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Δ
υο σχεδόν εβδομάδες μετά εί-
ναι πλέον ξεκάθαρο ότι η σύλ-
ληψη των δυο Ελλήνων στρα-

τιωτικών στον Έβρο και η συνεχιζόμε-
νη κράτησή τους στις φυλακές της
Αδριανούπολης δεν ήταν ούτε τυχαίο,
ούτε μεμονωμένο γεγονός. Οι δυο νέ-
οι άνθρωποι δεν είναι θύματα ούτε της
χαμηλής ορατότητας, ούτε της "κα-
κιάς της ώρας": είναι τα θύματα της
όλο και πιο θερμής ψυχροπολεμικής
αντιπαράθεσης ανάμεσα σε δυο αρ-
παχτικές και αδίστακτες άρχουσες τά-
ξεις -την ελληνική και την τουρκική-
που ερίζουν δεκαετίες τώρα για τον
έλεγχο των Βαλκανίων και της Ανατο-
λικής Μεσογείου.

Λίγες μέρες μετά το επεισόδιο στον
Έβρο, η Τουρκία και η Ελλάδα, σχε-
δόν ταυτόχρονα, εξέδωσαν "προειδο-
ποιήσεις" (Νotam) για ασκήσεις με
πραγματικά πυρά στο Αιγαίο. Η Τουρ-
κία δέσμευσε την θαλάσσια περιοχή
ανάμεσα στην Σκύρο, τα Ψαρά και την
Εύβοια για 20 περίπου (μη συνεχόμε-
νες) ημέρες από τις 7 Μάρτη μέχρι τις
30 Απρίλη. Η Ελλάδα απάντησε σε αυ-
τή την "πρόκληση" με την δέσμευση
ούτε μιας ούτε δυο αλλά δέκα περιο-
χών στο Αιγαίο -και αυτή για ασκήσεις
με πραγματικά πυρά. Τρεις από αυτές
τις περιοχές βρίσκονται κυριολεκτικά
κολλητά στα τουρκικά παράλια (στα
ανατολικά της Λήμνου, βόρια της Σά-
μου και νότια της Ρόδου). 

Σε αυτό το ψυχροπολεμικό γαϊτανά-
κι των "νόταμ" και τον "αντινόταμ" και
των "ασκήσεων" με πραγματικά πυρά
δεν υπάρχουν "επιτιθέμενοι" και "αμυ-
νόμενοι". Οι ευθύνες είναι μοιρασμέ-

νες με τον ίδιο και απαράλλαχτο τρό-
πο και στις δυο πλευρές του Αιγαίου.

Το επίκεντρο της ψυχροπολεμικής
έντασης είναι σήμερα (και πάλι) η Κύ-
προς. Υπάρχουν τρεις αλληλοσυνδεό-
μενοι λόγοι για αυτό: πρώτον η γεω-
γραφία, το γεγονός δηλαδή ότι η Κύ-
προς απέχει λίγα ναυτικά μίλια μόνο
από τις ακτές της Συρίας. Δεύτερον,
οι υδρογονάνθρακες που ανακαλύ-
πτονται στα "οικόπεδα της Κυπριακής
ΑΟΖ" που, ανεξάρτητα από το αν θα
αποδειχτούν τελικά εκμεταλλεύσιμοι ή
μη έχουν προσελκύσει τις μεγάλες ευ-
ρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες.
Τρίτον η εμπλοκή των ισχυρών, της
Βρετανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ
που έχουν στείλει ήδη πολεμικά πλοία
στο "οικόπεδο 6" (νότια της Κύπρου),
το οποίο "περιπολεί" εδώ και μερικές
ημέρες ο τουρκικός στόλος.

Σύνορα

Τα σύνορα της "Κυπριακής ΑΟΖ"
έχουν χαραχθεί ουσιαστικά μονομε-
ρώς από τις ελληνοκυπριακές κυβερ-
νήσεις της Λευκωσίας με βάση ολό-
κληρο το νησί (και τον ελληνοκυπρια-
κό νότο και τον τουρκοκυπριακό βο-
ρά). Η κυβέρνηση του Αναστασιάδη
υποστηρίζει ότι τα έσοδα από την
αξιοποίηση των υδρογονανθράκων θα
μοιραστούν δίκαια ανάμεσα στις δυο
κοινότητες. Φυσικά υπεύθυνη για αυτή
τη "δίκαιη μοιρασιά" θα είναι η ίδια η
ελληνοκυπριακή κυβέρνηση -οι Τουρ-
κοκύπριοι δεν θα έχουν ούτε κάποια
δικαιοδοσία ούτε καν λόγο. Ούτε πρό-
κειται να πάρουν πραγματικά έστω και
μια δεκάρα από τα έσοδα (αν υπάρ-

ξουν): το μερίδιό τους θα το καταθέτει
η Κυπριακή Δημοκρατία σε ένα ειδικό
ταμείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έρ-
γων στο βορρά -όταν φυσικά λυθεί το
Κυπριακό. Αυτό δεν εμποδίζει τις ελ-
ληνοκυπριακές εφημερίδες να χαρα-
κτηρίζουν "παράλογη" την άρνηση των
Τουρκοκυπρίων να αποδεχτούν αυτή
τη "λύση".

Η Τουρκία έχει χαράξει και αυτή
(εξ΄ίσου αυθαίρετα) τα σύνορα της δι-
κής της ΑΟΖ. 

Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα, την
Κύπρο και την Τουρκία δεν έχουν να
κερδίσουν τίποτα από αυτή την ψυ-
χροπολεμική αντιπαράθεση. Ο Βαρδι-
νογιάννης δεν μοιράστηκε ποτέ ούτε
μια δεκάρα από τα κέρδη του με τους
εργαζόμενους στις εταιρείες του. Ού-
τε ο "Βαρδινογιάννογλου" της απέναν-
τι πλευράς έχει την πρόθεση να μοιρα-
στεί έστω και μια δεκάρα με τους δι-
κούς του εργαζόμενους. Οι εργαζόμε-
νοι, όμως, και στις τρεις χώρες πλη-
ρώνουν και θα κληθούν να πληρώσουν
όχι μόνο σε χρήματα αλλά και σε
ιδρώτα και σε αίμα τον λογαριασμό
αυτού του απαράδεκτου ανταγωνι-
σμού. Την ίδια ώρα που η ελληνική κυ-
βέρνηση κόβει για μια ακόμα φορά τις
συντάξεις, ο Καμμένος και ο Κοτζιάς
ετοιμάζονται να ξοδέψουν τέσσερα δι-
σεκατομμύρια για την ανανέωση του
πολεμικού στόλου. Είναι μια πρόκληση
που δεν μπορεί και δεν πρέπει να πε-
ράσει.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η
απόφαση της κυβέρνησης να αγοράσει τέσσερις νέες
φρεγάτες "τύπου Belharra" από τη Γαλλία δεν είναι απάν-
τηση στην "τουρκική προκλητικότητα", όπως έτρεξαν να

μας πληροφορήσουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Αντίθετα
είναι στοιχείο ελληνικής επιθετικότητας -από τις εκβολές του
Βοσπόρου στο βόρειο Αιγαίο μέχρι τα παράλια της Συρίας και
του Λιβάνου στα βάθη της Ανατολικής Μεσογείου. 

Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό έχει σήμερα ήδη 13 φρεγάτες σε
ενεργή υπηρεσία. Η Τουρκία, μια χώρα μεγαλύτερη κατά έξι φο-
ρές σε έκταση από την Ελλάδα, με πληθυσμό 85 εκατομμυρίων
και παράλια σε "τρεις θάλασσες" (Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο, Ανα-
τολική Μεσόγειος) έχει 16. Από αυτές οι μισές είναι αμερικανικές
"τύπου Oliver Hazard Perry" (άρχισαν τα κατασκευάζονται τη δε-
καετία του 1970 και έχουν ήδη αποσυρθεί από το αμερικανικό
ναυτικό) και οι άλλες μισές γερμανικές "τύπου MEKO" (σαν αυτές
που έχει και η Ελλάδα). Η κυβέρνηση της Άγκυρας, είναι αλή-
θεια, έχει προγραμματίσει εδώ και πολύ καιρό την αντικατάστα-
σή τους στα πλαίσια του προγράμματος "Milgen" με καινούργιες
"τύπου TF100" κατασκευασμένες στην ίδια την Τουρκία. Αλλά δεν
υπάρχει σύγκριση ανάμεσα σε αυτές και τις Belharra που ετοιμά-
ζεται να παραγγείλει τώρα η κυβέρνηση Τσίπρα - Καμμένου.

Πρώτον, δεν υπάρχει σύγκριση στο επίπεδο του κόστους:
σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα η κάθε μια
από τις νέες "υπερσύγχρονες" φρεγάτες θα στοιχίσει γύρω στο
ένα δισεκατομμύριο Ευρώ. Το πόσο θα στοιχίσουν ακριβώς οι
νέες TF100 στην Τουρκία αυτό δεν το ξέρουμε. Σύμφωνα με τα
δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου πάντως θα είναι οικονομικό-
τερες από τις "Τύπου ΜΕΚΟ", που στοιχίζουν γύρω στα 500 εκα-
τομμύρια δολάρια (400 εκατομμύρια Ευρώ). 

Φονική ικανότητα

Δεύτερον δεν υπάρχει σύγκριση στο επίπεδο της τεχνολογίας
- της φονικής τους ικανότητας με άλλα λόγια. Όπως γράφουν
και πάλι Τα Νέα, "πρόκειται για τις λεγόμενες υπερφρεγάτες τε-
λευταίας γενιάς. (Μπορούν)... να αντιμετωπίσουν με αποτελε-
σματικότητα κάθε είδους απειλή στον αέρα, στην επιφάνεια της
θάλασσας αλλά και υποβρυχίως... Διαθέτουν (ακόμη) ολοκληρω-
μένη σουίτα ηλεκτρονικού πολέμου... Σημειώνεται πως φρεγά-
τες Belharra δεν έχει ακόμη ούτε η Γαλλία. Είναι δηλαδή υπό
ναυπήγηση, ενώ και η Τουρκία δεν διαθέτει ανάλογο όπλο..."

Ούτε καμιά από τις άλλες περιφερειακές δυνάμεις που δρουν
στην Ανατολική Μεσόγειο διαθέτει "ανάλογο όπλο". Η Αίγυπτος,
η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στη Μέση Ανατολή και την Αφρι-
κή, έχει σήμερα όλες και όλες 9 φρεγάτες. Από αυτές μία μόνο
είναι "υπερσύγχρονη". Το Ισραήλ, ο Λίβανος και η Κύπρος δεν
έχουν καμία.

Οι ΗΠΑ κυριαρχούν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο χάρη στην πα-
ρουσία του 6ου στόλου. Η Ρωσία, παρά τον υποβιβασμό της με-
τά την διάλυση της ΕΣΣΔ, εξακολουθεί να είναι στρατιωτικά μια
υπολογίσιμη δύναμη -τόσο παγκόσμια όσο και στη Μεσόγειο
όπου διατηρεί μια μεγάλη ναυτική βάση στο Ταρτούς της Συρίας.

Η ελληνική άρχουσα τάξη προσπαθεί να αξιοποιήσει την σημε-
ρινή "ψυχρότητα" στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ για να προωθήσει
το αποκρουστικό της όραμα του πιο αξιόπιστου τοπικού χωρο-
φύλακα του αμερικανικού ιμπεριαλισμού στην περιοχή. 

Οι νέες φρεγάτες ούτε έχουν σαν στόχο ούτε πρόκειται να
"φρενάρουν" την επιθετικότητα της Τουρκίας. Το μόνο που θα
καταφέρουν θα είναι να ανεβάσουν ακόμα περισσότερο τον ψυ-
χροπολεμικό ανταγωνισμό ανάμεσα στις δυο χώρες και να απο-
γειώσουν ακόμα περισσότερο την κούρσα των εξοπλισμών. 

Τα τέσσερα δις που θα στοιχίσουν τελικά οι νέες φρεγάτες εί-
ναι δυο περίπου φορές περισσότερα από αυτά που θα "εξοικο-
νομήσει" του χρόνου ο προϋπολογισμός από την κατάργηση της
"προσωπικής διαφοράς" που αναμένεται να σπρώξει εκατοντά-
δες χιλιάδες συνταξιούχους στην φτώχεια και την εξαθλίωση.
Αλλά ακόμα και αυτό το κόστος είναι κυριολεκτικά μηδαμινό
μπροστά στην καταστροφή που απειλεί, εν δυνάμει, να φέρει η
ολοένα και μεγαλύτερη στρατιωτικοποίηση στο Αιγαίο και την
Ανατολική Μεσόγειο. 

Ακυρώστε τις ασκήσεις
με πραγματικά πυρά

ΝΕΕΣ ΦΡΕΓΑΤΕΣ

Επιθετική πρόκληση

Η μεγάλη υπεροπλία του Πολεμικού Ναυτικού σε φρεγάτες απέναντι
σε όλες τις άλλες χώρες της ανατολικής Μεσογείου πρόκειται να
ενισχυθεί με άλλες τέσσερις υπερσύγχρονες φρεγάτες,
ανεβάζοντας το σύνολο σε 17. Γίνεται φανερό ότι στόχος δεν είναι η
άμυνα του Αιγαίου αλλά η περιφρούρηση του αντιδραστικού άξονα

Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Δεκαεφτά φρεγάτες στο Αιγαίο θα
τρακάρανε η μια πάνω στην άλλη στα στενά περάσματα ανάμεσα
στα νησιά του πελάγους. Ενώ στα “οικόπεδα” της κυπριακής ΑΟΖ θα
μπορούν να συνοδεύουν τις εξέδρες εξόρυξης της κάθε Exxon ή
Total και να φυλάνε τον αγωγό από το Ισραήλ ως την Ιταλία.
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Μ
εγαλύτερος από κάθε άλλη φορά είναι
ο αριθμός των πόλεων που στην Ευ-
ρώπη και όχι μόνο θα πραγματοποι-

ηθούν κινητοποιήσεις με αφορμή τη Διεθνή
Μέρα Δράσης 17 Μάρτη ενάντια στον φασι-
σμό και την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά και
τις ρατσιστικές πολιτικές των στρατοπέδων
και των κλειστών συνόρων που τους στρώ-
νουν το δρόμο. Φέτος ήδη ο αριθμός των πό-
λεων που έχουν ανακοινωθεί ανέρχεται σε πε-
ρίπου 80 πόλεις, σε πάνω από 15 χώρες, και
συνεχίζει να διευρύνεται. Πέρσι συλλαλητήρια
είχαν γίνει σε πάνω από  50 πόλεις.

Μεγάλη συνεισφορά σε αυτήν την αύξηση
έχει παίξει η δυναμική είσοδος στις φετινές κι-
νητοποιήσεις του Aufstehen Gegen Rassis-
mus, της βασικής «ομπρέλας» του αντιφασι-
στικού και αντιρατσιστικού κινήματος στη Γερ-
μανία, που οργανώνει μέχρι στιγμής κινητοποι-
ήσεις σε 33 μικρές και μεγάλες πόλεις ανάμε-
σά τους το Βερολίνο, τη Βρέμη, το Αμβούργο,
την Φρανκφούρτη. Στο Βερολίνο, η μεγάλη
διαδήλωση θα πάει στα γραφεία του AfD.

Στην Βρετανία διαδηλώσεις θα γίνουν στο
Λονδίνο, στο οποίο μαζί με την Αθήνα παραδο-
σιακά γίνονται οι μεγαλύτερες κινητοποιήσεις,
αλλά και στην Γλασκώβη στην Σκωτία και στο
Κάρντιφ στην Ουαλία. Στις κινητοποιήσεις που
καλούνται από το “Unite Against Fascism” και
το “Stand up to Racism” θα μεταβούν με τρένα
και πούλμαν κόσμος από πολλές άλλες πόλεις,
ενώ ήδη έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους δε-
κάδες συνδικάτα, κοινότητες μεταναστών και
αντιρατσιστικές οργανώσεις.    

Στη Γαλλία μεγάλο αναμένεται να είναι το
συλλαλητήριο που θα γίνει στο Παρίσι και θα
ξεκινήσει από την Όπερα επίσης με τη συμμε-
τοχή πλήθους οργανώσεων και συλλογικοτή-
των. Στην Ιρλανδία, στο Δουβλίνο, η διαδήλω-

ση θα γίνει στις 21 Μάρτη, ανήμερα της παγκό-
σμιας μέρας κατά του ρατσισμού και των φυλε-
τικών διακρίσεων, καθώς η 17 Μάρτη συμπίπτει
με την αργία του St Patrick’s Day. Διαδηλώσεις
θα γίνουν επίσης στις 18 Μαρτίου στο Άμ-
στερνταμ στην Ολλανδία και στις 24 Μαρτίου
στις Βρυξέλλες στο Βέλγιο, στην έδρα της ΕΕ.
Στο ισπανικό κράτος διαδηλώσεις θα γίνουν
στο Αλικάντε και στην Καταλονία στη Βαρκελώ-
νη (περισσότερα στην ανταπόκριση του UCFR
από την Βαρκελώνη στη σελίδα 8). 

Στην Πολωνία φέτος θα γίνουν διαδηλώσεις
και διαμαρτυρίες σε 10 πόλεις με τις μεγαλύ-
τερες από αυτές να έχουν καλεστεί στην Βαρ-
σοβία, το Μπρέσλαου και το Γκντάνσκ. Ενάν-
τια στον άγριο αντισημιτισμό και την ρατσιστι-
κή πολιτική της κυβέρνησης που έχει τροφο-
δοτήσει την άνοδο της ακροδεξιάς, το αντιφα-
σιστικό κίνημα της Πολωνίας συνεχίζει να ορ-
γανώνει την αντίσταση. 

Συλλογικότητες

Στη διαδήλωση στη Βιέννη φέτος ήδη κα-
λούν πάνω από 50 συλλογικότητες, ενδεικτικό
της ανησυχίας και του ξεσηκωμού που έχει
προκαλέσει η συμμετοχή της ακροδεξιάς και
των φασιστών για πρώτη φορά στην κυβέρνη-
ση από την δεκαετία του ’30 ενώ στην κεντρι-
κή Ευρώπη διαδηλώσεις έχουν ανακοινωθεί
επίσης στην Τσεχία, στην Πράγα και στην
Ουγγαρία στην Βουδαπέστη. Στην Δανία δια-
δηλώσεις θα γίνουν σε τρεις πόλεις, την Κο-
πεγχάγη, το Άαρχους και το Όντενσε. 

Στην Κύπρο το δικοινοτικό συλλαλητήριο
θα γίνει στις 11πμ στη Λευκωσία, στον κυκλικό
κόμβο του ΟΧΙ, με ομιλητές των γγ του ΑΚΕΛ
Α.Κυπριανού, τον Χασάν Φελέκ, πρόεδρο της
τουρκοκυπριακής συνδικαλιστικής οργάνω-
σης Dev-Is και εκπρόσωπο των μεταναστών.
Στην κινητοποίηση καλούν πάνω από είκοσι

συνδικάτα, συλλογικότητες και οργανώσεις.
Στην Τουρκία, θα γίνει κινητοποίηση στην
Κωνσταντινούπολη με κάλεσμα της οργάνω-
σης Antikapitalister και του DurDe (Ενάντια
στιον ρατσισμό και τον εθνικισμό, ενώ στην
Ελλάδα ήδη έχουν καλεστεί συλλαλητήρια σε
9 πόλεις.

Μεγάλες αντιρατσιστικές διαδηλώσεις θα
γίνουν και στην άλλη πλευρά του πλανήτη,
στον Ειρηνικό, στις 18 Μάρτη, στην πρω-
τεύουσα της Κορέας, Σεούλ και στις 25 Μάρ-
τη, στην καθολική Κυριακή των Βαϊων σε 9
τουλάχιστον πόλεις της Αυστραλίας (ανάμεσά
τους το Σίντνεϊ, η Μελβούρνη, η Καμπέρα, το
Μπρίσμπεϊν, η Αδελαΐδα ενάντια στην ρατσι-
στική πολιτική των απελάσεων και της απάν-
θρωπης φυλάκισης μεταναστών και προσφύ-
γων σε νησιά του Ειρηνικού.

Γιώργος Πίττας

Ξεσηκωνόμαστε σε 70 πόλεις !

Βρετανία

ΔανίαΟλλανδία Αυστραλία Γαλλία

Πολωνία



ΟΕΝΓΕΚ
λιμακώνουν τη δράση τους
οι συμβασιούχοι – παρατα-
σιούχοι εργαζόμενοι στους

δήμους μετά την επιτυχημένη κινη-
τοποίηση τη Δευτέρα 5/3. Τότε,
μια πρωτοβουλία που ήρθε από τα
κάτω, από τους συμβασιούχους
του δήμου Ν.Ιωνίας, κατάφερε να
συγκεντρώσει έξω από το Υπουρ-
γείο Εσωτερικών τουλάχιστον 300
εργαζόμενους από μια σειρά δή-
μους της Αττικής και να κερδίσει
στο πλευρό τους σωματεία δήμων
με στάσεις εργασίας. Επόμενο βή-
μα αυτής της πρωτοβουλίας ήταν
μια ευρεία παναττική συνέλευση
που πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 9/3, στο ΕΚΑ. 

Στις αποφάσεις της συνέλευσης
περιλαμβάνεται ένα σχεδόν καθη-
μερινό πρόγραμμα κινητοποιήσε-
ων που ξεκινάει την Τετάρτη 14/3
με αποκλεισμούς και καταλήψεις
σε αμαξοστάσια και δημοτικούς
χώρους. Την επόμενη μέρα, Πέμ-
πτη 15/3, προγραμματίζεται νέα
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω
από το Υπουργείο Εσωτερικών,
στις 11πμ και νέα συνέλευση στο
ΕΚΑ αμέσως μετά. Νέα κινητοποί-
ηση των συμβασιούχων ΟΤΑ προ-
γραμματίζεται ήδη για τις 21/3, με
την προσπάθεια να συμμετέχουν
και εργαζόμενοι από δήμους της
επαρχίας. 

Μαζί

Παράλληλα, στην κατεύθυνση
του κοινού αγώνα με τους ελαστι-
κά εργαζόμενους από τους υπό-
λοιπους φορείς του δημοσίου,
αποφασίστηκε η συμμετοχή τόσο
στην συγκέντρωση συναυλία της
ΟΕΝΓΕ στις 14/3, όσο και στην
απεργιακή συγκέντρωση των εκ-
παιδευτικών την Παρασκευή 16/3.
Στη συζήτηση προτάθηκε να γίνει
κοινή συνέλευση των συμβασιού-
χων του δημοσίου, τη Δευτέρα
19/3, με στόχο να αποφασιστεί πα-
νελλαδική συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας όλων των συμβασιούχων.

Στη συνέλευση συμμετείχαν δε-
κάδες εργαζόμενοι, κατά κύριο λό-
γο συμβασιούχοι, από τουλάχιστον
11 δήμους της Αττικής, αλλά και
συνάδελφοί τους από αρκετούς
ακόμα φορείς του δημοσίου.
Εκτός από τους εργαζόμενους των
δήμων συμμετείχαν μεταξύ άλλων
εκπρόσωποι από το Συντονιστικό
Νοσοκομείων, το Σωματείο Εκτά-
κτων του ΥΠΠΟ, το Συντονιστικό
των αναπληρωτών εκπαιδευτικών,
τους απολυμένους του βρεφοκομί-
ου δήμου Αθήνας, την ΑΔΕΔΥ κ.α
ανοίγοντας έτσι τη συζήτηση για
συντονισμό και κοινή μάχη των
συμβασιούχων μεταξύ τους, αλλά

και την ανάγκη για ενότητα με
τους μόνιμους συναδέλφους τους
και τα σωματεία.

Οι συμβασιούχοι – παρατασιού-
χοι των δήμων με την κινητοποίηση
της Δευτέρας 5/3 και τη συνέλευ-
ση της Παρασκευής 9/3, ξαναπιά-
νουν το νήμα των μεγάλων κινητο-
ποιήσεων του περσινού καλοκαιρι-
ού. Τότε με μια απόφαση – βόμβα
το ελεγκτικό συνέδριο έκρινε πα-
ράνομες τις παρατάσεις των συμ-
βάσεων για χιλιάδες εργαζόμε-
νους των ΟΤΑ, προωθώντας τις
άμεσες απολύσεις τους, αλλά και
την επιστροφή των δεδουλευμέ-
νων τους. Η απάντηση ήρθε άμεσα
από τους εργαζόμενους με κατα-
λήψεις αμαξοστασίων σε όλη τη
χώρα, σταμάτημα της αποκομιδής
των σκουπιδιών και απεργίες μαζί
με τους μόνιμους συναδέλφους
τους και τα σωματεία τους. Πολ-
λές χιλιάδες συμμετείχαν στις
απεργιακές διαδηλώσεις που όμοι-
ές τους είχαν να πραγματοποι-
ηθούν τουλάχιστον μια πενταετία.
Αίτημά τους όχι μόνο η αναίρεση
της απόφασης του ελεγκτικού συ-
νεδρίου, αλλά η μόνιμη και σταθε-
ρή δουλειά. 

Οι περίπου δύο βδομάδες των κι-
νητοποιήσεων έληξαν με την υπο-
χώρηση της κυβέρνησης η οποία
ανανέωνε τις συμβάσεις μέχρι το
Μάρτη του 2018 και την ίδια στιγμή
προκήρυσσε προσλήψεις μονίμων.
Έδινε δε το δικαίωμα στις δημοτι-
κές αρχές να ζητήσουν συγκεκρι-
μένο αριθμό εργαζομένων με βάση
τις ανάγκες των υπηρεσιών τους. Η
συνέχεια δόθηκε με τους εργαζό-
μενους να συγκεντρώνονται μέσα
κι έξω από τις συνεδριάσεις των
δημοτικών συμβουλίων και να πιέ-

ζουν για αποφάσεις που να υπερ-
καλύπτουν τον αριθμό των συμβα-
σιούχων που ήδη εργάζονταν.
Ωστόσο όσο καλά κι αν ακούγον-
ταν αυτά, πολλοί ήταν αυτοί που
προειδοποιούσαν και τότε για ελιγ-
μούς της κυβέρνησης που δεν θα
πρέπει να εφησυχάζουν τους εργα-
ζόμενους. Αντίθετα, τη στιγμή που
η κυβερνητική πλευρά έκανε ένα
βήμα πίσω, η κλιμάκωση των κινη-
τοποιήσεων μπορούσε να κερδίσει
τη μονιμοποίηση όλων όσων ήδη
εργάζονταν – με τη μετατροπή των
συμβάσεών τους σε αορίστου χρό-
νου - και την προκήρυξη ακόμα πε-
ρισσότερων προσλήψεων, προκει-
μένουν να καλυφθούν όλες οι με-
γάλες ανάγκες των ΟΤΑ.

Κρίσιμη ώρα

Η κρίσιμη ώρα έφτασε, καθώς οι
παρατάσεις είχαν ημερομηνία λή-
ξης το Μάρτη που διανύουμε και η
διαδικασία με την οποία γίνεται η
μοριοδότηση για τις προσλήψεις,
αφήνει το μεγαλύτερο μέρος των
ήδη εργαζόμενων συμβασιούχων
εκτός εργασίας.

“Έτσι και αλλιώς οι ρυθμίσεις
του ΑΣΕΠ είναι έτσι στημένες, για
να πετάνε απέξω, ιδιαίτερα των πιο
φτωχό κόσμο” σχολιάζουν οι εργα-
ζόμενοι που συσπερώνονται στο
αντικαπιταλιστικό δίκτυο εργαζό-
μενων ΟΤΑ “Σκουπιδιάρα”. 

“Μας δουλεύουν χοντρά, αντί να
μονιμοποιηθούν όσοι ήδη εργάζον-
ται, η διαδικασία μοριοδότησης θα
αφήσει την πλειοψηφία εκτός ερ-
γασίας. Ουσιαστικά τσουβαλιάζει
εργαζόμενους/συμβασιούχους και
ανέργους και μας βάζει να φαγω-
θούμε μεταξύ μας. Ξέρουμε απο
την ίδια την εμπειρία μας, ότι οι

ανάγκες στους δήμους είναι τόσες
πολλές, που χρειάζεται να μείνου-
με όλοι εμείς που ήδη δουλεύου-
με, αλλά και να προσληφθούν πά-
ρα πολλοί ακόμα. 

Αυτό που πάνε να κάνουν τώρα
είναι μια ανακύκλωση προσωπικού.
Να μείνουν απ'έξω εργαζόμενοι
που δουλεύουν χρόνια κι έχουν
την εμπειρία και να τους αντικατα-
στήσουν με νέους” συνεχίζουν.

Και σε αυτή τη φάση όμως οι ερ-
γαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν.
Ήδη με τις πρώτες αγωνιστικές αν-
τιδράσεις, η κυβέρνηση έφερε μια
σειρά απο βελτιωτικές τροπολογίες
για να εκτονώσει την πίεση. Και πά-
λι όμως δεν χωράει κανένας εφησυ-
χασμός μέχρι κι ο τελευταίος συμ-
βασιούχος να κερδίσει τη δουλειά
του με μόνιμα και σταθερά χαρα-
κτηριστικά. Μάλιστα, αυτή τη φορά
ο αγώνας ξεπερνάει τους συμβασι-
ούχους των δήμων. Χιλιάδες είναι
αυτοί που βγαίνουν στη μάχη, από
τα νοσοκομεία και τα σχολεία, μέ-
χρι την Υπηρεσία Ασύλου, το ΥΠ-
ΠΟ, τις καθαρίστριες κλπ. 

