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διαδηλωτές νεκροί εν ψυ-
χρώ. Ο ορισμός της σφα-
γής. Άοπλοι που διαδήλω-

ναν εντός των συνόρων της “γης
τους”, της φυλακής που ονομάζεται
Λωρίδα της Γάζας. Τόλμησαν να
πλησιάσουν τα σύνορα με το κράτος
του Ισραήλ και η απάντηση ήταν όλ-
μοι από τανκς και σφαίρες. Το Ισ-
ραήλ είχε στείλει περισσότερους
από 100 ελεύθερους σκοπευτές στα
σύνορα για να “αντιμετωπίσουν” τη
διαδήλωση. Η εντολή ήταν να πυρο-
βολούν αδιακρίτως οποιονδήποτε
πλησίαζε κοντά στα σύνορα. Υπάρ-
χουν πλέον βίντεο που δείχνουν αν-
θρώπους να πέφτουν κάτω από
σφαίρες, την ώρα που απλώς περ-
πατούσαν μέσα στα χωράφια. Ένας
αγρότης δολοφονήθηκε από τανκ
πριν ακόμη από τη διαδήλωση, ξη-
μερώματα, ενώ μάζευε μαϊντανό για
να τον πουλήσει στην αγορά.

Οι Παλαιστίνιοι διαδηλωτές είχαν
την αίσθηση ότι πηγαίνουν σε μια ει-
ρηνική πορεία. Οι εικόνες από την
προετοιμασία δείχνουν πολύ κόσμο
να πηγαίνει με μικρά παιδιά και μω-
ρά στην αγκαλιά. Οι Ισραηλινοί
έστελναν προειδοποιήσεις για βίαιη
καταστολή, αν και φαινόταν ότι ήταν
μια από τις γνωστές μεθόδους για
να εκφοβίσουν και να περιορίσουν
τη συμμετοχή. Ο επιτελάρχης του
ισραηλινού στρατού δήλωνε την
Πέμπτη ότι “Οι εντολές είναι να χρη-
σιμοποιηθεί μεγάλη δύναμη πυρός”.
Το Ισραηλ αρνείται ακόμη και να διε-
ξαγάγει τις τυπικές έρευνες για
“υπερβαλλοντα ζήλο”. Ο Λίμπερμαν
λέει ότι οι ισραηλινοί φαντάροι
έπραξαν ό,τι ακριβώς έπρεπε να
πράξουν και αυτό που πρέπει να δε-
χτούν είναι συγχαρητήρια.

Οι τραυματίες είναι αμέτρητοι. Σί-
γουρα περισσότεροι από χίλιοι. Άλ-
λοι από πραγματικές σφαίρες, άλλοι
από μεταλλικές σφαίρες με πλαστι-
κό περίβλημα κι άλλοι από δακρυγό-
να. Τα νοσοκομεία της Γάζας δεν εί-
ναι σε θέση να ανταποκριθούν σε
αυτή την κατάσταση. 15 τραυματίες
υπήρξαν και σε παράλληλες κινητο-
ποιήσεις που γίνονταν στη Ραμάλα,
στη Δυτική Όχθη.

“Νάκμπα”

Η διαδήλωση της Παρασκευής θα
ήταν η πανηγυρική έναρξη έξι βδο-
μάδων κινητοποιήσεων που έχουν
τον γενικό τίτλο “Η μεγάλη πορεία
της επιστροφής”. Κορυφώνονται
στις 15 Μάη που κλείνουν 70 χρόνια
από τη “Νάκμπα”, την καταστροφή
που σηματοδοτεί η ίδρυση του κρά-
τους του Ισραήλ πάνω στην παλαι-
στινιακή γη. Η Παρασκευή, η πρώτη
μέρα των κινητοποιήσεων συνέπεσε
με τη “Μέρα της Γης”, την επέτειο
της δολοφονίας έξι Παλαιστίνιων
από το Ισραήλ το 1976. Τότε οι κινη-
τοποιήσεις είχαν ξεσπάσει καθώς το
Ισραήλ προχωρούσε σε κατάσχεση
και κλοπή γης γύρω από τα παλαιστι-
νιακά χωριά κοντά στα σύνορα με το

Λίβανο, αλλά και στην έρημο Νέγκεβ

στο Νότο για να φτιάξει καινούργι-
ους εποικισμούς και να αναγκάσει
τους Παλαιστίνιους να φύγουν.

Η πλειονότητα των Παλαιστίνιων
που ζουν στην Λωρίδα της Γάζας
προέρχονται από τους πρόσφυγες
του 1948. Κατά εκατοντάδες χιλιά-
δες οι Παλαιστίνιοι αναγκάστηκαν να
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους για να
γλιτώσουν από τους διωγμούς που
συνόδευσαν την ίδρυση του Ισραήλ.
Άλλοι κατέφυγαν στη Δυτική Όχθη
(που τότε ανήκε στην Ιορδανία) και
κάποιοι στη Λωρίδα της Γάζας (που
ανήκε στην Αίγυπτο). 20 χρόνια αρ-
γότερα το Ισραήλ κατέλαβε στρατιω-
τικά και αυτές τις περιοχές, ξαναβά-
ζοντας τους Παλαιστίνιους της Γά-
ζας να ζουν κάτω από κατοχή και πε-
ρικυκλωμένοι από εποικισμούς. Το
2005 η ισραηλινή ηγεσία αποφάσισε
να εγκαταλείψει στρατιωτικά τη Λω-
ρίδα της Γάζας και να διαλύσει τους
εποικισμούς. Το αποτέλεσμα όμως
δεν ήταν ελευθερία για τους Παλαι-
στίνιους. Η Λωρίδα της Γάζας μετα-
τράπηκε σε μια μεγάλη φυλακή, πε-

ρικυκλωμένη από έρημο και από

κλειστά σύνορα. Σχεδόν δύο εκατομ-
μύρια Παλαιστίνιοι ζουν αποκλεισμέ-
νοι από ξηρά, αέρα και θάλασσα. Το
Ισραήλ ελέγχει εισαγωγές, εξαγω-
γές, ηλεκτρισμό και νερό. Εκβιάζει
προκαλώντας διαρκή έλλειψη τροφί-
μων, φαρμάκων και ιατρικού εξοπλι-
σμού. Όποτε ήθελε το Ισραήλ βομ-
βάρδιζε και δολοφονούσε αδιάκριτα.
Η τελευταία επιδρομή το 2014 προ-
κάλεσε πάνω από δύο χιλιάδες νε-
κρούς. Οι δικαιολογίες σε αυτές τις
περιπτώσεις ήταν ο “κίνδυνος” για
την ασφάλεια των Ισραηλινών που
προκαλούσαν οι ρουκέτες της παλαι-
στινιακής αντίστασης. Τώρα πλέον
φαίνεται ότι οι “ελεύθεροι” φυλακι-
σμένοι Παλαιστίνιοι δεν έχουν ούτε
το δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Οι δε-
σμοφύλακες περιμένουν με το δά-
χτυλο στη σκανδάλη.

Το καθεστώς του Σίσι στην Αίγυ-
πτο κρατάει εξίσου ασφυκτικά κλει-
στό το άλλο σύνορο της Λωρίδας
της Γάζας. Παρά το μικρό παράθυ-
ρο ελπίδας που άνοιξε όταν η αιγυ-
πτιακή επανάσταση ανέτρεψε τον

Μουμπάρακ το 2011, η άνοδος του
Σίσι σήμανε το σφράγισμα ακόμη
και των τούνελ από όπου περνούσαν
τα απαραίτητα και ανάσαινε κάπως
η κοινωνία της Γάζας. 

Ιντιφάντα

Για πολύ καιρό το παλαιστινιακό
κίνημα δεχόταν την κατηγορία ότι
έχει φύγει από το δρόμο της ειρηνι-
κής αντίστασης και αυτό δυσκολεύει
τα πράγματα. Υποτίθεται ότι η 2η Ιν-
τιφάντα που ξέσπασε το 2000 ήταν
το σημείο καμπής που στρατιωτικο-
ποίησε την αντίσταση. Αυτή η κατη-
γορία ήταν έτσι κι αλλιώς ένα ψέμα.
Οι Παλαιστίνιοι της Γάζας δεν έχουν
ούτε τανκς, ούτε αεροπλάνα. Το Ισ-
ραήλ είναι μια από τις μεγαλύτερες
στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου,
η μόνη πυρηνική δύναμη της Μέσης
Ανατολής που δέχεται ασταμάτητη
στρατιωτική και οικονομική βοήθεια
από τις μεγάλες δυνάμεις. Δεν είχε
αντιμετωπίσει με λιγότερη βαρβαρό-
τητα την 1η Ιντιφάντα (του 1987)
που είχε στο κέντρο της τις διαδη-
λώσεις της νεολαίας. Τώρα όμως οι
Παλαιστίνιοι της Γάζας πήραν την
πρωτοβουλία να ξαναεστιάσουν στις
μαζικές διαδηλώσεις, και το Ισραήλ
έδειξε πόσο τις σέβεται.

Αντίθετα, αυτό που φάνηκε ήταν
ότι τις τρέμει. Ο σχεδιασμός των
διαδηλωτών ήταν να στήσουν ένα
καταυλισμό με σκηνές κοντά στα
σύνορα ο οποίος θα παρέμενε ενερ-
γός τις έξι βδομάδες των κινητοποι-
ήσεων. Ο φόβος του Ισραήλ ήταν
ότι ο καταυλισμός θα μπορούσε να
μετατραπεί σε σημείο αναφοράς για
την αντίσταση σε ολόκληρη τη Μέση
Ανατολή. Από τη μεριά του το σιωνι-
στικό κράτος θα ήθελε να γιορτάσει
τα 70 χρόνια της ύπαρξής του χωρίς

το αγκάθι του λαού του οποίου τη
γη έκλεψε. Όλα τα καθεστώτα της
περιοχής φοβούνται την ανάφλεξη
της παλαιστινιακής αντίστασης. Τις
μέρες της σφαγής στη Γάζα, ο δια-
βόητος διάδοχος του σαουδαραβι-
κού θρόνου, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν,
βρισκόταν στις ΗΠΑ όπου συναντή-
θηκε μεταξύ άλλων και με τις μεγά-
λες σιωνιστικές οργανώσεις για να
τους δηλώσει ότι η Σαουδική Αραβία
στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ.

“Η πιθανότητα κλιμάκωσης, φτά-
νοντας μέχρι τον πόλεμο, έχει αυξη-
θεί σημαντικά”, λέει επισήμως ο ισ-
ραηλινός επιτελάρχης. Υπάρχουν
ημερομηνίες κλειδιά που μπορούν να
μετατραπούν σε αφορμές για πιο γε-
νικευμένη έκρηξη. Στις 12 του Μάη,
ο Τραμπ αναμένεται να ακυρώσει τη
συμφωνία με το Ιράν για το πυρηνικό
του πρόγραμμα. Για τις 14 Μάη προ-
γραμματίζεται η μεταφορά της αμε-
ρικάνικης πρεσβείας από το Τελ Αβίβ
στην Ιερουσαλήμ, για να συμπέσει
με τα 70 χρόνια Ισραήλ. Η μεταφορά
της πρεσβείας είχε ήδη προκαλέσει
διαδηλώσεις και συγκρούσεις τον
Γενάρη. Εκτός των άλλων σηματοδο-
τεί την ακύρωση οποιασδήποτε προ-
σπάθειας των ΗΠΑ να παρουσια-
στούν σαν ουδέτεροι μεσολαβητές.
Η “διεθνής κοινότητα” δεν αναγνωρί-
ζει την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα
του Ισραήλ και πάντα αντιμετωπιζό-
ταν σαν το τελευταίο ζήτημα προς
επίλυση. Τώρα οι ΗΠΑ το “λύνουν”
μονομερώς και πρακτικά έχει μπλο-
καριστεί ό,τι είχε απομείνει από “ει-
ρηνευτική διαδικασία”.

Η υποκρισία της Δύσης συμπυκνώ-
νεται αυτές τις μέρες στην απέλαση
εκατοντάδων Ρώσων διπλωματών
(που κατηγορούνται συλλογικά για το
θάνατο ενός κατασκόπου στο Λονδί-
νο). Το Ισραήλ δολοφονεί 16 διαδη-
λωτές αλλά δεν κουνιέται φύλλο. Η
κυβέρνηση Τσίπρα μάλιστα έχει δια-
λέξει σαν ξεχωριστούς φίλους της
τον Σίσι και τον Νετανιάχου, με τους
οποίους οργανώνει μπίζνες και αγω-
γούς φυσικού αερίου. Οι Παλαιστίνιοι
της Γάζας έφεραν στο φως της μέ-
ρας την αλήθεια για το τι σημαίνει
σιωνιστική κατοχή και βία, διαλύον-
τας την προπαγάνδα των ίσων απο-
στάσεων. Ό,τι και να θέλουν οι κυ-
βερνήσεις, τα αντιπολεμικά κινήματα
σε όλο τον κόσμο δεν θα μείνουν με
σταυρωμένα χέρια μπροστά σε αυτή
την πραγματικότητα.

Nίκος Λούντος
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Οι «στρατηγικοί εταίροι» του Τσίπρα 
δολοφονούν τους Παλαιστίνιους

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι διαδήλωσαν την “Ημέρα της Επιστροφής”. 
Το Ισραήλ απάντησε με την μεγαλύτερη σφαγή άοπλων διαδηλωτών.

Συγκέντρωση 
αλληλεγγύης 
σην Παλαιστίνη 
θα πραγματοποιηθεί την
Τρίτη 3/4, στις 6.30μμ,
έξω από την ισραηλινή
πρεσβεία (Κατεχάκη και
Κηφισίας)
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Ο Μαρξισμός
είναι διεθνής
συνάντηση
Οι εκδηλώσεις “Μαρξισμός” ξεκίνησαν το
Μάη του 1988 στην επέτειο των 20 χρόνων
από το γαλλικό Μάη και γίνονται κάθε
χρόνο από τότε επί τριάντα χρόνια. Πάντα
ήταν και παραμένει ένας διεθνής θεσμός,
όχι μόνο γιατί αντίστοιχες εκδηλώσεις
γίνονται στο Λονδίνο και σε πολλές άλλες
χώρες, αλλά και γιατί αποτελεί σημείο
συνάντησης για αγωνιστές από πολλά μέρη.
Φέτος στο Μαρξισμό 2018 συμμετέχουν:

Branco Ristov, 
Levica, Republic of Macedonia
Meltem Oral,
Devrimci Sosialist Isci Partisi,
Turkey
Volkhardt Mosler, 
Marx 21, Deutschland
Ντίνος Αγιομαμίτης, 
Εργατική Δημοκρατία, Κύπρος
Michael Roberts, 
marxist blogger, Britain

Όχι στην Ευρώπη-φρούριο
– Σύνορα ανοιχτά
Συμμετέχουν:  Μαρία Ανδρέου, 
Τζαβέντ Ασλάμ, Πέτρος Κωνσταντίνου,
Ορφέας Mαχντί

Η έξοδος από τα μνημόνια 
στα χέρια των εργατών
Συμμετέχουν: Τάσος Αναστασιάδης,
Κώστας Καταραχιάς, Μανώλης
Μαστοράκης, Ιωάννα Παυλοπούλου,
Ειρήνη Φωτέλλη

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 
η εργατική εναλλακτική
Συμμετέχουν: Θανάσης Διαβολάκης,
Αντώνης Δραγανίγος, Γιάννης
Σηφακάκης

Μετά τον ΣΥΡΙΖΑ τι; 
-ταξική πόλωση 
και αριστερή προοπτική
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου

Το Κεφάλαιο και οι κρίσεις του
Ομιλητής: Μάικλ Ρόμπερτς

Η περιβαλλοντική 
κρίση της Αττικής
Συμμετέχουν: Αντώνης Μαούνης,
Δημήτρης Πετρόπουλος, Κώστας Πίττας,
Ελένη Πορτάλιου, Νίκος Σμπαρούνης

Ελλάδα – Τουρκία – 
Κύπρος – Μακεδονία 
Οι εργάτες είναι αδέλφια μας
Συμμετέχουν: Ντίνος Αγιομαμίτης,
Μελτέμ Οράλ, Νίκος Λούντος, 
Μπράνκο Ρίστοβ

Ο “ιστορικός νεκροθάφτης”, 
τότε και τώρα
Συμμετέχουν: Χριστίνα Καρακιουλάφη,
Λέανδρος Μπόλαρης

Πώς δυναμώνουμε 
τα σωματεία μας;
Συμμετέχουν: Χρίστος Αργύρης, Αργυρή
Ερωτοκρίτου, 
Γιάννης Θεοχάρης, Σεραφείμ Ρίζος

Οι Μαρξισμοί του Μάη
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Μαρξ και Δαρβίνος
Ομιλητής: Βασίλης Δρουκόπουλος

Η επιστροφή του Μακεδονικού
Συμμετέχουν: 
Αλεξάνδρα Ιωαννίδου, 
Προκόπης Παπαστράτης, 
Κώστας Πίττας

Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Συμμετέχουν: Τάκης Ζώτος, 
Θανάσης Καμπαγιάννης, 
Κώστας Παπαδάκης, 
Κώστας Σκαρμέας

Ποιος μπορούσε 
να είχε σταματήσει τον Χίτλερ;
Ομιλητής: Φόλκαρτ Μόζλερ

Η κληρονομιά της 
Ρώσικης Επανάστασης 
στο πολιτισμό
Συμμετέχουν: 
Γιώργος Γιαννόπουλος, 
Λήδα Καζαντζάκη, 
Δήμητρα Κυρίλλου, 
Γιάννης Μπόλης

Ένας πλούτος από συζητήσεις

Ομιλητές: Κώστας Βλασόπουλος, Αλεξάνδρα Μαρτίνη,
Αλέξανδρος Χρύσης, Πάνος Γκαργκάνας

Πέμπτη 17 Μάη, 7μμ
αμφ. Παπαρρηγοπούλου, ΝΟΠΕ

200 χρόνια Μαρξ - 
ένας επαναστάτης για το σήμερα

Η επικαιρότητα της επανάστασης

Ομιλητές: Αργυρή Ερωτοκρίτου, Μάκης Καβουριάρης, 
Φόλκχαρτ Μόζλερ, Μαρία Στύλλου

Κυριακή 20 Μάη, 6.30μμ
Αμφιθέατρο 1, ΝΟΠΕ

Από την εξέγερση του 1968
στην αντίσταση του 2018
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Καμιά απόλυση
Τ

ο Σάββατο που πέρασε ήταν μέρα αγωνίας, απογοήτευσης κι
οργής για χιλιάδες εργάτες κι εργάτριες που εργάζονταν για
χρόνια στους δήμους, με παρατάσεις των συμβάσεών τους. Το

μεγαλύτερο μέρος της ημέρας το πέρασαν μπροστά από υπολογιστές
περιμένοντας την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων του ΑΣΕΠ,
στους οποίους θα ανακοινώνονταν τα ονόματα όσων θα έπιαναν δου-
λειά – ή θα συνέχιζαν να δουλεύουν – στους δήμους της χώρας.

Ήταν το επόμενο επεισόδιο του σίριαλ που ξεκινάει από τη μεγά-
λη μάχη του περασμένου καλοκαιριού. Τότε που μπροστά στον κίν-
δυνο άμεσης απόλυσής τους, χιλιάδες συμβασιούχοι – παρατασιού-
χοι ξεσήκωσαν ίσως τον πιο μεγάλο εργατικό αγώνα που έχει αντι-
μετωπίσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αναγκάζοντάς την να παρα-
τείνει τις συμβάσεις μέχρι το Μάρτη του '18 και να υποσχεθεί προσ-
λήψεις 8μιση χιλιάδων μόνιμων εργαζόμενων με το που λήξει η πα-
ράταση. Ωστόσο όπως φάνηκε με το άνοιγμα του διαγωνισμού η κυ-
βέρνηση θα προσπαθούσε να εκδικηθεί για αυτή την υποχώρησή
της. Η διαδικασία με την οποία θα γινόταν η μοριοδότηση θα άφηνε
χωρίς δουλειά τους περισσότερους από τους εργάτες και τις εργά-
τριες που αγωνίστηκαν το περασμένο καλοκαίρι.

Αυτό που φαινόταν σαν απειλή τις τελευταίες βδομάδες επιβεβαι-
ώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 31/3. Η κυβερνητική αφήγηση μπο-
ρεί να υπερηφανευόταν εκείνη την ώρα για την πρόσληψη 8.800 ερ-
γαζομένων. Την ίδια στιγμή όμως η πραγματικότητα μίλαγε για μαζι-
κές απολύσεις εργατών κι εργατριών που μέχρι εκείνη τη μέρα δού-
λευαν στους δήμους. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων των ερ-
γαζόμενων, 9 στους 10 παρατασιούχους χάνουν τη δουλειά τους.
Τα νούμερα είναι ενδεικτικά. Στο δήμο Ν.Ιωνίας από τους 29 εργά-
τες έμειναν στη δουλειά οι 3. Στο δήμο Μαραθώνα οι 3 από τους 20.
Οι 3 στους 80 στο δήμο Χαλκιδέων. Οι 3 από τους 20 στο δήμο Λευ-
κάδας. Οι 6 από τους 60 στο δήμο Ορωπού. Ένας από τους 13 στο
δήμο Νέστου. Στο δήμο Ν.Σμύρνης μόλις 2 από τους 36. Στο δήμο
Ξάνθης μένουν οι 4 από τους 22 που δούλευαν μέχρι τώρα. 

Οργή

Κι αν τα αποτελέσματα αρχικά έφεραν την απογοήτευση, αυτή πο-
λύ γρήγορα μετατράπηκε σε οργή. “Έκαναν ένα διαγωνισμό παρω-
δία. Εμείς οι συμβασιούχοι τώρα ξεκινάμε τον αγώνα μας. Θα το πα-
λέψουμε μέχρι τέλους. Θα μας βρίσκουν συνεχώς μπροστά τους. Τη
δύναμη την έχει ο λαός κι ο λαός είμαστε εμείς” είναι το σχόλιο του
Λάζαρου, ενός από τους συμβασιούχους του δήμου Ν.Ιωνίας που
δούλευε από το 2011 και ο Απρίλης τον βρίσκει εκτός εργασίας. “Ευ-
χαριστούμε από τώρα αυτούς που θα συνεχίσουν να δίνουν τη μάχη
μαζί μας γιατί τίποτα δεν τελειώνει εδώ” συνεχίζει ο συνάδελφός του
ο Πάνος, από τους πρωτεργάτες της προσπάθειας να οργανωθεί από
τα κάτω η μάχη, ελλείψει πρωτοβουλιών από τη μεριά της ΠΟΕ ΟΤΑ.

Μέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές ετοιμάζονταν κι-
νητοποιήσεις. Συγκεκριμένα την Μεγάλη Δευτέρα ανακοινώθηκε κά-
λεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Εσω-
τερικών την Τρίτη 10/4, 11πμ. Πυρήνας αυτών των κινητοποιήσεων
είναι ο συντονισμός της βάσης που έχει συγκροτηθεί τις τελευταίες
βδομάδες. Ξεκινώντας σαν πρωτοβουλία από ένα δήμο, κατάφερε
να συσπειρώσει εκατοντάδες συμβασιούχους ΟΤΑ από όλη τη χώ-
ρα, σε τρεις διαδοχικές συγκεντρώσεις στο υπουργείο Εσωτερικών,
να τραβήξει μια σειρά σωματεία δήμων σε στάσεις εργασίας και να
οργανώσει αποχή των συμβασιούχων σε μια σειρά δήμους την τε-
λευταία βδομάδα.

Οι αγωνιστικές πρωτοβουλίες που θα έρθουν ξανά από τη βάση θα
παίξουν ρόλο για τη συνέχεια της μάχης. Έχουν τη δυνατότητα να
γυρίσουν μπούμεραγκ την κυβερνητική επίθεση. Ο ερχομός νέων ερ-
γατών κι εργατριών στους δήμους, μαζί με τους μόνιμους εργαζόμε-
νους και τους παρατασιούχους είτε μένουν στη δουλειά, είτε βρί-
σκονται υπό απόλυση, μπορούν να κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα που
θα κερδίσει αυτό που οι αγωνιζόμενοι συμβασιούχοι απαντάνε στα
κυβερνητικά κολπάκια διαχωρισμού. Ότι στους δήμους χωράνε όλες
και όλοι. Οι ανάγκες είναι τέτοιες που για να καλυφθούν χρειάζεται η
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων που δούλευαν μέχρι τώρα και
η πρόσληψη χιλιάδων ακόμα με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Κάτω τα χέρια από το 
“Βοήθεια στο Σπίτι”

“Τ
ο Βοήθεια είναι εδώ ενω-
μένο δυνατό”, φώναζαν
από νωρίς το πρωί της

Πέμπτης 29/3 εργαζόμενες και ερ-
γαζόμενοι από το Βοήθεια στο Σπίτι
όλης της χώρας που είχαν 24ωρη
απεργία και συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Κλαυθμώνος, μπροστά στο
υπουργείο Εργασίας, στο κέντρο
της Αθήνας διεκδικώντας το δικαίω-
μά τους στην μόνιμη και σταθερή
εργασία.

Στη συγκέντρωση βρέθηκαν με τα
πανό τους εκατοντάδες εργαζόμε-
νες από δεκάδες σωματεία πανελλα-
δικά, ενώ στο πλευρό τους βρέθηκε
μεγάλο κλιμάκιο της ΠΟΕ-ΟΤΑ, εκ-
πρόσωποι τοπικών Εργατικών Κέν-
τρων, αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ δη-
μόσιου τομέα, εκπρόσωποι του Αντι-
καπιταλιστικού Δικτύου Εργαζόμε-
νων στους Δήμους “Η Σκουπιδιάρα”
και μέλη του Συντονισμού Ενάντια
στα Μνημόνια. 

Στην συγκέντρωση που πραγματο-
ποιήθηκε πάνω στην πλατεία έγιναν
ομιλίες από εκπροσώπου σωματείων
και συλλογικοτήτων, ενώ στην συνέ-
χεια μεγάλη αντιπροσωπεία συναν-
τήθηκε με τον υπουργό Σκουρλέτη
και άλλα ηγετικά στελέχη της κυβέρ-
νησης, χωρίς ωστόσο να πάρουν κα-
μία πραγματική απάντηση στα αιτή-
ματά τους. 

“Δυστυχώς 15 χρόνια πηγαινοερ-
χόμαστε στην Αθήνα διεκδικώντας
το αυτονόητο, τη διασφάλιση των
θέσεων εργασίας μας. Το τι είναι το
Βοήθεια στο Σπίτι και το τι προσφέ-
ρει είναι αναγνωρισμένο από όλο
τον κόσμο και από τις κοινωνικές
ανάγκες που καλύπτονται καθημερι-
νά. Αυτό που μένει να διασφαλίσου-
με είναι το Βοήθεια στο Σπίτι όχι σαν

πρόγραμμα αλλά σαν θεσμό, και να
μονιμοποιήσουμε τις θέσεις των ερ-
γαζόμενων. 

Δυστυχώς ο εμπαιγμός -όχι μόνο
της τωρινής κυβέρνησης, αλλά όλων
των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα-
μας έφτασε στο σημείο να διαδηλώ-
νουμε για άλλη μια φορά απ'όλη την
Ελλάδα στην Αθήνα. Εργαζόμενοι
που ξεκινάμε από την άκρη της Λα-
κωνίας και της Αιτωλοακαρνανίας,
ερχόμαστε να διεκδικήσουμε τη
δουλειά μας. Χρόνια τώρα μας
έχουν δώσει υποσχέσεις αλλά λύ-
σεις δεν δίνουν. Δεν θα σταματή-
σουμε αν δεν δικαιωθούμε”, τόνισε
στην ΕΑ η πρόεδρος του Διαπεριφε-
ρειακού Συλλόγου Εργαζόμενων
στο “ΒσΣ” Περιφερειών Πελοποννή-
σου και Δυτ. Ελλάδας Αγγελική
Μαντέλου.

Πάγιες και διαρκείς ανάγκες

“Είμαστε εργαζόμενοι που καλύ-
πτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες
στις κοινωνικές υπηρεσίες όλων των
δήμων της χώρας. Πάνω από
100.000 ηλικιωμένοι, άνθρωποι με
αναπηρίες και άλλες ευπαθείς ομά-
δες βρίσκουν ανακούφιση από το
κοινωνικό έργο που παράγουμε. 

Η σημερινή κινητοποίηση είναι πο-
λύ σημαντική γιατί έρχεται σε μια
περίοδο που το ζήτημα της μονιμο-
ποίησης και των μόνιμων προσλήψε-
ων ανοίγει σε όλους τους κλάδους
του δημόσιου τομέα. Ταυτόχρονα εί-
ναι σημαντική γιατί δείχνει πως, πα-
ρά τα τόσα χρόνια ,ο αγώνας των
εργαζόμενων στο Βοήθεια στο Σπίτι
συνεχίζεται με την ίδια ένταση και
με μεγαλύτερη εμπειρία. Τα σωμα-
τεία που φτιάξαμε μέσα στην μάχη
όλων αυτών των ετών είναι η δύναμή

μας που συσπειρώνει τον κόσμο σε
μαχητικές κινητοποιήσεις όπως η
σημερινή. 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας
μέχρι την τελική δικαίωση”, ανέφερε
ο Νίκος Χατζάρας από το ΔΣ του
Σωματείου Εργαζόμενων στο ΒσΣ
Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος
του Αντικαπιταλιστικού Δικτύου Ερ-
γαζόμενων στους Δήμους “Η Σκου-
πιδιάρα” και του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια. 

“Η μάχη που δίνετε είναι μια μάχη
για όλη την κοινωνία. Χιλιάδες ανήμ-
ποροι ηλικιωμένοι και ανάπηροι βρί-
σκουν ανακούφιση από τη δουλειά
σας, ειδικά μέσα στην περίοδο της
κρίσης που τα προβλήματα έχουν
αυξηθεί λόγω της φτώχειας και της
ανεργίας. Ο αγώνας σας όλα αυτά
τα χρόνια, η επιμονή σας, είναι πα-
ρακαταθήκη και παράδειγμα για χι-
λιάδες εργαζόμενους που παλεύουν
για μόνιμη εργασία, στην καθαριότη-
τα των Δήμων, στα νοσοκομεία,
στην εκπαίδευση. Όλοι μαζί με τους
αγώνες μας μπορούμε να ανατρέ-
ψουμε τις πολιτικές τους και να
ανοίξουμε το δρόμο για μόνιμες και
μαζικές προσλήψεις”, ανέφερε στην
ομιλία του ο Γιάννης Αγγελόπουλος
από τον Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Λίγο αργότερα η ενότητα των ερ-
γαζόμενων έγινε πράξη όταν η πο-
ρεία των υγειονομικών που νωρίτε-
ρα διαδήλωναν έξω από το υπουρ-
γείο Υγείας (βλ δίπλα) έφτασε μπρο-
στά στο υπουργείο Εργασίας και
ενώθηκε κάτω από χειροκροτήματα
με την συγκέντρωση των εργαζόμε-
νων στο Βοήθεια στο Σπίτι.

Κ.Μ.

Εργαζόμενοι στο Βοήθεια στο Σπίτι και τα νοσοκομεία διαδηλώνουν μαζί στην Αθήνα, 29/3



Χ
ιλιάδες διαδήλωσαν από τα Προ-
πύλαια μέχρι το μέγαρο Μαξίμου
την Παρασκευή 30/3 σε μια από

τις μεγαλύτερες πανεκπαιδευτικές κι-
νητοποιήσεις των τελευταίων ετών.
Αναπληρωτές και μόνιμοι δάσκαλοι και
καθηγητές με δεκάδες πανό τοπικών
ΕΛΜΕ και συλλόγων πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης από όλη την Ελλάδα ένω-
σαν τις φωνές τους με φοιτητές και
φοιτήτριες από τις σχολές της Αθήνας
αλλά και την επαρχία. 

Το οργισμένο πανελλαδικό πανεκπαι-
δευτικό συλλαλητήριο που καλούσαν
από κοινού η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ μαζί με
φοιτητικούς συλλόγους ήταν το αποκο-
ρύφωμα της πετυχημένης 24ωρης
απεργίας που έκλεισε τα σχολεία μια
μέρα πριν τις διακοπές με βασικό αίτη-
μα: Μαζικοί Μόνιμοι Διορισμοί, ΤΩΡΑ –
Κάτω ο νόμος Γαβρόγλου.

Νέα απεργία -24ωρη αυτή τη φορά-
για την Τετάρτη 25 Απρίλη μαζί με τα
νοσοκομεία, συμμετοχή στο συλλαλη-
τήριο που καλεί η ΠΟΕΔΗΝ και συντο-
νισμό με τις ομοσπονδίες και τα σωμα-
τείου των υγειονομικών, ήταν η πρότα-
ση που αποφασίστηκε στη συνέλευση
του Συντονιστικού Αναπληρωτών και
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών που πραγ-
ματοποιήθηκε μετά τη μεγάλη διαδή-
λωση της Αθήνας.

Η διαδήλωση της Αθήνας ξεκίνησε
το μεσημέρι στα Προπύλαια με ομιλίες
και χαιρετισμούς από συλλόγους, συν-
δικάτα και οργανώσεις. Ανάμεσά τους
χαιρέτισαν ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του συλλόγου εργαζόμενων του
νοσοκομείου Άγ. Σάββας, που έστειλε
μήνυμα κοινού αγώνα στη μάχη για μό-
νιμες προσλήψεις σε όλους τους κλά-
δους καλώντας τους εκπαιδευτικούς να
αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στην
απεργία που οργανώνουν οι νοσοκομει-
ακοί στις 25 Απρίλη. Λίγο αργότερα και
η Ν. Αργύρη εκ μέρους της ΚΕΕΡΦΑ
που κάλεσε στις μεγάλες αντιφασιστι-
κές συγκεντρώσεις σε Καλλιθέα και Γα-
λάτσι το Σάββατο 31/3. 

Στην κεφαλή της πορείας μπήκαν η

ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ, με τα πανό των τοπι-
κών συλλόγων και ΕΛΜΕ απ' όλη την Ελ-
λάδα να ακολουθούν, στη συνέχεια βάδι-
σε το μπλοκ του Συντονιστικού των Ανα-
πληρωτών και των Αδιόριστων ενώ μεγά-
λη συμμετοχή είχε και το Επιμελητήριο
Εικαστικών Τεχνών.

Στην πορεία συμμετείχαν φοιτητικοί
σύλλογοι από την Αθήνα αλλά και την
επαρχία, ανάμεσά τους το Παιδαγωγικό
Τμήμα Ειδικής Αγωγής από το Βόλο αλ-
λά και με κοινό πανό οι σχολές του Πο-
λυτεχνείου και του Βιολογικού της Πά-
τρας. Μαζικό ήταν το μπλοκ του τμήμα-
τος Φιλοσοφικής που βρίσκεται σε κα-
τάληψη. Μεγάλο ήταν και το μπλοκ των
εκπαιδευτικών του ΠΑΜΕ που ακολου-
θούνταν από φοιτητές του ΜΑΣ.

«Η σημερινή διαδήλωση είναι μεγα-
λειώδης και έστειλε ένα και μοναδικό
μήνυμα: κλιμάκωση εδώ και τώρα. Ζη-
τάμε από τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ 24ωρη
απεργία μέσα στον Απρίλη αμέσως μό-
λις γυρίσουμε από τις διακοπές και
από εκεί και πέρα πρόγραμμα κλιμάκω-
σης με επαναλαμβανόμενες απεργίες
που θα σπάσουν την αδιαλαξία της κυ-
βέρνησης και θα επιβάλουν μόνιμους
διορισμούς για την επόμενη σχολική
χρονιά», δήλωσε στην ΕΑ ο Νίκος Κου-
ράκης, αναπληρωτής δάσκαλος, μέλος
του αντικαπιταλιστικού δικτύου εκπαι-
δευτικών «Η τάξη μας».

«Φοιτητές, εργατιά μια φωνή και μια
γροθιά», «Κοινός αγώνας σε ΑΕΙ ΤΕΙ, ο
νόμος Γαβρόγλου θα ανατραπεί», ήταν
τα συνθήματα που κυριάρχησαν στα
φοιτητικά μπλοκ. «Μετά τη μεγαλύτερη
φοιτητική και εργατική κινητοποίηση
που έχει γίνει ενάντια στο ν. Γαβρό-
γλου, πάμε αμέσως μετά τις διακοπές
του Πάσχα να κινητοποιήσουμε όλο τον
κόσμο που θέλει να δώσει τις μάχες
στις σχολές για κλιμάκωση», τόνισε η
Άννα Αδαμίδη, φοιτήτρια Φιλοσοφικής. 

Η μεγάλη πορεία ξεκινώντας από τα
Προπύλαια ανέβηκε την Σταδίου και
αφού πέρασε μπροστά από τη Βουλή
ανηφόρησε για το μέγαρο Μαξίμου που
ήταν περικυκλωμένο από εκατοντάδες

μπάτσους και δεκάδες διμοιρίες των
ΜΑΤ. Λίγο αργότερα οι μπάτσοι του Τό-
σκα θα έπαιρναν εντολή να κάνουν
εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και βίας
ενάντια στους εκπαιδευτικούς και τους
φοιτητές για να διαλύσουν τη μεγάλη
διαδήλωση χωρίς αποτέλεσμα αφού οι
χιλιάδες διαδηλωτές έμειναν για ώρες
έξω από το μέγαρο Μαξίμου φωνάζον-
τας συνθήματα και στέλνοντας μήνυμα
κλιμάκωσης για μετά τις διακοπές.

Θεσσαλονίκη

Με παρουσία εκπαιδευτικών απ'όλη
τη βόρεια Ελλάδα πραγματοποιήθηκε
συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου
στη Θεσσαλονίκη και πορεία στο
υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης. Μικρό-
τερες συγκεντρώσεις οργανώθηκαν σε
πολλές πόλεις σε όλη την επικράτεια,
κυρίως στα νησιά όπου οι αναπληρωτές
εκπαιδευτικοί σε Α/βάθμια και Β/βάθμια
εκπαίδευση είναι πλειοψηφία.

“Ξημερώματα ξεκίνησε το πούλμαν
από την Αλεξανδρούπολη για να γεμίσει
με εκπαιδευτικούς από την Ξάνθη και
την Καβάλα και όλοι μαζί να φτάσουμε
στην Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες εκπαι-
δευτικοί απ'όλη την Β. Ελλάδα και φυσι-
κά από τη Θεσσαλονίκη είχαν συγκεν-
τρωθεί στο άγαλμα Βενιζέλου για να
στείλουν ηχηρό μήνυμα ενάντια στην άρ-
νηση της κυβέρνησης να μονιμοποιήσει
τους χιλιάδες αναπληρωτές που καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες εδώ
και πολλά χρόνια. Αυτή η απεργία μια
μόλις μέρα πριν τις διακοπές του Πάσχα
στέλνει μήνυμα κλιμάκωσης και την
ανάγκη ΔΟΕ και ΟΛΜΕ να ανακοινώσουν
άμεσα απεργία μέσα στον Απρίλη. Οι εκ-
παιδευτικοί για άλλη μια φορά απέδειξαν
πως έχουν και την θέληση και την αγωνι-
στική επιμονή να παλέψουν και να επι-
βάλλουν Μόνιμου Μαζικούς Διορισμούς
για την νέα χρόνια”, ανέφερε στην ΕΑ ο
Τζεμαλή Μηλιαζήμ δάσκαλος από την
Ξάνθη και μέλος του Αντικαπιταλιστικού
Δικτύου Εκπαιδευτικών “η Τάξη μας”.

Κυριάκος Μπάνος
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας
πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία την
Πέμπτη 29/3, διεκδικώντας μονιμοποίηση και όχι απολύσεις συμ-
βασιούχων κι επικουρικών, μαζικές προσλήψεις και γενναία αύ-
ξηση της χρηματοδότησης. 

“Να συνεχίσω να δουλεύω θέλω και γι'αυτό είμαι εδώ” τονίζει
στην Ε.Α συμβασιούχα εργαζόμενη μέσω ΟΑΕΔ από το ΓΝΑ Γεν-
νηματάς. “Είμαι μία από τους 4.000 συμβασιούχους που με τον
αγώνα μας τον περασμένο Νοέμβρη, κερδίσαμε την ανανέωση
των συμβάσεών μας μέχρι το τέλος του 2018. Οι συνθήκες που
δουλεύουμε είναι πολύ δύσκολες. Έχουν κάνει εργαζόμενους
διαφορετικών ταχυτήτων στα νοσοκομεία. Οι συμβασιούχοι κά-
νουμε τη 'λάντζα' με λίγα λεφτά και με τη διαρκή ανασφάλεια
για το τί θα γίνει στο τέλος της σύμβασής μας. Διεκδικούμε μόνι-
μη και σταθερή εργασία με πλήρη εργασιακά δικαιώματα”. 

Στις αιχμές της συγκέντρωσης περιλαμβανόταν και η αντίστα-
ση στην προωθούμενη υποβάθμιση της Ψυχικής Υγείας. Σύμφω-
να με την ΠΟΕΔΗΝ, “οι Υπουργοί Υγείας προτίθενται πριν το Πά-
σχα να ανακοινώσουν Σχέδιο Νόμου για την Ψυχική Υγεία. Με το
εν’ λόγω νομοσχέδιο προωθούν την μεταφορά των Κέντρων Ψυ-
χικής Υγείας και των Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
(ξενώνες, οικοτροφεία, διαμερίσματα επαγγελματικές δραστη-
ριότητες κλπ.) από τα Ψυχιατρικά Νοσοκομεία στις Υγειονομικές
Περιφέρειες. Μεταβατικά με στόχο πολλές εξ’ αυτών να καταρ-
γηθούν”. Όπως περιγράφει στην Ε.Α, ο Μάκης, εργαζόμενος στο
ΨΝΑ, “οι δομές των ψυχιατρικών νοσοκομείων περνάνε στις ΥΠΕ.
Αυτό φέρνει υποβάθμιση. Από 1.100 κρεβάτια που είχε το νοσο-
κομείο, θα μείνουν 100. Οι υπόλοιποι ασθενείς θα πεταχτούν στο
δρόμο. Και οι περισσότεροι είναι άποροι. Δεν θα μπορούν να κα-
λυφθούν από τις ΜΚΟ, τους δήμους κλπ. Είναι πρωτίστως χτύπη-
μα σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα”.

Κοινός αγώνας

Εκτός από την ΠΟΕΔΗΝ που προκήρυξε την απεργιακή κινη-
τοποίηση, το παρών έδωσαν τα σωματεία του Αγ.Σάββα, του
Γεννηματάς, του Σωτηρία, του Παίδων Αγλ.Κυριακού, του
Ασκληπιείου Βούλας, του ΨΝΑ Δαφνί, το Συντονιστικό Νοσοκο-
μείων κι αντιπροσωπείες του ΠΑΜΕ Υγείας και της Ταξικής Πο-
ρείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο τέλος της συγκέντρωσης και
με πρωτοβουλία του Συντονιστικού Νοσοκομείων, πραγματοποι-
ήθηκε πορεία μέχρι το Υπουργείο Εσωτερικών, όπου οι απεργοί
των νοσοκομείων ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους από το
Βοήθεια στο Σπίτι, που βρίσκονταν σε 24ωρη απεργία διεκδικών-
τας τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου.
Όταν η πορεία από το Υπουργείο Υγείας έφτασε στην πλ.Κλαυθ-
μώνος, η υποδοχή των μέν στους δε έγινε με το σύνθημα “εργά-
τες ενωμένοι ποτέ νικημένοι”, στέλνοντας μήνυμα κοινού αγώνα
για τη μόνιμη και σταθερή εργασία.

Η ομοσπονδία των νοσοκομειακών γιατρών, η ΟΕΝΓΕ, πραγ-
ματοποίησε στάση εργασίας την επόμενη μέρα, την Παρασκευή
30/3, καλώντας στο συλλαλητήριο στα Προπύλαια, μαζί με τους
εκπαιδευτικούς και τους φοιτητικούς συλλόγους.

• Νέα συνέλευση του Συντονιστικού 
θα γίνει την Τρίτη 17 Απρίλη στις 6μμ στον Αγ. Σάββα.

Δάσκαλοι-Καθηγητές-Φοιτητές
μαζί στους δρόμους

Αθήνα, 30 Μάρτη

Επόμενος σταθμός
25 Απρίλη

Ε
πόμενος σταθμός για το κίνημα είναι η απεργία και
το πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 25 Απρίλη. Τη
συγκεκριμένη ημέρα αποφάσισε ως μέρα απεργια-

κής δράσης το Συντονιστικό των Νοσοκομείων στην τελευ-
ταία του συνέλευση και την υιοθέτησε το Γενικό Συμβούλιο
της ΠΟΕΔΗΝ προκηρύσσοντας 24ωρη απεργία για όλη τη
χώρα, στάση εργασίας για τα νοσοκομεία της Αθήνας και
πανελλαδικό συλλαλητήριο. Η κινητοποίηση πήρε ευρύτε-
ρες διαστάσεις καθώς και η ΟΕΝΓΕ αποφάσισε τη συμμε-
τοχή της με 24ωρη απεργία, ενώ και οι εκπαιδευτικοί απο-
φασίζουν να βγουν στο δρόμο την ίδια μέρα. Τη Δευτέρα
2/4 το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ έδωσε στις 25 Απρίλη
χαρακτηριστικά πανδημοσιοϋπαλληλικής απεργίας.



