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Μετά την Ιταλία και τα αίσχη της ΕΕ,
τώρα είναι η ώρα της ρήξης.

ΣΤΟΠ στα εθνικιστικά συλλαλητήρια - Τσακίστε τους φασίστες

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΟΧΙ στα ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΝΑΙ σε ΔΙΑΓΡΑΦΗ του ΧΡΕΟΥΣ

Γυρίστε στις σελίδες 8, 9, 10, 11

Η
Πανεργατική απεργία αυτής της
Τετάρτης 30 Μάη γίνεται σε μια
συγκυρία όπου η κυρίαρχη τάξη

του ελληνικού καπιταλισμού, αλλά και
παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φοβά-
ται τις απεργίες όπως ο διάβολος το λι-
βάνι. Η κρίση στην Ιταλία έχει σημάνει
πανικό στα επιτελεία τους που φοβούν-
ται ότι η εργατική αγανάκτηση ξεχειλί-
ζει. Στην Αθήνα, μπαίνει ξανά στην ημε-
ρήσια διάταξη η ρήξη με τα Μνημόνια
και η στάση πληρωμής του χρέους.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι γι' αυτό.

Ο πρώτος και βασικός λόγος είναι η
κατάρρευση των προσδοκιών για μια
ομαλή έξοδο από το τρίτο μνημόνιο και
τη μακρόσυρτη κρίση των τελευταίων
δέκα χρόνων. Ομαλή έξοδος σημαίνει
εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για να
πληρώνονται τα τοκοχρεολύσια τα επό-
μενα χρόνια.

συνέχεια στη σελίδα 2

Πανεργατικό συλλαλητήριο 15 Γενάρη 2018



Νο 1326, 30 Μάη 2018 Η άποψή μαςσελ.2 εργατικη αλληλεγγυη

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Α
πό πού μπορούν να βρεθούν αυτά τα λε-
φτά; Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν απα-
σχολεί μόνο τον Τσίπρα και τους υπουρ-

γούς του που έχουν δέσει τις πολιτικές τύχες
τους με το αφήγημα της «καθαρής εξόδου» από
τα μνημόνια. Απασχολεί τους τραπεζίτες και
όλους τους καπιταλιστές γιατί η απειλή μιας νέ-
ας χρεοκοπίας είναι καταστροφική για τις προ-
οπτικές τους. Η Αργεντινή δεν είναι μακριά και
αυτό είναι ένας εφιάλτης που τους στοιχειώνει.

Η προοπτική μιας ομαλής εξόδου ήταν πάντα
δύσκολη. Σύμφωνα με τα νούμερα που δημοσι-
εύει η Καθημερινή στις ροζ σελίδες της, μέσα
στο διάστημα 2018-2022 τα τοκοχρεολύσια φτά-
νουν τα 65 δισεκατομμύρια. Ακόμα και αν επι-
τευχθούν οι στόχοι για τα θηριώδη πρωτογενή
πλεονάσματα τα επόμενα χρόνια (πράγμα όλο
και πιο αμφίβολο καθώς οι ρυθμοί ανάπτυξης
δεν επιβεβαιώνονται), το ποσό που συγκεντρώ-
νεται από αυτή την πηγή φτάνει τα 25 δις για το
διάστημα 2018-22. Από πού θα βρεθούν τα υπό-
λοιπα 40 δις; Η απάντηση είναι υποχρεωτικά από
δανεισμό, είτε από τις αγορές είτε από τους μη-
χανισμούς της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Καμιά από τις πολιτικές δυνάμεις του αστι-
σμού δεν αντέχει το πολιτικό κόστος ενός νέου
Μνημόνιου που θα εξασφάλιζε τα δανεικά από
την ΕΕ και το ΔΝΤ. Προφανώς η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δεν θέλει να πάει σε εκλογές με τέ-
ταρτο Μνημόνιο. Αλλά ούτε η ΝΔ και ο Μητσοτά-
κης δεν θέλουν για προεκλογικό λάβαρο ένα νέο
Μνημόνιο, έστω κι αν θα λένε ότι φταίει ο Τσί-
πρας που «έφερε χάος». Γι’ αυτό όλοι τους συγ-
κλίνουν στην αναζήτηση μιας εξόδου στις αγο-
ρές, είτε «καθαρής» είτε ανάμεικτης με κάποια
«γραμμή στήριξης» από την ΕΕ. Το πρόβλημά
τους είναι ότι οι οικονομικές εξελίξεις διεθνώς

κάνουν τα επιτόκια δανεισμού από τις αγορές
απαγορευτικά.

Ένας παράγοντας που ανεβάζει τα επιτόκια εί-
ναι η πολιτική της αμερικανικής κεντρικής τράπε-
ζας που έχει αποφασίσει να τερματίσει της πε-
ρίοδο της λεγόμενης «ποσοτικής χαλάρωσης»
και να περιορίσει την παροχή φτηνού χρήματος.
Αυτός ο παράγοντας ήταν καθοριστικός για τη
νέα κρίση στην Αργεντινή που ξαναέπεσε στα
νύχια του ΔΝΤ και χτυπάει ήδη και τη γειτονική
Τουρκία αναστατώνοντας την προεκλογική εκ-
στρατεία του Ερντογάν.

Επιστροφή 
της κρίσης 
στην Ευρωζώνη

Δίπλα σε αυτό το στοιχείο της συγκυρίας έρ-
χονται να προστεθούν οι ανησυχίες για επιστρο-
φή της κρίσης στην Ευρωζώνη. Τα «σπρεντ» (δη-
λαδή η διαφορά ανάμεσα στο επιτόκιο των ομο-
λόγων μιας χώρας με τα αντίστοιχα γερμανικά)
ανεβαίνουν και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Χώ-
ρες που υποτίθεται ότι είχαν ξεπεράσει τα προ-
βλήματα ξαναβρίσκονται τώρα στο μάτι του κυ-
κλώνα: στην Ισπανία η κυβέρνηση Ραχόι βουλιά-
ζει στα σκάνδαλα. Στην Ιταλία, όπως μπορείτε να
διαβάσετε στη σελίδα 19, ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας προκαλεί τη χειρότερη κρίση καθώς
μπλοκάρει για χάρη της ΕΕ μια κυβέρνηση που
υποσχόταν να αμφισβητήσει τους μνημονιακούς
κανόνες του Ευρώ και διορίζει πρωθυπουργό
τον τεχνοκράτη-ψαλίδι του ΔΝΤ!

Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός οικονομι-
κών και πολιτικών εξελίξεων κάνει τις προοπτι-
κές του ελληνικού καπιταλισμού δύσκολες. Το
τελευταίο πράγμα που θα ήθελε η άρχουσα τά-
ξη αυτή τη στιγμή είναι τους εργάτες στους

δρόμους.
Υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους οι

καπιταλιστές και οι πολιτικές δυνάμεις που τους
υπηρετούν φοβούνται τις απεργίες. Οι ανταγωνι-
σμοί στην περιοχή μας οξύνονται και η άρχουσα
τάξη θέλει «εθνική συσπείρωση» απέναντι στην
Τουρκία και στη Μακεδονία και στο πλευρό του
Ισραήλ. Αλλά «εθνική ομοψυχία» και απεργίες εί-
ναι πράγματα ασυμβίβαστα, γιατί κάθε απεργία
θυμίζει ότι δεν είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα. Πο-
λύ περισσότερο μια Πανεργατική απεργία.

Όλα αυτά δείχνουν πολύ καθαρά γιατί είναι
εκτός τόπου και χρόνου οι κλάψες της συνδικα-
λιστικής γραφειοκρατίας που λένε ότι οι απερ-
γίες είναι ξεπερασμένες και αναζητούν εναλλα-
κτικές «μέρες δράσης» παρέα με τους «κοινωνι-
κούς εταίρους». Δείχνουν επίσης πόσο τραγικά
λαθεμένες είναι οι απόψεις που υποβαθμίζουν τη
σημασία αυτής της Πανεργατικής και κινούνται
στα όρια της απεργοσπασίας. Η πρωτοβουλία
του Συντονισμού ενάντια στα Μνημόνια να καλέ-
σει για “Πανεργατική στα χέρια των εργατών-
ό,τι κι αν λένε οι κοινωνικοί εταίροι” δείχνει το
δρόμο για όλη την Αριστερά.

Τώρα είναι η στιγμή για όλες τις δυνάμεις της
Αριστεράς να δείξουν στην πράξη ότι είναι το
στήριγμα για το απεργιακό κίνημα που τόσο ανη-
συχεί τους καπιταλιστές και εδώ και σε όλη την
Ευρώπη. Στήριγμα για την επιτυχία του, την κλι-
μάκωση και την προοπτική του. Η επιτυχία της
απεργίας αυτή την Τετάρτη βάζει αμέσως στην
ημερήσια διάταξη το ζήτημα της εναλλακτικής
λύσης. Από πού θα βρεθούν τα λεφτά, αφού αρ-
νιόμαστε τις περικοπές, τις απολύσεις και τις
ιδιωτικοποιήσεις που προωθούν ο Τσίπρας και ο
Μητσοτάκης;

Η απάντηση είναι η άρνηση να πληρώσουμε
εκείνα τα 65 δις για τα τοκοχρεολύσια της ερχό-
μενης τετραετίας. Στάση πληρωμών και διαγρα-
φή του χρέους, να πώς μπορούμε να βρούμε λε-
φτά για χρηματοδότηση των εργατικών αναγ-
κών, για προσλήψεις, για Παιδεία, για Υγεία.

Στη σημερινή συγκυρία, αν αρνηθούμε να πλη-
ρώσουμε το χρέος θα προκαλέσουμε ταραχή
στα καπιταλιστικά επιτελεία όλης της Ευρώπης.
Στο Βερολίνο, όπου οι τραπεζίτες ιδρώνουν με
την σκέψη της ιταλικής κρίσης, το χτύπημα από
μια ελληνική στάση πληρωμών θα είναι καταλυτι-
κό. Στο Παρίσι, όπου ήδη οι εργάτες και η νεο-
λαία βρίσκονται στους δρόμους, μια ελληνική
διαγραφή του χρέους θα έδινε πνοή σε έναν και-
νούργιο Μάη. Μπορούμε να ανοίξουμε το δρόμο
της ανατροπής για όλες τις εργατικές τάξης της
Ευρώπης.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά και μαζί της κά-
θε εργάτης και εργάτρια που ψάχνει διέξοδο
από τα αδιέξοδα του Τσίπρα και του Τσακαλώ-
του,  έχει κάθε λόγο να είναι στην πρώτη γραμμή
αυτής της μάχης.

Τ
ο Σάββατο 23 Ιούνη η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη μας προσκαλεί
στον κήπο του Σεράφειου Κο-

λυμβητηρίου στην οδό Πειραιώς, για
να γιορτάσουμε μαζί και να ενισχύ-
σουμε την εφημερίδα των αγώνων
και της αντικαπιταλιστικής προοπτι-
κής. 

Κλείνουν 32 χρόνια από τον Ιούνη
του 1986 που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη κυκλοφόρησε σαν μηνιάτικη
εφημερίδα κι από τότε μέχρι σήμερα
η έκδοση και η διακίνησή της έγιναν
αναπόσπαστο κομμάτι των αγώνων
του κινήματος. Από τις πρώτες με-
γάλες μάχες για να μην κλείσουν οι
«προβληματικές» επιχειρήσεις στα
μέσα του ’80, στις απεργίες του ’90-
’93 με κορυφαία αυτή των εργαζό-
μενων στα λεωφορεία που έριξαν τη
δεξιά του Μητσοτάκη, στις μάχες
ενάντια στα ξεπουλήματα του ΠΑ-
ΣΟΚ μετά την επανεκλογή του, στα
ναυπηγεία, στην Ιονική, στους εκπαι-
δευτικούς. 

Κι από τους αγώνες που εμπνεύ-
στηκαν από τη δύναμη του νέου αν-
τικαπιταλιστικού κινήματος της Γέ-
νοβα στις αρχές του 2000 μέχρι αυ-
τούς που έδιωξαν τις κυβερνήσεις
Καραμανλή, Παπανδρέου, Σαμαρο-
βενιζέλων και συνεχίζουν μέχρι σή-
μερα κόντρα στις επιθέσεις της κυ-
βέρνησης Τσίπρα σε όλα τα μέτωπα.
Οι απεργίες και οι καταλήψεις αλλά
και το αντιπολεμικό κίνημα, οι αντι-
ρατσιστικές και αντιφασιστικές μά-
χες πλουτίζουν κάθε φύλλο της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης, μαζί με τα άρ-
θρα και τις ιδέες της γνήσιας επανα-
στατικής παράδοσης της ανατροπής
του καπιταλισμού και του σοσιαλι-
σμού από τα κάτω. 

Γιορτάζουμε λοιπόν αυτή τη συ-
ναρπαστική πορεία, προετοιμαζόμα-
στε για την ακόμα πιο ελπιδοφόρα
συνέχεια και ζητάμε να ενισχύσετε
αυτήν την προσπάθεια! Ελάτε στη
Γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης
στις 23 Ιούνη, προμηθευτείτε προ-
σκλήσεις για εσάς, τους φίλους και
τους συναδέλφους σας κι ενισχύστε
οικονομικά βοηθώντας να ολοκλη-
ρώσουμε με επιτυχία τη δίμηνη οικο-
νομική εξόρμηση που ξεκινάμε με
στόχο 50.000 ευρώ. 