“Έχουμε την δύναμη, χωρίς
εμάς δεν μαζεύεται το σκουπίδι, εί-
μαστε πολλοί και μπορούμε να
κερδίσουμε και την πλειοψηφία
των μόνιμων συνάδελφων και των
σωματείων ξανά μαζί μας. Να φτά-
σει το σκουπίδι βουνό, μέχρι να
βρεί καθαρή λύση ο Σκουρλέτης,
δηλαδή την μετατροπή των συμβα-
σεών μας σε αορίστου χρόνου” το-
νίζει η “Σκουπιδιάρα” στο κάλεσμά
της για την κινητοποίηση της Πέμ-
πτης 15/3. 

“Χρειάζεται οργάνωση του αγώ-
να και άπλωμά του, στην προσπά-
θεια να συσπειρώσουμε όλο και
μεγαλύτερες δυνάμεις. Κανένας
δεν κερδίζει αν απολυθεί ένα έμ-
πειρο προσωπικό που δούλευε και
πάλευε τόσα χρόνια μαζί με τους
μόνιμους συναδέλφους και τα σω-
ματεία μας. Ξεκινάμε τον αγώνα
συσπειρώνοντας κάθε συνάδελφο.
Δεν περιμένουμε αλλά και δεν χα-
ρίζουμε τα σωματεία, αλλά πα-
λεύουμε παράλληλα να τα κερδί-
σουμε στον κοινό αγώνα. Διεκδι-
κούμε απο τα πρωτοβάθμια σωμα-
τεία και απο την ηγεσία της ΠΟΕ
ΟΤΑ να πάρουν αγωνιστικές πρω-
τοβουλίες και να σταθούν στο
πλευρό μας, για να μην αφήσουν
να συμβεί απο το παράθυρο, ότι
δεν έγινε απο την πόρτα το καλο-
καίρι, δηλαδή οι μαζικές απολύ-
σεις χιλιάδων εργαζόμενων στους
Δήμους. Ολοι και όλες στο δρόμο
ενάντια στις απολύσεις, για να
κερδίσουμε μόνιμη και σταθερή
δουλειά”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Νο 1315, 14 Μάρτη 2018 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Σ
ε συλλαλητήριο και συναυλία
έξω από το Υπουργείο Υγεί-
ας καλούν την Τετάρτη 14/3,

στις 6μμ, η ομοσπονδία των νοσο-
κομειακών γιατρών, η ΟΕΝΓΕ, η
ΕΙΝΑΠ, τα σωματεία των νοσοκο-
μείων Αγ.Σάββας, Αγ.Όλγα, Ασκλη-
πιείο Βούλας, Αττικό, Νίκαιας,
Ευαγγελισμού, ΚΑΤ και Θριάσιου,
το Συντονιστικό Νοσοκομείων και
οι επιτροπές αγώνα συμβασιούχων
του Αλεξάνδρα, Έλενα, Σωτηρία,
Ευαγγελισμού και Νίκαιας. Στη συ-
ναυλία θα παίξει το χιπ χοπ συγ-
κρότημα Κοινοί Θνητοί.

Η κινητοποίηση έρχεται σε συνέ-
χεια της σύσκεψης που πραγματο-
ποιήθηκε στις 20/2 στον Ευαγγελι-
σμό, με συμμετοχή δεκάδων, μόνι-
μων κι ελαστικά εργαζόμενων και
με θέμα την οργάνωση της μάχης
ενάντια στις απολύσεις χιλιάδων
επικουρικών και συμβασιούχων
υγειονομικών.

Όπως καταγγέλει στο κάλεσμά
της η ΟΕΝΓΕ: “Απολύουν «με τη
λήξη της θητείας τους» 2850 επι-
κουρικούς γιατρούς, αρκετοί από
τους οποίους εργάζονται χρόνια
ολόκληρα στα νοσοκομεία και στα
Κέντρα Υγείας πετώντας στην
ανεργία ένα έμπειρο, αξιόμαχο,
επιστημονικό δυναμικό, για να
προσλάβει στη θέση τους άλλους
συναδέλφους άνεργους και αυτούς
«με ημερομηνία λήξης». Δεν πρέπει
να περάσει η προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να καλλιεργήσει τον κοι-
νωνικό αυτοματισμό και να στρέψει
τους μεν ενάντια στους δε. Κανείς
δεν περισσεύει. Οι ανάγκες είναι
πολλαπλάσιες”.

Με πρωτοβουλία του Συντονιστι-
κού Νοσοκομείων την ίδια μέρα κι-
νητοποίηση θα γίνει και στη Θεσ-
σαλονίκη, στις 6:30μμ, στην 3η-4η
ΥΠΕ, στον πεζόδρομο της Αριστο-
τέλους.

Σχολεία, Δήμοι, Νοσοκομεία - Μαζί στον αγώνα για τις προσλήψεις!

ΔΗΜΟΙ

Συντονίζονται μαχητικά

Δευτέρα 5/3, Κινητοποίηση παρατασιούχων ΟΤΑ στο υπ. Εσωτερικών
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Σχολεία, Δήμοι, Νοσοκομεία - Μαζί στον αγώνα για τις προσλήψεις!
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Μ
ε τη συμμετοχή δεκάδων εργαζόμενων στα δημόσια νοσοκομεία
πραγματοποιήθηκε η συνέλευση του Συντονιστικού Νοσοκομείων
στις 7/3. Η απόφαση της συνέλευσης να προτείνει 24ωρη απερ-

γία στα νοσοκομεία στις 25 Απρίλη, υιοθετήθηκε την επόμενη κιόλας ημέ-
ρα από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ. Επίσης, από το Συντονιστικό
αποφασίστηκε η συμμετοχή στη συγκέντρωση - συναυλία που οργανώνει
η ΟΕΝΓΕ την Τετάρτη 14/3, η συμμετοχή στην αντιφασιστική διαδήλωση
στις 17 Μάρτη και η παρουσία στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων
στους δήμους και την εκπαίδευση.

Στη συνέλευση συμμετείχαν μόνιμοι κι ελαστικά εργαζόμενοι απο τα νο-
σοκομεία Αγ.Σάββας, Γεννηματάς, Αττικό, Ερυθρός, Σωτηρία, Αγ.Όλγα,
Αλεξάνδρα, Αγ. Σοφία, Μεταξά, την 1η ΥΠΕ, ενώ παρευρέθηκαν και τοπο-
θετήθηκαν εργαζόμενοι απο το ΕΚΠΑ και απο το σωματείο έκτακτου προ-
σωπικού του ΥΠΠΟ.

Ξεδιπλώθηκε όλη η εικόνα των συγκρούσεων που έχουν ανοίξει στο δη-
μόσιο ενάντια στις απολύσεις και για το δικαίωμα στην μόνιμη και σταθε-
ρή εργασία. Έγιναν τοποθετήσεις που έφερναν παραδείγματα από τις κι-
νητοποιήσεις στην εκπαίδευση, τους δήμους, τα υπουργεία και προφανώς
τη δημόσια Υγεία. 

Μεγάλο κομμάτι της συνέλευσης είχε να κάνει με το δικαίωμα και τη
διεκδίκηση των συμβασιούχων να γράφονται στα πρωτοβάθμια σωματεία
του κάθε νοσοκομείου.

“Το σωματείο στο νοσοκομείο που δουλεύουμε δεν μας γράφει και γι'
αυτό προσπαθούμε να συντονιστούμε οι συμβασιούχοι μεταξύ μας” είπε
μια εργαζόμενη μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ στο νοσοκομείο Αλεξάν-
δρα. “Οι συμβασιούχοι έχουμε εργοδότη και είναι το νοσοκομείο που δου-
λεύουμε. Η διοίκηση όμως μας αντιμετωπίζει σαν ξένο σώμα. Ούτε στολές
δε μας δίνουν. Πρέπει να κερδίσουμε ότι θα γραφτούμε στα σωματεία για
να κερδίσουμε τα δικαιώματά μας” συνέχισε εργαζόμενη από το Μεταξά.
“Εμείς παλεύουμε το σωματείο μας να γράφει συμβασιούχους. Από τη
στιγμή που έγιναν δεκτοί στο συνέδριο της ΠΟΕΔΗΝ, είναι πιο δυνατή η
διεκδίκησή μας” είπε η Μαρία από το Γεννηματάς. “Η εμπειρία από τη νικη-
φόρα μάχη του Νοέμβρη για τους συμβασιούχους του ΟΑΕΔ είναι πολύτι-
μη και πρέπει να πατήσουμε πάνω της. Όπου μπορούμε γραφόμαστε σε
σωματεία, όπου δεν μας δέχονται το διεκδικούμε. Και εν τω μεταξύ συγ-
κροτούμε επιτροπές αγώνα παντού” τόνισε η Κατερίνα από τον Αγ.Σάββα.

Πρωτοβουλίες

Αξιοσημείωτα ήταν τα παραδείγματα δράσεων και πρωτοβουλιών για
τους ελαστικά εργαζόμενους που ήρθαν από το σωματείο του Σωτηρία
και την κινητοποίηση που έκαναν την ίδια μέρα οι εργαζόμενοι του Αττικό.

“Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης και σύγκρου-
σης με την κυβέρνηση και τους δανειστές. Οι μάχες που θαρρετά ανοίξαμε
και παίξαμε κομβικό ρόλο, το αίτημα δηλαδή των μαζικών προσλήψεων,
αλλά και της μονιμοποίησης των συμβασιούχων στην Υγεία, ξαναμπαίνουν
ορμητικά στην ημερήσια διάταξη και αυτή τη φορά όχι μόνο από τους υγει-
ονομικούς” υπογραμμίζει μεταξύ άλλων η απόφαση της συνέλευσης.

“Στην Υγεία οι απολύσεις των επικουρικών γιατρών, μετά την παλινωδία
της απληρωσιάς τους στις γιορτές, είναι προ των πυλών, ενώ ολοένα και
πιο πολλοί συνάδελφοι συμβασιούχοι (πρώην εργολαβικοί, ΟΑΕΔ, επικου-
ρικοί νοσηλευτές, τραυματιοφορείς κ.α.) νιώθουν ότι η παράταση - ανάσα
που πήραν μετά την επιτυχημένη, νικηφόρα κινητοποίηση στις 29 Νοέμβρη
2017 δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα συνεχιστεί μετά το τέλος του
2018... Αυτό αρχίζει και φαίνεται ήδη μέσα από τις γενικές συνελεύσεις
των σωματείων (πχ. του Σωτηρία) που η οργή μοιάζει να ξεχειλίζει. Οι συμ-
βασιούχοι στα νοσοκομεία δεν είναι «νεοσύλλεκτοι φαντάροι» για να βγά-
ζουν όλη τη λάντζα και να αντιμετωπίζονται από τις διοικήσεις σαν εργαζό-
μενοι δεύτερης κατηγορίας και με ημερομηνία λήξης... Είναι προκλητικό
να ακούς ότι δεν υπάρχουν λεφτά για να δουλεύουμε με μόνιμη και σταθε-
ρή εργασία, την ώρα που στο σκάνδαλο Novartis τα δις ευρώ πέφταν βρο-
χή στις τσέπες των φαρμακοβιομήχανων και μερικά εκατομμύρια από αυτά
σε μίζες κρατικών και πολιτικών στελεχών” συνεχίζει και καταλήγει με τους
επόμενους κινηματικούς σταθμούς, την κινητοποίηση της ΟΕΝΓΕ, την Τε-
τάρτη 14/3 στο Υπουργείο Υγείας, το συλλαλητήριο το Σάββατο 17/3 στις
3μμ στην Ομόνοια και την απεργιακή κινητοποίηση στις 25/4.

Σ.Μ.

Ν
έα κινητοποίηση οργανώνουν
οι αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κοί την Παρασκευή 16/3 με

συγκέντρωση έξω από το υπουργείο
Παιδείας στη 1μμ και βασικό αίτημα:
Μαζικοί Μόνιμοι Διορισμοί, ΤΩΡΑ!

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται
με την κάλυψη της ΟΛΜΕ και της
ΔΟΕ που έχουν βγάλει μεσημερια-
νές 3ωρες στάσεις εργασίας ζητών-
τας από τις κατά τόπους ΕΛΜΕ και
τους συλλόγους δασκάλων να προ-
σθέσουν την πρωινή 3ωρη στάση
και να μετατρέψουν την απεργία σε
24ωρη. 

Είναι η τρίτη Παρασκευή που οι
αναπληρωτές συγκεντρώνονται έξω
από το υπουργείο διεκδικώντας το
αυτονόητο δικαίωμά τους στη μόνι-
μη και σταθερή εργασία. Την Παρα-
σκευή 2/3 η συγκλονιστική συγκέν-
τρωση χιλιάδων εκπαιδευτικών έξω
από το Υπ. Παιδείας κατέληξε σε
ένα πραγματικό ξεσηκωμό με τους
αναπληρωτές να καταφέρνουν, μετά
από σύγκρουση με τα ΜΑΤ να εισέρ-
χονται στο υπουργείο και να το κα-
ταλαμβάνουν για ώρες. Η Συνέλευ-
ση Αγώνα που οργάνωσαν μέσα στο
κεντρικό αμφιθέατρο του υπουργεί-
ου αποφάσισε την οργάνωση νέας
συγκέντρωσης την Παρασκευή 9
Μάρτη καλώντας τις ομοσπονδίες
των εκπαιδευτικών (ΔΟΕ-ΟΛΜΕ) να
την καλύψουν συνδικαλιστικά με
στάσεις εργασίας. 

Την Παρασκευή 9/3, παρόλο που
οι ομοσπονδίες αρνήθηκαν να συμ-
μετέχουν στο κάλεσμα, εκατοντάδες
αναπληρωτές και μόνιμοι εκπαιδευ-
τικοί με την στήριξη Συλλόγων Δα-
σκάλων και τοπικών ΕΛΜΕ που προ-
κήρυξαν στάση εργασίας για την κι-
νητοποίηση, συγκεντρώθηκαν για
δεύτερη φορά έξω από το υπουρ-
γείο Παιδείας. 

“Πάλι σήμερα έχει πολύ κόσμο. Εί-
ναι αναγκαίο η σημερινή κινητοποί-
ηση να γίνει βήμα για την επιτυχία
της επόμενης την επόμενη Παρα-

σκευή 16/3”, ανέφερε μιλώντας στην
ΕΑ κατά την διάρκεια της συγκέν-
τρωσης ο Στέλιος Γιαννούλης ανα-
πληρωτής δάσκαλος στη Βούλα.
“Από τη μεριά μας προφανώς ζητά-
με να κλιμακωθεί ο αγώνας με κανο-
νική 24ωρη ώστε να εμπλακούν ακό-
μα περισσότερο και οι μόνιμοι συνά-
δελφοί μας. Σε περίπτωση άρνησης
των αιτημάτων του κινήματος από
τη μεριά του υπουργείου θα πρέπει
να υπάρξει άμεση κλιμάκωση την
επόμενη βδομάδα με 48ωρη απερ-
γία και με απειλή ότι θα τα κλείσου-
με όλα πριν το Πάσχα. Μια τέτοια
προοπτική βάζει ακόμα περισσότερη
πίεση και στην ΟΛΜΕ και για το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα μετά τις
γιορτές αλλά και για τις Πανελλαδι-
κές εξετάσεις. Θα πρέπει να στεί-
λουμε ένα ηχηρό μήνυμα στην κυ-
βέρνηση και στο υπουργείο πως αν
συνεχίσετε με αυτές τις μεθοδεύ-
σεις θα φτάσουμε μέχρι τις πανελ-
λαδικές.

Διάθεση

Και είναι προφανές πως η διάθεση
υπάρχει. Το μεγάλο προχώρημα σε
αυτό τον γύρο κινητοποιήσεων είναι
ότι γίνεται με πρωτοβουλία του κινή-
ματος. 

Την τελευταία φορά που οι εκπαι-
δευτικοί βρέθηκαν στα κάγκελα του
υπουργείου και ανοίξαμε ένα μπα-
ράζ κινητοποιήσεων, πριν δυο χρό-
νια, ήταν με πρωτοβουλία του
υπουργείου όταν προσπάθησε να
αλλάξει τον τρόπο πρόσληψης των
αναπληρωτών. Και τότε αναγκάστη-
κε να κάνει πίσω. Τώρα είμαστε ένα
βήμα μπροστά αφού όλη η μάχη εί-
ναι πρωτοβουλία των αναπληρωτών
που με τη δυναμική τους τραβάνε
και τους μόνιμους και τους συλλό-
γους και την ομοσπονδία. Στο δικό
μου Σύλλογο Γλυφάδας, Βάρης,

Βούλας, Βουλιαγμένης έχουμε επι-
τροπή αγώνα αναπληρωτών για ακό-
μα μεγαλύτερο κατέβασμα και να
μην αφήσουμε τους αναπληρωτές
στη μοίρα τους και στις πιέσεις των
διευθυντών στα σχολεία. Να απλώ-
σουμε με αυτό τον τρόπο τη δυναμι-
κή μέσα στα σχολεία”, ανέφερε ο Σ.
Γιαννούλης.

Μαζί τους αυτή τη φορά είχαν δε-
κάδες φοιτητές από τους Φοιτητι-
κούς συλλόγους των Μεταλλειολό-
γων, των Χημικών Μηχανικών, των
Τοπογράφων, του Φυσικού, της Φι-
λοσοφικής αλλά και πολλοί φοιτητές
από τα ΤΕΙ της Αθήνας με το πανό
της Σχολής Γραφικών και Καλλιτε-
χνικών σπουδών (ΣΓΤΚΣ). 

“Είμαστε έξω από το υπουργείο
του Γαβρόγλου και είναι ξεκάθαρο
πως οι αγώνες μας είναι κοινοί. Είναι
πολύ θετική η εικόνα του κόσμου
που έχει έρθει. Υπάρχουν όλες αυ-
τές οι φωνές που χρειάζεται να τις
ενώσουμε. Οι φοιτητές καταλαβαί-
νουν πως μόνιμοι διορισμοί σημαίνει
περισσότερα χρήματα για την παι-
δεία. Η νεολαία καταλαβαίνει και πα-
λεύει μαζί με τους εργάτες”, ανέφε-
ρε ο Δημήτρης Μπαρδάκας, φοιτη-
τής στη ΣΓΤΚΣ.

Ο υπουργός Γαβρόγλου που την
προηγούμενη Παρασκευή "απουσία-
ζε", αυτή τη φορά επέλεξε να ταμ-
πουρωθεί μέσα στο υπουργείο που
ήταν περικυκλωμένο από ΜΑΤ. 

Μετά από την έντονη επιμονή των
εκπαιδευτικών δέχτηκε να συναντη-
θεί με αντιπροσωπεία τους, ξεκαθα-
ρίζοντας ωστόσο πως ΔΕΝ προβλέ-
πονται Μόνιμοι Διορισμοί αν δεν
κλείσει πρώτα η 4η μνημονιακή αξιο-
λόγηση το επόμενο φθινόπωρο. Για
άλλη μια φορά η μνημονιακή κατρα-
κύλα της κυβέρνησης εμφανίστηκε
με το χειρότερο πρόσωπο της απα-
ξίωσης της δημόσιας παιδείας και
της ομηρίας των χιλιάδων αναπλη-
ρωτών εκπαιδευτικών.

Κυριάκος Μπάνος

ΣΧΟΛΕΙΑ

Παρασκευή 9/3, Συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο υπ. Παιδείας
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Ερχόμαστε από όλους τους χώρους

Μ
ε συζητήσεις και περιοδείες συνεχίζεται η ενημέρω-
ση των εργαζόμενων σε πολλούς χώρους δουλειάς
για τη αντιρατσιστική-αντιφασιστική διαδήλωση

στις 17 Μάρτη.

Στην εκδήλωση στο αμαξοστάσιο του ΜΕΤΡΟ στα Σεπόλια,
που έγινε στο χώρο του Σωματείου, ομιλητές ήταν ο Σπύρος
Ρεβύθης, πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ και ο Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ. Μετά την ενημέρωση από τους ομι-
λητές, ακολούθησε συζήτηση που απλώθηκε στο Μακεδονικό,
στα ελληνοτουρκικά, γενικά στις γεωπολιτικές εξελίξεις. Το
ΣΕΛΜΑ θα κυκλοφορήσει αφισάκι για τις 17 Μάρτη, ενώ θα
ακολουθήσει νέα περιοδεία στα αμαξοστάσια των Σεπολίων και
του Ελαιώνα για ενημέρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ερ-
γαζόμενων.

Παρότι η διοίκηση της Ιντρακόμ δεν διέθεσε χώρο για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης στο χώρο, εργαζόμενοι και μέλη
της ΚΕΕΡΦΑ προχώρησαν σε περιοδεία και συζήτηση με τεχνί-
τες της πρώην Ιnmaint και μοίρασμα προκηρύξεων στην πύλη
των κτιρίων Α και Β του Ομίλου. Περιοδεία και ενημέρωση έγινε
και στις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ στον Περισσό, παρότι επί-
σης η διοίκηση δεν έδωσε άδεια για εκδήλωση. Μέλη της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και εργαζόμενοι στο χώρο μοίρασαν προκηρύξεις και συζή-
τησαν με εργαζόμενους για τη σημασία της 17 Μάρτη καλών-
τας τους να συμμετέχουν. Εκδήλωση έγινε στο δήμο Αγίας Πα-
ρασκευής, με ομιλητή το Γιάννη Αγγελόπουλο από το Συντονι-
σμό Ενάντια στα Μνημόνια. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο αν
μπορούμε να κερδίσουμε τον κόσμο στον αντιφασιστικό και αν-
τιρατσιστικό αγώνα, τι ρόλο έχει η οργάνωση και η διάδοση των
επιχειρημάτων του κινήματος στους χώρους δουλειάς και παν-
τού.

Ενιαίο μέτωπο

“Με τη συμμετοχή εννιά εργαζόμενων, διοικητικών, γιατρών,
νοσηλευτών, έγινε η εκδήλωση στο Σωτηρία για τις 17 Μάρτη”,
μας είπε ο Χρίστος Αργύρης, γιατρός στο νοσοκομείο κι ένας
από τους ομιλητές. “Ο Κώστας Σκαρμέας από την Πολιτική
Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής μίλησε κυρίως για την εξέλι-
ξη της διαδικασίας και τις συνεχείς αποκαλύψεις που επιβεβαι-
ώνουν την κατηγορία της εγκληματικής οργάνωσης. Ο Μάνος
Νικολάου από την ΚΕΕΡΦΑ μίλησε για τη σημασία της διαδήλω-
σης στις 17 Μάρτη και κάλεσε όλους να συμμετέχουν στην ορ-
γάνωσή της. Από τη μεριά μου, απέκρουσα τα ρατσιστικά επι-
χειρήματα τύπου Λοβέρδου και Άδωνη που χαρακτηρίζουν τους
πρόσφυγες, τους μετανάστες και τις οροθετικές γυναίκες ως
«υγιεινομικές βόμβες» τονίζοντας πόσο κρίσιμο είναι που οι ερ-
γαζόμενοι στα νοσοκομεία τα έχουν κρατήσει ανοιχτά για όλους
τους φτωχούς, θεραπεύοντας τον κόσμο χωρίς διακρίσεις και
αποτρέποντας έτσι επιδημίες και θανάτους.

Στη συζήτηση, η Μαρία Ντάσιου, γιατρός στο ΠΕΔΥ μίλησε
για τις συνθήκες στα στρατόπεδα και τις δομές των προσφύγων
τονίζοντας ότι χρειάζεται ένταση των προσπαθειών από τους
υγιεινομικούς για περίθαλψη όλων, αλλά και για να ανοίξουν οι
πόλεις για όλο αυτό τον κόσμο. Ο επικεφαλής του ΠΑΜΕ στο
Σωματείο τόνισε ανάμεσα σε άλλα ότι χρειάζεται ενιαίο μέτωπο
της Αριστεράς απέναντι στους φασίστες καθώς και ότι είναι
υπόθεση της εργατικής τάξης να τους τσακίσει. Στις ερωτήσεις
εργαζόμενης γιατί η δίκη της Χρυσής Αυγής προχωράει με τό-
σο αργούς ρυθμούς και αν έχει ευθύνη και η Αριστερά για την
άνοδό της, ο Κ. Σκαρμέας απάντησε ότι ο όγκος της δικογρα-
φίας είναι τεράστιος καθώς και ότι πάνω από όλα για την άνοδο
της ακροδεξιάς ευθύνεται το χαρτί του ρατσισμού από την ΕΕ
και τις κυβερνήσεις. Ήταν η πρώτη εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στο
χώρο του Σωτηρία που άνοιξε το δρόμο για την απόφαση συμ-
μετοχής του Σωματείου στις 17 Μάρτη αλλά και έβαλε παρακα-
ταθήκη για τη συνέχεια”.

Λ.Β.

ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Μ
ε μεγάλη επιτυχία συνεχίστη-
καν οι εκδηλώσεις της ΚΕΕΡΦΑ
στις γειτονιές για τις 17 Μάρτη.

“Στα ιστορικά γραφεία της Ένωσης
Εργαζόμενων στον ΗΣΑΠ, στον Πειραιά,
έγινε την Τετάρτη 7 Μάρτη η εκδήλωση
που συνδιοργανώθηκε από την ΚΕΕΡΦΑ
Πειραιά, την Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία
για τους Πρόσφυγες και την Αλληλεγ-
γύη Πειραιά, στα πλαίσια της καμπάνιας
για την διεθνή ημέρα κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού στις 17 Μάρτη”,
μας έγραψε στην ανταπόκρισή της η
Κατερίνα, “Ομιλητές στην εκδήλωση
ήταν ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος της Πο-
λιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, ο Σωτήρης Αλεξόπουλος από
την Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία και η Κα-
τερίνα Θωίδου, Δημοτική Σύμβουλος Νί-
καιας από την ΚΕΕΡΦΑ.

Συμμετείχαν εργαζόμενοι από τους
Δήμους, μετανάστες, εκπρόσωποι των
ΣΕΜ Πειραιά και Κορυδαλλού, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι, εθελοντές του Σχολείου
Μεταναστών Πειραιά, ενώ όπως ανα-
φέρθηκε χαιρετισμό στην εκδήλωση
έστειλαν τα σωματεία εργαζόμενων του
ΟΛΠ. Η εκδήλωση ήταν η συνέχεια των
ενωτικών μαχών που έχει δώσει το κίνη-
μα στον Πειραιά για να κλείσει τα γρα-
φεία της Χρυσής Αυγής, να εξαφανίσει
το γνωστό για την τρομοκρατική του
δράση τάγμα εφόδου του Πειραιά και
να στηρίξει τους πρόσφυγες και τους
μετανάστες κόντρα στη ρατσιστική πο-
λιτική των κυβερνήσεων όλα τα τελευ-
ταία χρόνια.

Μπήκαν ερωτήματα που βοήθησαν να
ανοίξει η συζήτηση ανάμεσα στους αγω-
νιστές του αντιρατσιστικού και αντιφασι-
στικού κινήματος, που έδωσαν μαζί τις
μάχες στο δρόμο, με πιο πρόσφατη τη
μαζική απάντηση στις 2 Μάρτη μετά την
επίθεση της Χρυσής Αυγής στη Φαβέλα.
Άνοιξε η συζήτηση για το πού οφείλεται
η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη
και ιδιαίτερα στην Ιταλία με τις πρόσφα-
τες εκλογές, για το πόσο στριμωγμένη
είναι η Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα από τις
εξελίξεις της δίκης και από το κίνημα,
αλλά και για τη σημασία του να παλεύεις
ταυτόχρονα το ρατσισμό και το φασισμό

σε όλη την Ευρώπη”.
“Πάνω από πενήντα άτομα παρακο-

λούθησαν την εκδήλωση στα Πατήσια
για τις 17 Μάρτη”, μας είπε η Νίκη, “Την
εκδήλωση συνδιοργάνωσε το συνεργα-
τικό καφενείο Περιμπανού με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ Πατησίων, Γαλατσίου, Κυψέλης. Τη
συζήτηση άνοιξαν η Αρετή Αγραφιώτη,
από το συνεργατικό καφενείο και ο
Γιώργος Πίττας από την τοπική ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Και οι δύο τόνισαν τη σημασία της
διεθνούς κινητοποίησης ενάντια στο
ρατσισμό και τους φασίστες.