Δ
εν θα περάσει ο φασισμός! Αυ-
τό ήταν το ηχηρό μήνυμα που
έστειλε το Σάββατο 31 Μαρτίου

το Γαλάτσι. Με κεντρικό σύνθημα «έξω
οι φασίστες από το Γαλάτσι» πραγμα-
τοποιήθηκε η μαζική συγκέντρωση και
η διαδήλωση που κάλεσαν σωματεία,
φορείς και συλλογικότητες της περιο-
χής καταγγέλοντας την φασιστική επί-
θεση σε μέλη της ΚΕΕΡΦΑ, στην παρέ-
λαση της 25ης Μαρτίου. 

Παρών δήλωσαν άνθρωποι όλων των
ηλικιών, μαθητές, φοιτητές, εργαζόμε-
νοι, συνταξιούχοι, μετανάστες και πρό-
σφυγες από την περιοχή. Στο μπροστι-
νό μέρος της διαδήλωσης, που κατευ-
θύνθηκε στο σημείο που πραγματοποι-
ήθηκε η φασιστική επίθεση επί της λε-
ωφόρου Βεϊκου, ήταν το πανό των Σω-
ματείων–Συλλογικοτήτων–Φορέων και
ακολουθούσαν με πανό οι εκπαιδευτι-
κοί της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, η ΚΕΕΡΦΑ
Πατησίων-Κυψέλης-Γαλατσίου, η
ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Πατησίων Κυψέλης-Γαλατσίου.   

Στη συγκέντρωση που προηγήθηκε
τον λόγο πήραν για να καταγγείλουν
την επίθεση, ο Νίκος Κουράκης εκ μέ-
ρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνά, ο
Κώστας Παπαδάκης εκ μέρους της
Πολιτικής Αγωγής στην δίκη της Χ.Α, η
Ντίνα Γκαρανέ εκ μέρους της Γ’ ΕΛΜΕ
Αθήνας, ο Ηλίας Ανδριόπουλος εκ μέ-
ρους της ΔΡΑΣΗΣ για την κοινωνία,
τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής,
ο Σπύρος Παναγιώτου εκ μέρους της
δημοτικής κίνησης Ενότητα για την
Ανατροπή στο Γαλάτσι, ο Φραγκίσκος
Κουνάνης εκ μέρους του δήμου Γαλα-
τσίου, ο Δημήτρης Γκόβας εκ μέρους
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Γρηγόρης Δαφνής
εκ μέρους του ΕΕΚ, ο Νίκος Χωριανό-
πουλος εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ Γαλα-

τσίου, ο Γιώργος Πίττας δημοσιογρά-
φος στην Εργατική Αλληλεγγύη, που
δέχθηκε την φασιστική επίθεση, και ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας. Παρευρέθηκαν ακόμη, δημοτι-
κοί σύμβουλοι Γαλατσίου καθώς και η
ΟΚΔΕ και η Λαϊκή Ενότητα Γαλατσίου. 

Ψηφίσματα

Tην φασιστική επίθεση είχαν καταδι-
κάσει επίσης με ψηφίσματά τους τις
προηγούμενες μέρες, το Δημοτικό Συμ-
βούλιο Γαλατσίου, η ΠΕΝΕΝ, η ΕΙΝΑΠ,
η ΟΕΝΓΕ, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αριστοτέ-
λης, ενώ σχετική ανακοίνωση εξέδωσε
και το γραφείο τύπου της Κ.Ε του ΚΚΕ.

«Χρειάζεται ενιαίο μέτωπο όλων των
εργαζομένων και της νεολαίας προκει-
μένου να βάλουμε τέρμα στις φασιστι-
κές επιθέσεις» τόνισε εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ ο Πέτρος Κωνσταντίνου.
«Ταυτόχρονα πρέπει να δυναμώσουμε
τον αγώνα ενάντια στην πολιτική που
αφήνει τα περιθώρια στους φασίστες
να βγαίνουν από τις τρύπες τους, από
τις εθνικιστικές δημαγωγίες της ΝΔ μέ-
χρι την πολιτική της κυβέρνησης που
τους στρώνει το έδαφος, διεκδικώντας
αναβάθμιση του ρόλου του ελληνικού
καπιταλισμού στους ανταγωνισμούς

των μεγάλων και τοπικών δυνάμεων,
στο Μακεδονικό, τα ελληνοτουρκικά,
τη Μ.Ανατολή, στηρίζοντας την ρατσι-
στική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που πνί-
γει  χιλιάδες πρόσφυγες στη Μεσόγειο
και τους οδηγεί στην απόγνωση ακόμη
και στους αυτοπυρπολισμούς στα
στρατόπεδα των νησιών, όπως εγινε
πρόσφατα στη Μόρια».

Γ.Π.
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Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές μας!

M
αζικές αντιφασιστικές συγκεντρώσεις, εξορμήσεις,
πικετοφορίες σε 29 γειτονιές της Αθήνας και σε αρ-
κετές άλλες πόλεις πραγματοποιήθηκαν στις 30-31/3

με στόχο την καταγγελία των πρόσφατων φασιστικών επιθέ-
σεων σε Γαλάτσι, Καλλιθέα και Αφγανική Κοινότητα. 

Στις γειτονιές του Πειραιά, μαζική ήταν η εξόρμηση στο
κέντρο της πόλης και στο Πασαλιμάνι, όπου δόθηκαν δέκα
φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης και πολύς κόσμος δεν δί-
σταζε να υπογράψει το κείμενο υπογραφών που κατήγγειλε
τις επιθέσεις. Παρόμοια ήταν η ανταπόκριση στο Κερατσίνι
και στην πλατεία Ελευθερίας Κορυδαλλού, όπου όπως μας
μεταφέρει η Κατερίνα Θωίδου «οι αντιφασιστικές πικέτες λει-
τούργησαν σαν μαγνήτης με αποτέλεσμα να σταματάει κό-
σμος στο τραπεζάκι και να υπογράφει. Έντεκα άτομα άφη-
σαν το τηλέφωνό τους για να συνεχίσουμε μαζί τους τη δρά-
ση στη γειτονιά, άλλοι άφηναν οικονομική ενίσχυση και όσοι
δεν είχαν, μας κέρναγαν μέχρι πασχαλινά κουλουράκια. Δώ-
σαμε 9 φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης και δύο περιοδικά
Σοσιαλισμός από τα Κάτω». 

«Στο Περιστέρι, το εντυπωσιακό ήταν ότι υπήρχαν κάποιοι
που είχαν ακούσει ηδη για τις επιθέσεις σε Γαλάτσι και Καλλι-
θέα. Η ανάγκη για σύνδεση του αγώνα ενάντια στους φασί-
στες με τις απεργίες της προηγούμενης βδομάδας για προσ-
λήψεις ήταν στο κέντρο της συζήτησης. Δόθηκαν 15 φύλλα
της ΕΑ και μαζεύτηκαν πολλές υπογραφές» μας είπε η Λίλιαν
Μπουρίτη. «Στην Κυψέλη, ενημερώσαμε τον κόσμο της γειτο-
νιάς για τις επιθέσεις που έγιναν και για τη διαδήλωση στο γει-
τονικό Γαλάτσι. Υπέγραφαν το κείμενό μας για ισόβια στους
δολοφόνους ενώ υπήρχαν άτομα που δήλωσαν ότι θέλουν να
συμμετάσχουν στις δράσεις μας» μας μεταφέρει η Φύλλια Πο-
λίτη. «Στα Ιλίσια, ο κόσμος έπαιρνε την εφημερίδα για να δια-
βάσει για τις επιθέσεις», μας είπε ο Αντέμ Χουσέινκο.

Πρώτη απάντηση

«Με μεγάλη επιτυχία οργανώθηκαν οι παρεμβάσεις στις
πλατείες και τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της
αντιφασιστικής μέρας δράσης το περασμένο Σάββατο. Με πι-
κέτες, σημαίες, και συνθήματα, δεκάδες μέλη της ΚΕΕΡΦΑ
και του ΣΕΚ εξόρμησαν στην Πλατεία Ναυαρίνου, στο Άγαλ-
μα Λαμπράκη, στις λαϊκές αγορές Τούμπας και Αμπελοκή-
πων, δίνοντας μια πρώτη απάντηση στις προκλήσεις των φα-
σιστών» μας μεταφέρει ο Ευκλείδης Μακρόγλου. «Η αποδοχή
και η ενίσχυση των ανθρώπων στις γειτονιές, πολλοί από
τους οποίους είχαν μάθει για τις επιθέσεις, επιβεβαίωσαν για
ακόμα μία φορά ότι οι φασίστες δεν χωράνε στην πόλη. Ειδι-
κά στο μνημείο του Λαμπράκη που έχει στηθεί στο σημείο
της δολοφονίας του, οι συνδέσεις ήταν άμεσες και η ανταπό-
κριση μεγάλη, αφού δεκάδες υπέγραψαν τα κείμενα υπογρα-
φών για να δοθεί συνέχεια στη μάχη ενάντια στο φασισμό και
τις νέες εθνικιστικές εκστρατείες ενώ δόθηκαν και 14 φύλλα
της Εργατικής Αλληλεγγύης».

«Αντιφασιστική συγκέντρωση και μοίρασμα υλικών, για την
επίθεση των φασιστών σε συντρόφους της ΚΕΕΡΦΑ και του
ΣΕΚ στην Αθήνα λίγες μέρες πριν, έγινε στο Βόλο στις 31/3
στον Αγ. Νικόλαο» μας μεταφέρει ο Γιάννης Σουμπάσης. Τη
συγκέντρωση στήριξαν με αποφάσεις αλληλεγγύης ο Σύλλο-
γος Eκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μαγνη-
σίας και οι φοιτητικοί σύλλογοι Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και
Ειδικής Αγωγής. Παρουσία στην κινητοποίηση είχαν μέλη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ». 

«Το Σάββατο 31/3 στην Κεντρική Πλατεία της Ξάνθης η αλλη-
λεγγύη του κόσμου ήταν δεδομένη. Κοινός τόπος όλων των συ-
ζητήσεων ήταν η αγανάκτηση από τη συνεχιζόμενη ανοχή -αν
όχι διευκόλυνση- της εγκληματικής δράσης των ναζί της Χρυ-
σής Αυγής από τον κρατικό μηχανισμό, η παραδοχή ότι απο-
θρασύνονται από τα εθνικιστικά συλλαλητήρια και το αντιτουρ-
κικό δηλητήριο που χύνουν τα συστημικά κόμματα και ΜΜΕ,
αλλά και η πεποίθηση ότι μπορούμε να τους σταματήσουμε»
μας μεταφέρει ο Παντελής Αποστολίδης από την Ξάνθη.

ΓΑΛΑΤΣΙ

Όσον αφορά τον δράστη της
επίθεσης, την Δευτέρα 26 Μαρ-
τίου τα θύματα της επίθεσης εί-
χαν καταθέσει μήνυση κατά
αγνώστων στο αστυνομικό τμή-
μα Γαλατσίου. Την Τετάρτη 28
Μαρτίου κλήθηκαν εκ νέου στο
τμήμα Γαλατσίου, όπου και ανα-
γνώρισαν τον δράστη, ο οποίος
αφέθηκε ελεύθερος καθώς είχε
λήξει το αυτόφωρο. Και ενόσω
στο Γαλάτσι αναμένεται η δικο-
γραφία που θα σχηματίσει το
τμήμα ασφαλείας να πάει στον
εισαγγελέα, εξακολουθούν να
παραμένουν ασύλληπτοι οι δρά-
στες της άλλης φασιστικής επί-
θεσης που έγινε την 25η Μαρτί-
ου στην Καλλιθέα. 

Oύτε στην Καλλιθέα, ούτε πουθενά, τσακίστε τους φασί-
στες παντού!

Την πιο δυναμική αντιφασιστική απάντηση έδωσε το Σάβ-
βατο 31 Μάρτη η Καλλιθέα με την συγκέντρωση που οργανώ-
θηκε στην πλατεία Κύπρου και την πορεία που ακολούθησε
στο κέντρο της γειτονιάς πάνω στην Δαβάκη. 

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από την ΚΕΕΡΦΑ, σαν απάν-
τηση στην επίθεση που δέχτηκαν τα μέλη της τοπικής επιτρο-
πής της Καλλιθέας κατά τη διάρκεια της παρέλασης στις 25
Μάρτη την προηγούμενη Κυριακή.

Στην συγκέντρωση και την πορεία πήραν μέρος με πανό αγω-
νιστές της τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ αλλά και του Αντιφασιστικού
Συντονισμού ενώ διαβάστηκαν τα ψηφίσματα καταγγελίας της
φασιστικής βίας και συμπαράστασης στην ΚΕΕΡΦΑ και το αντι-
φασιστικό κίνημα που εξέδωσαν η τοπική ΕΛΜΕ και ο Σύλλογος
Δασκάλων, το σωματείο των εργαζόμενων στο Δήμο Καλλιθέας
αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας.

Μεγάλη ήταν και η ανταπόκριση του κόσμου που σταμάτα-

γε, υπέγραφε τα κείμενα συμπαράστασης και προμηθευόταν
εφημερίδες και προκηρύξεις ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που κα-
τά τη διάρκεια της πορείας έβγαινε σε μπαλκόνια και πεζο-
δρόμια και επευφημούσαν χειροκροτώντας.

Το μήνυμα που έστειλε η Καλλιθέα σήμερα ήταν ένα και
σαφές: Ούτε στην Καλλιθέα, ούτε πουθενά τσακίστε τους φα-
σίστες σε κάθε γειτονιά.

Κ.Μ.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Γαλάτσι, 31/3. Φωτό: Galatsinews

Καλλιθέα, 31/3
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Γ
ια ακόμη μια φορά αποδεικνύεται
ότι οι «διαψεύσεις» της Χ.Α, για
την φασιστική επίθεση στην Φα-

βέλα και την δολοφονική επίθεση εναν-
τίον της συνηγόρου πολιτικής αγωγής
της οικογένειας Φύσσα, Ελευθερίας
Τομπατζόγλου, δεν είναι τίποτε άλλο
από ψέματα, κομμάτι της γνωστής
θρασύδειλης τακτικής του φυρερίσκου
τους Μιχαλολιάκου. 

Από την σχετική δικογραφία, η οποία
υποβλήθηκε από την Κρατική Ασφά-
λεια στην Εισαγγελία Πειραιά, προκύ-
πτει ότι εντοπίστηκε το δακτυλικό απο-
τύπωμα του Σ. Δεβελέκου, μέλους της
Κ.Ε. της Χρυσής Αυγής, πρώην πυρη-
νάρχη του Πειραιά και παρά τον Μιχα-
λολιάκο ως σωματοφύλακάς του, σε
κράνος των δραστών. Έτσι, δύο από
τα μέλη του τάγματος εφόδου, που
στις 25.2.2018 άνοιξε με λοστό το κε-
φάλι της Ελευθερίας Τομπατζόγλου
και τραυμάτισε άλλα τρία άτομα, έχουν
πλέον ταυτοποιηθεί. Ο δεύτερος είναι
ο Βασίλης-Παναγιώτης (Ακης) Θεοδώ-
ρου.

Η αστυνομία του Τόσκα και η δικα-
στική εξουσία καθυστέρησαν για ακό-
μη μια φορά, καθώς ευθύνονται γιατί
έχουν αφήσει τον Δεβελέκο να κυκλο-
φορεί ελεύθερος αγνοώντας τις καταγ-
γελίες της Ευγενίας Κουνιάκη, μέλους
της ομάδας των συνηγόρων πολιτικής
αγωγής των Αιγύπτιων αλιεργατών που
δέχθηκε την επίθεση του τάγματος Δε-
βελέκου έξω από το Εφετείο την 1η
Νοεμβρίου του περασμένου χρόνου.
Όπως δήλωνε τότε: «Μετά μάθαμε ότι
έγιναν κάποιες προσαγωγές. Σε αυ-
τούς που προσήχθησαν δεν είναι ούτε
ο Σωτήρης Δεβελέκος, ούτε αυτός που
με χτύπησε τον οποίο άνετα θα μπο-
ρούσα να αναγνωρίσω. Αφού από αυ-
τούς που προσήχθησαν δεν είναι αυ-
τός που με χτύπησε, θα πρέπει να ψά-
ξουν να τους βρουν». Η αστυνομία δεν
συνέλαβε κανένα. Και ο Δεβελέκος,
αξιοποιώντας την ανοχή του κράτους
και της κυβέρνησης, οργάνωσε την
επόμενη επίθεση του τάγματος εφό-
δου στην Φαβέλα.

«Αυτή η εξέλιξη αναδεικνύει με το
πιο δραματικό τρόπο ότι δεν μπορεί να
υπάρχει καμιά ανοχή στη συνέχιση της
λειτουργίας «γραφείων»-ορμητηρίων,
τα οποία ούτε καν ερεύνησε η ΕΛΑΣ
μετά την επίθεση στη Φαβέλα. Αυτή η
ασυλία ήταν που οδήγησε στην ασύδο-
τη δράση με κορύφωση τη δολοφονία
του Παύλου Φύσσα» καταγγέλλει σε
ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ. «Απαιτού-
με να κλείσουν εδώ και τώρα τα γρα-
φεία-ορμητήρια των νεοναζί, να πάνε
φυλακή πριν κλιμακώσουν σε δολοφο-
νίες τις επιθέσεις τους». 

Ταυτοποιήθηκε 
και για 
την Φαβέλα 
ο Δεβελέκος

Α
ξημέρωτα την Παρασκευή 16 Μαρτίου, και όχι 17 Μαρτίου, όπως
υποστηρίζει το Λιμενικό, έγινε το ναυάγιο στο Αγαθονήσι, που κό-
στισε την ζωή τουλάχιστον σε 16 πρόσφυγες, 7 από αυτούς παιδιά. 

Όπως κατήγγειλε στο περιοδικό Σπίγκελ ο Ντάραμπ, Αφγανός δικηγό-
ρος που ζει τους τελευταίους δύο μήνες στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλο-
ξενίας της Σάμου, (Εφ Συν 30/3) «αξημέρωτα την Παρασκευή 16 Μαρτί-
ου, δέχτηκε κλήση στην εφαρμογή Whatsup του κινητού του από την
25χρονη αδελφή του Φρέστα. Βρισκόταν στη βάρκα που είχε ξεκινήσει
από τα τουρκικά παράλια για το Αγαθονήσι, μαζί με τον πατέρα της και
εννιά αδέλφια και ξαδέλφια ηλικίας από 4 μέχρι 20 ετών… Λίγη ώρα μετά,
ενώ η βάρκα βρισκόταν περίπου έξι χιλιόμετρα έξω από το Αγαθονήσι, η
Φρέστα άφησε πανικόβλητη φωνητικό μήνυμα στη συσκευή του αδελφού
της. “Η βάρκα σταμάτησε. Βυθιζόμαστε!”.

Ο Ντάραμπ όρμησε έξω από τη σκηνή του στο ΚΥΤ και τηλεφώνησε
στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112 ενημερώνοντάς τους. Τον κάλεσαν
μετά από λίγο και του ζήτησαν να τηλεφωνήσει στον αριθμό του Ενιαίου
Κέντρου Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης στην Αθήνα. Του έδωσαν
τον αριθμό ενός κινητού για να στείλει το γεωγραφικό στίγμα της αδελ-
φής του, που είχε καταγραφεί στο Whatsup, και στη συνέχεια μίλησαν
μαζί του σε τσατ, στο οποίο ο Ντάραμπ έστειλε αντίγραφο της οθόνης
της συσκευής, χάρτη της Google και φωνητικό μήνυμα που εξηγεί πώς
να εντοπίσουν στον χάρτη το γεωγραφικό στίγμα…

Οι τρεις επιζώντες κατάφεραν να ζήσουν ακριβώς επειδή κατάφεραν
να βγουν στη στεριά στο Αγαθονήσι λίγο πριν βραδιάσει η Παρασκευή.
Είχαν δει τους δικούς τους να βυθίζονται ένας ένας για πάντα στο νερό,
χωρίς βοήθεια, εξαντλημένοι από την κούραση και την υποθερμία. Η Αφ-
γανή μητέρα θυμάται τα τελευταία λόγια του μικρότερου αγοριού της:
“Μαμά, δεν μπορώ άλλο, σκότωσέ με”… Αφού βρέθηκαν το πρωί του

Σαββάτου, το Λιμενικό ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση, αλλά ήταν αργά...».
Όπως αναφέρουν οι συντάκτες της ΕφΣυν Δημήτρης Αγγελίδης και

Χριστίνα Παπασταθοπούλου κατά την επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλίας
Κουρουμπλή στη Σάμο «το αίτημά τους (των επιζώντων) να προχωρήσει
σε έρευνα έγινε αποδεκτό και στη συνέχεια δόθηκε εντολή από τον Π.
Κουρουμπλή για περαιτέρω διερεύνηση στην αρμόδια Υπηρεσία Εσωτε-
ρικών Υποθέσεων του υπουργείου. Ωστόσο εντύπωση προκαλεί το γεγο-
νός ότι η συνάντηση του Π. Κουρουμπλή με τους επιζώντες πρόσφυγες
του ναυαγίου έγινε την Κυριακή, αμέσως μετά την επίσκεψή του στους
Αρκιούς, οι διαπιστευμένοι όμως συντάκτες του υπουργείου ενημερώθη-
καν επίσημα μόλις χθες, ημέρα Πέμπτη…».

Φαρμακονήσι

Οι καταγγελίες για τις ευθύνες στο Αγαθονήσι δεν πρέπει να έχουν την
τύχη που είχε ο φάκελος για το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι, όταν στις στις
20 Ιανουαρίου 2014, σύμφωνα με τις καταγγελίες των επιζώντων, σκάφος
του Λιμενικού έδεσε και έσυρε την βάρκα τους με αποτέλεσμα εξαιτίας
της ταχύτητας δώδεκα πρόσφυγες να πνιγούν. Τα θύματα αυτής της
υπόθεσης, που η ελληνική δικαιοσύνη έσπευσε να βάλει στο αρχείο,
αναγκάστηκαν το 2015 να καταφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Για να έλθει τον Ιούνη του 2017 η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου
Δωδεκανήσου στην ουσία να τους δικαιώσει, κρίνοντας (στη δίκη ενός
Σύρου που κατηγορούνταν για το θάνατό τους αλλά τελικά καταδικάστη-
κε μόνο σαν «διακινητής») ότι οι θάνατοι επήλθαν λόγω λανθασμένων χει-
ρισμών στη ρυμούλκηση του σκάφους από την Ακτοφυλακή και κανένας
επιβαίνων στο σκάφος δεν θα μπορούσε να τους αποτρέψει.

