασμός – διαπλοκή» ανάμεσα σε
φαρμακοβιομηχανίες και κυβερνή-
σεις προκειμένου να διεκδικήσουν
μεγαλύτερο ή να χάσουν όσο το δυ-
νατόν λιγότερο μερίδιο. Και οι φαρ-
μακοβιομηχανίες ξέρουν πολύ καλά
να εκβιάζουν. 

Η οργή του κόσμου για το «σκάν-
δαλο Novartis» είναι στο κόκκινο. Ο
συνταξιούχος που δεν έχει ευρώ για
να πληρώσει τα φάρμακά του, βλέπει
πρωθυπουργούς και υπουργούς, αυ-
τούς δηλαδή που του κόψανε τη
σύνταξη, να έχουν τσεπώσει εκατομ-
μύρια για να ανεβάζουν τις τιμές των
φαρμάκων, που δεν μπορεί να αγο-
ράσει, για να κερδίζει εκατομμύρια η
κάθε Novartis. Έχει κάθε δίκιο να
απαιτεί, και μαζί του όλη η εργατική
τάξη, ότι δεν θα κουκουλωθεί το

σκάνδαλο Novartis με ένα πρόστιμο
όπως σε άλλες χώρες. Είναι υπόθε-
ση του εργατικού κινήματος να βάλει
όλα τα λαμόγια της Novartis, των κυ-
βερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και όλων
όσων είναι μπλεγμένοι στη φυλακή. 

Οργή

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ: «Η οργή του κόσμου
για το “σκάνδαλο Novartis” δεν πρέ-
πει να σταματήσει στην απαίτηση να
τιμωρηθούν όσοι κατάκλεψαν τον ελ-
ληνικό λαό. Πρέπει να μετατραπεί σε
δυνάμωμα της πάλης ενάντια στη
μνημονιακή πολιτική και αυτής της
κυβέρνησης και όλων όσοι στηρίζουν
τέτοιες πολιτικές. Οι αγώνες των ερ-
γαζόμενων στα νοσοκομεία, ενάντια
στην διάλυση της δημόσιας υγείας,
δείχνουν το δρόμο. Πραγματική λύ-
ση για να πάψουν τέτοιου τύπου
σκάνδαλα είναι η δημόσια, ποιοτική
και δωρεάν υγεία και φαρμακευτική
αγωγή για όλες και όλους. Κρατικο-
ποίηση, χωρίς αποζημίωση, των φαρ-
μακοβιομηχανιών με εργατικό έλεγ-
χο και κεντρικό σχεδιασμό στην πα-
ραγωγή αλλά και στην έρευνα νέων
φαρμάκων για την αντιμετώπιση
όλων των γνωστών ασθενειών. Καμία
εμπλοκή του ιδιωτικού κεφαλαίου
στο χώρο της υγείας. Επανασύστα-
ση και στελέχωση του ΕΟΦ με μονα-
δικό κριτήριο τον πλήρη επιστημονι-
κό έλεγχο των φαρμάκων για την
προστασία των ασθενών. Για να
μπουν οι ανάγκες μας πάνω από τα
κέρδη των καπιταλιστών, για να τε-
λειώνουμε μ' αυτό το σύστημα που
"τρέφεται" με σκάνδαλα».

Σήμερα υπάρχει από τη μία η τε-
ράστια πρόοδος στην παραγωγή κα-
τάλληλων φαρμάκων, εμβολίων, δια-
γνωστικών εργαλείων και μεθόδων
αλλά την ίδια στιγμή σε όλο τον πλα-
νήτη εκατομμύρια παιδιά πεθαίνουν
επειδή δεν έχουν εμβολιαστεί παρό-
λο που υπάρχουν τα κατάλληλα εμ-
βόλια.

Η αιτία βρίσκεται στο γεγονός ότι
στον καπιταλισμό το φάρμακο είναι
εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό.
Για τις φαρμακοβιομηχανίες η παρα-
γωγή φαρμάκων για τη θεραπεία
ασθενειών αποτελεί το μέσο για την
επίτευξη της κερδοφορίας τους και
όχι ο κύριος και μοναδικός σκοπός
τους. Το ποια φάρμακα θα βγουν
στην αγορά και σε τι ποσότητες και
σε τι τιμές, οι έρευνες για την ανα-
κάλυψη νέων φαρμάκων, όλα αυτά
καθορίζονται όχι από τις ανάγκες
μας αλλά από το κέρδος μίας χού-
φτας φαρμακοβιομηχανιών και αυτό
είναι το πιο μεγάλο σκάνδαλο.

Γιώργος Ράγκος

ΣΚΑΝΔΑΛΟ NOVARTIS  Συνειδητή πολιτική
φαρμακοβιομηχανιών και κυβερνήσεων

Από το συλλαλητήριο συνταξιούχων, Δεκέμβρης 2016



Τ
ο 15ο συνέδριο της ΠΟΕ-
ΔΗΝ ξεκινάει στο Νοβο-
τέλ την Τετάρτη 14/2 και

θα ολοκληρωθεί την Παρα-
σκευή 16/2. Ο κλάδος των ερ-
γαζόμενων στα δημόσια νοσο-
κομεία, είναι από τους πιο δρα-
στήριους κινηματικά τα τελευ-
ταία χρόνια. Αμέτρητες είναι οι
κινητοποιήσεις από νοσοκομείο
σε νοσοκομείο σε όλη τη χώρα. 

Αναντικατάστατος για την
ύπαρξη όλης αυτής της αγωνι-
στικής δραστηριότητας, είναι ο
ρόλος του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων και των αντικαπι-
ταλιστών υγειονομικών του δι-
κτύου Νυστέρι. Με τον οριζόν-
τιο συντονισμό σωματείων, ερ-
γασιακών επιτροπών κι απλών
εργαζόμενων, πάρθηκαν δεκά-
δες πρωτοβουλίες για κινητο-
ποιήσεις, φέρνοντας και νικηφό-
ρα αποτελέσματα. Από το 25ευ-
ρω εισιτήριο του Άδωνι Γεωρ-
γιάδη που δεν πέρασε, μέχρι
πιο πρόσφατα την ανανέωση
των συμβάσεων για 4.000 εργα-
ζόμενους μέσω ΟΑΕΔ.

Πάνω σε αυτή την πλούσια εμ-
πειρία χρειάζεται να πατήσει το
15ο συνέδριο και να καταλήξει σε
ένα νέο απεργιακό πρόγραμμα
για τη διεκδίκηση της σωτηρίας
του Ε.Σ.Υ. Οι αντιπρόσωποι στο
συνέδριο καλούνται να λάβουν
τις απαραίτητες αποφάσεις, μέσα
στην τρικυμία που έχει ξεσπάσει
στο χώρο της Υγείας με το σκάν-
δαλο της Νοβάρτις και τη δυσω-
δία που αναδύεται από τα αλισβε-
ρίσια των “αφεντικών” του φαρ-
μάκου με πρώην υπουργούς και
στελέχη κυβερνήσεων.

Το σκάνδαλο ανέδειξε τη δι-
είσδυση του ιδιωτικού κεφαλαί-
ου στους χώρους της δημόσιας
Υγείας η οποία δεν περιορίζεται
στις φαρμακοβιομηχανίες. Η
παρουσία πλούσιων ιδιωτών,
“χορηγών” στα τσακισμένα από
την υποχρηματοδότηση και τις
ελλείψεις δημόσια νοσοκομεία,
έχει εντατικοποιηθεί τα χρόνια
των μνημονίων. Είναι ένα μονο-
πάτι προς την ιδιωτικοποίηση
και είναι μια από τις μάχες που
θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι
υγειονομικοί. Αλλά δεν είναι η
μόνη. Η υποχρηματοδότηση και
οι ελλείψεις προσωπικού έχουν
γονατίσει το Ε.Σ.Υ. Τα στοιχεία
της έρευνας σχετικά με τις Μο-
νάδες Εντατικής Θεραπείας
(ΜΕΘ) που δημοσίευσε η ομο-
σπονδία την τελευταία βδομά-
δα, είναι τρομακτικά. Την ίδια
στιγμή που όλος ο επίσημος πο-
λιτικός κόσμος “κόπτεται” για
τη Μακεδονία και το όνομά της,
στα νοσοκομεία της Δυτικής
Μακεδονίας, μιας περιοχής με
300 χιλιάδες κατοίκους, υπάρ-
χουν μόλις 4 κρεβάτια ΜΕΘ. Σε

ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν
500 κλίνες ΜΕΘ ενώ σύμφωνα
με την έρευνα θα έπρεπε να λει-
τουργούν τουλάχιστον 3.500. 

Προσλήψεις

Ελλείψεις δεν είναι μόνο αυ-
τές που εντοπίζονται στις υπο-
δομές και τα υλικά εξ αιτίας της
υποχρηματοδότησης. Σημαντι-
κότερη απ'όλες είναι η έλλειψη
σε εργαζόμενους. Το πάγωμα
των προσλήψεων που έχουν
επιβάλλει οι μνημονιακές πολι-
τικές έχουν δημιουργήσει δεκά-
δες χιλιάδες κενά σε γιατρούς,
νοσηλευτικό και διοικητικό προ-
σωπικό. Η εξαντλητική υπερερ-
γασία 24ωρα ολόκληρα είναι
καθημερινότητα για γιατρούς
και νοσηλευτές και μάλιστα με
διαρκώς μειούμενους μισθούς.
Τελευταία επίθεση σε αυτό τον
τομέα ήταν το πρόσφατο πολυ-
νομοσχέδιο που επιχειρεί να
βάλει ξανά επί τάπητος την πε-
ρικοπή του ανθυγιεινού επιδό-
ματος για κατηγορίες εργαζο-
μένων, συμπεριλαμβανομένων
και αυτών που δουλεύουν στα

νοσοκομεία! Λες και χρειάζεται
ιδιαίτερες γνώσεις για να κατα-
λάβει κανείς αν είναι ανθυγιεινή
ή όχι η εργασία σε νοσοκομείο. 

Αυτή που από κοινού κάνουν οι
μόνιμοι με τους συναδέλφους
τους που εργάζονται με ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας. Συμβασι-
ούχοι, προγράμματα του ΟΑΕΔ,
επικουρικοί. Η κυβέρνηση προ-
σπάθησε να μπαλώσει μεγάλες
τρύπες, με λίγη κλωστή και κακό
ράψιμο. Οι χιλιάδες ελαστικά ερ-
γαζόμενοι πρόσφεραν μια απα-
ραίτητη ανάσα στα ταλαιπωρη-
μένα νοσοκομεία. Ο αριθμός
τους όμως δεν φτάνει να καλύψει
τα τεράστια κενά, την ίδια στιγμή
που το καθεστώς εργασίας τους
σημαίνει ότι κάθε τόσο απειλούν-
ται με τη λήξη της σύμβασής
τους και την απόλυση. 

Η μάχη για μαζικές προσλή-
ψεις και μονιμοποίηση των ελα-
στικά εργαζόμενων θα πρέπει
να είναι κυρίαρχη στην ατζέντα
του συνεδρίου. Αυτό ξεκινάει
από την αρχή του νωρίς το
πρωί της Τετάρτης 14/2, και την
νομιμοποίηση των αντιπροσώ-
πων. Τότε που κανένα σωματείο
κι αντιπρόσωπος δεν πρέπει να
κοπεί γιατί έγραψε συμβασιού-
χους ή γιατί είναι ο ίδιος συμ-
βασιούχος. Η κρίσιμη μάχη των
προσλήψεων, της χρηματοδό-
τησης και της μόνιμης και στα-
θερής εργασίας απαιτεί ενωμέ-
νους εργαζόμενους σε δυνατά
σωματεία κι όχι υπόκλιση στους
διαχωρισμούς που επιβάλουν οι
κυβερνήσεις και τα μνημόνια.

Σ.Μ.
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Νοσοκομεία
υποταγμένα 
στις εταιρίες!

Το πραγματικό σκάνδαλο είναι ότι το φάρμα-
κο αποτελεί πεδίο ισχυρού οικονομικού αν-

ταγωνισμού μεταξύ των πολυεθνικών φαρμακευ-
τικών ομίλων, από την διαδικασία της παραγω-
γής μέχρι και την κυκλοφορία του.

Από το Μάιο του 2004, με την εφαρμογή της
ευρωπαϊκής οδηγίας για την εναρμόνιση των κα-
νονισμών και της δημιουργίας κοινού ρυθμιστι-
κού πλαισίου για την διεξαγωγή των κλινικών δο-
κιμών σε όλες τις χώρες μέλη της Ε.Ε, οι φαρ-
μακοβιομηχανίες πατήσανε γερά μέσα στα δη-
μόσια νοσοκομεία υπογράφοντας συμβάσεις
διεξαγωγής φαρμακευτικών πρωτοκόλλων με τις
διοικήσεις των νοσοκομείων. Με λίγα λόγια οι
φαρμακοβιομηχανίες σε συνεργασία με τις διοι-
κήσεις κάνουν τις κλινικές δοκιμές των φαρμά-
κων στα δημόσια νοσοκομεία. Στις συμβάσεις
αυτές υπογράφουν η φαρμακευτική εταιρία “ως
χορηγός”, το νοσοκομείο, κάποιος γιατρός ως
“επιστημονικός υπεύθυνος” κι ο ΕΛΚΕ. 

«Πρωτοπόρα» νοσοκομεία στον τομέα αυτό
κατά την εκτίμηση του Συνδέσμου Φαρμακευτι-
κών Επιχειρήσεων Ελλάδας είναι τα νοσοκομεία
Αγ. Αναργύρων, Πανεπιστημιακά Πατρών, Λάρι-
σας, Ηρακλείου, το Παπαγεωργίου κ.α.

Αυτό που προβάλλεται ως επιχειρηματολογία
από Υπουργείο και φαρμακοβιομηχάνους είναι
ότι έτσι διατίθεται το νέο φάρμακο δωρεάν
στους ασθενείς τουλάχιστον στο στάδιο έρευ-
νας, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και
εισρέουν κεφάλαια από τις φαρμακοβιομηχανίες
στα δημόσια νοσοκομεία.

Κερδοφορία

Η αλήθεια όμως είναι ότι με αυτόν τον τρόπο
οι πολυεθνικές στο φάρμακο εκμεταλλευόμενες
το δημόσιο σύστημα Υγείας και τις δυνατότητες
που παρέχει, παράγουν τα νέα φάρμακα με ελά-
χιστο κόστος, τα οποία διαθέτουν στην αγορά
στο πολλαπλάσιο της τιμής τους αυξάνοντας
κατακόρυφα την κερδοφορία τους. 

Την ίδια στιγμή τα δημόσια νοσοκομεία έναντι
ενός μικρού αντίτιμου παραχωρούν την υλικοτε-
χνική τους υποδομή υπενοικιάζοντας εν’ αγνοία
του το προσωπικό του νοσοκομείου στον κάθε
φαρμακοβιομήχανο, προκειμένου να διεξαχθούν
οι μελέτες που αφορούν την αποτελεσματικότη-
τα του νέου φαρμάκου.

Οι φαρμακοβιομήχανοι χρησιμοποιούν ως επι-
χείρημα το παράδειγμα του Βελγίου, το οποίο
χρηματοδοτεί όλο το νοσοκομειακό του σύστημα
μέσω των οικονομικών ανταλλαγμάτων που λαμ-
βάνει από φαρμακευτικές εταιρείες για κλινικές
μελέτες. Το παράδειγμα αυτό μόνο με εφιάλτη
μπορεί να συγκριθεί αφού οδηγεί αναμφίβολα
στο συμπέρασμα ότι ο στόχος τους είναι ένα σύ-
στημα Υγείας απόλυτα εναρμονισμένο με τα
συμφέροντα των μονοπωλίων στο φάρμακο, κα-
θυποταγμένο στους όρους της αγοράς, μακριά
και πέρα από τις λαϊκές ανάγκες.

Η λύση για το σπάσιμο του δεσμού αυτού και
των σκανδάλων που επιφέρει, είναι η ίδρυση κρα-
τικής φαρμακοβιομηχανίας που θα διασφαλίζει
φθηνό και ποιοτικό φάρμακο και όπου ο τομέας
της έρευνας και της παραγωγής φαρμάκου θα εί-
ναι μακριά και πέρα από τα συμφέροντα επιχειρή-
σεων και βιομηχάνων.

Κατερίνα Αγγέλη εργαζόμενη 
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΕΔΗΝ Εμπρός για
απεργιακό πρόγραμμα δράσης

Ο Γιώργος Β., εργαζόμενος στον κλάδο
του φαρμάκου ως ιατρικός επισκέπτης μί-
λησε στην Εργατική Αλληλεγγύη και τον
Στέλιο Μιχαηλίδη.

Το σκάνδαλο Νοβάρτις έφερε στην επιφά-

νεια τη δράση των φαρμακοβιομήχανων, στη

δημόσια Υγεία. Ποια είναι η δική σου εικόνα;

Όσοι εργάζονται στα επαγγέλματα της
Υγείας δεν ξαφνιάστηκαν καθόλου. Η Νο-
βάρτις δεν είναι η εξαίρεση. Η διείσδυση
των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών στα
δημόσια νοσοκομεία είναι ασύδοτη, δεν
ελέγχεται από πουθενά. Όπως και οι συναλ-
λαγές τους με μεγαλογιατρούς και στελέχη
των κυβερνήσεων. Έτυχε τώρα να βγει η
συγκεκριμένη εταιρία στην επιφάνεια. Μη
νομίζεις ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι αθώοι.
Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος. Το φάρμακο
αντί να είναι ένα αγαθό – καρπός της επι-
στημονικής προόδου - που παρέχεται ελεύ-
θερα στους ασθενείς για να θεραπεύει, εί-
ναι εμπόρευμα που το εμπορεύονται μεγά-

λες ιδιωτικές εταιρίες με μόνο σκοπό το
κέρδος. Είναι μια εικόνα του τί σημαίνει ο
καπιταλισμός στην Υγεία.

Πώς γίνονται αυτά;

Η προσπάθεια γίνεται με κάθε τρόπο. Λε-
φτά πηγαινοέρχονται κάτω από το τραπέζι
και τα “δικαιολογούν” με διάφορους τρό-
πους. Ως διαφήμιση, ως διατροφή των υπαλ-
λήλων, ως οδοιπορικά κλπ. Και στην πραγμα-
τικότητα πρόκειται για χρηματισμούς προκει-
μένου να προτιμηθεί το ένα φάρμακο έναντι
του άλλου. Εταιρίες που παλεύουν μεταξύ
τους για το ποιό φάρμακο θα συνταγογρα-
φήσει ο γιατρός ή ποιό φάρμακο θα προμη-
θευτεί το νοσοκομείο. Και ταυτόχρονα παί-
ζουν μεταξύ τους παιχνίδια ανεβάζοντας τις
τιμές στα ύψη. Θυμάμαι φάρμακο το 2009
που στην Ελλάδα έκανε 63.80 ευρώ και στη
Γερμανία είχε 4.60 ευρώ. Ακόμα και την ίδια

την επιστημονική έρευνα κατευθύνουν για να
αυξήσουν τα κέρδη τους, χρηματοδοτώντας
για παράδειγμα τη δημοσίευση επιστημονι-
κών άρθρων που προβάλουν τα δικά τους
προϊόντα. 

Τι αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι 

στον κλάδο του φαρμάκου; 

Ισχύει ό,τι ισχύει σε όλους τους εργασια-
κούς χώρους του ιδιωτικού τομέα τα τελευ-
ταία χρόνια. Υπερεργασία, δουλειά με “στό-
χους” και μάλιστα πολύ υψηλούς, περικο-
πές και απολύσεις. Είδαμε πριν λίγα χρόνια
την Alapis του Λαυρεντιάδη που έβαλε λου-
κέτο και οι εργαζόμενοί της πάλευαν για να
μην απολυθούν. Έχουν υπάρξει κύματα
απολύσεων σε εταιρίες που μέσα σε μια νύ-
χτα έδιωχναν 50 και 60 εργαζόμενους. Ξη-
μέρωνε μια μέρα που τους έλεγαν ελάτε να
πάρετε τα λεφτά σας και τέλος, φύγετε.

Η “Νοβάρτις δεν είναι η εξαίρεση”



Η
συζήτηση για το Μακεδονικό
ζήτημα στην Ελλάδα επικεν-
τρώνεται συστηματικά στις

“επεκτατικές βλέψεις” του γειτονι-
κού κράτους για να καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι πριν από κάθε συ-
ζήτηση για ονομασία στην οποία θα
περιέχεται ο όρος "Μακεδονία" πρέ-
πει να απαλειφθούν οι «αλυτρωτι-
κές» διατάξεις από το Σύνταγμα της
γειτονικής χώρας. Έτσι, ο υπουργός
Εξωτερικών Ν. Κοτζιάς δήλωσε στην
ΕΡΤ στα τέλη Ιανουαρίου ότι «το
πρώτο που θα χρειαστεί να κάνει η
σκοπιανή κυβέρνηση είναι να ανοίξει
τις διαδικασίες της συνταγματικής
αναθεώρησης». 

Οι «αλυτρωτικές» διατάξεις θεω-
ρείται ότι βρίσκονται στο προοίμιο
του Συντάγματος, στα άρθρα 3 και
49, καθώς και σε όλα τα άλλα άρθρα
όπου αναφέρεται το μακεδονικό
έθνος και η μακεδονική γλώσσα.
Στην πραγματικότητα βέβαια, το ελ-
ληνικό κράτος, από το Σαμαρά το
1992 μέχρι την Μπακογιάννη το
2008 και τον Κοτζιά το 2018 απαιτεί
να έχει τον τελευταίο λόγο όχι μόνο
για το πώς θα ονομάζεται μια χώρα,
αλλά και για το πώς ο λαός της θα
περιγράφει τον εαυτό του στο Σύν-
ταγμά του. Ποιες είναι όμως αυτές
οι περίφημες «αλυτρωτικές» διατά-
ξεις;

Το Προοίμιο

Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας
της Μακεδονίας ψηφίστηκε το 1991.
Αν ξεχωρίζει για κάτι το Προοίμιο
του συγκεκριμένου Συντάγματος, εί-
ναι για την ανοιχτή διακήρυξη της
πολυπολιτισμικότητάς του: η από-
φαση για την ίδρυση ανεξάρτητου
κράτους ανήκει στο «μακεδονικό
λαό, όπως και στους πολίτες που
ζουν εντός των συνόρων και είναι
τμήμα του αλβανικού λαού, του
τουρκικού λαού, του βλαχικού λαού,
του σερβικού λαού, του ρουμανικού
λαού, του λαού της Βοσνίας και άλ-
λων λαών». 

Εξίσου αξιοπρόσεχτη είναι η νομι-
μοποιητική βάση του Συντάγματος.
Το προοίμιο επικαλείται την παράδο-
ση της «Δημοκρατίας του Κρούσε-
βο» και τις αποφάσεις της «Αντιφα-
σιστικής Λαϊκής Απελευθερωτικής
Συνέλευσης της Μακεδονίας» του
1944. Η πρώτη ιδρύθηκε μετά την
εξέγερση του Ίλιντεν που είχε οργα-
νώσει η ΕΜΕΟ (Εσωτερική Μακεδο-
νική Επαναστατική Οργάνωση) και
διάρκεσε μόλις δέκα μέρες, αφού
καταπνίχτηκε γρήγορα από το στρα-
τό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Αποτέλεσε όμως την πιο φανερή εκ-
δήλωση μακεδονικής εθνικής συνεί-
δησης, γι’ αυτό και ο ελληνικός εθνι-
κισμός επιμένει να την αποσιωπά και
να μιλάει για «κατασκευάσματα του
Τίτο». Η δεύτερη ήταν καρπός του
αντιστασιακού κινήματος της περιο-
χής. Είναι προκλητικό το ελληνικό
κράτος που θεμελίωσε το Σύνταγμά
του μετά την Απελευθέρωση (το

Σύνταγμα του 1952) στον αντικομ-
μουνισμό, να κουνάει το δάχτυλο σ’
ένα λαό που μέχρι σήμερα, έστω και
συμβολικά, επικαλείται ως βάση
συγκρότησης του κράτους του τον
αντιφασιστικό αγώνα. 

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το
συγκεκριμένο προοίμιο έχει συμβο-
λικό χαρακτήρα. Γενικά, σε κάποιες
χώρες του κόσμου, το προοίμιο του
Συντάγματος περιέχει νομικά δε-
σμευτικές διατάξεις, όπως στην πε-
ρίπτωση της Γαλλίας που εμπεριέχει
τη διακήρυξη των δικαιωμάτων.
Ωστόσο, τα περισσότερα συνταγμα-
τικά προοίμια δεν περιέχουν δε-
σμευτικές διατάξεις αλλά αφηρημέ-
νες εθνικές, θρησκευτικές ή πολιτι-
σμικές αναφορές, ανάλογα με την
Ιστορία της κάθε χώρας. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτε-
λεί το ισχύον Σύνταγμα της Ελλάδας
το προοίμιο του οποίου είναι η φρά-
ση «Εις το όνομα της Αγίας και Ομο-
ουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος» και
σύμφωνα με την ίδια την κυβερνητι-
κή πλειοψηφία της ΝΔ που το ψήφι-
σε το 1975 δεν ήταν τίποτα άλλο πα-
ρά μια συμβολική αναφορά που
μπήκε επειδή υπήρχε και στα προ-
ηγούμενα Συντάγματα. Στην περί-
πτωση του Συντάγματος της Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας, η αναφορά
στην παράδοση της «Δημοκρατίας
του Κρούσεβο» και στις αποφάσεις
της «Αντιφασιστικής Λαϊκής Απελευ-
θερωτικής Συνέλευσης της Μακεδο-
νίας» αναδεικνύει απλώς τις ιστορι-
κές ρίζες του σημερινού κράτους. 

