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Μ
ε μελανά χρώματα παρουσίαζαν τα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης τη
Δευτέρα το μεσημέρι, λίγες ώρες

πριν την πραγματοποίηση της συνόδου στη
Βάρνα της Βουλγαρίας, τις σχέσεις ανάμε-
σα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Τουρ-
κία. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, "το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο έστειλε αυστηρή προειδοποίηση
στην Άγκυρα ότι για να υπάρξει πρόοδος
στις σχέσεις της με την ΕΕ θα πρέπει πρω-
τίστως να αποδείξει ότι σέβεται το διεθνές
δίκαιο. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξέφρασαν
την ανησυχία τους για την τουρκική εισβο-
λή στο Αφρίν της Συρίας, καταδίκασαν τις
παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην
Κύπρο και στο Αιγαίο, ενώ έκαναν ρητή
αναφορά στην κράτηση των δύο Ελλήνων
στρατιωτών, ζητώντας την απελευθέρωσή
τους".

Οι σχέσεις ανάμεσα στην ΕΕ και την
Τουρκία δεν ήταν ποτέ ομαλές. Για την
ακροδεξιά της Ευρώπης, κατ�αρχήν, η
"μουσουλμανική Τουρκία" ήταν πάντοτε
κόκκινο πανί. Μια ημέρα πριν τη σύνοδο
της Βάρνα ο Σεμπάστιαν Κουρτς, ο καγκε-
λάριος της Αυστρίας (το νεοναζιστικό Κόμ-
μα της Ελευθερίας κατέχει 6 υπουργεία
στην κυβέρνησή του)  ζήτησε την οριστική
διακοπή κάθε διαπραγμάτευσης με την
Τουρκία. "Οι όροι ένταξης δεν πληρούνται",
είπε, "και ως εκ τούτου οι προ-ενταξιακές
συνομιλίες πρέπει να τερματιστούν".

Αλλά δεν είναι μόνο οι ακροδεξιές πιέ-
σεις. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και
ένας από τους σημαντικούς συμμάχους της
Δύσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Ταυτόχρονα, όμως, έχει -όπως όλες οι πε-
ριφερειακές δυνάμεις- και τη δική της
ατζέντα που δεν ταυτίζεται απόλυτα με τα
σχέδια της Ουάσιγκτον, του Λονδίνου, του
Παρισιού ή του Βερολίνου. Οι Κούρδοι της

Συρίας πολέμησαν στο πλευρό της Δύσης
ενάντια στο Ισλαμικό Κράτος -με την ελπίδα
(η ψευδαίσθηση καλύτερα) ότι η Δύση θα
στηρίξει την αυτοδιάθεσή τους μετά το τέ-
λος του πολέμου. Η Τουρκία από την πλευ-
ρά της αντιμετώπισε τους Κούρδους της
Συρίας από την αρχή σαν απειλή. Και δεν
δίστασε να συσφίξει τις σχέσεις της ακόμα
και με τη Ρωσία για να αποτρέψει τη δημι-
ουργία ενός Κουρδικού θύλακα στα νότια
σύνορά της. Μπορεί αυτές οι κινήσεις να
μην οδήγησαν ποτέ σε κάποια πραγματική
ρήξη ανάμεσα στην Τουρκία και τη Δύση (η
Δύση έδωσε ουσιαστικά το πράσινο φως
στην Τουρκία για την αιματηρή "εκκαθάρι-
ση" του Αφριν). Αλλά δημιούργησε σίγουρα
"εντάσεις". 

Δεύτερη δόση

Οι εμπρηστικές δηλώσεις, όμως, οι αντι-
παραθέσεις και οι εντάσεις δεν εμπόδισαν
ποτέ την συνεργασία ανάμεσα στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και την Τουρκία. Ανάμεσα στα
ζητήματα που μπήκαν στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων της Βάρνα είναι και η εκτα-
μίευση της δεύτερης δόσης (αξίας 3 δις
Ευρώ) της "βοήθειας" προς την Τουρκία
που συνοδεύει την συμφωνία που έχουν
υπογράψει για τον περιορισμό των "μετανα-
στευτικών ροών". Όπως αποκάλυψε το γερ-
μανικό περιοδικό Der Spiegel η "βοήθεια"
αυτή δεν αφορά απλά και μόνο την στήριξη
των εκατομμυρίων προσφύγων από την Συ-
ρία που έχουν βρει καταφύγιο στο έδαφος
της Τουρκίας.

"Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
έχουν δώσει, σύμφωνα με υπολογισμούς,
80 εκατομμύρια Ευρώ στην κυβέρνηση της
Άγκυρας για την προστασία της ασφάλειας
των συνόρων τους... Στα πλαίσια του προ-
γράμματος IPA οι Βρυξέλλες έδωσαν στην
τουρκική εταιρεία Otokar 35,6 εκατομμύρια

Ευρώ για την κατασκευή τεθωρακισμένων
στρατιωτικών οχημάτων, τα επονομαζόμενα
Cobra II, που έχουν τεθεί τώρα σε υπηρε-
σία και στα σύνορα με τη Συρία. Στην πολε-
μική βιομηχανία Aselsan -η πλειοψηφία
ανήκει στο τουρκικό κράτος- ανέθεσε η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση έναντι 30 εκατομμυρίων
την προμήθεια της Άγκυρας με θωρακισμέ-
να και μη-θωρακισμένα οχήματα επιτήρη-
σης για τον έλεγχο των χερσαίων συνόρων
ανάμεσα στην Τουρκία και την Ελλάδα...

Μέχρι το καλοκαίρι του 2015 ήταν τα
τουρκικά σύνορα ανοιχτά για τους Σύρους.
3,5 εκατομμύρια έφτασαν σαν πρόσφυγες
στην Τουρκία. Κάτω από την πίεση και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η Άγκυρα έκλεισε στη
συνέχεια τα σύνορά της... Η Τουρκία έχει
χτίσει ένα τείχος στα σύνορα με την Συρία.
Το ύψος του είναι τρία μέτρα, έχει μήκος
πολλά χιλιόμετρα και είναι εφοδιασμένος
με θερμικές κάμερες... Όποιος θέλει να ξε-
φύγει τώρα από τον πόλεμο πρέπει να πλη-
ρώσει πάρα πολλά λεφτά -ή να διακινδυ-
νεύσει τη ζωή του.

Μέσα από τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας η
κρίση έχει τώρα μετακομίσει. Λιγότεροι άν-
θρωποι πεθαίνουν στο Αιγαίο.. Πεθαίνουν
στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας." 

Στην ομιλία του για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου ο Προκόπης Παυλόπουλος "θύμι-
σε" για μια ακόμα φορά ότι τα "σύνορα της
Ελλάδας είναι και σύνορα της ΕΕ". Αυτό
που ξέχασε να πει είναι ότι αυτά τα σύνορα
τα "φυλάνε" από κοινού η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και η Τουρκία -όχι για να εμποδίσουν
την επέλαση κάποιου επικίνδυνου εχθρού
αλλά για να εμποδίσουν τα θύματα του συ-
ριακού πολέμου (στον οποίο παίζουν και οι
δυο ενεργό ρόλο) να ξεφύγουν από τον θά-
νατο και την καταστροφή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Μ
ε την προσφιλή του μέθοδο των αναρτήσε-
ων στο τουίτερ ανακοίνωσε την περασμένη
εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ την "απόλυ-

ση" του Χ.Ρ. Μακμάστερ από την θέση του "συμ-
βούλου εθνικής ασφαλείας" του Λευκού Οίκου και
την αντικατάστασή του από τον Τζον Μπόλτον.

"Ο στρατηγός Μακμάστερ", γράφουν τα αμερι-
κανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, "δεν ήταν πε-
ριστέρι". Ήταν ένας από τους θερμούς υποστηρι-
χτές, για παράδειγμα, της παράτασης της παρα-
μονής των αμερικανικών δυνάμεων στο Αφγανι-
στάν. "Ο Μπόλτον, όμως, ανήκει σε μια εντελώς
διαφορετική κατηγορία". Ο χαρακτηρισμός γερά-
κι είναι υπερβολικά ήπιος για να τον περιγράψει.
"Με τον διορισμό του", γράφει η ιστοσελίδα Fo-
reign Policy (FP), "οι ΗΠΑ κινδυνεύουν να εμπλα-
κούν όχι σε έναν αλλά σε δυο πολέμους - ενάντια
στη Βόρεια Κορέα και το Ιράν".

Ο Μπόλτον ήταν υφυπουργός εξωτερικών στην
κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους (του νεότερου) και
ένας από τους βασικούς θιασώτες του “πολέμου
κατά της τρομοκρατίας”. Το 2002 υπό την καθο-
δήγησή του οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη συμφωνία που
είχε υπογράψει η κυβέρνηση του Κλίντον με την
Βόρεια Κορέα με την οποία η κυβέρνηση της
Πιονγιάνγκ δεσμευόταν να παγώσει το πρόγραμ-
μά της εμπλουτισμού πλουτωνίου.

“Να βομβαρδίσουμε” 

Ο Μπόλτον είναι αντίθετος και με τη συμφωνία
που έχει υπογραφεί ανάμεσα στη Δύση και την
κυβέρνηση της Τεχεράνης για τον έλεγχο των
πυρηνικών του Ιράν. "Ένας μόνο τρόπος υπάρχει
για να σταματήσουμε την ιρανική βόμβα", έλεγε
σε μια εκπομπή. "Να βομβαρδίσουμε το Ιράν". 

Η αντικατάσταση του Μάκμαστερ από τον
Μπόλτον έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις
σχέσεις των ΗΠΑ τόσο με τη Βόρεια Κορέα όσο
και με το Ιράν. Ο Τραμπ έχει αποδεχτεί ήδη την
πρόσκληση του Κιμ Γιονγκ Ουν να επισκεφθεί την
Πιονγιάνγκ. Ταυτόχρονα, τον Μάη θα αναθεωρη-
θεί, ύστερα από τελεσίγραφο του Τραμπ, η συμ-
φωνία για τα πυρηνικά με το Ιράν.

Ο διορισμός του Μπόλτον στη θέση του συμ-
βούλου εθνικής ασφαλείας είναι κομμάτι της
όξυνσης της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Αλ-
λά η όξυνση αυτή δεν οφείλεται ούτε στην "τρέ-
λα" του Τραμπ ούτε στα "υπεργεράκια" του επιτε-
λείου του. Οφείλονται στα ίδια τα αδιέξοδα που
αντιμετωπίζει ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός: η
βαρύτητά του στην παγκόσμια οικονομία φθίνει
βάζοντας με αυτόν τον τρόπο σε αμφισβήτηση
την κυρίαρχη θέση των ΗΠΑ στην κορυφή της
παγκόσμιας ιεραρχίας. Με τον πόλεμο "κατά της
τρομοκρατίας", τους "δασμούς" στα προϊόντα
από την Κίνα, τις απειλές ενάντια στα "κράτη τρο-
μοκράτες" η αμερικανική άρχουσα τάξη προσπα-
θεί να διατηρήσει την ηγεμονική της θέση αξιο-
ποιώντας το δυνατότερό της χαρτί: τα όπλα. 

Η στρατηγική αυτή έχει αποτύχει μέχρι σήμερα
παταγωδώς. Αλλά αντί να "συνετίζουν" την άρ-
χουσα τάξη αυτές οι αποτυχίες την κάνουν κάθε
φορά πιο επιθετική: τα θηρία δεν παραιτούνται
όταν στριμωχτούν στη γωνία. Δείχνουν τα δόντια
τους, βγάζουν τα νύχια τους και χτυπάνε με όλη
τους τη δύναμη -ακόμα και στα τυφλά.

Νέες απειλές
Τραμπ κατά 
Ιράν, Β. Κορέας

Τα “σύνορα της Ευρώπης”
φτάνουν μέσα στη Συρία...

Το τείχος στα σύνορα Τουρκίας - Συρίας και τα θωρακισμένα οχήματα με τα λεφτά της ΕΕ
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Η εργατική αντίσταση 
θα τσακίσει μνημόνια και νεοναζί

Ο
ι γιορτασμοί για την 25η Μαρτίου
συνδυάστηκαν με τη Σύνοδο Κορυ-
φής της ΕΕ και ο πολιτικός κόσμος

δεν έχασε την ευκαιρία να υπογραμμίσει με
κάθε τρόπο ότι η Ευρώπη είναι η “προστασία
και για τα σύνορα και για τη δημοκρατία
μας”.  Από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
που δεν σταματάει να φωνάζει ότι τα σύνορα
της Ελλάδας είναι και σύνορα της ΕΕ, μέχρι
τον κάθε υπουργό του Τσίπρα και κάθε δή-
μαρχο του Μητσοτάκη το ρεφρέν είναι κοινό:

εμείς είμαστε Ευρωπαίοι φωτισμένοι δημο-
κράτες και ενωμένοι ενάντια στην απειλή
που έρχεται από την απολίτιστη Ανατολή.

Στην πράξη, όμως, αυτή η εξευρωπαϊσμέ-
νη πατριδοκαπηλεία μεταφράζεται μόνο σε
άγριες επιθέσεις σε βάρος της εργατικής τά-
ξης και της νεολαίας σε όλους τους τομείς.
Η ειρήνη κινδυνεύει από την εμπλοκή στις ιμ-
περιαλιστικές επεμβάσεις και το πολεμικό
σφαγείο στη Συρία, τα μεροκάματα και οι
συντάξεις στενάζουν κάτω από τα μνημονια-
κά “προαπαιτούμενα” και οι δημοκρατικές
ελευθερίες απειλούνται από νεοναζί δολοφό-
νους που τυλίγονται με τη γαλανόλευκη. Οι
φασιστικές επιθέσεις σε βάρος αγωνιστών
της ΚΕΕΡΦΑ την ώρα των παρελάσεων ήρ-
θαν να υπογραμμίσουν αυτή την πραγματι-
κότητα.

Ευτυχώς, η απάντηση έρχεται μαζικά από
τον κόσμο που παλεύει για να σώσει τις δου-
λειές του και τις ζωές του από αυτές τις επι-
θέσεις. Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή αυτής

της βδομάδας απεργούν εργαζόμενοι σε Δή-
μους, Νοσοκομεία και Σχολεία ενάντια στις
απολύσεις, για μονιμοποιήσεις και προσλή-
ψεις, για να σώσουμε τη δημόσια Υγεία, Παι-
δεία και Πρόνοια από την κατάρρευση. Μαζί
τους η νεολαία από τις Σχολές που επιστρέ-
φει μαζικά στο δρόμο των κινητοποιήσεων.
Και το Σάββατο η ΚΕΕΡΦΑ θα είναι ξανά στις
πλατείες για να δείξουμε όλοι μαζί ότι οι φα-
σιστικές προκλήσεις δεν περνάνε.

Η εικόνα αυτής της βδομάδας είναι μόνο
ένα δείγμα για τη δύναμη που μπορεί να
ανατρέψει συνολικά τις επιθέσεις. Οργανώ-
νοντας τις εργατικές αντιστάσεις και συνδέ-
οντάς τες με το αντιρατσιστικό και αντιφασι-
στικό κίνημα, η Αριστερά μπορεί να πετύχει
δυο στόχους ταυτόχρονα: και να δείξει ποια
είναι η πραγματική έξοδος από τα μνημόνια
και να φράξει το δρόμο στις δεξιές και ακρο-
δεξιές προσπάθειες να αποπροσανατολί-
σουν τη λαϊκή αγανάκτηση από τις κωλο-
τούμπες του Τσίπρα.

Έρχεται Πρωτομαγιά μετά το Πάσχα και
Πανεργατική απεργία το Μάη. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
η ΛΑΕ, το ΚΚΕ μπορούν και πρέπει να ανα-
δείξουν ότι η εργατική τάξη και η νεολαία
έχουν τη δύναμη να τσακίσουν τη φασιστική
απειλή και να ανοίξουν την προοπτική για
αριστερή εναλλακτική στην αποτυχία της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Π
ανεκπαιδευτικός, πανελλαδι-
κός ξεσηκωμός την Παρα-
σκευή 30 Μάρτη με τους ανα-

πληρωτές εκπαιδευτικούς όλων των
βαθμίδων αλλά και τους μόνιμους
συναδέλφους τους να προχωράνε
σε 24ωρη απεργιακή δράση και κεν-
τρικές συγκεντρώσεις σε Αθήνα
(Προπύλαια) και Θεσσαλονίκη
(Άγαλμα Βενιζέλου) στη 1.30μμ.

Μόνιμοι Μαζικοί Διορισμοί είναι το
κεντρικό αίτημα της κινητοποίησης.
ΔΟΕ και ΟΛΜΕ εξέδωσαν κοινή ανα-
κοίνωση και αφίσα με τις οποίες κη-
ρύσσουν 3ωρη στάση εργασίας 11πμ
με 2μμ ενώ ζητάνε από τους τοπικούς
συλλόγους δασκάλων και τις τοπικές
ΕΛΜΕ να συμπληρώσουν το απεργια-
κό πρόγραμμα κηρύσσοντας τρίωρες
στάσεις εργασίας (8πμ - 11μμ και 5μμ
– 8μμ), προκειμένου να διευκολυν-
θούν όσοι επιθυμούν να συμμετά-
σχουν στις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις. Αντίστοιχη πρόνοια πρέπει να
ληφθεί και για τα νυχτερινά σχολεία. 

Διήμερο

Κινητοποιήσεις θα πραγματοποι-
ηθούν σε διάφορα σημεία και την
Πέμπτη 29 Μάρτη αφού ΔΟΕ και ΟΛ-
ΜΕ έχουν κηρύξει διήμερο ενημέρω-
σης και δράσης.

“Όλα δείχνουν πως πηγαίνουμε για
μια μεγάλη κινητοποίηση”, ανέφερε
στην ΕΑ ο Μιχάλης Τζορμπατζόγλου
αναπληρωτής μέλος του δικτύου εκ-
παιδευτικών “Η Τάξη μας”, “Στο σχο-
λεία του Γαλατά που είμαι διορισμέ-
νος, την εβδομάδα που μας πέρασε
κάναμε ενημερώσεις σε αναπληρω-
τές και μόνιμους συνάδελφους και η
ανταπόκριση ήταν πολύ θετική. Όλοι
καταλαβαίνουν πως η κινητοποίηση
αυτής της Παρασκευής είναι πολύ
κεντρική. Οι πάντες περιμένουν κλι-
μάκωση μετά τις γιορτές και η κινη-
τοποίηση στις 30 Μάρτη, μια μέρα
πριν ξεκινήσουν οι διακοπές, είναι ο
κρίκος που θα μας συνδέσει με τις
μεγάλες κινητοποιήσεις που όλοι κα-
ταλαβαίνουν πως πρέπει να γίνουν
αμέσως μετά τις διακοπές.  

Ήδη για πρώτη φορά υπήρξαν
επαφές με τους αναπληρωτές στο
ΕΠΑΛ του Γαλατά και τις επόμενες
μέρες θέλουμε να βάλουμε τις βά-
σεις για να δημιουργήσουμε Επιτρο-
πή Αγώνα Αναπληρωτών και στην
περιοχή μας. Είναι σίγουρο ότι θα
την χρειαστούμε την επόμενη περίο-
δο. Τώρα οργανώνουμε την μεγάλη
κινητοποίηση στις 30/3 και μετά ετοι-
μαζόμαστε για την τελική σύγκρου-
ση με το υπουργείο”. 

Συνέχεια στη σελίδα 10

ΣΧΟΛΕΙΑ-ΔΗΜΟΙ

-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Όλοι μαζί για 
μαζικές προσλήψεις

Συγκέντρωση εκπαιδευτικών έξω από το υπουργείο Παιδείας, 16 Μάρτη



Σ
ε δεκάδες γειτονιές σύντρο-
φοι και συντρόφισσες της
ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ πραγ-

ματοποίησαν αντιρατσιστικές αντι-
φασιστικές εξορμήσεις στις μαθητι-
κές παρελάσεις της 25ης Μαρτίου,
δίνοντας απάντηση στην εθνικιστική
υστερία των τελευταίων ημερών και
κερδίζοντας την ανταπόκριση του
κόσμου. 

“Με την αυτοπεποίθηση που μας
έδωσε ο διεθνής ξεσηκωμός ενάν-
τια στο ρατσισμό και το φασισμό
στις 17 Μάρτη, μέλη της τοπικής
ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ πραγματοποι-
ήσαμε εξόρμηση στην παρέλαση
της Κυριακής στη Ν. Ιωνία”, μας εί-
πε ο Άγγελος. “Ανοίξαμε το πανό
που έγραφε ‘Εξω οι Νεοναζί -καλο-
δεχούμενοι οι πρόσφυγες’ δίνοντας
το στίγμα μας και παράλληλα ανοί-
γαμε τη συζήτηση ότι έχουμε τη δύ-
ναμη να σταματήσουμε τους ιμπε-
ριαλιστικούς ανταγωνισμούς και την
πολεμοκαπηλία. Το κλίμα ήταν πολύ
καλό και ήταν ενδεικτικό της δουλει-
άς που έχει γίνει την τελευταία πε-
ρίοδο στη γειτονιά. Μαζί μας ήταν
και μαθητές που είχαν κατέβει στις
17 Μάρτη οι οποίοι πήραν αυτοκόλ-
λητα και αντιφασιστικό υλικό για να
μοιράσουν στα σχολεία τους. Πα-
ράλληλα καλούσαμε και στο Μαρξι-
σμό 2018 και ανοίγαμε τη συζήτηση
για το Μάη του ‘68”.  

Σύνθημα

Την ίδια ώρα εξόρμηση έγινε και
στην παρέλαση στο Μαρούσι. “Στα-
ματούσαμε τον κόσμο με σύνθημα
Αιγαίο της ειρήνης και της Αλληλεγ-
γύης την ώρα που ο Παττούλης
εβγαζε τον εθνικιστικό του λόγο”,
μας είπε η Δήμητρα. “Αρκετοί στα-
μάτησαν στο τραπεζάκι με τα υλικά
και τα βιβλία μας και κάποιοι πήραν
την Εργατική Αλληλεγγύη”. 

Εξόρμηση έγινε και στην παρέλα-
ση του Περιστερίου.“Στήσαμε το
τραπεζάκι με τα υλικά της ΚΕΕΡΦΑ
και του ΣΕΚ και βγήκαμε με την Ερ-
γατική Αλληλεγγύη στο χέρι καλών-
τας τον κόσμο να συνεχίσουμε τις
μάχες ενάντια στο ρατσισμό, το φα-
σισμό, τον πόλεμο και τις απολύ-
σεις”, μας είπε ο Παντελής. “7 άτο-
μα πήραν την εφημερίδα και κάποι-
οι άφησαν το τηλέφωνό τους για να
οργανώσουμε μαζί τις επόμενες μά-
χες. Στην εξόρμηση ήρθε και μία
εκπαιδευτικός που μας είχε γνωρί-
σει στο συλλαλητήριο στις 17 Μάρ-
τη και δήλωσε συμμετοχή στο Μαρ-
ξισμό 2018”. 

Την 25η Μαρτίου στην Κεντρική
Πλατεία Ιλίου στήσαμε τραπεζάκι
με τα υλικά της ΚΕΕΡΦΑ και του

ΣΕΚ με σημαίες και αφίσες κάνο-
ντας παρέμβαση στην παρέλαση”,
μας είπε η Ιωάννα. “Μιλήσαμε με
πολύ κόσμο που μας εξέφραζε την
αγωνία του για το κλίμα έντασης
και ανταγωνισμών που στήνεται στο
Αιγαίο αλλά και την κατρακύλα του
ΣΥΡΙΖΑ. Γνωρίσαμε κόσμο που
άφησε το τηλέφωνό του στο κείμε-
νο υπογραφών”. 

Παρέμβαση στην παρέλαση έγινε
και στον Πειραιά. “Εξόρμηση της
ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ πραγματοποι-
ήθηκε στην πλατεία Κοραή, όπου
ανοίξαμε συζήτηση για το πώς μπο-
ρούμε να παλέψουμε τον εθνικισμό
και το ρατσισμό, να σταματήσουμε
τους πνιγμούς των προσφύγων και

τους ελληνοτουρκικούς ανταγωνι-
σμούς. Η ανταπόκριση του κόσμου
ήταν θετική. Μοιράσαμε υλικό της
ΚΕΕΡΦΑ και 5 φύλλα της Εργατικής
Αλληλεγγύης”, μας είπε ο Μιχάλης. 

“Εργάτες ενωμένοι ενάντια στο
ρατσισμό, τον φασισμό και τον πό-
λεμο”, ήταν το σύνθημα με το οποίο
απευθυνθήκαμε στον κόσμο που
παρακολουθούσε την παρέλαση
στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηρά-
κλειο”, μας είπε ο Λεωνίδας. “Δύο
μαθήτριες που μας ήξεραν από
εξόρμηση που είχε γίνει στο σχο-
λείο τους για τις 17 Μάρτη μας
έδωσαν το τηλέφωνό τους καθώς
και μία εργαζόμενη”.

Κατερίνα Θωίδου
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ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

“Σιγά μη φοβηθούμε”

Α
ντιφασιστική συγκέντρωση
στα γραφεία της, Χαλκοκον-
δύλη 35, στις 4μμ, καλεί την

Παρασκευή 30 Μάρτη η Αφγανική
Κοινότητα, μία βδομάδα μετά την
εμπρηστική επίθεση που δέχτηκε ο
χώρος από τη φασιστική συμμορία
“Κρυπτεία”, παρακλάδι της Χρυσής
Αυγής.

«Σιγά μη φοβηθούμε» ήταν το
μήνυμα που έστειλε η Κοινότητα
και την επόμενη μέρα της επίθε-
σης, 23 Μάρτη, στη συνέντευξη τύ-
που που έδωσε, μέσα στο χώρο
των γραφείων, μαζί με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ. Με αυτό το σύνθημα, γραμμέ-
νο στον πίνακα που χρησιμοποιεί-
ται για τα μαθήματα των παιδιών
της κοινότητας, υποδέχτηκαν τους
δημοσιογράφους και τους αλλη-
λέγγυους, πάνω στα αποκαϊδιά και
με έντονη ακόμα τη μυρωδιά του
καμμένου, οι εκπρόσωποί της, τονί-
ζοντας ότι δεν τρομοκρατούνται.
«Δεν θα σταματήσουμε να είμαστε
όλοι μαζί, μετανάστες, πρόσφυγες
και κινήσεις αλληλεγγύης, με δυνα-
τή φωνή ενάντια στο φασισμό, έτσι
θα τον αντιμετωπίσουμε για να τον
νικήσουμε», είπε συγκεκριμένα ο
Ταχέρ Αλιζαντέ, πρόεδρος της Κοι-
νότητας, «Εμείς δεν πρόκειται να
φοβηθούμε από τέτοιες απειλές
και δράσεις, αυτό που θέλουμε εί-
ναι προστασία για τους ανθρώ-
πους και τα παιδιά που έρχονται
εδώ. Ζητάμε θεσμική στήριξη και
θεσμική συνεργασία της τοπικής
κοινωνίας, του Δήμου, καθώς είμα-
στε μέλος του συμβουλίου επανέν-
ταξης μεταναστών». 