Προβολή

Ο Γιώργος επισήμανε ότι μετά την
επίθεση στη Φαβέλα και τη δικηγόρο
της Πολιτικής Αγωγής της οικογένειας
Φύσσα, Ελευθερίας Τομπατζόγλου, η
παρουσία μας θα είναι βήμα για να απο-
μονώσουμε τους φασίστες και να πιέ-
σουμε για την καταδίκη τους. Ακολού-
θησε βιντεοπροβολή της ταινίας
«Amerika Square» την οποία παρακο-
λούθησαν όλοι με πολύ μεγάλο ενδια-
φέρον. Στο τέλος της υπήρξε δυνατό
χειροκρότημα καθώς αφορά μια περιο-
χή πολύ κοντινή και θύμισε σε όλους
μάχες που έχουν δοθεί εκεί. Όλοι προ-
μηθεύτηκαν υλικά για τις 17 Μάρτη και
δώσαμε ραντεβού στην Ομόνοια στις
17 Μάρτη”.

“Περισσότερα από 50 άτομα, από
όλο το φάσμα της αριστεράς κι όλες τις
ηλικίες, συμμετείχαν στην εκδήλωση
που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στη Ν.Ιωνία
με αφορμή τη συμπλήρωση 74 χρόνων
από το Μπλόκο της Καλογρέζας και 3

χρόνων δίκης της Χρυσής Αυγής”, μας
έγραψε στην ανταπόκρισή του ο Στέ-
λιος, “Πρώτος ομιλητής ήταν ο ιστορι-
κός Μενέλαος Χαραλαμπίδης που ανα-
φέρθηκε στη δράση των ταγματασφαλι-
τών την περίοδο της κατοχής, την προ-
σπάθεια τρομοκρατίας ενάντια στην
αριστερά και το εργατικό κίνημα την
ίδια περίοδο και φυσικά το ίδιο το
Μπλόκο της Καλογρέζας και την εκτέ-
λεση των 22 αντιφασιστών εργατών, αλ-
λά και πολλών ακόμα που συνελλήφθη-
σαν και στάλθηκαν στα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
είχε το κομμάτι της ομιλίας του που εί-
χε να κάνει με τις δίκες των υπεύθυνων
για το Μπλόκο της Καλογρέζας, που
έγιναν μεταπολεμικά και στις οποίες οι
περισσότεροι από τους φονιάδες έπε-
σαν στα μαλακά. 

Ήταν η καλύτερη πάσα για τον Κώ-
στα Παπαδάκη, δικηγόρο Πολιτικής
Αγωγής στη δίκη της Χ.Α, για να μιλήσει
για την προσπάθεια που κάνει το αντι-
φασιστικό κίνημα μέσα κι έξω από τα δι-
καστήρια προκειμένου αυτή τη φορά να
καταδικαστούν οι νεοναζί. Στη συνέχεια
ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας, αναφέρθηκε στις ρατσιστικές
συμφωνίες ΕΕ – Τουρκίας, χάρη στις
οποίες χιλιάδες πρόσφυγες χάνουν κά-
θε χρόνο τη ζωή τους, ενώ πολλοί πε-
ρισσότεροι κλείνονται σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Συνέδεσε την υπόθεση
των δύο στρατιωτικών που κρατούνται
στην Τουρκία με αυτές τις συμφωνίες,
καθώς όπως οι ίδιοι είπαν, βρέθηκαν σε
τουρκικό έδαφος καταδιώκοντας πρό-
σφυγες που είχαν περάσει τα σύνορα.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις από αρ-
κετούς παρευρισκόμενους σχετικά με
την πρόσφατη άνοδο της ακροδεξιάς
στην Ιταλία, τη σημασία της διατήρησης
της ιστορικής μνήμης και την ανάγκη
συνέχισης του διεθνούς συντονισμού
των αντιφασιστών. Η εκδήλωση ολοκλη-
ρώθηκε με προβολή της συγκλονιστικής
αντιρατσιστικής ταινίας «Amerika Squa-
re» και δόθηκε το επόμενο ραντεβού,
στις 17 Μάρτη, στις 2μμ, στις προσυγ-
κεντρώσεις των τοπικών ΚΕΕΡΦΑ Ιωνίας
και Ηρακλείου, στους σταθμούς ΗΣΑΠ
των δύο περιοχών”. (Μπορείτε να ακού-
σετε τις αρχικές τοποθετήσεις των ομι-
λητών στο: tinyurl.com/yawq859t).

7/3, Εκδήλωση στον Πειραιά

7/3, Εκδήλωση στα Πατήσια

ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ
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Μ
αζική ανταπόκριση βρίσκουν οι μέρες
δράσης για τις 17 Μάρτη σε γειτονιές
και σχολές.

“Στην τελική ευθεία πριν το μεγάλο συλλα-
λητήριο της 17 Μάρτη, η Πρωτοβουλία για το
Κλείσιμο των Γραφείων-Ορμητηρίων της Χρυ-
σής Αυγής οργάνωσε μια μεγάλη και δυναμική
εξόρμηση στη γειτονιά των Αμπελοκήπων”,
μας έγραψε στην ανταπόκρισή της η Εύα,
“Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 10 Μάρτη
το πανό της Πρωτοβουλίας στήθηκε σε κεν-
τρικό δρόμο της Πανόρμου, με φωτογραφική
έκθεση αφιερωμένη στο προσφυγικό, χαρτό-
νια, αφίσες και πικέτες που καλούσαν στις
17Μ να το πλαισιώνουν και να δίνουν αντιφα-
σιστικό χρώμα στη γειτονιά.

Το κλίμα της εξόρμησης ήταν εντυπωσιακό
και εμπνευστικό, όχι τόσο λόγω της ξεσηκωτι-
κής μουσικής και της μικροφωνικής που κα-
λούσε στο συλλαλητήριο, αλλά κυρίως λόγω
της ανταπόκρισης: μαζικά ο κόσμος υπέγραφε
τη μεγάλη καμπάνια ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες, σταματούσε για να συζητήσει
και να ξεφυλλίσει την έκθεση αντιρατσιστικού
βιβλίου, να αγοράσει την Εργατική Αλληλεγ-
γύη και να δηλώσει παρών στη μάχη για το
κλείσιμο των γραφείων των νεοναζί στη γειτο-
νιά”.

“Τη Δευτέρα 12 Μάρτη έγινε η πρώτη συζή-
τηση της ΚΕΕΡΦΑ στο ΤΕΙ Πειραιά”, μας είπε
ο Παντελής, “Συμμετείχαν πρωτοετείς και μέ-
λη των ΕΑΑΚ, αποφασίζοντας τη συγκρότηση
ομάδας ΚΕΕΡΦΑ στο χώρο καθώς και τη συμ-
μετοχή της στις 17 Μάρτη με πανό. Ακολούθη-
σε μέρα δράσης με αφισοκόλληση, κρέμασμα
πανό και εξόρμηση. Είχε προηγηθεί την περα-
σμένη Τρίτη 6 Μάρτη, μέρα δράσης στην σχο-
λή της Καλών Τεχνών Αθήνας με μικροφωνική
και μουσική, που βρήκε τεράστια ανταπόκριση
από τους φοιτητές της σχολής. Μέσα από αυ-
τή τη δράση, αποφασίστηκε ότι την Πέμπτη 15
Μάρτη θα γίνει αντιρατσιστική-αντιφασιστική
εκδήλωση σε μάθημα με ομιλήτριες την Άντα
Διάλα, ιστορικό ΑΣΚΤ και την Λήδα Καζατζάκη,
ιστορικό τέχνης, στις 4μμ, στην αίθουσα De
Chirico”.

“Την Τρίτη 6/3 η ΚΕΕΡΦΑ Φιλοσοφικής
πραγματοποιήσαμε ημέρα δρασης στη σχολή
για τις 17 Μάρτη”, μας έγραψε στην ανταπό-
κρισή του ο Άγγελος, φοιτητής, “Από νωρίς το
πρωί μια μεγάλη ομάδα ενημερώναμε τους
φοιτητές κερδίζοντας το ενδιαφέρον πολλών
που συζήτησαν μαζί μας για φλέγοντα ζητήμα-
τα της σχολής αλλά και για κοινωνικά προβλή-
ματα άμεσα συνδεδεμένα με τις 17 Μάρτη. Η

μέρα συνεχίστηκε με θεατρικό δρώμενο της
ομάδας «Καλλιτέχνες σε εξορία» με μονόλογο
της Λεϊλας, πολιτικής πρόσφυγα από το Ιράν,
σχετικά με την καταπίεση των γυναικών στη
χώρα της. Στη συνέχεια η σκηνοθέτης-μέλος
της ομάδας, Ραφίκα Τσαουίς πήρε την πρωτο-
βουλία και μετέτρεψε την εκδήλωση σε κινητή,
αφού με το μικρόφωνο στο χέρι μετακινηθή-
καμε σε άλλους χώρους για να συμμετέχουν
περισσότεροι φοιτητές. Ακολούθησε εκδήλω-
ση με ομιλητές τον Λεωνίδα Κοντουδάκη, αυ-
τόπτη μάρτυρα της δολοφονίας Λαμπράκη και
τον Πέτρο Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ.
Στη τελική ευθεία για τις 17 Μαρτη εντείνουμε
τις δράσεις μας”.

Λ.Β.

Τι έχει σηματοδοτήσει ο διεθνής αντιρατσι-

στικός και αντιφασιστικός συντονισμός όλα

τα προηγούμενα χρόνια;

Αμέσως μετά την πρωτοβουλία “19 Γενά-
ρη – Αθήνα Πόλη Αντιφασιστική” το 2013,
όταν χιλιάδες βγήκαμε στους δρόμους δύο
μέρες μετά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκ-
μάν, κοντράροντας τα πογκρόμ και τις επι-
θέσεις της Χρυσής Αυγής που λίγες μήνες
πριν είχε εκλεγεί στη Βουλή και απολάμβα-
νε πλήρη ασυλία, αποφασίσαμε να προχω-
ρήσουμε, σε συντονισμό και με την Κίνηση
United Against Fascism της Βρετανίας, σε
μια μεγάλη διεθνή αντιφασιστική συνάντη-
ση στην Αθήνα τον επόμενο Οκτώβρη. Η
πρώτη εκείνη συνάντηση, που έγινε αμέ-
σως μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, αποφάσισε το πρώτο διεθνές κάλεσμα
για τις 21 Μάρτη του 2014 με διαδηλώσεις
για πρώτη φορά σε πολλές πόλεις τις Ευ-
ρώπης.

Συνέντευξη με τον 
Πέτρο Κωνσταντίνου, 

συντονιστή της ΚΕΕΡΦΑ

Από τότε μέχρι σήμερα αυτές οι μέρες
έχουν καταφέρει να αναδείξουν όλες τις
πλευρές της αντίστασης ενάντια στο ρατσι-
σμό και τους φασίστες. Από το αίτημα για
χαρτιά, δικαίωμα ψήφου και ιθαγένεια μέ-
χρι το αίτημα να ξεκινήσει η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής και να καταδικαστούν οι δολο-
φόνοι. Ειδικά το 2015, που μόλις έχει εκλε-
γεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν μαζική η
απαίτηση να ξηλωθεί όλη η “ρατσιστική
κληρονομιά της δεξιάς”, όπως λέγαμε τότε.
Κορυφαία στιγμή αυτής της πορείας ήταν
το 2016, μετά το τεράστιο κύμα αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες, που το κίνημα
απαιτούσε πια σύσσωμο να ανοίξουν τα
σύνορα και οι πόλεις για όλους, κατήγγειλε
τη ρατσιστική συμφωνία της ΕΕ με την
Τουρκία, απαιτούσε να πέσει ο φράχτης
στον Έβρο.

Αντίστοιχο ρόλο έπαιξαν αυτές οι μέρες
σε όλη την Ευρώπη, καθώς οι ρατσιστικές
πολιτικές και η άνοδος της ακροδεξιάς
έκρουαν των κώδωνα του κίνδυνου σε πολύ
κόσμο που βρήκε τρόπο να εκφραστεί και
να δώσει τη μάχη. Από την Αυστρία που
βοήθησαν το κίνημα να είναι πολύ πιο έτοι-
μο να απαντήσει στην εκλογική άνοδο της
ακροδεξιάς φτάνοντας σε κινητοποιήσεις
ως και 100.000 χιλιάδων ανθρώπων, μέχρι
τη Γαλλία που το κίνημα ανέκοψε την προ-
σπάθεια της Λεπέν να πάρει την εξουσία
αλλά και τη Γερμανία που πλέον ένα ολό-
κληρο κίνημα παλεύει το AfD. Έτσι κατα-
ξιώθηκε αυτή η διεθνής ημέρα.

Τι διαστάσεις έχει πάρει η φετινή 17 Μάρτη;

Διεθνώς, τις μεγαλύτερες από κάθε άλλη
χρονιά. Είναι δεκάδες οι χώρες και οι πό-
λεις που συμμετέχουν σε όλον τον κόσμο,
από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Βρετανία
μέχρι την Ιρλανδία, τον Καναδά, τη Νότια
Κορέα και την Αυστραλία μια βδομάδα με-
τά. Δεν είναι απίθανο να δούμε πορείες και
στην Ιταλία που το τελευταίο διάστημα

έχουν υπάρξει μεγάλες αντιφασιστικές κι-
νητοποιήσεις, στη Ματσεράτα, στη Ρώμη,
στη Φλωρεντία μετά τις εκλογές ενάντια σε
δολοφονίες Σενεγαλέζων μεταναστών. Αυ-
τό δείχνει ότι η μάχη για να σπάσουμε τη
νομιμοποίηση της ακροδεξιάς, για να απο-
καλύψουμε ότι ακόμα και στις πιο λαϊκιστι-
κές εκδοχές της θα βρούμε νοσταλγούς
του Χίτλερ και του Μουσολίνι, γίνεται παν-
τού κεντρική. Το ίδιο και η μάχη ενάντια
στο ρατσισμό και την ισλαμοφοβία αλλά
και η μάχη ενάντια στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις και τους πολέμους από τη Μέ-
ση Ανατολή μέχρι την Αφρική και την Ασία
με την εμπλοκή χωρών της ΕΕ και του ΝΑ-
ΤΟ.

Και στην Ελλάδα όμως οι διαστάσεις εί-
ναι επίσης μεγαλύτερες από ποτέ. Δεν εί-
ναι τυχαίο ότι όλα τα κομμάτια του κινήμα-
τος έχουν δηλώσει τη συμμετοχή τους.
Από εργατικά συνδικάτα και φοιτητικούς
συλλόγους μέχρι τις κοινότητες των μετα-
ναστών. Από τους πρόσφυγες από τα
καμπς μέχρι τους ανθρώπους των γραμμά-
των και των τεχνών που υπέγραψαν τη δια-
κήρυξη για τις 17 Μάρτη, ανάμεσά τους θε-
ατρικές ομάδες και μουσικά συγκροτήμα-
τα, από κινήσεις ΛΟΑΤ, Γυναικών και Ανα-
πήρων μέχρι όλη την Αριστερά, από δή-
μους και συμβούλια ένταξης μεταναστών
μέχρι δεκάδες ακόμα φορείς και συλλογι-
κότητες.

Ποιες μάχες την ανέδειξαν ως σταθμό του

κινήματος;

Πρώτα απ' όλα η εξέλιξη της δίκης της
Χρυσής Αυγής που πέρασε από τη φάση
των μαρτύρων σε αυτή των αναγνωστέων
εγγράφων και επιβεβαιώνει την εικόνα των
δολοφονικών επιθέσεων, κεντρικά σχεδια-
σμένων από την ηγεσία της ΧΑ, με την πα-
ρουσία της αστυνομίας, από τα γραφεία
ορμητήριά τους. Αυτό είναι πίεση στη ΧΑ
που έχει χάσει βουλευτές, περιφερειακούς
και δημοτικούς συμβούλους ενώ τα γρα-
φεία τους κλείνουν το ένα μετά το άλλο,
αλλά αυτό δε σημαίνει ότι παραιτήθηκαν
από τις επιθέσεις. Είχαμε τις επιθέσεις
στον Ασπρόπυργο, στον Αλέξη Λάζαρη, κα-
τά της Ευγενίας Κουνιάκη έξω από το Εφε-
τείο και πρόσφατα στη Φαβέλα. Η καμπά-
νια για να κλείσουν τα γραφεία τους, να
διαλυθούν τα τάγματα εφόδου, να σταμα-
τήσει η ανοχή στα ΜΜΕ και παντού, έγινε
μαζικό κίνημα που έφτασε μέχρι την τελευ-
ταία βδομάδα στη διαδήλωση στον Πει-
ραιά.

Ταυτόχρονα ήταν η μάχη για την υπερά-
σπιση των προσφύγων και των μετανα-
στών, για να μπουν στις πόλεις και όχι να
είναι απομονωμένοι στα νησιά και στα γκέ-
το των στρατοπέδων συγκέντρωσης, η κόν-
τρα με τις ρατσιστικές επιθέσεις αποκλει-
σμού των προσφυγόπουλων και των παι-
διών των μεταναστών από τα σχολεία, είτε
μιλάμε για την πακιστανική κοινότητα στα
Σεπόλια είτε μιλάμε για τα παιδιά των Αλ-
βανών μεταναστών στα Χανιά. Όλα αυτά εί-
ναι μέτωπα ξεκινημένα και η 17 Μάρτη θα
τους δώσει νέα ώθηση όλη την επόμενη
χρονιά.

Ένας αντιφασιστικός θεσμός

10/3, Μέρα δράσης στους Αμπελόκηπους

Ηράκλειο Κρήτης

Νομική

ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΥ
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Η
αδελφή οργάνωση της ΚΕΕΡΦΑ στην Καταλονία, η κίνηση Ενωμέ-
νοι κατά του Φασισμού και του Ρατσισμού (UCFR), οργανώνει δια-
δήλωση στις 17 Μαρτίου.

Το πολιτικό σκηνικό στην Καταλονία κυριαρχείται φυσικά τους τελευ-
ταίους μήνες από τον αγώνα για μια ανεξάρτητη δημοκρατία και από την
καταστολή αυτού του αγώνα από το ισπανικό κράτος. Αυτή η καταστολή
ήταν το πράσινο φως για την ισπανική άκρα δεξιά.

Οι φασιστικές οργανώσεις είχαν αποδυναμωθεί πολύ από τη δράση
της UCFR. Έχασαν σχεδόν όλους τους συμβούλους τους στην Καταλο-
νία στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και ένα νεοναζιστικό κέντρο στη
Βαρκελώνη έκλεισε χάρη σε μια ισχυρή τοπική εκστρατεία της UCFR.
Αλλά η βία του κράτους και η νόμιμη δίωξη του κινήματος ανεξαρτησίας,
τους έδωσαν ένα αίσθημα ατιμωρησίας και οι φασιστικές επιθέσεις βρί-
σκονται τώρα σε επίπεδα ρεκόρ.

Η UCFR συσπειρώνει άτομα με πολλές διαφορετικές ιδέες για την ανε-
ξαρτησία, αλλά είμαστε ενωμένοι στην ανάγκη να σταματήσουμε τους
φασίστες, καθώς και την ισλαμοφοβία, τον αντισημιτισμό και άλλες μορ-
φές ρατσισμού που επίσης αναπτύσσονται. Πρόσφατα, εμφανίστηκαν
αντισημιτικά γκράφιτι στην παλαιότερη συναγωγή της Βαρκελώνης και
υπάρχουν τακτικά ισλαμοφοβικά περιστατικά.

Η διαδήλωση της 17ης Μαρτίου θα περάσει από το κέντρο της Nou
Barris, μια εργατική περιοχή της Βαρκελώνης, όπου οι φασίστες προ-
σπαθούν να βάλουν πόδι μέσα από διαμαρτυρίες ενάντια σε ένα νέο τζα-
μί. Ο Ρότζερ, θύμα φασιστικής επίθεσης πέρσι και κεντρικό μέλος στην
τοπική ομάδα της UCFR που δημιουργήθηκε αμέσως μετά, δήλωσε: «Ως
εργατική τάξη δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στις γειτονιές μας να απο-
τελούν έδαφος αναπαραγωγής του φασισμού. Πρέπει να οργανώσουμε
ένα πραγματικό, περιεκτικό κίνημα στις περιοχές μας για να μην αφή-
σουμε κανένα φυσικό ή πολιτικό χώρο για τον φασισμό».

Η Laura, μέλος του αντικαπιταλιστικού δικτύου Marx21 που συμβάλλει
στην οικοδόμηση της UCFR στην πόλη της, εξήγησε: «Είναι σημαντικό οι
άνθρωποι να κινητοποιηθούν πέρα από το εθνικό ζήτημα, όπως εδώ
ενάντια στον ρατσισμό. Η UCFR μπορεί να δράσει για να φέρει πολύ δια-
φορετικούς ανθρώπους μαζί. Αυτό περιλαμβάνει επίσης τη διεθνή αλλη-
λεγγύη. Δεν πρόκειται μόνο για τα συγκεκριμένα προβλήματα στην Κα-
ταλονία, αλλά για την παγκόσμια ανάπτυξη των ρατσιστικών κινημάτων.
Γι 'αυτό είναι τόσο σημαντικό να δείξουμε τη δύναμή μας παντού, την
ίδια μέρα».

Εκτός από την πάλη ενάντια στην ακροδεξιά, χρειαζόμαστε απαντή-
σεις τόσο για την ανεξαρτησία όσο και για όλα τα άλλα πιεστικά κοινωνι-
κά ζητήματα. Για τον λόγο αυτό, είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να ερ-
γαζόμαστε για να χτίσουμε μια συνεκτική αντικαπιταλιστική, επαναστατι-
κή αριστερά που μπορεί να βοηθήσει τόσο στην οικοδόμηση μαζικών κι-
νημάτων –για την καταπολέμηση του φασισμού, για τον αγώνα από τα
κάτω για την ανεξαρτησία – όσο και να προσφέρει μια πραγματική πολι-
τική εναλλακτική λύση για το ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του κό-
σμου που βλέπει την ανάγκη για μια θεμελιώδη αλλαγή στην κοινωνία.

David Karvala
μέλος του Marx21 και ακτιβιστής στην UCFR

Από την Κύπρο μέχρι την Κορέα

Βαρκελώνη

Γερμανία Κύπρος

Β
έλ

γι
ο

Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Σεούλ



Ανέστης Αζάς, σκηνοθέτης, Αντουανέττα
Αγγελίδη, σκηνοθέτης, Νίκος Αναστασόπου-
λος, ηθοποιός, Έλενα Αρβανίτη, ηθοποιός,
Θάνος Αλεξίου, ηθοποιός, Παντελής Αμπα-
ζής, μουσικός, Μανώλης Αφολάνιο-Mc Yinka,
μουσικός, Γιώργος Αλεξάτος, συγγραφέας-
ιστορικός, Ρέα Βαλντέν, θεωρητικός κινημα-
τογράφου – κινηματογραφίστρια, Βασίλης
Βασιλικός, συγγραφέας, Δημήτρης Βεριώ-
νης, τραγουδοποιός, Καλλιόπη Βέτα, μουσι-
κός, Φαίδρα Βόκαλη, παραγωγός ταινιών,
Κωνσταντίνα Βούλγαρη, σκηνοθέτης, Παντε-
λής Βούλγαρης, σκηνοθέτης, Κώστας Βλα-
σόπουλος, πανεπιστημιακός, Ρέα Γαλανάκη,
συγγραφέας, Eλένη Γιόκαρη, σκηνοθέτης,
Σοφία Γεωργοβασίλη, ηθοποιός- σκηνοθέ-
της, Κωνσταντίνος Γκελαμέρης, ηθοποιός-
σκηνοθέτης, Αντώνης Γκρίτσης, ηθοποιός,
Σπύρος Γραμμένος, τραγουδοποιός, Κώστας
Γρηγοριάδης, γελοιογράφος, Μαρίνα Δανέ-
ζη, σκηνοθέτης, Ισμήνη Δασκαρόλη, σκηνο-
θέτης, Λίλιαν Δημητρακοπούλου, ηθοποιός-
σκηνοθέτης, Βασιλική Διαλυνά, ηθοποιός,
Χρύσα Διαμαντοπούλου, ηθοποιός, Θανάσης
Δόβρης, ηθοποιός, Μάρω Δούκα, συγγραφέ-
ας, Γιάννης Δούκας, ποιητής, Άντα Διάλα,
ιστορικός ΑΣΚΤ, Χρύσα Διαμαντοπούλου,
ηθοποιός, Παντελής Δεντάκης, σκηνοθέτης-
ηθοποιός, Ηλέκτρα Ελληνικιώτη, σκηνοθέτης,
ΕΚΜΕΚ, μουσικό συγκρότημα, Ευτύχης
Ζαρμπ, μουσικός, Κωστής Ζευγαδέλλης, συν-
θέτης, Aλεξάνδρα Ιωαννίδου, πανεπιστημια-
κός ΕΚΠΑ, Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστη-
μιακός, Λήδα Καζαντζάκη, ιστορικός τέχνης,
Τζερόμ Καλούτα, ηθοποιός, Πηνελόπη Καμ-
πάκη Βουγιουκλή, Καθηγήτρια Εφαρμοσμέ-
νης Γλωσσολογίας, Μαρία Κανελλοπούλου,
ηθοποιός, Αθανασία Κανελλοπούλου, Χορο-
γράφος, Χρήστος Καρακεπέλης, σκηνοθέ-
της, Μαρία Καρακίτσου, ηθοποιός, Ιωάννα
Καρυστιάννη, συγγραφέας, Πέρσα Κατσα-
νούλη, ηθοποιός, Γιάννα Κατσιαμπούρα,
ιστορικός επιστημών ΕΙΕ/ΕΚΠΑ, Δρ. Εύα Κέ-
κου, θεωρητικός πολιτισμός/επιμελήτρια εκ-
θέσεων, Δημήτρης Κερκινός, Κοινωνικός Αν-
θρωπολόγος - Προγραμματιστής Φεστιβάλ
Κινηματογράφου / Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-
κης, Δώρα Κομνηνού, ζωγράφος, Περικλής
Κοροβέσης, συγγραφέας, Ανδρέας Κουζέ-

λης, συγραφέας-κοινωνιολόγος, Βασίλης
Κουκαλάνι, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Μαρία
Κούρση, συγγραφέας, Νεφέλη Κουρή, ηθο-
ποιός, Δάφνη Κούτρα, σκηνογράφος, Γιάν-
νης Κούτρας, μουσικός, Νικόλαος Κούτσιας,
ποιητής, Κώστας Κουτσολέλος, ηθοποιός,
Τάκης Κτενάς, ηθοποιός-σκηνοθέτης, Αντρέ-
ας Κωνσταντίνου, ηθοποιός, Υακίνθη Λάγιου,
μουσικός, Φωτεινή Λαμπρίδη, στοι-
χουργός- δημοσιογράφος, ΛΑΡΓ-
ΚΟ, μουσικό συγκρότημα, Κώστας
Λεμονίδης, μουσικός, Δημήτρης
Λιβιεράτος, ιστορικός, Αλέξαν-
δρος Λογοθέτης, ηθοποιός, Μι-
χάλης Λυμπεράτος, πανεπιστη-
μιακός, Βαρδής Μαρινάκης,
σκηνοθέτης, Δαυίδ Μαλτέζε,
ηθοποιός, Χριστίνα Μαντέση,
ηθοποιός, Αλέξανδρος Μαρ-
τζούκος, ηθοποιός, Χάρης
Μαυρουδής, ηθοποιός, Θο-
δωρής Μπακάλης, δημοσιο-
γράφος, Θεανώ Μεταξά, ηθο-
ποιός, Άννα Μιχελή, σκηνοθέτης-
ηθοποιός, Εύα Μπέη, ζωγράφος,
Άντζελα Μπρούσκου, σκηνοθέ-
της, Τατιάνα Μύρκου, χορογρά-
φος- σκηνοθέτης, Δημήτρης Ντάσκας, ηθο-
ποιός, Αργύρης Ξάφης, ηθοποιός, Γιώργος
Παλούμπης, σκηνοθέτης, Αργύρης Πανταζά-
ρας, ηθοποιός, Άννα Παντζέλη, ηθοποιός –
συγγραφέας, Μάκης Παπαδημητράτος, ηθο-
ποιός- σκηνοθέτης, Μάνια Παπαδημητρίου,
ηθοποιός, Χάρης Γ. Παπαδόπουλος, μουσι-
κοσυνθέτης, Κώστα Παπακωνσταντίνου, σκη-
νοθέτης- ηθοποιός, Φοίβος Παπακώστας,
ηθοποιός, Προκόπης Παπαστράτης, ομότι-
μος καθηγητής Ιστορίας, Ιωάννα Παππά,
ηθοποιός, Τατιάνα Πϊττα, ηθοποιός, Όμηρος

Πουλάκης, ηθοποιός, Γιάννος Περλέγκας,
ηθοποιός- σκηνοθέτης, Αλεξάνδρα Πολιτάκη,
πολιτικός επιστήμονας, Ελένη Πορτάλιου, κα-
θηγήτρια Αρχιτεκτονικής, Nαταλία Ρασούλη,
μουσικός, Αντώνης Ρέλλας, σκηνοθέτης κινη-
ματογραφιστής, ΡΕΥΜΑ 102, μουσικό συγ-
κρότημα, Απόστολος Ρίζος, μουσικός, Γιάν-
νης Σακαρίδης, σκηνοθέτης, Ραφίκα Σαουίς,
ηθοποιός, Μαρία Σεβαστάκη, εικαστικός, Νί-
κη Σερέτη, ηθοποιός, Πέλα Σουλτάτου, συγ-
γραφέας, Θέμος Σκανδάμης, τραγουδοποι-
ός, Νίκος Σκορίνης, συγγραφέας, Μαρία

Σπυροπούλου, τραγουδίστρια, Νίκος Στρα-
βελάκης, οικονομολόγος ΕΚΠΑ, Αγ-

γελική Στρατηγοπούλου, συγ-
γραφέας, Δώρα Στυλιανέση,

ηθοποιός, Φιντέλ Ταλαμπού-
κας, ηθοποιός, Αγγελική
Τουμπανάκη, μουσικός, Νί-
κος Τουρνάκης, ηθοποιός-
μουσικός, Έλλη Τρίγγου,
ηθοποιός, Πηνελόπη Τσιλί-

κα, ηθοποιός, Πρόδρομος
Τσινικόρης, σκηνοθέτης, Ερα-

σμία Τσίπρα, ηθοποιός, μουσι-
κός, Fotizontas, street artist,
WD, street artist, Ένκε Φεζολ-

λάρι, σκηνοθέτης – ηθοποιός, Δημήτρης
Φραγκιόγλου, ηθοποιός – σκηνοθέτης, Ζα-
φείρης Χαϊτίδης, σκηνοθέτης, Λάκης Χαλ-
κιάς, μουσικός, Γιώργος Χουλιάρας, συγγρα-
φέας, Γιώργος Χρηστάκης, χορογράφος, χο-
ρευτής με αναπηρία, κοινωνικός ψυχολόγος,
Στέλλα Xριστοδουλοπούλου, ηθοποιός – σκη-
νοθέτης, Δημήτρης Ψαριανός, ερμηνευτής,
Ψύλλοι στ άχυρα, μουσικό συγκρότημα, The
speakeasies the swing band, μουσικό συγ-
κρότημα.