Οικονομική
εξόρμηση 
για να
στηρίξουμε
την 
Εργατική
Αλληλεγγύη

25/4, Απεργία στα δημόσια νοσοκομεία

Τώρα είναι 
η ώρα της ρήξης



Τ
ο Δεκέμβρη του '92 η κυβέρνηση της
δεξιάς με πρωθυπουργό τον Μητσο-
τάκη κλείνει το ναυπηγείο της Σύρου

και 750 οικογένειες βρίσκονται στο δρόμο.
Αμέσως κάνουμε κατάληψη σε όλο το νησί.
Το ναυπηγείο ήταν υπό κατάληψη, τα λιμά-
νια, οι νομαρχίες, οι περιφέρειες, οι πολεο-
δομίες, φτάνουμε σε ιστορίες μεγάλες, δε
λειτουργούσε τίποτα.

Τότε λοιπόν ήρθε ένας δημοσιογράφος
από την Εργατική Αλληλεγγύη. Είναι το μό-
νο μέσο ενημέρωσης που βγάζει τους αγώ-
νες μας προς τον κόσμο, προς τα έξω. Είναι
στο πλευρό μας, κοντά μας, όλο το '92, πριν
τις καταλήψεις ακόμα και μας στηρίζει σε
όλους τους αγώνες. Η καμπάνια συμπαρά-
στασης που οργάνωσε σε όλη την Ελλάδα η
Εργατική Αλληλεγγύη έδειξε πολύ καλά την
στήριξη που είχαμε από όλους τους εργά-
τες και μας έδινε δύναμη να συνεχίσουμε.

Γίνονται εκλογές τον Οκτώβρη του '93,
βγαίνει το ΠΑΣΟΚ. Στην πρώτη συνάντηση
τρώμε την κρυάδα. Ενώ σαν αντιπολίτευση
είχε υποσχεθεί με τον Ανωμερίτη, ότι θα κά-
νει το ναυπηγείο στρατηγικής σημασίας και
θα το κρατικοποιήσει, τώρα γυρίζει ο Γεννη-
ματάς και μας λέει, «ή πάτε σε ιδιώτη, ή κλεί-
νει». Απέναντι σε αυτή την προδοσία ξανα-
βγήκαμε σε κατάληψη. Η ιστορική φράση
«ΠΑΣΟΚ ΜΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕΣ» γράφτηκε στην
κεντρική δεξαμενή του Ναυπηγείου στο λι-
μάνι. Και στην νέα φάση του αγώνα η εφημε-
ρίδα και οι σύντροφοί σας στάθηκαν ξανά
στο πλευρό μας.

Το ΠΑΣΟΚ το κατηγορώ γιατί ήμουν ορ-
γανωμένος και τώρα δε θέλω ούτε να το ξέ-
ρω. Η ζημιά που μας έκανε ήταν τεράστια.
Με το σχέδιο για τις προβληματικές επιχει-
ρήσεις, την πατήσαμε όλοι οι εργαζόμενοι.
Έβαλε διευθύνοντες συμβούλους όλους
τους άχρηστους που είχε η αγορά μέσα σε
αυτές τις επιχειρήσεις, ότι δήθεν θα τις σώ-
σουν, από τη Σύρο μέχρι την Πειραϊκή Πα-
τραϊκή, αλλά με σχέδιο, για μένα κρυφό,
“κλείστε τις”. Έτσι ιδιωτικοποίησε το ναυπη-
γείο, το πήρε ο Ταβουλάρης από το '94 και
το δούλεψε μέχρι που το διάλυσε. Ποτέ δεν
ακούμπησε χρήμα στα ταμεία της χώρας,
ποτέ δεν ωφέλησε σε κάτι. Και που μας πλή-
ρωνε μας έβριζε. Και που έβγαζε υπερκέρδη
πάλι χαραμοφάηδες έλεγε τον κόσμο του.
Όλοι αυτοί οι αλήτες θησαυρίσανε με το
ΠΑΣΟΚ.

Οι αγώνες μας δεν έχουν τελειώσει, ακό-
μα συνεχίζονται. Το νέο σχέδιο για μεταβί-
βαση από τον Ταβουλάρη σε άλλο ιδιώτη
από την Αμερική, τα ίδια αποτελέσματα θα
έχει. Θα γίνει σαν αμερικάνικη βάση εδώ πέ-
ρα. Εγώ εχω βγει στην σύνταξη αλλά τα παι-
διά σήμερα ακόμα αγωνίζονται.

Λευτέρης Κουμουτσάκος, 
πρώην ΓΓ Σωματείου Εργαζόμενων 

Ναυπηγείων Νεώριου Σύρου
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Ιούνης 1986 - Ιούνης 2018

32 χρόνια Εργατική Αλληλεγγύη

Σ
υμπλήρωσε 32 χρόνια έντο-
νης, ενεργής παρουσίας και
δράσης στον πολιτικό-συνδι-

καλιστικό χώρο η εφημερίδα της
Εργατικής Αλληλεγγύης.

Η μαχητική της παρουσία στους
συνδικαλιστικούς αγώνες και όχι
μόνο, στην χώρα μας, δε πέρασε
ποτέ απαρατήρητη. Η παρουσία
της και η στήριξη όλων των συνδι-
καλιστικών αγώνων, Σωματείων και
Ομοσπονδιών, ήταν δεδομένη χω-
ρίς εξαιρέσεις. Με την εκπληκτική
κινητοποίηση και συμμετοχή των
μελών, έδινε το δικό της αγωνιστι-
κό χρώμα στις διαμαρτυρίες, δια-
δηλώσεις και πορείες.

Η δε στήριξη του αγώνα των Σω-
ματείων της πρώην ΕΑΣ την περίο-
δο 1990-1993, ενάντια στην ιδιωτι-
κοποίηση των αστικών συγκοινω-
νιών της Αθήνας του τότε πρωθυ-
πουργού Κων. Μητσοτάκη, ήταν
καθοριστική, ιδιαίτερα την περίοδο
της απόλυσης όλου του προσωπι-
κού της ΕΑΣ το 1992 και για ένα
ολόκληρο δεκαοκτάμηνο, ήταν
σταθερά δίπλα στους απολυμέ-
νους συναδέλφους μας σε όλη την
περίοδο.

Όσο και να διαφωνεί κανείς πο-
λιτικά με την Εργατική Αλληλεγ-

γύη, ό,τι ιδεολογικές αντιρρήσεις
να έχει κανείς μαζί τους, κανείς
δεν μπορεί να αμφισβητήσει την
αγωνιστικότητά τους, τη συντροφι-
κότητά τους και την έμπρακτη συμ-
μετοχή που επέδειξαν και εξακο-
λουθούν και επιδεικνύουν στους
αγώνες των εργαζόμενων. Κανείς
δεν μπορεί να μειώσει την συμβο-
λή της στην επιτυχία του αγωνιστι-
κού δεκαοκτάμηνου των απολυμέ-
νων της ΕΑΣ. Οι τότε εργαζόμενοι
στην ΕΑΣ γνωρίζουν πολύ καλά την
προσφορά τους και τη συνεχή στή-
ριξη του αγώνα.

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑ-
ΣΑ, πάντα διατηρούσε στενές σχέ-
σεις με τις επιτροπές αγώνα της
Εργατικής Αλληλεγγύης και πάντα
είχαν και έχουν πολύ καλή συνερ-
γασία με εκτίμηση για τους αγώνες
της. Ευχόμαστε η συνεργασία αυ-
τή να συνεχισθεί, όπως επίσης να
συνεχισθεί για πάντα η αγωνιστική
δράση και παρουσία της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης για πάρα πολλά
χρόνια ακόμα με ακόμα μεγαλύτε-
ρη αγωνιστικότητα γιατί το Συνδι-
καλιστικό Κίνημα τους χρειάζεται.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος, Θεοχ. Ταταράκης
Ο Γεν. Γραμματέας, Κων. Πιπέρας

Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ 
και Θυγατρικών Εταιριών

Η
Εργατική Αλληλεγγύη δεν είναι μια απλή εφημερίδα, ένα
ακόμα έντυπο ανάμεσα στα χιλιάδες που κυκλοφορούν. Ξε-
χωρίζει για την αμεσότητα, τη ζωντάνια του λόγου, τη συνέ-

πεια, την αγωνιστική έκφραση. Αποτελεί μια γνήσια φωνή που σε
αντίθεση με τα πλήρως ελεγχόμενα και καθοδηγούμενα από τα οι-
κονομικά συμφέροντα καθεστωτικά ΜΜΕ, εκφράζει τα λαϊκά συμ-
φέροντα.

Είναι γνήσια έκφραση της φωνής των εργαζόμενων, των φοιτη-
τών, των μαθητών, των πολιτών, των ανέργων, των μεταναστών.

Είναι ΒΗΜΑ του αγώνα και της προβολής των διεκδικήσεων του
εργατικού κινήματος και της κοινωνίας.

Είναι όργανο αλληλεγγύης και συμπαράστασης όσων αγωνίζον-
ται. Είναι εργαλείο στα χέρια των μελών των Σωματείων.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ, την τεράστια συμβολή της στον ΜΕΓΑΛΕΙ-
ΩΔΗ ΑΓΩΝΑ των 46 ημερών (1998) των εργαζόμενων της Ιονικής
Τράπεζας, ενάντια στο ξεπούλημα και στην ιδιωτικοποίησή της.

Η συνέχεια των κοινωνικών και πολιτικών αγώνων δίνει δικαίωμα
στην ελπίδα. Δίνει δικαίωμα στο όνειρο για μια καλύτερη ζωή στους
καταπιεσμένους αυτού του κόσμου. Στους εργάτες, τους αγρότες,
τους ξεριζωμένους από τον τόπο τους οικονομικούς μετανάστες,
τους πρόσφυγες των πολεμικών συρράξεων σε ολόκληρο τον πλα-
νήτη.

Ο αγώνας θα συνεχιστεί μέχρι την τελική δικαίωση.

Γιάννης Μαρκάκης, πρώην Πρόεδρος Εργαζόμενων Ιονικής Τράπεζας

ΑΝΤΑΡΣΙΑ στην ενημέρωση

Το πρώτο μηνιάτικο φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης, Ιούνης 1986
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Ο
γνωστός μαρξιστής οικονομολό-
γος Μάικλ Ρόμπερτς ήρθε στην
Αθήνα και ήταν ομιλητής στον

Μαρξισμό 2018 με θέμα τα 200 χρόνια του
Μαρξ και την επικαιρότητα του έργου του
για το Κεφάλαιο και τις κρίσεις του καπιτα-
λισμού. Επιστρέφοντας στο Λονδίνο, ενη-
μέρωσε το μπλογκ του με ένα κείμενο που
έχει τίτλο “Ελλάδα: το φάντασμα του χρέ-
ους”.

Στην εισαγωγή του κειμένου γράφει ότι
“μόλις γύρισα από μια επίσκεψη στην Ελ-
λάδα όπου μίλησα σε ένα συνέδριο για το
βιβλίο μου Μαρξ 200. Όσο ήμουν εκεί, μί-
λησα με διάφορους ακτιβιστές της αριστε-
ράς και πανεπιστημιακούς και φαίνεται ότι
ελάχιστα έχουν αλλάξει προς το καλύτερο
από τότε που είχα ξαναπάει πριν από δυο
χρόνια. Από το 2010 η Ελλάδα άρχισε να
βουλιάζει με γοργούς ρυθμούς στο Αιγαίο
φτάνοντας στο βυθό το 2015. Αλλά από τό-
τε η οικονομία παραμένει κολημένη στη λά-
σπη σχεδόν ακίνητη”.

Το κείμενο αναλύει τους παράγοντες της
μακρόσυρτης κρίσης και καταλήγει: “Η κυ-
βέρνηση ζητάει ελάφρυνση του χρέους
από την Τρόικα αλλά αυτό που χρειάζεται
πραγματικά είναι διαγραφή του χρέους,
πραγματική φορολόγηση των πολύ πλού-
σιων που εξακολουθούν να αποφεύγουν
οποιαδήποτε σκληρά μέτρα, πέρασμα των
τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων
που ελέγχουν τις ελληνικές επενδύσεις σε
δημόσια ιδιοκτησία και ένα κρατικό σχέδιο
για επενδύσεις”.

Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο
στα αγγλικά εδώ: https://thenextreces-
sion.wordpress.com/2018/05/22/greece-
the-spectre-of-debt/

και την ελληνική μετάφρασή του στο
sekonline.gr τις επόμενες μέρες.

Στο μεταξύ μπορείτε να διαβάσετε την
ομιλία του Μάικλ Ρόμπερτς στο τετραήμε-
ρο του Μαρξισμού εδώ: http://ergatiki.gr/ar-
ticle.php?id=18399&issue=1325

Μνημονιακό σφαγείο
η δήθεν έξοδος
Μ

πορείς να διακηρύσσεις την “έξοδο
από τα μνημόνια” και την ίδια στιγμή
να συμφωνείς με τους δανειστές την

επικαιροποίηση του μνημονίου; Κι όμως. “Τον
Αύγουστο του 2018, τα μνημόνια αποτελούν
οριστικά παρελθόν για τον τόπο και αυτή είναι
η οριστική, αμετάκλητη και αδιαπραγμάτευτη
εξέλιξη” έλεγε ο Τσίπρας από το βήμα της
Βουλής στις 23 του Μάη. Την ίδια μέρα η Κο-
μισιόν έδινε στη δημοσιότητα το επικαιροποι-
ημένο μνημόνιο που συμφώνησαν κυβέρνηση
και θεσμοί. Ένα κείμενο 40 σελίδων γεμάτο
επιθέσεις στην εργατική τάξη σε όλα τα επίπε-
δα και με μακροχρόνια προοπτική. “Για την
επιτυχία της ανάκαμψης θα απαιτηθεί η συνε-
χής εφαρμογή συμφωνημένων πολιτικών για
πολλά χρόνια” ξεκαθαρίζει από την αρχή το
κείμενο της συμφωνίας.