Γιώργος Πίττας

ΝΑΥΑΓΙΟ ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ  Τί έκανε το Λιμενικό;

ΠΑΤΡΑ

Αλληλεγγύη 
στους πρόσφυγες

Τ
ην Πέμπτη 29/3 είχε καλεστεί στο νέο λι-
μάνι της Πάτρας συγκέντρωση από “πολι-
τιστικούς συλλόγους του νότιου διαμερί-

σματος” για το “πρόβλημα των μεταναστών”
όπως ανέφερε η ανακοίνωσή τους. Στην συγ-
κέντρωση μάλιστα αποφάσισαν να καλέσουν
και οι ενώσεις των λιμενικών και της αστυνο-
μίας. 

Αλλά οι αναφορές στην (ανύπαρκτη) άνοδο
της εγκληματικοτητάς δεν μπόρεσαν να αντι-
στρέψουν το κλίμα στην Πάτρα που παραμένει
πόλη αντιρατσιστική. Η συγκέντρωση μάζεψε
με το ζόρι 30 άτομα. Από την άλλη, η ΚΕΕΡΦΑ
και άλλες αντιρατσιστικές κινήσεις κάλεσαν
συγκέντρωση αλληλεγγύης στους πρόσφυγες,
την ίδια ώρα, στα εργοστάσια που διαμένουν οι
πρόσφυγες. 

Πάνω από 300 άτομα, ντόπιοι και πρόσφυγες,
συγκεντρώθηκαν για να πουν ότι δεν θα επιτρέ-
ψουμε σε κανένα να μας διαιρέσει. Πανό στην
συγκέντρωση είχαν η ΚΕΕΡΦΑ, η Κίνηση Υπε-
ράσπισης Δικαιωμάτων Μεταναστών και Προ-
σφύγων, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ και οι ίδιοι οι πρό-
σφυγες στην γλώσσα τους. 

Το αίσθημα νίκης καi ενότητας ήταν τόσο διά-
χυτο στους συγκεντρωμένους που οι πρόσφυ-
γες αποφάσισαν να κάνουν πορεία από την
ΑΒΕΞ στον Λαδόπουλο. Μπροστά βάδισε το πα-
νό των προσφύγων και ακολουθούσε το πανό
της ΚΕΕΡΦΑ. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν
ήταν «Open the borders», «ανοίξτε τα σύνορα»
και «say it loud say it clear refugees are wel-
come here», «πες το δυνατά πες το καθαρά οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι».

Νεκτάριος Χάινταρ

ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Σ
υγκέντρωση πραγματοποιήθηκε
έξω από τα γραφεία της Αφγα-
νικής Κοινότητας την Παρα-

σκευή 30 Μαρτίου με την παρουσία
Αφγανών Προσφύγων και συμπαρα-
στατών για να καταγγείλει τον φασι-
στικό εμπρησμό των γραφείων της
πριν από μια βδομάδα. «Η δύναμή
μας είναι στην αλληλεγγύη και στην
ενότητα», «Ζητάμε ένταξη όχι απέλα-
ση», «σιγά μη φοβηθούμε» έγραφαν
τα συνθήματα στα πλακάτ των συγ-
κεντρωμένων. 

Τον λόγο ανάμεσα σε άλλους για να
δηλώσουν την συμπαράστασή τους
πήραν ο αντιδήμαρχος και πρόεδρος
του Συμβούλιου Ένταξης Μετανα-
στών Δήμου Αθήνας Λευτέρης Παπα-
γιαννάκης, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο
Μανώλης Σαρρής, εκ μέρους της
ΚΕΕΡΦΑ ο δημοτικός σύμβουλος της
Ανταρσίας στις γειτονιές της Αθήνας
Πέτρος Κωνσταντίνου, εκ μέρους της
Κίνησης Απελάστε τον ρατσισμό ο
Θανάσης Κούρκουλας, εκ μέρους του
Συντονισμού για το προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό ο Παύλος Αντωνόπουλος,
από τον τομέα ανθρωπίνων δικαιωμά-
των του ΠΑΣΟΚ ο Βασίλης Χρονόπου-
λος ενώ παρούσα με πανό είχε η
ΟΑΚΚΕ τα γραφεία της οποίας βρί-
σκονται στο ίδιο κτίριο.

«Σήμερα έγινε ένα πρώτο βήμα,
συνεχίζουμε, τα γραφεία θα τα ξα-
ναφτιάξουμε» τόνισε ο πρόεδρος
της Αφγανικής Κοινότητας Ταχίρ
Αλιζαντέ. 
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Η ιστορία του εργατικού κινήματος

σελ.8-9 εργατικη αλληλεγγυη 100 χρόνια αγώνες

Π
ρόσφατα κυκλοφόρησε ξανά
το βιβλίο του Δημήτρη Λιβιε-
ράτου Κοινωνικοί Αγώνες

στην Ελλάδα 1918-1923. Το βιβλίο εί-
χε πρωτοκυκλοφορήσει το 1976 με
τίτλο το Ελληνικό Εργατικό Κίνημα
1918-1923 και ήταν από καιρό εξαντ-
λημένο. Είναι ο πρώτος τόμος μιας
τετραλογίας που καλύπτει τους Κοι-
νωνικούς Αγώνες στην Ελλάδα, δη-
λαδή την ιστορία του εργατικού κινή-
ματος και της Αριστεράς μέχρι την
κορυφαία στιγμή τους στον «ελληνι-
κό μεσοπόλεμο», την εργατική εξέ-
γερση του Μάη του 1936. 

Αυτό το πρώτο βιβλίο της σειράς
ξεκίνησε να γράφεται στις αρχές της
δεκαετίας του ’60, όταν «έπαιρνε φό-
ρα» το κίνημα που θα οδηγούσε στην
έκρηξη των Ιουλιανών του 1965 και
δημοσιεύτηκε μια δεκαετία σχεδόν
αργότερα, όταν κορυφωνόταν το ερ-
γατικό κίνημα της μεταπολίτευσης.
Όπως είχε εξηγήσει ο συγγραφέας
σε μια πρόσφατη συνέντευξή του
στην Εργατική Αλληλεγγύη: 

«Ο σημαντικός για την ελληνική
ιστορία Κορδάτος είχε περιγράψει
την πρώτη περίοδο των εργατικών
αγώνων. Έπρεπε να συνεχιστεί. Το
σπουδαίο, όταν άρχισα, ήταν ότι ζού-
σαν ακόμη πολλοί από τους αγωνι-
στές του Μεσοπολέμου και της Κα-
τοχής. Έτσι άρχισα την καταγραφή.
Με πολλές δυσκολίες λόγω της κα-
θημερινής τρομοκρατίας εκείνη την
περίοδο. Πολλή δουλειά αλλά και εν-
διαφέρουσα. Παρά τις δυσκολίες
μπόρεσα να καταγράψω τους αγώ-
νες της Εργατικής Τάξης στον Μεσο-
πόλεμο. Το πρώτο από τα τέσσερα
βιβλία ήταν έτοιμο το 1964 αλλά με-
σολάβησε η Δικτατορία και εξεδόθη
το 1976».

Όμως, εκείνη την εποχή ακόμα και
το πρωτοποριακό έργο του Γ. Κορ-
δάτου για την ιστορία των εργατικών
αγώνων στην Ελλάδα ήταν πλέον
σχετικά άγνωστο και «θαμμένο». Η
κυριαρχία του σταλινισμού στην Αρι-
στερά από τα μέσα της δεκαετίας
του ’30 σήμαινε ότι οι προηγούμενες
σελίδες της ιστορίας είχαν «σκιστεί».
Ο Δ. Λιβιεράτος πήρε την σκυτάλη
από τον Κορδάτο, και τις έβαλε στη
θέση που τους αρμόζει. Το αποτέλε-
σμα ήταν ένα βιβλίο γεμάτο με εικό-
νες και στοιχεία για τις συγκλονιστι-
κές μάχες που έδωσε η νεαρή εργα-
τική τάξη τα θυελλώδη χρόνια από
το 1918 μέχρι το 1923. 

Η άποψη ότι δεν υπήρχε εργατική
τάξη άξια λόγου, ότι η Ελλάδα της
εποχής ήταν μια καθυστερημένη κοι-
νωνία νοικοκυραίων με μπόλικη φτώ-
χεια και λίγα πλούσια «τζάκια», ήταν
πολύ διαδεδομένη. To 1910 η Πηνελό-

πη Δέλτα κατακεραύνωνε άρθρα στις
εφημερίδες που μιλούσαν για τον σο-
σιαλισμό γιατί προβάλλουν «τάσεις
που δεν έχουν καν λόγο να υπάρχουν
στα μέρη μας όπου δεν υπάρχει prole-
tariat» δηλαδή εργατική τάξη.

Όμως, το σίγουρο είναι ότι υπήρ-
χε τάξη των καπιταλιστών. Η Π. Δέλ-
τα ανήκε σε μια ξακουστή οικογένειά
της, τους Μπενάκηδες. Ήταν μια τά-
ξη με συμφέροντα και φιλοδοξίες
από τη νότια Ρωσία μέχρι την Αίγυ-
πτο, που στην εποχή του ιμπεριαλι-
σμού και του μιλιταρισμού, ετοίμαζε
τη δικιά της εξόρμηση. Αυτό που θα
ακολουθούσε θα ήταν ο «δεκαετής
πόλεμος» που εκτυλίχτηκε απ’ τα πε-
δία των μαχών των δυο βαλκανικών
πολέμων, στο Σαγγάριο στα βάθη
της Τουρκίας. 

Προλεταριάτο

Ακριβώς αυτή την περίοδο κάνει
ορμητικά την εμφάνισή της στο προ-
σκήνιο η «ανύπαρκτη» τάξη των ερ-
γατών και των εργατριών. Όχι ότι δεν
υπήρχαν εργατικοί αγώνες πριν, η
πρώτη απεργία εργατριών στην Ελ-
λάδα έγινε στην υφαντουργία του Ρε-
τσίνα στον Πειραιά το 1892. Όμως,
από το 1917 και με πιο έντονους ρυθ-
μούς το 1918 «ολόκληρη η νεαρή ερ-
γατική τάξη της Ελλάδος βρισκόταν
σε κίνηση» σημειώνει ο Δ. Λιβιεράτος
στις πρώτες σελίδες του βιβλίου. «Το
άγγελμα και η πραγματοποίηση Α’
Πανελλαδικού Εργατικού Συνεδρίου
έδωσε φτερά στο προλεταριάτο όλης
της χώρας. Για πρώτη φορά ο αγώ-
νας τους έπαιρνε μια συγκεκριμένη
οργανωμένη μορφή, με έντονο μαχη-
τικό χαρακτήρα για τη διεκδίκηση
των αιτημάτων της τάξης». 

Το συνέδριο που κάνει αναφορά ο
συγγραφέας είναι εκείνο που ίδρυσε
την ΓΣΕΕ τον Οκτώβρη του 1918. Αυ-
τό το συνέδριο αποφάσισε ότι η κεν-
τρική συνδικαλιστική οργάνωση της
εργατικής τάξης θα στηρίζεται «επί
της αρχής της πάλης των τάξεων» και
όχι της συνεργασίας με τους καπιτα-
λιστές και ότι θα βρίσκεται «πέραν
πάσης αστικής πολιτικής επιρροής»,
δηλαδή δεν θα γίνει υποστηρικτής κα-
μιάς από τις δυο αστικές παρατάξεις,
του Βενιζελικών και των μοναρχικών,
που είχαν φτάσει στην ένοπλη αναμέ-
τρηση εκείνα τα χρόνια. 

Οι πιέσεις και οι θυσίες που επέβα-
λε ο πόλεμος ήταν η μια πηγή της ρι-
ζοσπαστικοποίησης της εργατικής τά-
ξης που την «έσπρωχνε» να γενικεύει
την οργάνωση και τους αγώνες της. Η
άλλη πηγή ήταν οι εξελίξεις στο διε-
θνές εργατικό κίνημα και την Αριστε-
ρά. Τα κύματα πατριωτικού ενθουσια-
σμού που είχαν συνοδεύσει το ξέσπα-

σμα του παγκόσμιου πολέμου είχαν
δώσει τη θέση τους στην αγανάκτηση
για τις ατελείωτες ανθρωποθυσίες, τη
φτώχεια και τις στερήσεις που έφερνε
ο πόλεμος. Απεργίες, διαδηλώσεις,
ανταρσίες στα μέτωπα ξεσπούσαν.
Και το 1917 ήρθε η Ρώσικη Επανάστα-
ση, που λειτούργησε σαν καταλύτης
και επιταχυντής αυτών των διαδικα-
σιών. Τον Οκτώβρη του 1917 τα εργα-
τικά συμβούλια με τους μπολσεβίκους
στην ηγεσία τους πήραν την εξουσία.
Ένα χρόνο μετά, τον Νοέμβρη του
1918 η εργατική επανάσταση ανατρέ-
πει τον Κάιζερ στην Γερμανία και στα-
ματάει τον πόλεμο. 

Εκείνες ακριβώς τις μέρες, ένα άλ-
λο συνέδριο πολύ μικρότερο σε μέ-
γεθος ιδρύει το Σοσιαλιστικό Εργατι-
κό Κόμμα Ελλάδας (ΣΕΚΕ). Μ’ ένα
άλμα, η εργατική τάξη αποκτάει την
κεντρική συνδικαλιστική της έκφρα-
ση και ταυτόχρονα τα πιο πρωτοπό-
ρα στοιχεία της, τα «συνειδητότερα
και ζωηρότερα» τμήματά της, συγ-
κροτούν ένα κόμμα εργατικό, επανα-
στατικό και διεθνιστικό. Μέσα από

τις σελίδες του βιβλίου βλέπουμε τη
διαδρομή αυτού του κόμματος εκεί-
να τα χρόνια, την προσπάθειά του,
γεμάτη αντιπαραθέσεις και ξεκαθα-
ρίσματα, να κερδίσει την εργατική
τάξη στην προοπτική της επαναστα-
τικής ανατροπής. 

Εκλογές

Ο Δ. Λιβιεράτος έχει διασώσει στο
βιβλίο του αποσπάσματα από την ει-
σήγηση του γραμματέα του ΣΕΚΕ
για το ζήτημα των εκλογών στο δεύ-
τερο συνέδριο του κόμματος τον
Απρίλη του 1920:

«Βεβαίως το κόμμα μας δεν παρα-
δέχεται, μάλιστα είναι εντελώς αντί-
θετον, την ουτοπικήν ιδέαν της διά
του κοινοβουλίου καταλήψεως της
πολιτικής εξουσίας υπό των εργαζο-
μένων τάξεων… Πιστεύομεν αντιθέ-
τως ότι η πραγματοποίησις του τελι-
κού σκοπού του αγώνος μας, η κατά-
ληψις της πολιτικής εξουσίας υπό
των εργαζομένων τάξεων δεν δύνα-
ται να γίνη παρά μόνον επαναστατι-
κώς και δια της μεταβατικής περιό-

δου δικτατορίας των εργατικών και
αγροτικών οργανώσεων. 

Εισερχόμεθα εις το κοινοβούλιον
όχι διότι πιστεύομεν ότι κερδίζοντες
μερικά νομοθετήματα ‘φιλεργατικά’
από εκείνα που μας έχει συνηθίση η
αστική τάξις, πραγματοποιούμε μερι-
κά βήματα προς την απελευθέρωσιν
των καταπιεζομένων τάξεων. Αλλά
εισερχόμεθα εις τη Βουλήν διότι το
βήμα της είναι εκτάκτως ευνοϊκόν
διά την εξάσκησιν προπαγάνδας, διά
τη διαφώτισιν των λαϊκών μαζών περί
των αληθινών τους συμφερόντων,
διά την ώθησιν της εργατικής τάξε-
ως εις τον πολιτικόν αγώνα. Η θέσις
μας μέσα εις την Βουλήν είναι θέσις
κριτού του αστικού καθεστώτος… Ο
ρόλος μας επομένως εκεί μέσα δεν
είναι ρόλος δημιουργικός αλλά δια-
λυτικός και αρνητικός».

Το κόμμα ξεκαθαρίζει ότι στο ερώ-
τημα μεταρρύθμιση ή επανάσταση
απαντάει το δεύτερο. Η αλλαγή της
κοινωνίας δεν περνάει από την κάλ-
πη αλλά από τη δράση της εργατι-
κής τάξης που θα φτάσει να ανατρέ-
ψει το κράτος των καπιταλιστών και
θα οικοδομήσει τη δικιά της εξουσία
με τους δικούς της θεσμούς. Μ’ αυ-
τή την στρατηγική πυξίδα το νεαρό
κόμμα ρίχτηκε στην προσπάθεια να
παρέμβει ενεργητικά στους αγώνες
που ξεσπάνε. Το βιβλίο είναι γεμάτο
από «επεισόδια» αυτής της προσπά-
θειας. Για παράδειγμα:

«Τον Δεκέμβριο του 1919 γίνεται η
μεγάλη απεργία των καπνεργατών
της Καβάλας και της Δράμας. Τα κα-
πνεργατικά σωματεία είχαν μεγάλη
δύναμη για την εποχή εκείνη, αλλά
και μεγάλα ζητήματα να λύσουν. Το
σωματείο της Καβάλας είχε 13.000

μέλη και της Δράμας 6.000. Κατά τη
διάρκεια του 1919 ανεπτύχθη δρα-
στηριότητα από τους μικρούς πυρή-
νες του ΣΕΚΕ που υπήρχαν στις δυο
πόλεις για την κατάκτηση των δυο
συνδικάτων. Μέχρι τότε κατά τη συ-
νήθεια της εποχής, επικεφαλής πρό-
εδροι βρισκόντουσαν πρόσωπα που
δεν είχαν καμιά σχέση με τον κλάδο,
δικηγόροι, γιατροί, διάφοροι πολιτευ-
τές. Τα μέλη του ΣΕΚΕ εκείνη τη χρο-
νιά για πρώτη φορά οργανώνουν ψη-
φοδέλτιο αποτελούμενο πραγματικά
από καπνεργάτες και κατεβαίνουν
στις εκλογές με τρία καθαρά συνθή-
ματα: α) αύξηση των ημερομισθίων β)
7ωρη δουλειά αντί για 8ωρη λόγω της
ανθυγιεινής εργασίας γ) οι καπνεργά-
τες στη διοίκηση του σωματείου. 

Πράγματι κερδίζουν τις εκλογές με
τεράστια πλειοψηφία και τον Δεκέμ-
βριο οργανώνεται η πρώτη μεγάλη
απεργία που είχε και απόλυτο επιτυ-
χία. Κατά τη διάρκεια της απεργίας
έγιναν μεγάλες διαδηλώσεις και συγ-
κεντρώσεις, συγκρούσεις με τη χω-
ροφυλακή η οποία άρχισε να κατα-
διώκει τους αγωνιζόμενους καπνερ-
γάτες. Συνελήφθησαν 15 από τους
κυριότερους και έμειναν 11 μήνες
στη φυλακή. Οι αγώνες αυτοί άνοι-
ξαν το δρόμο για τους καπνεργάτες,
αλλά ταυτόχρονα σταθεροποίησαν
τη θέση του ΣΕΚΕ και των αγωνιστών
του στη συνείδηση των εργατών της
Ανατολικής Μακεδονίας με αποτέλε-
σμα να παραμείνουν οι δυο εργατι-
κές πολιτείες ακροπόλεις του αριστε-
ρού κινήματος για πολλά χρόνια».

Η επιμονή στην στήριξη και την
κλιμάκωση των εργατικών αγώνων
ήταν εκ των πραγμάτων άμεσα δεμέ-
νη με την αντιπολεμική, διεθνιστική

στάση του κόμματος. Τα εργατικά αι-
τήματα έρχονταν σε σύγκρουση με
τις θυσίες που ήθελε να φορτώσει
στην εργατική τάξη -και τους αγρό-
τες- η αστική τάξη που διεξήγαγε
πόλεμο για να συμμετέχει στην ιμπε-
ριαλιστική μοιρασιά της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Το ΣΕΚΕ είχε γεννη-
θεί από την αριστερά που είχε αντι-
ταχθεί στους Βαλκανικούς Πολέμους
και στη συμμετοχή στον Πρώτο Παγ-
κόσμιο Πόλεμο. Ήταν ενάντια στον
πόλεμο στη Μικρά Ασία και αυτό έδι-
νε στους αγωνιστές του τη βάση να
ηγηθούν στους «καθημερινούς» ερ-
γατικούς αγώνες. Κάποιες φορές τα
αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά:

Απεργίες

«Μια από τις μεγάλες απεργίες η
οποία έγινε τον Νοέμβριο του 1921
ήταν της Ομοσπονδίας Ηλεκτρισμού
και Ηλεκτροκινήσεως της οποίας η
διοίκηση ήταν αριστερή… Επαναλαμ-
βάνουμε ακόμα μια φορά ότι είμαστε
σε πολεμική περίοδο και οι απεργίες
δεν ήταν εύκολες. Η απεργία όμως
αυτή ήταν από τις πιο καλά οργανω-
μένες. Επί δυο ημέρες η Αθήνα και ο
Πειραιάς έμειναν στο σκοτάδι και
χωρίς συγκοινωνία. Τα αιτήματα της
απεργίας ήταν οικονομικά, αλλά
ήταν και συγχρόνως μια διαμαρτυρία
φανερή κατά του πολέμου που φαι-
νόταν ατελείωτος. 

Από την πρώτη μέρα η απεργία εί-
χε επιτυχία. Το ίδιο απόγευμα ο πρω-
θυπουργός Γούναρης ανεβαίνει στο
βήμα της Βουλής για να πληροφορή-
σει το σώμα για τα μέτρα που θα πά-
ρει η κυβέρνηση κατά των απεργών.
Ακριβώς στο σημείο που επετίθετο
κατά της απεργίας έσβησαν τα φώτα
της Βουλής όπως και ολόκληρης της
πολιτείας και διεκόπη η συνεδρίαση.
Αυτή ήταν η συμπτωματική βέβαια
απάντηση των απεργών. Η ώρα ήταν
6 και άλλαζε η βάρδια του ηλεκτρι-
κού εργοστασίου, αλλά η επόμενη
βάρδια δεν ήρθε να πιάσει δουλειά
για τι εντωμεταξύ είχε αποφασιστεί
να ακολουθήσουν την Ομοσπονδία
στην απεργία. Όλη η χώρα βούιξε με
το πάθημα του πρωθυπουργού και οι
ηλεκτροτεχνίτες είχαν για πολλά
χρόνια να το λένε πώς έδωσαν την
απάντηση που έπρεπε». 