Στην ιστορία και τις μάχες που
έχει δώσει και συνεχίζει να δίνει η
Αφγανική Κοινότητα στάθηκε ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡ-
ΦΑ, με τελευταία την παρουσία της
στο αντιρατσιστικό και αντιφασιστι-
κό συλλαλητήριο στις 17 Μάρτη.
“Η αφγανική κοινότητα αποτελεί
ένα δραστήριο κύτταρο της κοινω-
νίας στην Αθήνα εδώ και πολλά
χρόνια”, είπε, “Δεν είναι μόνο από
τους πρόσφυγες που ήρθαν από
το 2015 και μετά. Είναι μία παλιά
κοινότητα, που αγωνίστηκε πολλά

χρόνια και σε δύσκολα χρόνια, που
έχει παρουσία σε όλους τους αγώ-
νες, από τις πανεργατικές απερ-
γίες μέχρι τα αντιρατσιστικά και
αντιφασιστικά συλλαλητήρια. Θα
στηρίξουμε τη λειτουργία αυτού
του κυττάρου και καλούμε τα συν-
δικάτα, το δήμο της Αθήνας, κάθε
αλληλέγγυο να συνδράμουν ώστε
τα γραφεία να επαναλειτουργή-
σουν αμέσως. Ταυτόχρονα θέλου-
με να χυθεί άπλετο φως να συλλη-
φθεί αυτή η συμμορία, έχει πίσω
της μια σειρά από απειλές και επι-
θέσεις και ο μόνος που κάνει πως
δε γνωρίζει τίποτα είναι το υπουρ-
γείο ΠΡΟΠΟ και η αστυνομία».

“Κακό του κεφαλιού τους”

Ο αντιπρόεδρος της Αφγανικής
Κοινότητας, Μοχτάρ Ρεζάι, από τη
μεριά του τόνισε: «Βρίσκομαι πολ-
λά χρόνια στην Ελλάδα, τη μισή
μου ζωή, έχω οικογένεια εδώ, έχω
σπουδάσει εδώ, σαν εμένα είναι χι-
λιάδες άλλοι και μετανάστες και
πρόσφυγες. Αυτή η κοινότητα ήταν
ένας στόχος μας ώστε να εντάξου-
με τους συμπατριώτες μας στην
ελληνική κοινωνία. Θέλουμε να
προχωρήσουμε και θα ενταχθούμε
σε αυτή την κοινωνία. Και αν οι φα-
σίστες δε το θέλουν, κακό του κε-
φαλιού τους».

Όπως περιέγραψαν, οι φασίστες
έριξαν εύφλεκτο υλικό στην πόρτα
των γραφείων, το οποίο διείσδυσε
στον εσωτερικό χώρο προκαλών-
τας εκτεταμένες ζημιές σε κομπι-
ούτερ, γραφεία και βιβλιοθήκες.
Από καθαρή τύχη, τόνισαν, δεν
υπήρξαν θύματα, καθώς τα γρα-
φεία, που δεν διαθέτουν έξοδο δια-
φυγής, ήταν την ώρα της επίθεσης
κλειστά. Οι φασίστες της οργάνω-
σης “Κρυπτεία”, που ανέλαβε την
ευθύνη με τηλεφώνημα στην εφη-
μερίδα “Έθνος”, είχαν περάσει και
από τα γραφεία της Ελληνικής Επι-
τροπής για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου, χτυπώντας το κουδούνι
και απειλώντας, χωρίς ωστόσο να
καταφέρουν να μπουν στο κτίριο.

Λ.Β.

“Αιγαίο της Ειρήνης”
ακούστηκε στις παρελάσεις

Μήνυμα αλληλεγγύης στους συντρόφους του ΣΕΚ
Μέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (ΣΕΚ) και ακτιβιστές

της αντιφασιστικής καμπάνιας ΚΕΕΡΦΑ δέχθηκαν επίθεση σε δύο
διαφορετικά σημεία της Αθήνας σήμερα από το ναζιστικό κόμμα
Χρυσή Αυγή.

Ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι αυταρχικές τάσεις αυξάνονται. Οι
κυβερνήσεις σε κάθε χώρα προσπαθούν να φουσκώσουν τα πανιά
του εθνικισμού και αυτό αποθρασύνει τους ακροδεξιούς και τους
ρατσιστές.

Ξέρουμε τι εξόργισε τους φασίστες. Τα μέλη του ΣΕΚ και της
ΚΕΕΡΦΑ χτίζουν πρωτοβουλίες που έχουν βοηθήσει το μεγαλύτερο
μέρος της ελληνικής κοινωνίας να δείξει την αλληλεγγύη του στους
πρόσφυγες. Αγωνίζονται για να δημιουργήσουν έναν κόσμο όπου οι
απλοί άνθρωποι με διαφορετικό εθνικό και θρησκευτικό υπόβαθρο
θα ζουν αδελφικά και θα παλεύουνε μαζί. Λένε ότι αυτό είναι δυνατό
μόνο με την ανατροπή του καπιταλισμού.

Οι προσπάθειές τους κάνουν όλους εμάς, τους αντιρατσιστές
όλου του κόσμου, περήφανους.

Εκφράζουμε τις πιο θερμές μας ευχές για ταχεία ανάρρωση στους
τραυματισμένους συντρόφους. Καταδικάζουμε τις επιθέσεις.

Ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό και το φασισμό· ζήτω η διε-
θνής αλληλεγγύη!”

Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (DsiP), Τουρκία

Συμπαράσταση από την Τουρκία

Συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Αφγανικής Κοινότητας, 23/3

Ίλιον, 25 Μάρτη



ΠΕΜΠΤΗ 29/3

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3

ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
Κ. ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ Φιξ 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα 6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Πλαταιών 8μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 1μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης και πλατεία Κανάρη 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Ανω Πατήσια 11πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος κ Καραϊσκου 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας (Public) 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 12μες
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπόλεως 11.30πμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 12μες
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική πλατεία 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12 μες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΟΥΜΠΑ Κ.Καραμανλή & Γρηγορίου Ε’ 11.30πμ
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ Άγαλμα Λαμπράκη 12 μες
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 12μες
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 12μες
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαική Μινώος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ
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Μ
ε μεγάλες αντιφασιστικές συγκεντρώ-
σεις στην Καλλιθέα και το Γαλάτσι
απαντά το Σάββατο 31 Μάρτη η ΚΕΕΡ-

ΦΑ στις φασιστικές επιθέσεις που δέχτηκαν τα
μέλη της στις δύο περιοχές κατά τις παρελά-
σεις της 25ης Μαρτίου. Η συγκέντρωση στην
Καλλιθέα θα γίνει στην πλατεία Κύπρου στις
11πμ και στο Γαλάτσι στο Μνημείο Αντίστασης
(Βεϊκου και Γαλατσίου), στις 1μμ. Την ίδια μέ-
ρα, οι τοπικές ΚΕΕΡΦΑ πανελλαδικά οργανώ-
νουν εξορμήσεις και πικετοφορίες σε πλατείες
και γειτονιές, στέλνοντας παντού το μήνυμα ότι
η απόπειρα των χρυσαυγιτών να ξαναστήσουν
τάγματα εφόδου δεν θα περάσει.

“Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου βρήκε τη
Χρυσή Αυγή αποκλεισμένη στην Καλλιθέα”,
μας είπε η Ιλιρίντα Μουσαράι, μέλος της τοπι-
κής ΚΕΕΡΦΑ, “Για τρίτη συνεχόμενη φορά σε
αντίστοιχες εκδηλώσεις, το αντιφα-
σιστικό κίνημα και οι οργανωμένες
συλλογικότητες της περιοχής είχα-
με καταφέρει να μην επιτρέψουμε
την εμφάνισή της σαν ένα «νόμιμο
πολιτικό κόμμα» με κατάθεση στε-
φανιού. Αυτό χωρίς αμφιβολία είχε
εξοργίσει τους χρυσαυγίτες, καθώς
κάθε προσπάθειά τους να πατήσουν
πόδι στη γειτονιά έχει συναντήσει
μαζική από τα κάτω αντίσταση και
έχει αποτύχει. 

Έτσι στο τέλος της παρέλασης
και ενώ μοιράζαμε αντιφασιστικό
υλικό, ομάδα οκτώ με δέκα φασι-
στών μάς επιτέθηκε τραυματιζόντας
τέσσερις συντρόφους. Ένας φασί-
στας φορούσε κουκούλα, ένας άλλος ρούχα
παραλλαγής των ειδικών δυνάμεων, οι περισ-
σότεροι ήταν κοντοκουρεμένοι με μαύρα ρού-
χα και γάντια. Οι αστυνομικές δυνάμεις που
ήταν παρούσες στο πλαίσιο της παρέλασης
δεν έμειναν απλά άπραγες όταν τους υποδει-
κνύαμε τους δράστες αλλά στην ουσία τους
φυγάδευσαν κιόλας. Μαζί με τον Αντιφασιστι-
κό Συντονισμό Καλλιθέας-Μοσχάτου-Ταύρου
και κόσμο της γειτονιάς οργανώσαμε επί τό-
που διαδήλωση προς το ΑΤ Καλλιθέας, όπου
καταθέσαμε μήνυση. Δε θα αφήσουμε τα τάγ-
ματα εφόδου να δρουν στη γειτονιά, θα παλέ-
ψουμε εναντίον όσων τους κάνουν πλάτες με
εθνικιστικά και πολεμοκάπηλα παραληρήματα,
με πρώτο και καλύτερο το δήμαρχο”.

“Στο τέλος της παρέλασης κι ενώ ο κόσμος
διαλυόταν, τα μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ
που μοιράζαμε αντιφασιστικό υλικό, δεχτήκαμε
επίθεση”, μας είπε ο δημοσιογράφος της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης Γιώργος Πίττας, θύμα
της επίθεσης στο Γαλάτσι, “Ξεκίνησε με λεκτι-
κή παρενόχληση από ένα άτομο με εκφράσεις
του τύπου «τι θέλετε εδώ οι αριστεροί; εδώ εί-
μαστε Έλληνες» -ο ίδιος μάλιστα, μας δήλωσε
ότι είναι «με τη χούντα». Και συνεχίστηκε με
την εμφάνιση άλλου ατόμου που απρόκλητα
και εντελώς αιφνιδιαστικά, επιτέθηκε πρώτα με
χαστούκια σε συντρόφισσα και μετά σε μένα
με γροθιές και πολλαπλά χτυπήματα στο κεφά-
λι και το πρόσωπο. Ο κοσμος που ήταν παρών,
προσπάθησε να τον σταματήσει και να τον ακι-
νητοποιήσει, αλλά το έσκασε τρέχοντας”.

Ο Γιώργος Πίττας μεταφέρθηκε στον Ευαγ-
γελισμό με ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με το Χρίστο Αρ-
γύρη, γιατρό στο Σωτηρία, που τον συνόδεψε
στο νοσοκομείο: “Ο διακομιζόμενος με ΕΚΑΒ
στο χειρουργικό Τ.Ε.Π. του ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ,
υποβλήθηκε σε γενική και βιοχημική εξέταση
αίματος, σε απλές ακτινογραφίες θώρακα και

αυχένα, σε υπερη-
χογράφημα άνω
και κάτω κοιλίας,
σε αξονική τομο-
γραφία εγκεφά-
λου και σπλαγχνι-
κού κρανίου. Μετά
από χειρουργική
εκτίμηση υποβλή-
θηκε σε συρραφή
(ράμματα) θλαστι-

κού τραύματος στα μαλακά μόρια του αριστε-
ρού υπερόφριου τόξου (βλέφαρο), ετέθη μετά
από ορθοπεδική εκτίμηση κολλάρο στον αυχέ-
να του αφού διαγνώσθηκε ευθειασμός της αυ-
χενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, ενώ
από την αξονική τομογραφία ελέγθηκαν δύο
τουλάχιστον ευμεγέθη κεφαλαιματώματα (κα-
ρούμπαλα) στο τριχωτό της κεφαλής –αριστε-
ρά όσο και δεξιά, πρόσθια όσο και οπίσθια –
καθώς και στην αριστερή παρειά (μάγουλο).
Από την νευροχειρουργική εκτίμηση –ευτυχώς
– δεν κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του Πίττα
Γιώργου στο Νοσοκομείο. Από την επισκόπη-
ση του θύματος καταγράφηκαν τουλάχιστον
επτά εκχυμώσεις –οιδήματα- εκδορές στο
κρανίο του εξεταζόμενου ενώ καταγράφηκε
κατά την πορεία των εξετάσεων έντονη κεφα-
λαλγία και μυαλγίες αυτού.

“Εκπαιδευμένος”

Τα παραπάνω αντικειμενικά ευρήματα δηλώ-
νουν ξεκάθαρα την δολοφονική προσπάθεια
του επιτιθέμενου στον Πίττα Γιώργο, την μανία
του επιτιθέμενου να καταφέρει καθολικά πλήγ-
ματα στο κρανίο του θύματος καθώς και την
πιθανότατη «εκπαίδευσή» του ώστε να μπορεί
σε ελάχιστο χρόνο να προκαλεί τέτοιες βλά-
βες στα θύματα του”. Την επόμενη μέρα, κα-
τατέθηκε μήνυση στο ΑΤ Γαλατσίου.

Ανακοινώσεις καταδίκης των επιθέσεων κυ-
κλοφόρησαν μια σειρά κινήσεις, συνδικάτα, ορ-
γανώσεις της αριστεράς, ανάμεσά τους η ΠΕ-
ΝΕΝ, ο Σύλλογος Δασκάλων Αθηνά, η ΕΙΝΑΠ, ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Μαγνησίας (που καλεί
και στην αντιφασιστική κινητοποίηση το Σάββα-
το 31/3 στο Βόλο), η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το Γραφείο
Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ, η ΛΑΕ, το Γραφείο Τύ-
που του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μηνύματα αλληλεγγύης
έστειλαν το Επαναστατικό Σοσιαλιστικό Εργατι-
κό Κόμμα Τουρκίας (DsiP), καθώς και το Επανα-

στατικό Αριστερό Ρεύμα Συρίας (Syrian Revolu-
tionary Left Current). Φασιστικές προκλήσεις
σημειώθηκαν επίσης στη Νέα Μάκρη κατά ομά-
δας προσφύγων που προσπάθησε να κάνει πο-
ρεία διαμαρτυρίας στο τέλος της παρέλασης
καθώς και στη Σαντορίνη κατά μαθητών και εκ-
παιδευτικών προκειμένου να σταματήσει η πα-
ρέλαση με σημαιοφόρο μαθήτρια που κατάγε-
ται από την Αλβανία.

“Τα φασιστοδειδή αποθρασύνονται από την
ίδια την πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, που αυτή την περίοδο διεκδικεί αυξημέ-
νο ρόλο για τον ελληνικό καπιταλισμό απέναν-
τι στους ανταγωνιστές του, τόσο στο Αιγαίο,
όσο στα Βαλκάνια και την Ανατ.Μεσόγειο”,
αναφέρει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, “Τα πα-
ζάρια στο Μακεδονικό, η διεκδίκηση του ρό-
λου των νονών των Βαλκανίων για το όνομα
και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας, οι ανταγωνισμοί με την Τουρκία για
τον έλεγχο των κοιτασμάτων υδρογονανθρά-
κων, οι έλεγχοι των συνόρων και οι καταδιώ-
ξεις των μεταναστών και των προφύγων,
έχουν συνοδευθεί από μιά εθνικιστική εκστρα-
τεία...  Καλούμε την αριστερά και τα συνδικά-
τα να καταδικάσουν τις φασιστικές επιθέσεις
και να μπούν μπροστά σε ένα γύρο αγώνων,
ενάντια στη λιτότητα,τις ιδιωτικοποιήσεις αλλά
και την εθνικιστική εκστρατεία που στρώνει το
δρόμο για πολεμικές εμπλοκές και την άνοδο
των φασιστών”.

Παρέμβαση στο δημοτικό συμβούλιο της
Καλλιθέας πραγματοποίησαν τη Δευτέρα 26
Μάρτη η ΚΕΕΡΦΑ Καλλιθέας, ο Αντιφασιστικός
Συντονισμός της περιοχής με την παρουσία με-
λών της τοπικής ΕΛΜΕ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, της
ΛΑΕ. Μέλος της ΚΕΕΡΦΑ πήρε το λόγο απαι-
τώντας από το δημοτικό συμβούλιο να καταδι-
κάσει τις επιθέσεις και να στηρίξει την αντιφα-
σιστική συγκέντρωση του Σαββάτου με ανάρ-
τηση αεροπανό στο δήμο και μικροφωνική. Το
λόγο πήρε και εκπρόσωπος της ΛΑΕ. Οι δημο-
τικές παρατάξεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ κα-
ταδίκασαν την απρόκλητη επίθεση ενώ οι εκ-
πρόσωποι του ΚΚΕ κατήγγειλαν και την αδρά-
νεια της αστυνομίας.

Η πίεση των αντιφασιστών ανάγκασε όλες
τις παρατάξεις να κρατήσουν ανάλογη στάση.
Ακόμα και ο δήμαρχος, που στη θητεία του
κλείνει διαρκώς το μάτι στους φασίστες ενώ
και στην ομιλία του στην παρέλαση είχε καλέ-

σει σε «εθνική ομοψυχία» ενάντια στην «τούρ-
κικη επιθετικότητα», μίλησε κατά της επίθεσης.
Αρνήθηκε όμως να στηρίξει την κινητοποίηση
του Σαββάτου ενώ δημοτικός σύμβουλος της
παράταξής του έδειξε ανοιχτά το πραγματικό
πρόσωπο της δημοτικής αρχής, αρνούμενος
να καταδικάσει τις επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας
τον κόσμο που βρισκόταν εκεί «αριστερούς
επιδοτούμενους» και επαινώντας το Μίκη Θεο-
δωράκη που μίλησε για «αριστερόστροφο φα-
σισμό». Τέτοιες απόψεις δίνουν αέρα στα πα-
νιά των φασιστών, αλλά δεν πτοούν το αντιφα-
σιστικό κίνημα. 

Ανάλογη αντιφασιστική παρέμβαση γινόταν
την Τρίτη 27 Μάρτη, την ώρα που η Εργατική Αλ-
ληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο, στο δημοτι-
κό συμβούλιο Γαλατσίου. Ενώ την Τετάρτη 28
Μάρτη, η ΚΕΕΡΦΑ Πατησίων Γαλατσίου Κυψέ-
λης καλεί σε ανοιχτή σύσκεψη στις 7μμ στο Δη-
μαρχείο για την οργάνωση της τοπικής αντιφασι-
στικής συγκέντρωσης το Σάββατο 31 Μάρτη.

Λένα Βερδέ

Αντιφασιστικές εξορμήσεις

Απάντηση στις φασιστικές προκλήσεις
Καλλιθέα, 25 Μάρτη. Στην κάτω φωτό, ο Γιώργος Φ. μετά τη φασιστική επίθεση
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Μ
ια μέρα μετά τα επιτυχημένα συλλαλητήρια ενάντια
στον ρατσισμό και στους φασίστες στις 17 Μάρτη σε
πολλές πόλεις της Ευρώπης οι ναζί της Χρυσής Αυγής

εγκαινίασαν τα γραφεία τους στην Νέα Λάμψακο. Το αντιφασι-
στικό κίνημα της πόλης έδωσε την απάντηση του πραγματο-
ποιώντας μεσημέρι της Κυριακής (18-03-2018) αντιφασιστική
συγκέντρωση στη παραλία της Χαλκίδας.

Τα μέλη της Χρυσής Αυγής είχαν απασχολήσει τη δημοσιό-
τητα παλαιοτέρα όταν μετανάστες από το Πακιστάν δέχθηκαν
άγρια επίθεση στο Βασιλικό Χαλκίδας. Με τσιμεντόλιθους, ξύ-
λα και πέτρες έσπασαν τα μαγαζιά τους και τους χτύπησαν
άσχημα μπροστά στην Αστυνομία, η οποία απλά παρακολου-
θούσε το ξύλο και τους βανδαλισμούς σύμφωνα με τις καταγ-
γελίες και τις μαρτυρίες. Η αστυνομία δεν έκανε καμία σύλλη-
ψη και όταν οι μετανάστες πήγαν στο Α.Τ. Χαλκίδας να κάνουν
μήνυση τους έδιωξαν. Τότε, όπως είχε καταγγείλει και ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου της ΚΕΕΡΦΑ, η αστυνομία και ο Διοικητής
Ασφάλειας Χαλκίδας προστατεύαν και καλύπταν τους Χρυσαυ-
γίτες.

Μετά από λίγο καιρό και μετά τη δολοφονία Φύσσα τον Σε-
πτέμβριο του 2013, το τότε τοπικό Αστυνομικό Τμήμα είχε
ελέγξει πλημμελώς τους οπλοφορούντες Χρυσαυγίτες με απο-
τέλεσμα να μεταφερθούν αστυνομικές δυνάμεις από την Αθή-
να για να πραγματοποιηθούν έρευνες και συλλήψεις. Ο Αστυ-
νομικός Διευθυντής Εύβοιας και ο Διοικητής τους Τμήματος
Ασφάλειας Χαλκίδας είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

Μετέπειτα αναλαμβάνει την «κάθαρση» ως αστυνομικός δι-
ευθυντής ο Λάμπρος Χουλιαράς. Ο Λάμπρος Χουλιαράς που
διετέλεσε Αστυνομικός Διευθυντής Εύβοιας προήχθη στο βαθ-
μό του Ταξίαρχου και αποστρατεύτηκε στις τελευταίες κρίσεις
της ΕΛ.ΑΣ που πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 2016.
Οι «στενές σχέσεις» του Λάμπρου Χουλιαρά με την Χρυσή Αυ-
γή αποκαλύφθηκαν την ίδια χρονιά σε εκδήλωση της οργάνω-
σης στη Χαλκίδα, το Σάββατο 18 Ιουνίου 2016, όπου ο ίδιος
έδωσε το παρών φωνάζοντας μάλιστα συνθήματα και τραγου-
δώντας τον ύμνο της Χρυσής Αυγής.

Στο σκαμνί

Το αντιφασιστικό κίνημα που έχει βάλει τους φασίστες στο
σκαμνί, δημιουργεί εσωτερικές ρωγμές στην τοπική οργάνωση
της Χ.Α στην Χαλκίδα και οδηγεί το Σεπτέμβρη του 2017 στην
ανεξαρτητοποίηση του υπόδικου για διεύθυνση εγκληματικής
οργάνωσης βουλευτή Εύβοιας Νίκου Μίχου. Η αποχώρηση του
Μίχου από τη Χρυσή Αυγή είχε ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των
γραφείων της στη Χαλκίδα στις αρχές Οκτωβρίου.

Ποιος “του έφαγε την θέση”; Ο Χρυσαυγίτης πρώην Αστυνο-
μικός Διευθυντής Εύβοιας -και επί πολλά έτη Υποδιευθυντής-,
Λάμπρος Χουλιαράς. Μετά κι από την αλλαγή του αρχηγού
τους στην Εύβοια, για να δώσουν προς τα έξω μία εικόνα ανα-
διοργάνωσης, εγκαινιάζουν τα νέα γραφεία της Χρυσής Αυγής
τα οποία δεν τα ανοίγουν μέσα στην Χαλκίδα αλλά στην επαρ-
χιακή οδό Χαλκίδος – Αμαρύνθου (Νέα Λάμψακος) την Κυρια-
κή 18 Μαρτίου. Γι’ αυτόν το σκοπό επιστρατεύουν και τον φύ-
ρερ τους Μιχαλολιάκο ο οποίος ήταν ομιλητής στη φασιστοσύ-
ναξη.

Την ημέρα τον εγκαινίων φουσκωτοί του Μιχαλολιάκου συ-
στήθηκαν ως αστυνομικοί και επιτέθηκαν σε δημοσιογράφο το-
πικής ειδησεογραφικής σελίδας με τις πλάτες της αστυνομίας.
Μια εβδομάδα αργότερα, σε Γαλάτσι και Καλλιθέα μέλη της
Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε μέλη της ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ,
τραυματίζοντας πέντε, ενώ η αστυνομία δεν προέβη σε συλλή-
ψεις.

Για αυτό η αριστερά και τα συνδικάτα πρέπει να μπουν
μπροστά ενάντια στη λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις αλλά και
την εθνικιστική εκστρατεία που στρώνει το δρόμο για πολεμι-
κές εμπλοκές και την άνοδο των φασιστών.

Σπύρος Μ.

Έξω η Χρυσή Αυγή
από την Εύβοια

“Αγάπη για τη μουσική,
μίσος για το ρατσισμό”

Σ
το Λονδίνο, ο γνωστός καλλιτέχνης δρόμου SNUB23
υπστηρίζοντας τις δράσεις του Love Music Hate Ra-
cism στα πλαίσια της Διεθνούς Μέρας Δράσης για τις

17 Μάρτη, φιλοτέχνησε ένα μεγάλο γκράφιτι που συνδέει
τους παλιότερους με τους σημερινούς αντιφασιστικούς
αγώνες. Το συγκεκριμένο πρότζεκτ έγινε με την υποστήρι-
ξη του Red Saunders, ενός από τους ιδρυτές του θρυλικού
Rock Against Racism που την δεκαετία του ’70 κινητοποί-
ησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στα πλαίσια του Anti Nazi
League (φωτό Guy Smallman).

Στην Αθήνα συνεχίζεται στους Ορίζοντες Γεγονότων στο
Μεταξουργείο η εικαστική έκθεση με έργα των Νίκου Κου-
ράκη, Τζίμη Ευθυμίου, Στέλιου Γιαννούλη και Ευδοξίας
Μπαρδάκου που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ Κολωνού – Κεραμει-
κού –Σεπολίων. Η έκθεση ξεκίνησε στις 15/3 με την πετυχη-
μένη γιορτή που οργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ εν όψει της μεγάλης
αντιρατσιστικής κι αντιφασιστικής διαδήλωσης στις 17Μ με
τα Πνευστά του Μεταξουργείου, τον MC Yinka και τον DJ
Sofi - και θεατρικό δρώμενο με τους ηθοποιούς Αλέξανδρο
Μαρτζούκο και Μαρία Δρακοπούλου.

Λονδίνο

Σεβίλλη

Μπέρμινγχαμ

Κορκ, Ιρλανδία

Μενόρκα



28 Μάρτη 2018, Νο 1317αντιφασιστικό κίνημα εργατικη αλληλεγγυη σελ.7

Μ
ε αντιφασιστικά-αντιρατσιστικά συλλα-
λητήρια στην Ισπανία, το Βέλγιο, την Ιρ-
λανδία, τον Καναδά και την Αυστραλία

συνεχίστηκαν για δεύτερη συνεχή βδομάδα, οι
κινητοποιήσεις για τη Διεθνή Μέρα Δράσης κα-
τά του ρατσισμού.

Στο μεταξύ, μετά τον Ιndependent, το Euro-
News και άλλα διεθνή μέσα, και οι Financial Ti-
mes κυκλοφόρησαν με ρεπορτάζ από τις δια-
δηλώσεις της 17 Μάρτη –και φωτό από αυτήν
της Αθήνας- σε ένα ολοσέλιδο άρθρο ενόψει
της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Τουρ-
κίας. Ενώ, ήδη σε μια σειρά από χώρες, το αν-
τιφασιστικό-αντιρατσιστικό κίνημα, χρησιμοποι-
ώντας σαν εφαλτήριο την επιτυχία της 17 Μάρ-
τη, συνεχίζει με τα επόμενα βήματα: Στη Βρε-
τανία, το περασμένο Σάββατο, το Stand up to
Racism διοργάνωσε αντιφασιστικό συλλαλητή-
ριο στο Μπέρμιγχαμ ενάντια στη ρατσιστική ισ-
λαμοφοβική συγκέντρωση του Football Lads Al-
liance.

Στις 24 Μάρτη, το μήνυμα ενάντια στην Ευ-
ρώπη-Φρούριο δόθηκε μαζικά και στην έδρα
της ΕΕ. Πάνω από οκτώ χιλιάδες άνθρωποι δια-
δήλωσαν στις Βρυξέλλες σε μια μαζικότατη
διαδήλωση ενάντια στον ρατσισμό και όλων
των ειδών τις διακρίσεις και ανισότητες μετά
από κάλεσμα 120 συλλογικοτήτων και οργανώ-
σεων που συμμετείχαν από όλες τις περιφέρει-
ες του Βελγίου. Αφρικανοί μετανάστες sans pa-
piers, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, Παλαιστίνιοι
και Κούρδοι, συνδικάτα και αντιρατσιστικές ορ-
γανώσει βάδισαν μαζί σε μια πορεία που ξεκί-
νησε με συγκέντρωση από το Σταθμό του Βορ-
ρά των Βρυξελλών, απαιτώντας χαρτιά, άσυλο
και ίσα δικαιώματα για πρόσφυγες και μετανά-
στες, να μπει τέλος στις φασιστικές επιθέσεις.