Βασικός άξονας είναι ο στόχος του 3.5%
πρωτογενούς πλεονάσματος ο οποίος μάλιστα
θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι το 2022. Από
που θα προκύψει το πλεόνασμα; Από το τσε-
κούρι στις συντάξεις και τα εισοδήματα. 

Όσον αφορά τις συντάξεις, όπως τονίζει το
κείμενο, η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο
συνταξιοδοτικό σύστημα από τη νέα χρονιά θα
φέρει εξοικονόμηση 1% του ΑΕΠ. Αυτό σημαί-
νει ότι από τις τσέπες των συνταξιούχων θα
αρπάξουν 1.8 δις ετησίως.

Εκτός από τις μειώσεις που θα φέρει ο επα-
νυπολογισμός των συντάξεων, δίνεται σαφής
εντολή: “Εξαλείψτε το ΕΚΑΣ. Καταργήστε την
επιδότηση αλληλεγγύης για όλους τους συν-
ταξιούχους μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου” (ακρι-
βής μετάφραση!). 

Αντίστοιχα αναφέρεται το προχώρημα της
επίθεσης στα ταμεία, με την περαιτέρω συγ-
χώνευσή τους στον ΕΦΚΑ, προβλέποντας πέ-
ρα από τις συνέπειες στις παροχές και την επί-
θεση στους ίδιους τους εργαζόμενους των τα-
μείων. “Η συγχώνευση των ταμείων κοινωνικής
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ θα οδηγήσει σε αύξη-
ση της αποτελεσματικότητας, μεταξύ άλλων
μέσω της μείωσης του συνολικού προσωπι-
κού” υπογραμμίζεται στο κείμενο. Οι εργαζό-
μενοι που περισσεύουν –στην καλύτερη περί-
πτωση– θα μεταταχτούν στον ΕΟΠΥΥ, για τον
οποίο όμως προβλέπονται νέες περικοπές στις
“υπερβολικές” όπως τις χαρακτηρίζει, δαπά-
νες του.

Άλλο 1% του ΑΕΠ σχεδιάζεται να εξοικονο-
μηθεί με νέο φόρο εισοδήματος των φυσικών
προσώπων που θα εφαρμοστεί το 2020. Αν
ωστόσο το ΔΝΤ και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί το
θεωρήσουν απαραίτητο, θα προωθήσουν το
μέτρο νωρίτερα, το 2019. Και δεν είναι το μό-
νο χαράτσι. “Εαν είναι απαραίτητο”, λέει η
συμφωνία, οι αρχές θα αναπροσαρμόσουν και
τον ΕΝΦΙΑ έως τον Αύγουστο του 2018.

Προφανώς από ένα επικαιροποιημένο μνη-
μόνιο δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι ιδιωτι-
κοποιήσεις: Όπως τονίζει χαρακtηριστικά το
κείμενο της συμφωνίας: “οι ιδιωτικοποιήσεις
μπορούν να συμβάλουν στην αύξηση της απο-

τελεσματικότητας της οικονομίας και στη μεί-
ωση του δημόσιου χρέους. Η κυβέρνηση και
το ΤΑΙΠΕΔ έκαναν σημαντικά βήματα προόδου
και έχουν αναλάβει τη δέσμευση να προχωρή-
σουν στο φιλόδοξο, συνεχιζόμενο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων”. 

Στα συγκεκριμένα αναφέρεται στη ΔΕΗ, κα-
θώς μετά την ψήφιση του ξεπουλήματος των
λιγνιτικών μονάδων σε Φλώρινα και Μεγαλό-
πολη, η συμφωνία με τους θεσμούς επιτάσσει
το προχώρημα της διαδικασίας του ξεπουλή-
ματος με τη θέσπιση όλων των αναγκαίων μέ-
τρων.

Οι ρυθμίσεις που προωθούν τις ιδιωτικοποι-
ήσεις των ΔΕΚΟ, δεν σταματούν στη ΔΕΗ, αλ-
λά περιλαμβάνουν τη ΔΕΠΑ, τα ΕΛΠΕ, την ΕΥ-
ΔΑΠ, την ΕΥΑΘ, τις συγκοινωνίες, την Εγνα-
τία, το Ελληνικό κλπ.

Ελαστική εργασία

Ταυτόχρονα προβλέπεται η επέκταση της
ελαστικής εργασίας σε συνεργασία με το επι-
χειρηματικό κεφάλαιο, καθώς “οι αρχές έχουν
ξεκινήσει πιλοτικές προσφορές για μια σειρά
εταιρικές συνεργασίες υπό την καθοδήγηση
των επιχειρήσεων για την επαγγελματική εκ-
παίδευση και κατάρτιση... με στόχο 4.000 θέ-
σεις μαθητείας”. Την ίδια στιγμή, αντί για την
ικανοποίηση της διεκδίκησης για μαζικές
προσλήψεις στις κοινωνικές υπηρεσίες, προ-
βλέπεται η συντήρηση της σημερινής τραγι-
κής κατάστασης των ελλείψεων. Γιατί μπορεί
η κυβέρνηση να περηφανεύεται ότι η συμφω-
νία επαναφέρει το 1 προς 1 (μία συνταξιοδό-
τηση προς μία πρόσληψη) από το 1 πρόσληψη
προς 5 συνταξιοδοτήσεις, που είχαν επιβάλλει

τα μνημόνια (και στην πραγματικότητα είχε
φτάσει να είναι 1 προς 15). Αλλά για να επα-
νέλθουν οι κοινωνικές υπηρεσίες σε βιώσιμη
κατάσταση και να καλυφθούν οι ελλείψεις που
είχαν δημιουργηθεί όλα αυτά τα χρόνια από
την ουσιαστική απαγόρευση των προσλήψεων,
χρειάζονται μαζικές προσλήψεις χιλιάδων. 

Η συμφωνία περιλαμβάνει αναφορές στην
εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς, προκει-
μένου “η Ελλάδα (να) εκσυγχρονίσει ακόμα
περισσότερο το εκπαιδευτικό της σύστημα σε
όλα τα επίπεδα” σύμφωνα με τις εκθέσεις του
ΟΟΣΑ. Ως προϋποθέσεις για αυτόν τον “εκ-
συγχρονισμό”, θα προωθηθούν νομοθετικές
ρυθμίσεις που θα επαναφέρουν επιτακτικά το
αποτυχημένο –λόγω της εργατικής αντίστα-
σης– μέτρο της αξιολόγησης. “Οι αρχές θα
πρέπει να εγκρίνουν νόμο... για την αξιολόγη-
ση του προσωπικού της ανώτερης εκπαίδευ-
σης, τη σχολική αυτοαξιολόγηση και την ορ-
θολογική χρήση των πόρων. Μέχρι τον Μάιο
του 2018 θα υιοθετήσουν μια στρατηγική για
την αρχική και τη συνεχή κατάρτιση των εκπαι-
δευτικών στην προσχολική, πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση”. Επιθέσεις που
φέρνουν δίδακτρα και ιδιωτικοποίηση προβλέ-
πονται και για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
“Οι αρχές θα συμφωνήσουν με τα θεσμικά όρ-
γανα τις δημοσιονομικές πτυχές των αλλαγών
στην οργάνωση της δευτεροβάθμιας και τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και θα διασφαλίσει τα
έσοδα του ΑΕΙ που προέρχονται από γενικά
έξοδα, αμοιβές για μεταπτυχιακές σπουδές,
υπηρεσίες σε τρίτους και εκμετάλλευση της
Πανεπιστημιακής ιδιοκτησίας”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης

Μάικλ Ρόμπερτς

Χρειάζεται
διαγραφή 
του χρέους 
και δημόσιος
έλεγχος 
των τραπεζών

Συνταξιούχες της Εθνικής τράπεζας σε μια από τις δεκάδες κινητοποιήσεις της τελευταίας χρονιάς
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Tην Tετάρτη 23/5 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευ-
ση στο Αγλαΐα Κυριακού για την οργάνωση της Πανεργα-
τικής Απεργίας στις 30 Μάη. Η συνέλευση ήταν από τις
πιο μαζικές που έχουν γίνει, με πλούσια συζήτηση για τα
προβλήματα του χώρου και για την απεργία. Η αγανάκτη-
ση για την τραγική κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκο-
μείο ήταν μεγάλη. Ήταν καθαρό ότι η απεργία είναι ένα
από τα μεγαλύτερα όπλα μας και δεν την χαρίζουμε σε
κανένα, αντίθετα μπαίνουμε μπροστά και την οργανώνου-
με. 

Δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει απεργία χαμένη.
Όταν στη γενική συνέλευση φτάνουμε στο σημείο να μην
υπάρχει καμία διαφωνία για το αν έχουν αποτέλεσμα οι
αγώνες, έχει γίνει ένα μεγάλο βήμα μπροστά. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο πως θα οργανώσουμε
την απεργία καλύτερα. Αποφασίσαμε να γίνουν εξορμή-
σεις σε όλα τα τμήματα από μέλη του Δ.Σ του σωματείου
και εργαζόμενους, να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι
και αυτοί που δεν είχαν έρθει στη συνέλευση, να βγει
προσωπικό ασφαλείας και την Τετάρτη το πρωί να περι-
φρουρήσουμε την απεργία.

Μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης εργαζόμενοι
μαζί με μέλη του Δ.Σ του σωματείου έκαναν παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση απαιτώντας προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού και κατάργηση όλων των ελαστικών
μορφών εργασίας. Το μήνυμα που έστειλαν οι εργαζόμε-
νοι ήταν μαχητικό. Τα μεγάλα λόγια της κυβέρνησης για
έξοδο από την κρίση δεν πείθουν κανένα και ειδικά τους
εργαζόμενους στην Υγεία που ξέρουν ότι η δύναμη βρί-
σκεται στους αγώνες. Μετά την πανεργατική κλιμακώ-
νουμε με κλείσιμο τμημάτων λόγω έλλειψης προσωπικού.

Την Τεταρτη 30 Μάη συγκεντρωνόμαστε στα Προπυ-
λαια στις 10:30πμ και διαδηλώνουμε μαζί με όλους τους
εργαζόμενους ενάντια στα μνημόνια και την αντιλαϊκή
πολιτική.

Μαρία Αλιφιέρη
Εργαζόμενη Παίδων Αγλ.Κυριακού

Την Τετάρτη 23/5 έγινε μεγάλη εξόρμηση του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια και της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης στην ΕΡΤ, μαζί με εργαζόμενες
μέλη της Αριστερής Πρωτοβουλίας Εργαζομένων,
για την οργάνωση της απεργίας στις 30 Μάη. Η αν-
ταπόκριση ήταν πολύ καλή. Εργαζόμενοι χρεωθη-
καν υλικό για την απεργία και δώθηκαν 13 φύλλα
της Εργατικής Αλληλεγγύης. Θετικό βήμα είναι η
προκήρυξη απεργίας από τις συνδικαλιστικές ενώ-
σεις των ΜΜΕ την ίδια μέρα με όλους τους υπόλοι-
πους εργαζόμενους κι όχι μια μέρα πριν όπως έκα-
ναν τις περισσότερες φορές. Η ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί την
Τετάρτη 30/5 στις 10:30πμ στα Προπύλαια.

Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Με εξορμήσεις και με αφισοκολλή-
σεις σε χώρους δουλειάς και σε πλα-
τείες της πόλης προετοιμάστηκε η
πανεργατική απεργία στα Χανιά. Συγ-
κεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν εξορ-
μήσεις με την Εργατική Αλληλεγγύη
και την προκήρυξη του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια σε σχολεία,
στο Νοσοκομείο Χανίων, στο ΙΚΑ κα-
θώς και στις υπηρεσίες του Δήμου
Χανίων. 

Στην κατεύθυνση ότι η πανεργατική
απεργία πρέπει να οργανωθεί από τα
κάτω αντί να αφεθεί στην τύχη της,
πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24/5
συνάντηση και συζήτηση με εργαζό-
μενους στον Δήμο Χανίων. Κάποιοι
μάλιστα από από αυτούς πήραν κι
έβαλαν την αφίσα του Συντονισμού
στα γραφεία τους. 

Η μάχη για την οργάνωση της πα-
νεργατικής στα Χανιά όπως αποδει-
κνύεται και μέσα από τις εξορμήσεις
είναι μία μάχη η οποία δεν μπορεί να
υποτιμηθεί και γι' αυτό οι εξορμήσεις
θα συνεχιστούν και την Τρίτη 29/5 στα
γραφεία του ΟΤΕ και της ΔΕΥΑΧ. Για
την απεργία προγραμματιζόταν συνέ-
λευση την Τρίτη 29/5 στο ΙΚΑ, ενώ ο
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθ-
μιας Εκπαίδευσης καλεί απεργιακή
συγκέντρωση στις 11πμ στην πλατεία
της Αγοράς. Τις προηγούμενες ημέ-
ρες κλιμάκια του Συλλόγου είχαν
πραγματοποιήσει εξορμήσεις σε σχο-
λεία για την οργάνωση της απεργίας. 