Η ρητή αποκήρυξη 
του «αλυτρωτισμού»

Εξίσου παραπλανητικές είναι οι
αναφορές σε δήθεν «αλυτρωτικές
διατάξεις» στα άρθρα 3 και 49 του
Συντάγματος. Ειδικότερα, το άρθρο
3 ορίζει ότι «η επικράτεια της Δημο-
κρατίας της Μακεδονίας είναι αδιαί-
ρετη και αναπαλλοτρίωτη. Τα
ισχύοντα σύνορα της Δημοκρατίας
της Μακεδονίας είναι απαραβίαστα.
Τα σύνορα της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας μπορούν να αλλάξουν
μόνο σε συμφωνία με το Σύνταγμα
και στη βάση της ελεύθερης βούλη-
σης, σε συμφωνία με τους γενικά
παραδεδεγμένους διεθνείς κανό-
νες». Το άρθρο 49 ορίζει ότι «η Δη-
μοκρατία ενδιαφέρεται για τα δι-
καιώματα των ανθρώπων που ανή-
κουν στον μακεδονικό λαό σε γειτο-
νικές χώρες, όπως και των απόδη-
μων μακεδόνων, βοηθά στην πολιτι-
στική τους ανάπτυξη και αναπτύσσει
δεσμούς μαζί τους. Η Δημοκρατία

ενδιαφέρεται για τα πολιτιστικά, οι-
κονομικά και κοινωνικά δικαιώματα
των πολιτών της Δημοκρατίας που
ζουν στο εξωτερικό». Αν αυτές είναι
αλυτρωτικές διατάξεις, άλλο τόσο
αλυτρωτικές είναι και οι διατάξεις
του ελληνικού Συντάγματος που ορί-
ζουν ότι καμία μεταβολή στα όρια
της επικράτειας δεν μπορεί να γίνει
χωρίς νόμο (άρθρο 27 παρ. 1) ή ότι
«το κράτος μεριμνά για τη ζωή του
απόδημου ελληνισμού και τη διατή-
ρηση των δεσμών του με τη μητέρα
πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την
παιδεία και την κοινωνική και επαγ-
γελματική προαγωγή των ελλήνων
που εργάζονται έξω από την επικρά-
τεια» (άρθρο 108 παρ. 1). 

Ακόμα πιο προκλητικό όμως είναι
ότι η προπαγάνδα του ελληνικού
κράτους κρύβει συστηματικά το γε-
γονός ότι τα άρθρα 3 και 49 του
Συντάγματος της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας έχουν αλλάξει πριν από
25 χρόνια! Συγκεκριμένα, η πρώτη
τροποποίηση του Συντάγματος πρό-
σθεσε στο άρθρο 3 μια διάταξη που

αποτελεί την πιο απερίφραστη απο-
κήρυξη κάθε αλυτρωτισμού: «η Δη-
μοκρατία της Μακεδονίας δεν έχει
εδαφικές διεκδικήσεις απέναντι σε
κανένα γειτονικό κράτος», ενώ η
δεύτερη πρόσθεσε στο άρθρο 49 τη
διάταξη ότι «κατά την άσκηση αυτής
της μέριμνας, η Δημοκρατία δεν θα
παρέμβει στα κυριαρχικά δικαιώμα-
τα άλλων κρατών ή στις εσωτερικές
τους υποθέσεις». Αυτές οι αλλαγές
έγιναν μετά από απαίτηση της Ελλά-
δας.   

Η Ενδιάμεση Συμφωνία

Είναι εντυπωσιακό ότι οι πιέσεις
του ελληνικού κράτους για αλλαγές
στο Σύνταγμα συνεχίστηκαν και συ-
νεχίζονται ακόμα και μετά από την
υπογραφή της Ενδιάμεσης Συμφω-
νίας το 1995. Η συμφωνία εκείνη
ήταν το αποτέλεσμα του εμπάργκο
που επέβαλλε στη γειτονική χώρα η
ελληνική κυβέρνηση του Ανδρέα Πα-
πανδρέου. Ο εμπορικός αποκλει-
σμός ενός μικρού κράτους που
εξαρτιόταν από την Ελλάδα για το

πετρέλαιό της, δεν ήταν τίποτα άλ-
λο παρά μια εκβιαστική κίνηση επί-
δειξης δύναμης. Δεν είναι τυχαίο ότι
η ελληνική κυβέρνηση επικαλέστη-
κε, ως νομικό προηγούμενο για τη
στάση της, τα μέτρα που είχε επι-
βάλλει η Μ. Βρετανία της Θάτσερ
ενάντια στην Αργεντινή κατά την πε-
ρίοδο του πολέμου στα νησιά Φώ-
κλαντ. 

Στο άρθρο 6 της Ενδιάμεσης Συμ-
φωνίας, το δεύτερο μέρος (που υπο-
γράφει ως πΓΔΜ) «διακηρύσσει κα-
τηγορηματικά ότι τίποτε στο Σύνταγ-
μά του και ιδίως στο Προοίμιο ή στο
άρθρο 3 αυτού του Συντάγματος,
δεν μπορεί ή δεν πρέπει να ερμηνευ-
θεί ότι παρέχει ή ότι θα παρέχει στο
μέλλον τη βάση για οποιαδήποτε
εδαφική αξίωσή του πέρα από τα
σημερινά σύνορά του» (παρ. 1) και
επίσης «διακηρύσσει κατηγορηματι-
κά ότι τίποτε στο Σύνταγμά του και
ιδίως στο άρθρο 49 όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε, παρέχει ή ότι θα παρέ-
χει στο μέλλον τη βάση για ανάμειξή
του στις εσωτερικές υποθέσεις άλ-
λου κράτους για να προστατέψει τα
δικαιώματα οποιωνδήποτε ανθρώ-
πων κατοικούν σε άλλα κράτη και
δεν είναι πολίτες του δεύτερου μέ-
ρους» (παρ. 2). Στην τρίτη παράγρα-
φο του ίδιου άρθρου, «το δεύτερο
μέρος διακηρύσσει κατηγορηματικά
ότι οι ερμηνείες των παραπάνω δια-
τάξεων κατισχύουν απέναντι σε
οποιαδήποτε άλλη».

Είναι φανερό ότι το Σύνταγμα της
Δημοκρατίας της Μακεδονίας δεν
περιέχει ούτε αλυτρωτικές διατά-
ξεις, ούτε οτιδήποτε άλλο που απει-
λεί την Ελλάδα. Αντίθετα, η απαίτη-
ση του ελληνικού κράτους να επιβά-
λει (για άλλη μια φορά!) τροποποι-
ήσεις στο Σύνταγμα της γειτονικής
χώρας είναι επιθετική και η υλοποί-
ησή της δεν ταιριάζει σε μια ισότιμη
σχέση μεταξύ δύο χωρών αλλά στη
σχέση ενός κυρίαρχου κράτους με
ένα προτεκτοράτο. 

Από την εποχή των αστικών επανα-
στάσεων, το Σύνταγμα είναι συνώνυ-
μο με την κυριαρχία μιας χώρας και
διαμορφώνεται μέσα από Συντακτι-
κές Συνελεύσεις που δεν εξαρτώνται
από τη συγκατάθεση των γειτονικών
κρατών. Οι εργαζόμενοι και η νεο-
λαία στην Ελλάδα δεν έχουν κανένα
λόγο να συνταχθούν με την κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ή με τους εθνικι-
στές της Δεξιάς και της Εκκλησίας,
που διαφωνούν μόνο στον τρόπο με
τον οποίο ο ελληνικός καπιταλισμός,
έχοντας τις πλάτες του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ, θα γίνει κυρίαρχος στην πε-
ριοχή των Βαλκανίων και θα επιβάλ-
λει τους όρους του στα πιο αδύναμα
γειτονικά κράτη. Έχουν όμως κάθε
λόγο να αναγνωρίσουν στο γειτονικό
λαό το δικαίωμά του να ονομάζεται
όπως θέλει και να σφυρηλατήσουν
μαζί του σχέσεις ειρήνης, φιλίας και
κοινού αγώνα ενάντια στο ΝΑΤΟ και
τους καπιταλιστές.

Μπάμπης Κουρουνδής
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Το «Σύνταγμα της 
Δημοκρατίας της Μακεδονίας» 
και ο μύθος του «αλυτρωτισμού»

Μετά τη σφαγή της εξέγερσης του Ίλιντεν,
οι σφαγείς προβάλλουν τα τρόπαιά τους



Η εκδήλωση στο Πάντειο με θέμα “το Μακεδονι-
κό και η Αριστερά” είχε επιτυχία τόσο στην συμμε-
τοχή καθηγητών, φοιτητών και κόσμου της ΚΕΕΡ-

ΦΑ αλλά και όσον αφορά στα ζητήματα που άνοιξαν. Η συζήτηση άνοιξε με
αναδρομές στο ιστορικό κομμάτι του Μακεδονικού έθνους φτάνοντας, απ’
την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και τους Βαλκανικούς πολέ-
μους, μέχρι και το σήμερα. Ακόμα, συζητήθηκε ο ρόλος που έπαιξαν οι, ελ-
ληνικές κυρίως, κυβερνήσεις στην κατανομή των Βαλκανίων και τον τρόπο
που χωρίστηκαν τα βαλκανικά έθνη, καθώς επίσης και ο ρόλος που έπαιξε ο
λαός της Μακεδονίας στην ιστορία της Αριστεράς. 

Άνοιξε το ζήτημα του πώς χρειάζεται να απαντήσουμε σήμερα στην εθνικι-
στική υστερία που καλλιεργείται απ' την άρχουσα τάξη, αλλά και την κυβέρ-
νηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που συνεχίζει, πλήρως ευθυγραμμισμένη στις επιταγές
του ελληνικού καπιταλισμού, να παίζει το ρόλο του νονού στα Βαλκάνια.
Απαντήθηκαν ερωτήματα για το αν το Μακεδονικό είναι τεχνητό ζήτημα για
να αποσπάσουν εδάφη από την Ελλάδα, αν υπάρχουν αλυτρωτικές διαθέ-
σεις από την πλευρά της Δημοκρατίας της Μακεδονίας και αν ο πατριωτι-
σμός είναι ένας προθάλαμος του εθνικισμού. 

Προχωράμε για να δώσουμε και στην σχολή μας την μάχη ενάντια στον
ρατσισμό, τον φασισμό αλλά και τον εθνικισμό. Επόμενο βήμα μας είναι η
συνάντηση-συζήτηση την Πέμπτη με τον κόσμο της ΚΕΕΡΦΑ και την 1/3 η
μεγάλη εκδήλωση που διοργανώνουμε αφιερωμένη στη διεθνή αντιρατσιστι-
κή – αντιφασιστική ημέρα δράσης, 17 Μάρτη.

Παναγιώτα Μασούρα
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ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Με επιτυχία, και παρά τα προ-
σκόμματα που προσπάθησε να

βάλει η «εθνικοφροσύνη» της περιο-
χής, έγινε η εκδήλωση του Φυσάει
Κόντρα στην Αγία Παρασκευή την
Παρασκευή 9 Φλεβάρη με θέμα «Μα-
κεδονικό, όξυνση των ιμπεριαλιστι-
κών ανταγωνισμών και των Εθνικι-
σμών». Περίπου σαράντα αγωνιστές
και αγωνίστριες παρακολούθησαν και
συμμετείχαν στη συζήτηση που κρά-
τησε μέχρι αργά το βράδυ. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Σπύρος Κα-
ράβας, αναπληρωτής καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που μίλη-
σε για τους εθνικιστικούς μύθους
γύρω από το μακεδονικό και καυτη-
ρίασε το ρόλο των «αυτόκλητων νο-
νών» της Δημοκρατίας της Μακεδο-
νίας. Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο
Λ. Μπόλαρης, συγγραφέας και μέ-
λος της σύνταξης του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω, που μίλη-
σε για τις εθνικιστικές εκστρατείες
του ελληνικού καπιταλισμού στα
Βαλκάνια αλλά και την ιστορική σχέ-

ση της Αριστεράς με τους αγώνες
του «ανύπαρκτου» έθνους. 

Ο Κώστας Μάρκου, μέλος της ΚΣΕ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, κατέθεσε την ιστο-
ρία του παππού του που βρέθηκε
εξορία επί Μεταξά γιατί μιλούσε την
«απαγορευμένη γλώσσα», και μίλησε
για την νέα φάση των ιμπεριαλιστι-
κών ανταγωνισμών στην περιοχή. Τέ-
λος ο Χρ. Τουλιάτος από την ΠΓ της
ΛΑΕ μίλησε για τις πολιτικές επιπτώ-
σεις των εθνικιστικών συλλαλητη-
ρίων, την ανάγκη αντιφασιστικής
εγρήγορσης και πρότεινε σαν καλύ-
τερη στάση για την Αριστερά την
υιοθέτηση της «σύνθετης ονομα-
σίας» για τη γειτονική Δημοκρατία. 

Ο Θάνος Ανδρίτσος, δημοτικός
σύμβουλος του Φυσάει Κόντρα,
στην παρέμβασή του στο τέλος της
εκδήλωσης μίλησε για την απόπειρα
της δεξιάς αντιπολίτευσης να περά-
σει ψήφισμα υπέρ του συλλαλητηρί-
ου στο Δημοτικό Συμβούλιο και για
την ανάγκη η Αριστερά, παρά τις
διαφορές της, να υψώσει τείχος
απέναντι στον εθνικισμό και τους
φασίστες. 

Λ.Μ.

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

Πετυχημένες εκδηλώσεις 
για το Μακεδονικό

4η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
Κυκλοφόρησαν οι Θέσεις

Κ
υκλοφόρησαν την περασμέ-
νη βδομάδα οι Θέσεις για
την 4η Συνδιάσκεψη της ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ όπως διαμορφώθηκαν με-
τά τη συνεδρίαση του Πανελλαδι-
κού Συντονιστικού Οργάνου της
στις 21/1. Η Συνδιάσκεψη θα πραγ-
ματοποιηθεί το διήμερο 31/3-1/4
στην Αθήνα.

Οι Θέσεις θα τυπωθούν σε ειδική
έκδοση με στόχο να φτάσουν στα
χιλιάδες μέλη και φίλους της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ πανελλαδικά, αλλά και ευ-
ρύτερα σε όλο το δυναμικό της μα-
χόμενης Αριστεράς. Βοηθώντας με
αυτόν τον τρόπο να οργανωθεί
ένας πλούσιος και συντροφικός
διάλογος στις συνελεύσεις των το-
πικών και κλαδικών επιτροπών που
θα ακολουθήσουν μέσα στον Μάρ-
τη και να προχωρήσει η συζήτηση
για όλα τα μεγάλα ζητήματα που
σηματοδοτούν το τι σημαίνει γνή-
σια αριστερή αντιπολίτευση στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρεται στο συνοδευ-
τικό σημείωμα των Θέσεων: «Φιλο-
δοξία μας είναι η 4η Συνδιάσκεψη
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ να αποτελέσει ένα

σημαντικό βήμα ανάπτυξης του με-
τώπου ώστε να συμβάλλει στους
αγώνες για την υπεράσπιση των
εργατικών λαϊκών συμφερόντων
ενάντια στην καπιταλιστική μνημο-
νιακή επίθεση, την αντιπολεμική αν-
τιιμπεριαλιστική πάλη ενάντια
στους αστικούς ανταγωνισμούς,
τον εθνικισμό και τον πόλεμο, ενάν-
τια στο ρατσισμό και τη φασιστική
απειλή. Να γίνει ένας μεγάλος
σταθμός διαλόγου για όλο τον μα-
χόμενο κόσμο της αριστεράς που
αναζητά την συγκρότηση μιας άλ-

λης ανατρεπτικής αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς με σύγχρονη σοσια-
λιστική και κομμουνιστική προοπτι-
κή.» 

Το Πανελλαδικό Συντονιστικό θα
καταλήξει σε επόμενη συνεδρίαση
του στις 11/3 τις θέσεις και για το
Οργανωτικό, με βάση τις οποίες θα
προχωρήσουν και οι εκλογές των
αντιπροσώπων από τις τοπικές και
κλαδικές επιτροπές στην 4η Συν-
διάσκεψη. 

Γ.Σ.

Η
περασμένη εβδομάδα ήταν μια από τις χειρό-
τερες της τελευταίας 10ετίας για το χρηματι-
στήριο της Νέας Υόρκης. Από την Wall Street

οι αναταράξεις απλώθηκαν σε ολόκληρο τον κόσμο:
Την Πέμπτη το χρηματιστήριο του Λονδίνου έπεσε "με
το άνοιγμα" 3,5% κάτω. Το Παρίσι 3,4%. Το Χονγκ
Κονγκ 4,3%. Η Σανγκάη 3%.

Η περασμένη χρονιά, η πρώτη χρονιά του Ντόναλντ
Τραμπ στην εξουσία, ήταν εξαιρετική για τα χρηματι-
στήρια. Η προεδρία Τραμπ είχε μεταφραστεί σε ένα
κέρδος της τάξης του 40% στις περιουσίες των πλού-
σιων επενδυτών της Αμερικής. Οι αρχικές δηλώσεις
της κυβέρνησης και των επίσημων αμερικανικών μέ-
σων μαζικής ενημέρωσης έμοιαζαν απόλυτα δικαιολο-
γημένες: "τα θεμέλια της Αμερικανικής οικονομίας εί-
ναι υγιή", η πτώση στα χρηματιστήρια δεν είναι παρά
μια συνηθισμένη "διόρθωση".

Θεωρητικά η άνοδος του χρηματιστηρίου αντανακλά
την ευρωστία της οικονομίας. Στην πράξη πολύ συχνά
αντανακλά ακριβώς το αντίθετο: όταν οι επενδύσεις
βαλτώνουν (γιατί τα κέρδη από την πραγματική οικονο-
μία είναι μηδαμινά) οι επενδυτές αντί να αξιοποιήσουν
τα χρήματά τους για να φτιάξουν νέα εργοστάσια ή να
αναπτύξουν νέες τεχνολογίες, τα "τζογάρουν" σε μετο-
χές, ομόλογα, πολύτιμα μέταλλα, έργα τέχνης και ό,τι
άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Αυτή η τεράστια
προσφορά χρήματος ανεβάζει τις τιμές τους, χαρίζον-
τας με αυτόν τον τρόπο εύκολα και γρήγορα κέρδη
στους κατόχους τους. Αυτό με τη σειρά του προσκαλεί
και άλλους επενδυτές (κερδοσκόπους θα έπρεπε να
λέμε καλύτερα) και η αύξηση γίνεται χιονοστιβάδα.

Σε αυτή τη "φυσιολογική" κερδοσκοπική πορεία προ-
στέθηκε μετά την κρίση του 2008 (τη χρονιά που χρεο-
κόπησε η Λήμαν Μπράδερς) η πολιτική των υπερ-χαμη-

λών επιτοκίων και της ποσοτικής χαλάρωσης της FED,
της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ. Αυτή η πολιτική του
"εύκολου και φτηνού χρήματος" -φυσικά για αυτούς
που έχουν ήδη πολλά χρήματα, γιατί για τους φτωχούς
τα πράγματα ήταν ακριβώς αντίστροφα- ήταν επιβε-
βλημένη από τις ίδιες της περιστάσεις: χωρίς τις αθρό-
ες και συνεχείς "ενέσεις ρευστότητας" από την κεντρι-
κή τράπεζα η κρίση θα είχε πάρει, με πολύ μεγάλες πι-
θανότητες, την ίδια τροπή που είχε πάρει και τη δεκαε-
τία του 1930. Το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτά τα έξ-
τρα τρισεκατομμύρια που "τύπωσε" στα χρόνια της κρί-
σης η FED κατέληξαν στην κερδοσκοπία. Η φούσκα
δεν μεγάλωσε απλά. Έγινε τεράστια.

Η αμερικανική κεντρική τράπεζα έχει αρχίσει εδώ και
δυο χρόνια περίπου να αντιστρέφει -σταδιακά και προ-
σεκτικά- την πολιτική του εύκολου και φτηνού χρήμα-
τος. Η ποσοτική χαλάρωση τέλειωσε και τα επιτόκια
έχουν αρχίσει σιγά-σιγά να ανεβαίνουν. Τώρα όμως η
FED, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των κερδοσκό-
πων, θα αυξήσει τα επιτόκια πιο γρήγορα από ότι ήταν
αναμενόμενο. Το διαθέσιμο χρήμα για αγορά μετοχών
θα μειωθεί, και οι τιμές αναμένεται να πέσουν. Το συμ-
πέρασμα: πούλα. Το ξεφούσκωμα της φούσκας, όμως,
είναι όπως όλοι ξέρουν, πολύ επικίνδυνο. Σε αντίθεση
με τα διαμάντια οι φούσκες δεν είναι αιώνιες. Αργά ή
γρήγορα η σημερινή φούσκα θα σκάσει.

Ο ασκός του Αιόλου που άνοιξε με την κατάρρευση
της Λήμαν Μπράδερς δεν έχει κλείσει ακόμα. Η κρίση
είναι "συστημική" -έχει πολύ βαθύτερα αίτια από την
κερδοσκοπία ή τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών.
Και η διέξοδος δεν μπορεί να είναι άλλη από την ανα-
τροπή αυτού του παρανοϊκού συστήματος.

Σωτήρης Κοντογιάννης 

Ο πανικός στα χρηματιστήρια

Αγ. Παρασκευή, 9/2
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Καταδίκη
Μιχαλολιάκου

Έ
νοχος για το αδίκημα της “διέγερσης σε διάπραξη
εγκλημάτων, βιαιοπραγίες ή διχόνοια” βρέθηκε την
περασμένη εβδομάδα ο αρχηγός της Χρυσής Αυ-

γής Νίκος Μιχαλολιάκος. Ο υπόδικος για διεύθυνση εγκλη-
ματικής οργάνωσης καταδικάστηκε από το Δ' Μονομελές
Πλημμελειοδικείο Αθηνών σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με
αναστολή. Είναι η πρώτη καταδίκη για τον Φύρερ της Χρυ-
σής Αυγής και με τη δύναμη του αντιφασιστικού κινήματος
θα εξασφαλίσουμε ότι δε θα είναι η τελευταία.

Η υπόθεση αφορούσε δημόσια ομιλία του Μιχαλολιάκου
στις 3/9/2011, στη διάρκεια της οποίας απειλεί με φράσεις
όπως “να ντρέπονται και να φοβούνται”, “αν χρειαστεί θα
λερώσουμε τα χέρια μας”, “θα τους σπάγαμε τα κεφάλια”,
ενώ αναφωνεί περήφανα “Ναι! Με φασίστες, ναζιστές, εγ-
κληματίες, μαχαιροβγάλτες, ό,τι θέλουν. Αλλά όχι με προ-
δότες και διπρόσωπους”. Το περιεχόμενο της ομιλίας είχε
αποκαλύψει η Εφημερίδα των Συντακτών σε έρευνα του
“Ιού” (11-12/10/2014), ενώ η υπόθεση εκδικάστηκε έπειτα
από μηνυτήρια αναφορά του Ελληνικού Παρατηρητηρίου
των Συμφωνιών του Ελσίνκι.

Όπως αναφέρει η Εφημερίδα των Συντακτών (10/2): “Η
εκδίκαση της υπόθεσης είχε οδηγηθεί σε αλλεπάλληλες
αναβολές μετά από κάθε λογής αιτήματα της υπεράσπισης,
ενώ και χθες η πενταμελής ομάδα των συνηγόρων του Φύ-
ρερ και υπαλλήλων της οργάνωσης στη Βουλή που ήταν
παρόντες (επισήμως παραστάθηκαν τρεις) προσπάθησε να
παραπλανήσει το δικαστήριο σχετικά με τον χρόνο τέλεσης
του αδικήματος, επιδιώκοντας την παραγραφή του. Αλλά η
έδρα του Δ’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών δεν
πείστηκε από τους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς και κατα-
δίκασε τον Μιχαλολιάκο”.