Λόγω της γιορτής του St Patrick’s Day στις
17 Μάρτη, στην Ιρλανδία, η διεθνής μέρα δρά-
σης γιορτάστηκε την επόμενη βδομάδα. Παλαι-
στίνιοι αγωνιστές, Σύριοι πρόσφυγες, ακτιβι-
στές του αντιρατσιστικού κινήματος και του γυ-
ναικείου κινήματος αλλά και συνδικαλιστές πή-
ραν το λόγο σε μια μαζική εκδήλωση που οργα-
νώθηκε από την Κίνηση Ενωμένοι ενάντια στον
Ρατσισμό, στο Δουβλίνο στις 21 Μάρτη. Στο
Κορκ, πραγματοποιήθηκε διαδήλωση, τρεις μέ-
ρες αργότερα, στις 24 Μάρτη μετά από κάλε-
σμα οκτώ οργανώσεων και συλλογικοτήτων. 

Στην Ισπανία, στη Σεβίλλη, την Τρίτη 20 Μάρ-
τη, η συγκέντρωση οργανώθηκε από την πρω-
τοβουλία Somos Migrantes (Είμαστε Μετανά-
στες). Την προηγούμενη μέρα το Somos Μi-
grantes η αντιφασιστική κίνηση UCFR και η ορ-
γάνωση Ρομά Φακάλι είχαν πάρει απο κοινού
αντιρατσιστική πρωτοβουλία με υλικό που θα
υπάρχει στα περισσότερα μπαρ και εστιατόρια
της Σεβίλλης, με τη στήριξη της δημοτικής κί-
νησης Participa (PODEMOS). Συγκέντρωση με
σύνθημα όχι άλλος νεκρός γιατί δεν έχει χαρ-
τιά έγινε συγκέντρωση στις 21 Μάρτη στη Με-
νόρκα, ένα από τα νησιά των Βαλεαρίδων Νή-
σων.  

Μια βδομάδα νωρίτερα, σε ξεσηκωμό των
Σενεγαλέζων μεταναστών στη Μαδρίτη οδήγη-
σε ο θάνατος του μικροπωλητή Μάμε Μπάγκε
στις 15 του Μάρτη. Ο Μάμε πέθανε από έμ-
φραγμα την ώρα που τον κυνηγούσε η αστυνο-
μία. Η δημοτική αστυνομία της Μαδρίτης εξα-

πολύει ασταμάτητα ρατσιστικές σκούπες σε
βάρος των μεταναστών που πουλούν την πρα-
μάτεια τους στους τουριστικούς δρόμους της
πρωτεύουσας. Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί
κάποιο έγκλημα, είτε από χτύπημα με γκλοπ, εί-
τε από κάποιο αυτοκίνητο, είτε όπως συνέβη με
τον Μάμε.

Με το που έχασε τη ζωή του στη γειτονιά Λα-
βαπιές, η αστυνομία άρχισε να κυκλοφορεί επί-
σημες και ανεπίσημες ανακοινώσεις ότι δήθεν
ο θάνατός του ήταν άσχετος και ότι πέθανε την
ώρα που έκανε βόλτα με τους φίλους του.
Όμως υπήρχαν ήδη πολλοί αυτόπτες μάρτυ-
ρες, ενώ οι γείτονες και οι συνάδελφοί του εί-
χαν ήδη κινητοποιηθεί κατονομάζοντας το ρα-
τσιστικό έγκλημα της αστυνομίας. Ξεκίνησαν
οργισμένες διαδηλώσεις που συγκρούονταν με
την αστυνομία σχεδόν καθημερινά. Το κίνημα
πήρε και πιο οργανωμένο χαρακτήρα, καθώς
αντιρατσιστικές οργανώσεις και οι σύνδεσμοι
των Σενεγαλέζων έβαλαν συγκεκριμένα αιτήμα-
τα: ενάντια στις αστυνομικές σκούπες και ενάν-
τια στο μεταναστευτικό νόμο που αφήνει ακόμη
και τους νόμιμους μετανάστες στο έλεος της
αστυνομίας όταν λήγουν τα χαρτιά τους. Η δή-
μαρχος της Μαδρίτης, Μανουέλα Καρμένα,
εκλεγμένη με την Αριστερά, τυπικά συμπαρί-
σταται στα αντιρατσιστικά αιτήματα, αλλά είναι
αυτή η ίδια που προΐσταται της δημοτικής
αστυνομίας που κάνει εφόδους για να προστα-
τεύσει την “οικονομία” και τον “τουρισμό” της
πόλης.

Στο μεταξύ, στη διάρκεια των διαδηλώσεων,
ένας μετανάστης χρειάστηκε να εισαχθεί στο
νοσοκομείο όταν τον χτύπησαν με γκλοπ κα-
τευθείαν στο κεφάλι, ενώ ένας Σενεγαλέζος μι-
κροπωλητής πέθανε από έμφραγμα μέσα στην
ένταση της διαδήλωσης. Στις 21 του Μάρτη
έγινε μια ακόμη μεγάλη οργανωμένη διαδήλω-
ση “ενάντια στο μεταναστευτικό νόμο που δο-
λοφονεί” και οι οργανώσεις μεταναστών δηλώ-
νουν ότι θα συνεχίσουν φωνάζοντας “Είμαστε
όλοι Μάμε Μπάγκε”.

Σε Αυστραλία και Καναδά

Xιλιάδες κόσμου διαδήλωσαν στις κινητοποι-
ήσεις που έγιναν σε περίπου 15 πόλεις της Αυ-
στραλίας, τη μέρα της καθολικής Κυριακής των
Βαϊων. Όπως μας μεταφέρει η Αμέλια Κερ από
το Σίντνεϊ: «Πάνω από 4000 άνθρωποι συγκεν-
τρώθηκαν και διαδήλωσαν στην πόλη του Σίντ-
νεϊ ενάντια στην απάνθρωπη πολιτική της αυ-
στραλιανής κυβέρνησης να κρατάει φυλακισμέ-
νους τους πρόσφυγες σε απομονωμένα νησιά
του Ειρηνικού. Οι Εκπαιδευτικοί υπέρ των προ-
σφύγων συμμετείχαν μαζικά στη διαδήλωση».
Xιλιάδες ακόμη άνθρωποι συμμετείχαν στις
διαδηλώσεις που έγιναν σε Καμπέρα, Γουο-
λονγκονγκ, Μπρίσμπεϊν, Αδελαϊδα, Περθ και
άλλες πόλεις. 

Συγκέντρωση έγινε στις 21 Μάρτη και στο
Τορόντο, στον Καναδά μετά από κάλεσμα των
Εργατικών Κέντρων του Τορόντο και του Γιορκ,
μουσουλμανικών και αντιρατσιστικών οργανώ-
σεων, οργανώσεων των αυτόχθονων του Κανα-
δά, που βρίσκονται στο στόχαστρο των αστυ-
νομικών επιθέσεων. 

Γιώργος Πίττας

Η δράση συνεχίζει να απλώνεται

Σίντνεϊ

Δουβλίνο

Βρυξέλλες

Μαδρίτη
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Όλοι στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο 30 Μάρτη

Μ
ετά την πανεκπαιδευτική διαδήλωση στις 30/3, το
Σάββατο 31 Μάρτη και την Κυριακή 1 Απρίλη θα γίνει
το πανελλαδικό διήμερο συντονιστικό των σχημάτων

της ΕΑΑΚ. Το συντονιστικό γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για
τις δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στις σχολές
και μπορεί να αποτελέσει βήμα στο πολιτικό ξεκαθάρισμα και
στην καλύτερη οργάνωση των αγώνων.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ μπορεί να υποστηρίζει ότι έρ-
χεται η κανονικότητα και βγαίνουμε από τα μνημόνια αλλά
αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η παγ-
κόσμια οικονομική αστάθεια συνεχίζει, οι ιμπεριαλιστικοί αν-
ταγωνισμοί κλιμακώνονται ειδικά στη γειτονιά μας, η πολιτι-
κή κρίση καθορίζει τις εξελίξεις σε όλη την Ευρώπη. Η προ-
σπάθεια να παίξουν το εθνικιστικό χαρτί με το Μακεδονικό
και ο ανταγωνισμός με την Τουρκία δίνει έδαφος στους φα-
σίστες να βγαίνουν από τις τρύπες τους και να προχωράνε
σε επιθέσεις όπως έγιναν στις παρελάσεις σε μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ και του ΣΕΚ στη Καλλιθέα και στο Γαλάτσι. Η σημα-
σία της 17 Μάρτη και στην Ελλάδα και παντού ήταν τερά-
στια και πολύ σημαντικό ότι φοιτητικοί σύλλογοι, που βρέθη-
καν στην πρώτη γραμμή ενάντια στις επιθέσεις του Γαβρό-
γλου στη παιδεία, οργάνωσαν και την αντίσταση στον ρατσι-
σμό και τη φασιστική απειλή. 

Επιθέσεις

Η κυβέρνηση μετά την τρίτη αξιολόγηση προχωράει σε
μια σειρά αντεργατικές επιθέσεις στο όνομα μια υποτιθέμε-
νης εξόδου με τη βοήθεια της Ε.Ε. Θυσίες που δεν οδηγούν
πουθενά και συναντούν την αντίσταση της εργατικής τάξης,
ενάντια στο πακέτο των ιδιωτικοποιήσεων, στη διεκδίκηση
προσλήψεων και μαζικών διορισμών στους δήμους, στα σχο-
λεία και στα νοσοκομεία. Ταυτόχρονα βαθαίνει την επίθεση
στη νεολαία και όχι μόνο με το νόμο Γαβρόγλου. Ακραία
υποχρηματοδότηση και διάλυση των σχολών, συγχωνεύσεις
και καταργήσεις των ΤΕΙ στην Αθήνα και στη συνέχεια πα-
νελλαδικά, ιδιωτικοποίηση και ολοένα περισσότερο επιχειρη-
ματική λειτουργία των πανεπιστημίων. Απόσπαση της διδα-
κτικής επάρκειας από τα πτυχία, δίδακτρα και διάλυση όλων
των παροχών κοινωνικής μέριμνας όπως εστίες και λέσχες. 

Απέναντι σε αυτή την επίθεση βγαίνουν αντιστάσεις και
πολλά σχήματα της ΕΑΑΚ πρωτοστάτησαν και ανέδειξαν τις
δυνατότητες για ένα μαζικό φοιτητικό κίνημα που θα συγ-
κρουστεί με τις επιλογές της κυβέρνησης. Οι καταλήψεις στα
ΤΕΙ και με αιχμή την  κατάληψη διαρκείας στην ΣΓΤΚΣ, οι
αγώνες σε όλες τις εστίες πανελλαδικά, οι καταλήψεις τώρα
στη Φιλοσοφική Αθήνας και οι μαζικές συνελεύσεις σε Φυσικό
και Μαθηματικό δείχνουν τις δυνατότητες. Δεν είμαστε μόνοι
μας, παλεύουμε μαζί με τους εκπαιδευτικούς που παλεύουν
για μαζικούς διορισμούς, μαζί με τους καθηγητές στις σχολές
μας που οι μισθοί τους έχουν τσακιστεί για την συντριπτική
πλειοψηφία και μετά από πολλά χρόνια προχώρησαν σε απερ-
γία, στη Φιλοσοφική, στο Πάντειο, στο πανεπιστήμιο Αιγαίου. 

Τα σχήματα της ΕΑΑΚ μπορούν να μπουν μπροστά σε όλες
αυτές τις μάχες με κεντρικό αίτημα λεφτά για την παιδεία, συ-
νολική ανατροπή του νόμου Γαβρόγλου με καταλήψεις και
συντονισμό με το εργατικό κίνημα. Θα πρέπει να αποτελέσει
σταθμό η γενική απεργία στις 16 Μάη που όλα τα σφυριά θα
πρέπει να χτυπήσουν συντονισμένα. Οι φοιτητές μαζί με τους
εργάτες μπορούμε να τα κερδίσουμε. Πενήντα χρόνια μετά
τον Μάη του ‘68 ξανά η νεολαία είναι στους δρόμους μαζί με
τους εργάτες από το Λονδίνο και τη μεγάλη απεργία των πανε-
πιστημιακών, τις μεγάλες πόλεις της Γαλλίας και τον ξεσηκω-
μό της νεολαίας και των εργατών ενάντια στη πολιτική του Μα-
κρόν, μέχρι τους δρόμους της Καταλωνίας και της Αμερικής.
Η αντικαπιταλιστική αριστερά μπροστά σε όλες τις μάχες.

Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΑΑΚ

Μπροστά στις μάχες

Σ
τις 26/3 έγινε η πρώτη εκδήλω-
ση του ΣΕΚ στο ΤΕΙ Πειραιά.
Είμαστε μια νέα ομάδα ΣΕΚ

στη σχολή. Ξεκινήσαμε τη δράση μας με τη καμπάνια για τις
17 Μάρτη όπου κατεβήκαμε αρκετοί φοιτητές μαζί με τους
συναδέλφους μας από το ΤΕΙ Αθηνας ενάντια στο ρατσισμό
και τη φασιστική απειλή.

Γεμάτοι έμπνευση από τη διαδήλωση ξεκινήσαμε να οργα-
νώνουμε για το φεστιβάλ ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2018. Έχουμε βάλει
πανό στον κεντρικό διάδρομο και αφίσες παντού και ανοίγου-
με τη συζήτηση με κέντρο τον Μάη του ‘68 τους αγώνες τότε
και σήμερα. Την εισήγηση έκανε η Λίλιαν Μπουρίτη από τον
πυρήνα του Περιστερίου, και μίλησε για την παγκόσμια διά-
σταση του κινήματος τότε, για το πώς οι φοιτητικές καταλή-

ψεις συνδέθηκαν με την εργατική τά-
ξη και έγινε η μεγαλύτερη γενική
απεργία. Μιλήσαμε για την κεντρικό-

τητα της εργατικης τάξης και για την νέα επαναστατική αρι-
στερά που γεννήθηκε τότε, όπως και το ΣΕΚ στην Ελλάδα.

Υπήρχαν ερωτήσεις όπως γιατί δεν έφτασε στην επανάστα-
ση ή γιατί η επίσημη αριστερά δεν βοήθησε αυτή τη διαδικα-
σία. Επίσης συζητήσαμε αν μπορεί ο καπιταλισμός να γίνει
καλύτερος ή η μόνη λύση είναι η ανατροπή του καταλήγοντας
στο δεύτερο μέσα από τη συζήτηση. Βγήκαμε πιο εμπνευσμέ-
νοι και δυνατοί να κάνουμε τον ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2018 γεγονός στη
σχολή μας με στόχο να φέρουμε πολλούς φοιτητές αλλά και
να συνεχίσουμε τις πολιτικές εκδηλώσεις μέχρι τότε.

Θοδωρής Σπανέλης Αέτος, φοιτητής ΤΕΙ Πειραιά

Μ
ε αφορμή τις κινητοποιήσεις
στον εκπαιδευτικό τομέα, αλλά
και την προσπάθεια πανελλαδι-

κά των φοιτητών να αντισταθούν στο
νόμο Γαβρόγλου, το τμήμα της Ειδικής
Αγωγής στον Βόλο ετοιμάζει γενική συ-
νέλευση την Τετάρτη 28/3, με σκοπό να
αποφασίσει το κατέβασμα των φοιτη-
τών στην πανεκπαιδευτική κινητοποίηση
της 30/3 στην Αθήνα. Οργανώνουμε τη
συμμετοχή των φοιτητών στη συνέλευ-
ση με εξορμήσεις και ανακοινώσεις στα
μαθήματα. Έχουμε ήδη φτιάξει πανό το
οποίο καλεί στην κινητοποίηση της Αθή-
νας και προσπαθούμε να ανοίξουμε την
κουβέντα και στις υπόλοιπες σχολές

του Βόλου.

Σε κινητοποίηση καλούν επίσης οι
εκπαιδευτικοί του Βόλου την Πέμπτη
29/3 στο κτίριο της πρωτοβάθμιας, με
τους οποίους ήρθαμε σε επαφή στη
συνέλευσή τους (26/3) και τονίσαμε
την αναγκαιότητα να δώσουμε μαζί τη
μάχη για μόνιμους και μαζικούς διορι-
σμούς. Αποφάσισαν μετά από δική
μας πρόταση να στείλουν δικό τους
αντιπρόσωπο στη συνέλευσή μας έτσι
ώστε να κάνουμε κοινή δράση και να
συμμετέχει περισσότερος κόσμος

στις κινητοποιήσεις.
Καλούμε τους φοιτητές στη συγκέν-

τρωση στις 12μεσ στο Θόλο και να βαδί-
σουμε μαζί ως την πρωτοβάθμια. Έχου-
με εξασφαλίσει πως θα υπάρχουν δωρε-
άν πούλμαν για όσους και όσες θέλουν
να έρθουν μαζί μας στην Αθήνα, με συγ-
κέντρωση στις 8πμ στο Δημαρχείο. Οι
κινητοποιήσεις δεν σταματάνε, ο αγώ-
νας μας θα κερδίσει, δεν επαναπαυόμα-
στε, οργανώνουμε τη συνέχεια καλών-
τας όλο τον κόσμο στο πλευρό μας.

Μαρία Κάνδια, Κωνσταντίνα Χήρα,
φοιτήτριες ΠΤΕΑ

ΒΟΛΟΣ

Μ
ετά τη μαζική συνέλευση
του φοιτητικού συλλόγου
της Φιλοσοφικής την Τετάρτη 14/3 συμμετείχαμε σε

μια σειρά κινητοποιήσεις. Κατεβήκαμε στο Υπουργείο Παιδεί-
ας στο πλευρό των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις 16/3,
στο αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 17/3, στο
φοιτητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη 22/3 ενώ οργανώσαμε και
ενημερωτική εκδήλωση για τους συμφοιτητές μας σχετικά με
τις επιθέσεις που δεχόμαστε. 

Τη συνέχεια δώσαμε με τη συνέλευση της Δευτέρας 26/3,
όπου με το ενωτικό αγωνιστικό πλαίσιο καταφέραμε να βγά-
λουμε πάλι διήμερη κατάληψη της σχολής και συμμετοχή στο

πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
της Παρασκευής 30/3.

Επειδή επιπλέον πενήντα χρόνια μετά το Μάη του '68, βλέ-
πουμε ξανά να βγαίνει ένα δυναμικό κίνημα φοιτητικό και ερ-
γατικό, θέτουμε και το παράδειγμα από εκείνους τους αγώνες
που χαρακτήρισαν τα πρώτα βήματα της επαναστατικής αρι-
στεράς, οργανώνοντας εκδήλωση για το Μάη του '68 την Τε-
τάρτη 28/3. Καλούμε ταυτόχρονα όλες και όλους στο τετραή-
μερο φεστιβάλ Μαρξισμός, όπου θα έχουμε τη δυνατότητα να
συμμετέχουμε σε έναν ολόκληρο κύκλο συζητήσεων για την
έκρηξη του 1968.

Άννα Αδαμίδη

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Η
άλλη κατηγορία κλήσεων
που απασχολεί το δικαστή-
ριο είναι αυτές που κατα-

γράφονται τις επόμενες ώρες της
δολοφονίας του Φύσσα και δεί-
χνουν την προσπάθεια συγκάλυ-
ψης του ρόλου της Χ.Α στην επίθε-
ση: γίνονται κλήσεις μεταξύ Ρου-
πακιά, Πατέλη και Λαγού μέχρι τα
ξημερώματα της 18/9 αλλά και
κλήσεις με την Μ. Μικελάτου, σύ-
ζυγο του Ρουπακιά.

Επιπλέον διαβάστηκαν απομα-
γνητοφωνήσεις κλήσεων που έγι-
ναν τις επόμενες ημέρες και δεί-
χνουν ότι αυτά που μετέφεραν οι
αυτόπτες μάρτυρες με τις καταθέ-
σεις τους στο δικαστήριο δεν ήταν
«περιρρέουσα ατμόσφαιρα» ή
αφήγηση των ΜΜΕ, κάθε άλλο: οι
εμπλεκόμενοι και ο περίγυρός
τους γνώριζαν ποια ήταν η δράση
της Χρυσής Αυγής γενικά, αλλά
και ο ρόλος της στη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα συγκεκριμένα.
Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα
που ακολουθεί, από συνομιλία της
Χ. Ρουπακιά στις 21/9 (Α: η Χ.Ρου-
πακιά, Β: η καλούμενη):

«Β: […] Γιατί δεν φεύγεις; Βλέπεις
ότι από αυτή την οργάνωση, ότι εί-
ναι εγκληματική οργάνωση και
φαίνεται ότι είναι εγκληματική ορ-
γάνωση και που αν θελήσεις να
φύγεις κινδυνεύεις […] Όταν βλέ-
πω αυτό το πράγμα, αυτή τη στρα-
τιωτική αυτή… που είδα τρόμαξα.
Αυτό που είδα στην τηλεόραση…

Α: Δεν είναι όλοι έτσι. […] Είναι μια
ομάδα ασφαλείας, δεν είναι όλοι
έτσι.

[…]

Β: […] έχουν τάγματα παντού,
έχουν τάγματα ασφαλείας παντού,
τάγματα κρούσης δεν ξέρω πώς
τα λένε, κρούσης εφόδου δεν ξέ-
ρω πώς τα λένε.

Α: Εφόδου λέγεται.

Β: Ε εφόδου, από αυτό. Λοιπόν,
[...] εγώ τον Κασιδιάρη τον έβλεπα
που μίλαγε στην τηλεόραση και
γύριζε και έλεγε ‘εγώ δεν τον ξέ-
ρω’ […] μου ήρθε να, να πάω εκεί
να τον πιάσω από το λαιμό και να
του πω ‘ρε κερατά ποιος τους εκ-
παίδευσε γι’ αυτό το θέμα, ποιος
τους έκανε να γίνονται δολοφό-
νοι;’ […] Αυτοί είναι εγκληματίες
ρε, έχω άδικο πες μου; […] Σκέ-
φτομαι παράλογα αυτή τη στιγμή;

Α: Όχι δε σκέφτεσαι παράλογα.» 

“Ρε κερατά
ποιος τους
εκπαίδευσε;”

23:19: Ο Ι. Άγγος ειδοποιεί
τον Ι. Καζαντζόγλου.

23:21: Ο Ι. Καζαντζόγλου
συνομιλεί με τον Γ. Πατέλη.

23:26: Ο Γ. Πατέλης συνο-
μιλεί με τον I. Λαγό.

23:28: Αποστέλλεται το μή-
νυμα από τον υπολογιστή
της Τοπικής Οργάνωσης
Νίκαιας: «Όλοι τώρα στην
Τοπική. Όσοι είσαστε κον-
τά. Δεν θα περιμένουμε μα-
κρινούς. Τώρα».

23:28-23:50: Πολλά από τα
μέλη της Ασφάλειας κα-
λούν τους Πατέλη και Κα-

ζαντζόγλου. Ανάμεσά τους
οι κατηγορούμενοι Ι. Κομιά-
νος, Γ. Σταμπέλος, Ι. Δή-
μου, Γ. Τσακανίκας, Γ. Ρου-
πακιάς, Αρ. Χρυσαφίτης. 

23:50: Τελικό μήνυμα Λα-
γού στον Πατέλη. 

00:09: Ο Ι. Άγγος συνομιλεί
με τον Γ. Πατέλη.

00:11: Ο Γ. Σταμπέλος συ-
νομιλεί με τον Γ. Ρουπακιά
και στη συνέχεια καλεί
απευθείας τον Ι. Λαγό (κατά
δήλωσή του, τον ενημερώ-
νει για τη σύλληψη Ρουπα-
κιά).

00:15: ο Ι. Λαγός συνομιλεί
με τον Γ. Πατέλη.

00:17: ο Γ. Ρουπακιάς συ-
νομιλεί με τον Γ. Πατέλη.

00:22: ο Γ. Ρουπακιάς συ-
νομιλεί με τον Γ. Πατέλη.

00:28: ο Γ. Ρουπακιάς συ-
νομιλεί με τον Γ. Πατέλη.

00:30: ο Ι. Λαγός συνομιλεί
με τον Γ. Πατέλη.

00:37: ο Ν. Μιχαλολιάκος
συνομιλεί με τον Λαγό.

00:38: ο Ι. Λαγός συνομιλεί
με τον Γ. Πατέλη.

00:39: ο Γ. Ρουπακιάς συ-
νομιλεί με τον Γ. Πατέλη.

Α
ποκαλυπτικά ήταν τα έγγραφα 275 και 276 που ανα-
γνώστηκαν στις 21 και 22/3 (236η και 237η ημέρα).
Πρόκειται για το σύνολο των κλήσεων που έγιναν το

βράδυ της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα, στις οποίες συμ-
περιλαμβάνονται πλέον και επικοινωνίες με μέλη της ηγεσίας,
και του ίδιου του Μιχαλολιάκου, μετά την άρση απορρήτου. Η
έκθεση των επικοινωνιών συνοδεύεται και με σχεδιάγραμμα
που εξέδωσε η αστυνομία, που δίνει πλέον την πλήρη και
γλαφυρή εικόνα της ενεργοποίησης του δολοφονικού μηχανι-
σμού της Χρυσής Αυγής. Η ιεραρχία είναι εμφανής και η τα-
χύτητα με την οποία εκτελούνται οι εντολές αστραπιαία. Επι-
πλέον με βάση το ποιες κεραίες ενεργοποιούνται από τους
κατηγορούμενους που κάνουν κλήσεις, αποδεικνύεται το ποι-
οι ήταν παρόντες στο σημείο της επίθεσης.

Ο Γιάννης Άγγος, κατηγορούμενος για συμμετοχή στη δο-
λοφονία, βρισκόταν στο καφέ Κοράλλι μετά τις 11 το βράδυ
της 17/9. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από αυτόπτες μάρτυρες
που τον αναγνώρισαν. Αρχικά οι φίλοι του Παύλου Φύσσα, ο
Π. Σεϊρλής από φωτογραφίες, οι Ν. Μαντάς και Μ. Ξυπόλη-
τος κοιτώντας τους κατηγορούμενους στην αίθουσα του δι-
καστηρίου, κατέθεσαν ότι ο Άγγος ήταν μαζί με άλλους δύο
σε κοντινό τραπέζι και παρακολουθούσε την δική τους πα-
ρέα. Ο Δ. Δημητράκος, ιδιοκτήτης του «Κοράλλι», είπε ότι
γνωρίζει τον Άγγο και ότι ήταν εκείνο το βράδυ στο μαγαζί
του. Τέλος, ο Δ. Χατζησταμάτης, αυτόπτης μάρτυρας που
προσπάθησε να «διαμεσολαβήσει» για να μη γίνει επεισόδιο,
κατέθεσε ότι αυτός στον οποίο μίλησε με σκοπό να απομα-
κρυνθούν οι χρυσαυγίτες ήταν ο Άγγος. Ο κατηγορούμενος
είναι μέλος του τάγματος εφόδου της Νίκαιας και ειδοποιεί
στις 23:19 τον (επίσης κατηγορούμενο) Καζαντζόγλου, υπεύ-
θυνο πολιτικής δράσης (δηλαδή υπεύθυνο του τάγματος),
ότι εντόπισε την παρέα του Παύλου Φύσσα, πράγμα που συ-
νάδει με τις καταθέσεις των θυμάτων για επίμονα βλέμματα
των χρυσαυγιτών και ειδοποιήσεις προς άλλους από κινητό.