Είναι αλήθεια ότι το ΣΕΚΕ -από το
Δεύτερο Συνέδριό του είχε προσθέ-
σει τη λέξη «Κομμουνιστικό» στον τίτ-
λο του- ήταν ένα μικρό, αριθμητικά,
κόμμα. Όμως, διαδραμάτισε ένα κα-
θοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελί-
ξεις. Μέχρι και την ίδρυσή του, και λί-
γο μετά, την αντιπολεμική διάθεση
των εργατών και των φτωχών διεκδι-
κούσε να την εκφράσει μια αστική με-

ρίδα, η φιλομοναρχική. Το κόμμα του
Βενιζέλου ήταν το κόμμα του πολέ-
μου, και το Λαϊκό Κόμμα παρίστανε
τον υπέρμαχο της «ουδετερότητας»
και της ειρήνης. Η παρέμβαση του
ΣΕΚΕ, στους εργατικούς αγώνες,
στην αντιπολεμική δράση στο ίδιο το
μέτωπο της Μικράς Ασίας, διαμόρ-
φωσε ένα άλλο πόλο, ένα αντιπολεμι-
κό κίνημα που στρεφόταν στην Αρι-
στερά για ιδέες και προοπτική. Να
για παράδειγμα πως περιγράφει ο Δ.
Λιβιεράτος την κεντρική προεκλογική
συγκέντρωση του κόμματος πριν τις
εκλογές του Νοέμβρη του 1920:

«Πριν από τις εκλογές το κόμμα
συγκρότησε μια τεράστια διαδήλωση
στην Αθήνα με κύριο σύνθημα ‘Κάτω
ο πόλεμος’. Η διαδήλωση άρχισε
από την πλατεία Δημοτικού Θεάτρου
(σημερινή πλατεία Κοτζιά) όπου
έβγαλε λόγο ο Ε. Παπαναστασίου.
Κατόπιν από την οδό Αιόλου πέρα-
σαν στην Σταδίου και στο Σύνταγμα.
Ήταν τεράστια για την εποχή εκείνη
αφού συγκέντρωσε πάνω από 50.000
διαδηλωτές. Όμως, δεν ήταν όλοι
οπαδοί του κόμματος, αλλά και πολ-
λοί αντιβενιζελικοί οι οποίοι τότε δεν
τολμούσαν να συγκροτήσουν δικές
τους διαδηλώσεις. Πάντως το κόμμα
πήρε περίπου 100.000 ψήφους πο-
σοστό μεγάλο για την εποχή…Επί-
σης στο μέτωπο όσοι φαντάροι μπό-
ρεσαν ψήφισαν το ΣΕΚΚ. Είναι φανε-
ρό ότι η αντιπολεμική πάλη που διε-
ξήγαγε το κόμμα έβρισκε απήχηση
μεγάλη στον ελληνικό λαό που είχε
βαρεθεί τις πολεμικές περιπέτειες,
τις θυσίες και τη δυστυχία. Οσο κι αν
βαυκαλιζόταν με την ιδέα της Μεγά-
λης Ελλάδας του Βενιζέλου, είχε
κουραστεί αφάνταστα και η βενιζελι-
κή πολιτεία του 1917-1920 έστρεφε
πολλούς εναντίον του».

Προς το τέλος του βιβλίου ο Δ. Λι-
βιεράτος επισημαίνει ότι: «Στην ιστο-
ρία του το ελληνικό εργατικό κίνημα
λίγες περίοδες θα βρει τόσο ζωντα-
νές, σαν την περίοδο 1918-1923 και
προπαντός τόσο μεγάλης συμμετο-
χής των εργατών στα συνδικάτα και
την πρόσδεσή τους σε ένα δικό τους
πολιτικό κόμμα». Γι’ αυτό εκείνη η πε-
ρίοδος είναι τόσο πολύτιμη για μας
σήμερα. Γιατί χτίζουμε μια Αριστερά
επαναστατική, αντικαπιταλιστική και
διεθνιστική. Δεν ξεκινάμε από το μη-
δέν, έχουμε πίσω μας έναν αιώνα με-
γάλων ταξικών μαχών και πολιτικών
εμπειριών. Το βιβλίο του Δ. Λιβιερά-
του είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για
τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες
που θέλουν να βαδίσουν αυτό το
δρόμο, τον επαναστατικό. 

Λέανδρος Μπόλαρης

Θα τα βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

Διαβάστε επίσης

Ο Δημήτρης Λιβιεράτος
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4η Συνδιάσκεψη ΑΝΤΑΡΣΥΑ Συντροφικός διάλογος

Ε
ίμαστε πια στην 9η χρονιά του Μνημο-
νίου και την 4η συνεχόμενη χρονιά
που ψηφίζει και εφαρμόζει μνημόνια

μια κυβέρνηση στο όνομα της Αριστεράς. Σε
μια συγκυρία όπου παντού ηχούν τύμπανα
πολέμου. Οι αντιδράσεις δεν είναι πια αντί-
στοιχες της επίθεσης, όχι γιατί δεν υπάρχει
η οργή, η φτώχεια και η δυστυχία που υπήρ-
χαν τα προηγούμενα χρόνια, αλλά γιατί οι
κοινωνικές αντιστάσεις δεν παράγονται αυ-
τόματα από την κοινωνική δυστοπία. Χρει-
άζεται και η πίστη στην δυνατότητα των
αγώνων να νικήσουν και να αλλάξουν την
πραγματικότητα προς το καλύτερο για τους
αγωνιζόμενους. Χρειάζεται και η πολιτική
πρόταση και οι πολιτικοί φορείς της που θα
τους εμπνέουν.

Από το 2015 και μετά, μετά και την «εμπει-
ρία» ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί πίστευαν –ή φέρονταν
σαν να πιστεύουν- ότι ο «λαός» ή οι «μάζες»
θα καταλάβουν ότι οι ρεφορμιστικές αυτα-
πάτες οδηγούν στην χειρότερη παλινόρθω-
ση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης και γι’
αυτό θα στραφούν «αυτόματα» στον επανα-
στατικό δρόμο. Άλλοι πίστευαν ότι, αφού ο
λαός αντιστάθηκε στα προηγούμενα δύο
μνημόνια, με τον ίδιο τρόπο «αυτόματα» θα
αντιδράσει και στο Μνημόνιο του Τσίπρα. 

Τρία χρόνια μετά και οι μεν και οι δε έχουν
διαψευστεί οικτρά. Στην κοινωνική θεωρία
δεν υπάρχουν «αυτοματισμοί», ούτε «επανα-
λήψεις» κινημάτων. Το καλοκαίρι του 2015,
όπως τελικά εξελίχθηκε και επισφραγίστηκε
από την ψήφιση του μνημονίου και τις πρό-
ωρες εκλογές, αλλά και την εξέλιξη της κυ-
βέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ (όχι μόνο στο οικο-
νομικό πεδίο, αλλά και στην πρόσδεση στον
ιμπεριαλιστικό άξονα ΗΠΑ-Ισραήλ-Αιγύπτου,
στο θέμα της ΧΑ, των δικαιωμάτων και αλ-
λού), ήταν η επισφράγιση του δόγματος ΤΙ-
ΝΑ, η επιβεβαίωση ότι «όλοι ίδιοι είναι όταν
έρθουν στην εξουσία», η διάψευση των ελπί-
δων που στηρίχτηκαν στο αναπτυσσόμενο
από το 2010 κίνημα ενάντια στην καπιταλι-
στική επίθεση. Αυτό δεν σημαίνει την απου-
σία αγώνων, βέβαια, και μάλιστα αγώνων ση-
μαντικών. Δεν σημαίνει ότι ξεμπέρδεψαν με
την ανυπακοή.

Οι αγώνες του τελευταίου διαστήματος,
όμως, αφορούν κάθε φορά συγκεκριμένα
επίδικα λχ συγκεκριμένες απολύσεις, ιδιωτι-
κοποιήσεις, τους πλειστηριασμούς. Η συνο-
λική ανατροπή της διαμορφωμένης κατάστα-
σης ή «των Μνημονίων» –ακόμη κι όταν απο-

τελεί την προμετωπίδα των αιτημάτων- δεν
μοιάζει πλέον πραγματικό επίδικο ούτε καν
στα μάτια των αγωνιζόμενων. Το ερώτημα
για την μαχόμενη αριστερά σήμερα είναι αν
μπορεί να αποτελέσει την μαχητική ραχοκοκ-
καλιά που θα δώσει ελπίδα και προοπτική,
που θα ενώσει τους αποσπασματικούς αγώ-
νες που ξεσπάνε, που θα στρατεύσει ξανά
τους αγωνιστές που ιδιωτεύουν, γύρω από
ένα πολιτικό σχέδιο ανατροπής. Που θα επα-
ναφέρει στην ημερήσια διάταξη την κατάρ-
γηση των μνημονίων, την έξοδο από την ΕΕ,
την αποτροπή του πολέμου και την αντίστα-
ση στα σχέδια του ΝΑΤΟ, το χτίσιμο μιας άλ-
λης πραγματικότητας για τον εργαζόμενο
λαό και τη νεολαία, όχι ως ρουτινιάρικα αιτή-
ματα στο τέλος μιας προκήρυξης, αλλά ως
αιτήματα μαχητά, ως αγώνες που κερδίζον-
ται.

Αυτό είναι ένα στοίχημα πρωτίστως για
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, εκείνο το τμήμα της ριζο-
σπαστικής αριστεράς που δεν μαγεύτηκε
από τις σειρήνες του κυβερνητισμού και της
προσαρμογής, εκείνο το τμήμα που –με όλα
τα λάθη και τις ανεπάρκειές του- βρέθηκε
και βρίσκεται συνεχώς μπροστά στους αγώ-
νες, στέκεται απέναντι στον ρατσισμό, τον
φασισμό, δεν υποκλίνεται στην «εθνική ενό-
τητα» ούτε αναζητά δρόμους «εθνικής ανά-
πτυξης», δεν λειτουργεί με «ηγεσίες» και τε-
τελεσμένα. Είναι στοίχημα για την ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ να συμβάλλει στην οικοδόμηση ενός με-
γάλου κοινωνικού και πολιτικού μετώπου
ανατροπής, δίνοντας πολιτική απάντηση και
ελπίδα με το βάθεμα του μεταβατικού της
προγράμματος. Είναι στοίχημα κυρίως το να
λειτουργήσει, σε μια κατάσταση σύγχυσης
και διάλυσης, ως ένας πόλος που θα βοηθή-
σει στο μετασχηματισμό της σημερινής κα-
τάστασης (πολιτικού κυρίως -και όχι οργα-
νωτικού) κατακερματισμού των δυνάμεων
και των χιλιάδων αγωνιστών της ριζοσπαστι-
κής αριστεράς. Με γενναίες πρωτοβουλίες
στην κατεύθυνση του αντικαπιταλιστικού
προγράμματος. Με μετασχηματισμό και της
ίδιας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ένα ακόμη πιο δημο-
κρατικό, μαζικό, ταξικό και αποτελεσματικό
μέτωπο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.
Με συμβολή στην οικοδόμηση ενός δημο-
κρατικού μετώπου ανατροπής που θα χωρά-
ει κάθε αγωνιστή. Αυτό είναι το στοίχημα της
4ης Συνδιάσκεψης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Δέσποινα Κουτσούμπα,
μέλος ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ 

Μπροστά στη 
Συνδιάσκεψη 

της 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και
οι προκλήσεις 
της 4ης
Συνδιάσκεψης

Β
ρισκόμαστε σε μια πολιτική περίοδο πο-
λύ μακριά από την εποχή που το εγχεί-
ρημα του ΣΥΡΙΖΑ έμοιαζε θελκτικό για

την αριστερά και τους λαϊκούς αγώνες. Η
σφραγίδα της σημερινής συγκυρίας φέρει το
σημάδι των εργατικών αγώνων που επιμένουν
μέσα από την εξέλιξη της ταξικής πάλης και
βρίσκονται αρκετά πιο μπροστά σε σχέση με
την ιστορική περίοδο που ακολούθησε το δη-
μοψήφισμα του 2015. Παρά την προσπάθεια
εμπέδωσης κλίματος «μειωμένων προσδο-
κιών», η εξέλιξη των εργατικών αγώνων άφησε
και το στίγμα της στο πολιτικό πεδίο και δια-
μορφώνει ρεύματα στον Ελληνικό Κοινωνικό
Σχηματισμό που μπορεί ακόμα να μην έχουν
εκφραστεί στην ολότητά τους όμως έχουν
αποτυπώσει στίγμα για τους νέους γύρους
αναμετρήσεων με το κεφάλαιο. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε αυτή την κατάσταση έχει
διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο. Αν γίνει μια
σύντομη αναφορά στις κομβικές παρεμβάσεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που χαρακτήρισαν τις εξελί-
ξεις τότε θα ξεχώριζαν η αταλάντευτη επιμονή
της στην επαναστατική κατεύθυνση, η άρνηση
της να συνταχθεί με ρεφορμιστικά σχέδια που
διεκδικούν μέχρι και σήμερα αριστερά άλλοθι
για μια βελτιωμένη εκδοχή του νεοφιλευθερι-
σμού καθώς επίσης και την πολυεπίπεδη συμ-
μετοχή και οργάνωση των εργατικών αγώνων. 

Αυτές οι πολιτικές πρωτοβουλίες όμως δεν
ήρθαν «ανέξοδα», δημιουργήθηκαν πολιτικά
προβλήματα, με πολιτικό κόστος που προκά-
λεσαν και την επίπονη -πολλές φορές- εσωτε-
ρική ζύμωση. Από την 3η συνδιάσκεψη μέχρι
την 4η που έπεται δοκιμάστηκαν εγχειρήματα,
μετωπικές πολιτικές και κινηματικές πρακτικές
τις οποίες οφείλουμε να εξετάσουμε με στόχο
να μην «κυνηγάμε την ουρά μας» για τρίτη συ-
νεχόμενη διετία. 

Εμείς από την μεριά μας θεωρούμε ότι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να πάρει οριστικά πλέον
διαζύγιο με την λογική του ακολουθητισμού
πίσω από κάποιο άλλο σχέδιο που θα απελευ-
θερώσει υποτιθέμενες δυνάμεις και θα οδηγή-
σει μέσα από την ανάπτυξη του δικού της σχε-
δίου για την αριστερά και την κοινωνία τα υπό-
λοιπα κομμάτια της αριστεράς σε μια άλλη λο-
γική. Είναι διαφορετικά επίπεδα τακτικής για
την περίοδο η ενιαιομετωπική πρόταση και
πρακτική για τους εργατικούς αγώνες και δια-
φορετική η μετωπική αντίληψη στο πολιτικό
επίπεδο. 

Σε ότι έχει να κάνει με τους εργατικούς
αγώνες η πρότασή μας στοχεύει στο να γίνει

μια κοινά αποδεκτή επεξεργασία που θα ξεκι-
νάει με την εκτίμηση της κατάστασης της τά-
ξης, θα περνάει από την οργάνωση της συνδι-
καλιστικής πάλης, θα αναμετράται με τις μορ-
φές συνδικαλιστικής οργάνωσης και θα κατα-
λήγει στις κινηματικές πρακτικές και τον πολι-
τικό συντονισμό τους. Στόχος δεν είναι να
αναδείξουμε τις υπαρκτές διαφορές μας αλλά
να βρεθούν νέοι κοινοί τόποι που μπορούν να
αποτελέσουν σημεία ενότητας όχι μόνο εσω-
τερικής αλλά και άλλων ρευμάτων της αριστε-
ράς που πραγματικά θα καθιστούσαν την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ κέντρο ενός εναλλακτικού τρίτου
πραγματικού πόλου για την αριστερά.

Η παραπάνω κατεύθυνση είναι και η μόνη
που μπορεί να αναδείξει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ως
κέντρο μιας διαφορετικής πολιτικής πρότασης
για την αριστερά με επαναστατικό χαρακτήρα
που θα ενσωματώνει διάφορα ρεύματα που κι-
νούνται στην περίμετρό της με οργανικό τρό-
πο είτε συμμετέχοντας είτε συνεργαζόμενα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό είναι η εσω-
τερική δημοκρατία και η ισότιμη έκφραση
όλων των συνιστωσών που συμμετέχουν στο
εγχείρημα ή θα συμμετάσχουν σε αυτό. Η
εσωτερική δημοκρατία έχει δύο όψεις, τόσο
την οργανωτική αποτύπωση των συσχετισμών
όσο και την δυνατότητα έκφρασης των διαφω-
νιών με ανοιχτό τρόπο χωρίς αυτό να παρα-
βιάζει το ενιαίο της έκφρασης του μετώπου. 

Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει βήματα
και σήμερα φαίνεται πως έχει κατακτηθεί η θέ-
ση της ισότιμης έκφρασης όλων, όμως θα
απαιτηθούν ακόμα πιο βαθιές τομές στην συγ-
κρότησή μας και όχι μόνο στο οργανωτικό
σκέλος για να εξασφαλιστεί η όσο το δυνατόν
πιο πλήρης δημοκρατική λειτουργία και έκ-
φραση. 

Η 4η Συνδιάσκεψη λοιπόν μπορεί να αποτε-
λέσει την νέα αφετηρία για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
μακριά από παρελκυστικούς σχεδιασμούς, πε-
ρισπάσεις και αντιπερισπασμούς με στόχο την
διασαφήνιση του σχεδιασμού της και της δι-
κής της αυτόνομης παρέμβασης που θα απο-
τελέσει τομή για το κίνημα και τους εργατι-
κούς αγώνες. Στο βαθμό που αυτός ο στόχος
θα επιτυγχάνεται, η ενοποίηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
που επιτεύχθηκε στο επίπεδο της διαμόρφω-
σης των θέσεων θα διατηρείται και θα βαθαί-
νει, διαμορφώνοντας έτσι άλλη δυναμική για
το εγχείρημα συνολικά.

Δημήτρης Κοσκινάς, 
μέλος ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ



Το Σάββατο 31/4 ξεκίνησε το πανελλαδικό συν-
τονιστικό των σχημάτων της ΕΑΑΚ και ολοκληρώ-
θηκε τη Δευτέρα την ώρα που η Εργατική Αλλη-
λεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο. Έγινε πλούσια
πολιτική συζήτηση πάνω στις μάχες που έχουν ξε-
διπλωθεί το τελευταίο διάστημα ενάντια στην αν-
τιδραστική μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης. Το
μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο της Παρα-
σκευής, οι καταλήψεις διαρκείας στα ΤΕΙ ενάντια
στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και τις συγχω-
νεύσεις, το άνοιγμα των αγώνων στις καθηγητικές
σχολές με αιχμή την διδακτική επάρκεια, οι δεκά-
δες κινητοποιήσεις για το δικαίωμα στην μέριμνα,
βοήθησαν στο να αναδειχθούν οι δυνατότητες
της περιόδου. Η συζήτηση αποτέλεσε ένα σημαν-
τικό βήμα για να ξεπεράσουν τα ΕΑΑΚ την εσω-
στρέφεια του προηγούμενου διαστήματος και να
μπούμε όλοι μαζί στην οργάνωση των αγώνων.

Στο  συντονιστικό άνοιξαν και όλες οι πολιτικές
μάχες στις οποίες συμμετέχει η νεολαία. Η πάλη
ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες, η ανάγ-
κη να συνεχίσουμε σε αυτό το μέτωπο ενωτικά με

όλους για την καταδίκη των φασιστών. Για πρώτη
φορά άνοιξε και η συζήτηση για τον σεξισμό πιο
ουσιαστικά, με πλούσια αντιπαράθεση για το από
που προέρχεται ο σεξισμός και πώς τον παλεύου-
με. Σε μια περίοδο που η οικονομική κρίση συνεχί-
ζει παγκόσμια και στην Ελλάδα, οι ιμπεριαλιστικοί
ανταγωνισμοί κλιμακώνονται ειδικά στη γειτονιά
μας, η νεολαία μέσα στις σχολές έχει να παίξει

πρωταγωνιστικό ρόλο ενάντια στον εθνικισμό και
την πολεμοκαπηλεία  ανοίγοντας ταυτόχρονα τη
συζήτηση για την αντικαπιταλιστική προοπτική. 

Αμέσως μετά το Πάσχα προχωράμε σε νέο γύρο
γενικών συνελεύσεων με κέντρο την κινητοποίηση
στις 25 Απρίλη και την απεργία που ήδη έχουν προ-
κηρύξει οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία. Βάζουμε
στόχο να βρεθούν μαζί στην απεργιακή συγκέντρω-
ση όλα τα κομμάτια που αγωνίζονται από τους φοι-
τητές και τους εκπαιδευτικούς μέχρι τους εργαζό-
μενους στα νοσοκομεία και τους δήμους. Αρκετά
σχήματα πρότειναν και σχεδιασμό για την συνέχεια,
για μαζική συμμετοχή στη διαδήλωση της πρωτο-
μαγιάς και για τη γενική απεργία στις 16 Μάη. Άνοι-
ξε η συζήτηση και για τη μάχη των φοιτητικών εκλο-
γών με στόχο η ΕΑΑΚ να εκφράσει όλους τους φοι-
τητές που δίνουν τις μάχες συσπειρώνοντάς τους
γύρω από το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα.

Π.Π.

Χ
ιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες διαδήλωσαν στο πλάι των
εκπαιδευτικών στις 30/3. Οι φοιτητικοί σύλλογοι του Παιδα-
γωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Βόλου, της κατειλημμέ-

νης Φιλοσοφικής EKΠA, του Γεωλογικού, του Πολιτικού, της Φι-
λολογίας ΑΠΘ, του Βιολογικού Πάτρας, του Βιολογικού Ηρακλεί-
ου, του Πολυτεχνείου διαδήλωσαν μαζικά με κεντρικά συνθήματα
«φοιτητές – εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά» και «κοινός αγώ-
νας σε ΑΕΙ – ΤΕΙ, ο νόμος Γαβρόγλου θα ανατραπεί». 

Το ΠΤΕΑ Βόλου παλεύει για την υπεράσπιση του επαγγέλματος
του ειδικού παιδαγωγού, ενώ ο φοιτητικός σύλλογος της Φιλοσο-
φικής ξεσηκώνεται για να ανατρέψει την απόσπαση διδακτικής
επάρκειας, τη διάσπαση του ΦΠΨ και την εξίσωση των πτυχίων
Θεατρικών Σπουδών με αυτά των ιδιωτικών δραματικών σχολών.