Ειρηναίος Μαράκης 

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του νοσοκομείου Άγιος Σάββας με απόφασή του καλεί στην απεργία
της 30 Μάη και στην συγκέντρωση στα Προπύλαια στις 10:30πμ. Στο πλαίσιο της καμπάνιας ενημέ-
ρωσης των συναδέλφων για την απεργία έχουν ήδη πραγματοποιηθεί εξορμήσεις στην πύλη όλη την
περασμένη βδομάδα. Η απεργιακή επιτροπή πραγματοποίησε επιπλέον εξορμήσεις και μεγάλη πε-
ριοδεία σε όλο το νοσοκομείο την Τρίτη 29/5. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην κινητοποίηση με το αγωνιστικό πλαίσιο
του συλλόγου διεκδικώντας μεταξύ άλλων προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, μονιμοποίηση όλων
των ελαστικά εργαζομένων, αυξήσεις στους μισθούς μας, να ενταχθούν όλοι οι κλάδοι στα ΒΑΕ και
αύξηση της χρηματοδότησης στην δημόσια Υγεία.

Κατερίνα Πατρικίου, γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων νοσ.Αγ.Σάββας 

Οι σύντροφοι και οι συντρόφισ-
σες του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης στη Θεσσαλονίκη έδωσαν
όλες τους τις δυνάμεις για την επι-
τυχία της πανεργατικής απεργίας. 

Εξορμήσεις οργάνωσης της
απεργίας έγιναν στον ΟΛΘ, στους
εργαζόμενους των δήμων Θεσσα-
λονίκης και Αμπελοκήπων – Μενε-
μένης, στην ΕΥΑΘ, την ΕΡΤ3, το
ΨΝΘ, τα δικαστήρια κι άλλους ερ-
γατικούς χώρους, ενώ σε εβδομα-
διαία βάση μοιραζόταν η προκήρυ-
ξη του Συντονισμού σε τουλάχι-
στον 4 πλατείες της πόλης. 

Η ανταπόκριση είναι πολύ καλή.
Ενδεικτικό παράδειγμα του κλίμα-
τος, το γεγονός ότι στο Ιπποκρά-
τειο που κάναμε περιοδεία μαζί με
εργαζόμενους του νοσοκομείου,
δώσαμε 17 φύλλα της Εργατικής
Αλληλεγγύης και εκατοντάδες
προκηρύξεις, οργανώνοντας την
απεργία και καλώντας παράλληλα
σε στήριξη της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς στις εκλογές της ΕΝΙΘ
την ερχόμενη βδομάδα.

Ο περισσότερος κόσμος βλέπει
την πανεργατική απεργία σαν ευ-
καιρία να βγει στο δρόμο και να
παλέψει ενάντια στα μνημόνια και
τις συνέπειές τους. “Καιρός ήταν”
είναι σε γενικές γραμμές η απάν-
τηση των εργαζομένων που μιλή-
σαμε μαζί τους. Χαρακτηριστικό
της σημασίας που έχει η πανεργα-
τική είναι αυτό που μας έλεγαν οι
εργαζόμενοι της ΕΥΑΘ. Ότι πα-
λεύουν δύο ταυτόχρονες μάχες,
αφενός ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση, αφετέρου για την μονιμοποί-
ηση των συμβασιούχων που απο-
λύονται και η πανεργατική απεργία
δίνει τη δυνατότητα της σύνδεσης
αυτών των διεκδικήσεων. Γι'αυτό
και τα υλικά του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια που προ-
βάλλουν αυτές τις διεκδικήσεις κα-
λώντας στην απεργία, κερδίζουν
τους εργαζόμενους.

Σάββας Κκονέ

Η
μέρα της πανεργατικής απεργίας έφτασε. Την Τετάρτη 30
Μάη χιλιάδες απεργοί θα διαδηλώσουν στους δρόμους όλης
της χώρας. Συγκοινωνίες, πλοία κι αεροπλάνα θα ακινητοποι-

ηθούν, εφημερίδες δεν θα τυπωθούν, ενώ ακόμα και εργάτες σε χώ-
ρους του σκληρού ιδιωτικού τομέα όπως οι λιμενεργάτες της Κόσκο
ή οι εργολαβικοί εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια, δηλώνουν τη
συμμετοχή τους στην απεργία. Το μήνυμα της δύναμης που έχουν οι
εργαζόμενοι για να τσακίσουν τα μνημόνια και τις πολιτικές τους δεν
θα μπορούσε να γίνει πιο ξεκάθαρο.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια καλεί σε απεργιακή συγκέν-
τρωση στις 10:30πμ στα Προπύλαια, προκειμένου να συγκροτήσει
ένα μπλοκ που θα βάζει την προοπτική της απεργιακής κλιμάκωσης

και της εργατικής εναλλακτικής που λέει ότι η μόνη "καθαρή έξοδος"
από τα μνημόνια, είναι το ξήλωμά τους. Καμιά ιδιωτικοποίηση, συλ-
λογικές συμβάσεις με αυξήσεις, μαζικές προσλήψεις, μόνιμη και
σταθερή δουλειά, λεφτά για τα ταμεία, όχι για τους τραπεζίτες και το
χρέος είναι οι διεκδικήσεις που προβάλλει το καλέσμα του Συντονι-
σμού. 

Στη συγκέντρωση μεταξύ άλλων καλούν ο Σύλλογος Εργαζόμενων
νοσοκομείου Άγιος Σάββας, ο Σύλλογος Εργαζόμενων νοσοκομείου
Αγλαΐα Κυριακού, το Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού του Υπ. Πολι-
τισμού, η ΠΟΣΠΕΡΤ, το Σωματείο Εργαζόμενων στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ, η
ΚΕΕΡΦΑ, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδας και η Πρωτοβουλία προ-
σφύγων από το στρατόπεδο στα Οινόφυτα.

ΑΘΗΝΑ Προπύλαια 10:30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ρωμαϊκή Αγορά 10πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Αγ.Βενιζέλου 10πμ

ΧΑΝΙΑ Πλ.Αγοράς 10πμ

ΠΑΤΡΑ Εργατικό Κέντρο 10πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Εργατικό Κέντρο 10πμ

ΒΟΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 9πμ

ΞΑΝΘΗ Εργατικό Κέντρο 10πμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Εργατικό Κέντρο 10πμ

ΛΑΡΙΣΑ Κεντρική Πλατεία 10.30πμ

ΝΑΟΥΣΑ Κεντρική Πλατεία 10.00πμ

XANIA ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ

ΕΡΤ

Δυναμώνουμε το απεργιακό κίνημα

Οι πρόσφυγες του κάμπ Οινόφυτων ζητάνε αλλη-
λεγγύη ενάντια στις απάνθρωπες συνθήκες διαβίω-
σης και να μεταφερθούν τώρα στην Αθήνα από το
απάνθρωπο γκέτο των Οινοφύτων. Την περασμένη
Παρασκευή 25/5 προχώρησαν σε κινητοποίηση δια-
μαρτυρίας στην αποκεντρωμένη διοίκηση του Πει-
ραιά ζητώντας την άμεση μεταφορά τους σε χώρο
με ανθρώπινες συνθήκες και σαν επόμενο βήμα ορ-
γανώνουν τη συμμετοχή τους στην απεργιακή δια-
δήλωση της 30 Μάη στα Προπύλαια.

ΟΙΝΟΦΥΤΑ



ΟΤΑ 

Συνεχίζουν οι
παρατασιούχοι

Ένα μήνα σε αντίσκηνα έξω από το
υπουργείο Εργασίας στην πλατεία Κλαυθ-
μώνος συμπληρώνουν οι απολυμένοι συμ-
βασιούχοι/παρατασιούχοι των ΟΤΑ που
απολύθηκαν κατά χιλιάδες σε όλη την Ελλά-
δα αφήνοντας τεράστια κενά στις υπηρε-
σίες των Δήμων όλης της χώρας. Την Τρίτη
29/5 την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη
πήγαινε στο τυπογραφείο οι αγωνιζόμενοι
απολυμένοι των ΟΤΑ στην πλ. Κλαυθμώνος
είχαν καλέσει σε Γενική Συνέλευση για να
αποφασίσουν τη στάση που θα κρατήσουν
κατά τη διάρκεια της απεργιακής συγκέν-
τρωσης στις 30/5.

“Το μήνυμά μας απλώνεται πανελλαδικά.
Στο κέντρο αγώνα των συμβασιούχων/παρα-
τασιούχων της πλατείας Κλαυθμώνος εκα-
τοντάδες είναι οι συνάδελφοι απ' όλη την
Ελλάδα που επικοινωνούν, μας στέλνουν τα
γιλέκα τους να τα κρεμάσουμε δίπλα στα δι-
κά μας και μας στέλνουν μηνύματα συμπα-
ράστασης. Έχουμε δεκάδες συναδέλφους
που έρχονται από την επαρχία κάθονται μαζί
μας μια, δυο και τρεις μέρες, μας στηρίζουν,
κρεμάνε το γιλέκο από την επαρχία δίπλα
στο δικό μας και στέλνουν μήνυμα συμπαρά-
στασης: «Παιδιά κρατάτε γερά. Πολεμάτε
και για εμάς, ο αγώνας είναι για όλους». Ξέ-
ρουμε πως για τους συναδέλφους στην
επαρχία δεν υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης
παρουσίας τους στην Αθήνα. Δεν υπάρχουν
ούτε τα χρήματα, ούτε η δυνατότητα χρό-
νου, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό που
έχουμε όλη αυτή τη συμπαράσταση και τη
στήριξη που μας δίνει κουράγιο να συνεχί-
σουμε”, αναφέρει η Μαργαρίτα Σελτσιώτη
από το Συντονιστικό των συμβασιούχων/πα-
ρατασιούχων της πλατείας Κλαυθμώνος.

Κέντρο αγώνα

Ήδη το δικό τους κέντρο αγώνα έχουν
φτιάξει οι συμβασιούχοι στην Κέρκυρα ενώ
αναμένεται να ακολουθήσουν η Θεσσαλονίκη,
η Καρδίτσα και η Κρήτη. Μιλώντας στην ΕΑ ο
Νίκος Βλάχος από τους συμβασιούχους/πα-
ρατασιούχους της Κέρκυρας που πρώτοι με-
τά την Αθήνα έστησαν κέντρο αγώνα έξω από
το δημαρχείο της Κέρκυρας, εξηγεί πως: 

“Τα κενά είναι τεράστια σε όλους τους Δή-
μους της χώρας. Ο διαγωνισμός που προκή-
ρυξαν ήταν στην ουσία ένας διαγωνισμός
μαϊμού. Σε όλη την Ελλάδα άνοιξε τεράστιες
τρύπες, ειδικά στον τομέα της καθαριότη-
τας. Απολύθηκαν χιλιάδες έμπειροι εργαζό-
μενοι. Και μιλάμε για προσωπικό που ήταν
στους δρόμους σε δουλειές πρώτης γραμ-
μής. Στην Κέρκυρα, κλείνουμε ήδη 9 μέρες
στις σκηνές έξω από το δημαρχείο. Η στήρι-
ξη που παίρνουμε από τον κόσμο είναι συγ-
κλονιστική. Έχουμε ανοίξει βιβλίο υπογρα-
φών ζητώντας από τον κόσμο να στηρίξει το
αίτημά μας για μονιμοποίηση και αυτός όλες
αυτές τις μέρες έχει πραγματικά δείξει την
απόφασή του να στηρίξει τον αγώνα μας. Εί-
μαστε εδώ και συνεχίζουμε μέχρι να δικαιω-
θούμε”, αναφέρει ο Ν. Βλάχος τονίζοντας
πως θα συμμετέχουν και στην απεργιακή
συγκέντρωση της Κέρκυρας στις 30/5.
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ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

Όχι στις συγχωνεύσεις
Οι συζητήσεις του Υπουργείου Παιδείας για την ίδρυση του «νέου Πανεπιστημί-

ου Ιωαννίνων» βαδίζουν προς το τέλος και το νομοσχέδιο ετοιμάζεται για ψήφιση. 

Το αντιεκπαιδευτικό αυτό νομοσχέδιο έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή την μείωση της χρηματοδότησης, την
μείωση προσωπικού, όπως επίσης και την συγχώνευση σχολών χωρίς να λαμ-
βάνεται υπόψιν η συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου τους, έχοντας ως αντί-
κτυπο στην ποιότητα σπουδών καθώς και στην αυτοδυναμία των πτυχίων μας.
Ο Φοιτητικός Σύλλογος της σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννί-
νων κινητοποιήθηκε και προέβη σε παρεμβάσεις σε σύγκλητο, πρυτανεία, κέν-
τρο και σε μονοήμερη κατάληψη της πρυτανείας, απαιτώντας την μη υλοποί-
ηση του νομοσχεδίου.

Την Πέμπτη 24/5, ο Φ.Σ συνεδρίασε και πήρε απόφαση για κατάληψη της πρυ-
τανείας και της σχολής Καλών Τεχνών από Τρίτη 29/5 έως και 1/6 ως διαμαρτυ-
ρία και καλεί κάθε φοιτητικό σύλλογο και σωματείο στο συντονιστικό που θα λά-
βει μέρος την Τρίτη 29/5 με σκοπό την συσπείρωση των φοιτητών προκειμένου
να οργανωθούν περαιτέρω συλλογικές ενέργειες-δράσεις. Από τη μεριά του
ΣΕΚ θα παρέμβουμε οργανωμένα στις διαδικασίες αυτές για να καλέσουμε τους
φοιτητές της Καλών Τεχνών να συμμετέχουν στην πανεργατική απεργία στις 30
Μάη, έτσι ώστε οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες να βρεθούμε μαζί στη μάχη
για το ξήλωμα των μνημονίων, και την παιδεία των αναγκών μας.

Λουίζα Γκίκα, Ιατρική Ιωαννίνων

Στην απεργία στις 30/5 καλεί και ο Σύλλο-
γος Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας
(ΣΣΕΤΕ). 