Τ
ην ευκαιρία να καλέσει χιλιάδες μέλη της
Μπαγκλαντεσιανής Κοινότητας στο συλ-
λαλητήριο της 17 Μάρτη, είχε η ΚΕΕΡΦΑ

την Κυριακή 11 Μάρτη, στη μεγάλη γιορτή που
οργάνωσε η κοινότητα στο Ρομάντζο. Πάνω από
1500 άτομα πλημμύρισαν το χώρο και τους γύ-
ρω δρόμους. Τόσο το πρωί, στην τελετή έναρ-
ξης, όσο και το απόγευμα έγιναν παρεμβάσεις
της ΚΕΕΡΦΑ από τα μικρόφωνα με μεγάλη αν-
ταπόκριση. Ενημέρωση των μεταναστών έγινε

την ίδια μέρα από την ΚΕΕΡΦΑ σε δρόμους, στέ-
κια και μαγαζιά γύρω από την Ομόνοια με ντουν-
τούκα και μοίρασμα προκήρυξης. 

Την ίδια μέρα, έγινε επίσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ
στο στρατόπεδο στο Σχιστό, ύστερα από πρό-
σκληση των ίδιων των προσφύγων. Έγινε συζή-

τηση με περίπου τριάντα άτομα για τη συμμε-
τοχή τους με λεωφορεία στη διαδήλωση στις
17 Μάρτη. Οι ίδιοι πρότειναν πιο μόνιμη επαφή
με την ΚΕΕΡΦΑ με τακτικές επισκέψεις και συ-
ζητήσεις για να μπορούν να ενημερώνονται για
όλα τα θέματα. Χιλιάδες ζουν ακόμα εκεί σε
άθλιες συνθήκες, με έλλειψη ελευθερίας και
υπό τον έλεγχο του στρατού, με πολύ λίγα
χρήματα για να επιβιώνουν και με αβέβαιο μέλ-
λον καθώς οι αιτήσεις ασύλου απορρίπτονται
μαζικά.
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Πρόσφυγες 
και μετανάστες

Συνδικάτα
ΑΔΕΔΥ, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, Σωματεία εργαζόμενων
νοσοκομείων Άγιος Σάββας, Αγλαϊα Κυριακού,
Γεννηματάς, Αττικό, Σωτηρία, Αγία Όλγα, Ερυ-
θρός, Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας, Πανελλήνιο Σωματείο
Εκτακτου Προσωπικού ΥΠ.ΠΟ, Σωματείο εργα-
ζόμενων Ασπροφώς, ΣΕΛΜΑ, Σύλλογος Υπαλλή-
λων ΓΓ Βιομηχανίας (ΥΠΑΝ), Εργαζόμενοι Βυ-
ζαντινό Μουσείο

Σχολές
ΣΓΤΚΣ και ΣΕΥΠ ΤΕΙ Αθήνας, 
ΣΕΜΦΕ, Μεταλλειολόγοι ΕΜΠ

Κοινότητες Μεταναστών
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας “Η Ενότητα”,
Μπαγκλαντεσιανή Κοινότητα, Οργάνωση Ενωμέ-
νων Γυναικών Αφρικής, Κοινότητα Σενεγαλέζων,
Δίκτυο Κοινοτήτων Μεταναστών Αφρικής, Αιγυ-
πτιακή Κοινότητα, πρόσφυγες από το camp Σχι-
στού, Κατάληψη Στέγης Προσφύγων και Μετα-
ναστών Νοταρά 26, Κατάληψη Χώρος Στέγασης
Προσφύγων City Plaza, Κατάληψη Στέγης Προ-
σφύγων Αχαρνών 22, Κατάληψη Στέγης Προ-
σφύγων Σπύρου Τρικούπη 17

Φορείς-Συλλογικότητες
ΚΕΕΡΦΑ, Πρωτοβουλία για το Κλείσιμο των
Γραφείων Ορμητηρίων της Χρυσής Αυγής, Πρω-
τοβουλία Ανθρώπων των Γραμμάτων και των Τε-
χνών για τις 17 Μάρτη, ΣΥΠΡΟΜΕ, Κίνηση Απε-
λάστε το Ρατσισμό, Κοινωνικό Ιατρείο Νέας Φι-
λαδέλφειας, Αντιφασιστικός Συντονισμός Καλλι-
θέας-Μοσχάτου, Αντιφασιστικός Συντονισμός
Αθήνας-Πειραιά, Αλληλεγγύη Πειραιά, Ανοιχτό
Σχολείο Μεταναστών Πειραιά, Παμπειραϊκή
Πρωτοβουλία Υποστήριξης Προσφύγων και Με-
ταναστών, Κίνηση Χειραφέτησης Ατόμων Με
Αναπηρία “Μηδενική Ανοχή”, Ένωση Γονέων και
Κηδεμόνων 3ου Διαμερίσματος Δήμου Αθήνας,
Λέσχη Αλληλεγγύης Νέου Κόσμου

Δημοτικά συμβούλια και κινήσεις
Δήμος Αθήνας, δήμος Νίκαιας-Ρέντη, Συμβούλιο
Ένταξης Μεταναστών Δήμου Αθήνας, Ανοιχτή
Πόλη, Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, Αν-
ταρσία στην Κοκκινιά, Αριστερή Κίνηση Περιστε-
ρίου

Οργανώσεις
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΛΑΕ

Άνθρωποι των Γραμμάτων 
και των Τεχνών

Μας καλούν

11/3, Σχιστό, Συζήτηση για τις 17Μ
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Από τη συνέντευξη
Τύπου που έγινε
την Τρίτη 13/3

Σκίτσο του WD για τις 17 Μ



Πενήντα χρόνια μετά, τι έχεις κρατή-

σει από τη «Μάχη της πλατείας Γκρό-

σβενορ»;

Αυτή η διαδήλωση ήταν σημείο
καμπής για τρείς λόγους. Ο πρώτος
ήταν η συμμετοχή που κανείς μας
δεν την περίμενε. Η προηγούμενη
μεγαλύτερη αντιπολεμική διαδήλωση
στο Λονδίνο ήταν 20.000 άτομα τον
Οκτώβρη του 1967. Τώρα μέσα σε
λίγους μήνες κατέβαινε πενταπλά-
σιος κόσμος. Μαζικά νέος κόσμος
έμπαινε στο αντιπολεμικό κίνημα. 

Ο δεύτερος ήταν η μαχητικότητα
και τα συνθήματα. Μέχρι τότε το
σύνθημα που κυριαρχούσε στο αντι-
πολεμικό κίνημα, και έμπαινε από το
ΚΚ Βρετανίας, ήταν «ειρήνη». Το
σύνθημα αυτής της διαδήλωσης
ήταν «νίκη στο NLF, νίκη στους Βιετ-
κόγκ». Άλλο ήταν να λες ειρήνη, ου-
δετερότητα και άλλο να λες ο εχ-
θρός είναι ο αμερικάνικος ιμπεριαλι-
σμός και θα τον τσακίσουμε. 

Οι διαδηλωτές συγκρούστηκαν με
την αστυνομία που είχε οργανωθεί
για να μας εμποδίσει να μπούμε στην
πλατεία Γκρόσβενορ, εκεί που είναι
η αμερικάνικη πρεσβεία. Τότε βρι-
σκόταν δίπλα στην ελληνική. Για
εμάς που συμμετείχαμε στην κατά-
ληψη της ελληνικής πρεσβείας ένα
χρόνο νωρίτερα όταν έγινε η χούντα
στην Ελλάδα, ήταν ήδη ένα γνώριμο
μέρος! Ο κόσμος έκανε αλυσίδες,
συγκρούστηκε με την αστυνομία ξα-
νά και ξανά, αναποδογύρισε άλογα,
είχε μάθει να τους ρίχνει μαρμαρό-
σκονη και άλλα τέτοια. 

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι
ήταν η πρώτη μεγάλη διαδήλωση

που επικεφαλής βρίσκεται το κίνημα
και όχι βουλευτές του Εργατικού
Κόμματος, κληρικοί κλπ, γιατί παλιό-
τερα, στις αρχές της δεκαετίας του
’60, αυτό ήταν το αντιπολεμικό κίνη-
μα γύρω από το CND, δηλαδή  την
καμπάνια για τον πυρηνικό αφοπλι-
σμό, που την υποστήριζε και το ΚΚ.
Τώρα ήταν το κίνημα.

Υπήρχε το Vietnam Solidarity Cam-
paign (VSC) που τα οργάνωνε. Ήταν
μια ομπρέλα συνεργασίας στην
οποία είχε μπει όλη η  ριζοσπαστική
αριστερά και διάφορες  οργανώσεις.
Αν μιλούσαμε σήμερα, θα θύμιζε κά-
πως την ΚΕΕΡΦΑ, αλλά στο αντιπο-
λεμικό, ένα πλατύ μέτωπο με τολμη-
ρά ριζοσπαστικά αιτήματα. Πέρα
από to VSC υπήρχε τo Bρετανικό
Συμβούλιο για την Ειρήνη (BCPV)
που ήταν κάτω από τον έλεγχο τoυ
ΚΚ Βρετανίας, ζητούσε ειρήνη μέσω
του ΟΗΕ και αντιμετώπιζε εχθρικά το
VSC οργανώνοντας δικές του μικρές
συγκεντρώσεις.

Tι συνέβη το 1968 και ξαφνικά

από τις εκατοντάδες περάσαμε στις

δεκάδες και τις εκατοντάδες χιλιάδες;

Το ένα πράγμα που συνέβη, και
ήταν ξαφνικό, ήταν η επίθεση της
Τετ. Τη μέρα της βιετναμέζικης πρω-
τοχρονιάς οι Βιετκόνγκ μπήκαν στην
Σαϊγκόν και έπιασαν τους αμερικά-
νους στον ύπνο. Έγινε 40 μέρες νω-
ρίτερα και έδειξε ότι το εθνικοαπε-
λευθερωτικό κίνημα στο Βιετνάμ
μπορεί να κερδίσει. Αν μπορούν να
το κάνουν στη Σαϊγκόν, μπορούμε να
το κάνουμε παντού, ήταν το μήνυμα.
Αλλά πέρα από αυτό το ελπιδοφόρο

ξάφνιασμα, αυτό που συνέβη με το
αντιπολεμικό κίνημα δεν ήταν αποτέ-
λεσμα της στιγμής. Υπήρχαν μια σει-
ρά παράγοντες που έπαιξαν καθορι-
στικό ρόλο σε αυτήν την έκρηξη. 

Το 1967 τα βρετανικά πανεπιστή-
μια ήταν γεμάτα φοιτητές από την
Αμερική που έρχονταν στη Βρετανία
για να γλυτώσουν την κλήτευση
στράτευσης. Το LSE ήταν γεμάτο, εί-
χαν φτιάξει και μια επιτροπή ενάντια
στον πόλεμο στο Βιετνάμ, το Stop it.
Ήταν ένα μαχητικό κομμάτι, που
στην αρχή κινητοποιούσε λίγο κό-
σμο, αλλά στη συνέχεια, και μέσα
από το τι συνέβαινε το 1967 στις
ίδιες τις ΗΠΑ (σ.σ το 1967 ήταν η
χρονιά των μεγάλων αντιπολεμικών
συλλαλητηρίων στη Νέα Υόρκη και
στην Ουάσιγκτον με την περικύκλω-
ση του Πενταγώνου) αλλά και μέσα
από την επιτυχία της πρώτης διαδή-
λωσης που οργανώσαμε με 20.000
κόσμο τον Οκτώβρη 1967 στο Λονδί-
νο, άρχισε να διευρύνεται.

Αλλά δεν ήταν μόνο το αντιπολεμι-
κό. Την δεκαετία του ’60 τα πανεπι-
στήμια μαζικοποιούνταν ήδη με ταχύ-
τατους ρυθμούς με φοιτητές και φοι-
τήτριες από την εργατική τάξη και τα
μικρομεσαία στρώματα που ανακάλυ-
πταν ότι δεν τους έπεφτε λόγος για
το πρόγραμμα σπουδών, τα περιεχό-
μενα, για οτιδήποτε συνέβαινε μέσα
στο πανεπιστήμιο. Μαζικοποίηση των
πανεπιστήμιων, αλλά που ελεγχόταν
από μια αρτηριοσκληρωτική γραφει-
οκρατία και το αλάθητο του καθηγη-
τή. Οι φοιτητές άρχισαν να διεκδι-
κούν συμμετοχή στις αποφάσεις. Στο
LSE τον Μάρτη του 1967 έγινε η
πρώτη μεγάλη κατάληψη και ήταν
πάνω σε αυτά τα ζητήματα που έφτα-
ναν μέχρι το αν τα κορίτσια και τα
αγόρια θα μπορούσαν να μείνουν σε
κοινούς κοιτώνες. 

Το πανεπιστήμιο ήταν πια ένας με-
γάλος μαζικός χώρος, όπου ανθούσε
η συζήτηση και η αντιπαράθεση και
έτσι οι συνδέσεις γίνονταν γρήγορα.
Και εκεί έβλεπες την μετακίνηση
ενός κόσμου που μπήκε στο πανεπι-
στήμιο με αυταπάτες ότι αυτό ήταν
υπέρ της γνώσης, δημοκρατικό και

φιλελεύθερο, να αλλάζει να ριζοσπα-
στικοποιείται και να στρέφεται προς
τη ριζοσπαστική αριστερά. Ήταν το
ίδιο κομμάτι, που μέσα στο LSE στή-
ριξε την κατάληψη στην ελληνική
πρεσβεία μετά το πραξικόπημα της
Χούντας το 1967. Όλα αυτά ήταν
«πρώτα χελιδόνια», ή μάλλον καλύτε-
ρα διαμόρφωναν παντού αυτό που
εξελίχθηκε στο Μάη του ’68. 

Ένας συνολικότερος παράγοντας
που επηρέασε εμμέσως πλην σαφώς
την κατάσταση ήταν ότι τότε άρχισε
να κάνει την εμφάνισή της η κρίση
σε μια παγκόσμια οικονομία που με-
ταπολεμικά αναπτυσσόταν ραγδαία.
Το 1967 ήταν η χρονιά με την χαμη-
λότερη παγκόσμια οικονομική ανά-
πτυξη. Ταυτόχρονα στις ΗΠΑ οι πο-
λεμικές δαπάνες άρχισαν να πιέζουν
την οικονομία της. Στη Βρετανία κυ-
βέρνηση ήταν το Εργατικό Κόμμα με
πρωθυπουργό τον Γουίλσον που
προχώρησε σε υποτίμηση της στερ-
λίνας, ελπίζοντας να τονώσει τις εξα-
γωγές. 

Η εργατική τάξη που το 1964-66
στηρίξε τους Εργατικούς ελπίζοντας
σε κάτι καινούργιο, είδε τον Γουίλ-
σον να βγάζει παράνομες τις απερ-
γίες, τη μεγάλη απεργία των λιμενερ-
γατών και το 1967 να προχωράει σε
πάγωμα των μισθών. Και μπορεί η

κυβέρνηση των Εργατικών να μην
έστελνε στρατό στο Βιετνάμ, αλλά ο
βρετανικός ιμπεριαλισμός συνέχιζε
να έχει βάσεις σε πολλές χώρες και
να αποτελεί βασικό σύμμαχο των
ΗΠΑ. Η διατήρηση της Κοινοπολιτεί-
ας σήμαινε ότι τεράστια κονδύλια
πήγαιναν για εξοπλισμούς. Μέσα σε
αυτές τις συνθήκες έγινε μετακίνηση
ενός ολόκληρου κομματιού από το
Εργατικό Κόμμα προς τα αριστερά.
Στα πανεπιστήμια ειδικά, δεν τολ-
μούσε κανένας πολιτικός, ακόμη και
του Εργατικού Κόμματος να εμφανι-
στεί χωρίς να έρθει αντιμέτωπος με
συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις.
Και μιλάμε για μια οικονομική σχολή
όπως το LSE, όπου μέχρι τότε τους
έδιναν τα μεγάλα αμφιθέατρα να
βγάζουν λόγους κλπ. 

Οι διαδηλώσεις ενάντια στον πόλε-
μο ήταν η αφορμή και το κέντρο για
να εκφραστεί η αγανάκτηση και ο
θυμός που ήταν συσσωρευμένος για
μια σειρά από ζητήματα.

Ποιος ήταν ο ρόλος του 

υποκειμενικού παράγοντα, των 

επαναστατών σε αυτήν την εξέλιξη; 

Οι επαναστατικές οργανώσεις,
που ήταν πολύ μικρές, βρέθηκαν να
είναι το κέντρο για χιλιάδες κόσμο,
να καθορίζουν τα συνθήματα και τον

τρόπο πάλης. Μέσα σε αυτές
τις συνθήκες άρχισαν να στρα-
τολογούν, τουλάχιστον αυτές
που μυρίζονταν την κατάσταση.
Τo IS (International Socialists, η
οργάνωση από την οποία προ-
έρχεται το SWP, αδελφή οργά-
νωση του ΣΕΚ) το 1967 άρχισε
να στρατολογεί μαζικά μέλη.
Στο LSE από 6 έφτασε τα 30-40
μέλη. Αυτό δημιουργούσε μια
επαναστατική αριστερά που
διαμορφωνόταν μέσα στο πανε-
πιστήμια, κύρια από φοιτητές
αλλά επανατροφοδοτούσε το
κίνημα κάνοντάς το ακόμη πιο
ριζοσπαστικό. 

Ένα κίνημα καινούργιο, με λι-
γότερες συνδέσεις με το Εργατικό
Κόμμα και το ΚΚ, ένα κίνημα που δεν
μπορούσε να ελεγχθεί εύκολα και
έτσι μπορούσε να παίξει πρωταγωνι-
στικό ρόλο.  

Αυτή η εξέλιξη δημιούργησε κρίση
στη ρεφορμιστική αριστερά. Το κα-
λοκαίρι του 1968, το ΚΚ κάλεσε δικό
του συλλαλητήριο ενάντια στον πό-
λεμο στο Βιετνάμ. Το VSC αποφάσι-
σε να συμμετέχει και όλο αυτό κατέ-
ληξε σε οδοφράγματα έξω από το
Χίλτον με σύνθημα «να τσακίσουμε
τον καπιταλισμό»! Το κίνημα άρχιζε
να βάζει την πίεση στην ηγεσία του

ΚΚ και να δημιουργεί νέα κρίση στο
εσωτερικό του δέκα χρόνια μετά την
επέμβαση των σοβιετικών τανκς
στην Ουγγαρία και λίγους μήνες
πριν την επέμβαση στην Τσεχοσλο-
βακία. Παρόμοιες κρίσεις πέρασαν
όλα τα ΚΚ, με πιο μεγάλο παράδειγ-
μα την Γαλλία. Μέχρι τότε τα ΚΚ σε
όλη την Ευρώπη ήταν το μοναδικό
κέντρο στο οποίο αναζητούσε ένας
κόσμος πιο αριστερές και ριζοσπα-
στικές απαντήσεις. Αλλά αυτό πια εί-
χε αλλάξει. 

Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά αυτής

της νέας επαναστατικής αριστεράς;

Ήταν κάτι που διαμορφωνόταν και
είχε μέσα όλες τις τάσεις και επιρρο-
ές από διάφορες κατευθύνσεις: το
αντιπολεμικό, την Πολιτιστική Επανά-
σταση στην Κίνα, τον Τσε Γκεβάρα
και την Κούβα. Στο LSE, για παρά-
δειγμα υπήρχαν τα πάντα: αυτοί που
οργάνωναν το αντιπολεμικό, συμφοι-
τητές μας από Ινδία και Ινδονησία
που ήταν με την Πολιτιστική Επανά-
σταση, ήμαστε εμείς με τις αριστε-
ρές καταβολές από την Ελλάδα. Τις
Κυριακές τρώγαμε όλοι μαζί και ήταν
ένας χαμός. Αυτό συνέβαινε μέσα
στα πανεπιστήμια. Και εμείς τότε
διαμορφωνόμασταν, εγώ ήμουν κον-
τά στους συντρόφους του IS, όταν
γίνονταν συνελεύσεις συνεργαζόμα-
σταν και στηρίζαμε τις προτάσεις
τους. 

Όλες οι οργανώσεις οργάνωναν
συζητήσεις. Τεράστιες συζητήσεις
για την Πολιτιστική, οι μαοϊκοί οργά-
νωναν προβολές για την κινέζικη
όπερα. Η πρώτη συζήτηση που πα-
ρακολούθησα όταν πήγα στη σχολή
το 1966 ήταν με ομιλητή τον Ισαάκ
Ντόιτσερ  για τον Στάλιν και τον Τόνι
Κλιφ να σηκώνεται σε ένα γεμάτο
αμφιθέατρο και να του λέει πολύ κα-
λή η κριτική στο Στάλιν, αλλά δεν
μπορείς να μην λες ότι εκεί είναι
κρατικός καπιταλισμός. Πράγματα
που εμείς πρωτοετείς, έχοντας μόνο
την εμπειρία από την Ελλάδα τα
ακούγαμε και προσπαθούσαμε να
καταλάβουμε τι συμβαίνει. 

Κάπως έτσι αρχίσαμε να συνεργα-
ζόμαστε με το IS.  Στην πρώτη κατά-
ληψη, έβγαιναν με την εφημερίδα, με
το φυλλάδιο για την κατάληψη, και
μια φορά τη βδομάδα με βιβλιοπω-
λείο. Είχε κυκλοφορήσει τότε η πρώ-
τη έκδοση του Κλιφ για τη Ρωσία, το
διαβάζαμε με σημειώσεις και ορισμέ-
νοι φοιτητές πήγαιναν στο μάθημα
του Μίλιμπαντ και τον ρώταγαν πάρε
θέση. 

Πολύ γρήγορα μέσα σε αυτό το κί-
νημα άνοιξαν τα ζητήματα της στρα-
τηγικής. Είμαστε όλοι για την νίκη
των Βιετκόγκ. Είμαστε όλοι για την
κατάληψη. Είμαστε όλοι για το αντι-
πολεμικό κίνημα. Και μετά; Αν μιλάμε
για επανάσταση, ποιος μπορεί να κά-
νει την επανάσταση, ποιος είναι το
υποκείμενο;

Μέσα στις προηγούμενες συνθή-
κες, το πιο μακριά που τουλάχιστον
φαινομενικά μπορούσε να πάει η ερ-
γατική τάξη ήταν ο Γουίλσον, μια κυ-
βέρνηση των Εργατικών, άντε με τα
ΚΚ στην καλύτερη εκδοχή. Έτσι, ήταν
κυρίαρχες μέσα στην Αριστερά οι θε-
ωρίες που έλεγαν ότι δεν υπάρχει πια
η προοπτική της εργατικής επανάστα-
σης. Οι αναζητήσεις για τα υποκείμε-
να της επανάστασης στρέφονταν
προς τα εθνικοαπελευθερωτικά κινή-
ματα του λεγόμενου Τρίτου Κόσμου,
προς τον Τσε ή προς την Πολιτιστική
Επανάσταση και τον Μάο. 

Ε, να όμως που δύο μήνες μετά
ήρθε ο Μάης του 1968, και ήρθε και
έδεσε, που λένε. Γίνονται τα φοιτητι-

κά οδοφράγματα στο Παρίσι, αμέ-
σως κάνουμε κατάληψη στο LSE, λέ-
με συμπαράσταση στους φοιτητές
του Παρισιού. Μέχρι να το πούμε,
άρχισαν οι καταλήψεις των εργοστα-
σίων σε όλη τη Γαλλία. Η εργατική
τάξη δήλωνε παρούσα με τον πιο εκ-
κωφαντικό τρόπο.

Και εκεί φάνηκε πια να ανοίγουν
πολύ καθαρά οι διαφωνίες της στρα-
τηγικής μέσα στο κίνημα. Το δεύτε-
ρο τεράστιο αντιπολεμικό συλλαλη-
τήριο του VSC είχε καλεστεί τον
Οκτώβρη του ‘68. Γίνονταν μεγάλες
συνελεύσεις στα πανεπιστήμια με
θέμα τι χαρακτήρα θα έχει το συλλα-
λητήριο και που θα πάει. Υπήρχαν
ουσιαστικά δύο απόψεις, η μια που
έλεγε να κάνουμε μια από τα ίδια,
μια νέα σύγκρουση μπροστά στην
αμερικάνικη πρεσβεία στην Γκρόσβε-
νορ Σκουέρ και η άλλη που έλεγε ότι
μαζί με το αντιπολεμικό, πρέπει να
γυρίσουμε ενάντια στην κυβέρνηση
των Εργατικών και να το κάνουμε αυ-
τό μαζί με τους εργαζόμενους.  

Άνοιξε μια τεράστια συζήτηση ότι
το συλλαλητήριο πρέπει να πάει σε
όλα τα κυβερνητικά κέντρα, στα
υπουργεία και να καταλήξει σε μια
μεγάλη συγκέντρωση που θα οργα-
νώσουμε μαζί με τα συνδικάτα. Στην
πράξη αυτό κατέληξε σε ένα μεγάλο
συλλαλητήριο πάνω από 100.000 με
τη συμμετοχή των εργαζομένων και
μια ξεχωριστή μικρή διαδήλωση που
πήγε στη Γκρόσβενορ Σκουέρ και
έκανε μια επανάληψη της πρώτης
διαδήλωσης.

Τι σήμανε απεύθυνση 

στην εργατική τάξη;

Το IS είχε ανοίξει τη συζήτηση μέ-
σα στις συνελεύσεις και υποστήριζε
ότι το φοιτητικό κίνημα πρέπει να πά-
ει στους εργατικούς χώρους, στις
πύλες των εργοστασίων. Για να ορ-
γανώσουμε το συλλαλητήριο του
Οκτώβρη κάναμε κατάληψη στο πα-
νεπιστήμιο του LSE, πάνω από μια
βδομάδα. Αφενός γιατί η κινητοποί-
ηση ήταν πανβρετανική και χρειαζό-
ταν να φιλοξενήσουμε τους φοιτητές
που θα έρχονταν από τις άλλες πό-
λεις και αφετέρου γιατί η σχολή
έπρεπε να λειτουργεί σαν κέντρο για
να οργανώσουμε την κινητοποίηση.

Κάθε μέρα, είχε πρόγραμμα που
ξεκινούσε από το πρωί. Γινόταν συ-
νέλευση που όριζε το πρόγραμμα
δράσης. Κομμάτι του προγράμμα-
τος δράσης ήταν ότι κοιμόμασταν
στην κατάληψη και νωρίς το πρωί
φεύγαμε για τους εργατικούς χώ-
ρους: για το Μπάρμπικαν, μια τερά-
στια οικοδομή που αργότερα έγινε
πολιτιστικό  κέντρο, κοντά στο LSE,
πηγαίναμε και συναντούσαμε τους
οικοδόμους. Πηγαίναμε στους ερ-
γαζόμενους στην Φλιτ Στριτ που
ήταν ο δρόμος με τις μεγάλες εφη-
μερίδες και τα τυπογραφεία. Αυτός
ήταν ο τρόπος για να κατεβάσουμε
τα συνδικάτα στο αντιπολεμικό συλ-
λαλητήριο. 