Ιεραρχικά

Σύμφωνα με το αρχείο των τηλεφωνημάτων, οι επικοινω-
νίες ανεβαίνουν ιεραρχικά μέσα στα επόμενα λεπτά: ο Κα-
ζαντζόγλου μιλάει με τον Πατέλη (πυρηνάρχη Νίκαιας), ο Πα-
τέλης μιλάει με τον Λαγό (περιφερειάρχη Πειραιά) και, 9 λε-
πτά μετά τον εντοπισμό των θυμάτων, ο Πατέλης στέλνει
από υπολογιστή μήνυμα στα μέλη του τάγματος να έρθουν
άμεσα στα «γραφεία» της τοπικής. Σε αυτό συνηγορεί και η
κατάθεση της Χ. Ρουπακιά, αδελφής του δολοφόνου. Αν και
η γραμμή της στο ακροατήριο ήταν ότι το μαχαίρωμα έγινε
«σε άμυνα», η Ρουπακιά κατέθεσε ότι ο αδερφός της βρέθη-
κε στη Νίκαια μετά από ειδοποίηση στο κινητό ότι «κάτι συμ-
βαίνει με την τοπική». Αυτό που ίσως η ίδια έλπιζε να είναι
μια απλή λεπτομέρεια, επιβεβαιώνει ότι η συγκρότηση του
τάγματος έγινε στη Νίκαια και ότι κανείς δε βρέθηκε τυχαία
στο Κερατσίνι, ενώ πλέον αποτυπώνεται και επίσημα στα
αναγνωστέα έγγραφα.

Στα επόμενα 12 λεπτά μετά το μήνυμα Πατέλη, ακολου-
θούν κλήσεις των μελών που το έλαβαν, ζητώντας πληροφο-
ρίες για τη δράση στην οποία καλούνται. Στις 23:50 ο Λαγός
στέλνει μήνυμα στον Πατέλη και το τάγμα αποχωρεί από τη
Νίκαια. Για τα επόμενα 15 λεπτά στα περισσότερα τηλέφωνα
σταματάνε οι επικοινωνίες. Είναι η ώρα που το τάγμα εξαπο-
λύει την επίθεση στην παρέα του Παύλου Φύσσα και ο Ρου-
πακιάς φτάνει στο σημείο για να ολοκληρώσει τη δολοφονία.
Στις 00:04 γίνεται η πρώτη κλήση από αστυνομικό ΔΙΑΣ στο
ΕΚΑΒ (έγγραφο 62), δηλαδή ο Παύλος Φύσσας είναι ήδη μα-
χαιρωμένος. Έχουν περάσει μόλις 55 λεπτά από τον εντοπι-
σμό του στο καφέ και μόλις 14 λεπτά από το μήνυμα Λαγού!

Από τις 00:09 (πλέον έχει γίνει η σύλληψη), που ο Άγγος
μιλάει με το Λαγό, και για την επόμενη μισή ώρα, οι επικοινω-
νίες συνεχίζονται και ακολουθούν ξανά την ίδια ιεραρχική
διαδρομή, φτάνοντας αυτή τη φορά μέχρι τον Μιχαλολιάκο,
ο οποίος συνομιλεί με το Λαγό στις 00:37.

Αφροδίτη Φράγκου

Έτσι δολοφόνησαν τον Παύλο Φύσσα

Μία μόλις ημέρα μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στις 19/9/13, ο Πατέ-
λης δέχεται κλήση στο κινητό του από τα κεντρικά «γραφεία» της Μεσογείων, από
τον βουλευτή και περιφερειάρχη Λαγό, στην οποία γίνεται εμφανές ότι σχεδόν
αμέσως η Χρυσή Αυγή είχε πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσης. Επιπλέον
από τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται είναι καθαρό ότι η ηγεσία της Χρυσής
Αυγής ξέρει πολύ καλά ότι δεν επρόκειτο για συμπλοκή, αφού κάνει τη διάκριση
«δικοί μας» και «αυτοί» και κάνει λόγο για κυνηγητό: 

«Λαγός: Γιώργο πες μου αλήθειες για να μη σας γαμήσω τώρα γιατί έχω αρχίσει
και τρελαίνομαι. Λοιπόν εδώ υπάρχει δικογραφία και υπάρχουν μαρτυρίες των ΔΙΑ-
δων που λένε ότι εσείς κυνηγάγατε τρία άτομα. Λοιπόν, εσύ μου λες για δεκαπέντε
άτομα. […] Εδώ λέει του Γερμενή […] του είπαν το σκηνικό ακριβώς. Ότι ήταν κα-
μιά δεκαπενταριά-εικοσαριά δικοί μας και κυνηγάγανε δυο-τρεις από δαύτους. Το
ίδιο ακριβώς λέει και η δικογραφία μέσα. Πώς έγιναν τα πράγματα; Έγιναν έτσι;

Πατέλης: όχι, όχι, όχι».
(από έκθεση απομαγνητοφώνησης που διαβάστηκε κατά την 238η δικάσιμο

27/3 και περιλαμβάνεται στο έγγραφο 276)

Λαγός - ΕΛΑΣ: Ανοιχτό κανάλι
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ΣΧΟΛΕΙΑ
Συνέχεια από τη σελίδα 3

“Στην Κω και στην Νίσυρο είμαστε πάνω
από 200 αναπληρωτές. Δηλαδή πάνω από τα
2/3 της δημόσιας εκπαίδευσης καλύπτονται
από αναπληρωτές. Για να βρεις σπίτι στην Κω
χρειάζεται να πληρώσεις 300 ευρώ το μήνα,
στις Κυκλάδες 450. Πώς γίνεται να ζήσεις με
850 ευρώ. Τα μισά τα χαλάμε στα μεταφορι-
κά που τα πληρώνουμε από την τσέπη μας,
και τα υπόλοιπα για τις άμεσες ανάγκες μας.
Φτάνει το τέλος του μήνα και ζητιανεύουμε.
Στις Κυκλάδες υπάρχουν αναπληρωτές που
μέχρι τα Χριστούγεννα έμεναν σε σκηνές. Και
οι τραγωδίες δεν είναι μόνο οικονομικές.
Ολόκληρες οικογένειες χωρίζονται, αλλού η
μητέρα με το ένα παιδί, αλλού ο πατέρας με
το άλλο. Κάθε χρόνο παίζουμε τζακ-ποτ για
το πού θα καταλήξει ο διορισμός μας. Και
υπάρχουν συνάδελφοι που το κάνουν αυτό
για μια δεκαετία και βάλε. Πόσο να αντέξεις
με μια βαλίτσα στο χέρι κάθε χρόνο χωρίς
μέλλον και σταθερότητα;” αναρωτιέται η Έρη
Κολέζη, αναπληρώτρια θεατρολόγος στην
Α/Βάθμια εκπαίδευση και προσθέτει,“Το πρό-
βλημα είναι πολύ έντονο στα νησιά. Γι' αυτό
και τις προηγούμενες μέρες έγινε ένας μι-
κρός ξεσηκωμός στην Κω. Κάναμε συνέλευ-
ση, δώσαμε προκηρύξεις και μοιράσαμε
γράμμα στους γονείς των παιδιών που ζητά-
με την στήριξή τους. Ο Σύλλογός μας στηρί-
ζει την κινητοποίηση της Αθήνας, αλλά οργα-
νώνει την Παρασκευή 30/3 κινητοποιήσεις και
τοπικά μπροστά στα επαρχεία της Κω και της
Νισύρου για όσους συναδέλφους δεν κατα-
φέρουν να βρεθούν στην μεγάλη συγκέντρω-
ση της Αθήνα”.

Στην επιστολή προς τους γονείς των παι-
διών που μοιράστηκε από τους αναπληρωτές
στα σχολεία των Δωδεκανήσων τονίζεται με-
ταξύ άλλων, “Αγαπητοί γονείς, ΑΝΑΠΛΗΡΩ-
ΤΕΣ, είμαστε όλοι και όλες εμείς που κάθε
χρόνο αναπληρώνουμε τους εαυτούς μας
χωρίς κανέναν προγραμματισμό για το που
θα βρεθούμε την επόμενη χρονιά, δεν καλύ-
πτουμε ή αναπληρώνουμε έκτακτα κενά αλλά
μόνιμες και διαρκείς ανάγκες της δημόσιας
Παιδείας (...) Η απάθεια και η μιζέρια ΔΕΝ
μας ταιριάζει, η αδιαφορία του Υπουργείου
δεν μας πρέπει. Αντιμετωπίζουμε τις συνθή-
κες με σθένος και αγωνιστική δράση και αυτό
τους φοβίζει. (...) Αγαπάμε τη δουλειά μας,
το βλέπετε καθημερινά μέσα από τις μεγάλες
προσπάθειες μας, μέσα από το χαμόγελο των
παιδιών σας. Γι’ αυτό και θέλουμε να την κά-
νουμε καλύτερα και με αξιοπρέπεια. Σας ζη-
τάμε λοιπόν να σταθείτε δίπλα μας στο αίτη-
μα μας για μόνιμο διορισμό των “αναπληρω-
τών” εκπαιδευτικών. Με τη στήριξη σας σ’
αυτόν τον αγώνα να είστε σίγουροι ότι θα
βοηθήσετε να δημιουργηθεί η σημαντικότερη
συνθήκη για την αναβάθμιση του ελληνικού
σχολείου: σταθερότητα και οργάνωση στο
σχολικό περιβάλλον”. 

“Στην συνέλευση που πραγματοποιήθηκε
στην Ξάνθη την Δευτέρα 26/3 πάρθηκε από-
φαση για συμμετοχή στη συγκέντρωση της
Θεσσαλονίκης την Παρασκευή 30/3 στη
1.30μμ στο άγαλμα Βενιζέλου, ενώ την Πέμ-
πτη 29/3 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση
στην κεντρική πλατεία της Ξάνθης. Την Πα-
ρασκευή στις 12μεσ όσοι βρεθούμε στη Θεσ-

σαλονίκη θα πάρουμε πρώτα μέρος στην πα-
ράσταση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρω-
τοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ.Μακεδονίας
στην Θεσσαλονίκη και μετά θα ακολουθήσει
πορεία μέχρι το σημείο συγκέντρωσης στο
αγ. Βελιζέλου”, αναφέρει ο Τζεμαλή Μηλια-
ζήμ, εκπαιδευτικός από την Ξάνθη.

Xανιά

“Στην Γενική Συνέλευση που έκανε η Τοπι-
κή ΕΛΜΕ στα Χανιά αποφασίσαμε να κατέ-
βουμε μαζικά στην κινητοποίηση της Αθήνας
την Παρασκευή 30/3. Την Πέμπτη 29/3 θα
πραγματοποιήσουμε απογευματινό συλλαλη-
τήριο. Οι κινητοποιήσεις των τελευταίων
εβδομάδων δείχνουν την οργή των αναπλη-
ρωτών. Δυστυχώς η ηγεσία της ΟΛΜΕ αντί
να οργανώσει τον αγώνα και να διεκδικήσει
μόνιμες προσλήψεις εκπαιδευτικών προσπα-
θεί να καλμάρει την οργή τους. Την Πέμπτη

22/3 η ΟΛΜΕ οργάνωσε ημερίδα για τους
αναπληρωτές στο Ηράκλειο καλώντας τα ΔΣ
τους αιρετούς και έναν αναπληρωτή από κά-
θε σχολείο. Αυτό αποδεικνύει πόσο μεγάλη
είναι η πίεση που δέχονται. Όμως δεν υπάρ-
χει καμιά περίπτωση το χρόνιο ζήτημα της
ομηρίας των αναπληρωτών να λυθεί με ημε-
ρίδες. Χρειάζονται αγώνες και αυτό το κατα-
λαβαίνει πολύ κόσμος. Γι'αυτό και σε όλες τις
ΕΛΜΕ της Κρήτης έχουν παρθεί αποφάσεις
για κατέβασμα στην κινητοποίηση της Αθή-
νας”, εξηγεί η Δώρα Κιντή, καθηγήτρια στα
Χανιά από το δίκτυο αντικαπιταλιστών εκπαι-
δευτικών “Η Τάξη μας”. 

“Ο αγώνας που δίνουν οι αναπληρωτές εί-
ναι κομμάτι του συνολικότερου αγώνα που δί-
νουν οι εργαζόμενοι σε όλο το δημόσιο ενάν-
τια στις ελλείψεις προσωπικού που πλέον εί-
ναι τραγικές. Έχουμε φτάσει σε σημείο οι δο-
μές της εκπαίδευσης να μην μπορούν να λει-

τουργήσουν κανονικά. Ταυτόχρονα ο αγώνας
των αναπληρωτών είναι αγώνας για την υπε-
ράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων. Αν μι-
λάμε για την εκπαίδευση οι ελαστικά εργαζό-
μενοι ξεπερνάνε το 20% των εργαζόμενων σε
αυτή. Καταγγέλλουμε την κυβέρνηση που
ακόμα και στην τελευταία συνάντηση της
ΔΟΕ με την ΟΛΜΕ, με τους αναπληρωτές
έξω από το υπουργείο, δήλωσε ευθαρσώς ότι
δεν πρόκειται να κάνει κανένα νέο διορισμό
αν δεν τελειώσει η τέταρτη αξιολόγηση. Αυτή
η κυνική ομολογία της μνημονιακής κατρακύ-
λας δεν γίνεται αποδεκτή”, υπογραμμίζει ο
Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος του Συλλόγου Δα-
σκάλων Χανίων τονίζοντας πως η κυβέρνηση
κινείται σε αντίθετη  κατεύθυνση ετοιμάζον-
τας σφαγή στις θέσεις εργασίας στην εκπαί-
δευση από το νέο χρόνο με τις εγγραφές
στην πρώτη δημοτικού αλλά και με την πλήρη
διάλυση της ειδικής αγωγής. 

“Από την μεριά μας καλούμε όσους από
τους συναδέλφους μπορούν να ανέβουν στην
Αθήνα και καλύπτουμε τα έξοδά τους. Ταυτό-
χρονα την ίδια ώρα με την κινητοποίηση της
Αθήνας και στα Χανιά θα πραγματοποιήσου-
με συγκέντρωση για όσους συναδέλφους δεν
θα έχουν καταφέρει να ανέβουν στην κεντρι-
κή κινητοποίηση της Αθήνας”, ανέφερε ο Σ.
Ρίζος εξηγώντας τον σημαντικό ρόλο που
έχει παίξει στην οργάνωση του αγώνα το Συν-
τονιστικό των Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών
που έχει συσταθεί εδώ και χρόνια στην πόλη.

“Υπάρχει μεγάλη ενεργοποίηση των συνα-
δέλφων πανελλαδικά. Αυτό είναι ορατό και
αναγκάζει και τις ηγεσίες να κινηθούν. Το
βλέπουμε σε διάφορα σημεία. Έχουν ενεργο-
ποιηθεί επιτροπές αναπληρωτών από όλες
τις ειδικότητες. Τις τελευταίες μέρες είδαμε
μετά από καιρό να ενεργοποιούνται ξανά οι
καλλιτέχνες εκπαιδευτικοί διεκδικώντας το
μερίδιο προσλήψεων που τους αναλογεί. Εί-
δαμε τους συναδέλφους Θεατρολόγους να
έχουν μαζική παρουσία. Η Παρασκευή 30/3
είναι η τελευταία μέρα πριν τις διακοπές του
Πάσχα. Πάρα πολλοί συνάδελφοι καταλαβαί-
νουν πως η επιτυχία αυτής της κινητοποίησης
θα μας δώσει ώθηση για να κλιμακώσουμε
μετά τις διακοπές. Πλέον δεν χωράνε πισω-
γυρίσματα. Θέλουμε απεργίες, όχι 3ωρες
στάσεις εργασίας, αλλά 48ωρες επαναλαμ-
βανόμενες μέχρι να δικαιωθούμε. Εδώ που
έχουμε φτάσει πρέπει να πάμε αυτή τη μάχη
μέχρι τέλος. Ζητάμε από τη ΔΟΕ και την ΟΛ-
ΜΕ να μην κάνουν πίσω. Να στηρίξουν με
απεργίες τον αγώνα μέχρι τέλος”, εξηγεί ο
Νίκος Κουράκης, αναπληρωτής δάσκαλος μέ-
λος του Δικτύου Αντικαπιταλιστών Εκπαιδευ-
τικών “Η Τάξη Μας”. 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο
Παιδείας οργανώνει την Πέμπτη, 29/3 στις
2:30 μ.μ. ο Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλ-
λογος Θεατρολόγων – Π.Ε.ΣΥ.Θ. ζητώντας τ
ην επαναφορά του μαθήματος της Θεατρικής
Αγωγής στην Ε� και ΣΤ� τάξη του Δημοτικού
Σχολείου, την εξίσωση δικαιωμάτων μονίμων
και αναπληρωτών, τους Μόνιμους διορισμούς
για την κάλυψη όλων των αναγκών στην εκ-
παίδευση.

Συντονισμένοι, θα νικήσουμε! ΔΗΜΟΙ

Ε
κατοντάδες συμβασιούχοι – παρατασι-
ούχοι των δήμων συγκεντρώθηκαν το
πρωί της Τρίτης 27/3, έξω από το Υπουρ-

γείο Εσωτερικών, στη μεγαλύτερη ίσως συγ-
κέντρωση από την αναζωπύρωση του αγώνα
εδώ και τρεις βδομάδες. 

Αυτή η βδομάδα είναι ίσως η κρισιμότερη κα-
θώς στο τέλος του Μάρτη λήγει η παράταση
των συμβάσεων που είχαν κερδίσει με την με-
γάλη απεργία πέρυσι το καλοκαίρι. Ο υπουρ-
γός Εσωτερικών Π.Σκουρλέτης δήλωσε ότι μέ-
σω ΑΣΕΠ θα γίνουν μόνιμες προσλήψεις στους
δήμους.  Ωστόσο οι χιλιάδες συμβασιούχοι που
εργάζονται εδώ και χρόνια με παρατάσεις των
συμβάσεών τους, καταγγέλουν ότι η διαδικασία
του ΑΣΕΠ τους αφήνει εκτός εργασίας και
τους αντικαθιστά με καινούργιους εργαζόμε-
νους. Όπως επανειλημμένα δε έχουν δηλώσει,
ο αγώνας τους δεν είναι ανταγωνιστικός με
τους ανέργους που δηλώνουν συμμετοχή στη
διαδικασία των προσλήψεων. Οι ανάγκες στις
υπηρεσίες των δήμων είναι τόσο μεγάλες, που
για να καλυφθούν χρειάζεται τόσο η μονιμοποί-
ηση των τωρινών συμβασιούχων, όσο και η
πρόσληψη νέων εργαζόμενων.

“Το αίτημά μας είναι ένα και μοναδικό. Εδώ
και τώρα μετατροπή των συμβάσεών μας σε
αορίστου” είπε η Μαργαρίτα, εργαζόμενη στο
δήμο Κερατσινίου και μέλος της επιτροπής που
συναντήθηκε με αξιωματούχους του Υπουργεί-
ου. “Τους δώσαμε διορία μέχρι το μεσημέρι να
μας απαντήσουν. Τους είπαμε ότι δεν δεχόμα-
στε παράταση παρά μόνο μέχρι να γίνει εφαρ-
μογή του νόμου Παυλόπουλου. Ξεκαθαρίσαμε
ότι αν δεν έχουμε απάντηση μέχρι το μεσημέρι,
από αύριο δεν θα δουλέψει κανείς συμβασιού-
χος σε κανένα δήμο. Αποχη και κατάληψη παν-
τού” δήλωσε μετά της συνάντηση.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και συμβασι-
ούχοι από μια σειρά δήμους εκτός Αττικής, ενώ
το Συνδικάτο ΟΤΑ καλούσε σε στάση εργα-
σίας.

“Δώσαμε έναν μεγάλο αγώνα το καλοκαίρι
αλλά τώρα ο διαγωνισμός μας αφήνει απ'έξω.
Ζήτημα είναι αν ένα 10% από εμάς θα προσλη-
φθεί. Κι αν φύγει κόσμος που δουλεύει χρόνια
κι έχει την εμπειρία θα υπάρχουν συνέπειες και
στην ποιότητα των υπηρεσιών των δήμων” μας
λέει εργαζόμενη από το δήμο Καλλιθέας. 

“Πολλοί από εμάς δουλεύουμε ακόμα κι 60
μήνες με παρατάσεις των συμβάσεων. Καταλα-

βαίνεις ότι υπάρχει εμπειρία. Δεν μπορεί να
διώχνεις αυτόν που οδηγάει τόσα χρόνια το
σκουπιδιάρικο και να βάζει στη θέση του κάποι-
ον χωρίς εμπειρία. Θα γίνει ζημιά. Αντίθετα
μπορεί να κρατήσει εμάς και να βγάλει νέα
προκήρυξη για να προσληφθούν κι άνεργοι,
προκειμένου να στελεχωθούν όλες οι θέσεις.
Ανάγκες υπάρχουν άλλωστε” μας λέει η Άννα
που έχει έρθει από τη Λάρισα. 

Μεγάλη είναι και η συζήτηση μεταξύ των ερ-
γαζομένων για τη συνέχεια του αγώνα. Η έλλει-
ψη κινητοποιήσεων από τη μεριά της ΠΟΕ ΟΤΑ
για το ζήτημα έχει φουντώσει τη συζήτηση για
τη μάχη του περασμένου καλοκαιριού, για τα
παραδείγματα συντονισμού από τα κάτω, για
την ανάγκη να βγουν σε αγώνα και οι μόνιμοι
εργαζόμενοι, για τα επόμενα βήματα της μά-
χης. “Αν το καλοκαίρι κρατάγαμε την απεργία
μερικές μέρες ακόμα θα τα είχαμε κερδίσει
όλα. Τότε ήταν η κρίσιμη στιγμή” λέει σε ένα
πηγαδάκι εργαζόμενος από το δήμο Γαλατσί-
ου. “Γιατί και τώρα άμα πούμε ότι σταματάμε
να μαζεύουμε τα σκουπίδια δεν θα έχουμε απο-
τέλεσμα νομίζεις; Μη μαζέψεις για 4 μέρες –
μια βδομάδα τα σκουπίδια και θα σου πω εγω...
Έτσι θα πάρουμε και τους μόνιμους μαζί μας”
του απαντάει συναδέλφισσά του από το δήμο
Ν.Ιωνίας. 

Βοήθεια στο Σπίτι

Σε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 29/3 καλούν
οι εργαζόμενοι του Βοήθεια στο Σπίτι. Οι απερ-
γοί θα πραγματοποιήσουν πανελλαδικό συλλα-
λητήριο στις 10πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

Μιλήσαμε με το Νίκο Χατζάρα, εργαζόμενο
στο ΒσΣ και μέλος του Σωματείου Εργαζομέ-
νων στο δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, στη
Θεσσαλονίκη: “Κατεβαίνουμε σε πανελλαδική
κινητοποίηση την Πέμπτη σε συνέχεια μια σει-
ράς τοπικών δράσεων που έγιναν την περασμέ-
νη βδομάδα και της στάσης εργασίας που κά-
ναμε την περασμένη Τετάρτη. Την προηγούμε-
νη μέρα της απεργίας μας θα διαδηλώσουμε
στη Θεσσαλονίκη που έρχεται να μιλήσει ο Τσί-
πρας και την Πέμπτη κατεβαίνουμε όλοι στην
Αθήνα. Ο αγώνας μας είναι κομμάτι του αγώνα
που δίνουν οι συμβασιούχοι στους δήμους και
σε όλο το δημόσιο για μόνιμη και σταθερή ερ-
γασία. Διεκδικούμε τη μετατροπή των συμβά-
σεών σε αορίστου χρόνου, τη διασφάλιση του
θεσμού και την αποπληρωμή των δεδουλευμέ-
νων μας, γιατί πολλές πληρωμές έχουν καθυ-
στερήσει και αρκετός κόσμος είναι απλήρωτος
τρεις και παραπάνω μήνες”. 

Σ
υνεχίζουν τη μάχη ενάντια στις απολύ-
σεις συμβασιούχων κι επικουρικών, οι
εργαζόμενοι στην Υγεία, έχοντας μπρο-

στά τους τους επόμενους απεργιακούς σταθ-
μούς. Την Πέμπτη 29 Μάρτη η ΠΟΕΔΗΝ καλεί
σε παναττική στάση εργασίας 12μεσ – 3μμ και
συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας και στις
25 Απρίλη έχει κηρύξει 24ωρη απεργία για όλη
τη χώρα, στάση εργασίας για τα νοσοκομεία
της Αττικής και διαδήλωση από την 1η ΥΠΕ
προς τα Υπουργεία Εργασίας και Υγείας. Στά-
ση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο
Υγείας προκήρυξε την Παρασκευή 30/3 η
ΟΕΝΓΕ, η ομοσπονδία των νοσοκομειακών για-
τρών.

Μιλήσαμε με την Κατερίνα Πατρικίου, γ.γ
του Συλλόγου Εργαζομένων στο νοσοκομείο
Αγ.Σάββας. “Στα νοσοκομεία οι μισές σχεδόν
οργανικές θέσεις καλύπτονται από εργαζόμε-
νους με διάφορα είδη μη μόνιμων συμβάσεων.
Έχουμε επικουρικούς που μπορεί να εργάζον-
ται στην ίδια θέση ακόμα και 8 χρόνια που ση-
μαίνει ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγ-
κες κι έχουν αποκτήσει μια τεράστια εμπειρία
κι εξειδίκευση στον τομέα τους. Χιλιάδες από
αυτούς απειλούνται με απόλυση μέχρι το τέ-
λος της χρονιάς. Οργανώνουμε την επιτυχία
της στάσης εργασίας και τη συγκέντρωση της
Πέμπτης 29/3, όπως και την απεργία στις 25/4.

Με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχου-
με μπροστά μας συνεχίζουμε μια μακρά αγω-
νιστική πορεία ήδη από την περασμένη χρονιά
που έχει φέρει αποτελέσματα. Τον Νοέμβρη
κερδίσαμε να ανανεωθούν οι συμβάσεις των
συναδέλφων που εργάζονται μέσω ΟΑΕΔ, για
έναν ακόμα χρόνο, τη στιγμή που θα απολύον-
ταν σε ένα μήνα. Το Σεπτέμβρη κερδίσαμε
ανανεώσεις για ένα μεγάλο κομμάτι επικουρι-
κών. Πιο πρόσφατο παράδειγμα, την περασμέ-

νη βδομάδα, κερδίσαμε την ανανέωση μέχρι
τέλος Γενάρη του 2019, των επικουρικών που
θα απολύονταν το Μάρτη και τον Απρίλη. 

Αυτά τα έχουμε καταφέρει με τις απεργίες
και τις κινητοποιήσεις μας και με βασικό το
ρόλο που έχει παίξει το Συντονιστικό των Νο-
σοκομείων. Όχι υποτιμώντας τις κινητοποι-
ήσεις που κηρύσσει η ΠΟΕΔΗΝ, αλλά οργα-
νώνοντας τη συμμετοχή και παίρνοντας και
τον έλεγχό τους πολλές φορές. Έτσι έχουμε
αναγκάσει την ομοσπονδία να καλύπτει τις
πρωτοβουλίες που παίρνονται από τα κάτω.
Όπως η κινητοποίηση για τους συμβασιού-
χους του ΟΑΕΔ στις 29 Νοέμβρη πέρυσι ή αυ-
τή που έχουμε μπροστά μας στις 25 Απρίλη.
Και οι δύο κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τις
συνελεύσεις που οργάνωσε το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων. 

Συνεχίζουμε γιατί είναι βασική επιλογή της
κυβέρνησης να δίνει λεφτά για εξοπλισμούς κι
όχι για τις ανάγκες μας. Μόνο με τις απεργίες
μας θα επιβάλουμε ότι αυτό θα σταματήσει,
θα δοθούν χρήματα για τα νοσοκομεία, θα μεί-
νουν όλοι στη δουλειά και θα προσληφθούν
όλοι όσοι χρειάζονται για να λειτουργεί το
ΕΣΥ όπως πρέπει. Μόνο με τις απεργίες θα
σπάσουν τα μνημόνια”. 