Μιλώντας στην ΕΑ η Ιωάννα Παυλοπούλου
συνταξιούχος της ΕΤΕ και μέλος του Συντονι-
σμού Ενάντια στα Μνημόνια τονίζει:

“Είναι δεδομένο πως η μάχη που δίνουμε για
να σώσουμε τον ΛΕΠΕΤΕ είναι κοινή με τους
χιλιάδες συνταξιούχους που ετοιμάζονται να
δουν τις συντάξεις τους να γκρεμίζονται αλλά

και με ολόκληρη την εργατική τάξη που στενά-
ζει κάτω από την μνημονιακή λαίλαπα. Δεν δε-
χόμαστε αυτά που θέλουν να κάνουν. 

Η συμμετοχή μας στην απεργία θα έπρεπε
να είναι δεδομένη. Ήδη, μετά την εξώθηση σε
παραίτηση του Φραγκιαδάκη, η νέα διοίκηση
της ΕΤΕ άνοιξε τα χαρτιά της και οι απαντή-
σεις είναι το ίδιο αδιάλλακτες. Η νέα διοίκηση,
προσωρινή ή όχι δεν το ξέρουμε, έστειλε μή-
νυμα πως δεν μιλάει για τίποτε άλλο παρά για

τη μεταφορά μας στο ΕΤΕΑΕΠ. Είναι αδιανόη-
το από τη μεριά του ΣΣΕΤΕ να υπάρχουν φω-
νές που μιλάνε ακόμα για διάλογο με την διοί-
κηση της ΕΤΕ. Διάλογο πάνω σε ποια βάση; Οι
συνταξιούχοι απέδειξαν και στην πράξη πως
δεν δέχονται καμιά περικοπή.

Η προσπάθεια από τη δική μας μεριά είναι
μία και συνεχής. Να πιέζουμε με τις κινητοποι-
ήσεις μας το Σύλλογο να βγαίνει σε αγωνιστι-
κές δράσεις. Αυτό κάναμε και την προηγούμε-
νη βδομάδα που εκατοντάδες συνταξιούχοι
συγκεντρωθήκαμε για άλλη μια φορά έξω από
το κεντρικό κτήριο της Τράπεζας στην Αιόλου
και το περικυκλώσαμε για ώρες σταματώντας
κάθε λειτουργία και αναγκάζοντας τον ΣΣΕΤΕ
να συμμετέχει. Νέα κινητοποίηση πραγματο-
ποιήσαμε σαν γυναίκες του ΛΕΠΕΤΕ (Γυναίκες
συνάδελφοι, σύζυγοι, αδερφές, κόρες ΛΕΠΕ-
Τούχων ανδρών) με συγκέντρωση ξανά την
Τρίτη 29/5 έξω από το κεντρικό της Αιόλου με
κεντρικό αίτημα: ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΟΣ ΛΕΠΕ-
ΤΕ!. Και επόμενο μεγάλο ραντεβού δεν είναι
άλλο από την μεγάλη Πανεργατική απεργία
στις 30/5”.

Με το «Νυστέρι» σε
Ιπποκράτειο και ΕΝΙΘ 

Εκλογές πραγματοποιούνται στο Σωματείο των εργαζόμενων
στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη 6
Ιούνη. Το ΝΥΣΤΕΡΙ, η πρωτοβουλία των αντικαπιταλιστών εργα-
ζόμενων στην Υγεία, συμμετέχει στις εκλογές στο Ιπποκράτειο
με την παράταξη Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή.

Υποψήφιοι στις εκλογές στο Ιπποκράτειο με την Αγωνιστική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή θα είναι οι: Τασούλα Βαχτσεβά-
νη-συμβασιούχος ΟΑΕΔ στο ακτινολογικό, Κώστας Γκένος-νοση-
λευτής στο γαστρεντερολογικό, Γιάννης Κούτρας-γιατρός ακτι-
νολόγος, Μήνα Σπανού-συμβασιούχος ΟΑΕΔ στο ακτινολογικό
και Αναστασία Χατζηνικολοπούλου-χειρίστρια ακτινολογικού.

Εκλογές θα πραγματοποιηθούν και στην Ένωση Νοσοκομει-
ακών Ιατρών Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ) την τρίτη 12 Ιούνη.

Μιλώντας στην ΕΑ ο Γιάννης Κούτρας γιατρός στο Ιπποκρά-
τειο και υποψήφιος στις εκλογές τόνισε: “Οι εκλογές στην
ΕΝΙΘ και στο Ιπποκράτειο έρχονται σε μια περίοδο που ο κό-
σμος στα νοσοκομεία δεν έχει σταματήσει να παλεύει με αιχμή
τους επικουρικούς και τους συμβασιούχους και τον αγώνα για
τη μονιμοποίηση όλων. Ειδικά με κεντρικό αίτημα τις μαζικές
μόνιμες προσλήψεις έχουν γίνει μια σειρά από κινητοποιήσεις
το προηγούμενο διάστημα.

Οι δυνάμεις του Νυστεριού μέσα από τη συμμετοχή τους στο
Συντονιστικό των Νοσοκομείων πανελλαδικά έχουν δώσει τη
μάχη σε όλα τα Καραβάνια της Υγείας στηρίζοντας μια σειρά
από κινητοποιήσεις και παίρνοντας και επιπλέον πρωτοβουλίες
για να στηρίξουμε όλες τις μάχες τοπικά νοσοκομείο το νοσο-
κομείο, όπου ξεσπάνε αγώνες.

Την Τετάρτη 30/5 κατεβαίνουμε στην Πανεργατική Απεργία
και ταυτόχρονα προσπαθούμε να οργανώσουμε τον κόσμο μέ-
σα στο νοσοκομείο ο οποίος θέλει να δώσει τη μάχη με αγωνι-
στικούς όρους. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο συγκροτήσαμε την
Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή και καλούμε τους
συναδέλφους στις εκλογές την ερχόμενη Τετάρτη 6 Ιούνη να
μας στηρίξουν σε αυτή την προσπάθεια”.

Σύσκεψη όλων των δυνάμεων που αναφέρονται στο Ενωτικό
Κίνημα για την Ανατροπή (ΕΚΑ) πραγματοποιείται την Τετάρτη
30/5 στις 7μμ στο νοσοκομείο Γεννηματάς για να συγκροτθεί
ένα δυνατό ανατρεπτικό ψηφοδέλτιο και στη Θεσσαλονίκη. Το
ΝΥΣΤΕΡΙ, που είναι από τις ιδρυτικές δυνάμεις του ΕΚΑ, θα δώ-
σει το παρών και σε αυτή τη μάχη θέλοντας να συσπειρώσει τις
πιο αγωνιστικές και ανατρεπτικές δυνάμεις των νοσοκομειακών
γιατρών.

ΣΣΕΤΕ Επόμενο βήμα η Πανεργατική

Τρίτη 29/5, Συγκέντρωση συνταξιούχων του ΛΕΠΕΤΕ

EΣΠΗΤ Ψηφίζουμε Αριστερή
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

Σε ψήφο ανατροπής με δυνάμωμα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, καλεί η
Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στις επερχόμενες εκλογές για την
ανάδειξη νέου ΔΣ στην Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού Τύπου
(ΕΣΠΗΤ). Οι εκλογές θα γίνουν στα γραφεία της Ένωσης στις 15 και 16 Ιούνη.

Στην προεκλογική διακήρυξή της, η Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή καλεί σε αλλαγή σελίδας στην Ένωση: “Ως «Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ», πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι του κλάδου έχουμε τη
δύναμη να βάλουμε φρένο και να ακυρώσουμε τα σχέδια αυτών που έχουν ρη-
μάξει τις ζωές μας. Φυσικά για αυτό το σκοπό, δεν αρκεί μόνο η ψήφος. Απαι-
τείται η συλλογική συστράτευση στις μαζικές διαδικασίες και η οργάνωση αγώ-
να από τη βάση, βήματα που θα μας καταστήσουν σαν κλάδο ικανό, μαζί με
όλο το εργατικό κίνημα που συνεχίζει να αντιστέκεται σε όλα τα μέτωπα, να
ανατρέψουμε τις επιθέσεις. Ωστόσο η ψήφος είναι σημαντική για μια ηγεσία
στην ΕΣΠΗΤ που θα έχει ακριβώς αυτή την προτεραιότητα: τους αγώνες και
την κλιμάκωσή τους, κι όχι τις «διαπραγματεύσεις» και τελικά τους συμβιβα-
σμούς με την κυβέρνηση και τους εργοδότες”.
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Σ
ε διήμερη μετατρέπουν την απεργία τα λεωφορεία και τα τρόλεϋ
της Αθήνας. Την Τετάρτη 30 Μάη συμμετέχουν στην Γενική Απερ-
γία με στάσεις εργασίας από την αρχή της βάρδιας έως τις 9πμ και

από τις 9μμ έως τη λήξη. Την Πέμπτη 31 Μάη έχουν προκηρύξει 24ωρη
απεργία. Στις απεργιακές κινητοποιήσεις στις 30/5 συμμετέχουν με
24ωρη απεργία και οι εργαζόμενοι στον ΟΣΕ πανελλαδικά, ενώ οι ναύτες
της ΠΕΝΕΝ και της ΠΝΟ θα κρατήσουν δεμένα τα καράβια στα λιμάνια
όλης της χώρας.

Οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης να ρίξει όλες τις αστικές συγκοινωνίες
στο Υπερταμείο, η είσοδος του ηλεκτρονικού εισιτήριου, αλλά και οι προ-
σπάθειες συρρίκνωσης του συγκοινωνιακού έργου όπως συμβαίνει με το
κλείσιμο του μεγαλύτερου αμαξοστάσιου της Αττικής στο Ελληνικό
έχουν ανάψει πλέον το πράσινο φως για τα σενάρια ιδιωτικοποίησης στις
αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας. Για αυτούς και πολλούς άλλους λό-
γους οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϋ ανακοίνωσαν και δεύ-
τερη μέρα απεργίας μια μέρα μετά την Πανεργατική. 

“Ένας από τους βασικούς λόγους της διήμερης απεργίας μας είναι η
έξωση που έχει ανακοινωθεί στο μεγαλύτερο αμαξοστάσιο της Αττικής
στο Ελληνικό λόγω της επένδυσης της Lamda Developments. Πρόκειται
για μια κίνηση απαξίωσης των αστικών συγκοινωνιών αφού μετατρέπει
όλες τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής σε νεκρό συγκοινωνιακό τοπίο
αποκλείοντας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους και νεολαία από τo βασικό
δίκτυο των λεωφορείων. Ήδη από την προηγούμενη Πέμπτη 24/5 κάνου-
με συμβολική κατάληψη ενημέρωσης του αμαξοστάσιου του Ελληνικού
θέλοντας με αυτό τον τρόπο να πιέσουμε την ηγεσία του υπουργείου να
σταματήσει να κωφεύει”, τόνισε στην ΕΑ ο Λεωνίδας Σκούλος Γ.Γ. του
Συνδικάτου Εργαζόμενων στον ΟΑΣΑ.

Το πέρασμα των αστικών συγκοινωνιών στο Υπερταμείο και η ξεκάθα-
ρη και χιλιοειπωμένη μνημονιακή κυβερνητική πρόθεση για ιδιωτικοποί-
ησή τους, έχει οδηγήσει σε πλήρη απαξίωση τη λειτουργία των συγκοι-
νωνιακών δικτύων. “Οι μεθοδευμένες πολιτικές τακτικές οδηγούν βήμα-
βήμα τις συγκοινωνίες σε οριακό σημείο, αυξάνουν την ταλαιπωρία σου
και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση σου”, τονίζεται στην ανακοίνωση
προς το επιβατικό κοινό που εξέδωσε το συνδικάτο των εργαζόμενων
στα λεωφορεία. “H έλλειψη προσωπικού, ανταλλακτικών, τροχαίου υλι-
κού καθώς και το πλήθος των παροπλισμένων λεωφορείων στα Αμαξο-
στάσια, είναι καθημερινότητα για τους εργαζόμενους. ... Θύματα αυτών
των αποφάσεων θα είμαστε πάλι εμείς οι εργαζόμενοι και εσείς οι επιβά-
τες”, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 

Όσον αφορά τα τρένα, την Τετάρτη 30 Μάη δεν θα κυκλοφορήσει κα-
νένα δρομολόγιο του Προαστιακού της Αθήνας, καθώς και κανένα δρο-
μολόγιο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ σε όλη την Ελλάδα λόγω 24ωρης απεργίας που
εξήγγειλε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Λόγω της 24ωρης
απεργίας της ΠΟΣ δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο προς το
Αεροδρόμιο.

ΜΕΤΡΟ

Μ
ε ψήφους 6 κατά της απεργίας και 4 υπέρ της απεργίας, οι δεξι-
οί συνδικαλιστές του ΜΕΤΡΟ μαζί με έναν αριστεριστή ψήφισαν
κατά της απεργίας στις 30/5. Η ανίερη συμμαχία κατάφερε να

απομονώσει τους εργαζόμενους του ΜΕΤΡΟ από την απεργιακή κλιμά-
κωση σε μια στιγμή μάλιστα που οι υπόλοιπες αστικές συγκοινωνίες κλι-
μακώνουν με επιπλέον 24ωρη απεργία στις 31/5. 

Η κατάντια του αντιαπεργιακού μετώπου έφτασε στο σημείο να μπλο-
κάρει και την συμμετοχή στην 24ωρη απεργία της 31/5 που έχουν προκη-
ρύξει Λεωφορεία και Τρόλεϋ, αφού αντί να χτυπήσουν μαζί αποφασίζον-
τας 24ωρη απεργία που θα παρέλυε την Αθήνα και θα έστελνε μήνυμα
συσπείρωσης  ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τελικά αποφάσισε να συμ-
μετέχει μόνο με στάσεις εργασίας και με το ΜΕΤΡΟ να δουλεύει και την
Πέμπτη, 9πμ με 9μμ. 