Αυτό ήταν τεράστια εμπειρία για το
ρόλο που μπορεί να παίξει μια επανα-
στατική οργάνωση μέσα σε ένα πανε-
πιστήμιο, πως πραγματικά μπορεί να
παίξει ρόλο για να φέρει την εργατι-
κή τάξη, όπως τελικά συνέβη στο
συλλαλητήριο του Οκτώβρη ενάντια
στον πόλεμο. Ακόμη περισσότερο
πως μπορεί, με την εφημερίδα στο
χέρι, να αναπτύξει την πολιτική σχέ-
ση με τους εργαζόμενους.  

Αυτήν την οργάνωση, αυτή την εμ-
πειρία, με αυτές τις ιδέες και αυτού
του είδους τη δράση, που είχαμε και
αρκετοί Έλληνες, λίγο μετά προσπα-
θήσαμε να τη μεταφέρουμε στις χώ-
ρες μας και το ίδιο έγινε με κόσμο
που ήταν στο Λονδίνο, και γύρισε
στις ΗΠΑ, στη Γερμανία και άλλες
χώρες. 

Εκείνη την περίοδο, ο Μάης του 68
στο Παρίσι ήταν το μεγάλο επανα-
στατικό γεγονός αλλά δεν περιοριζό-
ταν στο Παρίσι. Το Λονδίνο ήταν επί-
σης κέντρο αυτού του καινούργιου
κινήματος και γιατί έδωσε μάχες
όπως της Γκρόσβενορ Σκουέρ, αλλά
και γιατί διαμορφώθηκε μια επανα-
στατική αριστερά που άνοιξε αυτά
τα ζητήματα. Στην πρώτη κατάληψη
του LSE έρχονταν φοιτητές από τη
Γαλλία που τότε ανήκαν στην Επανα-
στατική Κομμουνιστική Νεολαία. Η
JCR δημιουργήθηκε από το σπάσιμο
ενός κομματιού φοιτητών από το ΚΚ
Γαλλίας και είχε επιρροές από τον
τροτσκισμό. 

Τον Ιούνη του ’68 με πρωτοβουλία
του Socialist Society του LSE έγινε
μια πρόσκληση προς όλες τις αρι-
στερές φοιτητικές οργανώσεις να
προχωρήσουν σε συνεργασία και να
δημιουργήσουν μια νέα φοιτητική κί-
νηση που λεγόταν RSSF (Revolutio-
nary Socialist Students Federation),
κάτι σαν ομοσπονδία των επαναστα-
τών φοιτητών από όλες τις τάσεις
και ρεύματα, με τη συλλογιστική ότι
εδώ μπορούμε να καθορίσουμε το τι
συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια.
Πήρε μεγάλη δημοσιότητα, την κά-
λυψε το ΒΒC. Οργανώθηκε μια συνέ-
λευση όπου είχαν έρθει αντιπρόσω-
ποι από την Γερμανία, τη Γαλλία αλ-
λά και χώρες του ανατολικού μπλοκ,
την Γιουγκοσλαβία που υπήρχε φοι-
τητικό κίνημα και καταλήψεις, από
την Τσεχοσλοβακία που ακόμη υπήρ-
χε η αισιοδοξία ότι τα πράγματα θα
μπορούσαν να αλλάξουν από τα πά-
νω με το καθεστώς του Ντούμπτσεκ.
Κόσμος που πάλευε και ταυτόχρονα
έπαιρνε και έδινε εμπειρίες και ιδέες. 

Το κίνημα που οργάνωσε το συλ-
λαλητήριο της 18 Μάρτη του 1968
στο Λονδίνο, ούτε δύο μήνες πριν
από το Μάη του �68,  έστειλε τότε το
μήνυμα ότι η επαναστατική αριστερά
είναι παρούσα και μπορεί να κάνει
μεγάλα πράγματα. Και αν το κίνημα
που έκανε το Μάη του ’68 παγκόσμια
δεν πέτυχε τότε να αλλάξει τον κό-
σμο, η παρακαταθήκη που άφησε
για το σήμερα είναι πραγματικά τε-
ράστια.

Νο 1315, 14 Μάρτη 2018

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Το κίνημα ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και ο Μάης του 1968

“Η μάχη της πλατείας Γκρόσβενορ”

Π
ριν από ακριβώς 50 χρόνια στις 18 Μάρτη του 1968 εκατό χιλιά-
δες διαδηλωτές συμμετείχαν στο Λονδίνο, στο μεγαλύτερο αντι-
πολεμικό συλλαλητήριο που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η Ευρώπη,

ενάντια στον πόλεμο στο Βιετνάμ. Η διαδήλωση κατέληξε σε σφοδρές
συγκρούσεις με την αστυνομία που επιχείρησε με εφόδους με άλογα να
τη διαλύσει. Έγιναν πάνω από 300 συλλήψεις, εκατοντάδες τραυματί-
στηκαν και 50 άτομα κατέληξαν στο νοσοκομείο, οι μισοί από αυτούς
αστυνομικοί. 

Στην κορυφή της διαδήλωσης βάδιζαν η ηθοποιός Βανέσα Ρεντγκρέιβ
μαζί με τον Τάρικ Άλι, έναν από τους ηγέτες του φοιτητικού κινήματος
τότε, δίπλα σε αμερικάνους φοιτητές που έσκιζαν δημόσια τις κλήσεις
στράτευσης στο Βιετνάμ. Μηνύματα συμπαράστασης είχαν διαβαστεί εκ
μέρους του Μπέρτραντ Ράσελ, του Μικελάντζελο Αντονιόνι, του Σίντνεϊ
Λιούμετ, του Ρίτσαρντ Ατενμπόρο, του Αλέν Ρεναί. Ο Μικ Τζάγκερ, τρα-
γουδιστής των Ρόλινγκ Στόουνς, που συμμετείχε στη διαδήλωση, θα
γράψει την ίδια χρονιά, ένα από τα τραγούδια-σύμβολο του 1968, το
Street fighting man.

Στη διαδήλωση συμμετείχε και η Μαρία Στύλλου, σήμερα υπεύθυνη
σύνταξης του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω, μέλος της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΕΚ. Τότε ήταν φοιτήτρια στο Lon-
don School of Economics (LSE), όπου χτυπούσε η καρδιά του φοιτητικού
και αντιπολεμικού κινήματος στη Βρετανία. Μίλησε στην Eργατική Αλλη-
λεγγύη για τη μεγάλη αυτή διαδήλωση, τι προηγήθηκε, τι ακολούθησε
αλλά και τι ρόλο έπαιξε για τη γέννηση της επαναστατικής αριστεράς. Τη
συνέντευξή της στον Γιώργο Πίττα, παρουσιάζουμε σε αυτό τεύχος. 

Η πλατεία Γκρόσβενορ, μπροστά στην αμερικάνικη πρεσβεία στο Λονδίνο, πλημμυρισμένη από διαδηλωτές ενάντια στον πόλεμο του
Βιετνάμ, στις 18 Μάρτη 1968. Στη φωτό δίπλα, η Μαρία Στύλλου που θα είναι ομιλήτρια και στις εκδηλώσεις Μαρξισμός 2018,
αφιερωμένες στα 50 χρόνια από το Μάη του 1968 και τα 200 χρόνια από τη γένηση του Μαρξ.

ΠΡΙΝ 50 ΧΡΟΝΙΑ
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Διαδηλώνουμε σε όλες τις πόλεις
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Άγαλμα Βενιζέλου, 12 μεσ
Στις 17 Μάρτη η Θεσσαλονίκη των διεθνιστικών αγώ-

νων θα δώσει μαζική απάντηση στα εθνικιστικά συλλαλη-
τήρια και τις προκλήσεις της ακροδεξιάς και των φασι-
στών. Ήδη χιλιάδες αγωνιστές, απέναντι στον εμπρησμό
της κατάληψης Libertatia από τους νεοναζί, έχουν δείξει
έμπρακτα στο δρόμο ότι δεν τρομοκρατούμαστε από τις
ναζιστικές επιθέσεις. Και ήδη μια σειρά οργανώσεις κα-
λούμε σε ανοιχτή εκδήλωση για το Μακεδονικό στις 16
Μάρτη, στις 6.30μμ, στο ΕΚΘ.

Παράλληλα η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης εδώ και δυο μή-
νες έχει δώσει τη μάχη σε χώρους δουλειάς και γειτο-
νιές για το διεθνές ραντεβού στις 17 Μάρτη. Αξίζει να
σημειώσουμε ότι η απαίτηση για καταδίκη της ΧΑ βρί-
σκει την αποδοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας. Αξιοσημείωτο είναι επίσης
ότι μέσω αυτής της καμπάνιας κερδίσαμε την αθώωση
των δύο συντρόφων μας, του Μπάμπη Κουρουνδή και
του Σπύρου Μαρκέτου, για τη φιλοξενία Σομαλής προ-
σφυγοπούλας το 2013, κάνοντας σαφές ότι η αστυνομία
δεν μπορεί να στήνει σκευωρίες ενάντια στους αντιρα-
τσιστές που υπερασπίζονται τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες.

Τις τελευταίες μέρες μαζικο-
ποιούμε τη διαδήλωση με κόσμο
του αγώνα, της ΕΥΑΘ, των δή-
μων, των νοσοκομείων, των σχο-
λείων και όλων των εργατικών
χώρων που δίνουν μάχες ενάντια
στις μνημονιακές επιθέσεις, αλλά
και φοιτητικών σύλλογων, φορέ-
ων και συλλογικοτήτων. Στις 17
Μάρτη, μαζί με τα αδελφια μας
σε όλο τον κόσμο θα στείλουμε
το μήνυμα ότι καμιά γενιά δε θα
ζήσει ξανά τη φρίκη του ναζι-
σμού.

Κώστας Τορπουζίδης, 
ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Περιφέρεια, 12μεσ
Συμμετέχουμε στη διαδήλωση

στις 17 Μάρτη για όλα τα γεγονό-
τα που συμβαίνουν στην Ελλάδα
και διεθνώς. Γιατί η δίκη των νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής θέλουμε
επιτέλους να ολοκληρωθεί και
φυσικά να οδηγηθούν οι δολοφό-
νοι στη φυλακή. Γιατί είμαστε το
επίκεντρο της προσφυγικής κρί-
σης και οι πρόσφυγες κρατούνται
ακόμα στα στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης που έχουν δημιουργηθεί
στα νησιά και άλλα μέρη. Γιατί
υπάρχει άνοδος της ακροδεξιάς
στην Ευρώπη, χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί η συμμετο-
χή φασιστικού κόμματος στην κυ-
βέρνησης της Αυστρίας.

Όλα αυτά μας έχουν κινητοποι-
ήσει, είναι ευαίσθητα θέματα που
πιστεύω ο καθένας θα πρέπει να
παίρνει θέση και να βοηθά σε όλες
αυτές τις πρωτοβουλίες που έχουν
να κάνουν ενάντια στο ρατσισμό
και το φασισμό. Βοηθώντας στην
οργάνωση της διαδήλωσης στα
Γιάννενα, είδα πολλούς που όταν
άκουγαν τους λόγους για τους
οποίους είναι σημαντικό εκείνη τη
μέρα να διαδηλώσουμε όλοι μαζί,
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Θεοδώρα Γιαννοπούλου, 
μέλος Συλλόγου Εστιακών 

Δουρούτης

ΧΑΝΙΑ

Πλατεία Αγοράς, 12μεσ
Πήραμε απόφαση να συμμετέχουμε στο

συλλαλητήριο της 17 Μάρτη γιατί είναι παγκό-
σμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Είμαστε
ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στους πολέ-
μους και όσα γίνονται σε όλο τον κόσμο. Είναι
η πρώτη φορά που κατεβαίνουμε σε συλλαλη-
τήριο καθώς είμαστε καινούργια κοινότητα,
έξι μήνες έχουμε δημιουργηθεί. Αποφασίσαμε
να φτιάξουμε την κοινότητα, για να είμαστε
οργανωμένοι, να βοηθάμε ο ένας τον άλλο.
Να είμαστε οργανωμένοι είναι ωραίο πράγμα.

Πρόσφατα, μαζί με το Σύλλογο Καθηγητών
και το Σύλλογο Δασκάλων που μας υποστήρι-
ξαν, ανοίξαμε το αλβανικό σχολείο. Είχαμε
υποστήριξη από την ελληνική κοινωνία, την
ημέρα εκείνη ήταν πολύς κόσμος, ήταν όλοι οι
τοπικοί σύλλογοι εδώ στα Χανιά, είμαστε πολύ
ευγνώμονες γι' αυτό. 

Θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία με
τους τοπικούς συλλόγους για τα σχολεία, εί-
ναι σημαντικό να μορφωθούν όλα τα παιδιά,
να μάθουν τη μητρική τους γλώσσα, να μά-

θουν αλήθειες και όχι
ψέματα. Το ίδιο για
όλα τα θέματα και
προβλήματα. Πρόσφα-
τα ήρθαμε σε επαφή
και με τους οικοδό-
μους και συζητήσαμε
για όλα αυτά που μας
δένουν. Πρέπει να εί-
μαστε ενωμένοι, είναι
για το συμφέρον όλων.

Afrim Avdiaj, 
πρόεδρος Κοινότητας
Αλβανών Μεταναστών

Χανιά

ΠΑΤΡΑ

Πλατεία Γεωργίου, 12μεσ
Πήραμε απόφαση σαν Σωματείο να συμμετέ-

χουμε στο συλλαλητήριο κατά του ρατσισμού και
του φασισμού γιατί θεωρούμε ότι οφείλουμε να
πούμε ένα όχι στη ξενοφοβία και τη μισαλλοδοξία.
Ο ελληνικός λαός παρά τις δυσκολίες που αντιμε-
τωπίζει και με αφορμή τα τελευταία δύο χρόνια με
την μεταναστευτική κρίση δείχνει το σεβασμό του
στα ανθρώπινα ιδεώδη. Οι Έλληνες δεν υπήρξαν
και δε θα γίνουν ποτέ ρατσιστές.

Γνωρίζουμε καλά όμως ότι ο φυλετικός ρατσι-
σμός, η προκατάληψη και το μίσος ενάντια σε άλ-
λους λαούς, θρησκείες και διαφορετικά χρώματα
χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται πάντα
για τον ίδιο λόγο: να εκμεταλλεύονται την από-
γνωση που γεννά η κρίση. Να στρέψουν τους πο-
λίτες ενάντια σε άλλους ανθρώπους για να προ-
στατέψουν τους πραγματικά υπεύθυνους. Στη χώ-
ρα μας χιλιάδες μετανάστες και πρόσφυγες εργά-
τες αντιμετωπίζουν συνθήκες εργασιακού μεσαί-
ωνα, χωρίς δικαιώματα. Είναι και τα πρώτα σήμα-
τα των ρατσιστικών δολοφονικών επιθέσεων από
ναζιστικές εθνικιστικές οργανώσεις, όπως είναι η
Χρυσή Αυγή και της κρατικής καταστολής αλλά
και των κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται την
απελπισία τους.

Σε τέτοιους λοιπόν καιρούς κοινωνικής κρίσης η
δική μας απάντηση απέναντι στη μισαλλοδοξία και
τις ρατσιστικές διακρίσεις, απέναντι στο φασιστικό
“Μόνο για Έλληνες”, πρέπει να είναι “Όπου υπάρ-
χουν άνθρωποι”. Γιατί ο πραγματικός στόχος δεν εί-
ναι κάποιοι ξένοι, είμαστε όλοι εμείς. Κι αν δεν
απαντήσουμε σήμερα σε όλα αυτά τα ρατσιστικά
φαινόμενα, αύριο δε θα έχουμε δικαίωμα να μιλάμε.

Παναγιώτης Σουλελές, 
μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Πανεπιστημια-

κού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας με την παράταξη
του ΠΑΜΕ, εκπρόσωπος εργαζομένων στο ΔΣ του

Νοσοκομείου 

Πλ. Ελευθερίας, 12μεσ
Στο Ηράκλειο δεν υπάρχουν

συχνές επιθέσεις σε πρόσφυγες
και μετανάστες. Βέβαια δε λείπουν ρατσιστές μέσα σε
χώρους δουλείας ή γειτονιές αλλά αποτελούν μειοψη-
φία. Επίσης υπάρχουν μετανάστες εργάτες τους οποί-
ους εκμεταλεύονται μεγαλοαγρότες στα χωράφια, κα-
θώς δεν έχουν ακόμη χαρτιά. Όταν όμως πέρσι δέχτη-
καν επιθέσεις σπίτια μεταναστών, τα αντανακλαστικά
του κόσμου ήταν άμεσα (διαδηλώσεις/κινητοποιήσεις).
Συνολικά η κοινωνία είναι αντιφασιστική και αντιρατσι-
στική. Ένα πολύ σημαντικό κρατούμενο είναι ότι τα παι-
διά των μεταναστών πηγαίνουν στο σχολείο κανονικά.
Επίσης, στη διαδήλωση για το Αφρίν, η στήριξη των ντό-
πιων ήταν μεγάλη. Απέναντι σε μια οικονομική κατάστα-
ση που μπορεί να στρέψει τον κόσμο προς τις αντιδρα-
στικές ιδέες και να φέρει ντόπιους απέναντι σε μετανά-
στες, πρέπει να δείξουμε ποιός είναι ο πραγματικός εχ-
θρός. Όλοι και όλες, πρόσφυγες, μετανάστες, ντόπιοι
κατεβαίνουμε στις 17 Μάρτη να διαδηλώσουμε ενάντια
στο ρατσισμό και τον φασισμό, να δοθούν χαρτιά σε
πρόσφυγες και μετανάστες.

Καντίρ, Κούρδος πρόσφυγας

Κεντρική Πλατεία, 12μεσ
Σαν ΕΛΜΕ Ξάνθης θεωρούμε

ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει να εί-
ναι πάρα πολύ ευαισθητοποιημέ-
νος σε θέματα διακρίσεων οποι-
ουδήποτε τύπου. Και επίσης πρέ-
πει να είναι και αντιρατσιστής και
αντιφασίστας.

Η ΕΛΜΕ Ξάνθης συμμετέχει
σχεδόν πάντα ομόφωνα σε όλα
τα αντιρατσιστικά, αντιφασιστικά,
αντισεξιστικά φεστιβάλ και πορεί-
ες γιατί θεωρούμε ότι είναι υπο-
χρέωσή μας σαν εκπαιδευτικοί να
συμμετέχουμε και με αυτό τον
τρόπο περνάμε και ένα μήνυμα
στα παιδιά μας. Το ίδιο έγινε και
με τις 17 Μάρτη φέτος, εδώ και
δύο μήνες το ΔΣ αποφάσισε ομό-
φωνα τη συμμετοχή μας σε αυτή
την πορεία. Όχι μόνο συμμετέ-
χουμε αλλά και διοργανώνουμε.
Γενικά οι εκπαιδευτικοί του Συλ-
λόγου μας είναι πολύ ευαισθητο-
ποιημένοι, με συνεχή δράση πά-
νω σε θέματα αποδοχής.

Μαρία Λουκοπούλου, 
πρόεδρος ΕΛΜΕ Ξάνθης

ΒΟΛΟΣ

Πλ. Ελευθερίας,
6μμ

Η 17 Μάρτη είναι
μια πολύ σωστή πρωτοβουλία για να τσακί-
σουμε το φασισμό και μια προσπάθεια να εξα-
φανίσουμε τους χρυσαυγίτες δολοφόνους και
την αρνητική τους επιρροή. Παλεύουμε για
ανοιχτά σχολεία για όλους τους πρόσφυγες
και μετανάστες, τρανς και ομοφυλόφιλους.
Έτσι θα εξαλείψουμε τον ρατσισμό και τα πα-
ράγωγά του.

Ο καθένας μπορεί να βοηθήσει οργανωτικά
και οικονομικά για αυτή την πρωτοβουλία ξεκι-
νώντας από το μικρότερο, να συμμετέχει στα
συλλαλητήρια. Μέχρι στιγμής οργανώνουμε
την συμμετοχή από τα σχολεία. Με εξορμή-
σεις, αφίσα και αυτοκόλλητα. Χρειάζεται να
βρούμε κι άλλους οργανωτές και η εφημερίδα
Εργατική Αλληλεγγύη παίζει σημαντικό ρόλο
σε αυτό. Βάζει τα πράγματα όπως ακριβώς εί-
ναι. Χρειάζεται άπλωμα και οργάνωση!

Αλέξανδρος Τοπαλίδης, 
μαθητής, 8ο Λύκειο Βόλου

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Μόρια, 12μεσ
“Το Σάββατο, 17 Μάρτη στις 12 το μεσημέρι δια-

δηλώνουμε έξω από τη Μόρια, στο πλαίσιο της διε-
θνούς κινητοποίησης, και σας καλούμε να ενώσου-
με τις φωνές μας”, αναφέρει ανάμεσά σε άλλα ο
Συντονισμός Λέσβου, “Για να κλείσει τώρα το
στρατόπεδο της Μόριας. Για να σταματήσουν όλες
οι απελάσεις. Για να ανοίξουν τα σύνορα στους
πρόσφυγες του πολέμου και της φτώχειας. Για να
φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς οι πρόσφυγες μέσα
στον οικιστικό ιστό. Για ίσα δικαιώματα και αξιο-
πρέπεια για όλες-ους. Για ισότιμη και χωρίς διακρί-
σεις πρόσβαση των προσφυγόπουλων στην εκπαί-
δευση. Για να σταματήσει ο πόλεμος. Για την κα-
τάργηση της συμφωνίας της ντροπής ΕΕ – Τουρ-
κίας. Ενάντια στον ρατσισμό και στο φασισμό, στις
πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ που γεν-
νούν την φτώχεια και την εξαθλίωση”.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΞΑΝΘΗ

• Συγκεντρώσεις στις 17 Μάρτη θα γίνουν

επίσης στη Λαμία στην πλατεία Πάρκου,
12μεσ, στην Πρέβεζα στην κεντρική αγορά
Θεοφάνειος, 11.30πμ και στα Τρίκαλα, στην
πλατεία Ρήγα, 12μεσ.
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Με τις Γυναίκες μπροστά!
Μ

ε κεντρικό τίτλο και άρθρο
«Γυναίκες ενάντια στην κατα-
πίεση – Από την ατομική αντί-

δραση στη συλλογική πάλη» κυκλοφό-
ρησε το νέο τεύχος του περιοδικού
Σοσιαλισμός από τα Κάτω (Μάρτης-
Απρίλης 2018, Νο 127). Με την απερ-
γία της 8 Μάρτη στην Ισπανία -με πά-
νω από πέντε εκατομμύρια απεργούς,
εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους
και κεντρικό σύνθημα «Αν σταματή-
σουμε εμείς, σταματάει ο κόσμος» - να
έχει μόλις σημαδέψει τον φετινό εορ-
τασμό της Διεθνούς Ημέρας Γυναικών,
η επιλογή του δε θα μπορούσε να είναι
πιο εύστοχη.

Το σχετικό άρθρο, που υπογράφει η
Μαρία Στύλλου, περιγράφει ακριβώς
αυτή την εικόνα: ενός κινήματος ενάν-
τια στο σεξισμό και την καταπίεση που
αγκαλιάζει ολοένα και μεγαλύτερα κομ-
μάτια της εργατικής τάξης και της νεο-
λαίας σε όλο τον κόσμο και που στρέ-
φεται στην οργανωμένη, απεργιακή,
συλλογική αντίδραση ως απάντηση
στις διακρίσεις και όλες τις επιθέσεις.
Το ίδιο άρθρο, που περιέχει μεγάλα
κομμάτια για την ιστορία των γυναι-
κείων αγώνων και κατακτήσεων από τις
αρχές του προηγούμενου αιώνα μέχρι
σήμερα, στέκεται στη μαρξιστική ανά-
λυση για τις ρίζες της γυναικείας κατα-
πίεσης και εξηγεί γιατί η απελευθέρω-
ση είναι κομμάτι της επαναστατικής ανατροπής
του συστήματος. Όπως αναφέρει: «μόνο η ανα-
τροπή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής
μπορεί να σημάνει το τέλος της καταπίεσης και
την απελευθέρωση των γυναικών. Όταν οι εργά-
τριες και οι εργάτες ξεκινάνε το κτίσιμο μιας νέ-
ας κοινωνίας, έχουν τη δυνατότητα να αλλάζουν
όχι μόνο τις υλικές συνθήκες αλλά και τις ιδέες
που κουβαλάει ο καθένας και η καθεμιά».

Όλα τα άρθρα του νέου ΣΑΚ προσφέρουν αν-
τίστοιχες απαντήσεις στις επιθέσεις του συστή-
ματος. Η κυβέρνηση Τσίπρα επιμένει στο δικό
της success story, στην έξοδο από τα μνημόνια
τον Αύγουστο και την επιστροφή της οικονομι-
κής και πολιτικής σταθερότητας στη χώρα. «Κι
όμως», όπως γράφει ο Πάνος Γκαργκάνας στο
άρθρο του «Έξοδος από τα Μνημόνια στα χέρια
των εργατών», «μέσα στο πρώτο δίμηνο αυτής
της χρονιάς είδαμε πολλαπλά επεισόδια που
διαψεύδουν όλες τις πλευρές αυτής της αφήγη-
σης: αναταράξεις στα διεθνή χρηματιστήρια, δι-
χογνωμίες για την “καθαρότητα” της εξόδου
από το τρίτο μνημόνιο, σκάνδαλα που συγκλονί-
ζουν το πολιτικό σκηνικό, εθνικιστικά συλλαλη-
τήρια για το όνομα της Μακεδονίας, ακροδεξιές
και φασιστικές προκλήσεις, σχεδόν “θερμές”
αναμετρήσεις με την Τουρκία από την Κύπρο ως
τα Ίμια και τον Έβρο».

Και συνεχίζει: «Βρισκόμαστε πιο κοντά στην
πραγματικότητα αν κάνουμε τη διαπίστωση ότι η
“κανονικότητά” τους είναι γεμάτη από αστάθειες
και κρίσεις του συστήματος που μεταφράζονται
σε κινδύνους και επιθέσεις σε βάρος της εργατι-
κής τάξης που επιμένει να αντιστέκεται σε όλα
αυτά. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, είναι κατε-
πείγον για την Αριστερά πέρα από την κυβερνη-
τική να διαμορφώσει μια γνήσια εναλλακτική

πρόταση για εργατική έξοδο από τα μνημόνια
και την κρίση συνολικότερα». Αυτές τις εργατι-
κές αντιστάσεις και τα καθήκοντα που έχει η πέ-
ρα από το ΣΥΡΙΖΑ αριστερά για να φτάσουν στη
νίκη παρουσιάζει το άρθρο.

Το πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη της εργατι-
κής εξόδου από τα μνημόνια και την κρίση, ανα-
δεικνύεται και στο άρθρο του Σωτήρη Κοντο-
γιάννη «Οι Τράπεζες και οι “φούσκες” – Σχέσεις
εξάρτησης» που ακολουθεί. Παρουσιάζει βήμα
βήμα το ρόλο των τραπεζών στο ξέσπασμα της
σημερινής παγκόσμιας οικονομικής κρίσης μέσα
από τις φούσκες που δημιούργησαν και, κυρίως,
εξηγεί γιατί «η επιστροφή της ανάπτυξης» που
διαφημίζουν αφεντικά και κυβερνήσεις τώρα –
ανάμεσά τους και του Τσίπρα- δεν είναι ξανά πα-
ρά μια «επιτυχία»-φούσκα. «Το πότε θα σκάσει η
επόμενη “Λήμαν Μπράδερς” αυτό κανένας δεν
μπορεί να το προβλέψει. Αλλά είναι με μαθημα-
τική ακρίβεια βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα
σκάσει», υποστηρίζει.

Επιλογές

Το επιχείρημα της κυβέρνησης Τσίπρα ότι θα
βγούμε από τα μνημόνια μέσα από την πιστή
εφαρμογή τους δεν είναι απλά εξοργιστικό, είναι
καταστροφικό. Μια σειρά κυβερνήσεις στη Λατι-
νική Αμερική -με κορυφαίο παράδειγμα τη Βενε-
ζουέλα του Τσάβες- που αναδείχτηκαν τα προ-
ηγούμενα χρόνια ως αποτέλεσμα τεράστιων κι-
νημάτων σε κόντρα με το νεοφιλελευθερισμό,
που μιλούσαν για τον «σοσιαλισμό στον 21ο αι-
ώνα» και γίνονταν έμπνευση για εκατομμύρια σε
όλο τον πλανήτη, έχουν φτάσει σήμερα να προ-
δίδουν και το όραμα και τις υποσχέσεις τους μέ-
σα από τις ίδιες ακριβώς επιλογές. Όπως γρά-
φει ο Νίκος Λούντος στο άρθρο του «Βενεζουέ-

λα – Χρειάζεται εργατική εναλλακτική»:
«...η χώρα στραγγαλίζεται από τα
χρέη, τους τραπεζίτες και όλα τα αρ-
πακτικά της αγοράς, κι επειδή η κυβέρ-
νηση της χώρας παρά τη ρητορική πε-
ρί του αντιθέτου, πασχίζει να μείνουν
ικανοποιημένα αυτά τα αρπαχτικά». 