Ένοχοι

Οι καταδίκες για τη ναζιστική οργάνωση δε σταματούν
εδώ. Την ίδια μέρα, ο βουλευτής της Γιάννης Σαχινίδης κρί-
θηκε ένοχος από το Α' Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων
και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με ανα-
στολή για συκοφαντική δυσφήμηση σε βάρος της βουλευτί-
νας του ΚΚΕ Λιάνας Κανέλλη. Ο καταδικασθείς είχε τολμή-
σει, κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού στη Βουλή στις
3/12/2015, να κατηγορήσει την Κανέλλη ως “ηθική αυτουρ-
γό” της δολοφονίας των δύο χρυσαυγιτών στο Ν. Ηράκλειο.

Είχε προηγηθεί η καταδίκη του χρυσαυγίτη Θ. Κολιογιάννη
από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Πειραιά σε ποινή φυλά-
κισης 20 μηνών με τριετή αναστολή για το αδίκημα της επι-
κίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά συρροή.
Όπως αναφέρει το Jailgoldendawn: “Ο Κολιογιάννης μαζί με
άλλα 10-15 άτομα της Χρυσής Αυγής και επικεφαλής τον -
ήδη καταδικασμένο για άλλες επιθέσεις- Νεκτάριο Σαλούφα
επιτέθηκαν την ημέρα των εκλογών της 25/1/2015 σε μέλη
και φίλους του συνδυασμού ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ στο Κερατσίνι
στο σχολείο του Παύλου Φύσσα που λειτουργεί ως εκλογικό
κέντρο. Κατηγορούμενος μαζί με τον Κολιογιάννη ήταν και ο
Εμμ. Παπαδάκης, που εν τω μεταξύ απεβίωσε. Το δικαστήριο
-κατόπιν πρότασης της εισαγγελέως- έκρινε ότι ο Κολιογιάν-
νης υπήρξε ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης για 3 από
τους 4 παθόντες και δεν έκανε δεκτό κανένα ελαφρυντικό”.

Στα ευχάριστα νέα για τις καταδικαστικές αποφάσεις σε
βάρος του Μιχαλολιάκου και των άλλων στελεχών και με-
λών της ναζιστικής οργάνωσης, προστέθηκε και η είδηση
για το κλείσιμο των γραφείων της στο Πέραμα -που είχαν
κεντρικό ρόλο στις παρολίγον δολοφονικές επιθέσεις στους
Αιγύπτιους αλιεργάτες και τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ.
Τα γραφεία της τοπικής Περάματος αφαιρέθηκαν από τη λί-
στα των τοπικών οργανώσεων της Χρυσής Αυγής, ακολου-
θώντας την τύχη αυτών της Νίκαιας μετά τη δολοφονία
Φύσσα και τόσων άλλων σε όλη τη χώρα ως αποτέλεσμα
της δράσης του αντιφασιστικού κινήματος.

Λ.Β.

Μ
ια μεγάλη νίκη για το αντιρα-
τσιστικό και αντιφασιστικό κί-
νημα στα Χανιά και όχι μόνο,

αποτελεί η επανέναρξη, μέσα σε πανη-
γυρικό κλίμα, των μαθημάτων αλβανι-
κών στο 1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου την
Κυριακή 11/2. Εναντια σε κάθε απόπει-
ρα ρατσιστικής στοχοποίησης των Αλ-
βανών μαθητών και φασιστικής τρομο-
κρατίας που συμπεριλάμβανε βανδαλι-
σμούς και καταστροφές το πρωί της
ίδιας μέρας με προφανή στόχο την μη
πραγματοποίηση των μαθημάτων, μια
μεγάλη γιορτή υποδοχής εξασφάλισε
την επανέναρξή τους.

Πλήθος εργαζομένων, αντιφασιστών
και κοινωνικών φορέων συμμετείχαν
στην γιορτή υποδοχής των περίπου 45
Αλβανών μαθητών, αριθμός που όπως
εκτιμά η αλβανική κοινότητα αναμένε-
ται να αυξηθεί, διεκδικώντας “ανοιχτά
σχολεία για όλα τα παιδιά” και δίνοντας
ένα δυνατό μήνυμα έναντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό που προσπαθεί να
σηκώσει κεφάλι και στα Χανιά. Συγκε-

κριμένα στην κινητοποίηση συμμετεί-
χαν η Αλβανική Κοινότητα, ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης Χανίων (ΣΕΠΕ), η Ένωση Λει-
τουργών Μέσης Εκπαίδευσης Χανίων
(ΕΛΜΕ), η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εκ-
πρόσωποι σωματείων του ΠΑΜΕ και
αυτά των Ιδιωτικών Υπαλλήλων, οικο-
δόμων, εργαζομένων στα τρόφιμα και
ποτά, συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Χανίων,
αναρχικοί ενώ το παρόν έδωσαν, κάτω
από την πίεση του μαζικού κινήματος
που προηγήθηκε όλες αυτές τις μέρες,
και θεσμικοί φορείς.

Είχε προηγηθεί κοινή συνέντευξη τύ-
που των σωματείων της εκπαίδευσης
στην πόλη και της ΚΕΕΡΦΑ που καλού-
σαν στην συγκεκριμένη κινητοποίηση
καθώς και οι ομόφωνες αποφάσεις
υπέρ της συνέχισης των μαθημάτων
στον ίδιο χώρο, του Συλλόγου Διδα-
σκόντων και των μαθητών του 1ου Γυ-
μνασίου Ελ. Βενιζέλου όπου απομόνω-
σαν κάθε ρατσιστική φωνή. Υπενθυμί-
ζουμε και την ομόφωνη απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης υπέρ
της επανέναρξης των μαθημάτων.

“Δίνουμε ένα ηχηρό χαστούκι στο
φασισμό, το ρατσισμό, τη Χρυσή Αυγή
και τους συνοδοιπόρους της, σε όσους
θέλουν να φτιάξουν ένα σχολείο απο-
κλεισμών και απαρτχάιντ”, ανέφερε ο
πρόεδρος του ΣΕΠΕ και δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στα Χανιά,
Σεραφείμ Ρίζος, ενώ τη θέση της ΕΛΜΕ
υπέρ των μαθημάτων δήλωσε και ο
πρόεδρός της, Βασίλης Λιόντος.

Η ενωτική γιορτή υποδοχής των Αλ-
βανών μαθητών αποτελεί ένα πρώτο
βήμα στο να μην επιτρέψουμε την επα-
νεμφάνιση των νεοναζί ως “αγανακτι-
σμένων” κατοίκων ή γονέων, ψαρεύον-
τας στα θολά νερά του εθνικισμού και
της πολεμοκαπηλίας των ημερών, ενώ
παράλληλα αποτελεί ένα πολύ βασικό
κρατούμενο για την καλύτερη οργάνω-
ση του αντιφασιστικού και αντιρατσι-
στικού συλλαλητηρίου που θα πραγμα-
τοποιηθεί στα Χανιά στις 17 Μάρτη.

Ειρηναίος Μαράκης

Αντιρατσιστική επιτυχία στα Χανιά

ΞΑΝΘΗ

Τ
ο πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης
της ΚΕΕΡΦΑ την Παρασκευή 9
Φλεβάρη το βράδυ στο “ΠΑΣ Αντί-

κας” ήταν ένα θετικό βήμα στην προσπά-
θεια για μια μαζική κινητοποίηση στις 17
Μάρτη και στην Ξάνθη.

Δεκάδες αντιφασίστες, μαθητές, φοιτη-
τές, μέλη της μειονότητας και LGBTQI+
συλλογικοτήτων της πόλης διασκέδασαν
με τη μουσική του DJ Diek, που περνού-
σε ξεκάθαρα αντιφασιστικά και αντιρα-
τσιστικά μηνύματα, μέχρι τις 4 τα ξημε-
ρώματα. Αρκετοί επισκέφτηκαν το αντι-
φασιστικό βιβλιοπωλείο που λειτουργού-
σε στο χώρο και χρεώθηκαν υλικά της
ΚΕΕΡΦΑ για τη Διεθνή Μέρα Κατά του
Ρατσισμού και του Φασισμού.

Τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν
στην έκτακτη απολογιστική συνέλευση
της τοπικής ΚΕΕΡΦΑ που θα γίνει τη Δευ-
τέρα 12/2, στο Καφέ “Βυζάντιο”, στις 5μμ.

Παντελής Αποστολίδης

Σ
ύσκεψη για την οργάνωση της καμπάνιας
για τις 17 Μάρτη πραγματοποίησε το Συν-
τονιστικό της ΚΕΕΡΦΑ Πειραιά την Κυριακή

11/2. Συμμετείχαν εργαζόμενοι και νεολαίοι από την ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας, Κερα-
τσινίου, Πειραιά, μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας, του Ανοιχτού Σχολείου
Μεταναστών Πειραιά, της Παμπειραϊκής Πρωτοβουλίας, της Αλληλεγγύης
Πειραιά.

Συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις τόσο με τα εθνικιστικά συλλαλητήρια
για τη Μακεδονία όσο και με τη δίκη της Χρυσής Αυγής, καθώς και τα αποτε-
λέσματα της ρατσιστικής πολιτικής της κυβέρνησης απέναντι σε πρόσφυγες
και μετανάστες, που φτάνει σε σημείο να κρατά φυλακισμένους μετανάστες
μέσα στα αστυνομικά τμήματα μόνο και μόνο γιατί έχουν λήξει τα χαρτιά
τους. Όπως ειπώθηκε χαρακτηριστικά η κατάσταση μέσα στα αστυνομικά
τμήματα θυμίζει πολύ έντονα την περίοδο του «ΞΕΝΙΟΥ ΔΙΑ».

Αποφασίστηκε ένα πρόγραμμα δράσης με στόχο την κινητοποίηση ντόπιων
και μεταναστών για την επιτυχία της 17 Μάρτη. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε
να γίνει εξόρμηση στο Στρατόπεδο στο Σχιστό την Κυριακή 18/2, εκδήλωση
στις 7 Μάρτη, πικετοφορίες στο κέντρο του Πειραιά (Σάββατο 10/3) και σε άλ-
λες γειτονιές, απεύθυνση σε σωματεία και Δημοτικά Συμβούλια του Πειραιά
για να εκδώσουν ψηφίσματα για τις 17 Μάρτη. Επίσης αποφασίστηκε να γίνει
άμεσα παράσταση διαμαρτυρίας στο ΑΤ Δραπετσώνας με παρουσία της Πακι-
στανικής Κοινότητας, γιατρών, δικηγόρων και δημοτικών συμβούλων, προκει-
μένου να γίνουν γνωστές οι συνθήκες κράτησης των δεκάδων μεταναστών, να
απαιτηθεί η άμεση απελευθέρωσή τους και να δοθούν χαρτιά για όλους. 

Κατερίνα Θωίδου 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

11/2, Τα μαθήματα αλβανικών ξαναρχίζουν στο 1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου στα Χανιά
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Α
πό το μπαλκόνι του σπιτιού του είδε την επίθεση του
τάγματος εφόδου της Νίκαιας σε βάρος του Παύλου
Φύσσα και της παρέας του ο τελευταίος μάρτυρας

που κατέθεσε κατά τη 222η δικάσιμο (7/2), Α. Νικολάου. Ο
αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο πως η
Π.Τσαλδάρη (νυν Π.Φύσσα) είναι δρόμος κεντρικός με φω-
τισμό. Είχε επομένως από το μπαλκόνι του καλή ορατότη-
τα. Με την περιγραφή του επιβεβαίωσε πανηγυρικά τις κα-
ταθέσεις των δύο φοιτητριών Καραγιαννίδου και Ζώρζου,
που κατέθεσαν τον Δεκέμβρη του 2015 και δέχτηκαν τις εν-
τονότερες απειλές των συνήγορων υπεράσπισης μέσα στο
δικαστήριο. Επικυρώνει τα όσα είπαν τόσο διότι από τη δι-
κή του οπτική γωνία είδε κι αυτός μια οργανωμένη επίθεση
από υπεράριθμη ομάδα, όσο και γιατί δήλωσε ότι το παγ-
κάκι στο οποίο κάθονταν οι φοιτήτριες, απέναντι από το
σημείο της δολοφονίας, είχε ακόμη καλύτερη ορατότητα.

Συγκεκριμένα, περιέγραψε: «Βγαίνω στο μπαλκόνι [από
τη φασαρία] και βλέπω μια ομάδα συγκεντρωμένη απέναν-
τι, στη γωνία Κεφαλληνίας και Τσαλδάρη. Στο απέναντι τε-
τράγωνο δηλαδή. Ήταν 20-30 άτομα και κοιτάγανε αριστε-
ρά και διαγώνια [σ.σ: προς το σημείο της επίθεσης στον
Παύλο Φύσσα], βρίζανε, φωνάζανε. Δεν ήταν απομονωμέ-
νοι. Στο εδώ πεζοδρόμιο είδα τρία άτομα. Τσακωνόντου-
σαν με έναν άνθρωπο, προσπαθούσαν να τον χτυπήσουν,
να τον σπρώξουν. Η αίσθηση που μου έδιναν ήταν ότι οι
υπόλοιποι [απέναντι] υποστηρίζανε αυτούς τους τρεις.
Όλα έγιναν στο δευτερόλεπτο». Τόνισε επιπλέον ότι ένας
αστυνομικός που πλησίασε τους τρεις απείλησε με προσα-
γωγές, αλλά αυτό δεν τους εμπόδισε να συνεχίσουν τελικά
την επίθεσή τους. Παρόμοια, δεν αποθαρρύνθηκαν ούτε
όταν πλησίασε μια δεύτερη αστυνομικός.

Τη στιγμή που εμφανίζεται το αυτοκίνητο του Ρουπακιά η
επίθεση έχει μεταφερθεί πιο κοντά στις βιτρίνες, κι έτσι ο
μάρτυρας δεν θα δει το μαχαίρωμα, αλλά για το αν ο δολο-
φόνος του Παύλου Φύσσα ήταν «σε άμυνα» (τον ισχυρισμό
έχει μεταφέρει στο δικαστήριο και η αδελφή του, Χ. Ρου-
πακιά, όταν κατέθεσε το 2016), η εικόνα που μετέφερε
ήταν αποστομωτική: «Βλέπω να έρχεται με αντίθετη κατεύ-
θυνση το ασημί Αλμέρα. Μου έκανε εντύπωση το πώς μπή-
κε στο αντίθετο ρεύμα και πάρκαρε. Κατεβαίνει κάποιος
και κινείται με αργά βήματα προς τη βιτρίνα του ζαχαρο-
πλαστείου. Ήταν ήρεμος. Επιστρέφει με λίγο πιο γρήγορο
βηματισμό. Έκανε μια κίνηση σαν κάτι να πέταξε, σαν απο-
τσίγαρο».

«Tο φάγανε το παλικάρι»

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε ο μάρτυρας, ακούστηκε
μια γυναικεία φωνή από τη γειτονιά «το φάγανε το παλικά-
ρι». Τότε, οι συγκεντρωμένοι απέναντι διασκορπίστηκαν
αστραπιαία. Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε έτσι ξανά ότι τα 20-
30 άτομα που βρίσκονταν απέναντι ήταν σε συνεργασία με
τους 3 που χτυπούσαν τον Παύλο Φύσσα και τον Ρουπακιά
που ολοκλήρωσε τη δολοφονία.

Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της επιτιθέμενης ομά-
δας, μίλησε για άνδρες, ομοιόμορφα ντυμένους στα μαύρα,
γεροδεμένους, κυρίως νέους, με κάποιους να φορούν παν-
τελόνια γκρι παραλλαγής. Είχε δει το ίδιο τάγμα εφόδου
στη Νίκαια και όταν ρωτήθηκε τι διαφορά είχε στην εμφάνι-
ση εκείνο το βράδυ είπε ότι δεν είχαν μαζί τους τις σημαίες.

Ο μάρτυρας είπε ότι είδε έναν άνδρα με άσπρη φόρμα
να απομακρύνεται από το αυτοκίνητο του Ρουπακιά, με
τρόπο που του έδινε την εντύπωση ότι μόλις είχε βγει από
αυτό. Από τις δυο φοιτήτριες η μία είχε αναγνωρίσει τον
Καζαντζόγλου και δέχτηκε γι' αυτό φραστική επίθεση και
απειλή από τον κατηγορούμενο μέσα στην αίθουσα. Τέλος,
ο μάρτυρας είπε ότι όλη η επίθεση έγινε μπροστά στα μά-
τια αστυνομικών και γι' αυτό δεν περίμενε να κληθεί να κα-
ταθέσει, μην πιστεύοντας ότι είχε κάτι επιπλέον να πει!

“Μπροστά στα μάτια
της αστυνομίας”

Σ
τη φάση των αναγνωστέων εγ-
γράφων (εκθέσεις, βίντεο, φωτο-
γραφίες) μπήκε η δίκη της Χρυ-

σής Αυγής κατά τη 223η δικάσιμο (8/2).
Πρόκειται για μια σημαντική φάση της
δίκης καθώς πολλά από αυτά έρχονται,
μετά τους μάρυρες και μέσα από τη δι-
κογραφία, να επιβεβαιώσουν πόσο δε-
μένο είναι το κατηγορητήριο κατά της
ναζιστικής οργάνωσης.

Μέχρι τη 224η (13/2) είχαν διαβαστεί
τα 87 πρώτα έγγραφα της υπόθεσης
της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα
από το τάγμα εφόδου της Νίκαιας. Εν-
δεικτικά, το έγγραφο 61 αποτυπώνει τα
τηλεφωνήματα που έγιναν μεταξύ των
χρυσαυγιτών πριν και μετά την επίθεση.
Είναι αποκαλυπτικό για τη λειτουργία
του μηχανισμού της εγκληματικής ορ-
γάνωσης: μέχρι τις 23:50 καταγράφον-
ται απανωτές επικοινωνίες μεταξύ των
χρυσαυγιτών Καζαντζόγλου και Πατέλη
(πυρηνάρχη Νίκαιας), Ρουπακιά και Κα-
ζαντζόγλου, Ρουπακιά και Δήμου, Δή-
μου και Πατέλη, Πατέλη και Λαγού (πε-
ριφερειάρχη Πειραιά), ενώ ο Πατέλης
δέχεται κλήσεις και από άλλους κατη-
γορούμενους-μέλη της Νίκαιας στα
πλαίσια της συγκρότησης του τάγματος
εφόδου. Μεταξύ 23:50 και 00:15 παγώ-
νουν όλες οι επικοινωνίες, είναι τα λε-
πτά στα οποία ξετυλίγεται η δολοφονι-
κή επίθεση. Λίγα λεπτά μετά τη δολο-
φονία και τη σύλληψή του ο Ρουπακιάς
καλεί τον Πατέλη. Τα επόμενα λεπτά
συνεχίζεται η επικοινωνία Πατέλη – Λα-
γού και Ρουπακιά – Πατέλη. 

Στο ίδιο έγγραφο παρουσιάζονται και
οι κλήσεις που έγιναν τις επόμενες
ώρες. Ενδεικτικό της άνεσης του Ρου-
πακιά στο τμήμα και τη ΓΑΔΑ είναι ότι
χρησιμοποιούσε το τηλέφωνό του μέχρι
τις 7 παρά τα ξημερώματα! Εκτός από
τους άλλους κατηγορούμενους, ο Ρου-
πακιάς κάλεσε κατά τη διάρκεια της νύ-

χτας την αδελφή του, καθώς και τη γυ-
ναίκα του, Μ. Μικελάτου, η οποία κατέ-
στρεψε υλικό της Χρυσής Αυγής που εί-
χε στο σπίτι. Βρίσκεται κατηγορούμενη
στη δίκη για ψευδομαρτυρία και έτσι το
γεγονός ότι ξεφορτώθηκε το υλικό της
ΧΑ αποτυπώνεται στο έγγραφο 26, τη
δικογραφία. 

Το έγγραφο 62 είναι η απομαγνητο-
φώνηση των κλήσεων που δέχτηκε το
ΕΚΑΒ αμέσως μετά το μαχαίρωμα. Η
πρώτη κλήση γίνεται στις 00:04 και κα-
λών είναι αστυνομικός της ΔΙΑΣ που λέ-
ει: «Υπήρχε ένα επεισόδιο με άτομα της
Χρυσής Αυγής και έτερα άτομα… μάλ-
λον το ένα άτομο έχει μαχαιρωθεί». Τη
βεβαιότητα των αστυνομικών ότι επρό-
κειτο για χρυσαυγίτες δείχνουν και τα
διαβιβαστικά των ομάδων ΔΙΑΣ στο έγ-
γραφο 70 όπου στις 00:00 ακριβώς, πε-
ριγράφοντας την εικόνα του τετραγώ-
νου Π. Μελά, Κεφαλληνίας και Π. Τσαλ-
δάρη, αστυνομικός της ΔΙΑΣ λέει: «Εί-
κοσι άτομα της Χρυσής Αυγής», ενώ λί-
γο μετά προσθέτει: «Απ’ ό,τι διακρίνου-
με υπάρχουν σιδερομπουνιές και κάτι
ρόπαλα». Η αστυνομία λοιπόν, είχε πλή-
ρη επίγνωση του ποιοι ήταν οι δράστες.

Τάγμα εφόδου

Τα ίδια έγγραφα δείχνουν ότι το σύ-
νολο του τάγματος εφόδου βρίσκεται
συγκροτημένο μέχρι τη στιγμή της δο-
λοφονίας και διαλύεται αμέσως μετά.
Από τα μεσάνυχτα που έχει πρωτοανα-
φέρει τα «20 άτομα της Χρυσής Αυ-
γής», η ΔΙΑΣ περιγράφει τις κινήσεις
τους προς την Π. Τσαλδάρη, ενώ στις
00:03:35 διαβιβάζει: «επί της Τσαλδάρη
υπάρχει εμπλοκή». Το τάγμα εφόδου
διαλύεται σύμφωνα με διαβιβαστικό
στις 00:04:06: «άτομα της Χρυσής Αυ-
γής... Βλέπουμε άτομα να τρέχουν
προς Κεφαλληνίας» και αμέσως μετά:
«Άτομα της Χρυσής Αυγής έχουν τρα-
πεί σε φυγή». Στις 00:05:20 λέει: «Ένα

άτομο είναι αιμόφυρτο, ενδεχομένως
από μαχαίρι. Μας δηλώνει έναν άλλο,
ότι του έχει επιτεθεί. Υπάρχουν και οι
δύο στο σημείο». Είναι η διαβίβαση της
σύλληψης Ρουπακιά. Με άλλα λόγια μέ-
σα στο ενάμισι λεπτό που μεσολαβεί
από τη στιγμή που η αστυνομία αναφέ-
ρει ότι οι χρυσαυγίτες βρίσκονται στο
απέναντι πεζοδρόμιο (Τσαλδάρη και Κε-
φαλληνίας) μέχρι τη στιγμή που συλ-
λαμβάνεται ο Ρουπακιάς, γίνεται το μα-
χαίρωμα και αμέσως μετά αποχωρεί
αστραπιαία το τάγμα. Ενδιάμεσα, ένα
διαβιβαστικό κάνει λόγο για καταδίωξη
«έτερων ατόμων» από άτομα «της Χ.Α»
επί της Τσαλδάρη: είναι οι φίλοι του
Παύλου Φύσσα, οι οποίοι έχουν περι-
γράψει αυτή την καταδίωξη και στο δι-
καστήριο, όταν κατέθεταν σαν μάρτυ-
ρες.

Το έγγραφο 19 είναι η κατ’ οίκον
έρευνα στο σπίτι του Ρουπακιά, το πρωί
της 18/9, όπου βρέθηκε τέιζερ (ηλεκτρι-
κός εκκενωτής). Επιπλέον σε μια σειρά
έγγραφα αναφέρονται τα αντικείμενα
που βρέθηκαν στο αυτοκίνητό του: πλα-
στικοποιημένη κάρτα που γράφει «Χρυ-
σή Αυγή Κεντρική Διοίκηση Ασφάλεια»
και στην πίσω όψη σφραγίδα των κεν-
τρικών της ΧΑ, τρεις κάρτες της τοπικής
της Νίκαιας, η αστυνομική ταυτότητα
και το κινητό του Καζαντζόγλου, χαρτί
με σφραγίδα της γραμματείας της Τοπι-
κής Οργάνωσης Νίκαιας της ΧΑ.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
Φλεβάρης: 21/2 και 22/2 στο Εφε-
τείο. 23/2 και 27/2 στον Κορυδαλ-
λό. 
Μάρτης: 2/3, 7/3, 12/3, 15/3, 21/3,
27/3 και 28/3 στον Κορυδαλλό.
5/3, 13/3 και 22/3 στο Εφετείο.