Οι εργαζόμενοι στο ΜΕΤΡΟ πρέπει να απομονώσουν το αντιαπεργιακό
μέτωπο και να επιβάλουν την αγωνιστική κλιμάκωση, όπως έκαναν ως τώ-
ρα, που υπήρξαν από τα πιο πρωτοπόρα κομμάτια του εργατικού απερ-
γιακού κινήματος.

Τ
εράστιες ουρές, χιλιάδες κό-
σμου σε ταλαιπωρία και αγω-
νία για τα χρήματα που έχουν

δώσει σε εξοφλημένους λογαρια-
σμούς στα ΕΛΤΑ, είναι η εικόνα που
βλέπει κανείς στα γκισέ της ΔΕΗ σε
όλες τις γειτονιές και τις πόλεις της
χώρας. 

Δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά φαί-
νεται σαν να χρωστάνε ένα, δύο ακό-
μα και τρεις λογαριασμούς, ενώ χι-
λιάδες είναι αυτοί που έχασαν την
έκπτωση του 15% που δίνει η ΔΕΗ
στους εμπρόθεσμους πελάτες της,
μόνο και μόνο επειδή πήγαν και πλή-
ρωσαν τους λογαριασμούς τους στο
κοντινότερο ταχυδρομείο, όπως έκα-
ναν για χρόνια. 

Πάνω από 60 εκατ. ευρώ πληρω-
μένων λογαριασμών της ΔΕΗ έχει
κρατήσει η διοίκηση των ΕΛΤΑ από
το 2017, όπως καταγγέλει στην ανα-
κοίνωσή της η Ένωση Διοικητικού
και Οικονομικού Προσωπικού της
ΔΕΗ (ΕΔΟΠ-ΔΕΗ), με αποτέλεσμα
να μην πιστώνονται τα εξοφληθέντα
ποσά στους λογαριασμούς των κα-
ταναλωτών. 

“Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, όταν
τα ΕΛΤΑ είναι πλέον ανταγωνιστής
της ΔΕΗ, δηλαδή πάροχος Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας”, συνεχίζει η ανακοί-
νωση της ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, φωτίζοντας το
άγριο πρόσωπο των ιδιωτικοποιήσε-
ων και του ανταγωνισμού.

Η διοίκηση των ΕΛΤΑ, μετά το μνη-
μονιακό άνοιγμα των δικτύων παρο-
χής ηλεκτρικής ενέργειας στην ελεύ-
θερη αγορά, αποφάσισε να δημιουρ-
γήσει την ΕΛΤΑ Ενέργεια και να ει-
σέλθει στην αγορά της παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος. Ήδη, όπως δια-
φημίζει η ίδια η εταιρία, από μηδενι-

κό μερίδιο αγοράς στα τέλη του
2017, το Μάρτη του 2018 η ΕΛΤΑ
Ενέργεια έχει μερίδιο αγοράς 0,7%.
Στην υπόθεση αυτή λοιπόν έχουμε
το παράδοξο: Τα ΕΛΤΑ που είναι ο
εισπράκτορας των λογαριασμών
ρεύματος τρίτων εταιρειών όπως η
ΔΕΗ είναι ταυτόχρονα και ανταγωνι-
στής της ΔΕΗ. 

Το ίδιο είχαμε δει και με το σκάν-
δαλο της εταιρίας Energa – Hellas
Power που επίσης παρακρατούσε το
ΕΕΤΗΔΕ (χαράτσι ακινήτων) για να
καλύψει τις δικές της ανάγκες σε
ρευστότητα.

“Φταίνε οι ΔΕΚΟ που λειτουργούν
με την νοοτροπία του αργοκίνητου
γραφειοκρατικού δημόσιου”, προπα-
γανδίζουν τα παπαγαλάκια της ελεύ-
θερης αγοράς, προσπαθώντας να
θολώσουν τα ήδη βρώμικα νερά των
ιδιωτικοποιήσεων, όμως η πραγματι-
κότητα είναι ακριβώς αντίστροφη. 

Ξεπουλήματα

Τόσο τα ΕΛΤΑ όσο και η ΔΕΗ
έχουν μπει σε τροχιά ιδιωτικοποί-
ησης. Τα ΕΛΤΑ είναι μια από τις ΔΕ-
ΚΟ που έχουν μπει στο Υπερταμείο
με σκοπό “την εξυγιάνση και την ολο-
κληρωτική ιδιωτικοποίησή τους”. Αλ-
λά και για τη ΔΕΗ, η ιδιωτικοποίηση
των λιγνιτικών μονάδων είναι ήδη νό-
μος του κράτους ανοίγοντας τη
στρόφιγγα για ακόμα μεγαλύτερα ξε-
πουλήματα. Την ίδια ώρα η αφαίμαξη
της ΔΕΗ συνεχίζεται με το άνοιγμα
της αγοράς σε ιδιωτικές εταιρίες πά-
ροχους ηλεκτρικής ενέργειας, πάνω
στο υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ.

“Η κατάντια με τα χιλιάδες νοικο-

κυριά να ψάχνουν τους πληρωμέ-
νους λογαριασμούς τους, είναι εικό-
να από το μέλλον. Η ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ θα σημάνει διάλυση της
ίδιας της παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας για τη χώρα, εργασιακή
εξαθλίωση για τους εργαζόμενους
και μεγάλες αυξήσεις στους κατανα-
λωτές. Τώρα είναι η ώρα η ΓΕΝΟΠ-
ΔΕΗ να μπει μπροστά και να οργα-
νώσει τη μάχη απέναντι στο ξεπού-
λημα της ΔΕΗ. Δυστυχώς από τη με-
ριά της ομοσπονδίας βλέπουμε μια
αδιανόητη αναμονή. Δεν υπάρχουν
άλλα περιθώρια για να περιμένουμε.
Χρειάζεται να οργανώσουμε την αν-
τίσταση”, αναφέρει ο Σαράντος Αλε-
ξανδρής μέλος του Δ.Σ. του Σωμα-
τείου Ορυχείων - Σταθμών ΔΕΗ Με-
γαλόπολης.

Οι ιδιωτικοποιήσεις σε όλες τις
ΔΕΚΟ μετατρέπουν τις δημόσιες επι-
χειρήσεις σε αρπακτικά της αγοράς
που νοιάζονται μόνο για κέρδη και
τζίρους. Το σύνθημα που φωνάζουν
οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ στις απερ-
γίες τους, “Ρεύμα φθηνό, ΔΕΗ για το
λαό”, μπορεί εύκολα να μετατραπεί
σε “ταχυδρομείο φθηνό, ΕΛΤΑ για το
λαό”, “Νερό φθηνό, ΕΥΔΑΠ για το
λαό”, “Εισιτήριο φθηνό, ΟΑΣΑ και
ΜΕΤΡΟ για το λαό”. Τα δημόσια αγα-
θά ανήκουν στο λαό και οι μόνοι που
μπορούν να εξασφαλίσουν πως δεν
θα μετατραπούν σε εμπορεύματα
στο όνομα του κέρδους των λίγων
ιδιωτών, οι μόνοι που μπορούν να
σταματήσουν την κατρακύλα των
ιδιωτικοποιήσεων, είναι οι εργαζόμε-
νοι στις ΔΕΚΟ με τους αγώνες τους.

Κυριάκος Μπάνος

ΔΕΗ ΚΑΙ ΕΛΤΑ

Μάχες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις



Νο 1326, 30 Μάη 2018 Το αντιφασιστικό κίνημασελ.8 εργατικη αλληλεγγυη

Μ
αζική αντιφασιστική κινητοποίηση

από εκατοντάδες αγωνίστριες και

αγωνιστές έγινε την Παρασκευή

25/5 στο Νέο Ηράκλειο. Η διαδήλωση αυ-

τή ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς
δράσεων που έχουν γίνει στην περιοχή

(συνελεύσεις, μικροφωνικές, αφισοκολλή-

σεις). Στόχος των κινητοποιήσεων, όπως

είχε συζητηθεί στις συνελεύσεις, ήταν το

άνοιγμα στον κόσμο της γειτονιάς του
Ηρακλείου αλλά και της ευρύτερης περιο-

χής, η ενωτική δράση και το σταμάτημα

της προσπάθειας των φασιστών να πα-

ρέμβουν σε σχολεία.

Μετά τις επιθέσεις και την εμφάνιση να-
ζιστικών συνθημάτων στη γειτονιά, αλλά
και την πρόσφατη φασιστική επίθεση στον
Μπουτάρη, ντόπιοι και μετανάστες εργά-
τες απέδειξαν ότι τα αντιφασιστικά αντα-
νακλαστικά είναι οξυμένα σε κάθε γειτο-

νιά και δεν υπάρχει περιθώριο να αφεθεί
ούτε πόντος στους φασίστες να επανεμ-
φανιστούν. Η πορεία πέρασε από τους
δρόμους του Ηρακλείου, καθώς και από
την κεντρική λεωφόρο, δίνοντας ηχηρό
μήνυμα ότι σε αυτές τις γειτονιές δε χω-
ράει ο φασισμός. Στην κινητοποίηση συμ-
μετείχαν και πολλοί μαθητές και μαθή-
τριες.

Διαδήλωσαν οργανωμένα με πανό η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΟΡΜΑ, ο Αντιφασι-
στικός Συντονισμός Μαρουσιού, η ΛΑΑΑΣ,
οι Εργατικές Λέσχες Ν.Ιωνίας, Κυψέλης,
Πατησίων και Γαλατσίου και η ΑΠ Ροσι-
νάντε. Αγωνιστές και αγωνίστριες της
ΚΕΕΡΦΑ κάλεσαν όλο τον κόσμο στον
επόμενο μεγάλο σταθμό, την πανεργατική
απεργία 30 Μάη, όπου το αντιφασιστικό
κίνημα μαζί με τους εργάτες θα δώσουν
τη συνέχεια της μάχης ενάντια στους φα-
σίστες και τα μνημόνια.

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ  Όλοι στο δρόμο ενάντια στον φασισμό

Ε
κατοντάδες θεσσαλονικείς, κό-
σμος της αριστεράς, εργαζόμε-
νοι/ες και νέοι/ες της πόλης,

αψήψησαν την ισχυρή βροχή και αντα-
ποκρίθηκαν στην αντιφασιστική συγκέν-
τρωση που καλέστηκε την περασμένη
Τετάρτη 23/5 στο Λευκό Πύργο για να
καταδικαστεί η φασιστική επίθεση κατά
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη
Μπουτάρη. Δυναμική ήταν η παρουσία
της ΚΕΕΡΦΑ, η οποία έδωσε τον τόνο
της καταδίκης των φασιστών, με συνθή-
ματα όπως «ποτέ ξανά φασισμός»,
«Θεσσαλονίκη πόλη αντιφασιστική,
ενάντια στο ρατσισμό και τους νεοναζί»,
«είτε με ήλιο, είτε με βροχή, τσακίστε
τους φασίστες και τη Χρυσή Αυγή». 

Το τραπεζάκι με τις προκηρύξεις και
τα υλικά της ΚΕΕΡΦΑ ήταν το κέντρο
όπου άνοιγε όλη η συζήτηση για την
επίθεση. Κοινός τόπος ήταν ότι η επίθε-
ση κατά του Μπουτάρη στοχεύει εναν-
τίον όλων όσων παλεύουν ενάντια στο
ρατσισμό, την καταπίεση και τους υμνη-
τές του Ολοκαυτώματος. Η συζήτηση
άνοιξε και γύρω από τις ευθύνες της
αστυνομίας, και την ανάγκη να καταδι-
καστούν οι φασίστες. Ανάρπαστα έγιναν
τα αυτοκόλλητα της ΚΕΕΡΦΑ, ενώ οι
συγκεντρωμένοι καταχειροκρότησαν
όταν ανακοίνωσε ότι οι τρεις από τους
τέσσερις συλληφθέντες καταδικάστη-
καν μετά από αυτόφωρη διαδικασία σε
14 και 21 μήνες φυλάκισης. Σημαντικό
κρατούμενο είναι το γεγονός ότι το δι-
καστήριο έκανε λόγο για οργανωμένη
επίθεση. Μετά τη συγκέντρωση, ακο-
λούθησε πορεία της ΚΕΕΡΦΑ στους
δρόμους της πόλης, που κατέληξε στο
Δημαρχείο της πόλης.

Δύο ημέρες αργότερα, την περασμέ-
νη Παρασκευή 25/5, η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με

την ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετείχε στη συγκέν-
τρωση που καλούσαν αντιρατσιστικές
οργανώσεις. Οι διαδηλωτές βάδισαν στο
κέντρο της πόλης, φωνάζοντας συνθή-
ματα για την καταδίκη των νεοναζί και
ενάντια στο ρατσισμό.

Η ΚΕΕΡΦΑ ανανέωσε το ραντεβού για
την Πανεργατική Απεργία στις 30 Μάη
στη συγκέντρωση 10πμ Φιλίππου και
Αγνώστου Στρατιώτου.

Τα άμεσα αντανακλαστικά του αντιφα-
σιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος
ήταν αυτά που εξασφάλισαν ότι θα τη-
ρηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου όπου
έχουμε ήδη τις πρώτες καταδίκες· αλλά
όχι μόνο αυτό: οι συλλήψεις έχουν πλέ-
ον φτάσει τις 11, ανάμεσά τους και ένας
αστυνομικός που ερευνάται αν ήταν από
αυτούς που έδωσαν το παράγγελμα για
την επίθεση. Ήδη έχει αποκαλυφθεί η
σύνδεση του ενός από τους δράστες με
τη νεολαία της ΧΑ, και η επικοινωνία του
με τον υπόδικο Κασιδιάρη. Είναι ολοφά-
νερο ότι οι εξελίξεις αυτές δεν οφείλον-
ται ούτε στην ταχύτητα της αστυνομίας
και της δικαστικής εξουσίας, ούτε στη
δράση των τοπικών και κεντρικών φορέ-
ων.