Τα 100 χρόνια από την ίδρυση του
ΣΕΚΕ το 1918 έχουν ήδη γίνει αφορμή
για αφιερώματα και συζητήσεις. Πώς
έφτασε ένα επαναστατικό-διεθνιστικό
κόμμα -που, όπως έγραφε και το προ-
ηγούμενο τεύχος του ΣΑΚ, πάλευε “δια
την ανατροπήν της διεθνούς κεφαλαι-
οκρατίας και τον θρίαμβον του διε-
θνούς σοσιαλισμού”- να υπογράφει
Βάρκιζες; Το νέο ΣΑΚ δίνει τις απαντή-
σεις συνεχίζοντας την ιστορική ανα-
δρομή στις δεκαετίες του '20 και του
'30. Ο Δημήτρης Λιβιεράτος θυμίζει
ποιος ήταν ο «Παντελής Πουλιόπου-
λος» και ο Λέανδρος Μπόλαρης συμ-
πληρώνει την εικόνα στο άρθρο «Από
τον Πουλιόπουλο στο Ζαχαριάδη – Ο
σύντομος ελληνικός Μεσοπόλεμος».

Από το νέο ΣΑΚ δε θα μπορούσε να
λείπει άρθρο για το Μακεδονικό. Οι εκ-
βιαστικές απαιτήσεις της κυβέρνησης
Τσίπρα πάνω το όνομα και το σύνταγμα
της γειτονικής χώρας όσο και η προ-
σπάθεια της δεξιάς και της ακροδεξιάς
να δημιουργήσουν εθνικιστικό κλίμα,
χρειάζονται καθαρή απάντηση από τη

μεριά της Αριστεράς. Συγκεκριμένα χρειάζεται
να έχει στην προμετωπίδα της «τη σύγκρουση με
τον εθνικισμό της δικής μας άρχουσας τάξης»
όπως υποστηρίζει ο Κώστας Πίττας στο άρθρο
του «Η επιστροφή του Μακεδονικού» στο οποίο
αποδομεί όλα τα επιχειρήματα περί «ανύπαρκτης
μακεδονικής μειονότητας και εθνότητας» και «αι-
ώνιας ελληνικότητας της Μακεδονίας».

Το κίνημα που έχει μείνει στην ιστορία ως
Μάης του '68 και που φέτος τιμούμε τα πενήντα
χρόνια του, αγκάλιασε εκείνη τη χρονιά τον πλα-
νήτη ολόκληρο. Κομμάτι αυτού του παγκόσμιου
1968 ήταν το τεράστιο κίνημα στις ΗΠΑ που
οδήγησε τον αμερικάνικο ιμπεριαλισμό στην ήτ-
τα στο Βιετνάμ. Ο Γιώργος Πίττας γράφει για
«Το 1968 στις ΗΠΑ» εξηγώντας γιατί δεν είναι
απλά επετειακή η σημασία του: «Σήμερα, που
ένα μαζικό κίνημα δίνει τη μάχη ενάντια στο σε-
ξισμό, τον ρατσισμό και τις νεοφιλελεύθερες
επιθέσεις του Τραμπ, και μια νέα ριζοσπαστική
Αριστερά έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ, αξίζει κανείς
να γυρνά στα χρόνια της δεκαετίας του '60, αντ-
λώντας πολύτιμες εμπειρίες για το σήμερα από
τις νίκες αλλά και τις αδυναμίες αυτού του μεγά-
λου κινήματος».

Στις Βιβλιοκριτικές, ο Κώστας Βλασσόπουλος
παρουσιάζει το συλλογικό τόμο «Φυλετικές θεω-
ρίες στην Ελλάδα – Προσλήψεις και χρήσεις
στις επιστήμες, την πολιτική, τη λογοτεχνία και
την ιστορία της τέχνης κατά το 19ο και 20ο αι-
ώνα», ο Μπάμπης Κουρουνδής γράφει για το βι-
βλίο «Η σοσιαλδημοκρατία σήμερα» του Ξενο-
φώντα Ι. Κοντιάδη και ο Πάνος Γκαργκάνας πα-
ρουσιάζει το βιβλίο του Γιώργου Θ. Μαυρογορ-
δάτου «1915 – Ο εθνικός διχασμός».

Λένα Βερδέ

Θα τα βρείτε στο
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Μ
έσα σε κλοιό διαδήλωσης που
οργανώθηκε κοντά στον σταθ-
μό μετρό του Ελαιώνα έκανε

την εκδήλωσή της η κυβέρνηση για την
ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής στις 12/3. Στη διαδήλωση συμμε-
τείχαν ο Σπουδαστικός Σύλλογος της
ΣΓΤΚΣ, δεκάδες φοιτητές από ΑΕΙ και
ΤΕΙ της Αττικής και αριστερές οργανώ-
σεις. Η πορεία ανακόπηκε από κλούβες
των ΜΑΤ μερικά μέτρα από τον σταθμό
του μετρό, όπου ήταν το σημείο συνάν-
τησης. Με συνθήματα, πανό και συγ-
κροτημένα μπλοκ οι φοιτήτριες και οι
φοιτητές δεν το έβαλαν κάτω και έστει-
λαν για ακόμα μια φορά το μήνυμα για
ανατροπή του νόμου Γαβρόγλου, για
δημόσια και δωρεάν παιδεία για
όλες/όλους. 

Τα «εγκαίνια» του ΠΔΑ είναι μόνο η
κορυφή του παγόβουνου από τις προ-
κλήσεις της κυβέρνησης στις εργατο-
γειτονιές της Δυτικής Αττικής. Πάνε μό-
λις 4 μήνες από τη μεγάλη καταστροφή
της Μάνδρας όπου θρηνήσαμε 23 νε-
κρούς. Η κυβέρνηση υπόσχεται ξανά
και ξανά «αναβάθμιση» της περιοχής
και η εικόνα που έχει για το τι σημαίνει
αυτή φαίνεται τόσο από την ίδια την
«αναβάθμιση» των ΤΕΙ με κλεισίματα,
συγχωνεύσεις και μισούς προϋπολογι-
σμούς, όσο και από τις ενέργειές της
στην περιοχή: στις 7 Μαρτίου, ο Τσί-
πρας εγκαινίασε την Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Δυτικής Αττικής σε νέο κτί-
ριο, επισημαίνοντας πως «χάρη στις δι-

πλασιασμένες περιπολίες μειώθηκε η
παραβατικότητα». Γιατί το πρόβλημα
της Δ.Αττικής είναι, όπως φαίνεται, η
«παραβατικότητα» και όχι το έγκλημα
της Μάνδρας, τα ακροδεξιά πογκρόμ
στο Μενίδι, οι ρατσιστικές επιθέσεις
στον Ασπρόπυργο, η έλλειψη αντιπλημ-
μυρικών έργων, η υποχρηματοδότηση
στα έτσι κι αλλιώς λιγοστά νοσοκομεία,
η έλλειψη εξοπλισμού σε απαραίτητες
υπηρεσίες κλπ!

Στο 8ο περιφερειακό συμβούλιο Δυ-
τικής Αττικής (17/12/17) όπου συζητιό-
ταν η «παραγωγική ανασυγκρότηση»

(κοινώς η στήριξη «επενδυτών» στις
σχολές και ευρύτερα στην περιοχή, αυ-
τών που έχουν φέρει την καταστροφή
μέχρι σήμερα), τα ΜΑΤ απώθησαν βί-
αια τους φοιτητές που υπερασπίζονταν
τα ιδρύματά τους. Όπως έγινε και αυτή
τη βδομάδα, που για να «γιορτάσει»
την «αναβάθμιση» ο Τσίπρας χρειάζεται
κλούβες.

Το φοιτητικό κίνημα μαζί με τους ερ-
γάτες θα συνεχίσει μέχρι τη νίκη.

Αργύρης Σκούρτης, 
Αφροδίτη Φράγκου
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Φοιτητική διαδήλωση οργανώνεται την Πέμπτη 15/3, 6μμ στην
Ακαδημία, απέναντι στα σχέδια της συγχώνευσης του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων με το ΤΕΙ Ηπείρου, για διεκδίκηση αύξησης
της χρηματοδότησης της παιδείας και της φοιτητικής μέριμνας. 

Ήδη απόφαση για τη διαδήλωση έχει πάρει ο σύλλογος εστια-
κών φοιτητών της Δουρούτης, και αντίστοιχες αποφάσεις ετοι-
μαζόμαστε να πάρουμε σε μια σειρά από σχολές που έχουν προ-
γραμματιστεί Γενικές Συνελεύσεις την Τρίτη και την Τετάρτη. Οι
φοιτητές του ΣΕΚ και των ΕΑΑΚ οργανώνουμε τις συνελεύσεις
με πρόταση για μονοήμερη κατάληψη την ημέρα της διαδήλω-
σης, ανοίγοντας συνολικά το ζήτημα του ν.Γαβρόγλου και της
συγχώνευσης, αλλά και σε συμπαράσταση με τους εστιακούς
φοιτητές που μένουν σε ξενοδοχεία της πόλης και μετά τον Ιού-
λη που λήγει η σύμβαση ενοικίασης μένουν χωρίς στέγη. 

Λουίζα Γκίκα, Ιατρική Ιωαννίνων

Πανηγυρικά αθώοι, ήταν η απόφαση της έδρας για τους τρεις του ΕΚΠΑ
που διώκονταν από τον τέως Πρύτανη Θ. Φορτσάκη και δικάστηκαν στις
13/3. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης δεκάδες εργαζόμενοι του ΕΚΠΑ και
φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο 5 στην Ευελπίδων για συμπα-
ράσταση στην Α.Αλεξανδρή (πρώην εκπρόσωπος εργαζόμενων στη Σύγ-
κλητο), τη Β.Πεντογάλου (εργαζόμενη και μέλος του Συλλόγου Διοικητικού
Προσωπικού του ΕΚΠΑ) και τον Π.Σωτήρη (πρώην μέλος της ΕΕ της ΠΟΣ-
ΔΕΠ). 

Προηγήθηκε καμπάνια αλληλεγγύης από εργαζόμενους/ες του ΕΚΠΑ,
αλλά και φοιτητές/τριες. Οι διωκόμενοι συμμετείχαν στους μεγάλους αγώ-
νες του 2013-2014 για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων,
για την προάσπιση του δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου, για να μη γί-
νουν οι απολύσεις διοικητικών, αλλά και για να σπάσει ο αυταρχισμός του
Φορτσάκη.

Τη συμπαράστασή τους δήλωσαν εκπρόσωποι της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ, το ΓΣ
της ΑΔΕΔΥ, η ΟΔΠΤΕ, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΕΚΠΑ, το
ΔΣ του ΔΣΑ κ.α.

Στην ακροαματική διαδικασία αποδείχτηκε περίτρανα από τις καταθέσεις
ακόμα και των μαρτύρων κατηγορίας πως επρόκειτο για δίωξη συνδικαλι-
στικής δράσης. Ο πρώην Πρύτανης δεν εμφανίστηκε καν, στέλνοντας κείμε-
νο μέσω του οποίου παραιτήθηκε από τη δίωξη. Όπως μας δήλωσε η Βανέ-
σα Πεντογάλου, μια εκ των τριών διωκώμενων: «Η έδρα δεν κάλεσε καν σε
ακρόαση τους μάρτυρες υπεράσπισης. Η δικαστής είπε πως φαίνεται ξεκά-
θαρα πως δεν επιτελέστηκε κανένα ποινικό αδίκημα, πως αυτή η υπόθεση
δε θα έπρεπε καν να αποσχολήσει τη δικαιοσύνη. Από τη μεριά μας καταθέ-
σαμε τα 72 ψηφίσματα συμπαράστασης. Συνεχίζουμε τον αγώνα και στις
29/3 που δικάζεται ο τότε φοιτητής Νομικής, Χρήστος Ξαγοράρης». 

Αποχή από όλα τα καθήκοντα στις 7 - 8
του Μάρτη και παράσταση διαμαρτυρίας
στον κεντρικό πεζόδρομο της σχολής απο-
φάσισαν ομόφωνα τα μέλη ΔΕΠ του Παν-
τείου στη γενική συνέλευση του συλλόγου
την Τεταρτη 6/3. Όχι στις μειώσεις των μι-
σθών, αύξηση της χρηματοδότησης του
Πανεπιστημίου, προσλήψεις σε διδακτκό
και διοικητικό προσωπικό, δημόσια και δω-
ρεάν Παιδεία για όλους, ήταν τα βασικά αι-
τήματα.

Η απεργία των μελών ΔΕΠ στο Πάντειο
είχε σχεδόν καθολική συμμετοχή, ενώ τονί-
ζουν ότι σε περίπτωση που τα αιτήματά
τους δεν ικανοποιηθούν, θα κλιμακώσουν
με αντίστοιχες κινητοποιήσεις μέσα στην
εξεταστική Ιουνίου, στο ίδιο μήκος κύματος
με τα μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ που έχουν ξεκι-
νήσει απεργίες νωρίτερα μέσα στη χρονιά.
Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του ΣΕΚ στη-
ρίξαμε την κινητοποίηση. Βρισκόμαστε
μπροστά σε μια κρίσιμη μάχη για να σώ-
σουμε τις σχολές μας από τον βούρκο των
μνημονίων και για να διεκδικήσουμε Δημό-
σια και δωρεάν Παιδεία για όλες και όλους,
χωρίς αποκλεισμούς.

Μαριλένα Κουντούρη, Πάντειο

Κατάληψη μέχρι τις 16/3 αποφάσισε ο φοιτητικός Σύλλογος
του τμήματος Θεατρικών Σπουδών Ναυπλίου, έκτακτη γενική
συνέλευση την 12/3. Από τους 130 φοιτητές/τριες που συμμε-
τείχαν στη συνέλευση, οι 120 ψήφισαν υπέρ της κατάληψης. 

Μία από τις συνέπειες του νόμου για την ίδρυση του ΠΔΑ που
ψηφίστηκε στις 26/2 είναι και η εξίσωση των πτυχίων των δημό-
σιων ανώτατων σχολών με τις ιδιωτικές. Η συνέλευση, ανταπο-
κρινόμενη στο κάλεσμα της Σχολής Θεάτρου του ΑΠΘ για συν-
τονισμό, αποφάσισε καθημερινές δράσεις, ενώ καλεί με τη σει-
ρά της και τις υπόλοιπες σχολές θεατρολογίας σε κινητοποι-
ήσεις ενάντια στην υποβάθμιση του πτυχίου και για την ανατρο-
πή του νόμου. Η επόμενη ΓΣ του Συλλόγου θα γίνει τη Δευτέρα
19/3.

Την περασμένη εβδομάδα άνοιξε μια νέα μάχη στη Φιλοσοφι-
κή, με δύο νέες επιθέσεις – συνέπειες του νόμου Γαβρόγλου:
πρώτο, τη διάσπαση του ΦΠΨ, με την οποία αποσπάται από τα
πτυχία των καθηγητικών σχολών η διδακτική επάρκεια. Σύμφω-
να με την πρόταση του ΙΕΠ (Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτι-
κής) η επάρκεια θα αποκτάται μέσα από ανεξάρτητη δομή του
Παιδαγωγικού, με επιπρόσθετο κύκλο σπουδών και δίδακτρα.
Δεύτερο, την εξίσωση του πτυχίου του τμήματος Θεατρικών
Σπουδών με εκείνο των δραματικών σχολών.

Η συνέλευση της 7/3 στη Φιλοσοφική οργανώθηκε κυριολε-
κτικά από τα κάτω. Τα θέματα της συνέλευσης πολλά και σοβα-
ρά, και ο κόσμος που ήρθε να οργανώσει την αντίσταση ενάν-
τια στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας επίσης πολύς. Τοπο-
θετηθήκαμε υπέρ της κατάληψης ως το κυριότερο μέσο για την
άσκηση πίεσης και τη μαζικοποίηση του αγώνα. Με βασικά αι-
τήματα κάτω τα χέρια από τη διδακτική επάρκεια, καμιά υποτί-
μηση του πτυχίου της Θεατρικών Σπουδών, όχι διάσπαση του
ΦΠΨ με τα κριτήρια του ΙΕΠ και με στόχο την ανατροπή του νό-
μου Γαβρόγλου, πάρθηκαν αποφάσεις για συγκέντρωση στο
ΙΕΠ (8/3) και συμμετοχή στην κινητοποίηση των αναπληρωτών
καθηγητών (9/3).

Στη συγκέντρωση στο ΙΕΠ συμμετείχαν δεκάδες φοιτητές και
φοιτήτριες από τη Φιλοσοφική, το Φυσικό, το Χημικό και το Μα-
θηματικό, δηλαδή από τις καθηγητικές σχολές του ΕΚΠΑ. Θέ-
σαμε το θέμα της διδακτικής επάρκειας και της δημιουργίας
διετών προγραμμάτων. Ο αντιπρόεδρος ισχυρίστηκε ότι ήμα-
σταν θύματα παραπληροφόρησης, έδειξε αδιαφορία και απα-
ξίωση. Τέλος, την Παρασκευή 9/3 βρεθήκαμε μαζί με άλλους
Φοιτητικούς Συλλόγους στο υπουργείο Παιδείας, πλάι στους
αδιόριστους εκπαιδευτικούς. 

Επόμενη συνέλευση του Συλλόγου Φιλοσοφικής θα γίνει την
Τετάρτη 14/3. Από τη μεριά μας διεκδικούμε ο Σύλλογος να
προχωρήσει με απόφαση κατάληψης γιατί πιστεύουμε ότι έτσι
θα εξαπλωθεί και θα γενικευτεί ο αγώνας και στις υπόλοιπες
σχολές. 

Δανάη Κατριμουστάκη, Άννα Αδαμίδη, Φιλοσοφική ΕΚΠΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

Απεργία ΔΕΠ Οι διώξεις δεν περνούν

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Σχολές, όχι φιέστες
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ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Απεργία σε όλα τα μεγάλα θέα-

τρα έχει προκηρύξει το Σωματείο
Ελλήνων Ηθοποιών (ΣΕΗ) την
Πέμπτη 15 Μάρτη διεκδικώντας
την υπογραφή  Συλλογικής Σύμβα-
σης Εργασίας με αυξήσεις για
όλους τους ηθοποιούς. Την ημέρα
της απεργίας τα μέλη του ΣΕΗ
έχουν δώσει ραντεβού στις 7μμ
στον πεζόδρομο της Βουκουρεστί-
ου στο κέντρο της Αθήνας για να
οργανώσουν τις περιφρουρήσεις
ώστε να μην λειτουργήσει κανένα
κεντρικό θέατρο.

“Η πραγματικότητα είναι πως
στον κλάδο μας, ειδικά σε μεγάλα
θέατρα που εργάζεται πολύς κό-
σμος, επικρατεί μια εργασιακή
ζούγκλα. Το κάθε αφεντικό πληρώ-
νει ό,τι θέλει, όποτε θέλει και χω-
ρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέ-
ναν. Είναι τρομερό σε θέατρα
όπως το Παλλάς ή το Ακροπόλ με

χιλιάδες εισιτήρια ανά σαιζόν να
υπάρχει απλήρωτος κόσμος. Πλέ-
ον έχουμε φτάσει στο σημείο να
έχουν καταργηθεί στην ουσία οι μι-
σθολογικές αμοιβές για τις πρό-
βες, λες και οι πρόβες δεν είναι
χρόνος εργασίας”, ανέφερε στην
ΕΑ ο Αλέξανδρος Μαρτζούκος
εκλεγμένος στο ΔΣ του ΣΕΗ με την
Ανατρεπτική Συσπείρωση Ηθοποι-
ών (ΑΣΗ) την παράταξη της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ στους ηθοποιούς.

Η ΑΣΗ έχει πάρει απόφαση συμ-
μετοχής και στο μεγάλο αντιφασι-
στικό και αντιρατσιστικό συλλαλη-
τήριο στις 17 Μάρτη. “Ως καλλιτέ-
χνες δεν μπορούμε παρά να πα-
λεύουμε για έναν κόσμο καλύτε-
ρο, χωρίς ρατσισμό, χωρίς φασι-
σμό, χωρίς πόλεμο και φτώχεια”,
τόνισε εκ μέρους της ΑΣΗ η ηθο-
ποιός Μαρία Δρακοπούλου κατά
την διάρκεια της συνέντευξης τύ-
που που έδωσαν οι εκπρόσωποι
των φορέων που οργανώνουν την
συγκέντρωση της 17 Μάρτη.

Στις 18, 19 και 20 Μάρτη πραγματοποιούνται οι εκλογές του Σωματείου
Μισθωτών Τεχνικών σε όλη την Ελλάδα. Στην Αθήνα οι εκλογές θα γίνουν
στην αίθουσα του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα) στις ακόλουθες ώρες: Κυρια-
κή 18/3, 11πμ–7μμ, Δευτέρα 19/3, 3μμ–9μμ, Τρίτη 20/3, 3μμ–9μμ. Στις
εκλογές κατεβαίνει η Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών (ΑΠΤ) με αγωνι-
στές της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς.

Στο ψηφοδέλτιο για το ΔΣ του ΣΜΤ συμμετέχουν οι Δημήτρης Τσώλης,
Βασίλης Μάραντος, Δήμητρα Κυρίλλου και Νίκος Σμπαρούνης.  Στο ψη-
φοδέλτιο για το ΕΚΑ συμμετέχουν οι Δημήτρης Τσώλης και Βασίλης Μά-
ραντος. 

Σε Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο και Λάρισα οι εκλογές θα πραγματοποι-
ηθούν την Κυριακή 18/3. Στα τοπικά παραρτήματα υποψήφιοι με το ψη-
φοδέλτιο της ΑΠΤ θα είναι ο Δημήτρης Μπελιάς στην Πάτρα και η Τόνια
Αντωνίου στο Ηράκλειο. 

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών συμμετέχει στην πανοικοδομική απερ-
γία την Τετάρτη 14 Μάρτη και στην συγκέντρωση στην πλατεία Κάνιγγος
στις 11πμ. 4ωρη απεργία για τις 14 Μάρτη προκήρυξε και το Πανελλήνιο
Σωματείο Εκτάκτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ συμμετέχοντας στην πανοι-
κοδομική απεργιακή κινητοποίηση.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν οι 40 καθαρίστριες του νοσοκομείου
του «Αγίου Ανδρέα» της Πάτρας από την Δευτέρα 12/3. Αιτία είναι η επι-
κείμενη προκήρυξη πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας από το νοσο-
κομείο που στην ουσία τις αφήνει εκτός προσλήψεων. Οι συγκεκριμένες
εργαζόμενες βρίσκονται με σύμβαση στο νοσοκομείο από τον Ιούλη του
2016 και η σύμβασή τους λήγει στις 14 Ιούνη του 2018, πριν κλείσουν
δηλαδή διετία ώστε να μπορέσουν να εγείρουν αξιώσεις μονιμότητας.

Το 30ο συνέδριο της ΠΟΣΠΕΡΤ γίνεται στις
14 και 15 Μάρτη, σε μία πολύ κρίσιμη συγκυ-
ρία. Το προηγούμενο έκτακτο συνέδριο της Ομοσπονδίας
είχε γίνει πριν από σχεδόν 5 χρόνια. Από τότε πολλά έχουν
αλλάξει, αλλά δυστυχώς όχι προς το καλύτερο. 

Τότε γινόταν έκτακτο συνέδριο μετά την απόφαση των
Σαμαρά-Βενιζέζου να κλείσει η ΕΡΤ, σήμερα γίνεται σε μια
περίοδο όπου οι συνάδελφοι στο MEGA βρίσκονται εργα-
σιακά μετέωροι, αφού δεν έχει εξασφαλιστεί το μέλλον
του καναλιού και ήδη τους οφείλονται μισθοί δύο χρόνων. 

Σε εργασιακή αβεβαιότητα και οι συνάδελφοι στα
ιδιωτικά και δημοτικά ραδιόφωνα, τα οποία θα κληθούν
να λάβουν μέρος στη δημοπράτηση των αδειών. 

Παράλληλα, οι απολύσεις και η απληρωσιά έχει γίνει
καθεστώς στα περισσότερα ΜΜΕ. Οι εργολάβοι παρε-
λαύνουν μέσα στην ΕΡΤ, απομυζώντας την, εκμεταλ-
λευόμενοι την έλλειψη προσωπικού, ενοικιάζοντας συνα-

δέλφους με μεγάλη εμπειρία, χαμηλό μι-
σθό και ανύπαρκτα δικαιώματα.

Η πρόταση της Αριστερής Πρωτοβουλίας Εργαζομένων
είναι ότι χρειάζεται η ΠΟΣΠΕΡΤ να μπει μπροστά για την
αντεπίθεση των εργαζόμενων στα ΜΜΕ απέναντι στις επι-
θέσεις κυβέρνησης και εργοδοτών.

Χρειάζεται η ΠΟΣΠΕΡΤ να ξεκινήσει κινητοποιήσεις
για προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς. 

Στο Συνέδριο σκοπεύουμε να προτείνουμε  την πραγμα-
τοποίηση 24ωρης απεργίας σε όλα τα ΜΜΕ για αλληλεγ-
γύη στους εργαζόμενους του MEGA και απεργιακό πρό-
γραμμα στην ΕΡΤ απαιτώντας την εξόφληση των μισθών
και των ενσήμων της διετίας 2013-2015 για όσους αγωνί-
στηκαν, προσλήψεις και αυξήσεις στους μισθούς. Επίσης,
θα προτείνουμε να ανοίξουμε τη μάχη σε όλα τα ΜΜΕ για
να μην υπάρχει καμία προβολή των δολοφόνων της Χ. Α. 

Ειρήνη Φωτέλλη

Ο
ι 90 συμβασιούχοι εργαζόμε-
νοι της ΕΥΑΘ βρίσκονται και
πάλι σε  κινητοποίηση από

την Τετάρτη 7/3 κόντρα στην απόφα-
ση της διοίκησης να τους απολύσει.
Μετά από συνέλευση την Τρίτη 6/3
στο ΕΚΘ προχώρησαν σε συμβολική
κατάληψη του κτηρίου στα κεντρικά
γραφεία στην Εγνατία οδό, στήνον-
τας πανό και μικροφωνική. Στο πλευ-
ρό των συμβασιούχων βρέθηκε η Ερ-
γατική Αλληλεγγύη, ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια, καθώς και
συνδικαλιστές από το ΠΑΜΕ. Τον
αγώνα των εργαζομένων στηρίζει το
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι απασχολούνται κα-
τά μέσο όρο εφτά χρόνια στην ΕΥΑΘ,
με τους παλιότερους να φτάνουν μέ-
χρι τα 19 χρόνια υπηρεσίας! Εδώ και
ένα χρόνο η διοίκηση της ΕΥΑΘ έχει
αρνηθεί να ανανεώσει τις συμβάσεις
τους, δίνοντας μόνο παράταση μέχρι
το προηγούμενο καλοκαίρι. Από την
Παρασκευή 2/3, μετά την αρνητική
απόφαση του δικαστηρίου για τα
ασφαλιστικά μέτρα είναι απολυμένοι.
Σε μια δημόσια ΕΥΑΘ, χρειάζονται
και οι σημερινοί συμβασιούχοι (που

πρέπει και αυτοί να γίνουν μόνιμο
προσωπικό) και ακόμη περισσότερες
προσλήψεις.

Σε ανακοίνωσή του ο Συντονισμός
Ενάντια στα Μνημόνια υπογραμμίζει
ότι “Η επίθεση αυτή δεν είναι άσχε-
τη με τα σχέδια ιδιωτικοποίησης της
ΕΥΑΘ. Καλούμε τα σωματεία της
ΕΥΑΘ να στηρίξουν απεργιακά τον
αγώνα των συμβασιούχων για να
κρατήσουν τις δουλειές τους. Κα-
λούμε κάθε σωματείο και συλλογικό-

τητα να βρεθεί στο πλάι τους για να
μην αφήσουμε να χαθούν θέσεις ερ-
γασίας και για να υπερασπίσουμε
τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού.
Και μπορούμε να νικήσουμε. Με
συντονισμό των αγώνων όλων των
συμβασιούχων, με ένα μαζικό κίνημα
προσλήψεων σε υγεία, παιδεία, δη-
μόσια αγαθά για τις ανάγκες του κό-
σμου κι όχι των αρπακτικών”.

Σάββας Κκονέ

Στις 6 Μάρτη πραγματοποιήθηκε
πανελλαδική κινητοποίηση των ερ-
γαζομένων στα οικονομικά Υπουρ-
γεία (ΑΑΔΕ, ΥΠ.ΟΙΚ., Στατιστική.
ΥΠ.ΑΝ.) για τον τερματισμό της άδι-
κης μισθολογικής διαφοροποίησης
των νέων συναδέλφων που δεν λαμ-
βάνουν την προσωπική διαφορά. Η
κινητοποίηση ήταν μαζική με μεγάλη
συμμετοχή από την επαρχία, με χρή-
ση κανονικής άδειας, αφού αρνήθη-
κε η συνδικαλιστική γραφειοκρατία
να καλέσει σε απεργία, ενώ παράλ-
ληλα υποβάθμιζε τη σημασία της και
δεν κινητοποίησε τους συναδέλ-
φους κυρίως στην Αττική για μαζικό-
τερη συμμετοχή. 