Το μεγαλύτερο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο των τελευταί-
ων ετών έδωσε ώθηση σε όλους τους συλλόγους να παλέψουν
συντονισμένα για τη συνολική ανατροπή του νόμου Γαβρό-
γλου, συνδέοντας τα αιτήματά τους με το αίτημα του εργατι-
κού κινήματος για μόνιμες προσλήψεις και χρηματοδότηση.
Την επόμενη ημέρα (31/3) άρχισε το διήμερο ΕΑΑΚ, με προσα-
νατολισμό αμέσως μόλις ανοίξουν οι σχολές μετά το Πάσχα το
φοιτητικό κίνημα να κλιμακώσει τη μάχη.
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Μετά το Πάσχα, συνεχίζουμε!

Συνεχίζουμε τον αγώνα στο σύλ-
λογο της Φιλοσοφικής ενάντια στις
επιθέσεις της κυβέρνησης στο δι-
καίωμα στη δημόσια και δωρεάν
Παιδεία για όλες/ους. Νέα γενική
συνέλευση έγινε την Δευτέρα 26/3
και υπερψηφίστηκε ξανά το ενωτικό
αγωνιστικό πλαίσιο για διήμερη κα-
τάληψη Πέμπτη 29/3 και Παρασκευή
30/3 και συμμετοχή στην πανεκπαι-
δευτική πορεία την δεύτερη μέρα
μαζί με τις ομοσπονδίες και τους
συλλόγους εκπαιδευτικών. 

Την Παρασκευή διαδηλώσαμε μα-
ζί με χιλιάδες φοιτητές και εκπαιδευ-
τικούς με κεντρικό αίτημα την ανα-
τροπή του νόμου Γαβρόγλου και
τους μαζικούς μόνιμους διορισμούς
εκπαιδευτικών. Βλέπουμε τα δύο αυ-
τά αιτήματα να συγκεκριμενοποιούν-
ται στη σχολή μας. Ο νόμος Γαβρό-
γλου φέρνει δραματικές αλλαγές

στην εκπαίδευση χτυπώντας, μετά
τα ΤΕΙ, όλες τις καθηγητικές σχολές
με την απόσπαση της διδακτικής
επάρκειας από τα πτυχία. Αναγκάζει
τους φοιτητές να παρακολουθήσουν
ένα νέο κύκλο σπουδών μετά το
πτυχίο, σεμινάρια με δίδακτρα των
οποίων ο «τιμοκατάλογος» κυμαίνε-
ται από 300 έως 1000 ευρώ. Ο αγώ-
νας μας συνδέεται άμεσα με το αί-
τημα των καθηγητών για μαζικούς
διορισμούς στην εκπαίδευση. Πα-
λεύουμε ενάντια στην επιχειρηματι-
κή λειτουργία των πανεπιστημίων,
διεκδικούμε χρηματοδότηση για
προσλήψεις, για τις ανάγκες μας και
όχι για τους τραπεζίτες και τους
εξοπλισμούς. 

Ταυτόχρονα παλεύουμε ενάντια

στην εξίσωση των πτυχίων του τμή-
ματος θεατρικών σπουδών με αυτά
των ιδιωτικών σχολών. Η κυβέρνηση
με αυτή την εξίσωση παρακάμπτει το
άρθρο 16 του Συντάγματος. Δεν ξε-
χνάμε πως το τεράστιο κίνημα κατα-
λήψεων του 2006-7 πάλευε πανελλα-
δικά ενάντια στην αναθεώρησή του,
κάτι που ήταν κεντρική επιλογή της
τότε κυβέρνησης της Νέας Δημοκρα-
τίας. Δεν θα τους αφήσουμε ούτε και
τώρα να το αναθεωρήσουν από την
πίσω πόρτα. Το τρίτο κεντρικό ζήτη-
μα που ανοίγουμε στη Φιλοσοφική εί-
ναι το μπλοκάρισμα της προσπάθειας
της Συγκλήτου να διασπάσει το τμή-
μα ΦΠΨ σε τρία τμήματα: Φιλοσο-
φίας, Παιδαγωγικού και Ψυχολογίας.
Το νέο τμήμα Παιδαγωγικού που θέ-
λουν να φτιάξουν προορίζεται να πα-
ρέχει τη διδακτική επάρκεια που απο-
σπάται από τα πτυχία. 

Οι τελευταίες συνελεύσεις και
διαδηλώσεις μας δίνουν νέα έμπνευ-
ση να συνεχίσουμε τον αγώνα αμέ-
σως μετά το Πάσχα. Δεν θα αφή-
σουμε τη κυβέρνηση να διαλύσει τις
σχολές μας και ήδη μια σειρά σύλ-
λογοι συντονιζόμαστε από ΑΕΙ και
ΤΕΙ για να κλιμακώσουμε τον αγώνα
με καταλήψεις και συντονισμό με
τους εκπαιδευτικούς και συνολικά
με το εργατικό κίνημα. Επόμενος με-
γάλος σταθμός για μας είναι η κινη-
τοποίηση στις 25 Απρίλη μέρα που
θα αγωνιστούμε μαζί με τους εργα-
ζόμενους στα νοσοκομεία που διεκ-
δικούν μαζικές προσλήψεις, με τους
εκπαιδευτικούς που παλεύουν για
μαζικούς διορισμούς. Οι φοιτητές
μαζί με τους εργάτες μαζί μπορούμε
να τα κερδίσουμε όλα. 

Άγγελος Διονυσακόπουλος

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Επιθέσεις
Το Παιδαγωγικό Τμήμα της

Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) δέχεται
από πέρυσι συνεχείς επιθέσεις,
οι οποίες αμφισβητούν αφενός
την εγκυρότητα του πτυχίου
και αφετέρου τη δουλειά του
ειδικού παιδαγωγού γενικότε-
ρα. Η περσινή τροπολογία Γα-
βρόγλου ουσιαστικά βάζει
στους ίδιους πίνακες τους δα-
σκάλους της ειδικής και γενι-
κής αγωγής με αποτέλεσμα να
μην δίνεται προτεραιότητα στο
πτυχίο και να έχουν μεγαλύτε-
ρη ισχύ τα μεταπτυχιακά και τα
σεμινάρια, τα οποία πλέον στη
μεγάλη πλειονότητά τους είναι
επί πληρωμή. 

Φέτος, η εικόνα δεν έχει αλ-
λάξει, ο νέος νόμος Γαβρό-
γλου έρχεται σαν μια συνέχεια
των προηγούμενων νόμων και
εντείνει τις επιθέσεις ενάντια
στην παιδεία. Ανοίγουν ζητήμα-
τα για συγχωνεύσεις σε ΑΕΙ και
ΤΕΙ, ενώ η υποχρηματοδότηση
στις σχολές μας έχει φτάσει
στο 90%, κάτι που αφήνει
ελεύθερο το πεδίο στις επιχει-
ρήσεις να μπαίνουν στις σχο-
λές και να καθορίζουν τα πάν-
τα με βάση τις ανάγκες του κε-
φαλαίου. Η κινητοποίηση των
εκπαιδευτικών στις 30/3, στην
οποία συμμετείχαν μαζικά και
φοιτητικοί σύλλογοι, έδειξε πο-
λύ καλά την διάθεση του κό-
σμου να διεκδικήσει όλα αυτά
που καιρό τώρα η κυβέρνηση
θέτει υπό αμφισβήτηση. 

Η μάχη για την Παιδεία είναι
μια μάχη που συσπειρώνει δί-
πλα της τις φοιτητικές μάχες
κόντρα στο νόμο Γαβρόγλου
αλλά και τις μάχες που ανοίγον-
ται αυτή τη περίοδο συνολικά
στο δημόσιο για μαζικές και μό-
νιμες προσλήψεις. Μπροστά σε
αυτές τις μάχες οργανώσαμε
τη συνέλευση του φοιτητικού
συλλόγου, με σκοπό να αποφα-
σίσουμε ποια θα είναι η δράση
μας. Ήρθαμε σε επαφή και
συνδεθήκαμε με το κομμάτι
των εκπαιδευτικών στο Βόλο
και καθορίσαμε πως στις 30/3
φοιτητές και εργαζόμενοι θα
διαδηλώνουν μαζί. 

Με αυτήν την εικόνα επιστρέ-
φουμε μετά τις διακοπές και
βάζουμε μπροστά να οργανώ-
σουμε μαζικές συνελεύσεις,
διαδηλώσεις, καταλήψεις διαρ-
κείας και απεργίες. Για να αναγ-
κάσουμε την κυβέρνηση να
υποχωρήσει και να σταματήσεις
τις επιθέσεις σε φοιτητές και
εργαζόμενους.

Κωνσταντίνα Χήρα
ΠΤΕΑ, Βόλος

ΦΛΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΕΑΑΚ
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ΤΡΙΤΗ 3/4

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 

Μνημείο Παύλου Φύσσα  7μμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ  Σωτήρος κ Καραϊσκου 7μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

πεζόδρομος “Κελάρι” 6.30

ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ

ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 7μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ

ΠΑΤΡΑ 

Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 5μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Κεντρική πλατεία 6.30μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 6.30μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 5μμ

ΚΥΨΕΛΗ 

Κυψέλης και πλατεία Κανάρη 6.30μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7.30μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 8μμ

ΠΕΜΠΤΗ 5/4

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7.30πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ  

μετρό Πανόρμου 12μες

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ  

πλατεία Ελευθερίας (Public) 6μμ

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 7μμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  6/4

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μεσ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/4

ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ

Εξορμήσεις
με την
εργατικη
αλληλεγγυη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΡΙΤΗ 3/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΡΙΤΗ 3/4 καφέ Σαρδανάπαλος
(πλ.Άνοιξη) 7.30μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κούρκουλου

ΠΑΤΡΑ

ΤΡΙΤΗ 3/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΡΙΤΗ 3/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/4 καφέ Πουρναρούσα 6μμ
Η αλήθεια πίσω από τους πατριωτικούς
μύθους
Ομιλητής: Χάρης Παπαδόπουλος

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Η παγκόσμια διάσταση του Μάη του ‘68
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 στέκι Αριστερής Κίνησης
7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Λάππας

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4  καφέ Θερσίτης (πλ.
Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 12/4  καφέ Θερσίτης (πλ.
Αγ.Νικολάου) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Ο σύντομος ελληνικός μεσοπόλεμος
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου
59, 8μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ-ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Πικαπ 7.30μμ
Σχέσεις εξάρτησης – Οι τράπεζες και οι
«φούσκες»
Ομιλητής: Δημήτρης Λάμπρου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ Πικαπ 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγγόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Ποέτα 8μμ
Η αλήθεια πίσω από τους πατριωτικούς
μύθους
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Ζωή 6μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Γιώτης 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
170 χρόνια από το Κομμουνιστικό Μανιφέ-
στο
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ

Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η αλήθεια πίσω από τους πατριωτικούς
μύθους
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ 1968 (στοά Βενιζέ-
λου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ 1968 (στοά Βενιζέ-
λου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΧΑΝΙΑ 

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Από τον Πουλιόπουλο στον Ζαχαριάδη
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 καφέ Βαβέλ 7μμ
Διεθνιστική αλληλεγγύη στο Αφρίν
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/4 Ιωνία καφέ 6.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης

ΞΑΝΘΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 5/4 καφέ Βυζάντιο 8.30μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
• ΠΕΜΠΤΗ 12/4 καφέ Βυζάντιο 8.30μμ
Βενεζουέλα – Χρειάζεται εργατική εναλλα-
κτική
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/4 καφέ Λα Ροζέ (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 7μμ
Το 1968 στις ΗΠΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 5/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7.30μμ
Η έξοδος από τα μνημόνια στα χέρια των
εργατών
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/4 καφέ Λούπα (Ερεχθείου 12)
8μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 5/4 καφέ Pure 8μμ
Τα ελληνοτουρκικά
Ομιλητής: Παναγιώτης Καραβίτης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 5/4 δημαρχείο 7μμ
Τα ελληνοτουρκικά
Ομιλητής: Αντρέας Καπνίσης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

ΠΕΜΠΤΗ 5/4 καφέ Πολύκεντρο 7.30μμ
Βενεζουέλα – χρειάζεται εργατική εναλλα-
κτική
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 καφέ 18 γραμμάρια 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4 στοά Σαρκά, Α’κτίριο, Β’
ορ., 8μμ
Σχέσεις εξάρτησης – Οι τράπεζες και οι
«φούσκες»
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/4 Θόλος 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση – από
την ατομική αντίδραση στη συλλογική πάλη
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Χήρα

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη
αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα

εκδίδεται από το ΣΕΚ

Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος 

του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα, 

Eκ δό της: Αναστασιάδης Αναστάσιος

Διευ θυ ντής: Γκαρ γκά νας Παναγιώτης, 

Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα

τηλ. 210 5241001 

Σύνταξη: Λένα Βερδέ, Κατερίνα Θωίδου,

Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος,

Στέλιος Μιχαηλίδης, Κυριάκος Μπάνος,

Λέανδρος Μπόλαρης, Γιώργος Πίττας,

Αφροδίτη Φράγκου 
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση:

Π. Γαβριηλίδης, Γ. Κούβαρης

Eκτύ πω ση: News Press Hold, 

παρ. Ορφέως 13, 194 00 Κορωπί 
Γρα φεία: Ανα ξα γό ρα 14Α, 105 52 Ομό νοια 
e-mail: er ga ti ki@gmail.com
τηλ.: 210 5241001, 
Διεύθυνση Aλ λη λο γρα φί ας:

TΘ 8161 Oμό νοια 102 10 Aθή να 

Κω δι κός ΕΛ ΤΑ 7856

Πα λεύ ου με για

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 δι-
καιο 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,
ρατσι 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 αν-
τί θε τοι σε κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης
της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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«Κάθε πόρτα μέσα στο Γκέτο

έχει γίνει ένα φρούριο και θα

παραμείνει ένα οχυρό μέχρι το

τέλος! Όλοι μας θα χαθούμε πι-

θανότατα στη μάχη, αλλά ποτέ

δε θα παραδοθούμε! Εμείς,

όπως κι εσείς, καιγόμαστε από

την επιθυμία να τιμωρήσουμε

τον εχθρό για τα εγκλήματά

του, από την επιθυμία της εκδί-

κησης. Είναι μια μάχη για την

ελευθερία μας, όπως και για τη

δική σας!».

Τ
ο “Μανιφέστο προς τους Πο-
λωνούς”, από όπου το παρα-
πάνω απόσπασμα, κυκλοφό-

ρησε τις πρώτες μέρες της εξέγερ-
σης του Γκέτο της Βαρσοβίας τον
Απρίλιο του 1943. Το υπέγραφε η
Εβραϊκή Αντιστασιακή Οργάνωση
(ZOB) που είχε αναλάβει να υπερα-
σπίσει το Γκέτο από τους Ναζί και
να εμποδίσει τη μεταφορά των
60.000 περίπου κατοίκων που είχαν
απομείνει σε αυτό, στο στρατόπεδο
εξόντωσης Τεμπλίνκα. Ήταν η μεγα-
λύτερη εξέγερση των Εβραίων κατά
τη διάρκεια του Ολοκαυτώματος και
ο πρώτος ένοπλος ξεσηκωμός σε
πόλη υπό γερμανική κατοχή –και γι'
αυτό ένα από τα πιο σημαντικά επει-
σόδια της αντίστασης στους Ναζί
συνολικά κατά το Β’ ΠΠ.

Το Μανιφέστο βγήκε κυριολεκτικά
μέσα από τα συντρίμμια του Γκέτο
και υπό τον ήχο των ναζιστικών πο-
λυβόλων, κανονιών και φλογοβόλων
που είχαν επιστρατευτεί για να το
διαλύσουν ολοσχερώς, να αφανί-
σουν τους μαχητές του και να ολο-
κληρώσουν τη μαζική εξολόθρευση
των Εβραίων της Πολωνίας. Όπως
φαίνεται από το περιεχόμενό του και
περιγράφει και ο Marek Edelman,
ένας από τους ηγέτες της μάχης,
στο συγκλονιστικό βιβλίο του The
Guetto Fights, η εξέγερση ήταν μια
συνειδητή πολιτική επιλογή και πρά-
ξη αντίστασης απέναντι στη ναζιστι-
κή θηριωδία.

Η κατάληψη της Πολωνίας από
τους Ναζί το 1939 σήμανε αρχικά τον
ρατσιστικό αποκλεισμό των Εβραίων
από κάθε πτυχή της ζωής. Ξυλοδαρ-
μοί, φυλακίσεις και εκτελέσεις εν ψυ-
χρώ έγιναν άγραφος νόμος. Ο Edel-
man περιγράφει για παράδειγμα πως
53 άνδρες μιας πολυκατοικίας εκτε-
λέστηκαν ως απάντηση στον ξυλο-
δαρμό ενός Πολωνού αστυνομικού
από έναν από τους ενοίκους.

Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουρ-
γία γκέτο σε όλη τη χώρα -με μεγα-
λύτερο σε έκταση και πληθυσμό αυ-
τό της Βαρσοβίας. Από το 1940, πά-
νω από 350.000 Εβραίοι, το 30% πε-
ρίπου του πληθυσμού της πρωτεύου-
σας, κλείστηκαν σε μια περιοχή που
αντιστοιχούσε στο 2,4% περίπου της
συνολικής έκτασης της πόλης. Συρ-
ματοπλέγματα και τείχη τριών μέ-
τρων υψώθηκαν για να εξασφαλίζουν

την απόλυτη απομόνωση και διαχωρι-
σμό τους από την “Άρια πλευρά”.

Ήταν μια φυλακή, “μελλοθανά-
των” όπως αποδείχτηκε, φρουρού-
μενη από μέσα και από έξω από την
δωσιλογική πολωνική “Μπλε” αστυ-
νομία, την γερμανική αστυνομία, μέ-
λη των SS και πράκτορες της Γκε-
στάπο. Ενώ στις δυνάμεις καταστο-
λής προστέθηκε και η εβραϊκή αστυ-
νομία, υπό την εποπτεία ενός εβραϊ-
κού συμβουλίου που οι Ναζί έστη-
ναν σε κάθε Γκέτο. 

Εκτελέσεις

Με εξαίρεση το τελευταίο αυτό μι-
κρό κομμάτι, η συντριπτική πλειοψη-
φία βρέθηκε σε καθεστώς όχι μόνο
απόλυτου τρόμου με μαζικές εκτελέ-
σεις και καταστολή αλλά και φτώχει-
ας. Όποιος δε δούλευε εξαντλητικές
ώρες ως φτηνό εργατικό δυναμικό
στα εργοστάσια για λογαριασμό των
Ναζί, βρισκόταν στο έλεος της πεί-
νας και των επιδημιών. Η μηνιαία
θνησιμότητα από την ασιτία και τις
αρρώστιες μέσα στους τοίχους του
Γκέτο έφτασε τους 6.000 ανθρώπους
(πάνω από το 2% του πληθυσμού). 

Οι μεταφορές στο στρατόπεδο
εξόντωσης Τρεμπλίνκα και τους θα-
λάμους αερίων ξεκίνησαν το 1942.
Οι μαζικότερες πραγματοποιήθηκαν
μεταξύ 23 Ιούλη και 21 Σεπτέμβρη
εκείνης της χρονιάς, όταν 250.000
με 300.000 κάτοικοι του Γκέτο, άν-
τρες, γυναίκες, παιδιά, στάλθηκαν
στο θάνατό τους.

Παρά τις φήμες, τις αναφορές,
ακόμα και τις μαρτυρίες αυτοπτών
μαρτύρων, το Γκέτο δε μπορούσε
αρχικά να πιστέψει ότι οι ιστορίες
για τους θαλάμους αερίων ήταν
αληθινές. “Ένα φυσιολογικό ανθρώ-

πινο ον με φυσιολογικές διανοητικές
λειτουργίες ήταν απλά ανίκανο να
συλλάβει ότι ένα διαφορετικό χρώ-
μα ματιών ή μαλλιών ή μια διαφορε-
τική εθνική καταγωγή ήταν αρκετοί
λόγοι για δολοφονία”, γράφει ο
Edelman. Από τη μεριά του το
εβραϊκό συμβούλιο, που θεωρητικά
ήταν υπεύθυνο για τον κόσμο και
μπορούσε να προλάβει την κατα-
στροφή, αρνιόταν πεισματικά είτε να
το παραδεχτεί είτε να οργανώσει
την αντίσταση. Η κυρίαρχη τάση
στους κόλπους του ήταν έτσι κι αλ-
λιώς από την αρχή ότι η αντίσταση
στους Ναζί ήταν αδύνατη, ότι στο
μόνο που μπορούσε να ελπίζει κα-
νείς ήταν στο έλεός τους.

Οι μόνοι που προειδοποιούσαν για
το Ολοκαύτωμα ήταν τα μέλη των
αριστερών οργανώσεων -όσων είχαν
καταφέρει να επιβιώσουν της ναζι-
στικής βίας- και κύρια της σοσιαλι-
στικής οργάνωσης Bund. Η Bund,
μέλος της οποίας ήταν και ο Edel-
man, ήταν η μεγαλύτερη εβραϊκή
οργάνωση της χώρας. Είχε ιδρυθεί
το 1897 και είχε μεγάλη πολιτική και
συνδικαλιστική δράση οργανώνον-
τας εργάτες και φτωχούς Εβραίους.
Σε συνεργασία με το Πολωνικό Σο-
σιαλιστικό Κόμμα, είχε δώσει μεγά-
λες μάχες ενάντια στην πολωνική
κυβέρνηση και τον αντισημιτισμό
πριν το Β’ ΠΠ.

Ήταν επίσης μια αντι-σιωνιστική
οργάνωση. Όπως θα έλεγε αργότερα
ο Edelman: “Τα μέλη της Bund δεν
περίμεναν κανένα Μεσσία, ούτε σχε-
δίαζαν να φύγουν για την Παλαιστίνη.
Πίστευαν ότι η Πολωνία ήταν η χώρα
τους και πάλευαν για μια δίκαιη, σο-
σιαλιστική Πολωνία στην οποία κάθε
εθνικότητα θα διατηρούσε τη δική

της πολιτιστική αυτονομία και στην
οποία τα δικαιώματα των μειονοτή-
των θα ήταν εγγυημένα”. Ο ίδιος δε
σταμάτησε ως το θάνατό του το 2009
να είναι ενάντια στο κράτος του Ισ-
ραήλ παίρνοντας μάλιστα ανοιχτά θέ-
ση υπέρ των Παλαιστινίων –ενάντια
στην προσπάθεια, για παράδειγμα,
των Ισραηλινών να εκμεταλλευτούν
πολιτικά την εξέγερση του Γκέτο της
Βαρσοβίας παρουσιάζοντας την ως
σύμβολο της απελευθέρωσης των
Εβραίων, είχε δηλώσει ότι αυτή τώρα
“ανήκει στους Παλαιστίνιους”.