Tο τάγμα εφόδου της Νίκαιας

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΑ  Δένουν το κατηγορητήριο



Εκδήλωση στη Σεβίλλη για τις 17 Μάρτη οργάνωσε την περασμένη βδομάδα η συλλογικότητα
Αντικαπιταλιστική Δράση. Στη Σεβίλλη και συνολικά στην Ανδαλουσία υπάρχουν πολλές πρωτο-

βουλίες που δίνουν μάχες ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες. Η διεθνής μέρα δράσης της 17
Μάρτη δίνει ευκαιρία για βήματα συντονισμού. Πολύς κόσμος από την περιοχή πήγε στη Λέσβο για
να βοηθήσει πέρσι, ανάμεσά τους και οι πυροσβέστες που συνελήφθησαν στην Ελλάδα. Παρόμοιες
πρωτοβουλίες έγιναν για τη Θέουτα και τη Μελίγια (τα απομεινάρια της ισπανικής αποικιοκρατίας
στο Μαρόκο), εκεί που οι φράχτες ορίζουν το μοναδικό επίσημο “ευρωπαϊκό” σύνορο στην Αφρική
και η ισπανική Χωροφυλακή σκοτώνει Αφρικανούς μετανάστες και πρόσφυγες. Τώρα αντίστοιχες κι-
νήσεις γίνονται για αποστολή στην ιταλική Λαμπεντούζα το καλοκαίρι που έρχεται.

Η Νόρα Κασαλάνγκα από την πρωτοβουλία “Είμαστε μετανάστες” μίλησε στην εκδήλωση για τη
δράση στις γειτονιές των μεταναστών στη Σεβίλλη και την οργάνωσή τους ιδιαίτερα ενάντια στην
αστυνομική αυθαιρεσία. Ο Χουάν Αντόνιο Χιλαμπέρτ από την Αντικαπιταλιστική Δράση τόνισε τη μά-
χη ενάντια στον αντιρουμάνικο ρατσισμό στα προάστια της Σεβίλλης. Ο Χουάν Κάρλος Καμπρέρα
από τη CEAR (Ισπανική επιτροπή για τη βοήθεια στον πρόσφυγα) μίλησε για τα γραφειοκρατικά εμ-
πόδια που αφήνουν εκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες χωρίς χαρτιά στην Ισπανία και τις μάχες
ενάντια στον ρατσισμό των ίδιων των κρατικών μηχανισμών. Ο Στιβ Σένταρ που ήρθε από την Κατα-
λωνία για την εκδήλωση μετέφερε την εμπειρία της διεθνούς συνάντησης της ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα
και τον προωθητικό ρόλο που έπαιξαν οι προηγούμενοι συντονισμοί στα μέσα του Μάρτη.

Νίκος Λούντος

Συνδικαλιστές και συνδικαλίστριες από όλη
τη Βρετανία συσπειρώθηκαν κατά του ρα-

τσισμού το περασμένο Σάββατο 10 Φλεβάρη
στο κεντρικό Λονδίνο. Η Συνάντηση Συνδικαλι-
στών που οργάνωσε το Stand Up to Racism
(SUTR) συζήτησε το πώς θα εντάξει τον αντιρα-
τσιστικό αγώνα στους χώρους δουλειάς. Οι συ-
ζητήσεις ήταν αφιερωμένες σε ζητήματα που
έπιαναν από την υπεράσπιση της ελεύθερης
μετακίνησης μέχρι την αντίσταση στις διακρί-
σεις σε βάρος των μεταναστών στο σύστημα
υγείας και τη μάχη ενάντια στις απαγορεύσεις
της μαντήλας.

Η Tara, μέλος του συνδικάτου Unison στο
Salford, είχε έρθει στο Λονδίνο στο πλαίσιο
μιας 12μελούς αντιπροσωπείας από το Μάν-
τσεστερ. “Ο ρατσισμός είναι σε άνοδο σε αυτή
τη χώρα και αυτό βγαίνει στους εργατικούς χώ-
ρους”, δήλωσε στο Socialist Worker. “Ακούμε
επιχειρήματα όπως ότι οι μετανάστες μας παίρ-
νουν τις δουλειές. Πρέπει να τα αντικρούουμε
όταν εμφανίζονται”.

Οι αντιρατσιστές ακτιβιστές συμφώνησαν ότι
χρειάζεται, μετά τη συνάντηση, να δημιουργή-
σουν ομάδες του SUTR στους χώρους δουλει-
άς οργανώνοντας εκστρατείες γύρω από θέμα-
τα όπως ο θεσμικός ρατσισμός, η αμφισβήτηση

των μύθων γύρω από τη μετανάστευση και η
υπεράσπιση των μεταναστών εργαζομένων.

Το συνέδριο ήρθε την ίδια μέρα που ο
υπουργός Παιδείας των Συντηρητικών δήλωσε
ότι υποστηρίζει τα σχολεία που απαγόρευσαν
τη μαντήλα στις μουσουλμάνες μαθήτριες. Η
Rakhia Ismail, σύμβουλος εργασίας και μου-
σουλμάνα γονιός από το Islington στο βόρειο
Λονδίνο, μίλησε στην ολομέλεια της συνάντη-
σης. “Με καταπιέζουν ως μουσουλμάνα, λέγον-
τας ότι δεν μπορώ να φορέσω τη μαντήλα”, εί-
πε. “Πρέπει να αντισταθούμε στην κυβέρνηση
και να απαλλαγούμε από αυτή μια για πάντα”.

Η Ρόζα Κρόφορντ, στέλεχος του TUC δήλω-
σε ότι το συνδικάτο υπερασπίζεται “όλους τους
εργαζόμενους, ανεξάρτητα από την προέλευση
και καταγωγή τους, ανεξάρτητα από το αν
έχουν διαβατήριο ή όχι”. 

Συνδικαλιστές και φοιτητές ετοιμάζονταν να
επισκεφτούν την επόμενη μέρα το Καλαί για να
ενισχύσουν την αλληλεγγύη τους με τους πρό-
σφυγες. Όλοι οι ομιλητές  κάλεσαν σε συμμε-
τοχή στις διαδηλώσεις που οργανώνει το SUTR
στο Λονδίνο, τη Γλασκώβη και το Κάρντιφ στις
17 Μάρτη. 

Από την εφημερίδα Socialist Worker 
του Λονδίνου

ΣΕΒΙΛΛΗ

Νο 1311, 14 Φλεβάρη 2018

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 17 Μάρτη - Διεθνής Μέρα Δράσης

«Οι φασίστες προσπαθούν να επεκταθούν σε όλη
την Ευρώπη αλλά και σε όλο τον κόσμο μετά την
εκλογή Τραμπ. Ο ρατσισμός τους τρέφει παντού,
και στην Ελλάδα. Από την άλλη, όμως, εμείς οι αντι-
φασίστες είμαστε πάρα πολλοί και μπορούμε να
τους πολεμήσουμε. Μέσα από τη μουσική μπορού-
με να περάσουμε πολλά αντιρατσιστικά μηνύματα.
Η μουσική ενώνει τον κόσμο, σε αυτή δεν υπάρχει
φύλο, θρησκεία, χρώμα».

Ηλίας, πρόεδρος του 15μελούς στο Μουσικό 
Σχολείο Βόλου, μέλος των συγκροτημάτων 

Μουσικοί του Δρόμου και Jazz the two of us

«Η διαδήλωση της 17 Μάρτη έχει μεγάλη σημα-
σία στην Ελλάδα και διεθνώς. Αγωνιζόμαστε ενάν-
τια στην άνοδο της ακροδεξιάς και το ρατσισμό.
Θέλουμε τα προσφυγόπουλα να μπουν στα σχο-
λεία μας γι' αυτό επιδιώκουμε οι μαθητές να κατε-
βούμε μαζικά. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στην πρό-
σκλησή μας γιατί καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Η μου-
σική είναι τρόπος αντίδρασης και αυτό δηλώνουμε
σήμερα, οργανώνοντας ακόμα πιο δυνατά». 

Κυριάκος, μαθητής 2ο Λύκειο Βόλου, 
μέλος του χιπ χοπ γκρουπ Δυσοίωνα Κοράκια

Ο
λοένα μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η Διεθνής Μέρα Δράσης ενάντια
στο ρατσισμό και τους φασίστες στις 17 Μάρτη. Ολες οι εξελίξεις ανα-
βαθμίζουν τη σημασία της -από την είσοδο της ακροδεξιάς στην κυβέρ-

νηση της Αυστρίας μέχρι την πρόσφατη δολοφονία ενός από τους ηγέτες του κι-
νήματος “Black Lives Matter” στις ΗΠΑ αλλά και την προσπάθεια των φασιστών
να σηκώσουν κεφάλι στην Ιταλία.
Οι προετοιμασίες για την επιτυχία της κλιμακώνονται παντού. Από το Λονδίνο
που το περασμένο Σαββατοκύριακο συγκεντρώθηκαν πάνω από 300 συνδικαλι-
στές και συνδικαλίστριες από όλη τη Βρετανία για να συντονίσουν τη δράση τους
στους χώρους δουλειάς μέχρι τη Σεβίλλη που ξεκίνησε η προσπάθεια για να προ-

στεθεί στις πόλεις που θα βγουν στο δρόμο εκείνη τη μέρα, αλλά και το Παρίσι
που το κάλεσμα έχει ήδη ανακοινωθεί και διαδίδεται. Οι μεγάλες αντιφασιστικές
διαδηλώσεις στην Ιταλία την περασμένη βδομάδα (βλέπε σελίδα 19) δείχνουν ότι
η αντιρατσιστική και αντιφασιστική μάχη απλώνεται. Η 17 Μάρτη θα στείλει
συντονισμένα αυτό το μήνυμα.
Στην Ελλάδα,  οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ προχωρούν σε  μέρες δράσεις σε εργατικούς
χώρους, σχολές και γειτονιές. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες είναι συνδικαλιστές,
δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής και προσωπικότη-
τες που έχουν υπογράψει την Διακήρυξη των Γραμμάτων και των Τεχνών για τις
17 Μάρτη.

Με το σύνθημα “Αγαπάμε τη μουσική –
τσακίζουμε το φασισμό – καλοδεχούμε-

νοι οι πρόσφυγες” μας καλεί η ΚΕΕΡΦΑ Θεσ-
σαλονίκης στην αντιφασιστική συναυλία που
οργανώνει την Τρίτη 20 Φλεβάρη, στον πολυ-
χώρο WE (Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου και Γρ.
Λαμπράκη), στις 8μμ. Μετά τις επιτυχημένες
συναυλίες της ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα στο Gaga-
rin στις 20 Γενάρη και στο Βόλο στο Πανεπι-
στήμιο στις 10 Φλεβάρη, το live της Θεσσαλο-
νίκης θα είναι μια δυνατή συνέχεια της καμπά-
νιας για την οργάνωση της Διεθνούς κινητο-
ποίησης κατά του φασισμού και του ρατσι-
σμού στις 17 Μάρτη στην πόλη. Οι καλλιτέ-
χνες και τα συγκροτήματα που στηρίζουν τη
συναυλία είναι: Joey Yeoj, Kazoo, Largo, ΡΕΥ-
ΜΑ 102, The Banksters Band, Τhe Speakeasies
Swing Band, Ψύλλοι στ' Αχυρα.

ΥΠΑΝ, Παρασκευή 2/3,11πμ
Ομιλητής: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος 
πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής

Αγία Ολγα, Δευτέρα 5/3, 1.30μμ
Δημαρχείο Βριλήσσια, Δευτέρα 5/3
Βράχος Ακρόπολη, Δευτέρα 5/3, 12μεσ
Άγιος Σάββας, Τρίτη 6/3, Αμφιθέατρο, 1.30μμ,
Ομιλητές: Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, Μαρία Κασκαρίκα, Πρω-
τοβουλία για το κλείσιμο των Γραφείων της Χρυσής Αυγής,
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζόμενων
Αγ.Σάββας

Αγλαΐα Κυριακού, Τρίτη 6/3, 1.30μμ
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής, Μαρία Αλιφιέρη, μέλος ΔΣ Συλλ.Εργαζόμενων Αγλ.Κυριακού

ΕΡΤ, Τετάρτη 7/3, 1μμ. Γραφεία ΠΟΣΠΕΡΤ
Ομιλητές: Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος

Σωτηρία, Πέμπτη 8/3, 1.30μμ
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Χρήστος Αργύρης, μέλος ΓΣ ΑΔΕΔΥ

Δημαρχείο Αγία Παρασκευή, Πέμπτη 8/3, 1.30μμ
Αττικό, Παρασκευή 9/3, 1.30μμ
Γκαράζ Ν.Ιωνία, Παρασκευή 9/3, 9πμ, 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Πέμπτη 1/3, 3μμ
Ομιλητές: Παπαδάκης Κώστας, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής, Γιάννης Μαχιάς, καθηγητής Τμήμα φωτογρα-
φίας, Μανώλης Αφολάνιο Mc Yinka
Εκθεση φωτογραφίας, μουσική

ΠΑΝΤΕΙΟ

Πέμπτη 1/3, 1μμ
Ομιλητές: Γιάννης Μπασκάκης, δημοσιογράφος, Όλγα Μαρούδα,
καθηγήτρια κοινωνικής Πολιτικής, Προκόπης Παπαστράτης, ομότι-
μος καθηγητής Ιστορίας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

Παρασκευή 9/3, 3μμ
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ελένη Πορ-
τάλιου, καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Ευγενία Κουνιάκη, δικηγόρος
πολιτικής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής

ΝΟΠΕ

Τετάρτη 6/3, 3μμ
Ομιλητές: Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός Τέχνης, Μανώλης Κουντού-
ρης, Λέκτορας ΝΟΠΕ, Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος ΝΟΠΕ
Θεατρικό: Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Τρίτη 6/3 3μμ, Αίθριο
Ομιλητές: Λεωνίδας Κοντουδάκης, αυτόπτης μάρτυρας της δολοφο-
νίας του Γρηγόρη Λαμπράκη, Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγήτρια
Σλαβικές σπουδές, Αλεξάνδρα Πολιτάκη, πολιτικός επιστήμονας

Φοιτητική Εστία Ιλισίων

Παρασκευή 9/3, 7μμ, Σαλόνι
Ομιλητές: Κώστας Σκαρμέας, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη
της Χρυσής Αυγής, Μαρία Κασκαρίκα, Πρωτοβουλία για το κλείσιμο
των Γραφείων της Χρυσής Αυγής

Μέρες δράσης για τις 17 Μάρτη

Ένα μεγάλο αντιρατσιστικό και αντι-
φασιστικό γεγονός για την πόλη

του Βόλου ήταν η συναυλία που οργά-
νωσε το Σάββατο 10 Φλεβάρη η τοπική
ΚΕΕΡΦΑ στο Πανεπιστήμιο, στο Θόλο.
Παρά την καταρρακτώδη βροχή, ο χώ-
ρος γέμισε με εκατοντάδες κόσμο, κύ-
ρια νεολαία, μαθητές και φοιτητές, ντό-
πιους και μετανάστες, που μαζί με τους
μουσικούς και τα συγκροτήματα, χόρε-
ψαν, τραγούδησαν και φώναξαν συνθή-
ματα ενάντια στο ρατσισμό και τους φα-
σίστες.

Η συναυλία έδωσε ώθηση για μια μαζι-
κή διαδήλωση στις 17 Μάρτη στο Βόλο,
στην πλατεία Ελευθερίας, στις 6μμ. 

Εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ, τη βραδιά
άνοιξε η Κωνσταντίνα Χήρα. «Στις 17 Μάρτη ξεχυ-
νόμαστε στους δρόμους, εργαζόμενοι, φοιτητές,
μαθητές ενάντια στην ακροδεξιά που προσπαθεί να
σηκώσει κεφάλι, ενάντια στο ρατσισμό», είπε.

Τη συναυλία ξεκίνησε ραπάροντας ο Λάμπης, μα-
θητής, ακολούθησαν οι Μουσικοί του Δρόμου με
ποπ μουσική, οι Jazz the two of us με τζαζ ήχους και
οι Vindigo με ροκ κομμάτια, ανάμεσά τους γνωστές
διασκευές που ξεσήκωσαν τον κόσμο. Τη σκυτάλη
πήραν μαθητικά χιπ χοπ συγκροτήματα και καλλιτέ-
χνες (Alex L., Spartan, LamdaPi, Δυσοίωνα Κοράκια)
που έκαναν τους πάντες να κινούνται στους ρυθ-
μούς τους και κορυφώθηκε με τους επίσης χιπ χοπ
Renovatio που εντυπωσίασαν με τον πολιτικό στίχο
τους.

«Ο φασισμός πρέπει να πεθάνει» είπαν ξεκινώντας
οι Renovatio και δε σταμάτησαν να στέλνουν ανάλο-
γα μηνύματα μέχρι το τέλος. «Είμαστε από την Αλ-
βανία, ήρθαμε στην Ελλάδα ο ένας δώδεκα και ο άλ-
λος δεκαέξι χρονών και από τότε όλη μας η ζωή εξε-
λίσεται γύρω από αυτή την προσπάθεια. Τα ελληνικά
μας τραγούδια είναι αφιερωμένα σε αυτές τις μάχες
και αντίστοιχα τα αλβανικά για τα προβλήματα εκεί.
Με αγώνα μπορούμε να τα παλέψουμε παντού, στο
δρόμο» δήλωσαν στην ΕΑ οι Renovatio, Bledi και Jo-
ni. Η συναυλία έκλεισε με τον DJ Voador.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΙΤΑΛΙΑΣτον δρόμο ενάντια στον 
ρατσισμό και τους φασίστες

ΓΑΛΛΙΑ

Τραγουδάμε και οργανώνουμε

Σχολές

Εργατικοί χώροι

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΒΟΛΟΣ

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Συνάντηση συνδικαλιστών στο Λονδίνο, 10 Φλεβάρη

Αντιφασιστική διαδήλωση στην πόλη Ματσεράτα της Ιταλίας, 10 Φλεβάρη. Περισσότερα στη σελ.19



Μ
ε μια μεγάλη κινητοποίηση εκατοντά-
δες καθαρίστριες απ' όλη την Ελλάδα
διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας,

την Δευτέρα 12/2, κατά τη διάρκεια της
24ωρης πανελλαδικής απεργίας που οργάνω-
σαν τα κατά τόπους σωματεία των συμβασιού-
χων σχολικών καθαριστριών και φυλάκων με
τη στήριξη της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων Ελλάδας. 

“Μόνιμη δουλειά για καθαρά σχολειά” και
“Τα κίτρινα τα γάντια είναι ιερά κρατάνε τα
σχολειά μας καθαρά” ήταν κάποια από τα συν-
θήματα που φώναξαν οι καθαρίστριες των
σχολείων που έφτασαν με πορεία μέχρι το
υπουργείο Εργασίας απαιτώντας την μονιμο-
ποίησή τους, την ένταξή τους στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά, την αποπληρωμή των δεδουλευμέ-
νων τους.

“Εχουμε έρθει απ' όλη την Ελλάδα και διεκ-
δικούμε το δίκιο μας. Είμαστε με ομηρία πολ-
λά χρόνια. Όλες οι κυβερνήσεις μας κοροϊ-
δεύουν. Δεν μπορούμε συνέχεια, κάθε Σεπτέμ-
βρη να υποφέρουμε περιμένοντας αν θα μας
πάρουν. Μας έχουν σαν παιχνίδι. Υπάρχει κό-
σμος που δουλεύει 10, ακόμα και 17 χρόνια,
και είναι στο δρόμο, γιατί ανά πάσα στιγμή
μας σβήνουν τη σύμβαση. Με αγώνα μας ξα-
ναπαίρνουν κάθε φορά. Πρέπει αυτό το πράγ-
μα να σταματήσει. Εννοούμε να μας προσλά-
βουν με μόνιμες συμβάσεις”, ανέφερε μιλών-
τας στην ΕΑ η Παναγιώτα Γεωργοπούλου, κα-
θαρίστρια στο 1ο ΕΠΑΛ στο Κουκούλι στην

Πάτρα. 
“Αυτή τη στιγμή μας έχουν κόψει το ανθυγι-

εινό. Το οξύμωρο είναι πως αποδέχονται ότι η
δουλειά μας είναι ανθυγιεινή αφού μας δίνουν
γάλα. Ωστόσο το επίδομα μας το έχουν κόψει.
Ορισμένες καθαρίστριες δεν πληρώνονται κά-
θε μήνα όπως είναι κανονικά. Σε κάποιες πό-

λεις το υπουργείο στέλνει τα λεφτά στους δή-
μους και αυτοί τα τρώνε. Υπάρχουν δήμοι που
έχουν καθαρίστριες απλήρωτες και τις πληρώ-
νουν δυο φορές το χρόνο. Μιλάμε για γυναί-
κες που έχουν οικογένειες και παιδιά και δου-
λεύουν για 300 ευρώ. Εγώ είμαι 10 χρόνια και
παίρνω 270. Οι συμβασιούχες καθαρίστριες εί-

μαστε 8.000 σε όλη την Ελλάδα και σήμερα
έχουμε έρθει με τα σωματεία μας από κάθε
πόλη και κάθε νομό. Σήμερα κάναμε μια μεγά-
λη κινητοποίηση αλλά δεν θα το αφήσουμε
εδώ. Θα ξανακάνουμε. Έχουμε κουραστεί με
τις υποσχέσεις τους μόνο ο αγώνας μας μέ-
νει”, υπογράμμισε η Π. Γεωργοπούλου.

“Δεν μπορούμε ούτε να αρρωστήσουμε. Ζη-
τάμε συμβάσεις και ανθυγιεινά. Καλύπτουμε
μόνιμες και πάγιες θέσεις εργασίας και δεν
έχουμε ούτε αξιοπρεπείς μισθούς ούτε αξιο-
πρεπή ασφάλιση. Ζητάμε από την κυβέρνηση
να μας κάνει μόνιμες για να ζήσουμε με αξιο-
πρέπεια”, τόνισε η Ελένη Καπλανίδου από την
Κομοτηνή που είχε έρθει με μια μεγάλη ομάδα
καθαριστριών από την Ξάνθη, τη Δράμα, τις
περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. 

Εκπρόσωποι των σωματείων των συμβασιού-
χων καθαριστριών μετά από μεγάλη επιμονή συ-
ναντήθηκαν με στελέχη του υπουργείου χωρίς
ωστόσο να πάρουν καμιά συγκεκριμένη απάντη-
ση για τα χρόνια και δίκαια αιτήματά τους. “Δεν
υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε” ήταν το σύν-
θημα-υπόσχεση που έδωσαν όλες μαζί έξω από
το υπουργείο εργασίας κάνοντας σαφές σε
όλους τους τόνους πως δεν πρόκειται να στα-
ματήσουν τον αγώνα τους μέχρι την τελική νίκη.

Κυριάκος Μπάνος
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“Μόνιμη δουλειά για καθαρά σχολειά”

Διορισμούς
τώρα 

Εβδομάδα δράσης οργανώνει από τις
23 Φλεβάρη μέχρι και τις 2 Μάρτη η ΟΛ-
ΜΕ ενάντια στις πολιτικές των μη διορι-
σμών που παγιώνει πλέον το υπουργείο
Παιδείας.

Την εβδομάδα αυτή θα πραγματοποι-
ηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας
στις Περιφερειακές Διευθύνσεις από τις
τοπικές ΕΛΜΕ, και όπου δεν είναι αυτό
δυνατό στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης. Το χρονικό διάστημα
αυτό επίσης, οι τοπικές ΕΛΜΕ θα πραγ-
ματοποιήσουν κι άλλες δραστηριότητες,
σύμφωνα με τις δυνατότητές τους, για
το ίδιο ζήτημα. 

Σημαντική είναι η κινητοποίηση που
καλείται για την Παρασκευή 2 Μάρτη
στη 1μμ στο Υπουργείο Παιδείας και στη
Θεσσαλονίκη με αίτημα τους διορι-
σμούς μονίμων εκπαιδευτικών, προκει-
μένου να καλυφθούν όλα τα κενά στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Για την επι-
τυχία της κινητοποίησης το Δ.Σ της ΟΛ-
ΜΕ κηρύσσει τρίωρη στάση εργασίας
(11πμ με 2μμ) και καλεί τα Δ.Σ των ΕΛ-
ΜΕ να κηρύξουν τρίωρη στάση εργα-
σίας τις τρεις πρώτες ώρες (8πμ με
11π.μ.) προκειμένου να διευκολυνθούν
οι εκπαιδευτικοί για να συμμετάσχουν.

Ταυτόχρονα την Τρίτη 27/2 θα διοργα-
νωθεί ημερίδα για τους μόνιμους διορι-
σμούς και τους αναπληρωτές στην Α�
ΕΛΜΕ Δωδεκανήσου (Ρόδος), περιοχή
με υψηλό ποσοστό αναπληρωτών.

2 Μάρτη, απεργούμε και κλιμακώνουμε

Η
εισήγηση, που είχε φτάσει από το ΔΣ
στις συνελεύσεις των διδασκαλικών
συλλόγων πρότεινε μια 24ωρη απεργία

με γενικές συνελεύσεις για τις 2 Μάρτη με
προοπτική να εξελιχθεί σε 48ωρες στο επόμε-
νο διάστημα. Ήταν μια εισήγηση που είχε συν-
ταχθεί από το ΔΣ της Ομοσπονδίας μετά από
πρόταση των Παρεμβάσεων. 