Παρόλα αυτά, πάνω από 500 ερ-
γαζόμενοι μαζευτήκαμε έξω από το
Υπουργείο Οικονομικών στέλνοντας
ηχηρό μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι

έχουμε τη δύναμη και κυρίως τη θέ-
ληση να παλέψουμε όχι μόνο για να
σταματήσει η συνεχιζόμενη μείωση
των αποδοχών μας αλλά να διεκδι-
κήσουμε επιθετικά να πάρουμε πίσω
κατακτήσεις που χάθηκαν τα τελευ-
ταία μνημονιακά χρόνια. 

Οι ασαφείς «υποσχέσεις και πλη-
ροφορίες» των γραμματέων των
Υπουργών, για την επεξεργασία νέ-
ου νόμου, που στόχος είναι να τεθεί
σε εφαρμογή από τον επόμενο Μάιο,
δεν αφήνουν πολλά περιθώρια εφη-
συχασμού για πραγματική επίλυση
του προβλήματος αλλά αντίθετα εν-
τείνουν την ανησυχία για νέες περι-
κοπές σε κατηγορίες εργαζομένων.

Για να ικανοποιηθούν τα αιτήματα
όλων των συναδέλφων και να εξισω-

θούν σε όλα τα επίπεδα οι νέοι με
τους παλιούς συναδέλφους πρέπει
να έρθουμε σε σύγκρουση με την
πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ - κεφαλαί-
ου και να απαιτήσουμε αυξήσεις, με
την κάλυψη των απωλειών των και-
ρών των Μνημονίων. Να διεκδική-
σουμε οικονομικές υπηρεσίες σε
όφελος των εργαζόμενων και όχι
φοροληστρικό μηχανισμό για την
ικανοποίηση των μεγάλων ιδιωτικών
συμφερόντων. Μόνο έτσι θα χτίσου-
με κοινωνικές συμμαχίες για να στη-
ρίξουμε τον αγώνα μας.  

Μάκης Γεροντίδης, 
Μέλος ΔΣ συλλόγου Εφοριακών 

Ημαθίας-Πέλλας –Πιερίας
Μέλος της Ε.Γ. του ΝΤ ΑΔΕΔΥ Πέλλας 

(ολόκληρο το άρθρο στο ergatiki.gr)

Σε επίσχεση εργασίας έχουν προχωρήσει οι συμβασιούχοι εργαζόμε-
νοι της υπηρεσίας ασύλου από τη Δευτέρα 5/3 καθώς βρίσκονται απλή-
ρωτοι εδώ και τρεις μήνες. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποί-
ησαν την Πέμπτη 8/3 έξω από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
στην πλ.Κλαυθμώνος. Οι εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι μαζί με την απλη-
ρωσιά προστίθενται οι “δυσχερείς και πιεστικές συνθήκες εργασίας, οι
ελλιπείς συνθήκες υγιεινής στους χώρους εργασίας, οι περικοπές ημερο-
μισθίων σε περιπτώσεις απουσίας λόγω ασθένειας και η μόνιμη εργασια-
κή επισφάλεια, η οποία είναι πιο έντονη μετά τις μαζικές απολύσεις έμ-
πειρου προσωπικού ορισμένου χρόνου το Δεκέμβριο του 2017, που άφη-
σε κενό στην Υ.Α. επί 3 μήνες (!) και μετά την προαναγγελία νέων απολύ-
σεων που δρομολογούνται για το Μάιο του 2018”. 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

ΕΥΑΘ

ΠΟΣΠΕΡΤ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ «ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»

Κινητοποίηση συμβασιούχων της ΕΥΑΘ και συμπαραστατών
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ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 7μμ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΜΕΤΡΟ Δουκ. Πλακεντίας 7πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΟΥΜΠΑ πλατεία Αγ. Θεράποντα 6.30μμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  16/3

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Π. Φύσσα  6.30μμ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 6.30μμ

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ ΜΕΤΡΟ Φιξ 6μμ

ΝΙΚΑΙΑ  πλατεία Ελευθερίας 6.30μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  πλατεία Σωτήρος 6.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ  ΜΕΤΡΟ 6μμ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 

και Μαρτίου 6.30μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη 
και Ρήγα Φεραίου 6μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μ. Αγγέλου 7μμ

ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 6.30μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  17/3

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 11πμ

ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης 

και πλατεία Κανάρη 11πμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 12μες

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” 11.30πμ

ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 11.30πμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 στέκι Αριστερής Κίνησης
7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 στέκι 
(Ρήγα Φερραίου) 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Ψυχογιόπουλος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Πικαπ 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου
και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Novartis, κρατικοποίηση στο φάρμακο και
στην υγεία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Goody’s 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ο εργατικός έλεγχος 
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Πολύκεντρο 8μμ
Η Γ’ Διεθνής και τα Βαλκάνια
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
• ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Πολύκεντρο 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – 
από την ατομική αντίδραση 
στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Μικρή πλατεία 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Δημήτρης Καρδαμπίκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Whispers 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Ανδρέας Κολλιαράκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
170 χρόνια από το Κομμουνιστικό Μανιφέ-
στο
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Μοχαμαντί Μαχντί

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Ποέτα 8μμ
Η Σαουδική Αραβία σε αναταραχή
Oμιλητής: Κώστας Σταματίου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 κυλικείο πολιτιστικού κέν-
τρου «Χρ. Τσακίρης» 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας 

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Άνεμος 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Γιώτης 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Φιλοσοφική 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Καλαμαριά 6μμ
Σχέσεις εξάρτησης – Οι τράπεζες και οι
«φούσκες»
Ομιλητής: Μάνος Μανουσαρίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Οι ιταλικές εκλογές
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Θόλος 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’
ορ., 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Ξένη Κεσίνη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 καφέ Pure 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτριες: Ευγενία Βρούσο, Ελπίδα Μα-
σκαλίδου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφενείο Περιμπανού 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 δημαρχείο 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Μίτση Μπαμπάκου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ Τυφλόμυγα 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλ.Άνοιξη) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 σαλόνι Α, ΦΕΠΑ 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Μηνάς  Χρονόπουλος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ Λούπα (Ερεχθείου
12) 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Μασούρα
• ΠΕΜΠΤΗ 22/3 καφέ Λούπα (Ερεχθείου
12) 8μμ
Βενεζουέλα – 
Χρειάζεται εργατική εναλλακτική
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 6.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια
στα χέρια των εργατών
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ Κύτταρο 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ Βυζάντιο 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 17 Μάρτη
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – 
από την ατομική αντίδραση 
στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Άννα Αδαμίδη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 15/3 καφέ Σεβάχ 7μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση εμπόδιο για το σο-
σιαλισμό;
Ομιλήτρια: Μαρία Φώσκολου

NEA ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/3 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – 
από την ατομική αντίδραση 
στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

Εκδήλωσεις 100  χρόνια 
από την ίδρυση του ΣΕΚΕ

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3 Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3  Εργατικό Κέντρο 6.30μμ
Ομιλητής: Τάσος Αναστασιάδης
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Ξεκίνησε ο
πρώτος γύρος
συνελεύσεων

Β
αδίζοντας προς την 4η Συνδιά-
σκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει ήδη
ξεκινήσει ένας πρώτος γύρος

συνελεύσεων των τοπικών και κλαδικών
της επιτροπών, που χαρακτηρίζονται
από «αυξημένη συμμετοχή σε σχέση με
την προηγούμενη περίοδο, συντροφική
συζήτηση  και μια αξιοσημείωτη τάση
ενίσχυσης των γραμμών της με εγγρα-
φές νέων μελών», όπως χαρακτηριστι-
κά δηλώνει και το Πανελλαδικό Συντο-
νικό Όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο
πραγματοποιήθηκαν 15 ακόμα συνε-
λεύσεις που συσπείρωσαν πάνω από
650 αγωνίστριες και αγωνιστές στις πε-
ρισσότερες από τις τοπικές επιτροπές
του Λεκανοπέδιου. «Στο συνέλευση στο
Περιστέρι συμμετείχαν περίπου 60 άτο-
μα, 13 από αυτά νέα μέλη που γράφτη-
καν επιτόπου. Έγιναν 15 παρεμβάσεις
από συντρόφους και συντρόφισσες
που ανάμεσα σε άλλα τόνιζαν τη απο-
δοχή που έχει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ όταν βγαί-
νει προς τά έξω, την ανάγκη κοινής
δράσης και συνεργασιών και στο αντι-
ρατσιστικό/αντιφασιστικό κίνημα αλλά
και στους εργατικούς αγώνες», μετα-
φέρει η Λίλιαν Μ.

Στη συνέλευση της τοπικής στα Πε-
τράλωνα συμμετείχαν 50 άτομα. Έγινε
μια πολύ ουσιαστική συζήτηση πάνω
στις Θέσεις της ΚΣΕ, για την κρίση και
την αστάθεια κόντρα στα παραμύθια
της «εξόδου από τα μημόνια» του Τσί-
πρα, τη δυναμική της αντίστασης και
της αριστερής αναζήτησης με πολλά
παραδείγματα. Από την απεργία στις 8
Μάρτη στο Ισπανικό κράτος, μέχρι την
προσπάθεια σύνδεσης των αγώνων σε
δύσκολους ιδιωτικούς χώρους με το αν-
τικαπιταλιστικό πρόγραμμα, τον ρόλο
που μπορεί να παίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν
«πολλαπλασιαστής των δυνατοτήτων»
όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ένας σ.
καλλιτέχνης που άνοιξε τη συζήτηση. 

«Στη Νίκαια συμμετείχε σαν παρατη-
ρήτρια μια συντρόφισσα με προέλευση
από ΚΚΕ/ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για το
ότι πολύς κόσμος στην Αριστερά βλέ-
πει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν ελπίδα, συζητά-
ει γι αυτήν και σκέφτεται να την στηρί-
ξει, συμπληρώνοντας ότι θα πρέπει η
ίδια η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να βγαίνει πιο τολμη-
ρά προς τα έξω με συζητήσεις και δρά-
σεις σε όλους τους χώρους», μας είπε
η Κατερίνα Θ. Στις δύο συνελεύσεις
που πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλο-
νίκη, στο κέντρο και στα ανατολικά,
συμμετείχαν πάνω από 100 σ., με τη
συζήτηση να περιστρέφεται στις πρω-
τοβουλίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενάντια στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια για τη Μακε-
δονία, τις μάχες ενάντια στο ρατσισμό
και τους φασίστες, τις μάχες ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις και τους πληστει-
ριασμούς. 

4η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ

Πάμε για ΑΝΤΑΡΣΥΑ μαζική
Τ

ο Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο
(ΠΣΟ) της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνεδρίασε την Κυ-
ριακή 11 Μάρτη, με κύριο θέμα την οργα-

νωτική συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την πο-
ρεία προς την 4η Συνδιάσκεψή της. Το ΠΣΟ συ-
νεδρίασε σε έναν «καυτό» μήνα, με αγώνες των
εργατών και της νεολαίας και παραμονές των
μεγάλων αντιφασιστικών διαδηλώσεων της 17
Μάρτη. 

Παράλληλα, έγινε και σε μια στιγμή που το
δυναμικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που πρωταγωνιστεί σε
αυτές τις μάχες, συζητάει συλλογικά και συν-
τροφικά για το δυνάμωμα της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς. Την προηγούμενη βδομάδα εκα-
τοντάδες συντρόφισσες και σύντροφοι πήραν
μέρος σε δεκάδες συνελεύσεις Τοπικών Επιτρο-
πών για να συζητήσουν τις Θέσεις του ΠΣΟ για
την 4η Συνδιάσκεψη που έχουν κυκλοφορήσει.

Το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκανε ένα βήμα στην
περαιτέρω δημοκρατική της συγκρότηση. Απο-
φάσισε ότι οι αντιπρόσωποι στη 4η Συνδιάσκε-
ψη θα εκλέξουν τα όργανα του μετώπου με βά-
ση «πλατφόρμες»/ψηφοδέλτια που θα συγκρο-
τηθούν και με το σύστημα της απλής αναλογι-
κής. Η σχετική πρόταση πλειοψήφησε με 67 ψή-
φους έναντι 10 κατά. Το σύστημα που ίσχυε
στις προηγούμενες Συνδιασκέψεις με την ενιαία
λίστα και τις σταυροδοσίες οδηγούσε σε στρε-
βλώσεις την αναλογική εκπροσώπηση και άρα
τον σεβασμό και τον ουσιαστικό συντροφικό
διάλογο ανάμεσα σε όλες τις απόψεις, τα ρεύ-
ματα και τις οργανώσεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Όμως, το ΠΣΟ δεν έκανε το επόμενο -και λογι-
κό- βήμα να καθιερώσει τη δυνατότητα των Τοπι-
κών και Κλαδικών Επιτροπών να εκλέγουν τους
αντιπροσώπους τους με τον ίδιο τρόπο αν δεν
υπάρξει ομόφωνη συναίνεση στη συνέλευση.
Παρόλο που η σχετική πρόταση πλειοψήφησε με
41 υπέρ έναντι 40, δεν συγκέντρωσε τα 2/3 των
ψήφων που απαιτούνταν για να τεθεί σε ισχύ. 

Το επιχείρημα ότι οι διαδικασίες των ψηφο-
φοριών και εκλογών στις τοπικές και κλαδικές
επιτροπές είναι «άλλης τάξης» σε σχέση με

εκείνες της Συνδιάσκεψης αδικεί το δυναμικό
τους. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι μέτωπο οργανώσεων
και ανένταχτων αγωνιστών/τριών της αντικαπι-
ταλιστικής και επαναστατικής αριστεράς, και
χρειάζεται να εξασφαλίζει χώρο για την αναλο-
γική εκπροσώπηση όλων των ρευμάτων, και των
πιο «μικρών», από τη βάση ως την κορυφή. 

Δυνάμεις

Έτσι θα γίνει κι από αυτή την άποψη ελκτική
σε νέες δυνάμεις που αποδεσμεύει η κρίση του
ρεφορμισμού. Αυτή την ανάγκη αναγνώρισαν
ουσιαστικά οι εκπρόσωποι των οργανώσεων
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που δεσμεύτηκαν στο τέλος της
συζήτησης να εξασφαλίσουν την πλήρη αναλο-
γική εκλογή αντιπροσώπων στις διαδικασίες
των τοπικών και κλαδικών επιτροπών. 

Το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενέκρινε την πρόταση
που είχε κατατεθεί στο διάστημα που μεσολά-
βησε από την προηγούμενη συνεδρίασή του
τον Γενάρη για μετάθεση της ημερομηνίας της

4ης Συνδιάσκεψης. Με 46 ψήφους υπέρ, 27 κα-
τά και 8 λευκά, αποφάσισε ότι η Συνδιάσκεψη
θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 του Απρίλη.
Οι συντρόφισσες και σύντροφοι του ΣΕΚ δια-
φωνήσαμε με αυτή την πρόταση. Είναι αδυνα-
μία να αναβάλλεται η κορυφαία διαδικασία του
μετώπου -και μάλιστα σε περίοδο που οι εξελί-
ξεις τρέχουν με ταχύτητα. 

Στόχος μας είναι να διορθώσουμε τις αδυνα-
μίες. Μέσα από τις διαδικασίες που θα συσπει-
ρώσουν χιλιάδες αγωνίστριες και αγωνιστές, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πάει στην 4η Συνδιάσκεψη πιο
μαζική και πιο ώριμη. Για να πάρει αποφάσεις
που θα δυναμώσουν τις πρωτοβουλίες και την
παρέμβασή της στους αγώνες και τον συντρο-
φικό διάλογο στην Αριστερά, την προσπάθειά
της να κάνει την αντικαπιταλιστική προοπτική
υπόθεση των εργατών και της νεολαίας που
επιμένουν αριστερά παρά τη δεξιά κατρακύλα
της «πρώτης φορά αριστερά» κυβέρνησης. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 
στέκι Αριστερής Κίνησης 6μμ

Τ.Ε. ΦΥΛΗΣ – ΑΧΑΡΝΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 1ο ΚΑΠΗ Μενιδίου 6μμ

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 στέκι δασκάλων 6μμ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 15/4 στέκι δασκάλων 6μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 6μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 22/3, 7 μμ, ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ - ΒΡΙΛΗΣΙΑ – ΨΥΧΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/3

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑ - ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3  ΚΑΠΗ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ,
Δεκελείας 154, 6μμ.

Τ.Ε. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/3 
πολιτιστικό κέντρο δήμου Μοσχάτου
(Κων/πόλεως και Σολωμού) 5μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ-ΤΑΥΡΟΥ-

ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ-ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 αίθ. 3ης κοινότητας,
Τριών Ιεραρχών 74, 5.30μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 αίθ. εργαζ. 
Δήμου Ζωγράφου 
(στάση τέρμα 608) 5μμ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ – Π.ΦΑΛΗΡΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27/3 αιθ. Δημοτικού συμβουλίου,
πλ. Ν.Σμύρνης 6.30μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ 

(ΕΛΛΗΝΙΚΟ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 ΚΑΠΗ Γλυφάδας 
(Αγ.Τρύφωνας) 7.30μμ

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 ΑΡΠΑ 
(Νεαπόλεως 25) 7μμ

Τ.Ε. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

• ΠΕΜΠΤΗ 15/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
• ΣΑΒΒΑΤΟ 24/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 14/3 Ανδρόγεω 6.30μμ
• ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 Πανεπιστήμιο

Τ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΤΡΙΤΗ 27/3 Θόλος 7μμ

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/3 
στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ

Κλαδική ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/3 Λέκκα 23-25,  5.30μμ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Αριστερή 
Παρέμβαση 
στην Ήπειρο, 

Αριστερή 
Παρέμβαση 
στα Γιάννενα

Λαϊκό γλέντι

Παρασκευή 
23 Μάρτη, 9μμ, 
Κέντρο
Καρβούνης, 
Ελεούσα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ



Η
8 Μάρτη φέτος ήταν πραγ-
ματικά παγκόσμια μέρα των
γυναικών, με εκατομμύρια

στους δρόμους από την Κορέα ως
τη Λατινική Αμερική και από τις ΗΠΑ
ως τον Αραβικό κόσμο. Σε μια σειρά
χώρες οι διαδηλώσεις όχι μόνο ήταν
πιο μαζικές από ποτέ, αλλά συνδέ-
θηκαν με τις πιο ριζοσπαστικές πα-
ραδόσεις, μετατράπηκαν σε απερ-
γίες και έβαλαν στην πρώτη γραμμή
τα κομμάτια των γυναικών που βρί-
σκονται σε ανοιχτές μάχες. Από τις
απολυμένες του νοσοκομείου Ποσά-
δας που ηγήθηκαν μιας πορείας
εκατοντάδων χιλιάδων στο Μπουέ-
νος Άιρες μέχρι τις γυναίκες τρανς
που μπήκαν μπροστά στη διαδήλω-
ση στη Βηρυτό.

Όμως στην Ισπανία η επιτυχία πή-
γε ακόμη πιο μακριά. Η φετινή 8
Μάρτη ήδη καταγράφεται ως ιστορι-
κό γεγονός. Υπολογίζεται ότι βγήκαν
στους δρόμους 5 με 6 εκατομμύρια.
Η μέρα μετατράπηκε πρακτικά στη
μεγαλύτερη απεργία τα τελευταία 6
χρόνια, από τότε που η συνδικαλι-
στική γραφειοκρατία κάλεσε την τε-
λευταία γενική απεργία. Όμως οι γυ-
ναίκες αυτή τη φορά δεν περίμεναν
τους γραφειοκράτες, τους ανάγκα-
σαν. Ήδη τα μικρότερα, αλλά ριζο-
σπαστικά συνδικάτα, με πρώτη την
CGT είχαν καλέσει 24ωρη γενική
απεργία για να στηρίξουν την από-
φαση των γυναικείων οργανώσεων.
Την τελευταία στιγμή κυριολεκτικά,
οι μεγάλες συνομοσπονδίες UGT και
CCOO κάλεσαν δίωρες στάσεις ερ-
γασίας ανά βάρδια γιατί έβλεπαν να
τους φεύγουν μέσα από τα χέρια οι
εργατικοί χώροι. Έστειλαν μάλιστα
ειδική οδηγία στα στελέχη τους να
δώσουν μάχη να πείσουν τον κόσμο
να κάνει απεργία μόνο δύο ώρες και
να γυρίσει στη δουλειά.

Αλλά ήδη σε χώρους όπως τα
σχολεία, τα πανεπιστήμια και οι συγ-
κοινωνίες οι εργαζόμενες κι οι εργα-
ζόμενοι είχαν αποφασίσει για
24ωρη. Από το πρωί της μέρας άρχι-
σαν να κλείνουν οι χώροι και οι γυ-
ναίκες να συγκεντρώνονται στις πύ-
λες των νοσοκομείων. Στην Ανδα-
λουσία η τηλεόραση έπαιζε μαύρο
το πρωί γιατί έτσι αποφάσισαν οι ερ-
γαζόμενες που βγήκαν σε απεργία.

Στα περισσότερα σημεία της χώ-
ρας έγιναν δύο διαδηλώσεις, μία το
πρωί για να κατέβουν όσοι χώροι
μπορούσαν που ήταν σε απεργία ή
στάση και μία το απόγευμα για
όλους. Όμως στην πράξη οι δρόμοι
ήταν γεμάτοι γυναίκες με πικέτες,
πανό, σφυρίχτρες και ντουντούκες
από το πρωί ως το βράδυ. Στη Μα-
δρίτη τα μετρό που ήταν λιγότερα
λόγω απεργίας περιγράφονται σαν
κινητές διαδηλώσεις, μιας και δεν
σταμάτησαν να είναι γεμάτα κόσμο

που φώναζε συνθήματα. Με αυτό το
κλίμα όλη μέρα, το βραδινό μέτρημα
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Είχαν
προγραμματιστεί πάνω από 180 δια-
δηλώσεις αλλά έγιναν πολλές περισ-
σότερες, σε κάθε μικρό και μεγάλο
μέρος. Στη Βαρκελώνη στην πρώτη
γραμμή ήταν το κίνημα των Kellys
που οργανώνει τις γυναίκες που
δουλεύουν καθαρίστριες σε διαμερί-
σματα και ξενοδοχεία.

Η ιδέα για μετατροπή της 8 Μάρ-
τη σε απεργία ήρθε τα τελευταία
χρόνια από την Αργεντινή, όπου εμ-
φανίστηκε το κίνημα Ni una Menos
(Ούτε μια λιγότερη) ενάντια στις δο-
λοφονίες γυναικών. Η ιδέα έχει πε-
ράσει στο ισπανικό κράτος, όπου η
σύγκρουση με το σεξισμό έχει μετα-
τραπεί σε μαζικό κίνημα τα τελευ-
ταία χρόνια. Το 2014 ο υπουργός
του Ραχόι Γκαγιαρδόν ηττήθηκε με
πάταγο και πήγε σπίτι του όταν προ-
σπάθησε να περιορίσει το δικαίωμα
στην έκτρωση. Ο βιασμός μιας γυ-
ναίκας στη Παμπλόνα από πέντε άν-
τρες (που αυτοαποκαλούνταν αγέ-
λη) έβγαλε τον περασμένο Νοέμβρη
δεκάδες χιλιάδες κόσμο στους δρό-
μους ενάντια στη βία κατά των γυ-
ναικών. Όμως, ήδη από την περσινή
Πρωτομαγιά φαινόταν η δυναμική
του γυναικείου κινήματος. Τα μπλοκ
ενάντια στο σεξισμό ήταν σε πολλές
πόλεις τα πιο μαζικά και γεμάτα νεο-
λαία. Έτσι στο δρόμο προς τις 8

Μάρτη όλες αυτές οι πρωτοβουλίες
συνενώθηκαν και οργάνωσαν γυναι-
κείες συνελεύσεις, σε πολλές περι-
πτώσεις βδομαδιάτικες που μετα-
τράπηκαν σε κέντρα οργάνωσης της
8Μ. Όταν οι συνελεύσεις αυτές έβα-
λαν μπρος να εξασφαλίσουν ότι η
μέρα θα είναι απεργία, κανείς δεν
μπορούσε να τις σταματήσει, καθώς

πολλές από τις γυναίκες που συμμε-
τείχαν ήταν συνδικαλίστριες, αγωνί-
στριες στους χώρους τους.

Μια από τις μεγάλες προσφορές
της φετινής 8 Μάρτη ήταν ότι έγινε
γέφυρα ανάμεσα στους λαούς της
Ισπανίας, πάνω από τους διαχωρι-
σμούς που έχει προκαλέσει η κατα-
στολή στην Καταλονία. Αλλά ταυτό-

χρονα έσπασε τη βιτρίνα της επι-
στροφής στην ομαλότητα που πίστε-
ψε ότι είχε επιβάλει ο Ραχόι, με ερ-
γαλείο τη λεγόμενη ανάκαψμη της
οικονομίας. Η Δεξιά γελοιοποιήθηκε.
Η Ινές Αριμάδας, το “αστέρι” των
“Πολιτών”, της δεξιάς εναλλακτικής
στο Ραχόι, είχε πει ότι δεν θα συμμε-
τάσχει στην απεργία γιατί δεν είναι
απεργία “φεμινιστική” αλλά αντικα-
πιταλιστική. Την επόμενη μέρα (αν
και ήταν 9 Μάρτη!) η ηγεσία του Λαϊ-
κού Κόμματος και των “Πολιτών” εμ-
φανίστηκαν με τα κορδελάκια της 8
Μάρτη, και μάλιστα ο επικεφαλής
των Πολιτών, Ριβέρα, δήλωσε ότι
διατίθεται να… ηγηθεί του νέου φε-
μινιστικού κινήματος, ενώ τα κου-
τσομπολίστικα περιοδικά έκαναν
αφιερώματα για το πώς συμμετείχαν
στην απεργία η βασίλισσα και οι
υπόλοιπες γυναίκες του παλατιού.

Όλα τα κινήματα έχουν πάρει μεγά-
λη δόση ενθουσιασμού, χάρη στη γυ-
ναικεία οργάνωση. Οι αναπληρώτριες
και αναπληρωτές καθηγητές στο Νό-
το βγαίνουν σε μια απεργία δύο βδο-
μάδων και πάνε για καραβάνια διαδη-
λώσεων ανά πόλη. Το ερχόμενο Σάβ-
βατο θα γίνουν μαζικές διαδηλώσεις
συνταξιούχων ενάντια στη διάλυση
του ασφαλιστικού, και ήδη οι συνταξι-
ούχες λένε ότι θα βρεθούν στην πρώ-
τη γραμμή. Και η συνδικαλιστική γρα-
φειοκρατία έχει βγει όχι απλά ταρα-
κουνημένη αλλά σε σοκ μετά τη σφα-
λιάρα που εισέπραξε στις 8 Μάρτη. Η
δυνατότητά της να φρενάρει την επό-
μενη μάχη που θα ανοίξει, έχει ήδη
περιοριστεί από τα εκατομμύρια γυ-
ναικεία χέρια που υψώθηκαν σε γρο-
θιές την περασμένη βδομάδα.

Νίκος Λούντος
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Οι γυναίκες μαζικά στους δρόμους

40.000 στην Ιστικλάλ

Π
άνω από 40 χιλιάδες διαδήλωσαν στη νυχτερινή πο-
ρεία για τη διεθνή ημέρα των γυναικών στους δρόμους
της Ιστανμπούλ. Η διαδήλωση γίνεται κάθε χρόνο, με

τα τελευταία χρόνια να μαζικοποιείται όλο και περισσότερο. 

Η Τουρκία βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
ενώ υπάρχει και απαγόρευση των διαδηλώσεων εδώ και δύο
χρόνια. Η μέρα των γυναικών βγάζει μαζικά τον κόσμο
στους δρόμους, σπάζοντας την απαγόρευση και λειτουρ-
γώντας σαν αφετηρία συνολικότερης εναντίωσης: στην κρα-
τική καταστολή, στην απειλή του πολέμου, στις επιθέσεις σε
βάρος των Κούρδων. Άλλωστε το προηγούμενο διάστημα,
έχουν γίνει και άλλα καλέσματα για φεμινιστικές και lgbt+
πορείες στα οποία το κράτος απαντάει με ωμή καταστολή
και η νεολαία με μαχητικότητα και μαζική συμμετοχή.

Τη διαδήλωση της 8 Μάρτη κάλεσαν φεμινιστικές οργανώ-
σεις και, ανταποκρινόμενες στο κάλεσμα, την οργάνωσαν
μια σειρά αριστερών, lgbt+, κουρδικών και αναρχικών οργα-
νώσεων. Οι δεκάδες χιλιάδες διαδηλώτριες και διαδηλωτές
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Ταξίμ και πλημμύρισαν τη λε-
ωφόρο Ιστικλάλ, βαδίζοντας με παλμό και φωνάζοντας συν-
θήματα. Το σύνθημα που επικράτησε στη διαδήλωση ήταν
«γυναίκες, ζωή, ελευθερία» στα κουρδικά, ενώ μεταξύ άλ-
λων ακούστηκαν και συνθήματα: «Δεν σιωπούμε, δε φοβό-
μαστε, δεν υπακούμε», «Ταγίπ τρέξε, έρχονται οι γυναίκες»,
«Θέλουμε τις νύχτες, τους δρόμους και τις πλατείες». Ακού-
στηκαν αντικυβερνητικά συνθήματα, ενώ διαδηλώτριες έφε-
ραν και πικέτες υπέρ της ειρήνης και άλλες που θύμιζαν τα
θύματα σεξιστικής βίας.