Στην προκήρυξή που εξέδωσε το Συντονιστι-
κό Νοσοκομείων για τις 29 Μάρτη καλεί “στη
μαζικοποίηση της στάσης εργασίας των νοσο-
κομείων της Αττικής και στην οργάνωση μαζι-
κών Γενικών Συνελεύσεων, επιτροπών αγώνα
και συντονισμού, προκειμένου από τα κάτω και
στο δρόμο να επιβάλλουμε στην κυβέρνηση τις
μαζικές προσλήψεις και τη χρηματοδότηση
του ΕΣΥ και όχι την εξυπηρέτηση του ληστρι-
κού χρέους και των λαμογιών της Νοβάρτις”.

Πάτρα

Στάση εργασίας και πορεία προς την 6η
ΥΠΕ πραγματοποίησε την Τρίτη 27/3 το σωμα-
τείο εργαζομένων του νοσοκομείου του Ρίου
στην Πάτρα σε συνεργασία με συνδικάτα και
φορείς της περιοχής.

Όπως μετέφερε στην Εργατική Αλληλεγγύη
η Κατερίνα Αγγέλη, εργαζόμενη στο νοσοκο-
μείο του Ρίου και μέλος της ΕΑΠ – Νυστέρι Ρί-
ου, “καλέσαμε όλους τους εργαζομένους να
συμμετέχουν μαζικά δηλώνοντας την αντίθεσή
τους με τη μείωση των κρατικών δαπανών για
την Υγεία κατά 4,7 δις, που συνεπάγεται την
αύξηση του κόστους της Υγείας για τον λαό
και το άνοιγμα της πίσω πόρτας στην ιδιωτικο-
ποίηση των νοσοκομείων μέσω χορηγιών-φι-
λανθρωπιών.

Καλέσαμε όλες και όλους να διαδηλώσουν
για τον περιορισμό των μόνιμων προσλήψεων
στην Υγεία. Την ώρα που οι κενές θέσεις ερ-
γασίας ξεπερνούν τις 30.000 και οδηγούν σε
εργασιακή εξουθένωση τους εναπομείναντες
εργαζόμενους η κυβέρνηση προωθεί τις ελα-
στικές μορφές εργασίας - προσλήψεις ομη-
ρίας κι αυτές με το σταγονόμετρο. 

Είναι απαραίτητο αυτή τη στιγμή όλοι οι ερ-
γαζόμενοι να παλέψουμε για την ανατροπή
των μνημονιακών-αντεργατικών μέτρων, για
σύστημα Υγείας δημόσιο και δωρεάν για
όλους, για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού και μονιμοποίηση όλων των εργαζο-
μένων με ελαστικές μορφές εργασίας με πλή-
ρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, για
αυξήσεις στους μισθούς και επαναφορά τους
στα επίπεδα προ μνημονίων, για ένταξη όλων
των εργαζομένων στον κλάδο της Υγείας στα
ΒΑΕ, για πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια δου-
λειάς”. 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Κείμενα: Κυριάκος Μπάνος, Στέλιος Μιχαηλίδης

Μπροστά στο Υπουργείο Παιδείας  στις 16 Μάρτη.

Μπροστά στο Υπουργείο Υγείας  στις 14 Μάρτη.

Μπροστά στο Υπουργείο Εσωτερικών  στις 27 Μάρτη.
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ΕΤΕ  Η μάχη των συντάξεων κλιμακώνεται
Χ

ιλιάδες συνταξιούχοι της Εθνι-
κής Τράπεζας απ' όλη την Ελ-
λάδα βρέθηκαν την Πέμπτη

22/3 σε μια μεγαλειώδη συγκέντρω-
ση στο κέντρο της Αθήνας που
έστειλε το πιο ηχηρό μήνυμα στην
διοίκηση Φραγκιαδάκη αλλά και στην
κυβέρνηση πως δεν πρόκειται να κά-
νουν πίσω από το βασικό τους αίτη-
μα: Κάτω τα χέρια από το ΛΕΠΕΤΕ!

Νέα συγκέντρωση οργανώνεται
από τον ΣΣΕΤΕ την Τετάρτη 28/3
στις 9πμ μπροστά στο κεντρικό κα-
τάστημα της ΕΤΕ στην πλατεία Εθν.
Αντίστασης στην Αθήνα την ώρα
που συνεδριάζει το ΔΣ της Τράπε-
ζας.

Συμπληρώθηκαν ήδη έξι μήνες
από την στιγμή που η διοίκηση
Φραγκιαδάκη σταμάτησε μονομε-
ρώς τη χρηματοδότηση του ΛΕΠΕ-
ΤΕ κόβοντας μέσα σε μια νύχτα τις
επικουρικές παροχές που είχαν πλη-
ρώσει δεκαετίες τώρα οι 16.500
συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας. 

Οι χιλιάδες συνταξιούχοι συγκεν-
τρώθηκαν το πρωί μπροστά στο κεν-
τρικό κτήριο της Εθνικής Τράπεζας
στην πλατεία Εθν. Αντιστάσεως.
Αφού έγιναν ομιλίες από μέλη του
ΔΣ του ΣΣΕΤΕ και κατατέθηκε ψήφι-
σμα στη διοίκηση Φρακιαδάκη ξεκί-
νησαν με πορεία για το μέγαρο Μα-
ξίμου για να συναντήσουν τον πρω-
θυπουργό Τσίπρα.

Μαζί τους βρέθηκαν πολλοί εν
ενεργεία συνάδελφοί τους αφού και
ο ΣΥΕΤΕ είχε προκηρύξει 24ωρη
απεργία στο πλευρό των συναδέλ-
φων τους συνταξιούχων.

“Ήταν μια μεγάλη διαδήλωση με
παλμό που έστειλε μηνύματα προς
όλες τις κατευθύνσεις”, αναφέρει
στην ΕΑ ο Κώστας Λύτρας εργαζό-
μενος στην Εθνική Τράπεζα που πή-

ρε μέρος στην απεργία και την πο-
ρεία της Πέμπτης 22/3, “Έστειλε μη-
νύματα στην διοίκηση της τράπεζας
και στην κυβέρνηση ότι δεν θα ξεμ-
πλέξουν έτσι εύκολα με τη διάλυση
του ΛΕΠΕΤΕ. Έστειλε όμως μηνύμα-
τα και στις συνδικαλιστικές ηγεσίες
πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
να κάνουν πίσω. Δυστυχώς η ηγεσία
του ΣΥΕΤΕ (Σύλλογος εν ενεργεία
υπαλλήλων) ως τώρα δεν έχει κάνει
απολύτως τίποτα για την σωτηρία
του ΛΕΠΕΤΕ και έχει αφήσει στη μοί-
ρα τους τους συνταξιούχους. Η διά-
λυση του ΛΕΠΕΤΕ δεν επηρεάζει μό-
νο τους συνταξιούχους, αλλά θα ση-
μάνει διάλυση των επικουρικών πα-
ροχών για όλους μας και στη συνέ-
χεια διάλυση και της ασφάλισής μας,
του ΤΥΠΕΤ που είναι συνδεδεμένο
με την χρηματοδότηση του ΛΕΠΕΤΕ.

Η απραγία της διοίκησης του ΣΥΕ-
ΤΕ μπροστά στην διάλυση του ΛΕ-
ΠΕΤΕ έχει εξοργίσει πολύ κόσμο.
Νομίζω πως όλη αυτή η οργή θα εκ-
φραστεί στην τακτική εκλογο-απο-
λογιστική Γενική Συνέλευση που θα
πραγματοποιηθεί το Σάββατο 31/3
(ξενοδοχείο Κάραβελ, 9.30πμ). Έρ-
χονται συνάδελφοι απ'όλη την Ελλά-
δα να πάρουν μέρος σε αυτή και εί-
ναι σίγουρο πως ο πρόεδρος του
ΣΥΕΤΕ Αρβανίτης έχει να απολογη-
θεί για την απαράδεκτη στάση του
ως τώρα”.

“Φέρτε πίσω τα κλεμμένα”, “Κάτω
τα χέρια από το ΛΕΠΕΤΕ�”, “Η
ασφάλιση είναι κατάκτηση, δεν είναι
για παζάρια και για διάλυση”,
“Φραγκιαδάκη, Τσίπρα, ακούστε το
καλά τα σχέδιά σας θα μείνουν στα
χαρτιά”, ήταν μερικά από τα συνθή-

ματα που ακούστηκαν από τους χι-
λιάδες συνταξιούχους που πλημμύ-
ρισαν τη Σταδίου.

“Έχουμε τη δύναμη”
“Πρόκειται για μια μεγαλειώδη

συγκέντρωση που αποδεικνύει στην
πράξη τι θα έπρεπε να κάνει ο ΣΣΕ-
ΤΕ τόσο καιρό. Τέρμα πια τα λόγια.
Οι συνταξιούχοι της Εθνικής απέδει-
ξαν σήμερα πως βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή και δεν πρόκειται να
κάνουν πίσω. Συνταξιούχοι και εν
ενεργεία έχουμε τη δύναμη να ανα-
τρέψουμε τα σχέδιά τους”, ανέφερε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η Μαίρη
Δέγλερη συνταξιούχος της Εθνικής.

“Έχουμε καταφέρει να συνενώ-
σουμε σε κοινό συντονισμό διάφο-
ρες ομάδες συναδέλφων συνταξιού-
χων σε όλη την Ελλάδα που πα-

λεύουν ενάντια στα σχέδια Φραγκια-
δάκη για κατάργηση του ΛΕΠΕΤΕ.
Όταν ο ΣΣΕΤΕ βρίσκεται σε διεκδι-
κητική κατεύθυνση παλεύουμε μαζί
και συνεπικουρούμε στην δράση
του. Όταν όμως βλέπουμε πως ο
ΣΣΕΤΕ κάνει πίσω και βάζει σε δια-
πραγμάτευση την ίδια την ύπαρξη
του ΛΕΠΕΤΕ, τότε θα μας βρουν
μπροστά τους”, ανέφερε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη ο Βασίλης Πανά-
κιας από την ομάδα Δράση για το
ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ.

“Οι αγώνες μας είναι μονόδρο-
μος”, ανέφερε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη η Ιωάννα Παυλοπούλου συν-
ταξιούχος της Εθνικής από την Ανοι-
χτή Επιτροπή Εργαζόμενων και Συν-
ταξιούχων και τον Συντονισμό Ενάν-
τια στα Μνημόνια, “Δεν έχουμε πλέον
καμιά αυταπάτη ούτε για τις προτά-
σεις της διοίκησης Φραγκιαδάκη, ού-
τε για την στάση της κυβέρνησης.
Πρέπει να συνεχίσουμε αγωνιστικά.
Και πρέπει να συνεχίζουμε να πιέζου-
με και το ΣΥΕΤΕ και να καλούμε τους
εν ενεργεία συνάδελφους να δώσου-
με τη μάχη μαζί. Είναι πλέον ξεκάθα-
ρο πως η μάχη αυτή θα κριθεί στους
δρόμους μαζί με όλη την κοινωνία
που στενάζει κάτω από τα μνημόνιά
τους. Καλούμε όλους τους συναδέλ-
φους που σήμερα έστειλαν το πιο
ηχηρό μήνυμα προς όλες τις κατευ-
θύνσεις να είναι στις επάλξεις του
αγώνα αφού το επόμενο χρονικό διά-
στημα είναι κρίσιμο. Σήμερα στείλα-
με ένα τεράστιο μήνυμα αντίστασης.
Μπορούμε να τους σταματήσουμε.
Μπορούμε να πάρουμε πίσω τα κλεμ-
μένα. Μπορούμε να κερδίσουμε το
ΛΕΠΕΤΕ, τις παροχές μας και τις
συντάξεις μας που πληρώναμε τόσα
χρόνια. Ο αγώνας συνεχίζεται”.

Κυριάκος Μπάνος

Η
πλούσια εικόνα των αγώνων που βρί-
σκονται σε εξέλιξη ξεδιπλώθηκε στη
συνέλευση που οργάνωσε ο Συντονι-

σμός Ενάντια στα Μνημόνια, το απόγευμα
της Δευτέρας 26/3, κηρύσσοντας παράλληλα
την έναρξη της οργάνωσης της Πανεργατι-
κής Απεργίας που έχει αποφασιστεί στις 16
Μάη. Το απόγευμα της Τρίτης, γινόταν συνέ-
λευση του Συντονισμού και στη Θεσσαλονίκη.

Στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας συγκεν-
τρώθηκαν εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, μό-
νιμοι και συμβασιούχοι, από την ΕΤΕ, τα
ΜΜΕ, τη ΔΕΣΦΑ, τους Λιθογράφους, το
Υπουργείο Πολιτισμού, το Μετρό, την Ιντρα-
κόμ, τα νοσοκομεία Σωτηρία, Αττικό και
Αγ.Σάββας, τους αναπληρωτές εκπαιδευτι-
κούς, την ΕΥΔΑΠ, τους οικοδόμους.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Τάσος Αναστασιά-
δης εκ μέρους του Συντονισμού, αναφερόμε-
νος στα ανοιχτά μέτωπα για προσλήψεις και
μονιμοποιήσεις σε δήμους, σχολεία και νο-
σοκομεία, την αντίσταση στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, τη μάχη ενάντια στην περικοπή των

συντάξεων, τη διεκδίκηση των ΣΣΕ. “Οι μά-
χες αυτές έχουν τη δυνατότητα να συνδε-
θούν όλες μαζί σε μια μεγάλη πανεργατική
απεργία στις 16 Μάη” τόνισε ο Τ.Αναστασιά-
δης. “Μπορεί η ηγεσία της ΓΣΕΕ να έχει βγά-
λει μια πολιτικά απαράδεκτη ανακοίνωση
σχετικά με το πλαίσιο της απεργίας, αλλά
δεν θα την αφήσουμε στα χέρια των γραφει-
οκρατών. Με συνελεύσεις σε χώρους δουλει-
άς, συγκεντρώσεις κι εξορμήσεις να οργανώ-
σουμε ότι θα έχει μαζική συμμετοχή και να
την καθορίσουμε πολιτικά. Αυτό θα στείλει
μήνυμα αντίστασης στην κυβέρνηση, θα δώ-
σει αυτοπεποίθηση στο εργατικό κίνημα και
θα βάλει πίεση στους γραφειοκράτες να κλι-
μακώσουν. Αλλά δεν είναι μόνο η απεργία
στις 16 Μάη. Μέχρι τότε χρειάζεται να συμ-

βάλουμε στην επιτυχία των αγώνων που εξε-
λίσσονται” είπε και συνέχισε με το μεγάλο
πρόγραμμα κινητοποιήσεων αυτής της βδο-
μάδας. “Τη Δευτέρα 26/3 στη Θεσσαλονίκη
τα σωματεία των ΔΕΚΟ που πάνε για ιδιωτι-
κοποίηση οργανώνουν το δικό τους αντισυ-
νέδριο – απάντηση στο αναπτυξιακό συνέ-
δριο που οργανώνει η κυβέρνηση. Την Τρίτη
27/3 διαδηλώνουν οι συμβασιούχοι – παρα-
τασιούχοι των ΟΤΑ διεκδικώντας μόνιμη και
σταθερή εργασία. Την ίδια μέρα οι συμβασι-
ούχοι του ΥΠΠΟ καλούν σε σύσκεψη συντο-
νισμού. Την Τετάρτη 28/3 οι συνταξιούχοι
της Εθνικής Τράπεζας οργανώνουν νέα κινη-
τοποίηση ενάντια στη διάλυση του ΛΕΠΕΤΕ.
Την Πέμπτη 29/3 απεργούν οι εργαζόμενοι
στα νοσοκομεία, στο Βοήθεια στο Σπίτι και οι

εργαζόμενοι στα τρόφιμα. Την ίδια μέρα ερ-
γαζόμενοι της ΔΕΗ καλούν σε σύσκεψη συν-
τονισμού ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Την
Παρασκευή 30/3 απεργούν και διαδηλώνουν
στο κέντρο της Αθήνας οι εκπαιδευτικοί”.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Γιώργος Φ.
συμβασιούχος στη ΔΕΣΦΑ. “Την Πέμπτη
έχουμε γενική συνέλευση. Θα πιέσουμε να
βγει απόφαση για κινητοποιήσεις. Η κυβέρ-
νηση το παίζει από Παρασκευή σε Παρα-
σκευή ότι θα ανοίξουν οι προσφορές για την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ προκειμένου να
επικρατήσει το 'κάτσε και θα δούμε'. Εμείς
όμως παλεύουμε για να επικρατήσει το 'δεν
περιμένουμε, βγαίνουμε στο δρόμο'. Θετικό
σημάδι είναι ότι οι συνάδελφοι μπροστά στον
κίνδυνο της ιδιωτικοποίησης συμμετέχουν
περισσότερο στις συλλογικές διαδικασίες”
είπε μεταξύ άλλων και έφερε την εικόνα από
τη φασιστική επίθεση στην εξόρμηση της
ΚΕΕΡΦΑ στην Καλλιθέα, όπου ήταν παρών. 

Συνέχεια στη σελ.15

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
Να οργανώσουμε Πανεργατική

Απεργιακή διαδήλωση εργαζόμενων και συνταξιούχων της Εθνικής, 22/3
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To Κιβώτιο

Ε
ίναι η τρίτη χρονιά που η παράσταση «Το Κι-
βώτιο» συνεχίζει να παίζεται στο Studio
Μαυρομιχάλη τις Παρασκευές και το ενδια-

φέρον του κοινού παραμένει αμείωτο. Πρόκειται
για την θεατρική διασκευή του μοναδικού μυθιστο-
ρήματος του Άρη Αλεξάνδρου «Το Κιβώτιο», από
τον Φώτη Μακρή που σκηνοθετεί την παράσταση
μαζί με την Κλεοπάτρα Τολόγκου. 

Το βιβλίο αρχίζει να γράφεται το 1966 και εκδίδε-
ται το 1975. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότε-
ρα κείμενα της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αναφέ-
ρεται στα τελευταία χρόνια του εμφυλίου πολέμου
μέσα από την ματιά ενός στρατευμένου κομμουνι-
στή που το κόμμα του τον κατηγορεί για προδοσία.
Χρησιμοποιώντας μια σειρά από συμβολισμούς, ο
συγγραφέας ξετυλίγει την πίστη στο απελευθερω-
τικό όραμα, τις παλινωδίες της ηγεσίας, την ήττα,
την απογοήτευση, την απομόνωση ή και την συντρι-
βή ακόμα αγωνιστών από την ηγεσία. Ο Φώτης Μα-
κρής που έχει τον κεντρικό ρόλο, ερμηνεύει εξαιρε-
τικά έναν καταιγιστικό μονόλογο που φωτίζει τα πιο
κομβικά σημεία του κειμένου και παράλληλα κατα-
φέρνει να αποδώσει την ατμόσφαιρα του βιβλίου
και να παρασύρει τον θεατή στην αγωνία και τις αν-
τιφάσεις του ήρωα. Οι συντελεστές της παράστα-
σης προχωρούν όμως ακόμα πιο πέρα, καταλαβαί-
νοντας την ανάγκη για συζήτηση που δημιουργεί το
έργο, και οργανώνουν στο τέλος κάθε παράστασης
συζήτηση με προσκεκλημένους ομιλητές από τον
χώρο της πολιτικής, της δημοσιογραφίας, των πα-
νεπιστημίων. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πάνω από
100 τέτοιες συζητήσεις.

Την Παρασκευή 23 Μάρτη καλεσμένος στο θέα-
τρο Μαυρομιχάλη ήταν ο Λέανδρος Μπόλαρης,
ιστορικός και μέλος της συντακτικής επιτροπής
του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα κάτω. Την συ-
ζήτηση συντόνιζε ο Ανδρέας Γιολάσης, αντιπρό-
εδρος της Διεθνούς Αμνηστίας. Ο Λ.Μ. ξεκίνησε
λέγοντας για τον συγγραφέα ότι αν και έφυγε από
το ΚΚΕ το 1942 διαφωνώντας με τις διαγραφές
συντρόφων του, παρέμεινε αριστερός πράγμα το
οποίο πλήρωσε με εξορία. Μπορεί σήμερα, συνέχι-
σε, διάφοροι να διεκδικούν το «Κιβώτιο» σαν μια
κριτική στον ολοκληρωτισμό (μαύρο ή κόκκινο),
αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Είναι ένα βιβλίο που
κουβαλάει τα βιώματα μια ολόκληρης γενιάς που
μαζικοποίησε την Αριστερά στα χρόνια της αντί-
στασης και που πάλεψε εμπνεόμενη από τα ιδεώ-
δη της Ρώσικης Επανάστασης για κοινωνική απε-
λευθέρωση και ισότητα. 

«Την ισοτιμία της η γυναίκα την κατακτά με το αί-
μα της» έγραφε το πανό που κρατούσαν οι γυναίκες
του ΕΑΜ στην Ν. Ιωνία, είπε ο Λέανδρος δείχνοντας
στο κοινό την αντίστοιχη φωτογραφία. Αυτός ήταν ο
κόσμος που γέμιζε το «κιβώτιο», συνέχισε και τις θυ-
σίες του και την δύναμή του την αναγνωρίζει ο συγ-
γραφέας. Ταυτόχρονα όμως η αντεπανάσταση και ο
σταλινισμός στην Ρωσία είχαν σαν αποτέλεσμα την
εγκατάλειψη του επαναστατικού οράματος αλλά και
της ίδιας της εργατικής τάξης σαν υποκείμενο αλ-
λαγής της κοινωνίας. Οι δίκες της Μόσχας, το “δί-
κιο” του γενικού γραμματέα επηρεάζουν όλα τα ΚΚ
την δεκαετία του ‘30 και του ‘40, που υιοθετούν ορ-
γανωτικά μοντέλα εξαμβλωματικά με διαγραφές και
απομόνωση αγωνιστών. Χρειάζεται, κατέληξε, να
τραβήξουμε μια διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στα
εγκλήματα του σταλινισμού και τις μάχες ενός ολό-
κληρου κόσμου, που και σήμερα υπάρχει και πα-
λεύει και γεμίζει ξανά το κιβώτιο.

Φύλλια Πολίτη

Ο θάνατος του Στάλιν

Η
βρετανική ταινία του Αρμάντο Ια-
νούτσι είναι μια απολαυστική μαύ-
ρη κωμωδία για τις μέρες που

ακολούθησαν τον θάνατο του Ιωσήφ Στά-
λιν από εγκεφαλικό επεισόδιο στις 5 Μάρ-
τη 1953. Η ταινία βασίζεται σε ένα γαλλικό
κόμικ και παρόλο που δεν είναι ταινία τεκ-
μηρίωσης, τα γεγονότα που απεικονίζει
πράγματι υπήρξαν. Το αποτέλεσμα είναι
εντυπωσιακό.

Πίσω από το υποκριτικό πένθος των με-
λών του Πολιτικού Γραφείου για την απώ-
λεια του «Πατερούλη», κρυβόταν ο αντα-
γωνισμός για τον έλεγχο του κόμματος και
της ΕΣΣΔ, που μετατράπηκε σε αναμέτρη-
ση μέχρι εξόντωσης ανάμεσα στον επικε-
φαλής των μυστικών υπηρεσιών Λαυρέντι
Μπέρια και τον γραμματέα του Κ.Κ. στη
Μόσχα, Νικίτα Χρουτσώφ, με τελικό νικη-
τή τον δεύτερο. Η ταινία παρουσιάζει πολύ
εύστοχα την ατμόσφαιρα καχυποψίας, κα-
ταστολής και διαρκών εκκαθαρίσεων που
βασίλευαν σε όλη τη διάρκεια της εξου-
σίας του Στάλιν και που συχνά έφτανε στα
όρια του παραλόγου. Το πιο ακραίο κωμι-
κοτραγικό παράδειγμα ήταν η τεράστια
δυσκολία να βρεθεί γιατρός να δει τον αρ-
χηγό μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο, κα-
θώς οι γιατροί που τον παρακολουθούσαν
στο παρελθόν είχαν όλοι κατηγορηθεί για
συνωμοσία εναντίον του και οι περισσότε-
ροι είχαν εξοντωθεί! Στην πραγματικότητα
επρόκειτο για διώξεις του καθεστώτος κα-
τά Εβραίων επιστημόνων και δυστυχώς
υπήρξαν. 

Ο Στάλιν και η κομματική ομάδα γύρω
του αναρριχήθηκαν στην ηγεσία μετά τον
θάνατο του Λένιν χρησιμοποιώντας κάθε
μέσο ενάντια στους πολιτικούς τους αντι-
πάλους, και καθώς η επανάσταση δεν
απλώθηκε σε άλλες χώρες και η ΕΣΣΔ

απομονώθηκε, ανέλαβαν να οικοδομήσουν
τον «σοσιαλισμό σε μια μόνο χώρα», που
στην πραγματικότητα οδήγησε στον κρατι-
κό καπιταλισμό και στην παγίωσή τους σαν
κυρίαρχη τάξη. Τριάντα χρόνια αργότερα,
νικητές του Β’�Παγκόσμιου Πολέμου, έχον-
τας εξολοθρεύσει κάθε αντιπολίτευση και
με την ψυχροπολεμική αναμέτρηση με την
Δύση να κλιμακώνεται, η σταλινική Ρωσία
έμοιαζε με συμπαγή μονόλιθο αλλά δεν
ήταν. Η βίαιη κολλεκτιβοποίηση και τα πεν-
τάχρονα πλάνα, η υπερεκμετάλλευση των
εργατών δεν αρκούσαν για να ανταπεξέλ-
θει στον οικονομικό και στρατιωτικό αντα-
γωνισμό. Παρά τη συντριπτική κηδεμόνευ-
ση από τον Στάλιν, στις γραμμές της ανώ-
τερης γραφειοκρατίας αναπτύχθηκαν δια-
φορετικές τάσεις, που με τον θάνατό του
βγήκαν φόρα. Ο Χρουτσώφ προσπάθησε
να αυτομεταρρυθμίσει τη γραφειοκρατία
πριν αυτή καταρρεύσει, ώστε να διατηρη-
θεί ο έλεγχος της κρατικής μηχανής. Τα

μέσα που χρησιμοποίησε ήταν ασφαλώς
αυτά που βασίλευαν στο Κρεμλίνο: Απει-
λές, ψέμματα και συνωμοσίες για τον έλεγ-
χο των μηχανισμών. 

Η απαγόρευση της ταινίας στη Ρωσία
του Πούτιν με την αιτιολογία ότι είναι βλά-
σφημη και εξτρεμιστική (!) και οι έφοδοι
της αστυνομίας σε σινεμά που την πρό-
βαλλαν, απλά δείχνουν ότι παρά την εγκα-
τάλειψη του κομμουνιστικού δόγματος με-
τά το 1990, το καθεστώς έχει υιοθετήσει
μια ωραιοποιημένη ιστορική αφήγηση που
ενσωματώνει τη σταλινική περίοδο σε αρ-
μονική συνέχεια από την επανάσταση του
1917 μέχρι το σήμερα. Αντί να σοκάρεται
με την βιτριολική απεικόνιση του «Πατε-
ρούλη» θα ήταν προτιμότερο να δώσει
απαντήσεις για τον σταλινισμό και τα εγ-
κλήματα που διαπράχθηκαν στο όνομά
του. 

Δήμητρα Κυρίλλου 

Τ
ο όνομα της Ανιές Βαρντά δεν είναι πλατιά γνωστό σε σχέση
με το καλλιτεχνικό της έργο που αγκαλιάζει από τη φωτογρα-
φία μέχρι όλες τις κινηματογραφικές ιδιότητες: Σκηνοθέτης,

σεναριογράφος, παραγωγός. Παιδί της «Νουβέλ Βαγκ», ή μάλλον
μητέρα, μιας και η ταινία «La Pointe-Courte» που γύρισε το 1955 θε-
ωρείται προπομπός του Γαλλικού Νέου Κύματος. 