Όμως η συνέλευση των προέδρων που έγινε
το Σάββατο 11/2 δεν κατάληξε πουθενά και
εναπόθεσε την απόφαση στο ΔΣ της Ομο-
σπονδίας. Μέσα στο ΔΣ υπάρχει πρόταση από
τη μεριά της ΔΑΚΕ για τρίωρη στάση εργα-
σίας, ακολουθώντας το παράδειγμα της ΟΛ-
ΜΕ, (βλέπε δίπλα), με πρόταση προς τους
συλλόγους να κηρύξουν άλλη μια 3ωρη στάση
για να πάρει απεργιακή μορφή η κινητοποίηση
στις 2 Μάρτη. Αυτό είναι υποχώρηση. Για την
ΟΛΜΕ όντως ισχύει πως καταστατικά το ανώ-
τερο που μπορεί να αποφασίσει το ΔΣ της εί-
ναι η στάση εργασίας, όμως για την ΔΟΕ δεν
ισχύει αυτό. Θα μπορούσαμε να έχουμε απο-
φασίσει 24ωρη και πρέπει να καταγγελθεί η
τακτική των κυρίαρχων παρατάξεων που υπο-
βαθμίζουν την κινητοποίηση στις 2 Μάρτη,
αφήνοντας στην ουσία στη θέληση των επιμέ-
ρους συλλόγων να εκδηλώσουν την οποιαδή-
ποτε απεργιακή κινητοποίηση. 

Ο συνδικαλισμός της βάσης καλείται για μια
ακόμα φορά να ξελασπώσει την ολιγωρία και
την απροθυμία της συνδικαλιστικής γραφει-
οκρατίας. Καταλαβαίνουμε πως οι συνδικαλι-
στές που εμφανίστηκαν στην συνέλευση των
προέδρων καταγγέλλοντας την εισήγηση για
την απεργία, είναι δεδομένο πως δεν θα κινη-
τοποιηθούν ούτε για την 3ωρη στάση εργα-

σίας. (Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ υπήρξαν
συνελεύσεις των 100 ατόμων, τέθηκε σε αυτές
θέμα καταστατικής απαρτίας, με αποτέλεσμα
οι σύλλογοι αυτοί να μην έχουν δικαίωμα ψή-
φου στην συνέλευση των προέδρων). 

Προφανώς και πρέπει να συνεχίσουμε να
υποστηρίζουμε και να επιμείνουμε στην πρό-
ταση για 24ωρη στις 2 Μάρτη. Και προφανώς
πρέπει να καλυφθεί από την Ομοσπονδία αλλά
και από τους κατά τόπους συλλόγους, η από-
φαση για κινητοποιήσεις των αναπληρωτών,
σε όποια μέρη γίνουν στις 23 Φλεβάρη. Έχου-
με εμπιστοσύνη στις Γενικές Συνελεύσεις και
στον κόσμο της εκπαίδευσης που είναι εξοργι-
σμένος και που αγωνιά αυτή τη στιγμή για το
τι θα συμβεί την επόμενη μέρα στα σχολεία. 

Ήδη έχουν αρχίσει τα όργανα για τις συμ-
πτύξεις τμημάτων και σχολείων το επόμενο
διάστημα. Πέρα από το ότι η έλλειψη διορι-
σμών και η μείωση των αναπληρωτών δημι-
ουργεί τεράστια κενά με το υπουργείο να κα-
ταφεύγει σε κλεισίματα τμημάτων προκειμέ-
νου να καλύψει τις ανάγκες της εκπαίδευσης.
Αντίστοιχη είναι η μάχη του ωραρίου, αφού -
παρά τη νομική γνωμοδότηση και την τοποθέ-
τηση της ΔΟΕ και των συλλόγων- υπάρχουν
κρούσματα διευθυντών σε όλη τη χώρα που
πιέζουν στο να κάθονται οι εκπαιδευτικοί στο
σχολείο μέχρι τις 2μμ. Όλα αυτά είναι μάχες
σχολείο το σχολείο. 

Εμείς στην Κρήτη οργανώνουμε τις επιτρο-
πές των αναπληρωτών εκπαιδευτικών παντού
στους επιμέρους συλλόγους του νησιού και
προσπαθούμε ώστε στις 23 Φλεβάρη είτε να
έχουμε μια παγκρήτια κινητοποίηση είτε κατά
τόπους. Και φυσικά οργανώνουμε και προετοι-

μαζόμαστε για την απεργία στις 2 Μάρτη.

Συνέλευση Προέδρων

Στη Συνέλευση Προέδρων, από την αρχή
έγινε προσπάθεια κυρίως από την πλευρά της
ΔΗΣΥ (πρώην ΠΑΣΚ) αλλά και της ΔΑΚΕ να
μην περάσει η πρόταση της εισήγησης της
ΔΟΕ για 24ωρη στις 2 Μάρτη. Με αποτέλεσμα
το ΔΣ της ΔΟΕ να υποχωρήσει μιλώντας αόρι-
στα για μια απεργία, χωρίς να την καθορίζει
ημερομηνιακά. Από την άλλη η παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε ως φερέφωνο του
υπουργείου και αυτό αποτελεί πραγματικά κα-
τάντια για μια αριστερή συνδικαλιστική παρά-
ταξη. Το ΠΑΜΕ, ήταν πίσω από την εισήγηση,
πέρα από τις γενικόλογες αναφορές στους
αγώνες, πρότεινε στάση εργασίας για τις 2
Μάρτη και την διεκδίκηση μιας πανεργατικής
στα μέσα Μάρτη. 

Οι Παρεμβάσεις ήταν η παράταξη που καθό-
ρισε ότι θα υπήρχε πρόταση για απεργία στην
ΔΟΕ, έστω και αν αυτή απορρίφθηκε στη συ-
νέχεια από τη συνέλευση των προέδρων. Και
προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τις γενικές
συνελεύσεις στους κατά τόπους συλλόγους
για να εκδηλωθεί το αγωνιστικό κομμάτι. Αλ-
λού με επιτυχία, αλλού με μικρότερα αποτελέ-
σματα αλλά πάντως σηκώσαμε την προσπά-
θεια να βγει κινητοποίηση. Επίσης σηκώσαμε
το γάντι του καλέσματος που έκαναν οι σύλλο-
γοι των αναπληρωτών (με την όποια κριτική
μπορεί να κάνουμε για τη στάση των συλλό-
γων) για μια κινητοποίηση με κέντρο τους μα-
ζικούς διορισμούς. 

Σεραφείμ Ρίζος

OΛΜΕ-ΔΟΕ

Απεργιακή διαδήλωση σχολικών καθαριστριών, 12/2

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ



Εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες από τα μουσι-
κά σχολεία Αθήνας και Πειραιά, αλλά και από το Καλ-
λιτεχνικό του Γέρακα, οργάνωσαν συναυλία στο Σύν-
ταγμα τη Δευτέρα 12 Φλεβάρη. Από τις 9.30 το πρωί
κάλεσαν σε "καλλιτεχνική μαθητική διαμαρτυρία",
όπως ονόμασαν τη δράση τους ενώ αρκετοί καθηγη-
τές και γονείς στήριξαν την κινητοποίηση. 

Ο Τάσος από το Μουσικό Ιλίου μας μίλησε για το
λόγο της κινητοποίησης: "Οι μαθητές των καλλιτεχνι-
κών σχολείων συγκεντρωνόμαστε σήμερα στο Σύν-
ταγμα για να διεκδικήσουμε τη ζωή και τη μόρφωση
που μας αξίζουν. Οι επιθέσεις τους έχουν διαλύσει τα
σχολεία μας, γι' αυτό διεκδικούμε τα αυτονόητα. Κά-
λυψη των κενών σε καθηγητές πανελλαδικά με μόνι-
μους διορισμούς. Ενιαίο δημόσιο φορέα μεταφοράς
μας από και προς τα σχολεία μας, καθώς οι περισσό-
τεροι μένουμε πολύ μακριά από αυτά. Επίσης δημό-

σιο φορέα συγγραφής και διανομής των βιβλίων μας.
Παλεύουμε να υπάρχει καθορισμένη ύλη στα καλλιτε-
χνικά μας μαθήματα και πιστοποίηση των σπουδών
μας! Η υποχρηματοδότηση έχει τσακίσει μέχρι και τα
σχολικά κτίρια, γι' αυτό η μόνη λύση είναι η αύξηση
της χρηματοδότησης από το Υπουργείο, για να φτια-
χτούν παντού κατάλληλες υποδομές. Είμαστε εδώ,
τραγουδάμε και πολεμάμε, αγωνιζόμαστε για τα δι-
καιώματά μας και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε
στους δρόμους!" 

Σύντροφοι από την ΚΕΕΡΦΑ και την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη μοίρασαν μαζικά την προκήρυξη για τις 17
Μάρτη σε μαθητές και καθηγητές και η ανταπόκριση
ήταν ενθουσιώδης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Μα-
νώλης από το Μουσικό Αλίμου, "τώρα με τα συλλαλη-
τήρια για τη Μακεδονία βρήκαν ευκαιρία ξανά οι φα-
σίστες να κυκλοφορούν ανενόχλητοι στο κέντρο,
πρέπει μαζικά να τους σταματήσουμε, εννοείται ότι
θα είμαστε στο δρόμο στις 17 Μάρτη".

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Σ
υνεχίζεται η κατάληψη της
ΣΓΤΚΣ στα ΤΕΙ Αθήνας ενάν-
τια στις συγχωνεύσεις σχο-

λών που επιχειρεί το υπουργείο
Παιδείας και η κυβέρνηση. Ήδη την
Τρίτη 13/2 κατατέθηκε στη Βουλή
το σχέδιο νόμου «Ίδρυση Πανεπι-
στημίου Δυτικής Αττικής και άλλες
διατάξεις».

«Η διαδήλωση της 6ης Φλεβάρη
έσπασε τον αποκλεισμό του αγώνα
μας, που κρατά πάνω από 3μιση μή-
νες, από τα ΜΜΕ. Προβλήθηκε στις
ειδήσεις τηλεοπτικά και το μήνυμα
του αγώνα έφτασε σε δεκάδες ρα-
διοφωνικούς σταθμούς» δηλώνει
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Αργύ-
ρης Σκούρτης, φοιτητής της ΣΓΤΚΣ.
«Συνεχίσαμε με παρεμβάσεις στη
σχολή, εξορμήσεις σε όλα τα τμή-
ματα και τύπωμα αφισών ενάντια
στις συγχωνεύσεις και τον ν. Γαβρο-
γλου. Στην εκδήλωση που οργάνω-
σε η κατάληψη την Τρίτη 13/2 στον
διάδρομο του ΤΕΙ, συμμετείχαν πά-
νω από 50 άτομα και το λόγο πήραν
και φοιτητές από άλλα ΤΕΙ και σχο-

λές της Αθήνας. Έγινε μια πλούσια
συζήτηση και κυκλοφόρησε ψήφι-
σμα με στόχο το άπλωμα των κινη-
τοποιήσεων και σε άλλες σχολές.

Συνεχίζουμε με συγκέντρωση την
Τετάρτη 14/2 στις 12 το μεσημέρι

στα Προπύλαια. Την Πέμ-
πτη 15/2 θα γίνει νέα ΓΣ
όπου θα προτείνουμε τη
συνέχεια της κατάληψης
και την Παρασκευή 16/2 οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες
του ΣΕΚ κάνουμε εκδήλωση
για το σεξισμό και τη γυναι-
κεία καταπίεση, με ομιλή-
τρια τη Μαρία Στύλλου».

«Στο ΤΕΙ Αθήνας συνεχί-
ζουμε τη μάχη για συνέχιση
των καταλήψεων και κλιμά-
κωση του αγώνα σε συνερ-
γασία με τη ΣΓΤΚΣ καθημε-
ρινά. Φοιτητές από την
ΣΕΥΠ συμμετείχαμε στην
διαδήλωση που οργάνωσε
το συντονιστικό κατάληψης
της ΣΓΤΚΣ την προηγούμε-
νη Τετάρτη στα Προπύλαια»
είπε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Χρυσάνθη Καθο-
πούλη, φοιτήτρια ΣΕΥΠ.

«Την Πέμπτη οργανώσαμε παρεμβά-
σεις σε όλες τις σχολές. Την επόμε-
νη έγινε προσπάθεια για γενική συ-
νέλευση, στην οποία όμως βρεθήκα-
με αντιμέτωποι με την προβληματική

στάση του ΜΑΣ: συνασπίστηκε με το
μπλοκ της αντικατάληψης στο να
μην υπάρξει τήρηση καμίας δημο-
κρατικής διαδικασίας, ενώ έφτασε
να προτείνει κοινό κατέβασμα όλων
όσων δεν θέλουν τις καταλήψεις.
Παρόλα αυτά συνεχίζουμε δυναμικά
στον αγώνα μας για να συσπειρώ-
σουμε φοιτητές και φοιτήτριες». 

Α.Φ.
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Ε
ν μέσω εξεταστικής πραγμα-
τοποιήθηκε η μαζική συνέλευ-
ση του φοιτητικού συλλόγου

της Σχολής Καλών Τεχνών του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων, παίρνοντας
αποφάσεις εναντίωσης στις νέες
συγχωνεύσεις που σχεδιάζει το
Υπουργείο Παιδείας, σαν συνέχεια
του νόμου Γαβρόγλου. 

Πριν από λίγες μέρες ανακοινώθη-
κε από το Υπουργείο το πόρισμα σε
σχέση με τη συγχώνευση του ΤΕΙ
Ηπείρου με το Πανεπιστήμιο Ιωαννί-
νων. Με τη συγχώνευση ανοίγουν
ζητήματα για τα εκπαιδευτικά αντι-
κείμενα και επαγγελματικά δικαιώ-
ματα διαφόρων σχολών. Παράδειγ-
μα είναι η ένταξη του τμήματος
«Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσι-
κής» από το ΤΕΙ Άρτας στη σχολή
Καλών Τεχνών. Άλλα τμήματα κα-
ταργούνται πλήρως, αφήνοντας
τους φοιτητές τους μετεώρους, αλ-
λά και αποφοίτους ανύπαρκτων σχο-
λών.

Ήδη στη Σχολή Καλών Τεχνών κα-
θηγητές και φοιτητές έχουν πάρει
αποφάσεις δράσης. Οι καθηγητές
δεν θα περάσουν τις βαθμολογίες
αυτής της εξεταστικής και με το πέ-
ρας της θα προχωρήσουν σε κινητο-
ποιήσεις. Το Υπουργείο έβγαλε ανα-
κοίνωση που συκοφαντεί αυτή τη
μορφή αντίδρασης των καθηγητών
μιλώντας για «ομηρία των φοιτη-
τών». 

Συνέλευση

Στη γενική συνέλευση του φοιτητι-
κού συλλόγου την Παρασκευή 9/2
έγινε πλούσια συζήτηση όχι μόνο
για το δικό τους τμήμα, αλλά για το
τι επιχειρείται συνολικά. Σε αυτό
βοήθησε η παρουσία φοιτητών του
ΣΕΚ που με προκήρυξη και με τις
τοποθετήσεις μας, μεταφέραμε τις
εικόνες από τη μάχη ενάντια στο
Πανεπιστήμιο Δυττικής Αττικής και
την κατάληψη διαρκείας της ΣΓΤΚΣ
και ανοίγαμε το ζήτημα για κατάλη-
ψη στο τμήμα και συντονισμό όλων
των σχολών. 

Το σώμα στήριξε την κινητοποί-
ηση των καθηγητών σε κόντρα με το
Υπουργείο και αποφάσισε ομόφωνα
την εναντίωση στη συγχώνευση.
Υπερψήφισε τόσο το ψήφισμα συμ-
παράστασης της ΣΓΤΚΣ, όσο και την
στήριξη στο αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο στις 17 Μάρτη. Στην απόφαση
της συνέλευσης είναι επίσης η διεκ-
δίκηση για αύξηση της χρηματοδό-
τησης, η συνάντηση με τον κοσμή-
τορα της σχολής την Τρίτη 13/2 και
νέα συνέλευση την Τετάρτη 14/2
που θα έχει τελειώσει η εξεταστική
για να μπει το ζήτημα της κατάλη-
ψης και των κινητοποιήσεων. 

Λουίζα Γκίκα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΑΣΚΤ

Καταλήψεις ενάντια στις συγχωνεύσεις

ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Πριν μερικές μέρες ένας φασί-
στας χτύπησε μια κοπέλα από την
ΚΝΕ. Αυτή την επίθεση την έχει κά-
νει άλλες 3 φορές και πρόκειται
για κάτι πιο βαθύ, μια στοχοποίηση
της αριστεράς. Βγήκαν αμέσως
ανακοινώσεις καταγγελίας του πε-
ριστατικού από όλη την αριστερά,
δείχνοντας πως απέναντι στους
φασίστες χρειάζεται και μπορούμε
να είμαστε όλοι ενωμένοι. 

Πήραμε την πρωτοβουλία με την
ΚΕΕΡΦΑ να καλέσουμε σύσκεψη
για να συζητήσουμε το περιστατικό
και να οργανώσουμε απάντηση
ενόψει και της 17 Μάρτη. Κάναμε
εξορμήσεις πόρτα πόρτα και πολ-
λοί φοιτητές έδειξαν ενδιαφέρον.

Στη σύσκεψη η κουβέντα απλώ-
θηκε πέρα από την επίθεση. Για πα-
ράδειγμα άνοιξε μεγάλη συζήτηση
για το Μακεδονικό, για το πώς προ-
χωράει η δίκη των νεοναζί και το
ρόλο που έχει να παίξει το αντιφα-
σιστικό κίνημα για να καταδικα-
στούν. Για το πώς δεν θα τολμάνε
οι φασίστες να πατάνε το πόδι τους
ούτε στις εστίες ούτε πουθενά. 

Αποφασίσαμε να κάνουμε μια
συζήτηση την Παρασκευή 7/3, στις
7μμ στο σαλόνι της Α' ΦΕΠΑ με
στόχο να κατεβεί ενα μεγάλο
μπλοκ στη διεθνή διαδήλωση της
17 Μάρτη. 

Αντέμ Χουσεΐνκο, 
εστίες ΦΕΠΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Δωρεάν σίτιση

Κ
ινητοποίηση στην Πρυτανεία πραγματοποιήσαν την Δευτέρα 12 Φλεβάρη οι Σύλλογοι Φοιτητών Βιολογι-
κού, Ιατρικής μαζί με φοιτητές από άλλες σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης με κεντρικό αίτημα την δω-
ρεάν σίτιση για όλους τους φοιτητές που την δικαιούνται. Με την αρχή του νέου εξαμήνου, η ιδιωτική

εταιρία “Γευσήνους” ανανέωσε τη σύμβασή της με το Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα να κοπεί η δυνατότητα σί-
τησης για 250 άτομα που την έχουν άμεση ανάγκη. Ο αριθμός των αιτήσεων έχει αυξηθεί κατά 40% ενώ η συμ-
φωνία με την εταιρία προβλέπει 1035 θέσεις δωρεάν απ’ τους πάνω από 8.000 φοιτητές/τριες του ιδρύματος. 

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η “φτωχοποίηση” των Πανεπιστημίων όπως ακούγαμε χτες από την Πρυτανεία,
αλλά οι εταιρίες όπως ο Γευσήνους που θησαυρίζουν στις πλάτες των φοιτητών (και του δημοσίου) και γνωρί-
ζουμε πως κανένα ενδιαφέρον δεν έχουν για τη σίτισή μας. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν η κλασική: «ό,τι
κονδύλια μπορούσαν να διατεθούν δόθηκαν, λεφτά δεν υπάρχουν!» 

Ξέρουμε πολύ καλά πως η πολιτική βούληση δεν υπάρχει καθώς όλοι οι νέοι νόμοι του Υπουργείου εντείνουν
την υποχρηματοδότηση και την ιδιωτικοποίηση της φοιτητικής μέριμνας. Γι' αυτό εξίσου πολιτική θα είναι και η
απάντηση του φοιτητικού κινήματος. Προχωράμε άμεσα σε γύρο συνελεύσεων για να διεκδικήσουμε δωρεάν
σίτιση για όλους όσους το έχουν ανάγκη. Η κινητοποίηση της Δευτέρας ολοκληρώθηκε στη λέσχη, όπου συζη-
τήθηκε αυτή η εξέλιξη με τους εργαζόμενους και έφαγαν όλοι δωρεάν για μία ώρα.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΦΕΠΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7:30πμ
ΜΕΤΡΟ Δουκίσσης Πλακεντίας 7.30πμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/2
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7πμ
Ν. ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ Πανόρμου 7.30πμ
ΞΑΝΘΗ πλατεία 5μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16/2
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Π. Φύσσα  6.30μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πεζ. Δεκελείας 6μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρ. Κομνηνών 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6μμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρ. Φεραίου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  17/2
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μες
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου 12μες
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός, πλατεία 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Συγγρού 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μες
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ ιν 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος 11.30πμμ
ΝΙΚΑΙΑ  πλατεία Ελευθερίας 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλατεία Γαρδένια 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης, 
Ιασωνίδου 11.30πμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 11.30πμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μες
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δ. Πλακεντίας 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Μικράς Ασίας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ
ΤΟΥΜΠΑ πλατεία Αγ.Θεράποντα 10.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 12μες
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Αγορά Μίνωος 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 10.30πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/2
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Πεζόδρ. Κομνηνών 12μες

ΕξορμήσειςΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά 
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 Θόλος 7μμ
«Ανάκαμψη» για τους πλούσιους, 
αγώνες για το εργατικό κίνημα
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Θόλος 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 γρ. Ανταρσία στα Χανιά
(Μέγαρο Πάνθεον) 7.30μμ
Λένιν: Ο ιμπεριαλισμός 
ανώτατο στάδιο του καπιταλισμού
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
17Μ – διεθνής αντιφασιστική μέρα δράσης
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 καφέ Ποέτα 8μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά 
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 κυλικείο πολιτιστικού κέν-
τρου «Χρ.Τσακίρης» 7μμ
Γερμανία – Αδιέξοδα και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 καφέ Άνεμος 7μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά 
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Γερμανία – Αδιέξοδα και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 Φιλοσοφική 7μμ
Ο «αλυτρωτισμός» της Μακεδονίας 
και η Αριστερά
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/2 καφέ Καλαμαριά 6.30μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πινγκ
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/2 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
17Μ – διεθνής αντιφασιστική μέρα δράσης
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γερμανία – Αδιέξοδα και πολιτική κρίση
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/2 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Novartis – 
Κρατικοποίηση στο φάρμακο και την υγεία
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

• ΠΕΜΠΤΗ 15/2 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Η Σαουδική Αραβία σε αναταραχή
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 22/2 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
17Μ – διεθνής αντιφασιστική μέρα δράσης
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 15/2 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά 
Ομιλήτρια: Μαρία Γρυσμπολάκη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 15/2 Πολύκεντρο 8μμ
17Μ – διεθνής αντιφασιστική μέρα δράσης
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/2 καφέ Πειρατής 7.30μμ
«Ανάκαμψη» για τους πλούσιους, αγώνες
για το εργατικό κίνημα
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πινγκ
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Πικάπ 7μμ
17Μ – διεθνής αντιφασιστική μέρα δράσης
Ομιλητής: Ελεάννα Τσώλη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Η μικρή πλατεία 7μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία

Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Κίνα – Από τον Μάο στον Σι Τζι Πινγκ
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 στέκι Αριστερής Κίνησης
(Ιάσωνος και Ακροπόλεως) 7μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Η άνοδος του Χίτλερ δεν ήταν αναπόφευ-
κτη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 καφέ Βαβέλ 8μμ
Μάνδρα, η κρίση της Αττικής
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/2 Goody’s 8μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Στον Αέρα (Ηλία
Ηλίου 55) 8μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου 

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η Σαουδική Αραβία σε αναταραχή
Ομιλητής: Νίκος Αλεξανδράτος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 εστίες ΦΕΠΑ 8μμ
Novartis – Κρατικοποίηση στο φάρμακο και
την υγεία
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 καφέ Pure 8μμ
Η άνοδος του Χίτλερ δεν ήταν αναπόφευκτη
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 δημαρχείο 7μμ
Η άνοδος του Χίτλερ δεν ήταν αναπόφευκτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

Στις σχολές
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/2 αίθ. προβολών ΣΓΤΚΣ 3μμ
Η πάλη ενάντια στην καταπίεση και τον σεξισμό
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/2 κυλικείο 2μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΝΟΠΕ

ΤΡΙΤΗ 20/2 αίθουσα 14, 2μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονι-
στής ΚΕΕΡΦΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/2 αίθουσα 636, 3μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγή-
τρια σλαβικών σπουδών, Κώστας Πίττας,
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

εργατικοί χώροι
ΕΡΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 αίθουσα ΠΟΣΠΕΡΤ 1μμ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγή-
τρια σλαβικών σπουδών στο ΕΚΠΑ, Λέαν-
δρος Μπόλαρης, ιστορικός

ΜΕΤΡΟ – ΣΕΠΟΛΙΑ

ΤΡΙΤΗ 20/2 αίθουσα ΣΕΛΜΑ 12.30μ
Το Μακεδονικό και η Αριστερά
Ομιλητές: Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, καθηγή-
τρια σλαβικών σπουδών στο ΕΚΠΑ, Κώ-
στας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Μαρξιστικά Φόρουμ

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. 