Η μαζική και ενωτική κινητοποίηση του
αντιφασιστικού κινήματος είναι ο μόνος
τρόπος να σταματήσουμε τις φασιστικές
ομάδες που προσπαθούν να συνεχίσουν
την εγκληματική τους δράση φορώντας
τη μάσκα πότε του «αγανακτισμένου γο-
νιού» στο Ωραιόκαστρο, πότε του «οπα-
δού» στον εμπρησμό της libertatia, πότε
του «Πόντιου πατριώτη». Παράλληλα εί-
ναι ο μόνος τρόπος να καταδείξουμε τις
σχέσεις τους με τη ΧΑ, να κλείσουμε τα
γραφεία της και στη Θεσσαλονίκη, να
τελειώνουμε με τους φασίστες!

Ευκλείδης Μακρόγλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Δυναμικές αντιφασιστικές
συγκεντρώσεις κατά της επίθεσης στον Μπουτάρη 

Θεσσαλονίκη, 23/5

Θεσσαλονίκη, 25/5

Ν. Ηράκλειο, 25/5
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Τσακίστε 
τους φασίστες

Η
επίθεση και ο ξυλοδαρμός του Γ. Μπουτάρη, δημάρχου της Θεσ-
σαλονίκης, το Σάββατο 19 Μάη είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας
οργανωμένης φασιστικής επίθεσης. Δεν ήταν «αυθόρμητο ξέ-

σπασμα οργής», δεν ήταν παραστράτημα κάποιων θερμόαιμων. Τα στοι-
χεία που προκύπτουν κάθε μέρα που περνάει κάνουν ακόμα πιο σαφή
αυτή τη διαπίστωση. 

Μετά την κατακραυγή που ξεσηκώθηκε, η αστυνομία αναγκάστηκε να
ταυτοποιήσει κάποιους από τους δράστες και να τους στείλει στο δικα-
στήριο. Ο ένας από αυτούς είχε συμμετέχει στην επίθεση των φασιστι-
κών ομάδων στο περσινό Gay Pride στη Θεσσαλονίκη. Δυο από τους συ-
νεργούς του φιγουράρουν και στο βίντεο από την επίθεση στον Μπουτά-
ρη. Η ίδια ομάδα πρωταγωνιστούσε σε επεισόδια κατά τη διάρκεια του
συλλαλητηρίου για το μακεδονικό τον Γενάρη. 

Ένας ακόμα από τους «ταυτοποιημένους» είναι εν ενεργεία αστυνομι-
κός που υπηρετεί στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Οι
σχέσεις των φασιστικών συμμοριών και ιδιαίτερα της Χρυσής Αυγής με
την Αστυνομία είναι πλέον περιβόητες όσο κι αν ο Τόσκας δήλωνε στις
αρχές Μάρτη ότι «δεν υπάρχει χρυσαυγίτικη διείσδυση στην αστυνομία».

Η κατάθεση του Μπουτάρη στο δικαστήριο αναδεικνύει τον οργανωμέ-
νο, προετοιμασμένο χαρακτήρα της επίθεσης. 

Γίνεται μια ολόκληρη προσπάθεια να υποβαθμιστεί αυτή η εικόνα. Οι
συλληφθέντες πάνε στα δικαστήρια και δηλώνουν ότι «παρασύρθηκαν
από το πλήθος», ήταν η «κακιά στιγμή». Μια από τις πρώτες ειδήσεις για
τους δράστες που αναπαράχθηκε με αστραπιαία ταχύτητα αφορά τον
36χρονο «ομογενή εκ Γεωργίας» (πριν δυο τρεις μέρες θα ήταν «αδελφός
Πόντιος») που διέρρηξε ένα κρεοπωλείο λίγες ώρες μετά την επίθεση. 

Συγκάλυψη

Παρόμοιες προσπάθειες υποτίμησης και συγκάλυψης είχαμε όταν οι
ναζί της Χρυσής Αυγής δολοφονούσαν τον Σ. Λουκμάν και τον Π. Φύσσα.
Καμιά σχέση δεν έχουμε με φασιστικές οργανώσεις έλεγαν, έγινε ένας
καυγάς, «θόλωσε» το μυαλό. Άλλωστε οι ακροδεξιές συμμορίες πάντα
στρατολογούσαν «στρατιώτες» και «αξιωματικούς» από κυκλώματα, που
συνδύαζαν την «εθνική δράση» με κάθε είδους βρωμοδουλειές. Να θυ-
μηθούμε τον Γκοτζαμάνη και τον Εμμανουηλίδη, τους φυσικούς αυτουρ-
γούς της δολοφονίας του Λαμπράκη τον Μάη του 1963. Και βέβαια το
πλούσιο «βιογραφικό», για παράδειγμα, του Λαγού της Χρυσής Αυγής.

Τα εθνικιστικά συλλαλητήρια του Γενάρη και του Φλεβάρη έπαιξαν το
ρόλο του θερμοκηπίου και της ομπρέλας για τη δράση των φασιστικών
συμμοριών. Στη Θεσσαλονίκη η κατάληψη της Λιμπερτάτια κάηκε από
«αγανακτισμένους πολίτες», φασίστες. Στην Αθήνα ο φύρερ Μιχολαλιά-
κος έκανε εμφάνιση περιστοιχισμένος από τα πρωτοπαλίκαρα της συμ-
μορίας του. 

Και αυτές τις επιλογές συνεχίζει να τις υπερασπίζεται η ΝΔ κι ο Μη-
τσοτάκης, όσο κι αν προσπαθούν να θολώσουν τα νερά με φραστικές
καταδίκες της επίθεσης στον Μπουτάρη ή προσπαθώντας να ζητήσουν
και τα ρέστα από την Αριστερά που «ενθαρρύνει την παράνομη βία». Την
ίδια ώρα που ο Καμπόσος, ο δεξιός δήμαρχος του Άργους και μέλος της
ΠΕ της ΝΔ, έπαιρνε άφεση αμαρτιών για τη δήλωση «Αυτή είναι η μοίρα
των προδοτών», ο Μητσοτάκης απαιτούσε από το βήμα της βουλής να
«απελευθερωθούν» εκτός από τα Εξάρχεια -φυσικά- και τα «πανεπιστή-
μια και τα κατειλημμένα κτίρια». 

Όποιοι ψάχνουν για που επωάζεται το «αυγό του φιδιού» ας μη το ανα-
ζητούν λοιπόν στον «λαϊκισμό» ή στα «ένστιχτα του όχλου». Ας το αναζη-
τήσουν στους Άνθιμους και τους πολιτευτές της δεξιάς, τους «τουρκο-
φάγους» κάθε λογής που δίνουν χώρο στους φασίστες. 

Η επίθεση στον Μπουτάρη είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Το λιντσά-
ρισμα του δημάρχου της Θεσσαλονίκης ήταν μήνυμα ότι κουμάντο πλέον
στην πόλη κάνουν τα «τάγματα εφόδου» και οι «ομάδες κρούσης» των φα-
σιστικών συμμοριών. Αν οι φασίστες έχουν «χώρο» να χτυπάνε το δήμαρχο,
τι θα πρέπει να φοβούνται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, LGBTQ άτομα,
οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες των συνδικάτων, της Αριστεράς;  

Το καθήκον της Αριστεράς είναι να δώσει έκφραση στην αγανάκτηση
της πλειοψηφίας, στην Θεσσαλονίκη και παντού, που σιχαίνεται τους φα-
σίστες και ανησυχεί για τη δράση τους. Η ΚΕΕΡΦΑ έδωσε δείγμα γρα-
φής σε αυτή την κατεύθυνση.

Λέανδρος Μπόλαρης

STOP στην
εθνικιστική υστερία
Ο

ι διαπραγματεύ-
σεις ανάμεσα
στις κυβερνή-

σεις της Ελλάδας και
της Μακεδονίας, που
κορυφώνονται αυτές τις
μέρες, δεν γίνονται για
"το όνομα" της γειτονι-
κής χώρας. Ούτε τα
συλλαλητήρια που διορ-
γανώνει "σε όλη τη χώ-
ρα" η ακροδεξιά "Επι-
τροπή αγώνα για την
ελληνικότητα της Μακε-
δονίας" γίνονται για το
όνομα. Όλοι έχουν τις
δικές τους "κρυφές"
ατζέντες. Κρυφές και
άθλιες ατζέντες, για την
ακρίβεια.

Ο στόχος της "Επιτρο-
πής Αγώνα" είναι δύσκο-
λο να κρυφτεί: η δημι-
ουργία ενός νέου ακρο-
δεξιού πόλου στην Ελ-
λάδα, μιας νέας, "σοβα-
ρής" Χρυσής Αυγής που
δεν θα έχει τη ρετσινιά
του υπόδικου και θα
μπορεί να συμμετέχει πιο ενεργά
στην κεντρική πολιτική σκηνή. Η
"Επιτροπή" δημιουργήθηκε από την
συγχώνευση των δυο πρωτοβου-
λιών που οργάνωσαν στις αρχές της
χρονιάς τα συλλαλητήρια στην Θεσ-
σαλονίκη και την Αθήνα. Τα μέλη
της περιλαμβάνουν απόστρατους
αξιωματικούς, παλιά στελέχη της
ακροδεξιάς και διάφορα "πατριωτι-
κά" ψώνια. Η Νίνα Γκατζούλη, που
δηλώνει "Γενική Συντονίστρια Παμ-
μακεδονικών Οργανώσεων Υφηλίου"
είναι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα
της επιτροπής. Ο "μύθος" περί
ύπαρξης Μακεδονικού έθνους, έλε-
γε στη συνέντευξη τύπου που είχε
δώσει η επιτροπή τον Φλεβάρη,
"χρηματοδοτείται από τον Τζορτζ
Σόρος". Ο Γεώργιος Τάτσιος, πρό-
εδρος της "Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Πολιτιστικών Συλλόγων Μακε-
δόνων" κατήγγειλε (στην ίδια συνέν-
τευξη) ότι οι "Σκοπιανοί" πληρώνουν
ορχήστρες για να τραγουδούν στην
ακατονόμαστη και ανύπαρκτη μακε-
δονική γλώσσα παραδοσιακά τρα-
γούδια εδώ στην Ελλάδα. 

Η "Επιτροπή" δηλώνει ότι δεν
έχει σχέσεις με κόμματα. Η Χρυσή
Αυγή, όμως, ήταν παρούσα στο
συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης "αγκά-
λιασε" το συλλαλητήριο στην Αθή-
να, μιλώντας για "εντυπωσιακή
συμμετοχή (που) αποδεικνύει την

ιδιαίτερα μεγάλη ευαισθησία της
κοινωνίας στο θέμα της ονομασίας
των Σκοπίων...". 

Συρφετός

Η "Επιτροπή" και ο δεξιός και
ακροδεξιός συρφετός που σέρνει
γύρω της κατηγορεί την κυβέρνη-
ση για "εθνική μειοδοσία". Κανένα
όνομα, λέει, που θα περιλαμβάνει
τον όρο Μακεδονία, με οποιοδήπο-
τε άλλο προσδιορισμό (Νέα, Άνω,
του Βαρδάρη κλπ) δεν μπορεί να
γίνει αποδεκτό. Στην πραγματικό-
τητα, όμως, η "εθνική μειοδοσία" εί-
ναι το τελευταίο πράγμα για το
οποίο θα μπορούσε να κατηγορή-
σει κανείς τον Νίκο Κοτζιά και την
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η
πολιτική τους είναι όχι μόνο συνέ-
χεια αλλά και κλιμάκωση της πολε-
μοκάπηλης, εκβιαστικής πολιτικής
που έχουν εφαρμόσει όλες οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις τις τρεις
τελευταίες δεκαετίες.

Το όνομα δεν ήταν ποτέ το πραγ-
ματικό πρόβλημα ανάμεσα στις
σχέσεις των δυο χωρών. Ακόμα και
η ίδια η διάρκεια των τελευταίων
διαπραγματεύσεων δείχνει πόσο
παράλογη και ψεύτικη είναι η ταμ-
πέλα της "ονοματολογίας". Ακόμα
και τον τηλεφωνικό κατάλογο να
διάβαζαν για να βρούνε όνομα θα
είχαν τελειώσει μετά από τόσες συ-
νεδριάσεις και τόσα ταξίδια...

Η Ελλάδα διεκδικεί τη
θέση του "νονού" της
γειτονικής χώρας -με
την διπλή έννοια: και με
την έννοια του ονοματο-
δότη και με την έννοια
του μαφιόζου αρχηγού.
Στην ουσία αυτό που λέ-
ει ο Κοτζιάς και μαζί
όλος ο επίσημος πολιτι-
κός κόσμος είναι ότι η
γειτονική μας χώρα δεν
θα μπορεί να αποφασί-
ζει τίποτα -ούτε το σύν-
ταγμα, ούτε τα σύμβολα
της σημαίας της, ούτε
το ίδιο της το όνομα χω-
ρίς την έγκριση της Αθή-
νας. Και χωρίς -κυρίως-
να πληρώσει για τα αν-
ταλλάγματα.