Η Βαρντά ανήκε στην πιο ριζοσπαστική πτέρυγα αυτού του κινη-
ματογραφικού κινήματος, στην ομάδα της «Αριστερής όχθης» (του
Σηκουάνα), που συγκρότησε μαζί με δημιουργούς όπως ο Κρις
Μαρκέρ, ο Αλέν Ρενέ, ο Ζαν Ρου, με τους συγγραφείς Μελβίλ και
Μαργκερίτ Ντυράς. Γύριζαν ταινίες με ελάχιστα χρήματα, συχνά
με ερασιτέχνες ηθοποιούς, στα όρια ανάμεσα στο ντοκιμαντέρ και
τη μυθοπλασία. Έργα βαθιά επικριτικά προς το καπιταλιστικό σύ-
στημα, άλλοτε πολιτικολογώντας ανοιχτά, άλλοτε με πιο υπόγεια
θέματα που άγγιζαν τα υπαρξιακά και συνειδησιακά αδιέξοδα του
σύγχρονου ατόμου. Στην πρώτη κατηγορία ανήκει το συλλογικό
«Μακρυά από το Βιετνάμ» και το μικρού μήκους «Μαύροι Πάνθη-
ρες». Άλλα σημαντικά της έργα είναι το «Η Κλεό από τις 5 ως τις
7» και το «Δίχως στέγη, δίχως νόμο». Το τελευταίο φεστιβάλ ντοκι-
μαντέρ Θεσσαλονίκης την τίμησε παρουσιάζοντας μια ρετροσπε-
κτίβα του πλούσιου έργου της. 

Στα 89 της χρόνια σήμερα, γύρισε μαζί με τον φωτογράφο και
«γκραφιτά» JR το «Πρόσωπα και ιστορίες», ένα πρωτότυπο έργο
περιπλάνησης στην επαρχιακή Γαλλία και συνάντησης με διαφο-
ρετικούς τόπους και ανθρώπους. 

Το ταξίδι με το ιδιότυπο φορτηγάκι – φωτογραφείο του JR επι-
φυλάσσει μοναδικές δυνατότητες. Οι άνθρωποι φωτογραφίζονται
και οι εικόνες τυπώνονται επιτόπου σε μέγεθος γιγαντοαφίσας για
να κολληθούν με μπουγέλο σε δημόσιους χώρους της περιοχής,
αναδεικνύοντας κάθε φορά ένα διαφορετικό μήνυμα. Η κόρη ενός
ανθρακωρύχου, τελευταία κάτοικος ενός συγκροτήματος εργατι-
κών κατοικιών και τελευταία μάρτυρας ενός κόσμου που χάνεται
μαζί με το κλείσιμο των ορυχείων. Μια γυναίκα που σερβίρει καφέ-
δες στο καφέ μιας τουριστικής κωμόπολης, ένα ζευγάρι που «κλέ-
φτηκε» για να μείνει ενωμένο, οι εργάτες και εργάτριες ενός ερ-
γοστασίου χημικών, τρεις γυναίκες λιμενεργατών στο λιμάνι της
Χάβρης. Δυο καλλιτέχνες με διαφορετική παράδοση και 50+ χρό-
νια διαφορά ηλικίας συναντιούνται για να (ξανα)αφηγηθούν ιστο-
ρίες «αόρατων» ανθρώπων, αλλά και για να «μετρήσουν» το δικό
τους πνευματικό ανάστημα με μια επίσκεψη στον τάφο του Καρ-
τιέ-Μπρεσόν, διατρέχοντας τις αίθουσες του Λούβρου με αμαξί-
διο, επιχειρώντας μια άκαρπη επίσκεψη στο σπίτι του Ζακ-Λυκ
Γκοντάρ. 

Σε αυτή την ουμανιστική προσέγγιση βρίσκεται το «κλου» της ται-
νίας. Στο κέντρο της δεν βρίσκεται το μεγαλείο του δημιουργού,
αλλά η αληθινή ζωή και οι απλοί άνθρωποι. Η κάμερα τους συμπερι-
φέρεται με γλυκύτητα, το χαρτί επιστρέφει σε αυτούς και αναδει-
κνύει εκτός από τις δικές τους ιστορίες, ότι εδώ υπάρχει το υποκεί-
μενο που μπορεί τελικά να γράψει την ιστορία.

Δ.Κ.

ANIEΣ ΒΑΡΝΤΑ KAI JR Πρόσωπα και ιστορίες

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ
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Τον αγώνα τους για την πληρωμή των δεδουλευμένων
των συμβασιούχων καθαριότητας και εστίασης του Νο-
σοκομείου συνεχίζει ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νο-

σοκομείο και στα Κέντρα Υγείας της Άρτας αφού εδώ και 1,5 χρόνο βρί-
σκονται στον αέρα.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο “τελειώνει
κι ο Μάρτης του 2018 και το προσωπικό της καθαριότητας και της εστία-
σης που εργάζεται από το καλοκαίρι του 2016 με τις περίφημες ατομικές
συμβάσεις είναι για μια ακόμη φορά απλήρωτο. Από την 1/1/2018 που ξε-
κίνησαν οι νέες συμβάσεις υπηρεσιών σε αντικατάσταση των παλιότερων
συμβάσεων έργου οι συνάδελφοι δουλεύουν χωρίς να πληρώνονται για
την δουλειά τους.

Το γεγονός ότι μεμονωμένοι επιχειρηματίες – εργολάβοι που για χρό-
νια θησαύριζαν, θίγονται από τις ατομικές συμβάσεις που συνάπτουν οι
διοικήσεις νοσοκομείων με τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, τη σί-
τιση, τη φύλαξη δεν σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι ευνοούνται. Το κριτήριο
της κυβέρνησης είναι να εξασφαλίσουν τα δημόσια νοσοκομεία φθηνό
εργατικό δυναμικό, με κουτσουρεμένα δικαιώματα, χωρίς την επιβάρυν-
ση του κρατικού προϋπολογισμού προκειμένου να στηριχθεί η ανταγωνι-
στικότητα, δείχνοντας τον δρόμο που θα ακολουθήσει και για μια σειρά
άλλων κλάδων του δημοσίου”, τονίζεται στην ανακοίνωση καλώντας
“όλους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου να συμμετέχουν στις κινη-
τοποιήσεις που προγραμματίζουμε για τις επόμενες ημέρες, απαιτώντας
την άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων του προσωπικού που εργάζεται
στον τομέα της καθαριότητας και της εστίασης”.

Με σημαντική αύξηση στην συμμετο-
χή πραγματοποιήθηκαν οι πανελλαδικές
εκλογές στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνι-
κών.  

“Στην Αθήνα στήσαμε τραπεζάκι και
κάναμε εξόρμηση με πάρα πολύ θετική
ανταπόκριση από τους συναδέλφους.
Είχαμε παρουσία και στις τρεις μέρες
των εκλογών. Τα αποτελέσματα ήταν
χαρακτηριστικά του κλίματος που επι-
κρατεί ανάμεσα στους συναδέλφους
που βλέπουν τα εργασιακά τους δικαιώ-
ματα να τσακίζονται”, ανέφερε στην ΕΑ
ο Βασίλης Μάραντος, υποψήφιος στις
εκλογές με την Αριστερή Πρωτοβουλία
Τεχνικών που ήρθε πρώτη στις εκλογές.

Τα αποτελέσματα των 
εκλογών του ΣΜΤ είναι: 
Ψηφίσαντες 1538 

Αριστερή Πρωτοβουλία 
Τεχνικών 691 (44,9%)

ΕΣΑΚ 502 (32,6%)

ΡΙΣΤΑΡΤ 176 (11,4%)

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 123 (8%)

ΕΡΓΑΣ 33 (2,1%)

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 13 (0,8%)

Η τελική κατανομή εδρών:
ΑΠΤ 3 
ΕΣΑΚ 2 
ΡΙΣΤΑΡΤ 1 
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ 1

Κήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας την Παρασκευή, 30 Μάρτη, από
τις 9πμ έως τη 1μμ, στην Αττική και παράσταση διαμαρτυρίας στην είσο-
δο του Υπουργείου Εργασίας (Σταδίου 29, Αθήνα) στις 10πμ, ανακοίνωσε
το Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις ΜΚΟ (ΣΒΕΜΚΟ), όσο θα πραγμα-
τοποιείται η τριμερής συνάντηση μεταξύ του υπουργείου, του Σωματείου
και της ΜΚΟ Praksis σχετικά με την εκδίκαση της αγωγής μιας πρώην ερ-
γαζόμενης νέας μητέρας η οποία εργαζόταν παράνομα με αυτασφάλιση
στη ΜΚΟ Praksis και απολύθηκε όταν ζήτησε όσα δικαιούται ως επίτοκος
από το νόμο. 

Πέρα όμως από το σημαντικό ζήτημα της εγκύου, η διοίκηση της ΜΚΟ
Ρraksis προχωράει ακόμα περισσότερο σε απειλές για απολύσεις αφού
ζητάει τη συμβουλή του Υπουργείου σχετικά με τη διαχείριση του «έκτα-
κτου προσωπικού» που αναγκάστηκε να απασχολήσει για να προσφέρει
το ανθρωπιστικό της έργο στην κάλυψη των «έκτακτων αναγκών του προ-
σφυγικού». Με άλλα λόγια, ζητάει, να συνεχίσει να παραβιάζει κατάφωρα
την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και να εξαιρεθεί από την απαγό-
ρευση ομαδικών απολύσεων, προτάσσοντας το θεάρεστο έργο της και
ανοίγοντας το δρόμο για αυθαιρεσίες σε άλλες ΜΚΟ του κλάδου. 

«Επειδή η Praksis δεν αποτελεί καμιά σπάνια εξαίρεση στον κλάδο των
ΜΚΟ, αυτή η συνάντηση και κάθε εργοδοτική απόπειρα κατάλυσης των
εργασιακών δικαιωμάτων, πρέπει να μας βρίσκει όλους και όλες απέναντί
της. Η μετάβαση της κοινωνικής πρόνοιας από το κράτος στις ΜΚΟ
(όπου οι εργασιακές σχέσεις θεωρούνται πιο “ευέλικτες”) εντείνεται και
το καθεστώς που θα διαμορφωθεί μας αφορά όλους και όλες», αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση του ΣΒΕΜΚΟ που καλεί στην κινητοποίηση την Πα-
ρασκευή 30/3 10πμ έξω από το υπ. Εργασίας. 

ΑΡΤΑ

ΣΒΕΜΚΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΜΤ

Σ
ε εκλογές προχωράει στις 2
Απρίλη το Σωματείο Ελλήνων
Ηθοποιών (ΣΕΗ). Το ιστορικό

Σωματείο, ένα από τα παλαιότερα
σωματεία στην χώρα που κλείνει φέ-
τος πάνω από 100 χρόνια ζωής, τα
τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να κι-
νείται ξανά με την εγγραφή νέων με-
λών και την αναζωπύρωση των δια-
δικασιών.

Βασικό ρόλο σε αυτή την πορεία
έπαιξε τα τελευταία χρόνια η παρου-
σία της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης
Ηθοποιών (ΑΣΗ) που καταφέρνον-
τας να εκλέξει στις τελευταίες δύο
εκλογικές αναμετρήσεις ένα μέλος
στο ΔΣ του Σωματείου έχει ανεβάσει
τον πήχη της ανατρεπτικής συνδικα-
λιστικής δράσης.

“Είναι η τρίτη φορά που κατεβαί-
νουνε σε εκλογές και στα 4 χρόνια
που βρισκόμαστε στο ΔΣ του Σωμα-
τείου έχουν γίνει σοβαρές παρεμβά-
σεις και συνδικαλιστική δουλειά.

Παρά τις μικρές μας δυνάμεις
ανοίξαμε συνδικαλιστικές και πολιτι-
κές μάχες που άφησαν παρακατα-
θήκες και άνοιξαν την συζήτηση μέ-
σα στο Σωματείο.

Βρεθήκαμε σε όλες τις απεργια-
κές συγκεντρώσεις με τα μαχόμενα
κομμάτια των υπόλοιπων εργαζόμε-
νων. Ενισχύσαμε τον συνδικαλισμό
στον κλάδο, την προοπτική των μα-
χητικών ασυμβίβαστων αγώνων.

Συγκρουστήκαμε με την βαρβαρότη-
τα κυβέρνησης, ΕΕ, ΔΝΤ και αφεντι-
κών και με τις λογικές τις περιχαρά-
κωσης που δεν βλέπουν την δυνατό-
τητα ανατροπής παρά μόνο στο μα-
κρινό μέλλον. Επιμείναμε πάρα πολύ
και στις πολιτικές μάχες ενάντια στο
ρατσισμό, στους φασίστες, στον πό-
λεμο.

Παλεύουμε να δυναμώσει η φωνή
της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης
Ηθοποιών και συνολικά της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς. Απέναντι στα
ψέματα της κυβέρνησης ότι δεν
υπάρχει άλλη διέξοδος οι εργαζόμε-

νοι προβάλουμε τη διαγραφή του
χρέους. Να πάψουμε να αποπληρώ-
νουμε δις. ευρώ κάθε χρόνο για να
γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζι-
τών ντόπιων και Ευρωπαίων. Να
συγκρουστούμε με το Ευρώ και την
Ε.Ε. Να κρατικοποιηθούν οι τράπε-
ζες και όλες οι μεγάλες  επιχειρή-
σεις κάτω από τον έλεγχο των εργα-
ζόμενων”, αναφέρει στην ΕΑ ο Αλέ-
ξης Μαρτζούκος εκλεγμένος στο ΔΣ
του ΣΕΗ με την ΑΣΗ καλώντας
όλους τους συναδέλφους του να
πάρουν μέρος στις εκλογές και να
στηρίξουν την ΑΣΗ.

Σ
υνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, έξω από υπουργείο
και δημαρχείο οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι στην
ΕΥΑΘ που έκλεισαν την είσοδο των γραφείων με

αλυσίδες και σκηνές. Την Τρίτη 27/3 είχαν προγραμματί-
σει κινητοποίηση έξω από το ξενοδοχείο όπου θα βρί-
σκονταν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το αναπτυξιακό
συνέδριο της Θεσσαλονίκης, ενώ την Τετάρτη 28/3 απο-
φάσισαν την συμμετοχή τους στην κινητοποίηση που κα-
λούν σωματεία και συνδικάτα ενάντια στο συνέδριο και
την παρουσία του Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Οι συμβα-
σιούχοι της ΕΥΑΘ έχουν ήδη μαζέψει 100 υπογραφές
από μόνιμους συναδέλφους που στηρίζουν τον αγώνα
τους.

Οι κινητοποιήσεις ενάντια στο συνέδριο έχουν δυο
προσυγκεντρώσεις, η μία του ΠΑΜΕ στις 6.30μμ στον
Βαρδάρη, όπου θα βρεθούν και συμβασιούχοι της
ΕΥΑΘ, ενώ η άλλη προσυγκέντρωση στην οποία καλεί
και ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια είναι επίσης
στις 6.30μμ στο άγαλμα Βενιζέλου.

Αντισυνέδριο

Με φόντο το Περιφερειακό Συνέδριο που οργανώνει η
κυβέρνηση στην Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας
πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης αντι-
συνέδριο με τίτλο: «Η ανάπτυξή τους σημαίνει ξεπούλη-
μα». Στο συνέδριο που καλούσαν τα σωματεία εργαζο-
μένων της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, ΕΛΒΟ, ΕΥΑΘ, ΟΛΘ, και Εγνα-
τίας Οδού έγιναν ομιλίες από τους προέδρους και συνδι-
καλιστικά στελέχη των σωματείων. “Όλες οι ομιλίες εί-

χαν σαν κοινό τόπο ότι οι ιδιωτικοποιήσεις είναι κατα-
στροφικές σε όλα τα κοινωνικά αγαθά, με τρομερές επι-
πτώσεις όχι μόνο στους εργαζόμενους αλλά και στην
ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ακούστη-
καν πάρα πολλά στοιχεία που αποδεικνύουν την κατα-
στροφή που φέρνουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Χαρακτηριστι-
κή ήταν η εικόνα που μετέφερε ο πρόεδρος των εργαζό-
μενων της ΕΥΑΘ ότι πάνω από 800 πόλεις επανακρατικο-
ποίησαν το νερό τα τελευταία χρόνια αφού αποδείχτηκε
πόσο καταστροφική ήταν η ιδιωτικοποίηση.

Δυστυχώς από την μεριά των ομιλητών το θέμα παρέ-
μεινε σε διαπιστώσεις χωρίς κανένα πρόγραμμα δρά-
σης, χωρίς να ανακοινωθούν οποιεσδήποτε κινητοποι-
ήσεις”, αναφέρει στην ΕΑ ο Γιάννης Κούτρας από το
Συντονιστικό Νοσοκομείων Θεσσαλονίκης που παρακο-
λούθησε το αντι-συνέδριο.

“Από το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια τοποθετή-
θηκε ο Νίκος Χατζάρας ο οποίος θύμισε ότι η μάχη ενάν-
τια στις ιδιωτικοποιήσεις δεν είναι τωρινή αλλά έχει πίσω
της δυο δεκαετίες μαχών. Σημείωσε ότι οι αγώνες μας
έχουν αποτρέψει πολλές ιδιωτικοποιήσεις ως τώρα. Εί-
ναι μια μάχη που έχουμε και νίκες που πρέπει να μας πα-
ραδειγματίσουν, να πατήσουμε πάνω τους για να οργα-
νώσουμε και αυτό το γύρω αγώνων ενάντια στις μνημο-
νιακές ιδιωτικοποιήσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ.
Ο Ν. Χατζάρας τόνισε πως η καλύτερη απάντηση στις
μνημονιακές επιθέσεις είναι ο κοινός αγώνας όλων των
ΔΕΚΟ, η κοινή απεργιακή απάντηση για να μην περάσει
καμιά ιδιωτικοποίηση”.

Εκλογές στο ΣΕΗ
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Συνέχεια από τη σελ.12

Στις φασιστικές επιθέσεις εις βάρος της
ΚΕΕΡΦΑ την Κυριακή αναφέρθηκαν σχεδόν
όλες οι τοποθετήσεις, συμφωνώντας ότι αυ-
τές τροφοδοτούνται από το κλίμα εθνικισμού
και πολεμοκαπηλείας που καλλιεργεί η κυ-
βέρνηση. Χαρακτηριστική ήταν αυτή του Χρί-
στου Αργύρη, εργαζόμενου στο Σωτηρία που
συνόδεψε τον Γ.Πίττα στον Ευαγγελισμό, με-
τά την επίθεση στο Γαλάτσι και περιέγραψε
την αλληλεγγύη εργαζόμενων και ασθενών
στο νοσοκομείο.

“Δουλεύω για 7η χρονιά ως αναπληρωτής
εκπαιδευτικός. Βλέπουμε μετά από χρόνια
μεγάλες κινητοποιήσεις. Έχουμε κάθε βδο-
μάδα απεργιακή συγκέντρωση και την Παρα-
σκευή πάμε για μεγάλη διαδήλωση στο κέν-
τρο της Αθήνας. Η μάχη των προσλήψεων
αφορά όλο το δημόσιο και γι’ αυτό χρειάζε-
ται συντονισμός. Το καθεστώς της ελαστικής
εργασίας πλήττει όλους τους εργαζόμενους
– και τους μόνιμους. Είναι κρίσιμη η ενότητα
με τους μόνιμους συναδέλφους. Με αυτή την
προοπτική να οργανώσουμε την επιτυχία και
της Πρωτομαγιάς και της απεργίας στις 16
Μάη” είπε στη συνέχεια ο Στέλιος Γ. αναπλη-
ρωτής δάσκαλος.

Χειμαρρώδης και ουσιαστικές ήταν οι
τρεις τοποθετήσεις που ακούστηκαν από

συνταξιούχες αγωνίστριες της Εθνικής Τρά-
πεζας. “Περιμέναμε ότι ο Σύλλογός μας θα
ήταν στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια
στη διάλυση του ΛΕΠΕΤΕ. Δεν έδειξε συνέ-
πεια, αλλά εμείς δεν μείναμε με σταυρωμένα
χέρια. Οργανωθήκαμε και πήραμε πρωτο-
βουλίες για δράση από τα κάτω. Έχουμε κα-
ταφέρει μέχρι τώρα να τους καθυστερήσου-
με τουλάχιστον 6 μήνες” είπε η Μαίρη. “Δί-
νουμε μάχη να κερδίσουμε τους εν ενεργεία
συναδέλφους στον αγώνα. Γι’ αυτό και το
Σάββατο θα παρέμβουμε στη γενική τους συ-
νέλευση” είπε μεταξύ άλλων η Ιωάννα. 

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία με τις πα-
ρεμβάσεις τους θύμισαν τις μάχες που έχουν
δώσει όλο το προηγούμενο διάστημα για
χρηματοδότηση, προσλήψεις και μόνιμη και
σταθερή εργασία, επισημαίνοντας και τις νί-
κες που πέτυχαν με τις παρατάσεις επικουρι-
κών και συμβασιούχων ΟΑΕΔ. “Στην Υγεία
έχουμε μπροστά μας στάση εργασίας στις
29/3 και 24ωρη πανελλαδική απεργία στις
25/4. Οργανώνοντας τις απεργίες χρειάζεται
να κάνουμε τις συνδέσεις μέσα στο κλίμα πο-
λεμοκαπηλείας που στήνουν. Δίνουν λεφτά
για φρεγάτες κι εξοπλισμούς κι όχι για τα νο-

σοκομεία και τα σχολεία” τόνισε η Κατερίνα
Πατρικίου από το Δ.Σ του σωματείου του
Αγ.Σάββα.

Πρωτομαγιά

Ανάλογη αναφορά έκανε κι ο Βασίλης Συλ-
λαϊδής από το Σωματείο Εργαζομένων στην
Ιντρακόμ υπογραμμίζοντας τη σημασία της
Εργατικής Πρωτομαγιάς, ως απεργία με διε-
θνιστικό περιεχόμενο. Σε κοινό μήκος κύμμα-
τος, ο Νίκος Σ. εργαζόμενος στο Μετρό και
μέλος του ΣΕΛΜΑ, πρότεινε να γίνουν εκδη-
λώσεις σε χώρους εργασίας ενάντια στον
εθνικισμό και τον πόλεμο. Στην παρέμβασή
του έφερε παραδείγματα από μάχες στις
συγκοινωνίες. “Στις αρχές του μήνα κάναμε
απροειδοποίητες επισχέσεις εργασίας για
ζητήματα υγιεινής κι ασφάλειας. Παλεύουμε
για ένα μέτωπο εργαζομένων στα ΜΜΜ και
επιβατών ενάντια στο κλειστό σύστημα εισό-
δου στις συγκοινωνίες, με στόχο τις ελεύθε-
ρες και δωρεάν μετακινήσεις για όλους”.

Ο Αντώνης Φ. εργαζόμενος στο Υπουργείο
Πολιτισμού επεσήμανε ότι η μάχη με την
αξιολόγηση στο δημόσιο είναι ανοιχτή. “Με-
τά από την επιτυχημένη απεργία - αποχή που

την έβαλε στον πάγο, ανοίγει ξανά τον Απρί-
λη και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες εμφανίζον-
ται πιο συγκαταβατικές στα καλέσματα της
Γεροβασίλη για διάλογο. Χρειάζεται να πατή-
σουμε πάνω στην επιτυχία του προηγούμε-
νου διαστήματος και να οργανώσουμε ξανά
την αντίσταση”. Ο Αντώνης Σκαρπέλης γραμ-
ματέας του Συλλόγου Έκτακτου Προσωπι-
κού του ΥΠΠΟ συνέχισε αναφερόμενος με-
ταξύ άλλων στη σύσκεψη που οργανώνει το
σωματείο την Τρίτη με στόχο να συντονι-
στούν οι συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ μεταξύ
τους, να συντονιστούν με συμβασιούχους
άλλων κλάδων και να τραβήξουν σε κινητο-
ποιήσεις και τα σωματεία των μονίμων εργα-
ζόμενων.

Ο Μανώλης Μαστοράκης από το ΣΕΚΕΣ
της ΕΥΔΑΠ, μετέφερε την εικόνα του παγκό-
σμιου συνεδρίου για το νερό και της διαδή-
λωσης των 300.000 που πραγματοποιήθηκε
πριν λίγες μέρες στη Βραζιλία και συμμετεί-
χε. Περιέγραψε το νικηφόρο αγώνα για τη
μονιμοποίηση των 29 υδρονομέων της ΕΥ-
ΔΑΠ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι “πρόκει-
ται για μια νίκη και του Συντονισμού, που
ήταν συνεχώς παρών στη μάχη”.

Συντονισμός για Πανεργατική Απεργία

ΑΝΤΑΡΣΥΑ  Συνελεύσεις προς τη Συνδιάσκεψη

Μ
ε έντονους ρυθμούς προχωρούν οι διαδικασίες για την 4η
Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 21-22 Απρίλη. Στις πε-
ρισσότερες τοπικές και κλαδικές επιτροπές έχει ήδη ολο-

κληρωθεί ένας πρώτος γύρος συνελεύσεων για τις Θέσεις, με
πλούσια συντροφική συζήτηση και αυξημένη συμμετοχή, παλιότε-
ρων αλλά και νέων μελών που συσπειρώνονται στις γραμμές της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Εγγραφές νέων μελών γίνονται μέχρι τις 4/4 και μέχρι
τις 17/4 θα ολοκληρωθούν οι συνελεύσεις εκλογής των αντιπροσώ-
πων για τη Συνδιάσκεψη. Κι όλα αυτά μέσα σε μια περίοδο με μά-
χες ανοιχτές σε όλα τα μέτωπα. 

«Την περασμένη Παρασκευή συνεδρίασε η κλαδική Υγείας στην
οποία συμμετείχαν 20 υγειονομικοί», μας μεταφέρει η Αργυρή Ε.
γιατρός, μέλος της ΚΣΕ. «Κοινός τόπος όλων μας η συμβολή της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, τόσο στους αγώνες που δίνουμε μαζί με το Συντονιστι-
κό των νοσοκομείων με αιχμή τις μονιμοποιήσεις και τις προσλή-
ψεις, όσο και στο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα που συνδέει τις
άμεσες διεκδικήσεις με την προοπτική. Κοινός τόπος, επίσης, η
σταθερή λειτουργία μας σαν κλαδική». Στην εκδήλωση παρουσία-
σης των Θέσεων στην Πετρούπολη συμμετείχαν 50 άτομα, με συ-
ζήτηση που εστίασε αρκετά στην πολεμική απειλή λόγω της κλιμά-
κωσης του αντιδραστικού ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού και τη
σύνδεση του αντιπολεμικού με τις μάχες του εργατικού κινήματος. 

Πάνω από 80 άτομα συμμετείχαν στις συνελεύσεις των 3 τοπι-
κών στην Πάτρα, στην πλειοψηφία τους φοιτητές που αναφέρθη-
καν στην ανάγκη ανατροπής του νόμου Γαβρόγλου. «Στα Τρίκαλα
πραγματοποιήθηκε η συνέλευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε πολύ συντρο-
φικό κι ενωτικό κλίμα, με συμμετοχή για πρώτη φορά και συντρό-
φων του ΣΕΚ. Όλες οι τοποθετήσεις συγκλίναν στο ότι παρά τις
όποιες δυσκολίες και επιθέσεις της κυβέρνησης και της κυρίαρχης
ταξης, οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες είναι μπροστά και η παρέμ-
βαση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να κάνει τη διαφορά», μας λέει ο Γιάν-
νης Σ.

Μετά τις επιθέσεις στις παρελάσεις σε Γαλάτσι και Καλλιθέα, οι
τοπικές επιτροπές των αντίστοιχων περιοχών οργανώνουν μαζική
συμμετοχή στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις το Σάββατο 31/3. 

Συνέντευξη Τύπου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπροστά στη 4η Συνδιάσκεψη
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2/4, 12 το μεσημέρι στην ΕΣΗΕΑ. 