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Συσκέψεις ΚΕΕΡΦΑ
ΠΑΤΡΑ Tετάρτη 14/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ

ΒΟΛΟΣ Κυριακή 18/2 Θόλος 6μμ 

Πάρτυ ΚΕΕΡΦΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Τετάρτη 14/2 
Blow up (Ψαρομηλίγκων 26) 9μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πέμπτη 22/2 Σφεντόνα Bar - 
πρώην Όπερα (Ανεξαρτησίας 98)
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Αντιρατσιστικά-αντιφασιστικά Κούλουμα για τις 17 Μάρτη
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΘΗΣΕΙΟ Φιλοπάππου 11πμ 
ΜΟΣΧΑΤΟ Πρώην Ιππόδρομος 11πμ 
ΓΑΛΑΤΣΙ Άλσος Βεΐκου 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Άλσος ΚΑΠΑΨ 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Λιπάσματα 10.30πμ
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Άλσος 12μες
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Πάρκο Γουδή 11πμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Θέατρο Βράχων 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Κλειστό Γήπεδο Σπύρος Λούης 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κλειστό γήπεδο μπάσκετ 12μες
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ «Αργοναύτες» 12μες
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Εκθεσιακό Κέντρο 11πμ
ΙΛΙΟΝ Πάρκο Τρίτση 11πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σέυχ Σου 11πμ
ΧΑΝΙΑ παραλία Αγ. Αποστόλων 11πμ



“Όχι στις απολύσεις, όχι στις μει-
ώσεις μισθών” είναι ο τίτλος της
ανακοίνωσης που εξέδωσε ο Συν-
τονισμός ενάντια στα Μνημόνια με
αφορμή τις απολύσεις στο Ρ/Σ
“Κόκκινο” αλλά και με τις εξελίξεις
στο MEGA. Τονίζεται μεταξύ άλλων
ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά εφαρμό-
ζει στα δικά του ΜΜΕ, αυτά τα
οποία εφαρμόζουν όλα τα αφεντικά
στα υπόλοιπα ΜΜΕ.  Στην πραγμα-
τικότητα η κυβέρνηση είναι συμμέ-
τοχη στην συνολική αναδιάρθρωση
που πραγματοποιείται στα ΜΜΕ τα
τελευταία χρόνια. Ο Πήγασος και ο
ΔΟΛ άλλαξαν χέρια, με τους μι-
σούς εργαζόμενους να απολύονται,
και όσους παρέμειναν στη δουλειά,
να παίρνουν πλέον μισό μισθό και
κουτσουρεμένα δικαιώματα, ενώ τα
παλιά αφεντικά ζουν μια χαρά. Οι
400 εργαζόμενοι του ΜΕΓΚΑ, πετι-
ούνται στο δρόμο, γιατί τέσσερις
από τους πλουσιότερους ανθρώ-
πους στην χώρα έκαναν άλλες επι-
χειρηματικές επιλογές.

Σε αυτήν την αναδιάρθρωση, η κυ-
βέρνηση όχι μόνο δεν έχει κάνει τί-
ποτε για να προστατέψει τους εργα-
ζόμενους, αλλά αντίθετα, παίρνει
όλες τις πρωτοβουλίες που έχουν
ανάγκη οι βαρόνοι των ΜΜΕ παλιοί
και νέοι.

Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμε-
νων του ραδιοσταθμού «στο κόκκινο»
και σε κάθε συνάδελφο που παλεύει
για να σώσει την δουλειά του. Η εμ-
πειρία της αυτοδιαχειριζόμενης ΕΡΤ
την διετία του αγώνα 2013-2015, είναι

πολύτιμη και στον ίδιο δρόμο χρει-
άζεται να βαδίσουν τόσο οι εργαζό-
μενοι του Κόκκινου, όσο και οι εργα-
ζόμενοι του ΜΕΓΚΑ. Να πάρουν οι
ίδιοι στα χέρια τους την συχνότητα
και να εκπέμπουν το δικό τους απερ-
γιακό πρόγραμμα συστηματικά, παρά
τις απαράδεκτες επιθέσεις της εργο-
δοσίας σε βάρος τους. Όμως για να
επιβάλλουμε μια τέτοια προοπτική εί-
ναι ανάγκη η συνολική και συντονι-
σμένη σύγκρουση από τη μεριά των
εργαζόμενων στα ΜΜΕ. Χρειάζεται
να προχωρήσουμε σε απεργιακές κι-
νητοποιήσεις για να ανοίξουμε τον
δρόμο για ένα άλλο τοπίο στα ΜΜΕ. 

Χρειάζεται τώρα η ΕΣΗΕΑ, και
όλα τα σωματεία των ΜΜΕ να προ-
χωρήσουν σε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις, στήριξης των εργαζόμε-
νων του κόκκινου, του ΜΕΓΚΑ, για
να ανοίξει άλλος δρόμος συνολικά

στον κλάδο”, αναφέρεται στην ανα-
κοίνωση του Συντονισμού ενάντια
στα Μνημόνια.

14 Φλεβάρη 2018, Νο 1311Το εργατικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

TΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Πέντε χρόνια αγώνα συνεχίζουν οι Τσιμεντάδες της Χαλκίδας που εκτός

από τον αγώνα για τα δεδουλευμένα τους, τις δουλειές και την αξιοπρέπειά
τους έχουν να αντιμετωπίσουν και τις μεθοδεύσεις που θέλουν να τους πετά-
ξουν έξω από το εργοστάσιο για να κηρύξουν την περιοχή από βιομηχανική
σε αρχαιολογική.

“Από το 2012 έχει αρχίσει ένας πόλεμος. Εμείς δεν μπορούμε ούτε να εγ-
καταλείψουμε το εργοστάσιο, ούτε να σταματήσουμε τον αγώνα μας”, ανέ-
φερε μιλώντας στην ΕΑ ο Γιάννης Γεωργουδάκης από το σωματείο των ερ-
γαζόμενων στα Τσιμέντα Χαλκίδας που δίνουν μάχη εδώ και πέντε χρόνια για
να δικαιωθούν.

Όπως αποφάσισαν οι εργαζόμενοι θα παρευρεθούν μαζικά στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Εύβοιας που συνεδριάζει στις 26/2 στην Χαλκίδα ενώ στις
22/2 θα πραγματοποιήσουν Γενική Συνέλευση του σωματείου τους.

Κυριάκος Μπάνος

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕ
Συγκέντρωση πραγματοποίησαν την Παρασκευή 9/2 συνταξιούχοι της

Εθνικής τράπεζας την ώρα που συνεδρίαζε η επιτροπή που έχει δημιουργή-
σει η διοίκηση Φραγιαδάκη για να επιβάλει την περικοπή της χρηματοδότη-
σης στο λογαριασμό επικουρικών παροχών (ΛΕΠΕΤΕ). 

Η κινητοποίηση κατέληξε σε συμβολική κατάληψη της κεντρικής αίθουσας
του κτηρίου της Εθνικής Τράπεζας στην Αιόλου και πικετοφορία στους δια-
δρόμους και τις διάφορες υπηρεσίες της τράπεζας. “Τις επόμενες μέρες
χρειάζεται να εντατικοποιηθούν οι δράσεις ενημέρωσης και προς τους συν-
ταξιούχους και προς τους εν ενεργεία εργαζόμενους με κεντρικό αίτημα την
σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων που θα αποφασίσουν αγωνιστικές δράσεις
και απεργίες”, αναφέρει η Ιωάννα Παυλοπούλου από την Ανοιχτή Επιτροπή
και τον Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια.

ΕΥΓΕΝΙΔΕΙΟ
Εξώδικο με το οποίο απειλούνται με κυρώσεις έλαβαν από τη Διοίκηση του

θεραπευτηρίου οι εργαζόμενοι του Ευγενιδείου επειδή τόλμησαν να αναρτή-
σουν πανό διαμαρτυρόμενοι για το ότι για πολλοστή φορά παραμένουν
απλήρωτοι. 

Το Ευγενίδειο Θεραπευτήριο είναι Α.Ε., του οποίου κύριος μέτοχος είναι
το ΕΚΠΑ (99,6 των μετοχών) και το Διοικητικό του Συμβούλιο ορίζεται από το
Πανεπιστήμιο. Με αφορμή την επιθετική στάση της διοίκησης οι εργαζόμενοι
του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου την Τετάρτη, 14/2, στις 6μμ διοργανώνουν
σύσκεψη στο ΕΚΑ για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευ-
ταία 8 χρόνια.

“Εδώ και 8 χρόνια παραμένουμε απλήρωτοι επί μήνες. Θέλουν να εξαναγ-
κάσουν τους παλιούς εργαζόμενους σε παραίτηση για να προσλάβουν νέους
με άθλιες συμβάσεις εργασίας. Το 2011 οι εργαζόμενοι ήταν 240, σήμερα εί-
ναι 125”, ανέφερε μιλώντας στην ΕΑ ο πρόεδρος του σωματείου των εργαζό-
μενων στο Ευγενίδειο Άρης Γεωργάλας.

“Αν το Ευγενίδειο παραμένει ακόμα ανοιχτό, αυτό οφείλεται στις δικές
τους προσπάθειες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της δουλειάς τους σε
συνθήκες εξαθλίωσης. Ενοχλείται η Διοίκηση όταν η πάγια τακτική της να
μην πληρώνει τους εργαζόμενους γίνεται γνωστή. Αντί να φροντίσει να εκ-
πληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο προσωπικό, του απαγορεύει το
μόνο μέσο που αυτό έχει για να αμυνθεί απέναντι στην αυθαιρεσία της: τη
συνδικαλιστική δράση”, αναφέρεται στην ανακοίνωση συμπαράστασης που
εξέδωσε ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού Πανεπιστημίου Αθηνών κα-
λώντας στην σύσκεψη που οργανώνουν οι συνάδελφοί τους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

ΜΜΕ Όχι απολύσεις και κλεισίματα

MEGA
Αντίσκηνα έχουν στήσει έξω από

τις εγκαταστάσεις της Motor Oil τε-
χνικοί του τηλεοπτικού σταθμού
MEGA με την στήριξη της ΕΤΙΠΤΑ. Σε
ανακοίνωση που εξέδωσαν, εγκαλούν
την οικογένεια Βαρδινογιάννη “η
οποία αποφάσισε να ζητήσει από
τους πιστωτές της εταιρείας να προ-
χωρήσουν στα νόμιμα για την ικανο-
ποίηση των απαιτήσεών τους” βάζον-
τας λουκέτο στο κανάλι. 

Ζητάνε “να διενεργηθεί οικονομι-
κός και διαχειριστικός έλεγχος στην
ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ ΑΕ για να ελεγχθούν
όλες οι συναλλαγές που πραγματο-
ποιήθηκαν από την 1.01. 2016 ώστε
να διαπιστωθεί ποιες καταβολές
έχουν γίνει από την πλευρά των με-
τόχων, υπό ποιες συνθήκες και με
ποιες εξασφαλίσεις”. Ταυτόχρονα
θυμίζουν πως πριν κλείσει το κανάλι
πρέπει “να καταβληθούν όλα τα
οφειλόμενα δεδουλευμένα καθώς
και οι αποζημιώσεις των εργαζομέ-
νων λόγω καταγγελίας της σύμβα-
σης εργασίας τους”.

“Δ
εν θέλουμε δουλειά, δεν θέλουμε μισθό, θέλουμε τον Τσίπρα
ξανά πρωθυπουργό” φώναζαν ειρωνικά οι απεργοί εργαζόμε-
νοι στο ραδιόφωνο του Κόκκινου κατά την διάρκεια της κινητο-

ποίησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8/2, πρώτη μέρα της 48ωρης
απεργίας που οργανώθηκε ενάντια στις εκδικητικές απολύσεις που έκανε
η διοίκηση της Left media τις προηγούμενες μέρες. Η διοίκηση απέλυσε
ολόκληρη την απεργιακή επιτροπή (7 άτομα) των εργαζόμενων που δια-
φωνούσαν με τη μείωση μισθών που προτείνονται από την διοίκηση. 

Η κινητοποίηση ξεκίνησε έξω από το Ρ/Σ “στο Κόκκινο” και με πορεία
έφτασε μέχρι τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλ. Κουμουνδούρου. Δεκάδες
ήταν οι δημοσιογράφοι, τεχνικοί, παραγωγοί εργαζόμενοι στα ΜΜΕ που
βρέθηκαν στο πλευρό των απεργών και των απολυμένων.

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν κόσμος από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τη ΛΑΕ, τη
Ροσινάντε, μέλη της Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή και των Financial
Crimes, ενώ παρουσία είχε και ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ενάντια στα Μνημόνια. 

Στάση εργασίας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 12/2 και οι εργαζόμενοι
στην εφημερίδα «Η Αυγή» και στην ιστοσελίδα “avgi.gr” που βρίσκονται στον
όμιλο της Left media Α.Ε. σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους συναδέλ-
φους τους που εργάζονται στον Ρ/Σ «Στο Κόκκινο».

Η 48ωρη απεργία που ξεκίνησε την Πέμπτη ήταν η πρώτη από τις
48ωρες επαναλαμβανόμενες που προκηρύχθηκαν με βασικό αίτημα την
επαναπρόσληψη όλων. Η επόμενη 48ωρη που ξεκίνησε τη Δευτέρα 12/2
ανάγκασε τη διοίκηση της Left Media να σταματήσει την αδιάλλακτη στά-
ση της και να ακούσει τα αιτήματα των εργαζόμενων. 

Την Τρίτη 13/2, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυ-
πογραφείο υπήρχε συνάντηση της διοίκησης με τους απεργούς, ενώ συ-
νάντηση με τον ΟΜΕΔ θα έχουν την Τετάρτη 14/2 και οι τεχνικοί μέλη
της ΕΤΕΡ για να καθορίσουν τις περαιτέρω ενέργειές τους. Την Τετάρτη
14/2 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί νέα Γενική Συνέλευση των εργα-
ζόμενων για να συζητηθούν οι προτάσεις της διοίκησης και να καθορι-
στούν τα επόμενα βήματα δράσης.

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

Πέμπτη, 8/2
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Διαβάστε επίσηςΦΥΛΑΚΕΣ  Κελιά θανάτου!

Τ
ρεις νεκροί σε κελιά φυλα-
κών και ένας ακόμη σε κελί
αστυνομικής διεύθυνσης εί-

ναι ο απολογισμός των τελευταί-
ων 10 ημερών που υπενθυμίζει
την τραγική κατάσταση που υφί-
στανται οι κρατούμενοι/ες σε όλη
τη χώρα, την ίδια στιγμή που οι κι-
νητοποιήσεις στις φυλακές ενάν-
τια στο νέο σωφρονιστικό κώδικα
φτάνουν τους 4 μήνες. 

Στις 2/6 ο 26χρονος Μαλτέζος
Σώζος βρέθηκε νεκρός στο κελί
του. Υπέφερε μέρες από οδοντική
φλεγμονή και ζητούσε επίμονα να
μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Οδον-
τίατρο δεν έχουν οι φυλακές Μα-
λανδρινού που κρατούνταν αρχικά.
Μεταφέρθηκε στις φυλακές Λάρι-
σας και είχε ραντεβού για τις 5
Φλεβάρη. Ήταν ήδη πολλές οι μέ-
ρες αφότου το πρόσωπό του είχε
παραμορφωθεί από τη φλεγμονή,
όπως λένε οι συγκρατούμενοί του.

Τρεις μέρες μετά, ένας 33χρο-
νος κρατούμενος αυτοκτόνησε
στις φυλακές Αλικαρνασσού. Αιτία
ήταν, όπως ο ίδιος ανέφερε σε
σημείωμά του, οι τύψεις απέναντι
στην οικογένειά του. Ένιωθε ότι
έμπλεξε τον ξάδερφό του σε αξιό-
ποινες πράξεις, στην προσπάθειά
του να φέρει στις φυλακές ποσό-
τητα ναρκωτικών. Ενδεικτικό για
τη μεταχείριση των κρατούμενων
είναι ότι οι δύο συγκελίτες του
έπαιρναν αγωγή με τόσο δυνατά
ψυχοφάρμακα που δεν αντιλή-
φθηκαν εγκαίρως την αυτοκτονία. 

Στις 8/6 ένας 32χρονος κρατού-

μενος, χρήστης και οροθετικός
έχασε τη ζωή του στην απομόνω-
ση των φυλακών Κορυδαλλού,
όπου τον είχε πετάξει η Υπηρεσία,
θεωρώντας πως πάσχει από φυ-
ματίωση και χωρίς να ασχοληθεί
καν με αυτό το ενδεχόμενο. Όπως
καταγγέλλει η δικηγόρος του σε
ανάρτησή της: «Ήταν ασθενής και
δεν μπορούσε να δίνει το παρών,
οπότε ξαναφυλακίστηκε. [..] Θα
απολυόταν σε μερικές μέρες». Με
αφορμή τα δύο αυτά περιστατικά
οι επιτροπές των κρατούμενων
καταγγέλλουν την απουσία θερα-
πευτικής μεταχείρισης στους χρή-
στες κρατούμενους, κάτι που
τους ρίχνει στα «κυκλώματα», την
απόγνωση και τη ραγδαία χειρο-
τέρευση της υγείας τους.

Στις 11/2 βρέθηκε νεκρός στο
κελί του στην Αστυνομική Διεύ-
θυνση Τρικάλων ένας 57χρονος
κρατούμενος. Τα αίτια είναι άγνω-
στα, ωστόσο η εγκληματική ενέρ-
γεια έχει αποκλειστεί.

Σωφρονιστικός κώδικας

Παράλληλα συνεχίζεται ο αγώ-
νας ενάντια στο νέο σωφρονιστικό
κώδικα. Στις 9/2 η Επιτροπή Αγώ-
να Κρατούμενων συναντήθηκε με
τον εκπρόσωπο του Υπουργείου
Δικαιοσύνης και Γενικό Διευθυντή
συντονισμού σωφρονιστικών κα-
ταστημάτων Π. Δουλάμη, καθώς
και με έναν εκ των τριών συντα-
κτών του προσχεδίου του νέου
κώδικα Ν. Κουλούρη. Μετά από
σχετική καταγγελία που είχε εκ-

δώσει η Επιτροπή μαζί με τους δι-
κηγόρους των κρατούμενων (Δ.
Κατσαρής, Γ. Κακαρνιάς, Θ. Καμ-
παγιάννης, Κ. Παπαδάκης), σύμ-
φωνα με την ανακοίνωση της επι-
τροπής, «λάβαμε την προφορική
διαβεβαίωση από τον Π. Δουλάμη
ότι η προηγούμενη άρνηση που
υπήρξε από μεριάς του στην πα-
ρουσία δικηγόρου της επιτροπής
[σ.σ: σε συνάντηση στις 29/1]
οφειλόταν σε παρανόηση». 

Σε ανακοινώσεις τους, κρατού-
μενοι/ες από 8 φυλακές, δηλώ-
νουν ότι συνεχίζουν και θα κλιμα-
κώσουν τις κινητοποιήσεις τους
πανελλαδικά, όχι για την επιστρο-
φή στον ισχύοντα σωφρονιστικό
κώδικα, αλλά για «άμεση τροπο-
ποίηση του κώδικα και ψήφισή
του τώρα». Συγκεκριμένα, μεταξύ
άλλων απαιτούν: «να τερματιστεί
το καθεστώς υπερεξουσίας των
εισαγγελέων μέσα στις φυλακές.
Να σταματήσει η γενίκευση της
ηλεκτρονικής επιτήρησης (βρα-
χιολάκι). Να ακυρωθεί η αθροιστι-
κή έκτιση της ποινής. Δε θα δε-
χτούμε σε καμία περίπτωση την
επιστροφή φυλακών τύπου Γ». 

Οι κινητοποιήσεις έχουν κατα-
φέρει το «πάγωμα» του νέου σω-
φρονιστικού, ενώ μετά τα τελευ-
ταία γεγονότα τονίζεται και το αί-
τημα για την πλήρη στελέχωση
των νοσοκομείων φυλακών και όχι
την κάλυψη των κενών με «υπαλ-
λήλους σε χρέη γιατρών» ή ακόμη
και κρατούμενους!

Α.Φ.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ

Ακόμα
δικάζονται

Αναβλήθηκε για τις 18 Δεκεμβρίου η
δίκη των πέντε καθαριστριών του
υπουργείου Οικονομικών (της Δέσποι-
νας Κωστοπούλου, της Δήμητρας Μα-
νώλη, της Βασιλικής Γκόβα, της Φω-
τεινής Νικηταρά και της Ευαγγελίας
Αλεξάκη) οι οποίες κατηγορούνται για
παράβαση 18 άρθρων του Ποινικού
Κώδικα, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων
το καλοκαίρι του 2014 όταν πάλευαν
ενάντια στις απολύσεις τους. Παρόλο
που αυτές ήταν που δέχτηκαν επίθεση
από τα ΜΑΤ, εντούτοις μια από αυτές
κατηγορείται για επίθεση σε άνδρα
των αστυνομικών δυνάμεων.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ
σε ανακοίνωση της απαιτεί να αθωω-
θούν οι καθαρίστριες και να σταματή-
σει κάθε δίωξή τους ενώ ζητάει την
κατάργηση των ειδικών σωμάτων κα-
ταστολής.

Εκδήλωση για “το έργο του μεγάλου επαναστάτη μαρξι-
στή Παντελή Πουλιόπουλου” οργανώνει στη Θήβα η Ανοιχτή
Επιτροπή για τη Μνήμη του Παντελή Πουλιόπουλου, που
διεκδικεί την αναστήλωση της προτομής του που υπήρχε
στην πόλη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή
25/2, 11πμ, στο Εκθεσιακό Κέντρο Θήβας και τη στηρίζουν
τα Εργατικά Κέντρα Θήβας και Λειβαδιάς, Πολιτικές Οργα-
νώσεις και Κοινωνικοί Φορείς της περιοχής.
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Α
νάμεσα στις 5 και 15 Φλεβάρη
1968 συνήλθε η 12η «ευρεία»
ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ

στη Βουδαπέστη («ευρεία» με την
έννοια ότι εκτός από τα τακτικά και
αναπληρωματικά μέλη της είχαν
προσκληθεί να συμμετέχουν και με-
ρικά ακόμη στελέχη του κόμματος).
Όταν τέλειωσαν οι εργασίες της, η
ΚΕ είχε διασπαστεί: μια πτέρυγα γύ-
ρω από τον πρώτο γραμματέα του
κόμματος τον Κ. Κολιγιάννη και μια
γύρω από τη μειοψηφία του Πολιτι-
κού Γραφείου (Παρτσαλίδης, Δημη-
τρίου, Ζωγράφος). 

Η αφορμή για τη ρήξη ήταν η λή-
ψη οργανωτικών μέτρων ενάντια στη
μειοψηφία του ΠΓ για την «αντικομ-
ματική, φραξιονιστική» στάση της.
Δυο μέρες μετά τη λήξη της Ολομέ-
λειας, ο ραδιοσταθμός Φωνή της
Αλήθειας που εξέπεμπε από το Βου-
κουρέστι, μετέδιδε μήνυμα των
«τριών» προς τα «μέλη του ΚΚΕ,
τους κομμουνιστές της Ελλάδας». Η
ρήξη ήταν δημόσια, αμετάκλητη και
στις επόμενες βδομάδες και μήνες
θα αγκάλιαζε όλο το κομματικό δυ-
ναμικό, μέσα και έξω από την Ελλά-
δα. 

Από αυτή τη διάσπαση προέκυψαν
δυο κόμματα που διεκδικούσαν τον
τίτλο και την ιστορική συνέχεια του
ενιαίου κόμματος. Το ΚΚΕ, του οποί-
ου την ηγεσία θα αναλάβει το 1972
ο Χ. Φλωράκης, που διατήρησε και
την υποστήριξη από το ΚΚΣΕ. Και το
ΚΚΕ Εσωτερικού, που ιδρύθηκε και
τυπικά τον Απρίλη του 1969, και
συνδέθηκε με το ρεύμα του «ευρω-
κομμουνισμού» (που κύριοι εκπρό-
σωποί του ήταν το Ιταλικό και το
Ισπανικό Κ.Κ.). 

Η διάσπαση του ΚΚΕ δεν ήταν βέ-
βαια κεραυνός εν αιθρία. Η ΚΕ είχε
φτάσει στα πρόθυρα της διάσπασης
και στις αρχές του 1967, στη διάρ-
κεια της 10ης Ολομέλειας, και οι
διαφωνίες στα ηγετικά κλιμάκια πή-
γαιναν ακόμα πιο πίσω στο χρόνο. 