Α.Φ.

ΜΑΔΡΙΤΗ

ΙΣΤΑΜΠΟΥΛ
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Φ
έτος στις 8 Μάρτη, σε δεκάδες χώρες σε
όλο τον κόσμο έγιναν διαδηλώσεις με
κεντρικά αιτήματα την ίση αμοιβή για ίση

εργασία, ενάντια στις απολύσεις εγκύων γυναι-
κών, ενάντια στο πετσόκομμα των επιδομάτων
μητρότητας, την επίθεση στο δικαίωμα στην
έκτρωση, αλλά και ενάντια στις σεξουαλικές επι-
θέσεις. Έγιναν καλέσματα και για απεργία σαν
συνέχεια την περσινής πρωτοβουλίας για «μια
μέρα χωρίς γυναίκες». Εκατοντάδες χιλιάδες γυ-
ναίκες διαδήλωσαν διεθνώς ενάντια στο σεξισμό
του συστήματος.

«Κάτω τα χέρια από τις γυναίκες», ήταν το μή-
νυμα που έστειλαν οι χιλιάδες διαδηλωτές και
διαδηλώτριες που συγκεντρώθηκαν και διαδή-
λωσαν στο κέντρο της Αθήνας. Δεκάδες οργα-
νώσεις και φορείς με τα πανώ και τις πικέτες
τους διαδήλωσαν μέχρι τη Βουλή. Μεταξύ αυ-
τών η Μηδενική Ανοχή, η Ομάδα Γυναικών της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, το Μωβ, η Ροσινάντε, το City
Plaza με πολλές μετανάστριες και πρόσφυγες
στην πρώτη γραμμή, ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικότητες,
οργανώσεις ΑμεΑ. 

Ένα από τα μεγαλύτερα μπλοκ της διαδήλω-
σης ήταν το πανό των Φοιτητριών/των του ΣΕΚ
που διαδήλωσε πίσω από το μπλοκ της Σχολής
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών
(ΣΓΤΚΣ) από τα ΤΕΙ Αθήνας. Το συντονιστικό
Αθήνας των ΕΑΑΚ κάλεσε σε μαζική συμμετοχή,
ενώ στα πλαίσια της οργάνωσης της διαδήλωσης
έγιναν μια σειρά εκδηλώσεις σε σχολές, όπως
στο Πάντειο και στο ΤΕΙ. Στη ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ η
πρόταση για συμμετοχή με πανό στις 8 Μάρτη,
μπήκε στη γενική συνέλευση του Συλλόγου, λίγο
μετά την εκδήλωση για το σεξισμό, από φοιτή-
τριες και φοιτητές του συντονιστικού κατάληψης
που είχαν πάρει έμπνευση συζητώντας.

Στην πλατεία Κλαυθμώνος στήθηκε μικροφωνι-
κή και τη διαδήλωση χαιρέτισαν ισπανίδες φοιτή-
τριες Εράσμους που συμμετείχαν μαζικά στην πο-
ρεία. Μίλησαν εκπρόσωποι γυναικείων ομάδων,
ΛΟΑΤΚΙ+ συλλογικοτήτων, συνδικάτων κλπ. Η
Ζαννέτα Λυσικάτου, αντιπρόεδρος του Σωματείου
Εργαζόμενων στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας περιέ-
γραψε το πανόραμα των εργατικών κινητοποιήσε-
ων: το εργατικό κίνημα παλεύει ενάντια στα μνη-
μόνια και διεκδικεί προσλήψεις. Μέσα σε αυτές
τις εργατικές μάχες οι γυναίκες συμμετέχουν μα-
ζικά, όπως έγινε πρόσφατα με την απεργία στα
νηπειαγωγία, με τις μάχες για τους επικουρικούς
στα νοσοκομεία, με τις κινητοποιήσεις αδιόρι-
στων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Τόνισε ότι
η διάλυση του κράτους πρόνοιας έχει πέσει πάνω
στις πλάτες των γυναικών, ενώ το κάλεσμα της
ΕΙΝΑΠ, ένα από τα μεγαλύτερα σωματεία για-
τρών, δείχνει ότι οι διεκδικήσεις του γυναικείου
κινήματος αφορούν όλη την εργατική τάξη. Η Βα-
σίλεια Χαρλαύτη από την ΣΓΤΚΣ συμπλήρωσε ότι
οι διεκδικήσεις του γυναικείου και ΛΟΑΤΚΙ+ κινή-

ματος είναι ένας κεντρικός προβληματισμός για
τη νεολαία που μπαίνει κι αυτή μαζικά στις διεκδι-
κήσεις. Μέσα από τις μάχες του φοιτητικού κινή-
ματος ενάντια στις επιθέσεις κατά της Παιδείας,
φοιτήτριες και φοιτητές παλεύουν για τη ζωή και
τις σπουδές τους και ταυτόχρονα αλλάζουν και
τις ιδέες τους σπάζοντας στην πράξη το σεξισμό
και την ομοφοβία. Η Ειρήνη Δαφέρμου από την
Μηδενική Ανοχή τόνισε ότι είναι επίκαιρος και σή-
μερα ο αγώνας ενάντια στη σεξουαλική βία, τις
διακρίσεις στους χώρους εργασίας (απολύσεις
εγκύων, παρενοχλήσεις), την απλήρωτη οικιακή
εργασία, την απάνθρωπη αντιμετώπιση των θυμά-
των βιασμού από τα δικαστήρια, ενώ μίλησε για
την ανισοκατανομή της οικιακής εργασίας που
επιβαρύνεται σε καιρό κρίσης, επειδή δεν υπάρ-
χουν κρατικές δομές που να απασχολούν δημι-
ουργικά τα παιδιά και να αναλαμβάνουν τα άτομα
που χρειάζονται φροντίδα. Επιπλέον μεταξύ άλ-
λων μίλησαν η Σίσσυ Βωβού από το Μωβ, η Δέ-
σποινα Σπανού εκ μέρους της ΛΑΕ και η Κατερίνα
Θωίδου από το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα και
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας.

“Χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη απεργία των γυ-
ναικών στο Ισπανικό κράτος, που το παρέλυσε.
Είμαστε κομμάτι ενός παγκόσμιου κινήματος
ενάντια στο σεξισμό και τις διακρίσεις, στην Αμε-
ρική του Τραμπ, στην Ισπανία, την Πολωνία, την
Ιταλία και την Τουρκία. Είμαστε εργαζόμενες, δα-
σκάλες, νοσηλεύτριες, γιατροί, καθαρίστριες,
φοιτήτριες, μετανάστριες. Είμαστε η μισή εργατι-
κή τάξη, έχουμε δύναμη. Παλεύουμε μέσα από
τα συνδικάτα να κερδίσουμε ίση αμοιβή για ίση
εργασία, παλεύουμε για Παιδεία, Υγεία, μόνιμη
και σταθερή δουλειά. Παλεύουμε ενάντια στη
διάλυση των παιδικών σταθμών και του κοινωνι-
κού κράτους. Παλεύουμε για να ελέγχουμε εμείς
το σώμα μας, να επιλέγουμε εμείς. Θέλουμε

άδεια μητρότητας, πρόσβαση στην έκτρωση σε
ασφαλείς και νόμιμες διαδικασίες. Παλεύουμε
για να μπορούμε να έχουμε ελεύθερες σεξουαλι-
κές επιλογές. Έχουμε τη δύναμη να νικήσουμε
και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη. Πα-
λεύουμε ενάντια σε αυτό το σύστημα, που θέλει
να μας χωρίσει σε άντρες και γυναίκες, σε ντόπι-
ους και μετανάστες, σε στρέητ και lgbtq.

Διαδηλώνουμε στις 17 του Μάρτη, την παγκό-
σμια ημέρα δράσης κατά του ρατσισμού. Συνεχί-
ζουμε τη μάχη μέσα από τα συνδικάτα, τους
συλλόγους και τις συλλογικότητες της εργατι-
κής τάξης. 100 χρόνια μετά τη ρώσικη επανά-
σταση, μετά από τις μεγάλες απεργίες στην
Αμερική που διεκδίκησαν ψωμί και τριαντάφυλ-
λα, 50 χρόνια μετά το Μάη του '68 και το τερά-
στιο κίνημα που ξεκίνησε ενάντια στις σεξιστικές
διακρίσεις, είμαστε εδώ, δυνατές και δυνατοί και
θα νικήσουμε!” τόνισε η Κ. Θωίδου.

Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη

Διαδηλώσεις έγιναν και σε άλλες πόλεις στην
Ελλάδα. Εκατοντάδες διαδήλωσαν στο Ηράκλειο
Κρήτης, όπου υπήρχε πανό Φοιτητριών/φοιτητών
ΣΕΚ στις Σχολές. Επίσης με πανό κατέβηκαν
ύστερα από απόφαση των Συλλόγων τους η Ια-
τρική και το Βιολογικό και η Φεμινιστική Πρωτο-
βουλία Ηρακλείου. Επιπλέον καλούσε η ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, η Πρωτοβουλία για τους Πρόσφυγες και οι
Φυλές του Πάρκου (πρωτοβουλία ενάντια στην
υποβάθμιση του πάρκου Γεωργιάδη). Εκατοντά-
δες διαδήλωσαν και στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Στην πορεία συμμετείχαν με πανό το ΣΕΚ, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η Πρωτοβουλία Γυναικών
Ενάντια στο Χρέος και τα Μέτρα Λιτότητας και οι
Αγωνιστικές Κινήσεις.

Αφροδίτη Φράγκου

ΕΤΕ Οι συνταξιούχες τίμησαν τις 8 Μάρτη
Χαλάσανε τη φιέστα της διοίκησης Φραγκιαδάκη οι συνταξιούχες γυναίκες της Εθνικής που βρέθη-

καν την Πέμπτη 8 Μάρτη έξω από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας (ΜΙΕΤ) την ώρα που
διοργανωνόταν έκθεση με τίτλο: "Για τα 100 χρόνια συμμετοχής των γυναικών στο δυναμικό της
Εθνικής Τράπεζας".

“Γνωρίζετε ότι η Εθνική Τράπεζα εδώ και τέσσερις μήνες έχει πάψει να πληρώνει τις επικουρικές
παροχές σε όλους τους συνταξιούχους. Οι μισοί από τους συνταξιούχους είναι γυναίκες. Είναι αυτές
οι γυναίκες που σήμερα υποκριτικά η Εθνική Τράπεζα δήθεν τιμάει. Εμείς οι γυναίκες θα συνεχίσου-
με να βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή μέχρι να δικαιωθούμε”, ανέφερε μιλώντας στην συγκέντρω-
ση η Μαίρη Δέγλερη, συνταξιούχος της ΕΤΕ.

Σε τακτική Γενική Συνέλευση προχωράει ο ΣΣΕΤΕ στις 24 Μάρτη, ενώ στις 31 Μάρτη κάνει την
εκλογοαπολογιστική του συνέλευση ο ΣΥΕΤΕ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δεν πέρασε 
η ποινικοποίηση
του
αντιρατσιστικού
κινήματος

Τ
ην Παρασκευή 9 Μάρτη 2018
γράφτηκε στα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης ο επίλογος μιας

περιπέτειας που δείχνει σε μικρογρα-
φία το ρατσισμό της κρατικής πολιτι-
κής απέναντι στους πρόσφυγες και
τη στοχοποίηση του αντιρατσιστικού
κινήματος. 

Όλα ξεκίνησαν στις 15 Ιουλίου
2013, όταν ο πανεπιστημιακός Σπύ-
ρος Μαρκέτος μου ζήτησε να πάω με
το αυτοκίνητο εκείνον και μια 16χρο-
νη προσφυγοπούλα από τη Σομαλία
στο αεροδρόμιο για να ταξιδέψει. Η
κοπέλα είχε χάσει όλη της ουσιαστικά
την οικογένεια στον εμφύλιο πόλεμο
και είχε βρεθεί στην Ελλάδα ως ασυ-
νόδευτη ανήλικη. Όταν πήγαμε στο
αεροδρόμιο και έφτασε η κοπέλα
στον έλεγχο των διαβατηρίων, είδαμε
την Αστυνομία να τη σταματάει.

Όταν κατευθυνθήκαμε στο Αστυνο-
μικό Τμήμα και ρωτήσαμε τι συνέβαι-
νε, δηλώνοντας τις ταυτότητές μας,
εγώ ως δικηγόρος και μέλος του ΔΣ
του ΔΣΘ και ο Σπύρος ως πανεπιστη-
μιακός, οι απαντήσεις των αστυνομι-
κών ήταν χαρακτηριστικές: «και τι
σας νοιάζει εσάς για τη μαύρη», «και
αντιρατσιστές και συνδικαλιστές, θα
δείτε τι θα πάθετε». Ο Σπύρος είχε
μαζί του το μισό μηνιάτικο του μισθού
του από το ΑΠΘ και παρότι τους έδει-
ξε την απόδειξη ανάληψης από την
Τράπεζα του το κατέσχεσαν (720 Ευ-
ρώ)! Αμέσως μετά μας συνέλαβαν… 

Ήταν άλλη μια «επιτυχία» της
Αστυνομίας την εποχή της κυβέρνη-
σης Σαμαρά-Βενιζέλου, που σημα-
δεύτηκε από τις επιχειρήσεις σκούπα
του «Ξένιου Δία» και το επίσημο δόγ-
μα «να τους κάνουμε το βίο αβίωτο»,
από την ίδρυση κολαστηρίων τύπου
Αμυγδαλέζας και το 50% της Χρυσής
Αυγής στα εκλογικά τμήματα των σω-
μάτων ασφαλείας. Κατά την εκδίκαση
της υπόθεσης, ο μάρτυρας αστυνομι-
κός έδωσε ρεσιτάλ διαστρέβλωσης
των γεγονότων και φυσικά αρνήθηκε
κάθε ρατσιστική συμπεριφορά. 

Ωστόσο, με τη συμβολή των μαρτύ-
ρων Κώστα Τορπουζίδη, συντονιστή
της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης, Γιώργου
Μαργαρίτη, καθηγητή Ιστορίας και
Στάθη Κουτσοχήνα, προέδρου του
ΔΣΘ, καθώς και του δικηγόρου Θανά-
ση Καμπαγιάννη, η απόφαση ήταν
ομόφωνα αθωωτική. Η απόφαση αυ-
τή αποτελεί μια νίκη απέναντι στην
προσπάθεια ποινικοποίησης της αλ-
ληλεγγύης στους πρόσφυγες, ένα θε-
τικό προηγούμενο για το αντιρατσι-
στικό κίνημα.

Μπάμπης Κουρουνδής

Και στην Αθήνα
8 Μάρτη, Χιλιάδες στους δρόμους της Αθήνας



H δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Ή
δη 4 από στους 7 κατηγορούμενους ναζί των «Ανέν-
ταχτων Μαίανδρων Εθνικιστών» και των Combat 18
βρίσκονται στη φυλακή μετά από την δίωξη που

ασκήθηκε εναντίον τους για διεύθυνση, ένταξη και συμμετο-
χή σε εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη διάπραξη κακουρ-
γημάτων, εμπρησμό, έκρηξη, διακεκριμένη κατοχή εκρηκτι-
κών.

Κατηγορούνται για περίπου 30 επιθέσεις εναντίον Ρομά
και εμπρησμούς κατοικιών τους στο Μενίδι, την βεβήλωση
του μνημείου του Παύλου Φύσσα στο Κερατσίνι και επιθέ-
σεις σε μια σειρά από χώρους και στέκια. Σε διαδικτυακές
αναρτήσεις τους υπάρχουν αναλήψεις για τουλάχιστον 30
εμπρηστικές επιθέσεις. Ανάμεσα στα ευρήματα της αστυνο-
μίας ήταν 50 κιλά νιτρικής αμμωνίας, μαχαίρια, σπαθί, σου-
γιάδες, μάσκες, ρόπαλα, σιδερογροθιές, κυνηγετικά όπλα
και βέβαια ναζιστικές σημαίες και προκηρύξεις. 

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται ο Σ. Μεταλληνός
γνωστός από τη δράση του στο τάγμα εφόδου της Χρυσής
Αυγής του Πειραιά κάτι που επιβεβαιώνεται από πλήθος φω-
τογραφιών σε εκδηλώσεις και δράσεις της Χ.Α δίπλα στον
Λαγό, τον Δεβελέκο κ.α. Σε συνομιλίες που κατέγραψε η
ΕΛ.ΑΣ, ένας από τους συλληφθέντες λέει: «Ασχολούμαι με
διάφορους τώρα του χώρου. Με την Απέλλα, με τους Α.Μ.Ε.,
με την Ανακατάληψη, με τη Χρυσή Αυγή, αλλά με την τοπική
του Πειραιά, πιο καλά παιδιά, πιο ξηγημένα, πιο ενδιαφέρον-
τα…Κάνουμε και δράσεις μαζί. Εχουν έρθει σε κάνα δυο
δράσεις μαζί μου. Εχω πάει και σε κάνα δυο δράσεις μαζί

τους».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕφΣυν η αστυνομία ήξερε

για τη δράση των ΑΜΕ-Combat 18 από «τον προηγούμενο
Φεβρουάριο» όταν «άγνωστος άνδρας τηλεφώνησε στην Αν-
τιτρομοκρατική και κατονόμασε ως μέλη της οργάνωσης
πέντε συγκεκριμένα πρόσωπα και τρία για τα οποία έδωσε
μόνο τα μικρά τους ονόματα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της
Καθημερινής, «αποκαλυπτικές συνομιλίες μεταξύ των κατη-
γορουμένων για συμμετοχή στην οργάνωση κατέγραψαν οι
αστυνομικοί από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι και παρα-
μονές της σύλληψής τους».

Αν αληθεύουν πράγματι όλα αυτά, προκύπτει το εύλογο
ερώτημα τι έκανε στο μεσοδιάστημα η αντιτρομοκρατική και
η αστυνομία; Τι έκανε το καλοκαίρι του 2017 όταν οι φασί-
στες των ΑΜΕ-Combat 18 ενυπόγραφα στους δρόμους ανα-
λάμβαναν την ευθύνη για τις δολοφονικές επιθέσεις στους
Ρομά στο Μενίδι, εκεί που εντοπίστηκε και το μεγαλύτερο
οπλοστάσιο; Πόσους εμπρησμούς και πόσες δολοφονικές

επιθέσεις ακόμη θα χρειαζόταν για να τους συλλάβουν; 
Το 2013 ο Δένδιας θυμήθηκε τους φακέλους με τις 30

υποθέσεις της Χ.Α που είχε ξεχασμένες στο «συρτάρι» του,
μόνο όταν το αίμα του Παύλου Φύσσα κυλούσε στο Κερατσί-
νι. Σήμερα, μήπως έπρεπε να ανοίξει το κεφάλι της Ελευθε-
ρίας Τομπατζόγλου, της δικηγόρου της οικογένειας Φύσσα,
για να συλλάβει η αντιτρομοκρατική του Τόσκα τους ναζί των
ΑΜΕ-Combat 18; 

Μόνο που την επίθεση αυτή, τα θύματα έχουν ήδη καταγ-
γείλει ότι την έκανε τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής. (Προ-
κύπτει αυτό επιπλέον και από τη συνομιλία μελών του Com-
bat 18 μετά την επίθεση στην Φαβέλα που δημοσίευσε το
Έθνος. «A: Στη Φαβέλα τους τσακίσανε στο ξύλο ε; B: Ναι,
εντάξει, ωραία πάντως, τους τσακίσανε, γούσταρα που τσα-
κίσανε μία κ… δικηγόρο. Α: Του Φύσσα ναι. Α: Χρυσαυγίτες
στη Φαβέλα, παντού, παντού»). 

Τα ερωτήματα είναι προφανή προς το υπουργείο Δημό-
σιας Τάξης και την δικαστική εξουσία: Γιατί δεν προχωράνε
άμεσα στην εξάρθρωση και τη σύλληψη του τάγματος εφό-
δου της Χ.Α του Πειραιά που επιτέθηκε στην Ε. Τομπατζό-
γλου; Γιατί δεν συλλαμβάνονται οι δράστες της επίθεσης
(έξω από το Εφετείο τον Οκτώβρη του 2017) στη δικηγόρο
Ε. Κουνιάκη; Επιτέλους, πώς είναι δυνατόν η υπόδικη ηγεσία
και τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Χ.Α, να συνεχίζουν
ανενόχλητα την δολοφονική τους δράση, βάζοντας στο στό-
χαστρο ακόμη και τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής; 

Γ.Π.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ «CΟΜΒΑΤ 18» 

Η Χρυσή Αυγή 
πότε; 

Ο
λοκληρώθηκε η ανάγνωση των
φακέλων των συσχετιζόμενων
υποθέσεων κατά την 234η δι-

κάσιμο (13/3). Ανάμεσα στα δεκάδες
έγγραφα που διαβάστηκαν ήταν και οι
καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος
του Σ. Δεβελέκου (έγγραφο 230) και
Γ. Λαγού (έγγραφο 226) για οπλοφο-
ρία, καθώς και η δικογραφία του Χ.
Ρήγα για οπλοφορία.

Ο Λαγός, περιφερειάρχης Πειραιά
και βουλευτής της Χρυσής Αυγής από
το 2012, καταδικάστηκε το 2011 σε 9
μήνες φυλάκισης για οπλοφορία και
οπλοκατοχή. Ο Δεβελέκος, μέλος της
κεντρικής επιτροπής της Χ.Α., οδηγός
– σωματοφύλακας του Μιχαλολιάκου
και επικεφαλής του τάγματος εφόδου
του Πειραιά (το τάγμα που έχει κάνει
τις πρόσφατες επιθέσεις στις συνηγό-
ρους της πολιτικής αγωγής), καταδι-
κάστηκε το 2013 σε 2 χρόνια και 6 μή-
νες για οπλοκατοχή.

Ο Ρήγας, που έχει κατέβει ως υπο-
ψήφιος βουλευτής με τη Χ.Α, έχει
υπάρξει υπεύθυνος της οργάνωσης
στον Άγιο Παντελεήμονα και στενός
συνεργάτης με τη Σκορδέλη στην πε-
ριοχή, κατηγορείται για παράνομη
οπλοφορία. Σημειώνεται ότι ο Ρήγας
έχει ανοίξει το μπαρ «Πύλες», χρυ-
σαυγίτικο στέκι από το οποίο έχουν
ξεκινήσει επιθέσεις. Μέχρι το διάστη-
μα που σχηματίζεται η δικογραφία της
Χ.Α, η υπόθεση του Ρήγα έχει πάρει 5
αναβολές (έγγραφο 229). Ο Ρήγας
συνελήφθη όταν βγαίνοντας από τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής ακολου-
θήθηκε από την αστυνομία μέχρι το

«Πύλες», όπου και αντιλήφθηκαν ότι
οπλοφορεί.

Στην αίθουσα του δικαστηρίου πέ-
ρασαν και μια σειρά άλλες υποθέσεις,
για πολλές από τις οποίες έχουν κατα-
θέσει και μάρτυρες τα προηγούμενα
χρόνια. Για παράδειγμα διαβάστηκε η
δικογραφία της επίθεσης του χρυσαυ-
γίτη E. Στεφανάκη σε βάρος του
Γ.Τσιμπουκάκη, μέλους του ΚΚΕ στην
Αγ.Παρασκευή (έγγραφο 215). Η επί-
θεση έγινε στο προεκλογικό περίπτε-
ρο του ΚΚΕ και ο δράστης χρησιμο-
ποίησε σιδηρογροθιά. Τα έγγραφα
232-234 αφορούν τον εμπρησμό του
μπαρ Cointreau (που ανήκει σε Καμε-
ρουνέζο) από τους Ν. Παπαβασιλείου
και Γ. Περρή, αφού πρώτα είχαν απει-
λήσει τον ιδιοκτήτη. Στο έγγραφο 233
είναι συνημμένη μια φωτογραφία του
Παπαβασιλείου με τον Ρουπακιά, κα-
θώς και μια φωτογραφία του Παπαβα-
σιλείου ως μέλος του τάγματος με τη
γνωστή στολή της Νίκαιας. Το έγγρα-

φο 219 αφορά μεταξύ άλλων τον
Α.Γρέγο, μέλος της κεντρικής επιτρο-
πής της Χ.Α και βουλευτή μέχρι το
2015. Πρόκειται για μια ρατσιστική
επίθεση σε οικογένεια Αλβανών από
πέντε χρυσαυγίτες, με απειλές πρό-
σωπο με πρόσωπο και απειλητικά τη-
λεφωνήματα. Παρά το ότι ο Γρέγος
δεν είναι κατηγορούμενος, σύμφωνα
με την κατάθεση της κατηγορούμενης
ηθικής αυτουργού για την επίθεση εί-
ναι αυτός που τη συνέδεσε με τον φυ-
σικό αυτουργό επικεφαλής της επίθε-
σης. Οι δύο δράστες που δικάστηκαν
έχουν καταδικαστεί.

Αφροδίτη Φράγκου

Οι καταδίκες των υπαρχηγών

Τ
ις αποφάσεις των δύο πρώτων καταδικαστικών αποφάσεων,
καθώς και μιας ακόμη από τις πιο παλιές, σε βάρος στελε-
χών της Χρυσής Αυγής διάβασε το δικαστήριο κατά την 232η

δικάσιμο (7/3). Πρόκειται για την καταδίκη του Περίανδρου (έγγρα-
φο 210), την καταδίκη Θ. Μαγκώτσου και Χ. Κουσουμβρή (έγγρα-
φο 211) και την καταδίκη Δ. Ζαφειρόπουλου και Χ. Κουσουμβρή
(έγγραφο 212).

Ο Περίανδρος (Α. Ανδρουτσόπουλος) υπήρξε υπαρχηγός της
Χρυσής Αυγής. Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών για απόπειρα
ανθρωποκτονίας σε βάρος του Δημήτρη Κουσουρή έξω από την
Ευελπίδων, στις 16/6/1998. Όπως περιγράφεται στο σκεπτικό της
απόφασης: «στις 16/6/98 και περί ώρα 5.15’ […] απέναντι από την
κεντρική είσοδο του Πρωτοδικείου Αθηνών […] από κοινού και με
άλλα εννέα περίπου άτομα, μέλη όπως και ο ίδιος της οργάνωσης
‘Χρυσή Αυγή’ […] έχοντας αποφασίσει να τελέσουν το κακούργη-
μα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση […] ήτοι έχοντας αποφασίσει
να σκοτώσουν το Δημήτριο Κουσουρή, φοιτητή της Φιλοσοφικής
Σχολής Αθηνών […] επιτέθηκαν κατ’ αυτού αιφνιδιαστικά με ξύλινα
ρόπαλα […] και κατάφεραν με τρομακτική βιαιότητα και αγριότητα
πολλαπλά χτυπήματα κυρίως στο κεφάλι και σε όλο το σώμα του».

Ο Κουσουμβρής και ο Ζαφειρόπουλος έχουν επίσης υπάρξει
υπαρχηγοί της Χρυσής Αυγής. Καταδικάστηκαν το 2003 για επίθε-
ση στις 6/4/1996 σε μέλη της ΟΣΕ που πουλούσαν την Εργατική
Αλληλεγγύη στην Κυψέλη. Ο Κουσουμβρής καταδικάστηκε 8 μή-
νες, ενώ ο Ζαφειρόπουλος σε 6, για σωματικές βλάβες. Είναι η
πρώτη καταδικαστική απόφαση σε βάρος μελών της Χρυσής Αυ-
γής και είναι από τότε φανερός ο τρόπος δράσης των ταγμάτων
εφόδου. Από την κατάθεση της Μαρίας Μπόλαρη αποτυπώνεται το
γεγονός ότι το χτύπημα ήταν στοχευμένο και οργανωμένο:
«Ήμουν στο επεισόδιο από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν τραυματί-
στηκα και είδα τα πάντα. Εμφανίστηκε στρατιωτική ομάδα φωνά-
ζοντας συνθήματα ‘κομμούνια θα πεθάνετε’ και άλλα και κρατού-
σαν ξύλα και πέτρες».

Τέλος ο Κουσουμβρής καταδικάστηκε και για μεταγενέστερη
επίθεση, μετά την πορεία του Πολυτεχνείου το 2000. Μαζί με τον
Μαγκώτσο επιτέθηκαν σε δυο φοιτήτριες στην Ομόνοια και στο τέ-
λος μαχαίρωσαν τον φοιτητή Πάρη Χρυσό. Η ποινή ήταν 5 και 4
μήνες, αντίστοιχα.

ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Μάρτης: 15/3, 21/3, 27/3 και 28/3 στον
Κορυδαλλό. 22/3 στο Εφετείο.
Ανακοινώθηκαν οι δικάσιμες Απρίλη:
2/4 και 23/4 στο Εφετείο. 16/4,18/4,
20/4, 24/4 και 25/4 στον Κορυδαλλό

Kουμπουροφόροι δολοφόνοι

Επόμενες δικάσιμοι
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