Τ.Ε. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – 

ΧΟΛΑΡΓΟΣ – ΠΑΠΑΓΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/3 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
δημαρχείο Αγ.Παρασκευής 7μμ

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑ – ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – 

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/4 συνεδριακό κέντρο Ν.Ιωνίας
7μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 ΚΑΠΗ Φιλαδέλφειας 5μμ

Τ.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ – ΨΥΧΙΚΟ

ΤΡΙΤΗ 3/4 αίθουσα δημοτικού συμβουλίου
Χαλανδρίου 7μμ

Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ – ΠΕΥΚΗ – ΜΕΛΙΣΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4 
αίθουσα δασκάλων Μαρουσιου 6μμ

Τ.Ε. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 Πολύκεντρο 6μμ

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 στέκι δασκάλων 5μμ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 στέκι δασκάλων 5μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 6μμ

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/4 θέατρο Ξυλοτεχνία 6μμ 
Εκδήλωση παρουσίασης θέσεων
ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4 στέκι Αριστερής Κίνησης
Συνέλευση

Τ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 ΚΑΠΗ Μενιδίου 6μμ

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 ΑΡΠΑ (Νεαπόλεως 25) 7μμ

Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ – 

ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ – ΘΗΣΕΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4 γρ. 3ης κοινότητας δήμου
Αθήνας (Τριών Ιεραρχών 74) 5.30μμ

Τ.Ε. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 δημαρχείο 
(Ματζαγριωτάκη και Θησέως) 5.30μμ

Τ.Ε. ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
Αιθ. δημοτικού συμβουλίου 5μμ

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4 7μμ

Τ.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4

Τ.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4
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ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Η παγκόσμια διάσταση του Μάη του ‘68
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ 18 γραμμάρια 7μμ
Μαρξισμός και Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3  καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Από τον Πουλιόπουλο στον Ζαχαριάδη – Ο
σύντομος ελληνικός Μεσοπόλεμος
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Πικαπ 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική
πάλη
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Πικαπ 7.30μμ
Σχέσεις εξάρτησης – Οι τράπεζες και οι
«φούσκες»
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 Goody’s 8μμ

Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Μικρή πλατεία
7.30μμ
Η αλήθεια πίσω από τους πατριωτικούς
μύθους
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Άνω Πουρναρούσα
6.30μμ
Η αλήθεια πίσω από τους πατριωτικούς
μύθους
Ομιλητής: Θεοχάρης Παπαδόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλ.Άνοιξη) 7μμ
170 χρόνια από το Κομμουνιστικό Μανι-
φέστο
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλήτρια: Νικολέτα Ζαχαράκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 γρ. Ανταρσία στα Χανιά
(Μέγαρο Πάνθεον, 1ος ορ.) 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική
πάλη
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’
ορ., 8μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’
ορ., 8μμ
Σχέσεις εξάρτησης – Οι τράπεζες και οι
«φούσκες»

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού

Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Ποέτα 8μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 καφέ Ντι Καπιτάνο
6.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Ντι Καπιτάνο
6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Pure 8μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 δημαρχείο 7μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 σαλόνι Α, ΦΕΠΑ 7.30μμ
Από τον Πουλιόπουλο στον Ζαχαριάδη
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Λούπα (Ερεχθείου
12) 8μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ 1968 (στοά Βενι-
ζέλου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Ισόβια στους νεοναζί – ποτέ ξανα φασι-
σμός
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου, ΚΕΕΡΦΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ 1968 (στοά Βενιζέ-
λου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 7μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική
πάλη
Ομιλήτρια: Εύα Ηλιάδη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική
πάλη
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Μπαράκα (πλ. Ναυα-
ρίνου 3) 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Καλαμαριά 6.30μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Θόλος 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική
πάλη
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Βυζάντιο 8.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική
πάλη
Ομιλήτριες: Βάσω Αλεξοπούλου, Σιμπέλ
Κιρλίντ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Σεβάχ 7μμ
Σχέσεις εξάρτησης – Οι τράπεζες και οι
φούσκες
Ομιλητής: Θάνος Βυνιάς

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Πολύκεντρο 8μμ
Διεθνιστική αλληλεγγύη στο Αφρίν
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Βενεζουέλα – Χρειάζεται εργατική εναλ-
λακτική
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 Ιωνία καφέ 6.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

Στις σχολές

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/3 αίθ. β’ έτους 2μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2 αίθ. 613, 2μμ
Ο Μάης του ’68 στην Αθήνα – Ελάτε στον
Μαρξισμό 2018
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/2  2.30μμ
Ο Μάης του ’68 στην Αθήνα – Ελάτε στον
Μαρξισμό 2018
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 2μμ
Ο Μάης του ’68 στην Αθήνα – Ελάτε στον
Μαρξισμό 2018
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 29/3 αίθ. Γ2, 2μμ
Ο Μάης του ’68 στην Αθήνα – Ελάτε στον
Μαρξισμό 2018
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μαρξιστικά Φόρουμ

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -
σα στον καπι τα λι σμό. Mια νέα κοι νω νία απαλ -
λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση, ο σοσια λι -
σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι
εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους
τον έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και
προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή και τη δια -
νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά ση.
Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς
μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο στρα -
τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι -
κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα
συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H εργα τι -
κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος,
στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα τία, στα
συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους χώρους

δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το φυ λα κή. 

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

H εμπει ρία της Pω σί ας απο δει κνύ ει ότι ακό -
μα και μια νικη φό ρα εργα τι κή σοσια λι στι κή
επα νά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπο ρεί να επι βιώ σει σε απο μό νω ση. Tα καθε -
στώ τα της EΣΣΔ με τά την επι κρά τη ση του
στα λι νι σμού, της Kί νας και των άλ λων ανα το -
λι κών χω ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 
Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή ενό τη -
τα των εργα τών σε όλον τον κόσμο χωρίς
δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας,
φύλου, φυλής ή σεξουα λι κής προ τί μη σης. 
Yπο στη ρί ζου με όλα τα εθνι κο α πε λευ θε ρω τι -
κά κινή μα τα που αντι στέ κο νται στην ιμπε ρια -
λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα τσα κί σει
τελειω τι κά τον ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα
της εργα τι κής τά ξης σε διε θνή κλί μα κα από
τη Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το Λον δί -
νο ως το Σάο Πά ο λο. 
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρα-

τσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που απει λεί
να δια σπά σει τους εργά τες. 

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

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

Παλεύουμεγια
ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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Τ
η νύχτα της 4 Απρίλη του 1968
ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ έπεφτε
νεκρός απ’ τις σφαίρες ενός

ρατσιστή στο Μέμφις του Τενεσί. Η
είδηση της δολοφονίας του πυροδό-
τησε ένα τεράστιο κύμα εξεγέρσεων
στα μαύρα «γκέτο» των μεγάλων πό-
λεων απ’ άκρη σ’ άκρη στις ΗΠΑ. Ο
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ ήταν το σύμ-
βολο του αγώνα για τα πολιτικά δι-
καιώματα των μαύρων στις ΗΠΑ.
Τον Αύγουστο του 1963 είχε μιλήσει
στην γιγάντια «πορεία Ελευθερίας»
στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Από
το βήμα εκείνης της συγκέντρωσης
έκανε την πιο γνωστή ομιλία του που
έχει μείνει στην ιστορία από τη φρά-
ση «Έχω ένα όνειρο». 

Η πορεία είχε γίνει με τις ευλογίες
της προεδρίας Κένεντι, κι ο Κινγκ
ήταν από τους βασικούς συνομιλη-
τές της, εκπροσωπώντας τη «μετριο-
παθή» πτέρυγα του κινήματος για τα
πολιτικά δικαιώματα. Πέντε χρόνια
μετά, όμως, ο Κινγκ έβρισκε το θά-
νατο στο Μέμφις έχοντας τεθεί επι-
κεφαλής της απεργίας των μαύρων
εργατών καθαριότητας και καλών-
τας σε γενική απεργία για να παρα-
λύσει η πόλη. Ένα χρόνο πριν, ο
Κινγκ είχε ταχθεί ανοιχτά ενάντια
στον πόλεμο του Βιετνάμ. Οι δυο
αγώνες, ενάντια στον ρατσισμό και
ενάντια στον πόλεμο, ριζοσπαστικο-
ποιούσαν μια ολόκληρη γενιά. Κι ο
Κινγκ έκανε αυτή τη διαδρομή. 

Στις αρχές της δεκαετίας του ’50
ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός βρι-
σκόταν στον κολοφώνα της δύναμής
του οικονομικά και στρατιωτικά. Οι
ιδεολογικοί του εκπρόσωποι προπα-
γάνδιζαν με κάθε τρόπο ότι ήταν
υπερασπιστής του «ελεύθερου κό-
σμου», της δημοκρατίας και των
ατομικών δικαιωμάτων απέναντι
στον «κόκκινο φασισμό». 

Όμως, στις νότιες Πολιτείες των
ΗΠΑ εκατομμύρια μαύροι στερούν-
ταν βασικών δικαιωμάτων και ζού-
σαν σε συνθήκες προκλητικού και
επίσημα θεσμοθετημένου ρατσι-
σμού. Με διάφορα νομικά τεχνάσμα-
τα είχαν χάσει το δικαίωμα της ψή-
φου. Τα παιδιά τους έπρεπε να πη-
γαίνουν σε χωριστά σχολεία από
των λευκών, που οι αρχές φρόντιζαν
να τους λείπουν τα στοιχειώδη. Ακό-
μα και οι δημόσιες βρύσες, τα ουρη-
τήρια, οι θέσεις στα λεωφορεία ήταν
«φυλετικά διαχωρισμένα».

Αυτό το ρατσιστικό οικοδόμημα -
με τα ανεπίσημα εξαρτήματά του
όπως η Κου Κλουξ Κλαν- το είχε χτί-
σει συστηματικά η άρχουσα τάξη
από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι κα-
πιταλιστές του Βορρά νικήσανε στον
Εμφύλιο αλλά μετά έκαναν μια επι-
κερδή συμφωνία με τους πρώην
δουλοκτήτες του Νότου που κι αυτοί
έγιναν καπιταλιστές. Ο ρατσισμός
έγινε το όπλο διαίρεσης της εργατι-
κής τάξης και των φτωχών. Γι’ αυτό
δεν το ακούμπησε ούτε ο «δημοκρά-
της» Ρούζβελτ. 

Όμως, στα μέσα της δεκαετίας

του ’50 πολλά πράγματα είχαν αλλά-
ξει. Εκατοντάδες χιλιάδες μαύροι
νέοι είχαν πάει στα πεδία των μαχών
του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέ-
μου. Είχαν πολεμήσει ενάντια στον
Χίτλερ στην Ευρώπη και πλέον δεν
ανέχονταν να σκύβουν το κεφάλι
στους ρατσιστές στην Αλαμπάμα. Η
οικονομική άνθηση του αμερικάνι-
κου καπιταλισμού οδηγούσε χιλιά-
δες να πηγαίνουν στις πόλεις αναζη-
τώντας μια καλύτερη ζωή, χωρίς
φτώχεια και με αξιοπρέπεια. Τις
ίδιες ελπίδες είχε και ένα νέο στρώ-
μα πιο μορφωμένων και ευκατάστα-
των μαύρων, δικηγόρων, γιατρών,
μηχανικών. 

Πολιτικά δικαιώματα

Το 1955 μια μαύρη ράφτρα η Ρό-
ζα Παρκς αρνήθηκε να παραχωρή-
σει τη θέση της σε ένα λευκό επιβά-
τη στο Μοντγκόμερι, την πρωτεύου-
σα της Αλαμπάμα. Η Παρκς δεν
ενήργησε εντελώς αυθόρμητα. Είχε
σχέσεις με αριστερούς κύκλους και
ήταν κομμάτι του κινήματος για τα
πολιτικά δικαιώματα που είχε αρχί-
σει να διαμορφώνεται. Η δίωξή της
πυροδότησε ένα μποϋκοτάζ των λε-
ωφορείων του Μοντγκόμερι από την
μαύρη κοινότητα της πόλης που
κράτησε ένα ολόκληρο χρόνο. 

Ο 26χρονος πάστορας Μάρτιν
Λούθερ Κινγκ ήταν από τους ηγέτες
αυτού του κινήματος στο Μοντγκό-
μερι. Το σπίτι του έγινε στόχος εμ-
πρηστικής επίθεσης από τους ρατσι-
στές. Ο αγώνας στο Μοντγκόμερι
στέφθηκε τελικά με επιτυχία. Το
Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι ο δια-
χωρισμός σε θέσεις μαύρων-λευκών
στα λεωφορεία της πόλης ήταν αντι-

συνταγματικός. Η νίκη, με την σειρά
της, πυροδότησε, πολλούς ανάλο-
γους αγώνες σε άλλες περιοχές. 

Τον Απρίλη του 1963 ο Κινγκ κι οι
σύντροφοί του έβαλαν στο στόχα-
στρο της μαζικής «πολιτικής ανυπα-
κοής» την πόλη Μπέρμιγχαμ της
Αλαμπάμα. Μια μεγάλη πόλη, η πιο
εκβιομηχανισμένη, τότε, στο Νότο κι
η πιο «διαχωρισμένη» στη χώρα. Οι
διαδηλώσεις κι οι άλλες κινητοποι-
ήσεις συνάντησαν την πιο σκληρή
βία. Ο επικεφαλής της αστυνομίας ο
Γιουτζήν «Μπουλ» Κόνορ έστειλε
αστυνομικά σκυλιά και πυροσβεστι-
κές αντλίες ενάντια σε παιδιά που
βρίσκονταν μπροστά στις διαδηλώ-
σεις. 

Οι εικόνες έκαναν το γύρο του κό-
σμου. Κι ο Μάρτιν Λούθερ έγραφε
από τη φυλακή του Μπέρμιγχαμ:
«Γνωρίζουμε από την πικρή εμπειρία
μας, ότι την ελευθερία δεν την προ-
σφέρει ποτέ από μόνος του ο κατα-
πιεστής, την απαιτεί ο καταπιεσμέ-
νος… Χρόνια τώρα ακούω τη λέξη
‘Περίμενε’. Την έχει ακούσει ξανά και
ξανά κάθε μαύρος. Αυτό το ‘περίμε-
νε’ σήμαινε σχεδόν πάντα ‘ποτέ’». 

Στην ίδια ανοιχτή επιστολή ο Κινγκ
έκανε κριτική και στους «λευκούς
μετριοπαθείς» που έλεγαν ότι οι δια-
δηλωτές έχουν δίκιο αλλά οι μέθο-
δοί τους ήταν «βιαστικές» και «άκαι-
ρες». «Το μεγαλύτερο εμπόδιο στο
δρόμο προς την ελευθερία» έγραφε
ο Κινγκ «δεν είναι το μέλος της ΚΚΚ
ή το Συμβούλιο Λευκών Πολιτών, αλ-
λά ο ‘μετριοπαθής’ που είναι περισ-
σότερο με την ‘τάξη’ παρά με την
ελευθερία». 

Όμως, όλη η στρατηγική του
Κινγκ και της ηγεσίας του κινήματος

στηριζόταν στην προσπάθεια να πιε-
στούν οι «μετριοπαθείς λευκοί» στα
κέντρα της εξουσίας. Και εκείνη την
εποχή αυτοί είχαν όνομα και διεύ-
θυνση. Βρίσκονταν στο Λευκό Οίκο,
γύρω από τον πρόεδρο Κένεντι. Για
λόγους που είχαν να κάνουν με την
εικόνα του αμερικάνικου ιμπεριαλι-
σμού, ήθελε μια νομοθεσία που θα
καταργεί τις πιο κραυγαλέες ρατσι-
στικές διακρίσεις. Αλλά ήθελε και
«τάξη», «μικρά» βήματα για να μην
διαταράξει τη συμμαχία με τους ρα-
τσιστές του Νότου που ήταν θεμέλιο
του Δημοκρατικού Κόμματος. 

Κύμα εξεγέρσεων

Αυτή η στρατηγική δεν ικανοποι-
ούσε πια την πιο ριζοσπαστική πτέ-
ρυγα του κινήματος των μαύρων. Οι
αποφάσεις των ανώτερων δικαστη-
ρίων ήταν νίκες του κινήματος, αλλά
δεν καταργούσαν το πλέγμα των
επίσημων και ανεπίσημων ρατσιστι-
κών διακρίσεων. Το 1965 ξεκινώντας
από το Γουοτς στο Λος Αντζελες,
ένα κύμα εξεγέρσεων σάρωσε τα
μαύρα «γκέτο» σε όλες τις πόλεις
του βορρά. Η κυβέρνηση έστειλε
15.000 ένοπλους εθνοφρουρούς για
να αποκαταστήσουν την «τάξη» δο-
λοφονώντας 34 ανθρώπους. Ο Μάλ-
κομ Χ έλεγε ότι η ελευθερία πρέπει
να κατακτηθεί «by any means neces-
sary», «με οποιοδήποτε τρόπο».
Τρία χρόνια μετά, θα ιδρύονταν οι
Μαύροι Πάνθηρες. 

Ο Κινγκ άρχισε να κάνει κι αυτός
στροφή προς πιο ριζοσπαστικές θέ-
σεις. Το 1967 ο πόλεμος του αμερι-
κάνικου ιμπεριαλισμού στο Βιετνάμ
κλιμακωνόταν. Τον διεξήγε η κυβέρ-
νηση του Τζόνσον, που είχε γίνει

πρόεδρος μετά τη δολοφονία του
Κένεντι. Αρχικά ο Κινγκ είχε στηρίξει
τον Τζόνσον, σαν «προοδευτικό». Η
ρήξη ήρθε όταν ο Κινγκ τάχτηκε δη-
μόσια κατά του πολέμου. Σε μια ομι-
λία του στο Μανχάταν, στις 4 Απρίλη
του 1967 -ακριβώς ένα χρόνο πριν
τη δολοφονία του- καυτηρίασε το
γεγονός ότι εκατομμύρια δολάρια
ξοδεύονται για τον πόλεμο ενώ
υπάρχει φτώχεια στις ΗΠΑ. Δήλωσε
ακόμα:

«Ο πόλεμος κάνει πολύ περισσό-
τερα από το να καταστρέφει τις ελ-
πίδες των φτωχών εδώ… Παίρνουμε
νεαρούς μαύρους που έχουν πληγω-
θεί από την κοινωνία μας, και τους
στέλνουμε οχτώ χιλιάδες μίλια μα-
κριά, στη Νοτιοανατολική Ασία, για
να εγγυηθούν ελευθερίες που δεν
τις έχουν στη νοτιοδυτική Τζόρτζια ή
στο ανατολικό Χάρλεμ». 

Για τον Κινγκ πλέον ο αγώνας
έπρεπε να διεξαχθεί ενάντια στο
«τριπλό κακό, του πολέμου, του ρα-
τσισμού και της οικονομικής ανισό-
τητας».  Η Εκστρατεία των Φτωχών,
ενάντια στην οικονομική ανισότητα
και τις διακρίσεις εις βάρος των
μαύρων εργατών ήταν το όχημα αυ-
τού του αγώνα. Κι η «σημαία» του
έγινε το Μέμφις του Τενεσί. 

Εκεί, μια βροχερή μέρα του Φλε-
βάρη του 1968, δυο μαύροι εργάτες
καθαριότητας εξαντλημένοι αποκοι-
μήθηκαν στη καρότσα ενός σκουπι-
διάρικου. Το κύκλωμα βραχύκλωσε,
και βρήκαν φριχτό θάνατο. Η οργή
ξέσπασε, με τους 1.300 μαύρους
συναδέλφους τους να κατεβαίνουν
σε απεργία. Οι απεργοί αντέγραψαν
τα σύμβολα και τις τακτικές του κι-
νήματος για τα πολιτικά δικαιώματα,
για παράδειγμα φορούσαν πικέτες
που έγραφαν «I AM A MAN», «Είμαι
άνθρωπος». Κι ο Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ πήγε στο Μέμφις. «Ξέρετε τι
πρέπει να κάνετε και είστε αρκετοί
για να το κάνετε» τους είπε ο Κινγκ.
«Μέσα σε λίγες μέρες μπορείτε να
οργανώσετε μια γενική απεργία στο
Μέμφις». 

Το 1967 ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
έλεγε σε μια ομιλία του: «Κάποια
στιγμή πρέπει να αναρωτηθούμε
γιατί υπάρχουν σαράντα εκατομμύ-
ρια φτωχοί στην Αμερική. Κι όταν
θέτεις αυτό το ερώτημα, τότε αρχί-
ζεις να αμφισβητείς την καπιταλιστι-
κή οικονομία». Και λίγο πριν τη δο-
λοφονία του σε ένα βιβλίο του, δή-
λωνε: «Ζούμε σε επαναστατικούς
καιρούς. Σε όλον τον κόσμο οι άν-
θρωποι εξεγείρονται ενάντια στα πα-
λιά συστήματα της εκμετάλλευσης
και της καταπίεσης». 

Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται
φέτος από την έκρηξη του Μάη του
1968. Το κίνημα ενάντια στο ρατσι-
σμό ριζοσπαστικοποιεί μια νέα γενιά
αγωνιστών και αγωνιστριών σε όλον
τον κόσμο, και στις ΗΠΑ του Τραμπ.
Η ριζοσπαστική κληρονομιά του
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ είναι επίκαιρη.

Λέανδρος Μπόλαρης

28 Μάρτη 2018, Νο 1317Πριν 50 χρόνια

Η δολοφονία του 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
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Η
22 Μάρτη ήταν μια μεγάλη απεργιακή
επιτυχία στη Γαλλία, και είναι σίγουρο
ότι δεν ήταν παρά μόνο η αρχή. Στις 3

Απρίλη ξεκινάει η μάχη των σιδηροδρομικών και
ήδη το κλίμα δείχνει ότι η απεργία μπορεί να γί-
νει το κέντρο για μια γενικευμένη σύγκρουση με
τον Μακρόν. Η συνομοσπονδία CGT εκτιμά ότι
ένα εκατομμύριο συμμετείχαν στην απεργία που
είχαν καλέσει αρκετά από τα συνδικάτα του δη-
μοσίου στις 22 Μάρτη και μισό εκατομμύριο
βγήκαν στους δρόμους, σε 1500 διαφορετικά
σημεία που οργανώθηκαν συγκεντρώσεις, με
μεγαλύτερες αυτές στο κέντρο του Παρισιού, τη
Μασσαλία και τη Λυών. 

Παρότι οι σιδηροδρομικοί επίσημα δεν ήταν
αυτοί που καλούσαν απεργία, ήταν αυτοί που
έδωσαν τον τόνο στις συγκεντρώσεις, ακριβώς
γιατί ζεσταίνουν μηχανές για τον τρίμηνο αγώνα
που ακολουθεί. Υπήρξαν κατά τόπους σιδηρο-
δρομικά συνδικάτα που κάλεσαν σε απεργία μαζί
με το δημόσιο, ξεπερνώντας τα όρια της ηγεσίας,
κι έτσι υπολογίζεται πως το ένα τρίτο των εργα-
ζόμενων δεν πήγε για δουλειά, 65% των τρένων
υψηλής ταχύτητας έμειναν καθηλωμένα και τα μι-
σά από τα τοπικά δρομολόγια ακυρώθηκαν. 

Στο Παρίσι μια διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων
σιδηροδρομικών βάδισε από προσυγκέντρωση
για να συναντηθεί με άλλες δεκάδες χιλιάδες ερ-
γαζόμενους στο δημόσιο. Από τις 3 Απρίλη ως
τις 28 Ιούνη τα σιδηροδρομικά συνδικάτα καλούν
δύο απεργίες κάθε πέντε μέρες, σύνολο 36 μέ-
ρες απεργίας. Ένα από τα συνδικάτα, η SUD-
Rail αποφάσισε να ξεπεράσει και αυτό τον περιο-
ρισμό και καλεί
σε απεργία διαρ-
κείας από τις 2
Απρίλη. Η SUD-
Rail έχει τις ρίζες
της στην ιστορική
απεργία του Δε-
κέμβρη του 1995
που οδήγησε
στην ήττα τα σχέ-
δια της δεξιάς κυ-
βέρνησης των Ζι-
πέ-Σιράκ. Εκείνη
η απεργία, που
είχε τους σιδηροδρομικούς στην πρώτη γραμμή,
συνεχίζει να είναι το φάντασμα που τρομάζει την
άρχουσα τάξη της Γαλλίας και τα κόμματά της.

Η απεργία της περασμένης Τρίτης οργανώθηκε
ενάντια στις επιθέσεις του Μακρόν στο δημόσιο,
με τις οποίες θέλει να καταργήσει 120 χιλιάδες
θέσεις μόνιμης δουλειάς, επεκτείνοντας τη χρήση
συμβασιούχων και εργολαβικών. Ο Μακρόν θέλει
επίσης να ισχυροποιήσει τη χρήση των επιδομά-
των παραγωγικότητας σαν μέθοδο ανταγωνισμού
μεταξύ των εργαζομένων. 

Όμως οι διαδηλώσεις έγιναν κέντρο και για άλ-
λους αγώνες. Δεκάδες λύκεια βγήκαν σε κατάλη-
ψη και οι μαθητές βγήκαν στους δρόμους, όπου
συναντήθηκαν και με φοιτητές και φοιτήτριες. Η
Ελίζα Χόρβατ, υγειονομικός, μίλησε στην εφημε-
ρίδα Socialist Worker από τη διαδήλωση στο Πα-
ρίσι: “Είναι φοβερό ότι είμαστε όλοι μαζί στους
δρόμους. Μπορούμε να νικήσουμε τον Μακρόν αν
είμαστε όλοι ένα. Εδώ βρίσκονται εκπαιδευτικοί,

διοικητικοί, υγειονομικοί, εργαζόμενοι στον ηλε-
κτρισμό και στο φυσικό αέριο, μαζί με φοιτητές
και μαθητές. Υπάρχουν και άνθρωποι που έχουν
πάρει σύνταξη αλλά παραμένουν οργισμένοι με
αυτά που κάνει ο Μακρόν σε ολόκληρη την κοινω-
νία. Και είναι και οι σιδηροδρομικοί, στους οποί-
ους όλοι πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τους.
Δεν είναι ‘προνομιούχοι’, όπως λένε τα ΜΜΕ.
Έχουν δικαιώματα που θα έπρεπε να τα έχουμε
όλοι. Αν χάσουνε εκείνοι, θα χάσουμε όλοι”.

Υπάρχουν κι άλλα σημάδια που δείχνουν ότι η
απεργία των σιδηροδρομικών μπορεί να γενικευ-
τεί. Οι εργαζόμενοι στην αποκομιδή των σκουπι-
διών αποφάσισαν να βγουν σε απεργία διαρκείας
από τις 3 Απρίλη, με κάλεσμα της CGT. Οι πιλότοι
της Air France βγαίνουν σε απεργία στις 3 Απρίλη
και στις 7 Απρίλη. Στις 19 Απρίλη, κι ενώ θα έχει
ήδη ξεκινήσει η μάχη σε σιδηροδρόμους και
σκουπίδια, η CGT καλεί όλους τους εργαζόμε-
νους σε συγκεντρώσεις. Υπάρχει η προοπτική η
μέρα να μετατραπεί σε απεργία πολλών κλάδων.