Κρίση

Καταλύτης, όμως, για τη κρίση
που οδήγησε στη διάσπαση ήταν η
επιβολή της δικτατορίας των συν-
ταγματαρχών στις 21 Απρίλη του
1967. 

Οι συζητήσεις και οι πληροφορίες
για τις προετοιμασίες του πραξικο-
πήματος ήταν θέμα από τις γελοι-
ογραφίες των εφημερίδων μέχρι τα
καφενεία. Όμως, όταν κινήθηκαν τα
τανκς τις πρώτες πρωινές ώρες
εκείνης της «μαύρης Παρασκευής»,
δεν ήρθε κανένα κάλεσμα κινητοποί-
ησης για την αποτροπή του πραξικο-
πήματος. 

Τα δυο μεγάλα αστικά κόμματα, η
ΕΡΕ και η Ένωση Κέντρου δεν ήθε-
λαν να το κάνουν αυτό. H ΕΡΕ, από
την οποία προέρχεται η ΝΔ, ήταν
«σαρξ εκ της σαρκός» του κυκλώμα-
τος στρατού-ανακτόρων-αμερικάνι-
κης πρεσβείας όπου διαφορετικές
κλίκες μαγείρευαν σχέδια για πραξι-

κόπημα. Η Ένωση Κέντρου του Γ.
Παπανδρέου δεν ήθελε και δεν μπο-
ρούσε, γιατί προτιμούσε το συμβι-
βασμό με τη δεξιά και τα ανάκτορα
και φοβόταν τον κόσμο που είχε
απαντήσει στο βασιλικό πραξικόπη-
μα με το συγκλονιστικό κίνημα των
Ιουλιανών του 1965. 

Η μόνη δύναμη που θα μπορούσε
να βγάλει τον κόσμο στους δρόμους
ήταν η Αριστερά, η ΕΔΑ (Ενιαία Δη-
μοκρατική Αριστερά). Η ΕΔΑ είχε
ιδρυθεί το 1951 με πρωτοβουλία του
παράνομου ΚΚΕ και για εχθρούς και
φίλους αποτελούσε τη «νόμιμη έκ-
φραση» του κόμματος στην Ελλάδα.
Όμως, η ηγεσία βρέθηκε ανέτοιμη
στο πραξικόπημα. Οι αγωνιστές της
ΕΔΑ, του φοιτητικού και του εργατι-
κού κινήματος έμειναν εκτεθειμένοι
στις συλλήψεις, για να καταλήξουν
στους θαλάμους των βασανιστηρίων
της Ασφάλειας και της ΕΣΑ, στις φυ-
λακές και τα ξερονήσια. Αυτή η ήττα
λειτούργησε σαν σοκ που άνοιξε
όλα τα ερωτήματα στο κόσμο της
Αριστεράς μαζί με την αμφισβήτηση
των επιλογών της ηγεσίας όλα τα
προηγούμενα χρόνια. 

Κι αυτά τα χρόνια δεν ήταν καθό-
λου ήρεμα. Στις εκλογές του 1958 η
ΕΔΑ είχε γίνει αξιωματική αντιπολί-
τευση, με ποσοστό 24%. Η εκλογική
επιτυχία ήταν έκφραση ενός εργατι-
κού και φοιτητικού κινήματος που
ανέβαινε και του ρόλου των αγωνι-
στών της Αριστεράς σ’ αυτό. Η συ-
νέχεια ήταν οι αγώνες που οδήγη-
σαν στο γκρέμισμα της κυβέρνησης
της ΕΡΕ του Καραμανλή στα τέλη
του 1963 και στις αρχές του 1964,

αγώνες που είχαν αποκτήσει τερά-
στιες διαστάσεις μετά τη δολοφονία
του Γρ. Λαμπράκη, βουλευτή της
ΕΔΑ, το Μάη του 1963. 

Όμως, όσο μεγάλωνε η «όρεξη»
του κινήματος και πλάταινε ο ορίζον-
τάς του τόσο φαινόταν τα όρια της
στρατηγικής της ΕΔΑ, και του ΚΚΕ.
Από μια άποψη αυτή τη στρατηγική
τη συνόψισε η γνωστή φράση του
Ηλία Ηλιού, κοινοβουλευτικού εκ-
πρόσωπου της ΕΔΑ σε μια συζήτη-
ση στη Βουλή: «Θα σας ταράξουμε
στη νομιμότητα» είχε πει. Η ΕΔΑ θα
ήταν «υπεύθυνη αντιπολίτευση». 

Ιουλιανά

Το αποκορύφωμα ήρθε στα Ιου-
λιανά του 1965. Το βασιλικό πραξι-
κόπημα με την καθαίρεση του Γ. Πα-
πανδρέου πυροδότησε ένα μεγαλει-
ώδες κίνημα. Για εβδομήντα μέρες η
κυρίαρχη τάξη έμεινε χωρίς κυβέρ-
νηση. Τα «Ιουλιανά» ήταν μια φοβε-
ρή έκρηξη των «από κάτω» που απει-
λούσε όλο το οικοδόμημα που είχε
επιβάλει η κυρίαρχη τάξη μετά τον
Εμφύλιο.

Η ηγεσία της EΔA προσπάθησε να
«εκτονώσει» τις διαδηλώσεις, όταν
φλεγόταν η Ομόνοια κατάγγελλε
τους διαδηλωτές ως «προβοκάτο-
ρες». Οι διαδηλωτές έβαζαν στόχο
αυτό το οικοδόμημα, με τα συνθή-
ματα ενάντια στη μοναρχία, όπως
«Δημοψήφισμα», «η Αυλή να μαν-
τρωθεί». Όμως, η ηγεσία της ΕΔΑ
έσπευδε να επιβάλει την «αυτοσυγ-
κράτηση», να περιορίσει τα αιτήμα-
τα στην αποκατάσταση του Παπαν-
δρέου και της «συνταγματικής τά-

ξης» .
Δεν ήταν συγκυριακή η στροφή

της. Ακολουθούσε την εξέλιξη των
Κ.Κ. στην Ευρώπη και ιδιαίτερα του
Ιταλικού. Η ΕΔΑ είχε ξεκινήσει τον
ιστορικό συμβιβασμό με τα κόμματα
και τους θεσμούς της αστικής τάξης
πολύ πριν την ανακηρύξει ο Μπερ-
λίγκουερ του Ιταλικού ΚΚ το 1974.

Έξι μήνες μετά τα Ιουλιανά, η
Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΔΑ συ-
νεδρίασε τον Γενάρη του 1966, εκτί-
μησε την κατάσταση και κατέληξε
σε προτάσεις -τα περίφημα «πέντε
σημεία»- που απευθύνονταν προς τα
μέλη του κόμματος και προς τις άλ-
λες πολιτικές δυνάμεις. Αφού ζητού-
σε ελεύθερες εκλογές, προχωρούσε
στην δημόσια διαβεβαίωση ότι δεν
βάζει θέμα κατάργησης της μοναρ-
χίας. 

Η ηγεσία του ΚΚΕ επικύρωνε αυ-
τές τις επιλογές, και οι δυο πτέρυ-
γές της που διαμορφώνονταν εκείνο
το διάστημα. Τόσο το κομμάτι που
έδρευε στο «εξωτερικό» όσο και η
πλειοψηφία του «Γραφείου Εσωτερι-
κού» ήταν σύμφωνα με τα «5 ση-
μεία». Αυτό έχει σημασία, γιατί στη
συνέχεια, μετά τη διάσπαση, η ηγε-
σία του ΚΚΕ κατηγορούσε τους αντι-
πάλους της και την ΕΔΑ ότι ακολου-
θούσαν «δεξιά οπορτουνιστική»
γραμμή συμβιβασμών. Στην πραγμα-
τικότητα, κι οι δυο παρατάξεις της
ηγεσίας ακολουθούσαν μια αδιέξο-
δη στρατηγική και χρεοκόπησαν μα-
ζί. 

Έτσι η κρίση που φούντωνε μέσα
στην ΕΔΑ, ιδιαίτερα μετά τα Ιουλια-
νά, πήρε εκρηκτικές διαστάσεις με-

τά το πραξικόπημα. Γιατί ηττήθηκε
ένα τόσο μεγάλο κίνημα; Τι ευθύνες
είχε η ηγεσία; Αυτά τα ερωτήματα
βασάνιζαν ένα πλήθος αγωνιστών
που αναζητούσαν απαντήσεις. Αυτό
ήταν το υπόβαθρο που εξελίχτηκε η
αντιπαράθεση στην ηγεσία του ΚΚΕ
και καθόρισε τον «χαοτικό» χαρα-
κτήρα της διάσπασης. 

Μόνο ένα μικρό κομμάτι από τον
κόσμο της Αριστεράς που πήρε μέ-
ρος στις διαδικασίες και τις συζητή-
σεις ακολούθησε ένα από τα δυο μέ-
ρη - το ΚΚΕ ή το ΚΚΕ Εσωτερικού. Ο
περισσότερος κόσμος, παλιοί και νέ-
οι αριστεροί, άρχισε να δημιουργεί
νέα σχήματα και νέες οργανώσεις.
Όπως αναφέρει το περιοδικό Σοσια-
λισμός από τα Κάτω (τεύχος 89): 

“Πάνω σε αυτό το έδαφος άρχι-
σαν να φυτρώνουν ομάδες στα αρι-
στερά των παραδοσιακών ηγεσιών,
ιδιαίτερα ανάμεσα στους χιλιάδες
μετανάστες και φοιτητές της Δυτι-
κής Ευρώπης. Ήδη πριν από τη δι-
κτατορία υπήρχαν οι Φίλοι Νέων Χω-
ρών, η Αναγέννηση-ΟΜΛΕ καθώς
και οι σύντροφοι του Σωτήρη Πέ-
τρουλα. Μέσα στις νέες συνθήκες
ιδρύεται το ΕΚΚΕ, αναπτύσσεται η
ΕΔΕ (πρόδρομος του σημερινού
ΕΕΚ), ο Φώντας Λάδης εκδίδει στην
Ιταλία «Τα άλλα ΝΕΑ», ο Γιώργος
Βότσης και ο Περικλής Κοροβέσης
συνεργάζονται για να συσπειρώ-
σουν μια κίνηση από «Επαναστατι-
κές Σοσιαλιστικές Ομάδες» γύρω
από το περιοδικό «Επανάσταση» και
την εφημερίδα «Η Μαμή». Μέσα από
αυτή την «ομπρέλα» βγήκε η ΟΣΕ” η
οργάνωση από την οποία προέρχε-
ται το ΣΕΚ. 

Τανκς

Δεν ήταν «μόνο» το βάρος της ήτ-
τας από τη χούντα που πυροδοτού-
σε αυτές τις διεργασίες. Η διάσπα-
ση του ΚΚΕ ξεκίνησε τον Φλεβάρη
του 1968, αλλά στην πορεία εκείνης
της χρονιάς συνέβησαν συγκλονιστι-
κά γεγονότα σε όλο τον κόσμο. Η ει-
σβολή των ρωσικών τανκς στην Τσε-
χοσλοβακία τον Αύγουστο του 1968
για να ανατρέψουν την «μεταρρυθμι-
στική» ηγεσία του ντόπιου κομμουνι-
στικού κόμματος, προκάλεσε σεισμό
σε όλη την Αριστερά παγκόσμια. 

Η εικόνα του ηγέτη του «υπαρ-
κτού σοσιαλισμού» να ανατρέπει με
τανκς μια κυβέρνηση που δεν ήταν
της αρεσκείας του, προκαλούσε έν-
τονες αμφισβητήσεις για το πόσο
σοσιαλιστικό ήταν το «σοσιαλιστικό
στρατόπεδο». Παράλληλα, ο γαλλι-
κός Μάης του ‘68 γινόταν παγκό-
σμιο κίνημα με το Καυτό Φθινόπωρο
των απεργιών στην Ιταλία το 1969
και το κίνημα ενάντια στον πόλεμο
των ΗΠΑ στο Βιετνάμ. 

Η κρίση της ρεφορμιστικής στρα-
τηγικής και των εκφραστών της είχε
ανοίξει το δρόμο για την εμφάνιση
μιας νέας επαναστατικής αριστεράς. 

Λέανδρος Μπόλαρης

50 χρόνια από τη
διάσπαση του ΚΚΕ

O Παρτσαλίδης δίπλα στον Σιάντο
στην υπογραφή της Βάρκιζας

Συνάντηση Κολιγιάννη -
Τσαουσέσκου το 1967



Τ
ο 46ο τεύχος του περιοδι-
κού ΕΝΕΚΕΝ κυκλοφορεί με
ένα μεγάλο αφιέρωμα στα

εκατόχρονα της Ρώσικης Επανά-
στασης, επιχειρώντας με τη σειρά
του να συμβάλλει στην πλούσια
συζήτηση που έχει ανοίξει. Πρό-
κειται για μια αρκετά ενδιαφέρου-
σα προσπάθεια, η οποία μπορεί
να ξεκινάει από διαφορετικές πο-
λιτικές αφετηρίες, αλλά καταπιά-
νεται με ειλικρίνεια με κάποια από
τα σημαντικότερα ερωτήματα που
συνοδεύουν την κορυφαία αυτή
στιγμή του εικοστού αιώνα.

Η εισαγωγή γίνεται από τον Πά-
νο Γκαργκάνα ο οποίος δίνει μια
συνοπτική εικόνα της επαναστατι-
κής διαδικασίας που έλαβε χώρα
στη Ρωσία το 1917, πέρα από
τους μύθους που συχνά ακούγον-
ται για αυτή. Απέναντι στις θεω-
ρίες που υποστηρίζουν ότι η επα-
νάσταση δεν ήταν παρά ένα
μπολσεβίκικο πραξικόπημα, το
κείμενο φωτίζει τις σαρωτικές αλ-
λαγές που έφερε η απελευθερω-
τική έκρηξη του Οκτώβρη και τον
ενθουσιασμό που προκάλεσε στα
εργατικά κινήματα διεθνώς. Ο
Παναγιώτης Μαυροειδής στέκε-
ται στην αντίστροφη πορεία που
επιτελείται από την επανάσταση
στην καπιταλιστική παλινόρθωση,
τονίζοντας αφενός τις δυνατότη-
τες που άνοιξε η επανάσταση και

η μεταβατική περίοδος που την
ακολούθησε, αφετέρου τα σημαν-
τικά προβλήματα που προέκυψαν
με την απομόνωση σε μια μόνο
χώρα και την ανάπτυξη ενός γρα-
φειοκρατικού κρατικού μηχανι-
σμού, ξένου προς την εργατική
τάξη και τα συμφέροντά της. Η
Catherine Samary από την πλευ-
ρά της, υπενθυμίζει ότι ολόκλη-
ρος ο εικοστός αιώνας φέρει τη

σφραγίδα μιας Διαρκούς Επανά-
στασης, η οποία παρά τις ήττες
και τις αποτυχίες των επιμέρους
εγχειρημάτων δεν έπαψε να επι-
βεβαιώνει τη δυνατότητα επανα-
στατικής αλλαγής της κοινωνίας
τόσο στην καπιταλιστική Δύση
όσο και στα σταλινικά καθεστώτα. 

Εξαιρετικά επίκαιρο είναι το κεί-
μενο του Λέοντα Τρότσκι «Κυνι-
σμός και Δημαγωγία», καθώς μοι-
άζει να απαντά από το μακρινό
1931 στη θεωρία που λανσάρει η
ΕΕ για τον εαυτό της ως αντίβαρο
στις δυνάμεις του «Λαϊκισμού», εί-
τε αυτός έχει ακροδεξιό είτε αρι-
στερό πρόσημο. Με τα λόγια του
συγγραφέα: «...το ψέμα στην πολι-
τική, όπως και στην καθημερινή
ζωή, αποτελεί λειτουργικό στοι-
χείο της ταξικής δομής της κοινω-
νίας. Οι καταπιεστές ανάγουν το
ψέμα σε σύστημα που προκαλεί
σύγχυση στις μάζες, ώστε να δια-
τηρήσουν την κυριαρχία τους… Η
επανάσταση αρχίζει, δίνοντας στα
πράγματα και στις κοινωνικές σχέ-
σεις τα αληθινά τους ονόματα».

Στο τελευταίο από τα σχετικά
άρθρα, ο Λέανδρος Μπόλαρης
απαντάει στις κατηγορίες περί

οπορτουνισμού που εκτοξεύτη-
καν από τις στήλες του Ριζοσπά-
στη απέναντι σε όσους βλέπουν
τη σταλινική περίοδο όχι ως συνέ-
χεια του Οκτώβρη, αλλά ως κοι-
νωνική αντεπανάσταση. Το κείμε-
νο συνοδεύει μια σειρά συγκλονι-
στικών φωτογραφιών, που είχαν
δημοσιευτεί και σε παλαιότερο
τεύχος της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, από τους ηγέτες των μπολ-
σεβίκων λίγο πριν οδηγηθούν στο
εκτελεστικό απόσπασμα κατά τις
Δίκες της Μόσχας. 

Από το υπόλοιπο περιεχόμενο
ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιά-
ζουν τα κείμενα του Γιάννη Τσιτσί-
μη για την ψυχολογία του φασι-
σμού και του Πέτρου Θεοδωρίδη
για τον τρόμο, την αθλιότητα και
τα όνειρα στο Γ� Ράιχ. Στο editorial
ο Γιώργος Γιαννόπουλος αντιπα-
ραθέτει το κόκκινο νήμα της επα-
νάστασης απέναντι στην τυφλή
διαλεκτική του αίματος, που σκορ-
πάει κατά την επίθεσή του ο νεο-
φιλελευθερισμός, από τη βία μέσα
στην οικογένεια, μέχρι τις πλημμύ-
ρες στη Μάντρα και τις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις στη Συρία. 

Γιάννης Μήτζιας

Έ
να ντοκιμαντέρ για την προσφυγική
κρίση από έναν διάσημο εικαστικό
καλλιτέχνη δεν είναι μόνο κινηματο-

γραφικό αλλά και πολιτικό γεγονός. Ο Γουέι
Γουέι βίωσε την προσφυγιά στην παιδική του
ηλικία, όταν ο πατέρας του που ήταν ποιητής
έπεσε θύμα των εκκαθαρίσεων στο Κ.Κ. Κίνας
και σαν αποδιοπομπαίος τράγος εξορίστηκε
με την οικογένεια του στις πιο φτωχικές απο-
μακρυσμένες γωνιές της χώρας του. 

Σήμερα ο Γουέι Γουέι αναλαμβάνει ένα τε-
ράστιο εγχείρημα: να μεταφέρει στην οθόνη
το πανόραμα της παγκόσμιας προσφυγιάς, τη
διάσταση των εξηνταπέντε εκατομμυρίων
προσφύγων, διωγμένων από τον πόλεμο, τη
φτώχεια, την κλιματική αλλαγή. Το αποτέλε-
σμα είναι εντυπωσιακό. Επισκέφτηκε 23 χώ-
ρες. Χρησιμοποίησε τεχνικά μέσα από μη
επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), κάμερα
λήψης με οπερατέρ μέχρι... κινητό τηλέφωνο,
μακρυνά πλάνα και ζουμ στα πρόσωπα, προ-
σωπικές αφηγήσεις, κραυγές διαμαρτυρίας.

Αφιέρωσε σημαντικό μέρος στους πολέ-
μους στη Μέση Ανατολή για να καταγράψει το
ρεύμα από τη Συρία και το Ιράκ. Η εικόνα από
την Τουρκία και την Ελλάδα, την Ιταλία προς
την καρδιά της Ε.Ε., οι σκηνές από τη Λέσβο,
την Ειδομένη, τα Σερβο-ουγγρικά σύνορα, τη
Λαμπεντούζα ως τη «ζούγκλα» του Καλέ είναι
συγκλονιστικές. Φανερώνουν την υποκρισία
μιας Ευρώπης όπου οι ανθρωπιστικές διακη-
ρύξεις περί ισότητας και αδελφοσύνης δεν
ισχύουν για τους «άλλους», που βαφτίζονται

παρείσακτοι και τρομοκράτες. Αντίθετα με τα
παραπλανητικά στοιχεία των Ευρωπαϊκών κυ-
βερνήσεων, το μεγαλύτερο ρεύμα προσφύγων
διοχετεύτηκε σε φτωχότερες χώρες, στην Ιορ-
δανία, το Λίβανο και την Τουρκία.

Μεγάλη εικόνα

Όμως το ντοκιμαντέρ δεν μένει στη Μέση
Ανατολή. Από τους Ροχίνγκια που εκτοπίστη-
καν βάναυσα από τη Μυανμάρ στο Μπανγ-
κλαντές, μέχρι τους Σουδανούς και Σομαλούς
στην Κένυα, από το Πακιστάν και το Αφγανι-
στάν, τα σύνορα Μεξικό – ΗΠΑ και την λωρίδα
της Γάζας, χωρίς να πέφτει σε ψεύτικες δια-
κρίσεις πρόσφυγες- μετανάστες, μένει στη με-
γάλη εικόνα: Άνθρωποι που αναγκάζονται να
φύγουν, που δεν είναι παθητικά θύματα, απαι-
τούν λύσεις με αξιοπρέπεια και το παγκοσμιο-
ποιημένο σύστημα δεν τους τις επιτρέπει. Κι
αυτό είναι ένα ηχηρό μήνυμα. 

Οι αδυναμίες της ταινίας αρχίζουν όταν επι-
χειρεί να πολιτικολογήσει μέσα από τις δηλώ-

σεις δημόσιων προσώπων. Στην κάμερα παρε-
λαύνουν η πριγκήπισσα της Ιορδανίας, ο
Δρούζος πολιτικός του Λιβάνου Ουαλίντ
Τζουμπλάντ, υπεύθυνοι οργανισμών του ΟΗΕ,
διασημότητες, ακόμα και ο Μουζάλας, που κα-
τακεραυνώνει τον ρατσισμό και την ξενοφο-
βία. Υποκρισία που αντιφάσκει με όλη την ει-
κόνα της οικονομικής, πολιτικής και περιβαλ-
λοντικής κρίσης του πλανήτη και αναπαράγει
ιδεαλιστικές θεωρίες περί καλού και κακού.

Στα αδύναμα σημεία βρίσκεται επίσης κατά
την άποψή μας και η αυτοαναφορική παρου-
σία του ίδιου του καλλιτέχνη, ο οποίος περιφέ-
ρεται μέσα στα πλάνα, όχι πάντα διακριτικά,
συχνά μονοπωλώντας τις εντυπώσεις. Τι νόη-
μα έχει να παριστάνει τον χαμένο Αϊλάν πε-
σμένος μπρούμυτα σε μια ακτή της Μεσογεί-
ου; Η αμεσότητα και γνωριμία με τους ίδιους
τους πρόσφυγες έχει αξία. Τι εξυπηρετούν
όμως αστεία όπως η ανταλλαγή διαβατηρίων
ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον Σύριο πρό-
σφυγα; «Τους λες ότι είσαστε ίσοι», λέει ο δη-
μιουργός και συνεχίζει «...όμως λες ψέμματα
γιατί δεν είστε. Η θέση σου διαφέρει. Θα πρέ-
πει να τους εγκαταλείψεις. Κι αυτό θα με στοι-
χειώνει σ’όλη μου τη ζωή».

Ο Γουέι Γουέι δεν μπορεί να δώσει απαντή-
σεις, ωστόσο η «Ανθρώπινη ροή» ωθεί όποιον
την παρακολουθήσει να κάνει κάτι, να αναλά-
βει δράση για τους πρόσφυγες. Αξίζει λοιπόν
με κριτική ματιά.

Δήμητρα Κυρίλλου
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Σ
τις 4 του Μάρτη η Ιταλία πη-
γαίνει στις κάλπες και το πολι-
τικό σκηνικό μυρίζει σαπίλα.

Σε αυτή τη σαπίλα ήρθε να δώσει
πρόσωπο ο Λούκα Τραΐνι, ένας φα-
σίστας που στις 3 Φλεβάρη πήρε
ένα όπλο και άρχισε να κυνηγάει και
να πυροβολεί επί δύο ώρες μετανά-
στες στη Ματσεράτα, μια πόλη κον-
τά στην Ανκόνα. Κατάφερε να τραυ-
ματίσει πέντε άντρες και μια γυναί-
κα. Εκτός από άλλα όπλα, στο σπίτι
του βρέθηκε φασιστικό υλικό και ο
“Αγώνας” του Χίτλερ. Ο φασίστας
δηλώνει αμετανόητος και δικαιωμέ-
νος και δεν είναι παράξενο. Η ιταλι-
κή πολιτική σκηνή τού είχε ανοίξει
το δρόμο. 

Η πρώτη δήλωση του Μπερλου-
σκόνι μετά το έγκλημα ήταν ότι αν
εκλεγεί πρωθυπουργός θα απελάσει
600 χιλιάδες μετανάστες και θα
αφήσει μόνο 30 χιλιάδες νόμιμους.
Η δεξιά και οι διάφορες πτέρυγες
της ακροδεξιάς έτρεξαν για το ποι-
ος θα πρωτοαγκαλιάσει πολιτικά τον
πιστολέρο φασίστα, φυσικά “καταδι-
κάζοντας” το περιστατικό αλλά τονί-
ζοντας ότι η αιτία είναι η παράνομη
μετανάστευση. Υποτίθεται ότι ο
Τραΐνι άρχισε να πυροβολεί επειδή
εξοργίστηκε από τη δολοφονία μιας
λευκής γυναίκας για την οποία η
αστυνομία κατηγορεί κάποιους Νι-
γηριανούς μετανάστες.