Εξοπλισμός

Η Bund είχε συνεχίσει την πολιτι-
κή της δραστηριότητα μέσα στο
Γκέτο, παράνομα, οργανώνοντας μι-
κρές ομάδες, εκδίδοντας εφημερί-
δες και περιοδικά. Αποτέλεσε βασι-
κό κορμό της ΖΟΒ και της εξέγερ-
σης. Ο εξοπλισμός των μαχητών της
ΖΟΒ δεν ξεπερνούσε κάποια πιστό-
λια και τουφέκια, λίγα αυτόματα και
χειροβομβίδες, τα περισσότερα από
τα οποία είχαν εισαχθεί παράνομα
μέσα στο Γκέτο από τις οργανώσεις
της πολωνικής αντίστασης. Η κύρια
“δύναμή” της ήταν οι αυτοσχέδιοι
εκρηκτικοί μηχανισμοί και οι μολό-
τοφ, καθώς και ένα καλά οργανωμέ-
νο σχέδιο με κρυψώνες και άλλες
“θέσεις μάχης”.

Οι πρώτες ένοπλες συγκρούσεις
σημειώθηκαν το Γενάρη του 1943
ξαφνιάζοντας τους Ναζί και αναγκά-
ζοντάς τους να αναβάλλουν για μέ-
ρες τις μεταφορές που σχεδίαζαν.
Tο Γκέτο είχε περάσει στον έλεγχο
της ΖΟΒ. Η αποτυχία είχε μεγάλο αν-
τίκτυπο στο ναζιστικό στρατόπεδο.
Ο επικεφαλής των SS, Χάινριχ Χίμ-
λερ, αντικατέστησε τον διοικητή της

Βαρσοβίας με τον διοικητή των ένο-
πλων SS και της αστυνομίας Γιούργ-
κεν Στρόουπ, μετέπειτα διοικητή
στην Ελλάδα. Η διαταγή ήταν η ανα-
κατάληψη του Γκέτο και η εκτέλεση
ή σύλληψη όσων βρίσκονταν μέσα.

Στις 19 Απρίλη, μια ισχυρή δύναμη
πάνω από 2000 ανδρών των SS και
της “Μπλε” αστυνομίας εισέβαλαν
στο Γκέτο. Η προέλασή τους έμοι-
αζε αδιαμφισβήτητη. Αντί γι’ αυτό,
βρέθηκαν σε δεκάδες ενέδρες μα-
χητών (με τον μικρότερο να είναι μό-
λις δεκατριών ετών και τον μεγαλύ-
τερο σαράντα) που τους πυροβο-
λούσαν και τους πετούσαν μολότοφ
και χειροβομβίδες από στενά, υπο-
νόμους, παράθυρα και στέγες. Μετά
από δύο μέρες μαχών, οι Ναζί αναγ-
κάστηκαν να υποχωρήσουν. 

Θα περνούσαν τρεις βδομάδες για
να καταπνίξουν την εξέγερση. Κα-
θώς οι απώλειές τους συνεχίζονταν,
οι Ναζί αποφάσισαν να κάψουν ολό-
κληρο το Γκέτο. Άρχισαν να βάζουν
φωτιές με φλογοβόλα σε κάθε σπίτι,
να ανατινάζουν υπόγεια και υπονό-
μους, να ρίχνουν καπνογόνα και δη-
λητηριώδη αέρια παντού για να
αναγκάζουν τους εξεγερμένους να
βγαίνουν από τα κρησφύγετά τους.

Ακόμα και τότε, οι μαχητές έβγαι-
ναν πυροβολώντας και ρίχνοντάς
τους χειροβομβίδες –ανάμεσά τους
ένας σημαντικός αριθμός γυναικών
αγωνιστριών που επιτίθονταν στους
Ναζί πριν παραδοθούν ή αυτοκτονή-
σουν. “Μας νίκησαν οι φλόγες, όχι οι
Γερμανοί”, θα έλεγε ο Edelman το
2007. Η καταστροφή του Γκέτο και η
μετατροπή του σε ένα σωρό από
ερείπια έκλεισε συμβολικά με την
ανατίναξη της Συναγωγής της Βαρ-
σοβίας στις 16 Μάη του 1943. Περί-
που 13.000 Εβραίοι πέθαναν κατά τη
διάρκεια της εξέγερσης –οι 6.000
από αυτούς κάηκαν ζωντανοί ή πέ-
θαναν από τα αέρια. Λίγοι κατάφε-
ραν να σωθούν μέσα από τους υπο-
νόμους, ανάμεσά τους ο Edelman.
Οι περισσότεροι ηγέτες και μαχητές
της ΖΟΒ σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι αυ-
τοκτόνησαν ομαδικά.

Κανένας τους, όταν αποφάσιζαν να
προχωρήσουν στην εξέγερση, δεν εί-
χε την αυταπάτη ότι θα κέρδιζαν
στρατιωτικά τη σύγκρουση, ότι θα
έσωζαν το Γκέτο. Στόχος τους ήταν
να δείξουν ότι η αντίσταση στο φασι-
σμό ήταν δυνατή. Η θυσία τους, μαζί
με το Μανιφέστο αλλά και τους στί-
χους της Διεθνούς που ακούστηκαν
μέσα από το φλεγόμενο Γκέτο σε όλη
τη Βαρσοβία την ημέρα της Πρωτο-
μαγιάς, έστειλαν το μήνυμά τους σε
ολόκληρο τον κόσμο. Έναν χρόνο με-
τά και με την έμπνευση των Εβραίων
αγωνιστών, η πολωνική αντίσταση ορ-
γάνωσε την εξέγερση της Βαρσοβίας
-και ανάμεσα στους μαχητές της βρι-
σκόταν το “τμήμα της ΖΟΒ”, με μέλη
όσους είχαν καταφέρει να αποδρά-
σουν μέσα από τους υπονόμους του
Γκέτο της Βαρσοβίας.

Λένα Βερδέ

Η εξέγερση του Γκέτο



Π
αρέμβαση στην εκλογοαπολογιστική συ-
νέλευση του Συλλόγου Εργαζόμενων
στην Εθνική Τράπεζα (ΣΥΕΤΕ) έκαναν οι

συνταξιούχοι της Εθνικής, το Σάββατο 31/3,
στο ξενοδοχείο Caravel, ζητώντας τη στήριξη
των εν ενεργεία συναδέλφων τους στην κοινή
μάχη για να προστατέψουν τις επικουρικές πα-
ροχές τους και την ασφάλισή τους. Νέα κινητο-
ποίηση έχει οργανωθεί για την Τρίτη 3/4 στις
10πμ έξω από το κεντρικό κατάστημα της Εθνι-
κής στην πλατεία Εθν. Αντίστασης στην Αθήνα
όπου θα συνεδριάζει η Διαχειριστική Επιτροπή
του Λογαριασμού Επικούρησης (ΛΕΠΕΤΕ). 

“Συνάδελφοι, H Διοίκηση της Εθνικής Τράπε-
ζας με την σιωπηρή αποδοχή της σημερινής Κυ-
βέρνησης, αποφάσισε να καταργήσει τον Λογα-
ριασμό Επικούρησης. Η τράπεζα απεμπολεί τις
υποχρεώσεις της -έναντι των νυν και πρώην ερ-
γαζομένων της- στον δημιουργημένο εδώ και 70
χρόνια καταθετικό λογαριασμό μας. Η συνταξιο-
δότησή σας μπορεί να φαίνεται πως είναι μακριά,
στην πραγματικότητα απέχει μια ανάσα. Γι’ αυτό
και οι εκλογές στον ΣΥΕΤΕ είναι κρίσιμες, για το
ίδιο το μέλλον σας. Όλοι μαζί να απορρίψουμε
και να ακυρώσουμε, τα σχέδια θανάτου του
Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.”, τονίζεται στην ανακοίνωση που
μοίραζαν στους εν ενεργεία συναδέλφους τους
στην συνέλευση οι συνταξιούχοι της Εθνικής. 

Η Ιωάννα Παυλοπούλου από τον Συντονισμό
Ενάντια στα Μνημόνια μας μίλησε: 

“Η τεράστια κινητοποίηση εργαζόμενων και
συνταξιούχων κατά τη διάρκεια της 24ωρης
απεργίας στην τράπεζα την Πέμπτη 22 Μάρτη
έχει δώσει αυτοπεποίθηση στους συναδέλ-
φους. Ήταν μια κινητοποίηση που ταρακούνη-
σε και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες τόσο των εν
ενεργεία (ΣΥΕΤΕ) όσο και των συνταξιούχων
(ΣΣΕΤΕ) αλλά πάνω απ'όλα έδειξε τον δρόμο
του αγώνα σε πολλούς από τους συναδέλφους.

Δεν είναι τυχαίο πως τις τελευταίες μέρες
έχουμε συνεχείς κινητοποιήσεις συναδέλφων
με κάθε ευκαιρία. Τις τελευταίες μέρες είδαμε
συναδέλφους να κάνουν κινητοποίηση στο Πα-
λαιό Φάληρο ενάντια στην χορηγία της Εθνικής
Τράπεζας στα προγράμματα ποδηλατοδρόμη-
σης του Δήμου, ενώ το Σάββατο 31/3 συνάδελ-

φοι διαδήλωσαν στο Λαύριο κατά την παρουσία
εκεί του Τσίπρα.

Η προσέλευση στη Γενική Συνέλευση του
ΣΥΕΤΕ ήταν μικρό δείγμα της απογοήτευσης
των εν ενεργεία συναδέλφων απέναντι στην
συμβιβασμένη ηγεσία του ΣΥΕΤΕ. Η κινητοποί-
ηση μας όμως στη συνέλευση του ΣΥΕΤΕ είχε
πολύ μεγάλη σημασία αφού εκεί βρίσκονται οι
φυσικοί μας σύμμαχοι σε αυτή τη μάχη.

Όλο το επόμενο διάστημα με εξορμήσεις στα
καταστήματα μπορούμε να βρούμε όλους εκεί-
νους τους συναδέλφους που απογοητευμένοι
από τις μέχρι τώρα διαδικασίες και λειτουργία
του Συνδικαλιστικού τους οργάνου, δεν προ-
σήλθαν στο κάλεσμα του Σαββάτου.

Χρειάζεται να κερδίσουμε τους νέους συνα-
δέλφους σε αυτή τη μάχη. Και χρειάζεται να ορ-
γανώσουμε και την Γενική Συνέλευση του Συλλό-
γου Συνταξιούχων (ΣΣΕΤΕ) που έρχεται στις 24
Απρίλη και πρόκειται να είναι εκρηκτική και με
μεγάλη σημασία”, ανέφερε η Ι. Παυλοπούλου.

Κ.Μ.
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Συνελεύσεις
προς τη
Συνδιάσκεψη

Τ.Ε. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ –

ΧΟΛΑΡΓΟΣ – ΠΑΠΑΓΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
δημαρχείο
Αγ.Παρασκευής 7μμ

Τ.Ε. Ν.ΙΩΝΙΑ –

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ –

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
Δημαρχείο Ν. Ιωνίας 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. ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/4 

Τ.Ε. Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4
Πολύκεντρο 6μμ

Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
στέκι δασκάλων 5μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 Πολιτιστικό
Κέντρο Πετρούπολης
(Εθνικής Αντίστασης 61)
6μμ

Τ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4 
στέκι Αριστερής Κίνησης:
συνέλευση

Τ.Ε. ΜΕΝΙΔΙΟΥ – ΑΝΩ

ΛΙΟΣΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
ΚΑΠΗ Μενιδίου 6μμ

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ –

ΓΚΥΖΗ

ΤΡΙΤΗ 17/4 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 6μμ

Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΑ – ΚΥΨΕΛΗ

– ΓΑΛΑΤΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ –

ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/3 
ΑΡΠΑ (Νεαπόλεως 25)
7μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
ΚΑΠΗ Αργυρούπολης 2μμ

Τ.Ε. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
αίθ. δημοτικού
συμβουλίου 5μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΙΛΙΣΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4 

αίθουσα συλλόγου
εργαζομένων δήμου
Ζωγράφου 5μμ

Τ.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ –

ΒΥΡΩΝΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
ΑΡΠΑ (Νεάπολης 25) 6μμ

Τ.Ε. Α’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4
Δικηγορικός Σύλλογος
6μμ

Τ.Ε. Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
Δημαρχείο Νίκαιας 5μμ

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. ΣΕΠΟΛΙΑ– ΚΟΛΩΝΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4

Τ.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 ΕΔΟΘ 7μμ

Τ.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
Δέρκων 32

Τ.Ε. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 3μμ

Τ.Ε. ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
δημαρχείο Συκεών 6μμ

Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4 7μμ

Τ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4

Τ.Ε. ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4 
ΕΒΕ, Αράτου 21, 6μμ

Τ.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4, 
ΕΒΕ, Αράτου 21, 6μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/4, 
ΕΒΕ, Αράτου 21, 8μμ

Τ.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/4 
Λέσχη εργαζομένων και
νεολαίας 6μμ

Τ.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/4
Εργατικό Κέντρο 7μμ

Τ.Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΤΗ 17/4 
Εργατικό Κέντρο 7μμ

Να καταργηθεί 
ο “τρομονόμος”

Π
αρά το γεγονός ότι εί-
χαν αθωωθεί αμετά-
κλητα για την κατηγο-

ρία ένταξής τους σε τρομο-
κρατική οργάνωση, το Πεντα-
μελές Εφετείο διατήρησε τις
εξοντωτικές ποινές στους Νί-
κο Ρωμανό, Αργύρη Ντάλιο,
Δημήτρη Πολίτη και Γιάννη Μι-
χαηλίδη, εισάγοντας για πρώ-
τη φορά την κατηγορία του
“ατομικού τρομοκράτη”. 

Την εφαρμογή της νομοθε-
σίας με δυο μέτρα και δυο
σταθμά, καταγγέλλει ο δικη-
γόρος Κώστας Παπαδάκης, με
σχόλιό του στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη. Συγκεκριμένα ανα-
φέρει: “Οντως το άρθρο 187Α
Π.Κ. (τρομονόμος ν. 2) προ-
βλέπει τη δυνατότητα να κα-
ταδικασθεί κάποιος με ιδιαίτε-
ρα αυξημένη ποινή για διάφο-
ρα κακουργήματα, εφόσον τα
τελεί υπό την επιβαρυντική
τρομοκρατική περίσταση (με-
ταξύ άλλων: δυνατότητα σο-
βαρής βλάβης χώρας και σκο-
πός εκφοβισμού πληθυσμού ή
σοβαρής βλάβης συνταγματι-
κών, οικονομικών, πολιτικών
δομών χώρας) έστω και αν
δεν ανήκει σε αντίστοιχη ορ-
γάνωση ("ατομικός τρομοκρά-
της"). 

Αυθαίρετη διάταξη

Πρόκειται για μια κραυγα-
λέα αυθαίρετη και αντισυνταγ-
ματική διάταξη που εξαρτά
την ποινική αντιμετώπιση από
το πολιτικό κίνητρο του δρά-
στη. Και προφανώς για αυτό
δεν εφαρμόστηκε ποτέ στη
Χ.Α. και σε άλλες ακροδεξιές
οργανώσεις που συνελήφθη-
σαν πρόσφατα, αν και υπερ-
πληρούν τα κριτήρια, αλλά μό-
νο στον αντικαπιταλιστικό χώ-
ρο και στους Τούρκους. 

Γιατί πάντα εφαρμοζόταν,
όπως και όλη η νομοθεσία και
η κατασταλτική πρακτική, με
δύο μέτρα και δύο σταθμά.
Αποτέλεσμα, από τη μία πολ-
λαπλάσιες, δυσανάλογες και
εξοντωτικές ποινές σε νεαρά
παιδιά, κατηγορούμενους για
τη Σ.Π.Φ. και από την άλλη
ατιμωρησία για τους ναζιστές
και φασίστες. Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. κυ-
βερνάει τρία χρόνια, αλλά
εξακολουθεί να διατηρεί σε
ισχύ τη διάταξη Π.Κ. 187Α πα-
ρά τις προεκλογικές του υπο-
σχέσεις και ευθύνεται απο-
κλειστικά για την κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί και την
επιλεκτική χρήση της”.

Αγώνας για 
τις συντάξεις

Όχι διώξεις αντιφασιστών

Τ
ην αστυνομική συγκάλυψη οπλοφόρων νεοναζί στα Σεπόλια και την ταυτόχρονη στοχοποί-
ηση δυο φοιτητών μελών της Λαϊκής Συνέλευσης Κολωνού – Σεπολίων – Ακ. Πλάτωνα καταγ-
γέλει σε ανακοίνωσή της η Τοπική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 4ου Διαμερίσματος Αθήνας. 

Όπως αποκαλύπτεται στην ανακοίνωση, η Ασφάλεια Αθηνών προσπαθεί να ενοχοποιήσει δυο
φοιτητές, αγωνιστές του νεολαιίστικου αντιφασιστικού, αντιρατσιστικού κινήματος που συμμετεί-
χαν στις 12 Νοέμβρη 2017, μαζί με εκατοντάδες μέλη μαζικών φορέων, στη μεγάλη συγκέντρωση
υποδοχής των παιδιών της Πακιστανικής Κοινότητας, στο 144 δημοτικό σχολείο στα Σεπόλια. 

“Θα δυναμώνουμε την πάλη μας όπου ζούμε, σπουδάζουμε, εργαζόμαστε για να σταματήσουμε
τη δράση της Χρυσής Αυγής και των άλλων φασιστικών εγκληματικών μορφωμάτων. Απαιτούμε να
σταματήσει τώρα κάθε απόπειρα δίωξης των δύο νέων και να τιμωρηθούν οι ένοχοι που απείλησαν
με όπλα τους αντιφασίστες”, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ανακοίνωση ενάντια στην αστυνομική αυθαιρεσία και συγκάλυψη των ναζί και σε συμπαράσταση
στους 2 αντιφασίστες φοιτητές εξέδωσε και ο συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου.

Kάλεσμα κινητοποίησης απευθύνει η Κί-
νηση για την προστασία και την ανάδειξη
του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας. Όπως
αναφέρει στην ανακοίνωσή της:  “Καλού-
με όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται
για την προστασία των πολύτιμων λιγο-
στών φυσικών ρεμάτων που έχουν απομεί-
νει στη Αττική να παρευρεθούν την Τρίτη
3 Απριλίου, 3μμ, στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο (σταθμός Εθνική Άμυνα, Αμφιθέα-
τρο του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-
φορών, Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Πα-
πάγου-Χολαργός) για να δηλώσουμε την
αντίθεσή μας στον εγκιβωτισμό του Μεγά-
λου Ρέματος Ραφήνας”.

ΡΑΦΗΝΑ

Δράση 
για το ρέμα



Σ
υναγερμό χρειάζεται να σημάνει η
επιτάχυνση της διαδικασίας για την
ιδιωτικοποίηση κομματιών της ΔΕΗ.

Η κυβέρνηση διαδίδει ότι θα κατεβάσει το
νομοσχέδιο για το ξεπούλημα των Λιγνιτι-
κών Μονάδων σε Φλώρινα και Μεγαλόπο-
λη, αμέσως μετά το Πάσχα, χωρίς ωστό-
σο να αποκλείεται κίνηση αιφνιδιασμού
με κατάθεση του νομοσχεδίου με τη μορ-
φή του κατεπείγοντος, μέσα στη Μεγάλη
Βδομάδα. Όποιο από τα δύο σενάρια κι
αν επιλεγεί, το δεδομένο είναι ότι η μάχη
για την υπεράσπιση της ΔΕΗ έχει ανοίξει.

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ έχει αποφασίσει
48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες με
την κατάθεση του νομοσχεδίου, ενώ και
μια σειρά ακόμα συνδικάτα προσανατολί-
ζονται σε κινητοποιήσεις ενάντια στο ξε-
πούλημα. 

Την Πέμπτη 29 Μάρτη πραγματοποι-
ήθηκε σύσκεψη ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις με πρωτοβουλία αριστερών συνδι-
καλιστών της ΔΕΗ. Η σύσκεψη πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΟΕ ΟΤΑ
και συμμετείχαν αγωνιστές κι αγωνί-
στριες από μια σειρά σωματεία, ομοσπον-
δίες εργατικούς χώρους και φορείς όπως
την ΑΔΕΔΥ, την ΕΥΔΑΠ, τις συγκοινωνίες,
το ΤΕΕ, το Υπουργείο Πολιτισμού, την
ΕΜΔΥΔΑΣ, την Ασπροφώς, τον ΟΤΕ, το
ΙΓΜΕ, τη ΔΕΣΦΑ (που επίσης προχωράει
η διαδικασία για το ξεπούλημά της), την

ΠΟΕ ΟΤΑ, τον Συντονισμό Ενάντια στα
Μνημόνια κ.α. Η συζήτηση κατέληξε στη
συγκρότηση “Ανοικτής Πρωτοβουλιας για
την συγκρότηση κοινωνικού μετώπου αν-
τίστασης και αγώνα ενάντια στο ξεπούλη-
μα της δημόσιας περιουσίας” που θα
αναλάβει δράσεις για την προώθηση συν-
τονισμένων κινητοποιήσεων ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
εντείνει την καμπάνια που έχει ξεκινήσει

από την αρχή της χρονιάς προγραμματί-
ζοντας δράσεις τις ημέρες του Πάσχα.
Συγκεκριμένα την Τρίτη 3/4, θα πραγμα-
τοποιηθεί εξόρμηση στη ΔΕΣΦΑ, την Τε-
τάρτη 4/4 στη ΔΕΗ του Ρουφ, την Πέμπτη
5/4, στον ΑΔΜΗΕ στη Δυρραχίου και την
Τετάρτη 11/4 μεγάλη εξόρμηση ενάντια
στο ξεπούλημα της ΔΕΗ, στις 3:30μμ στο
Σύνταγμα.

Σ.Μ.

3 Απρίλη 2018, Νο 1318Νέα από τους χώρους εργατικη αλληλεγγυη σελ.15

ΣΒΕΜΚΟ

Σ
τάση εργασίας και συγκέντρωση στο Υπουργείο
Εργασίας πραγματοποίησαν την Παρασκευή 30/3
οι εργαζόμενοι στις ΜΚΟ. Την ίδια μέρα ο πρό-

εδρος της ΜΚΟ Praksis είχε ζητήσει “συμφιλιωτική συ-
νάντηση” με το σωματείο (ΣΒΕΜΚΟ) στο Υπουργείο, η
οποία όμως ακυρώθηκε από τον ίδιο με επιστολή του που
κατηγορούσε το σωματείο ότι είναι “απρόθυμο” για συμ-
φιλίωση. Να θυμίσουμε ότι πριν μερικές βδομάδες εκδι-
κάστηκε η υπόθεση για την εργαζόμενη στη συγκεκριμέ-
νη ΜΚΟ, η οποία έχασε τη δουλειά της μόλις έγινε μητέ-
ρα.