Μονπελιέ

Στο μεταξύ, αν το φοιτητικό κίνημα χρειαζόταν
άλλη μια αφορμή για να βγει στον αγώνα, του
την έδωσαν οι φασίστες. Στο Μονπελιέ, την πε-
ρασμένη Πέμπτη, μια ομάδα μασκοφόρων φασι-
στών εισέβαλε σε αμφιθέατρο που βρισκόταν σε
κατάληψη για να βγάλει έξω τους φοιτητές και
τις φοιτήτριες χτυπώντας τους με γροθιές και
καδρόνια. “Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, τρώγαμε και
ακούγαμε μουσική ήρεμα. Ήμασταν καμιά 50ριά,
όταν 10-16 άτομα με κουκούλες και κρατώντας

στα χέρια ξύλα
και κομμάτια από
ξύλινες παλέτες
μπήκαν στο χώ-
ρο. Άρχισαν να
μας σπρώχνουν
και να μας χτυ-
πάνε. Κάποιοι δι-
κοί μας έπεσαν
κάτω αλλά αυτοί
συνέχισαν να
τους χτυπάνε”,
είναι μια από τις
περιγραφές. Ο
κοσμήτορας της

Νομικής Σχολής παραδέχθηκε ανοιχτά ότι αυτός
είχε δώσει την άδεια για να μπούνε οι φασίστες
στο χώρο, έχοντας κάνει και έκκληση ώστε η
“σιωπηλή πλειοψηφία” να απομονώσει τους κα-
ταληψίες. Τελικά αυτό που ακολούθησε ήταν το
αντίθετο, μαζικές διαδηλώσεις, όχι μόνο στο
Μονπελιέ, αλλά σε πολλά Πανεπιστήμια της χώ-
ρας, και ο κοσμήτορας παραιτήθηκε.

Η εργατική μάχη που έχει ξεκινήσει είναι ζήτημα
πολιτικής επιβίωσης για τον Μακρόν. Εκλέχθηκε
για να καταφέρει αυτό που η άρχουσα τάξη στη
Γαλλία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής, να σπά-
σει αυτή την παράδοση αγώνων και απεργιών που
ενώνει εργάτες και φοιτητές. Αν ηττηθεί θα μπει
στη σειρά των αποτυχημένων προέδρων που προ-
σπάθησαν, έφαγαν τα μούτρα τους και στην πο-
ρεία ξετίναξαν και όλες τις σταθερότητες που είχε
το γαλλικό πολιτικό σύστημα.

Ν.Λ.

ΓΑΛΛΙΑ 22 Μάρτη 
Απεργία σεισμός! 
Ξεκίνησαν οι σιδηροδρομικοί

Ο
ι ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο 24
του Μάρτη έζησαν τις μεγαλύτε-
ρες διαδηλώσεις νεολαίας από

τον πόλεμο του Βιετνάμ. Σε περισσότε-
ρα από 450 σημεία σε όλη τη χώρα συγ-
κεντρώθηκαν μαθητές και μαθήτριες,
μαζί με τους καθητητές τους και τους
γονείς τους στην “Πορεία για τις ζωές
μας” ενάντια στην οπλοκατοχή και τους
πολιτικούς της προστάτες. Οι πιο συντη-
ρητικές εκτιμήσεις μιλάνε για 1,2 εκα-
τομμύρια κόσμο συνολικά, αν και οι δια-
δηλώσεις ήταν τόσο πολλές και σε τόσα
πολλά και απομακρυσμένα σημεία που
είναι δύσκολο να συγκεντρωθούν όλες
οι εικόνες. Η Ουάσινγκτον είδε μια από
τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην ιστο-
ρία της, οι διαδηλωτές κάνουν λόγο για
800 χιλιάδες κόσμο.

Ήταν ένα ακόμη βήμα στο κίνημα που
ξεδιπλώθηκε σαν απάντηση στη δολο-

φονία 17 μαθητών και μαθητριών στο
Πάρκλαντ της Φλόριντα στις 14 του Φλε-
βάρη. Ο δολοφόνος Νίκολας Κρουζ
ήταν δηλωμένος φασίστας και ρατσι-
στής. Η άνοδος του Τραμπ στην εξουσία
έχει δώσει αέρα σε όλο το φασιστικό
υπόκοσμο να “ασκήσει” το συνταγματικό
του δικαίωμα να πυροβολεί όποτε θέλει.

Δεν θα είχαμε φτάσει στις 24 Μάρτη
αν οι ίδιοι οι μαθητές και μαθήτριες της
Φλόριντα δεν είχαν πάρει την πρωτο-
βουλία άμεσα να βγουν στο δρόμο, να
κινητοποιηθούν, να οργανώσουν απο-
χές, να απευθυνθούν σε άλλα σχολεία
και στα συνδικάτα των εκπαιδευτικών.
Το ίδιο το μαθητικό κίνημα πήρε την
πρωτοβουλία να διαλέξει μια ημερομη-
νία για διαδήλωση στην Ουάσινγκτον,
και αυτό μετατράπηκε σε πολλαπλά κα-
λέσματα σε όλες τις πολιτείες.

Στην Ουάσινγκτον, η εντεκάχρονη Να-

ΗΠΑ 

Οι μεγαλύτερες
διαδηλώσεις 
από το Βιετνάμ 



“Α
ρχίζει η καταλανική Άνοιξη” ήταν το
μήνυμα που έστελναν την Τρίτη το
πρωί από τις κατειλημμένες εθνικές

οδούς χιλιάδες διαδηλωτές και διαδηλώτριες.
Καθώς γράφονταν αυτές οι γραμμές, ξεκινού-
σε μια μεγάλη μέρα με αποκλεισμένα τα διόδια
και όλες τις προσβάσεις από και προς την Κα-
ταλωνία, με τους διαδηλωτές να απαιτούν κλι-
μάκωση με διαρκή γενική απεργία. Τα εμπορι-
κά φορτηγά έχουν στην πλειοψηφία τους ακι-
νητοποιηθεί ήδη από το πρωί. 

Το ισπανικό κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση
έσπασαν τα όρια της υπομονής του κόσμου.
Την περασμένη Παρασκευή πέντε ακόμη Κατα-
λανοί πολιτικοί παρουσιάστηκαν ενώπιον του
Ισπανού δικαστή Γιαρένα για να απολογηθούν,
και από το γραφείο του βρέθηκαν κατευθείαν
στη φυλακή. Δυο μέρες αργότερα, ο Κάρλες
Πουτζντεμόν, ο εκλεγμένος πρωθυπουργός
που ανατράπηκε από το Ραχόι, συνελήφθη στη
Γερμανία από τις γερμανικές αρχές που εφάρ-
μοσαν το ένταλμα που είχαν εκδώσει οι Ισπα-
νοί. Ο Πουτζντεμόν κατηγορείται για πρόκλη-
ση σε εξέγερση, ένα αδίκημα που τιμωρείται
μέχρι και με 30 χρόνια φυλακή. Πλέον δέκα
Καταλανοί και Καταλανές πολιτικοί βρίσκονται
σε προφυλάκιση χωρίς δυνατότητα εγγύησης,
άλλοι έξι έχουν αναγκαστεί να αυτοεξορι-
στούν, και άλλοι έχουν καταβάλει υπέρογκα
ποσά για να βρίσκονται προς το παρόν ελεύθε-
ροι.

Πραξικόπημα

Η κίνηση του δικαστή Γιαρένα ήταν ένα ακό-
μη βήμα ενός ξεδιάντροπου πραξικοπήματος.
Το καταλανικό κοινοβούλιο ετοιμαζόταν να κά-
νει ακόμη μια προσπάθεια να εκλέξει κυβέρνη-
ση, και είχε αποφασιστεί ότι θα έμπαινε σε ψη-
φοφορία ο Τζόρδι Τουρούλ. Από τη μεριά του
καταλανικού κινήματος ήταν μια υποχώρηση,
καθώς είχαν αρχικά προταθεί υποψήφιοι που
είναι είτε στη φυλακή είτε στην εξορία. Όμως
το ισπανικό κράτος δεν σηκώνει ούτε υποχω-
ρήσεις. Ξαφνικά ξεσηκώθηκε ένα κύμα προπα-
γάνδας και κατηγοριών κατά του Τουρούλ και
ο δικαστής πρακτικά διέταξε να πάει σηκωτός
από την ψήφο εμπιστοσύνης στη φυλακή. Η
Μάρτα Ροβίρα, γενική γραμματέας της Ρε-
πουμπλικανικής Αριστεράς, που ήταν ανάμεσα
στους καινούργιους κατηγορούμενους, επέλε-
ξε να αυτοεξοριστεί στην Ελβετία. Το ισπανικό
κράτος αξιοποίησε την επιλογή της για να δι-
καιολογήσει τη φυλάκιση όλων των υπολοίπων
που ήταν “ύποπτοι φυγής”. Ανάμεσά τους βρί-
σκεται και η Κάρμε Φορκαντέλ, πρόεδρος του
καταλανικού κοινοβουλίου μέχρι πριν από δυο
μήνες και για χρόνια πρόεδρος της μεγαλύτε-
ρης καταλανικής οργάνωσης, της “Καταλανι-
κής Εθνοσυνέλευσης”. Ο διάδοχός της στην
ηγεσία της οργάνωσης, Τζόρδι Σάντσες βρί-
σκεται επίσης στη φυλακή.

Η “εξέγερση” για την οποία κατηγορούνται
είναι το δημοψήφισμα που οργάνωσε η κατα-
λανική κυβέρνηση τον περασμένο Οκτώβρη
για την ανεξαρτησία της χώρας. Το ισπανικό
κράτος έστειλε ολόκληρο τον κατασταλτικό
μηχανισμό να διαλύσει τη δημοκρατική διαδι-
κασία και στη συνέχεια να ρίξει την εκλεγμένη
κυβέρνηση. Από τότε η Καταλωνία κυβερνάται

υπό έκτακτες συνθήκες από τη Μαδρίτη, δη-
λαδή από τη δεξιά κυβέρνηση του Ραχόι. Υπο-
τίθεται πως η κήρυξη νόμιμων εκλογών θα
έλυνε το πρόβλημα για τη Μαδρίτη. Οι εκλο-
γές έγιναν, αλλά την πλειοψηφία στο νέο κοι-
νοβούλιο την ξανακέρδισαν τα κόμματα που
είχαν στηρίξει το δημοψήφισμα. Το κυβερνών
Λαϊκό Κόμμα του Ραχόι βγήκε έβδομο. Από τό-
τε, το νεοεκλεγμένο κοινοβούλιο εκβιάζεται.
Αρχικά υπήρξε η θέληση να ξαναεκλεγεί πρω-
θυπουργός ο Πουτζντεμόν, όμως οι δικαστές
έστειλαν μήνυμα ότι θα συλληφθεί στα σύνο-
ρα αν τολμήσει να επιστρέψει. Στη συνέχεια
προτάθηκε ο εκλεγμένος βουλευτής Τζόρδι
Σάντσες, όμως οι δικαστές δεν του έδιναν
άδεια από τη φυλακή. Ο Τουρούλ ήταν η τε-
λευταία γραμμή υποχώρησης. Στον πρώτο
του λόγο στο κοινοβούλιο είχε ήδη απαρνηθεί
την ανεξαρτησία, κι ούτε καν αναφέρθηκε στο
δημοψήφισμα.

Η πολιτική γραμμή της “Κονβερζένσια” και
της Ρεπουμπλικανικής Αριστεράς, των δύο κομ-
μάτων της συγκυβέρνησης που οργάνωσε το
δημοψήφισμα πήγαινε από υποχώρηση σε υπο-
χώρηση, ελπίζοντας ότι το ισπανικό κράτος κά-
που θα βάλει φρένο στον κατήφορο της κατα-
στολής. Αυτές οι ελπίδες αποδείχθηκαν μάται-
ες. Το ίδιο αποδείχθηκαν και οι αυταπάτες ότι η
Ευρωπαϊκή Ένωση θα μετατρεπόταν σε κάποι-
ου είδους άμυνα απέναντι στη μανία των Ισπα-
νών δικαστών. Τώρα ο Πουτζντεμόν παραδίδε-
ται στο Ραχόι από τα χέρια της Μέρκελ. Όσο
τραβηγμένη κι αν είναι η σύγκριση, πολύς κό-
σμος θυμίζει ότι ο τελευταίος πρωθυπουργός
που κήρυξε την ανεξαρτησία της Καταλωνίας,
ο Λιούις Κομπάνς, παραδόθηκε για εκτέλεση
στον δικτάτορα Φράνκο από τη γερμανική Γκε-
στάπο.

Επιτροπές

Όμως η γραμμή των υποχωρήσεων τους τε-
λευταίους μήνες στην Καταλωνία έσπασε από
τα κάτω, και το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Τις
πρώτες διαδηλώσεις την Παρασκευή, την ώρα
που φυλακιζόταν ο Τουρούλ τις κάλεσαν οι
Επιτροπές για την Υπεράσπιση της αβασίλευ-
της Δημοκρατίας (CDR). Οι CDR ξεκίνησαν ως
Επιτροπές Υπεράσπισης του Δημοψηφίσματος
και έχουν οργανωθεί στη βάση συνελεύσεων
ανά γειτονιά. Δεκάδες χιλιάδες ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμα, και το βασικό σύνθημα που

ακουγόταν ήταν “Γενική Απεργία”. Μια από τις
σημαντικές εξελίξεις είναι ότι οι διαδηλωτές
συγκρούστηκαν με τους “Μόσος”, την καταλα-
νική αστυνομία που στο δημοψήφισμα είχε
κρατήσει αμφιλεγόμενη στάση. Η νέα ηγεσία
των Μόσος είχε δώσει εντολή για αδιάκριτα
χτυπήματα με τα γκλοπ. Η σύλληψη και του
Πουτζντεμόν έφερε και το υπόλοιπο κίνημα
στους δρόμους. Ένα από τα αιτήματα που
βγαίνουν από τα κάτω είναι η εφαρμογή του
στοιχειώδους δικαιώματος του εκλεγμένου
κοινοβουλίου να επιλέξει πρωθυπουργό ανε-
ξάρτητα από το τι λένε οι δικαστές και η Μα-
δρίτη. Ψήφος εμπιστοσύνης σε κάποιον από
τους φυλακισμένους θα σημάνει στην πράξη
ρήξη με το ισπανικό κράτος, παρά τις υποχω-
ρήσεις που θέλει να κάνει η πολιτική ηγεσία
του κινήματος.

Όμως οι δρόμοι της Καταλωνίας που ξανα-
γεμίζουν και τα οδοφράγματα που ξαναστή-
νονται βάζουν κι άλλα αιτήματα, να απελευθε-
ρωθούν όλοι οι κρατούμενοι, να τιμωρηθούν
όλοι οι ένοχοι για τα ανοιγμένα κεφάλια της
1ης του Οκτώβρη. Όλα αυτά που έχει καταφέ-
ρει το κίνημα στην Καταλωνία τους τελευταί-
ους μήνες τα κατάφερε χάρη στις καταλήψεις
των φοιτητών, την οργάνωση στους εργατι-
κούς χώρους και τις συνελεύσεις στις γειτο-
νιές. Οι δύο γενικές απεργίες που κηρύχθηκαν
τον περασμένο Νοέμβρη επιβλήθηκαν από τα
κάτω, παρότι η επίσημη ηγεσία του κινήματος
είχε αποκηρύξει τον απεργιακό δρόμο. Πλέον,
η συγκυρία είναι ακόμη ευνοϊκότερη. Το δημο-
ψήφισμα του Οκτώβρη είχε οργανωθεί σε μια
στιγμή που η Αριστερά στο ισπανικό κράτος
ακόμη μοιρολογούσε τα κακά της εκλογικά
αποτελέσματα και την “πτώση” του κινήματος.
Πλέον έχει προηγηθεί το μεγαλύτερο γεγονός,
η απεργία που οργάνωσαν οι γυναίκες στις 8
του Μάρτη, που ένωσε τα κινήματα σε όλο το
ισπανικό κράτος, αλλά και οι τεράστιες κινητο-
ποιήσεις των συνταξιούχων, η απεργία στην
Amazon, το μαγαζί του πλουσιότερου ανθρώ-
που στον κόσμο, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη
ένας αγώνας διαρκείας των αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών που έχει ήδη μπλοκάρει τις βαθ-
μολογίες σε πολλά σχολεία. Η Μέρκελ και ο
Ραχόι συντονίζονται για να πνίξουν την κατα-
λανική Άνοιξη, για να προλάβουν μια ακόμη ευ-
ρύτερη Άνοιξη του κινήματος.

Νίκος Λούντος
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όμι Γουάντλερ ξεκίνησε την ομιλία της λέ-
γοντας: “Είμαι εδώ σήμερα εκπροσωπών-
τας τις Αφροαμερικανίδες που υπήρξαν θύ-
ματα της ένοπλης βίας, που αποτελούν μό-
νο μια στατιστική αντί να είναι ζωηρά, όμορ-
φα κορίτσια, γεμάτα προοπτική”. Η ανεξέ-
λεγκτη βία των όπλων και η βία των φασι-
στών δεν αντιμετωπίζεται σαν ζήτημα κά-
ποιων “ψυχικά διαταραγμένων” αλλά σαν
προέκταση της αστυνομικής βίας και της
γενικότερης κουλτούρας της βίας που δια-
περνάει το αμερικάνικο κράτος.

Η περίπτωση της Ναόμι δείχνει με ποιο
τρόπο τα κινήματα στις ΗΠΑ τα τελευταία
χρόνια δεν είναι απομονωμένα ρυάκια αλλά
αλληλοτροφοδοτούνται. Η τελευταία τόσο
μεγάλη πορεία στην Ουάσινγκτον, η “Πο-
ρεία των γυναικών” τον περσινό Γενάρη,
συνεχίστηκε και φέτος με μεγάλη επιτυχία.
Οι στατιστικές λένε ότι οι μαύρες γυναίκες
είναι τα συχνότερα θύματα δολοφονίας με
όπλα, αλλά οι ιστορίες τους περνάνε στα
ψιλά. “Είμαι εδώ για να τιμήσω και να εκ-
προσωπήσω τις μικρές αφροαμερικανίδες
που οι ζωές τους δεν γίνονται πρωτοσέλιδα
στις μεγάλες εφημερίδες. Που οι ιστορίες
τους δεν γίνονται πρώτο θέμα στα βραδινά
δελτία ειδήσεων”, λέει η Ναόμι.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν σπά-
σει ήδη μια σειρά από ταμπού για το κίνημα
στις ΗΠΑ. Πρώτον, έχουν σπάσει το παρα-
μύθι ότι δεν υπάρχει πολιτική μέσα στα
σχολεία. Η πολιτική είναι πλέον παντού, και
οι μαθητές ηγούνται. Τα ακροδεξιά δίκτυα
έχουν λυσσάξει ενάντια “στα παιδάκια” που
απέκτησαν άποψη. Δεύτερον, έχουν ανοίξει
τη μάχη ενάντια στο National Rifle Associa-
tion (το μεγαλύτερο λόμπι υπέρ της οπλο-
κατοχής) το οποίο θεωρείται παντοδύναμο,
και σε πολλές πολιτείες, οι Δημοκρατικοί
και οι Ρεπουμπλικάνοι του έκαναν εξίσου τα
χατίρια. Τρίτον, τα βάζουν με τα ιερά και τα
όσια της αμερικανικής πολιτικής, με μαζικές
ειρωνείες στην έκφραση “Σκέψεις και προ-
σευχές” που συνήθως ακούγεται μετά από
κάθε τραγωδία από όλα τα επίσημα πολιτι-
κά χείλη στις ΗΠΑ. Τέταρτον, δίνουν ένα
ακόμη σήμα ότι ο Τραμπ είναι πολιτικά αδύ-
ναμος, και ότι οι επιθετικές του πρωτοβου-
λίες αντί για σταθερότητα αυτό που κάνουν
είναι να ανοίγουν μεγαλύτερα ρήγματα.
Πέμπτον, συνεχίζουν να καθορίζουν ότι η
συνισταμένη των δυνάμεων που χτυπάνε
κατά του Τραμπ καθορίζεται από το κίνημα
και τους δρόμους και όχι από τις πολιτικές
πρωτοβουλίες των Δημοκρατικών που τις
περισσότερες φορές τους γυρνάνε και
μπούμερανγκ, όπως με τις περιβόητες ρώ-
σικες διασυνδέσεις του πλανητάρχη.

Συνδέσεις από πλευράς μαθητών (αν και
δεν έφτασαν να εμφανιστούν στο πλατό της
πορείας της Ουάσινγκτον) γίνονται και με
την υποχρηματοδότηση των σχολείων και
τους αγώνες των εκπαιδευτικών. Σε διάφο-
ρα σημεία, σε τοπικές κινητοποιήσεις οι μα-
θητές έδειξαν την αλληλεγγύη τους με τους
εκπαιδευτικούς της Δυτικής Βιρτζίνιας που
έδωσαν μια νικηφόρα μάχη πρόσφατα, λέ-
γοντας ότι σχολεία με φτώχεια και υπό διά-
λυση είναι σχολεία όπου μπορεί και ανθεί η
βία. Και πολύ σύντομα, ενώ οι κινητοποι-
ήσεις “για τις Ζωές μας” θα συνεχιστούν, οι
εκπαιδευτικοί στην Οκλαχόμα ετοιμάζονται
για απεργία στις 2 Απρίλη.

Mια καταλανική Άνοιξη;

Διαδήλωση στη Βαρκελώνη μετά τη σύλληψη Πουτζντεμόν



ΣΤ) Η εργατική αντίσταση 
και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

1. Ρεφορμισμός – Τι φταίει 
για τη κατάντια του ΣΥΡΙΖΑ;

2. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 
η αριστερή εναλλακτική

3. Η έξοδος από τα μνημόνια 
στα χέρια των εργατών

4. Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες
5. Από το σκάνδαλο Κοσκωτά 

στο σκάνδαλο Novartis – 
υπάρχει κάθαρση;

6. Η περιβαλλοντική κρίση της Αττικής
7. Το Σύνταγμα και η ταξική πάλη

Ζ) Καταπίεση 
και απελευθέρωση

1. Από το κυνήγι των μαγισών στο
#metoo – Η πάλη των Γυναικών
ενάντια στην καταπίεση 

2. Ρώσικη Επανάσταση, Stonewall, Pride
– Πώς μπορούμε να φτάσουμε στην
απελευθέρωση των ομοφυλόφιλων;

3. Η επιλογή φύλου 
είναι δικαίωμα των Τρανς

Η) Η πάλη για μια 
επαναστατική αριστερά

1. 170 χρόνια 
Κομμουνιστικό Μανιφέστο

2. Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
3. Τρότσκι – το ξίφος της επανάστασης
4. Ρόζα Λούξεμπουργκ –

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση
5. Λούκατς – Ιστορία 

και ταξική συνείδηση
6. Γκράμσι – Οι Θέσεις του Απρίλη
7. Τόνι Κλιφ – 

Η εναλλακτική στον σταλινισμό
8. Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ

Θ) Το πανηγύρι 
των καταπιεσμένων

1. Καπιταλισμός και εκμετάλλευση
2. Καπιταλισμός και αλλοτρίωση
3. Το δικαίωμα των εθνών στην

αυτοδιάθεση
4. Η κληρονομιά της Ρώσικης

Επανάστασης στο πολιτισμό
5. Ο Στήβεν Χόκινγκ και 

οι επιστημονικές επαναστάσεις

ΙΔΕΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Δ
ιακόσια χρόνια από τη γέννηση του
Κ. Μαρξ σε όλον τον κόσμο συνέ-
δρια, μελέτες και συζητήσεις αφιε-

ρώνονται σε αυτή την επέτειο. Πράγματι,
το θεωρητικό έργο του Μαρξ είναι πελώ-
ριο και πολυεπίπεδο. Όμως, ο Μαρξ ήταν
κάτι πολύ περισσότερο από ένας συγγρα-
φέας, ένας μεγάλος φιλόσοφος ή ένας
οξυδερκής αναλυτής της πολιτικής οικο-
νομίας. Όπως είπε κι ο Φ. Ένγκελς στον
επικήδειό του «ο Μαρξ ήταν πάνω από
όλα επαναστάτης». Μια μικρή φράση με
ένα συγκλονιστικό περιεχόμενο που συμ-
πυκνώνει σε λίγες σελίδες η νέα έκδοση
του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου, Καρλ
Μαρξ - Ένας Επαναστατικός Οδηγός. 

Αυτό το μικρό βιβλίο είναι καταρχήν ένα
αδρό περίγραμμα της διαδρομής του
Μαρξ από την αμφισβήτηση του απολυ-
ταρχισμού στην αμφισβήτηση του καπιτα-
λισμού, από την «συνάντησή» του με τους
αγωνιστές του εργατικού κινήματος της
Ευρώπης των μέσων του 19ου αιώνα στη
δράση του στην ηγεσία της Πρώτης Διε-
θνούς και στις άλλες επαναστατικές οργα-
νώσεις που συμμετείχε. 

Στον Μαρξ χρωστάμε την ανάλυση του
καπιταλισμού ως ενός κοινωνικού συστή-
ματος που έχει στη φύση του όχι μόνο την
ανισότητα αλλά και τις κρίσεις, εξαιτίας
του τυφλού ανταγωνισμού για το κέρδος.
Όμως, πέρα από την ανάλυση, ο Μαρξ εί-
ναι ο θεωρητικός που έβαλε την εργατική
τάξη στο κέντρο της πάλης για την ανα-
τροπή αυτού του άδικου συστήματος. 

Κι όπως επισημαίνει ο συγγραφέας: «ο
καπιταλισμός μοιάζει στον 21ο αιώνα πε-
ρισσότερο με την εικόνα που έδωσε ο
Μαρξ, απ’ όσο έμοιαζε την ίδια την εποχή
του Μαρξ. Η εργατική τάξη μόνο της Νό-
τιας Κορέας σήμερα είναι μεγαλύτερη
από εκείνη του Βικτωριανού κόσμου που
γνώρισε ο Μαρξ. Είναι πολύ ευκολότερο
να μιλάς σήμερα για την παγκόσμια εργα-
τική τάξη, απ’ ότι την εποχή το Μαρξ».

Ο Μαρξ εξακολουθεί να είναι επίκαιρος
κι αυτό το μικρό βιβλίο μας δείχνει γιατί οι
ιδέες του δεν είναι ένα νεκρό δόγμα, αλ-
λά οδηγός για επαναστατική δράση. 

Μαρξ - ένας
επαναστατικός
οδηγόςΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2018

Ετοιμάζεται ένα πλούσιο πρόγραμμα

Συζητήσεις
Α) 200 χρόνια Μαρξ
1. Ένας επαναστάτης 

για το σήμερα
2. Ο Μαρξ, ο Χέγκελ 

και η διαλεκτική
3. Μαρξ και Δαρβίνος
4. Ήταν ο Μαρξ οικολόγος;
5. Ο ιστορικός νεκροθάφτης 

τότε και τώρα
6. Το Κεφάλαιο 

και οι κρίσεις του

Β) 50 χρόνια Μάης
1. Από την εξέγερση του ‘68 

στην αντίσταση του 2018 – 
Ο αγώνας συνεχίζεται

2. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ 
και το αντιπολεμικό κίνημα

3. Το Παγκόσμιο 1968
4. Οι Μαρξισμοί του Μάη
5. Ο ελληνικός «Μάης» 

1965-1973

Γ) 1918 – 
Η επαναστατημένη 
Ευρώπη

1. Η επανάσταση στη Γερμανία
2. 100 χρόνια ΣΕΚΕ
3. Η Τρίτη Διεθνής

Δ) Ιμπεριαλισμός, 
πόλεμος 
και αντίσταση

1. Ο ιμπεριαλισμός 
από τον Κάουτσκι στον Τραμπ

2. Μέση Ανατολή – υπάρχει λύση;
3. Γιατί λέμε όχι στον άξονα 

Ελλάδα – Ισραήλ
4. Ελλάδα – Τουρκία – 

Κύπρος – Μακεδονία – 
Οι εργάτες είναι αδέλφια μας

5. Η επιστροφή του Μακεδονικού

Ε) Το αντιρατσιστικό 
και αντιφασιστικό κίνημα

1. Όχι στην Ευρώπη-φρούριο – 
Σύνορα ανοιχτά

2. Η πάλη ενάντια στο AfD 
στη Γερμανία

3. Η δίκη της Χρυσής Αυγής
4. Ποιος μπορούσε 

να είχε σταματήσει τον Χίτλερ;
5. Οι ρίζες του ρατσισμού
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