Ο απροκάλυπτος ρατσισμός είναι
η βρόμικη κουρτίνα πίσω από την
οποία θέλει να κρύψει την κρίση του
ο ιταλικός καπιταλισμός. Και από
κοντά η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν
έχει πάτο στο τι καταπίνει πλέον ως
“κανονικότητα”, όχι μόνο στην Αυ-
στρία αλλά στην Ιταλία πλέον, την
3η μεταλύτερη οικονομία της Ευρω-
ζώνης. Η υποτιθέμενη μάχη ενάντια
στον “λαϊκισμό” που στην Ιταλία
παίρνει τη μορφή του “Κινήματος 5

Αστέρων” (Κ5Α) οδηγεί την ευρω-
παϊκή ηγεσία να παρουσιάζει τον
Μπερλουσκόνι ως τη μόνη ελπίδα
πιθανής σταθερότητας μετά τις
εκλογές. Και ο Μπερλουσκόνι δεν
πηγαίνει μόνος του, πηγαίνει πακέτο
με τους φασίστες κάθε λογής. 

Το κόμμα του, η Φόρτσα Ιτάλια
πηγαίνει στις εκλογές σε συμμαχία
με τη Λίγκα του ιταλικού Βορρά που
από αυτονομιστικό έχει μετατραπεί
σε αντιμεταναστευτικό κόμμα, αλλά
και με τους ανοιχτούς κληρονόμους
του Μουσολίνι, τους “Αδελφούς της
Ιταλίας”. Μέχρι πριν από μερικά
χρόνια, η Ιταλία ήταν ένα παράδειγ-
μα για το πώς οι φασίστες “σοβα-
ρεύουν” και φοράνε γραβάτες. Η
“Εθνική Συμμαχία” του Φίνι ήταν τα
παιδιά του Μουσολίνι που τελικά
έσβησαν τα παλιά φασιστικά σύμβο-
λα και έγιναν υπουργοί του Μπερ-
λουσκόνι. Τώρα εξελίσσεται η αντί-
στροφη πορεία. Η Τζόρτζα Μελόνι

δηλώνει ότι επιστρέφει τους “Αδελ-
φούς της Ιταλίας” στις ρίζες τους
και οι λόγοι του Ματέο Σαλβίνι, της
Λίγκας, δεν διαφέρουν πολύ από τις
κραυγές του Μιχαλολιάκου.

Δημοσκοπήσεις

Όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν ως
πρώτο κόμμα και με διαφορά το
Κ5Α. Όμως οι φασίστες αναμένεται
να εξασφαλίσουν στη συμμαχία του
Μπερλουσκόνι περισσότερες έδρες.
Το να προβάλλει κανείς την προοπτι-
κή των φασιστών στην εξουσία ως
άμυνα απέναντι στο λαϊκισμό και την
αστάθεια εκτός από σαπίλα φανε-
ρώνει απόγνωση. Από τις τελευταίες
εκλογές του 2013, η Ιταλία είχε
τρεις πρωθυπουργούς (Λέτα, Ρέν-
τσι, Τζεντιλόνι) αλλά κανένας από
αυτούς δεν ήταν υποψήφιος στις
κάλπες και δεν είχε εκλεγεί από το
λαό. Ο Λέτα είχε διαδεχθεί τον Μόν-
τι, ο οποίος επίσης είχε κάτσει ενά-

μισυ χρόνο στην καρέκλα του πρω-
θυπουργού διορισμένος. Έφτασε
τώρα η ώρα να γίνουν εκλογές, αν
και το πολιτικό σύστημα ίσως θα
προτιμούσε να συνεχίσει να διορίζει
πρωθυπουργούς χωρίς εκλογές. Πέ-
ρασαν μετά από πολλές αντιπαρα-
θέσεις κι έναν εκλογικό νόμο που
επειδή λειτουργεί πλειοψηφικά και
αντιδημοκρατικά ήλπιζαν ότι θα
τους έλυνε το πρόβλημα, αλλά το
αποτέλεσμα ήταν πάλι τζίφος. Η
υποτιθέμενη μετριοπαθής πρόταση
μετά τις εκλογές θα είναι μια συμμα-
χία μεταξύ του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος (της κεντροαριστεράς) και
του Μπερλουσκόνι, με άλλον έναν
δοτό πρωθυπουργό. Με δυο λόγια
συνέχεια στο πολύ “επιτυχημένο”
μοντέλο που έφερε την Ιταλία ως
εδώ. Ήδη, η κεντροαριστερά πάει
διασπασμένη στις εκλογές, με την
υποψηφιότητα “Ελεύθεροι και Ίσοι”
να επιχειρεί να εκφράσει τις φωνές

που δεν ακολούθησαν την ανοιχτή
πορεία του Ρέντσι προς τα δεξιά.

Την πραγματική απάντηση στις
φασιστικές προκλήσεις την έδωσαν
οι δρόμοι το περασμένο Σάββατο.
Αντιφασίστες/τριες και αντιρατσι-
στές/τριες βγήκαν σε διαδηλώσεις
σε ολόκληρη τη χώρα. Πρώτα απ’
όλα στην ίδια τη Ματσεράτα όπου
πάνω από 20 χιλιάδες κόσμος δήλω-
σε την αλληλεγγύη του στους μετα-
νάστες και παρόντες στη μάχη ενάν-
τια στο ρατσισμό που θα ενταθεί με-
τά τις εκλογές. Αντιρατσιστικές και
αντιφασιστικές οργανώσεις, οι σύν-
δεσμοι των παρτιζάνων και των αντι-
φασιστών του Β’ Παγκόσμιου Πολέ-
μου, η Αριστερά, έδωσαν μια δύσκο-
λη μάχη σε πλατείες και δρόμους
από το Παλέρμο της Σικελίας ως το
Μιλάνο στο Βορρά. Τα ΜΜΕ είχαν
ήδη βγει σε μια καμπάνια ενάντια
στα “δύο άκρα” που απειλούσαν την
ηρεμία. Οι φασίστες της “Κάζα Πά-
ουντ” με την κάλυψη των πιο επίση-
μων φωνών της δεξιάς είχαν ήδη
απειλήσει ότι θα βγουν σε αντιδια-
δηλώσεις. Τελικά στις περισσότερες
περιπτώσεις ούτε καν εμφανίστηκαν
και οι δρόμοι ήταν στα χέρια του αν-
τιφασιστικού κινήματος.

Η Αριστερά προσπαθεί να ανα-
συγκροτηθεί αξιοποιώντας τις εκλο-
γές. Η συμμαχία “Εξουσία στο λαό”
συνενώνει κοινωνικά κινήματα με τις
δυνάμεις που απέμειναν από την
Κομμουνιστική Επανίδρυση μετά το
φιάσκο της συμμετοχής στην κυβέρ-
νηση Πρόντι αλλα και τις φρούδες
ελπίδες της άκριτης υποστήριξης
στο ΣΥΡΙΖΑ. Το παρελθόν είναι ση-
μαντικό, αλλά ακόμη πιο σημαντικό
είναι το μέλλον -και το μήνυμα που
έστειλαν οι δρόμοι το περασμένο
Σάββατο δείχνει το δρόμο.

Νίκος Λούντος

ITAΛΙΑ Ενάντια στη σαπίλα της
λιτότητας και του ρατσισμού
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Α
πό σύμπτωση, στις 4 του Μάρτη δεν θα
γίνουν γνωστά μόνο τα αποτελέσματα
των εκλογών στην Ιταλία, αλλά και τα

αποτελέσματα του εσωτερικού δημοψηφίσμα-
τος στη γερμανική σοσιαλδημοκρατία για το
σχηματισμό της νέας κυβέρνησης. Πριν από
λίγες μέρες υποτίθεται ότι οι διαπραγματεύ-
σεις έφτασαν στο τέλος τους και υπήρξε συμ-
φωνία για μεγάλο συνασπισμό μεταξύ του σο-
σιαλδημοκρατικού SPD με τη Μέρκελ και τη
δεξιά. Όμως, αντί για πανευρωπαϊκούς πανη-
γυρισμούς ότι επιτέλους μετά τις εκλογές του
Σεπτέμβρη, η ατμομηχανή της Ευρώπης θα
ξαναπάρει μπρος πολιτικά, κυριάρχησε η απο-
γοήτευση. Ενώ η θέση του Υπουργού Εξωτερι-
κών είχε ήδη δεσμευτεί για τον Μάρτιν Σουλτς,
τον ηγέτη του SPD, τελικά αυτός παραιτήθηκε.

Ο Σουλτς είχε πάει στις εκλογές με σύνθημα
ενάντια στον μεγάλο συνασπισμό με τη Μέρ-
κελ και τελικά ηγήθηκε των διαπραγματεύσε-
ων. Στη συνέχεια έλεγε πως το ζήτημα δεν εί-
ναι οι καρέκλες των υπουργείων και βρέθηκε
να αποδέχεται μία από τις πιο σημαντικές. Η
βάση του SPD, εκατοντάδες χιλιάδες μέλη που
ψηφίζουν αυτές τις μέρες λένε πως δεν έδω-
σαν τη μάχη των εκλογών για να ξαναδούν τη

Μέρκελ στη θέση της καγκελάριου με ολίγη
από Σουλτς για διακόσμηση. Όμως το πρόβλη-
μα δεν είναι απλώς τεχνικό, ούτε περιορίζεται
στο πρόβλημα του Σουλτς να πείσει τη κομμα-
τική του βάση. Αυτή είναι μόνο μία όψη. 

Κρίση στρατηγικής

Στην πραγματικότητα είναι κρίση της ίδιας
της στρατηγικής της ευρωπαϊκής και της γερ-
μανικής άρχουσας τάξης. Γι’ αυτό και η κυ-
βέρνηση, ακόμη κι αν σχηματιστεί είναι ήδη
κουρασμένη. Ο μεγάλος συνασπισμός προ-
βάλλεται ως λύση απέναντι στην άνοδο της
ακροδεξιάς AfD, όμως αφήνει την AfD στη θέ-
ση της βασικής αντιπολίτευσης. Η Μέρκελ
πλέον αμφισβητείται μέσα στο ίδιο της το
κόμμα. Δεν ξέρει κανείς μέχρι πού θα φτάσει
αυτή η πίεση, αλλά ήδη υπάρχουν βουλευτές
που την καλούν ανοιχτά σε παραίτηση. Ιδιαίτε-
ρα η επιλογή της να δώσει το υπουργείο Οικο-
νομικών στους σοσιαλδημοκράτες ανοίγει τον
ασκό του Αιόλου, γιατί ανοίγει την πόρτα του

διαλόγου προς τις προτάσεις του Μακρόν για
την ΕΕ που αποτελούν ανάθεμα για τη γερμα-
νική Δεξιά. Το ίδιο συμβαίνει και με την πολιτι-
κή για τους πρόσφυγες. Η νέα κυβέρνηση δέ-
χεται αντίρροπες πιέσεις και προς τις δυο κα-
τευθύνσεις. Η νεολαία του SPD ηγείται του
Οχι στο εσωτερικό δημοψήφισμα, απορρί-
πτοντας τα παζάρια με τη βαυαρική δεξιά που
θέλει κλείσιμο των συνόρων. Η εσωκομματική
αντιπολίτευση της Μέρκελ την κατηγορεί ότι
έδωσε πολλά στους πρόσφυγες και στο SPD.

Στο μεταξύ, η 24ωρη απεργία της IG-Metall,
του μεγαλύτερου βιομηχανικού συνδικάτου
της Ευρώπης είχε τεράστια επιτυχία και ανάγ-
κασε τα αφεντικά να υπογράψουν και την
αποδοχή της μείωσης των εβδομαδιαίων
ωρών εργασίας για όποιον το θέλει, και έξτρα
επιδόματα. Αυτό έγινε τουλάχιστον στα μεγά-
λα βιομηχανικά κέντρα αλλά αναμένεται να
δώσει το ρυθμό για να υπογραφούν οι κατα-
κτήσεις και σε άλλα σημεία. Αυτή είναι η κατά-
σταση στο “σταθερό” κέντρο της ΕΕ.

60.000 διαδήλωσαν στις 3 Φλεβάρη
απαιτώντας την χρηματοδότηση
του NHS, (του βρετανικού ΕΣΥ).

ΓΕΡΜΑΝΙΑ Νίκη της IG Metal ΛΟΝΔΙΝΟ



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Η
νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας διαμορ-
φώθηκε με καθοριστικό τρόπο από το «φάν-
τασμα» που πλανιόταν πάνω της: το ΣΕΚΕ-

Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όταν το Κομμουνι-
στικό Κόμμα αντιμετώπισε σχετικά επαρκώς τις προ-
κλήσεις σε ζητήματα άρθρωσης στρατηγικής, επί-
τευξης συμμαχιών και σύνθεσης εσωκομματικών τά-
σεων, κατόρθωσε να εξελιχθεί σε συντελεστή της
εγχώριας πολιτικής διαδικασίας. Ταυτόχρονα, δεν
ήταν λίγες οι περιπτώσεις που απώλεσε τις επιτυ-
χίες που είχε προκαλέσει (Λίβανος, Βάρκιζα, περίο-
δος μετά το 1959) ακριβώς επειδή δεν κατόρθωσε
να αναβαθμίσει τη στρατηγική του σε επίπεδο ταξι-
κών στόχων και να αξιοποιήσει τη δυναμική των μα-
ζών που είχε προκαλέσει η πολιτική συμμαχιών που
πρωτύτερα ακολούθησε, όπως έγινε με τα Ιουλιανά
του 1965. 

Τα ιστορικά παραδείγματα για όλα αυτά είναι πολ-
λά, από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το
ΣΕΚΕ. Έτσι, θα δυσκολευτεί να υπερβεί τις θεωρητι-
κές αδυναμίες της πρώτης «κεντριστικής» ηγετικής
ομάδας του ΣΕΚΕ, αν και με το Β� Συνέδριο του
1920 θα ενταχθεί στην Κομμουνιστική Διεθνή, κάνο-
ντας ένα νέο βήμα, ενώ η απουσία της νεολαίας του
στο Μέτωπο της Μικράς Ασίας θα καθηλώσει το
κόμμα σε σοσιαλδημοκρατικές θέσεις (το σύνθημα
της «μακράς νομίμου υπάρξεως») της πρώτης Πα-
νελλαδικής Συνδιάσκεψης του Φεβρουαρίου του
1922. Εξαιτίας αυτού δεν θα μπορέσει να επωφελη-
θεί από την κρίση που προκάλεσε στην Ελλάδα η Μι-
κρασιατική Καταστροφή (επί της Γραμματείας Γ.
Κορδάτου). (...)

Δεν θα επωφεληθεί από την κρίση του 1929, θα

επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της σοσιαλι-
στικής οικοδόμησης στην ΕΣΣΔ από τα 1925 και
μετά και δεν θα μπορέσει να διασπάσει το πολιτι-
κό μπλοκ της αστικής τάξης με τα μικροαστικά
στρώματα του Μεσοπολέμου. Θα χάσει την ευ-
καιρία να αξιοποιήσει τις προτάσεις του Παντελή
Πουλιόπουλου, ο οποίος θα διαγραφεί σχεδόν
μαζί με τον Σεραφείμ Μάξιμο, ενώ το 4ο τακτικό
Συνέδριο του 1928 πελαγοδρομούσε να αντιλη-
φθεί τις ιδιομορφίες της ελληνικής πραγματικό-
τητας, χαρακτηρίζοντας σχηματοποιημένα την
κυβέρνηση των Φιλελευθέρων ως «δικτατορία
του αγγλοαμερικανικού χρηματιστικού κεφαλαί-
ου». Παρότι αυτές οι αναλύσεις περιορίζουν τις
ενδεχόμενες πολιτικές συμμαχιών, το κόμμα
ήλεγχε τους μισούς περίπου από τους συνδικαλι-
σμένους εργάτες της εποχής, γεγονός που γέν-
νησε μια διαρκή επίθεση από τα φιλοαστικά ερ-
γατικά σωματεία, και στο Δ� Συνέδριο της ΓΣΕΕ,
τον Απρίλιο του 1928, διαγράφηκαν τα περισσό-
τερα σωματεία που επηρεάζονταν από το ΚΚΕ.
(...)

Στην περίοδο 1929-1931, αντί το ΚΚΕ να προ-
σπαθεί να αξιοποιήσει την κρίση που προκαλούν
οι επιπτώσεις του Κραχ του 1929, υφίσταται τις
αδυναμίες σύνθεσης των τάσεών του. Η ομάδα
Χαϊτά και η ομάδα των Θέου-Σιάντου εν τω μέσω
κατηγοριών περί προδοσίας της εργατικής τάξης
συγκρούονται «χωρίς αρχές», η ηγεσία της ΟΚΝΕ
περιχαρακώνεται, η καθοδήγηση της κομματικής
οργάνωσης της Θεσσαλονίκης υπό τον Α. Στίνα
διαγράφεται, ενώ επεμβαίνει η Κομμουνιστική
Διεθνής και διορίζει νέα καθοδήγηση στο κόμμα

υπό τον Ν. Ζα-
χαριάδη, «εξαφανίζοντας» την παλιά καθοδήγηση
στα βάθη της ΕΣΣΔ. (...)

Η αναγόρευση των συνδικάτων σε «αντιφασι-
στικά φρούρια», στις 24 Απριλίου 1934, συνέτεινε
ώστε να προκύψουν δεκάδες αντιφασιστικές επι-
τροπές στα εργοστάσια του Πειραιά, της Θεσσα-
λονίκης, του Βόλου και αλλού. Ο φασισμός ανα-
γορεύθηκε σε αυτόνομο πολιτικό φαινόμενο, και
η στρατηγική του «σοσιαλφασισμού» (να αποτε-
λεί έναν από τους κύριους αντιπάλους η σοσιαλ-
δημοκρατία), εγκαταλείφθηκε.

Στα ίδια τα εργοστάσια συγκροτήθηκαν απερ-
γιακές φρουρές κατά το πρότυπο των Arditi del
Popolo της Ιταλίας και με αυτό τον τρόπο αντιμε-
τωπίστηκε και διαλύθηκε η φασιστική οργάνωση
Εθνική Ένωσις Ελλάδος (Ε.Ε.Ε), και όταν, στις 29
Ιουνίου 1931 έβαλαν φωτιά στο συνοικισμό Κάμ-
πελ στη Θεσσαλονίκη, το Εργατικό Κέντρο της
πόλης με εργατικές φρουρές ανέλαβε την προ-
στασία των Εβραίων της συνοικίας. Σε ένα επόμε-
νο βήμα, όταν η ίδια φασιστική οργάνωση, στις
23 Ιουνίου 1933, προσπάθησε να παρελάσει
στους δρόμους της Αθήνας- στα πρότυπα της
πορείας του Μουσολίνι στη Ρώμη στα 1922-,
όπου  τα μέλη της εμφανίστηκαν λιθοβολήθηκαν
ακόμα και από τους περαστικούς.

Μιχάλης Λυμπεράτος
* Το κείμενο αυτό παρουσιάζει συνοπτικά την

εισήγηση του Μ. Λυμπεράτου. Ολόκληρο το κεί-
μενο στο www.ergatiki.gr

Η
αριστερά έχει ιστορία και
έχει προοπτική. Οι επιθέ-
σεις από τις κυρίαρχες

τάξεις ενάντια της είναι γιατί τη
φοβούνται. Γιατί ξέρουν ότι είναι
η δύναμη που οργανώνει τους
αγώνες, δίνει τις πολιτικές μάχες
και ανοίγει την προοπτική για μια
κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση,
καταπίεση και πολέμους. 

Πριν από εκατό χρόνια, μετά
την Επανάσταση του Οκτώβρη
του ’17 στη Ρωσία, δημιουργήθη-
καν σε όλη την Ευρώπη καινούρ-
για επαναστατικά κόμματα. Η
ίδρυση του Σοσιαλιστικού Εργατι-
κού Κόμματος Ελλάδας (ΣΕΚΕ)
το φθινόπωρο του 1918 εντάσσε-
ται σε αυτόν τον κύκλο. 

Ομάδες σοσιαλιστών από όλη
την Ελλάδα αποφάσισαν να δημι-
ουργήσουν ένα επαναστατικό
κόμμα που θα πάλευε να σταμα-
τήσει τη θανατηφόρα εκστρατεία
στη Μικρά Ασία, θα οργάνωνε την
υποδοχή των προσφύγων, και θα
εξασφάλιζε ψωμί και δουλειά για
όλους τους εργάτες και εργά-
τριες. Στη δημιουργία αλλά και
στην ανάπτυξη αυτού του κόμμα-
τος, έπαιξαν ρόλο ανάμεσα σε
άλλους και ο Παντελής Πουλιό-
πουλος και η ομάδα των Παλαιών
Πολεμιστών που συμμετείχε. 

Μάχες

Το ΣΕΚΕ ονομάστηκε το 1924
ΚΚΕ και καθόρισε για μια μεγάλη
περίοδο τις μάχες του εργατικού
κινήματος και τις πολιτικές εξελί-
ξεις. Η πορεία δεν ήταν γραμμική
και αυτό το ξέρουμε όλοι. Η αναν-
τιστοιχία ανάμεσα στους αγώνες
της εργατικής τάξης και στη
γραμμή του ΚΚΕ το 1936, το 1944,
το 1965, στην εξέγερση του Πολυ-
τεχνείου, στην Μεταπολίτευση μέ-
χρι σήμερα, δεν μπορεί να εξηγη-
θεί με τη θεωρία των “λαθών”. 

Τι έφταιξε και τι χρειάζεται να
αλλάξει; Ερωτήματα που μπο-
ρούμε και πρέπει να συζητήσου-
με ανοιχτά και συντροφικά στις
εκδηλώσεις που οργανώνουμε
στην Αθήνα, στον Πειραιά και σε
όλη την Ελλάδα.

Εκατό χρόνια από την ίδρυση
του ΣΕΚΕ, το Σοσιαλιστικό Εργα-
τικό Κόμμα τιμάει τις ρίζες της
επαναστατικής Αριστεράς στην
Ελλάδα και παλεύει για να αντα-
ποκριθεί στην απόφαση που πήρε
το ιδρυτικό συνέδριο του ΣΕΚΕ:
«Κτίζουμε το κόμμα της πάλης
των τάξεων, της αντιπολίτευσης
και όχι των συμβιβασμών. Πα-
λεύουμε για την ανατροπή της
διεθνούς κεφαλαιοκρατίας και
τον θρίαμβο του διεθνούς σοσια-
λισμού».

Τιμούμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΣΕΚΕ

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤAΡΤΗ 14 ΦΛΕΒAΡΗ, 7μμ 
Θέατρο Ελυζέ  Νυμφαίου 12

Μαρία Στύλλου, περιοδικό 

Σοσιαλισμός από τα Κάτω

Φοίβος Οικονομίδης, ιστορικός, δημοσιογράφος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤAΡΤΗ 14 ΦΛΕΒAΡΗ, 7μμ 
Kαφέ Τριώτα Μετρό Αγ. Αντώνης, Π. Μελά 39

Πάνος Γκαργκάνας, 

Εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη 

Θανάσης Καμπαγιάννης, 

Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

ΝΙΚΑΙΑ

ΤΕΤAΡΤΗ 14 ΦΛΕΒAΡΗ, 7μμ
Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου 
Π. Τσαλδάρη 8

Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

Θανάσης Διαβολάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΠEΜΠΤΗ 15 ΦΛΕΒAΡΗ, 6.30μμ
Cinemarian Γεν. Κολοκοτρώνη 42

Λέανδρος Μπόλαρης, συγγραφέας

Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠEΜΠΤΗ 15 ΦΛΕΒAΡΗ, 7μμ
Συνεδριακό Κέντρο Πατριάρχου Ιωακείμ 4

Πάνος Γκαργκάνας, 

εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη 

Μιχάλης Λυμπεράτος, 

ιστορικος, εκπαιδευτικός

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠEΜΠΤΗ 15 ΦΛΕΒAΡΗ, 6μμ
Πολυδύναμο Κέντρο Πανόρμου 59

Μαρία Στύλλου, 

Περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω

Θανάσης Καμπαγιάννης, 

Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Το ΣΕΚΕ -Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και 
το εργατικό κίνημα στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα

Ανοιχτές εκδηλώσεις

Διαβάστε επίσης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 
3 ΜΑΡΤΗ, 7μμ
Χώρος Πολιτισμού Ένεκεν
Προξένου Κορομηλά 37

Λέανδρος Μπόλαρης, 

συγγραφέας

Κώστας Παλούκης, 
ιστορικός


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10-11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