“Το σωματείο μας και κανένα σωματείο και εργαζόμε-
νος/η δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με τις παραβιάσεις του
εργατικού δικαίου” απαντάει το ΣΒΕΜΚΟ στην επιστολή
της εργοδοσίας. “Εδώ και χρόνια, η ΜΚΟ Praksis έχει
αποδείξει με πράξεις ότι δεν σέβεται τα εργασιακά δι-
καιώματα. Αντιθέτως, προσπαθεί να βρίσκει τρόπους, όχι
μόνο για να υπεκφεύγει από τις υποχρεώσεις της απέναν-
τι στους/στις εργαζομένους/ές της, αλλά και για να διευ-
ρύνει συνεχώς τους “ορίζοντές” της στο πεδίο της εργα-
σιακής εκμετάλλευσης. Η απόφαση για την απολυμένη
συναδέλφισσα έχει ήδη εκδοθεί και μας δικαιώνει 100%.
Το δικαστήριο αναγνώρισε το εξαρτημένο της εργασίας
της, έκρινε άκυρη την απόλυση και υποχρεώνει την ΜΚΟ
σε επαναπρόσληψη. Η Praksis, από εδώ και στο εξής, εί-
ναι ανάγκη να συμφιλιωθεί με τις υποχρεώσεις της και να
ακολουθήσει τις επιταγές που απορρέουν από τη δικαστι-
κή απόφαση”.

CYTA

24ωρη απεργία πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι της
Cyta,την Παρασκευή 30 Μάρτη. Εν όψει της εξαγοράς
της Cyta από τη Vodafone, οι εργαζόμενοι διεκδικούν τη
διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας και των δικαιωμά-
των τους, την υπογραφή ΣΣΕ που θα τα εξασφαλίζει, την
αναπλήρωση όλων των θέσεων εργασίας και τη στελέχω-
ση όλων των βαρδιών με συμβάσεις αορίστου χρόνου και
πλήρους απασχόλησης καθώς και την επαναπρόσληψη
συναδέλφου τους που απολύθηκε λόγω προβλήματος
υγείας και την τοποθέτησή του σε θέση που να μην επι-
βαρύνει την κατάστασή του.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μ
εγάλες διαδηλώσεις έγιναν στη Θεσσαλονίκη την
Τετάρτη 28 Μάρτη, την τελευταία μέρα του Ανα-
πτυξιακού Συνεδρίου που έγινε στη Θεσσαλονί-

κη. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με ευθύνη της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της περιφερειακής διοίκησης
Τζιτζικώστα και με ομιλητή, μεταξύ άλλων, τον Αλέξη Τσί-
πρα. 

Συνδικάτα, συλλογικότητες, εργαζόμενοι, φοιτητές και
όλη Αριστερά βάδισε από το κέντρο της πόλης μέχρι το
ξενοδοχείο όπου γινόταν το συνέδριο, παρά τις τεράστιες
δυνάμεις της αστυνομίας που είχαν κλείσει το δρόμο γύ-
ρω από το χώρο διεξαγωγής του. 

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
συγκεντρώθηκαν στο Άγαλμα Βενιζέλου και διαδήλωσαν
για την κατάργηση των μνημονίων και όλων των μνημο-
νιακών νόμων, τη διαγραφή του χρέους, την έξοδο από
ευρώ και ΕΕ, την εθνικοποίηση επιχειρήσεων και τραπε-
ζών με εργατικό, τις δημοκρατικές ελευθερίες και δικαιώ-
ματα για όλους, για αυξήσεις και απαγόρευση των απο-
λύσεων. Στα συνθήματα και τις διεκδικήσεις της διαδήλω-
σης συμπεριλαμβάνονταν αυτά για την έξοδο της χώρας
από το ΝΑΤΟ, αλλά και την έξοδο του ΝΑΤΟ και των πο-
λυεθνικών από το Αιγαίο, ενάντια στην εκμετάλλευση των
ΑΟΖ και τον πολεμικό ανταγωνισμό.

Δήμητρα Κομνιανού

Κάτω τα χέρια απ’ τη ΔΕΗ

Τ
ο αίτημα του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος για
ορατότητα και αποδοχή δικαιώνει η
ανακοίνωση που εξέδωσε το ΔΣ της

Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας στις 26/3.
Με αφορμή το ομοφοβικό παραλήρημα του
Αμβρόσιου η ΕΨΕ απαντάει στο δηλητήριο
του αρχιεπίσκοπου αλλά και στις αντιεπι-
στημονικές ιδεοληψίες:

«[Θ]έλουμε να επισημάνουμε τις τερά-
στιες προσπάθειες που καταβλήθηκαν στην
διάρκεια του 20ου αιώνα για να υιοθετη-
θούν οι θέσεις ενός κλυδωνιζόμενου, δοκι-
μαζόμενου, αλλά και εντούτοις προωθούμε-
νου κοινωνικού διαφωτισμού οι οποίες αφο-
ρούσαν τρεις θεμελιακούς άξονες: την
υπέρβαση του ρατσισμού στην οποία συμ-
περιλαμβάνεται ο αντισημιτισμός και η ξε-
νοφοβία, την κατανόηση και αποδοχή της
ομοφυλοφιλίας ως μία παραλλαγή της σε-
ξουαλικής συμπεριφοράς και την απελευθέ-
ρωση των ψυχικά πασχόντων από τη διαιω-
νιζόμενη συμφορά του αποκλεισμού τους.

Η αποδοχή της ομοφυλοφιλικής ταυτότη-
τας ανταποκρίνεται σε συμπεράσματα της
θεωρητικής και κλινικής έρευνας της επι-
στημονικής μας κατεύθυνσης, στην συνδια-
μόρφωση των οποίων έχουν συμβάλλει και
θεολόγοι ή ιερείς ψυχοθεραπευτές, στη βά-
ση της κλινικής ή ψυχοθεραπευτικής τους
εμπειρίας».

Aπάντηση 
στον Αμβρόσιο

ΕΣΠΗΤ

Γ
ενική συνέλευση πραγματοποίησε το Σάββατο 31 Μάρτη στην ΕΣΗΕΑ η
Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ). Εκα-
τοντάδες μέλη της Ένωσης συμμετείχαν στη διαδικασία και τη συζήτη-

ση που άνοιξε για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των ερ-
γαζόμενων ΜΜΕ με τα κλεισίματα, τις απολύσεις, την μαύρη και ανασφάλιστη
εργασία και τελευταία την μνημονιακή επίθεση στο ασφαλιστικό.

Δεν ήταν λίγες οι φωνές που επέκριναν την ηγεσία της Ένωσης για την
αδράνειά της σε όλα αυτά τα μέτωπα και ιδιαίτερα για την συναίνεσή της, μα-
ζί με τις ηγεσίες σε ΕΣΗΕΑ και ΠΟΕΣΥ, στην κατάργηση του αγγελιόσημου
(εργοδοτική εισφορά από τα διαφημιστικά έσοδα για περίθαλψη και ασφάλι-
ση), καθώς και στο ξεπούλημα του ΕΔΟΕΑΠ με βάση το σχέδιο κυβέρνησης
και εργοδοτών. Οι πανηγυρισμοί της ηγεσίας ότι και τα μέλη της ΕΣΠΗΤ (μαζί
με μέλη άλλων Ενώσεων του κλάδου που πριν ασφαλίζονταν σε άλλους φο-
ρείς) εντάσσονται πλέον στον “νέο” ΕΔΟΕΑΠ δεν μπορούν να πείσουν, όχι
μόνο γιατί αυτό γίνεται με αυξημένες εισφορές για τους εργαζόμενους και
μειωμένες για τους εργοδότες (που έχουν μάλιστα το δικαίωμα να ασκήσουν
βέτο για το αν και πόσο θα πληρώνουν, ανάλογα με το αν “βγαίνουν” ή όχι)
αλλά και γιατί μεγάλα κομμάτια εργαζόμενων με “μπλοκάκια”, ανέργων και
συνταξιούχων μένουν εκτός.

Η Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, η παράταξη της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στην Ένωση, ανέδειξε αυτές τις πλευρές τονίζοντας την
ανάγκη οργάνωσης και πίεσης από τα κάτω για αγωνιστική απάντηση, μαζί με
όλους τους εργαζόμενους του κλάδου, στις επιθέσεις. Εκεί βρίσκεται η απάν-
τηση και στο ερώτημα για το αν πρέπει ή όχι η ΕΣΠΗΤ να ενωθεί με την ΕΣΗ-
ΕΑ που άνοιξε στη συνέλευση. Η προοπτική αυτή δεν εξασφαλίζει από μόνη
της ένα πιο δυνατό ή μαχητικό σωματείο -ειδικά όταν δεν πρόκειται για ικανο-
ποίηση του πάγιου αιτήματος για ένα Συνδικάτο Τύπου που θα περιλαμβάνει
όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ ανεξαρτήτως ειδικότητας αλλά για δια-
τήρηση του ελιτίστικου διαχωρισμού των δημοσιογράφων από τους υπόλοι-
πους συναδέλφους τους που χρόνια τώρα συντηρούσαν και ακόμα συντη-
ρούν οι ηγεσίες των Ενώσεων Συντακτών. Μόνο η οργάνωση της βάσης και η
απεργιακή κλιμάκωση μπορεί και να ανατρέψει τις επιθέσεις και να ανοίξει το
δρόμο για τη συνδικαλιστική ενότητα του κλάδου.



Η δίκη της Χρυσής Αυγής εργατικη αλληλεγγυη 

Σύμφωνα με το αναγνωστέο έγγραφο 276,
που διαβάστηκε κατά τη 238η δικάσιμο (22/3), ο
Λαγός είχε πρόσβαση στη δικογραφία για την
δολοφονία του Παύλου Φύσσα από την πρώτη
κιόλας ημέρα (19/9/13). Θυμίζουμε ότι ο προ-
στατευόμενος μάρτυρας Α είχε υποστεί χλεύη
και απειλές, όταν κατέθεσε ανάμεσα σε άλλα,
ότι οι καταθέσεις για την υπόθεση Φύσσα βρί-
σκονται στη διάθεση των τοπικών της Νίκαιας
και του Πειραιά σχεδόν αμέσως. Στο ίδιο έγ-
γραφο βρίσκονται εκθέσεις απομαγνητοφωνή-
σεων από τα τηλεφωνήματα που έκαναν άλλα
μέλη και στελέχη της Χρυσής Αυγής τις ημέρες
που ακολούθησαν τη δολοφονία.

Αποκαλυπτικά ήταν τα τηλεφωνήματα του
πρώην πυρηνάρχη Πειραιά, Ν. Αποστόλου. Δια-
βάστηκαν απομαγνητοφωνήσεις από συνομιλίες
του στις οποίες αναρωτιέται τι έκταση μπορεί
να πάρει η δίωξη και πόσο κινδυνεύει ο ίδιος.
«Κι ας μην είμαι εκεί, κι ας μην είμαι εγώ, έχω
δώσει το ΟΚ σε πολλά», λέει στον πατέρα του
(21/9/13). Και, αργότερα στην ίδια κλήση, στη
μητέρα του: «Ξέρεις ποια είναι η διαφορά, ότι
εγώ έφυγα από υπεύθυνος ασφαλείας όλου του
Πειραιά […] μέσα από το χειμώνα που μας πέ-
ρασε […] όλες αυτές οι ιστορίες που έχουν γί-
νει είναι πριν φύγω […] από τότε που έφυγα δεν
έχει γίνει τίποτα […] σου λέει: όταν ήσουν εδώ
και έδινες εσύ τα οκ, είχαμε συνέχεια τέτοια». 

Στις 23/9/13, σε άλλη κλήση, ομολογεί: «Όλες
οι ιστορίες και οι υποθέσεις τώρα που τραβάνε
και κυνηγάνε είναι οι παλιές. […] Έχουν γίνει
τριακόσιες χιλιάδες ιστορίες και έχουν πάρει
32, έχουν διαλέξει μόνο 32 υποθέσεις και στις
32 είναι τα ίδια άτομα ακριβώς». Παρακάτω πα-
ραδέχεται ότι ενώ ο Κασιδιάρης αμέσως δήλω-
σε ότι ο Ρουπακιάς δεν έχει καμία σχέση με τη
Χρυσή Αυγή, «διαψεύστηκε παταγωδώς». Σε άλ-
λες συνομιλίες κάνει λόγο για το ρόλο του Ρου-
πακιά ως εργαζόμενου στη Μεσογείων.

Σε συνομιλία του κατηγορούμενου Κορκοβίλη
στις 25/9/13 οι χρυσαυγίτες παραδέχονται ότι οι
στρατιωτικές εκπαιδεύσεις είναι μια πραγματι-
κότητα, ενώ ομολογούν ότι δεν είναι αυτή η
δράση για την οποία διώκονται:

«Καλών: Κατάλαβες; Μαζεύανε στοιχεία, μα-
ζεύανε. Έχουνε στείλει ρε μαλάκα διακόσιες,
διακόσους φακέλους με καταγγελίες. […] Οι
οποίες δεν είναι ψεύτικες. Δηλαδή τουλάχιστον
οι περισσότερες δεν είναι ψεύτικες. Είναι αληθι-
νές. Δηλαδή το θέμα, το κακό είναι ότι έχουνε
στοιχεία.

Κορκοβίλης: Νίκο. Το μόνο αληθές είναι ότι, εν-
τάξει, γινόταν στρατιωτική εκπαίδευση σε στρα-
τόπεδα. Αυτό ναι, αλλά δεν…

Καλών: Τι λες ρε μαλάκα; Αυτό δεν είναι καταγ-
γελία. […] Καταγγελία είναι ότι βαράγανε Πακι-
στανούς, ότι είχανε ξύλο, είχανε βαρέσει πολί-
τες που δεν ήντουσαν μαζί τους. Ή ότι τάγματα
εφόδου κάνανε ντου μέσα σε σπίτια. Ότι σφά-
ξανε τους αλλοδαπούς στο Πέραμα, ότι βαρέ-
σανε αυτούς εδώ πέρα στο Πέραμα τους κομ-
μουνιστές.

Κορκοβίλης: Μάλιστα.

Καλών: Όλα αυτά, όλα αυτά είναι καταγγελίες.
Όλα αυτά είναι παράνομα».

Σ
τα ηχητικά από τις συνομιλίες των Α.
Αναδιώτη, Α. Ανδρουτσόπουλου, Ν.
Αποστόλου και Σ. Δεβελέκου προχώ-

ρησε το δικαστήριο κατά την 239η δικάσιμο
(2/4), στα πλαίσια της ανάγνωσης του εγ-
γράφου 276, το οποίο αποτελείται από εκ-
θέσεις απομαγνητοφωνήσεων καθώς και
πάνω από 5 χιλιάδες συνομιλίες χρυσαυγι-
τών που έγιναν τις ημέρες μετά τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα. Οι εκθέσεις απομα-
γνητοφωνήσεων έγιναν κατά την κρίση των
αρχών (ό, τι θεωρούσαν σχετικό με τις υπο-
θέσεις), ωστόσο και από τα αρχεία που δεν
απομαγνητοφωνήθηκαν προκύπτει πλήθος
σημαντικών στοιχείων. 

Τα στοιχεία αυτά δεν περιορίζονται στη
δολοφονία, αλλά γυρίζουν ακόμα και πίσω
στη δεκαετία ’90. Συγκεκριμένα, σε συνομι-
λία του στις 20/9/13 ο Περίανδρος λέει: «Αν
ανοίξω το στόμα μου, στέλνω φυλακή τον
Παναγιώταρο για το 1998 [σ.σ: δολοφονική
επίθεση στον Δ. Κουσουρή] σαν φυσικό αυ-
τουργό και τον Μιχαλολιάκο σαν ηθικό αυ-
τουργό. […] Ήταν άλλα 10 άτομα. […] Ο
Παναγιώταρος ήταν εκεί. Και με έβαλε να
το κάνω ο Μιχαλολιάκος». Σε άλλη συνομι-
λία νωρίτερα την ίδια μέρα λέει: «Αν ανοίξει
η υπόθεση του 1998 πάει μέσα ο Ζαφειρό-
πουλος [σ.σ: έχει υπάρξει υπαρχηγός της
ΧΑ και έχει καταδικαστεί για επίθεση σε βά-
ρος μελών της ΟΣΕ]», ενώ χαρακτηρίζει την
τοπική της Νίκαιας «αιχμή του δόρατος της
Χρυσής Αυγής». 

Μιλώντας με δημοσιογράφο στις 19/9/13,
ο Περίανδρος κάνει λόγο και για τον Τ. Μιχα-
λόλια, συνήγορο υπεράσπισης και αδελφό
του Μιχαλολιάκου: «ο αδελφός έχει τις δια-
συνδέσεις. Μιλάει με τις υπηρεσίες ο Τάκης.
[…] άλλαξε το επώνυμό του για να διαχωρι-
στεί, τη δεκαετία του ’80 που έμπαιναν οι
βόμβες». Στις 22/9/13 σχολιάζει τη σχέση
της Χρυσής Αυγής με τους εφοπλιστές:
«Λαϊκό κόμμα, αλλά στην ψηφοφορία στη

Βουλή ψήφισε υπέρ της φοροαπαλλαγής
των εφοπλιστών. Άρα τα παίρνουν και από
κει πάνω». Ο συνομιλητής του προσθέτει:
«Σίγουρα τα παίρνουν και από κει. […] Οι μι-
σοί προστασία στους εφοπλιστές και οι μισοί
στα μαγαζιά στη Νίκαια με το Γιοβανίδη [σ.σ:
διοικητής του τμήματος Ασφαλείας της Νί-
καιας, γνωστός πληροφοριοδότης της ΧΑ]».

Ο Ν. Αποστόλου, πρώην πυρηνάρχης Πει-
ραιά στις 18/9/13, λίγες ώρες μετά τη δολο-
φονία και όταν ακόμα τα ΜΜΕ έπαιζαν τη
γραμμή «τον σκότωσε για το ποδόσφαιρο»,
περιγράφει: «Και ο ένας Ολυμπιακός και ο
άλλος. […] Τους κυνηγήσανε ρε δεν έγινε
μέσα στην καφετέρια. […] έβγαλαν οι δικοί
μας ‘μαχαίρι στην καρδιά του κάθε αντι-
φά’». Ενώ για την πράξη του Ρουπακιά λέει:
«Έκανε και κάτι καλό για το κόμμα και πήρε
πόντους» και «καλά του έκανε, καλά του
έκανε. Το μπαστάρδι. Τον ψάχναμε τόσον
καιρό». 

“Τον ψάχναμε”

Σε άλλο ένα σημείο επιβεβαιώνει τους δε-
κάδες μάρτυρες που κατέθεσαν ότι ο Παύ-
λος Φύσσας ήταν στοχοποιημένος από τη
Χρυσή Αυγή, όταν επαναλαμβάνει τον έπαι-
νο για τη δολοφονία και προσθέτει: «τον
ψάχναμε καιρό, μαζί με τον άλλο τον μαλ-
λιά». Στις 20/9/13, συνεχίζει: «Θυμάσαι που
τους είχαμε πετύχει στα φανάρια που τον
έβριζα […] και κατεβήκαμε μετά με το Δεβε-
λέκο και τον Μάκη και τον ψάχναμε».

Παράλληλα, επιβεβαιώνει την εικόνα της
επίθεσης: «έσκασαν 20 δικοί μας με μαχαί-
ρια και τέτοια», καθώς και την αδράνεια της
αστυνομίας: «6 ΔΙΑΣ ήταν και δεν μπορού-
σαν να μπούνε».

Σε συνομιλία του Αποστόλου με τη σύζυ-
γό του, αποτυπώνεται για πολλοστή φορά
από στόμα μέλους της ναζιστικής οργάνω-
σης (μετά τα πρώην μέλη – μάρτυρες της
δίκης και τον Πατέλη στο γνωστό βίντεο
«ό,τι κινείται σφάζεται») η ιεραρχική δομή

της: «Αυτό είναι η ιεραρχία πώς πήγαινε,
για να κάνεις κάτι παίρνεις πρώτα τον Γιάν-
νη [σ.σ: Λαγό], ο Γιάννης το λέει στον μεγά-
λο και αν δώσει το οκ ο μεγάλος, πας».
Στην ίδια συνομιλία επιβεβαιώνει μέχρι κε-
ραίας την κατάθεση του μάρτυρα Β για τη
δομή της Νίκαιας (κλειστός – ανοιχτός πυ-
ρήνας) και τα καψόνια του Πατέλη («είσαι
μηδενικό όταν μπεις στην τοπική»). Λέει επι-
πλέον ότι όχι μόνο ο Πατέλης, αλλά και η
μητέρα του βρίσκονται σε άσχημη θέση,
αφού στο δικό της σπίτι έκρυβαν τα όπλα
της τοπικής. Στη συνέχεια μιλώντας για την
δολοφονία, λένε:

«Αποστόλου: έβγαλε ανακοίνωση η αστυνο-
μία ότι δεν προκύπτει [εντολή] από τη Χ.Α.

Σύζυγος: Εδώ [η αστυνομία λέει] ότι ΔΙΑΣ
δεν ήταν εκεί και οι αυτόπτες λένε ότι είχε
δύο δικάβαλα!

Αποστόλου: Τον κώλο τους προσπαθούν να
καλύψουν, γιατί από την αρχή ήταν εκεί.»

Η αμετανόητη στάση του, όχι μόνο στη
δολοφονία του Π. Φύσσα, φαίνεται και σε
αυτή τη συνομιλία, όταν η γυναίκα του τον
ρωτάει για επίθεση με μαχαίρια σε βάρος
μαθητών κι αυτός απαντάει: «να μη γράφα-
νε αναρχισμός και μαλακίες». Προς το τέ-
λος της συνομιλίας ο Αποστόλου ζητά από
τη γυναίκα του να πετάξει υλικό που θα
μπορούσε να τον ενοχοποιήσει όπως αυτο-
κόλλητα και αφίσες με τον Χίτλερ, πτυσσό-
μενα, δυναμίτες.

Αφροδίτη Φράγκου

Επόμενες δικάσιμοι
Απρίλης: 16/4,18/4, 20/4, 24/4 και 25/4
στον Κορυδαλλό. 23/4 στο Εφετείο.

Μάης: 2/5, 15/5, 17/5, 24/5, 29/5 
και 30/5 στον Κορυδαλλό. 9/5, 16/5 
και 21/5 στο Εφετείο.

“Το θέμα, το κακό 
είναι ότι 
έχουν στοιχεία…”

Aποκαλυπτικές συνομιλίες
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