Το "μακεδονικό" είχε
πέσει για πολλά χρόνια
στην αφάνεια. Η Ελλάδα
είχε καταφέρει μεν να
επιβάλλει επίσημα το
όνομα "Πρώην Γιουγ-
κοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας". Και οι
ελληνικές εταιρείες (με

πρώτες και καλύτερες όπως πάντα
τις τράπεζες) είχαν καταφέρει να
"κατακτήσουν" την αγορά "των Σκο-
πίων". Αλλά στους μη επίσημους
χάρτες (πχ τους χάρτες των αερο-
πορικών εταιρειών) η χώρα κατονο-
μάζεται με το πραγματικό της όνο-
μα: Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Αυτό που αναζωπύρωσε τη συζή-
τηση ήταν το σχέδιο του ΝΑΤΟ, κά-
τω από το πρίσμα της κρίσης στη
Μέση Ανατολή, να εντάξει τη Μακε-
δονία στη δύναμή του. Η άρχουσα
τάξη στην Ελλάδα είδε την εξέλιξη
αυτή σαν μια ευκαιρία: τώρα λέει η
κυβέρνηση έχει έρθει η ώρα να
κλείσουμε το ζήτημα -αφού όμως
πρώτα εισπράξουμε τα ανταλλάγ-
ματα. 

Αυτό είναι το πραγματικό περιε-
χόμενο της διαπραγμάτευσης: τα
ανταλλάγματα. 

Οι εργάτες, οι νέοι, οι απλοί άν-
θρωποι, οι φτωχοί δεν έχουμε κα-
νένα λόγο να στηρίξουμε την κυ-
βέρνηση σε αυτό τον εκβιασμό. Τα
ανταλλάγματα δεν είναι για εμάς:
είναι για τους τραπεζίτες, τους
εφοπλιστές, του μεγαλεμπόρους,
τους βιομηχάνους. Το μόνο που θα
δώσουν σε εμάς θα είναι ο λογα-
ριασμός για αυτά τα ανταλλάγματα
-οι θυσίες για να πετύχουμε "αυτόν
τον εθνικό στόχο".

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Η
άνοδος του Χίτλερ στη Γερ-
μανία πάτησε πάνω στην κρί-
ση της περιόδου του Μεσο-

πολέμου. Ξεκίνησε τον Οκτώβρη του
1929 και μέσα σε ένα διάστημα τεσ-
σάρων μόλις χρόνων επιταχύνθηκε
με απίστευτους ρυθμούς.

Το 1928 υπήρχαν λιγότερο από ένα
εκατομμύριο άνεργοι στη χώρα, το
1932 ήταν επτά με οκτώ εκατομμύ-
ρια. Το ένα τρίτο της εργατικής τά-
ξης ήταν χωρίς δουλειά. Το κοινωνι-
κό κράτος διαλύθηκε ολοκληρωτικά,
μέσω μια δεξιάς, αντιδραστικής, κα-
θολικής κυβέρνησης με τη στήριξη
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος
(SPD). Το SPD εξέλεγε τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας από το 1928 μέχρι
το 1930. Το 1930 έχασε την πλειοψη-
φία στη Βουλή και έτσι ο Μπρύνινγκ,
ένας δεξιός, καθολικός χριστιανός
ήρθε στην εξουσία. Το SPD τον στή-
ριξε με την άποψη ότι είναι το μικρό-
τερο κακό σε σχέση με τον Χίτλερ.

Ποια ήταν η πολιτική των δύο μεγά-
λων εργατικών κομμάτων της δεκαε-
τίας του ’20, του Σοσιαλδημοκρατι-
κού Κόμματος (SPD) και του Κομμου-
νιστικού Κόμματος (KPD); Μέχρι το
1930, το SPD απέρριπτε κάθε πιθανό-
τητα ανόδου των ναζί στην εξουσία.
Ήταν αισιόδοξοι φαταλιστές. Υπήρχε
ένα ρητό του SPD τότε που έλεγε ότι
«το σοσιαλισμό στην πορεία του δε
θα μπορέσουν να τον σταματήσουν
ούτε τα γαϊδούρια ούτε τα βόδια». Τί-
ποτα και κανείς δεν μπορεί να σταμα-
τήσει τους σιδερένιους νόμους της
ιστορίας, ήταν η λογική του. Το 1928
ο ιδεολογικός υπεύθυνος του SPD εί-
χε βγάλει ένα σχετικό λόγο, υποστη-
ρίζοντας πως σε ένα αναπτυγμένο
βιομηχανικό κράτος όπως η Γερμανία
δεν υπάρχει τόσο μεγάλο κομμάτι
λούμπεν προλεταριάτου και άρα ούτε
και ο κίνδυνος της ανόδου του φασι-
σμού όπως στην Ιταλία.

Στις εκλογές του 1930, ενάμιση
χρόνο μετά το ξέσπασμα της μεγά-
λης κρίσης, το ναζιστικό κόμμα, από
2,6% το 1928, ανέβηκε στο 18,3%. Το
SPD υποχώρησε από το 29,8% στο
24,5%. Ενώ το KPD από το 10,6% το
1928 ανέβηκε στο 13,1%. Το KPD
γιόρτασε το αποτέλεσμα σα μια τερά-
στια νίκη. Στην πραγματικότητα, ήταν
μια τεράστια ήττα. Αν αθροίσει κανείς
τα ποσοστά των δύο κομμάτων, από
το 40,4% το 1928, είχαν πέσει στο
37,6%, ενώ αντίθετα οι φασίστες εί-
χαν ανέβει. Έτσι, το 1930 έφτασε το
SPD να αναγνωρίσει τον κίνδυνο του
φασισμού, αλλά αρνήθηκε να κινητο-
ποιήσει τη βάση του έτσι ώστε μαζί
με τα άλλα εργατικά κόμματα και ειδι-
κά με το KPD, να κατέβει στο δρόμο
και να αντιμετωπίσει τους ναζί.

Ο Όττο Βελς, ο επικεφαλής της
κοινοβουλευτικής ομάδας του SPD,
έλεγε το 1930 ότι οι κομμουνιστές
και οι φασίστες είναι αδέρφια. Δυο
χρόνια νωρίτερα, ο Στάλιν, όταν ει-
σηγήθηκε την αλλαγή πολιτικής στην
Τρίτη Διεθνή, την πολιτική που ξέ-
ρουμε σαν «τρίτη περιοδος», έλεγε

ότι οι Σοσιαλδημοκράτες και οι φασί-
στες είναι δίδυμοι αδελφοί. Έτσι το
SPD, ενώ αναγνωρίζει από το 1930
τον κίνδυνο των ναζί, ελπίζει ότι αυ-
τός που θα τους σταματήσει είναι το
κράτος.

Από το 1930 και μετά, βέβαια, το
SPD και τα συνδικάτα χτίζουν ένο-
πλες ομάδες περιφρούρησης, έναν
πραγματικό στρατό 700.000 εργα-
τών. Και το ΚPD είχε χτίσει αντίστοι-
χες ένοπλες ομάδες περιφρούρησης
με οργανωμένους 200.000 εργάτες.
Το 1933, οι ναζί είχαν καταφέρει να
φτάσουν τον αριθμό των ταγμάτων
εφόδου στις 200.000. Την ίδια εποχή
η κυβέρνηση της Πρωσίας, του με-
γαλύτερου κρατιδίου τότε και στην
Δυτική και στην Ανατολική Γερμανία,
ελεγχόταν από το SPD. Αυτό σήμαι-
νε ότι 80.000 καλά εκπαιδευμένοι και
εξοπλισμένοι αστυνομικοί του πρω-
σικού κράτους βρίσκονταν κάτω από
τις διαταγές μιας σοσιαλδημοκρατι-
κής κυβέρνησης. Και η αποστολή
τους υποτίθεται πως ήταν ότι σε πε-
ρίπτωση πραξικοπήματος από τα δε-
ξιά, αυτοί οι αστυνομικοί θα υπερα-
σπίζονταν τη νομιμότητα και την
ύπαρξη των συνδικάτων και του σο-
σιαλδημοκρατικού κόμματος.

Πραξικόπημα

Στις 21 Ιούλη 1932 έγινε μια τέτοια
απόπειρα πραξικοπήματος στην
Πρωσία ενάντια στη σοσιαλδημοκρα-
τική κυβέρνηση. Ήταν ένα πραξικό-
πημα από τα πάνω. Ο Χίντενμπουργκ,
ο δεξιός πρόεδρος της Γερμανίας,
κατήργησε την κυβέρνηση με έναν
τελείως αντισυνταγματικό τρόπο.
Υπήρξε απόπειρα απάντησης στο
πραξικόπημα σε όλη τη Γερμανία εκ
μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Το
KPD κάλεσε σε γενική απεργία. Αλλά
όλες αυτές οι εξοπλισμένες ομάδες
των διαφορετικών κομμάτων και των
συνδικάτων περίμεναν μάταια, επί
τρεις μέρες, εντολή από το Βερολίνο
να κατέβουν στους δρόμους χωρίς
αυτή να έρθει ποτέ. Αμέσως μετά, ο
Γκαίμπελς έγραφε στο σημειωματά-
ριό του: «Αν κάποιος σε αυτή, την
ύστατη ώρα, αποφασίσει να δώσει τη
μάχη, μπορεί να έχει μια ελπίδα να
κερδίσει. Αν αποφασίσει να καταθέ-
σει τα όπλα, τότε δεν υπάρχει κανείς
που μπορεί να τον βοηθήσει». Έτσι
λοιπόν, η ιδέα ότι ο στρατός, η δι-
καιοσύνη, η αστυνομία, γενικά το
κράτος, θα αποτελέσει εμπόδιο για
τους φασίστες αποδείχτηκε μια μεγά-
λη αυταπάτη. Ήταν η αποφασιστική
ήττα του αντιφασισμού από τα πάνω.

Ποια ήταν η πολιτική του ΚPD;
Υπήρξε μια υποτιθέμενη αριστερή
στροφή στο κομμουνιστικό κίνημα το
1928, αυτή που ονομάζεται «τρίτη
περίοδος». Η πρώτη περίοδος υποτί-
θεται ότι ήταν η περίοδος της επανά-
στασης που ξεκίνησε με τη Ρώσικη
Επανάσταση το 1917. Η δεύτερη πε-
ρίοδος ήταν από το 1924-5 έως το
1928 που χαρακτηριζόταν ως περίο-
δος σταθεροποίησης του καπιταλι-

σμού και της αστικής πολιτικής. Και
το Γενάρη του 1928 του ήρθε του
Στάλιν η ιδέα ότι τώρα μπορεί να
ανοίξει μια νέα, τρίτη περίοδος. Εκεί-
νη η περίοδος ήταν η καλύτερη για
τη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, δεν
υπήρχε κανένα σημάδι κρίσης, ήταν
η μεγαλύτερη περίοδος σταθερότη-
τας. Το αποτέλεσμα ήταν ολόκληρο
το κομμουνιστικό κίνημα να σπρω-
χτεί σε μία πυρετώδη κινητοποίηση
που σήμαινε ότι με έναν αριστερίστι-
κο τρόπο έσπασε κάθε δεσμό με
τους Σοσιαλδημοκράτες και τα συν-
δικάτα. Ήταν το τέλος της πολιτικής
του ενιαίου μετώπου. Το αποτέλεσμα
ήταν ότι από τότε το ΚPD άρχισε να
αποκαλεί το SPD «σοσιαλφασιστικό».
Αυτό σε απλή γλώσσα σήμαινε ότι
για το ΚPD οι Σοσιαλδημοκράτες
ήταν εξίσου φασίστες με το ναζιστι-
κό κόμμα και τον Χίτλερ.

Ένα παράδειγμα. Το 1931, το ναζι-
στικό κόμμα κάλεσε σε δημοψήφισμα
ενάντια στη σοσιαλδημοκρατική κυ-
βέρνηση της Πρωσίας με στόχο να
την ρίξει. Ήταν ένα δημοψήφισμα
σύμφωνο με το σύνταγμα του πρωσι-
κού κρατιδίου. Μέχρι και τρεις βδο-
μάδες πριν το δημοψήφισμα, η ηγε-
σία του ΚPD έλεγε ότι εμείς ποτέ δεν
πρόκειται να συμμαχήσουμε με τους
ναζί ενάντια στη σοσιαλδημοκρατική

κυβέρνηση. Και ύστερα, εν μια νυκτί
κυριολεκτικά, άλλαξε η γραμμή και
μάλιστα με εντολή του Στάλιν. Υπήρ-
ξε μια τεράστια σύγχυση μέσα στην
ηγεσία του ΚPD. Όσοι δε μπορούσαν
να δεχτούν αυτή τη γραμμή, ξηλώθη-
καν. Και κάτω από την ηγεσία του
Τέλμαν, τις τρεις τελευταίες βδομά-
δες, το ΚPD προπαγάνδιζε κι αυτό το
δημοψήφισμα, έτσι ώστε να υπάρξει,
όπως έλεγε, μια «αριστερή», μια «κόκ-
κινη» πτώση της σοσιαλδημοκρατικής
κυβέρνησης στην Πρωσία. Όχι μόνο
δεν έκαναν ενιαίο μέτωπο με τους σο-
σιαλδημοκράτες, αλλά έκαναν με
τους φασίστες. Γιατί στην πραγματι-
κότητα, όπως έλεγε η θεωρία τους, οι
σοσιαλδημοκράτες ήταν ακόμα χειρό-
τεροι από τους ναζί, πρώτα έπρεπε
να ξεφορτωθεί κανείς τους σοσιαλδη-
μοκράτες και μετά μπορούσε να ανοί-
ξει τη μάχη ενάντια στους φασίστες.

Ενιαίο μέτωπο

Εκείνη την περίοδο ο Τρότσκι πα-
ρακολουθούσε και σχολίαζε στενά,
βδομάδα τη βδομάδα, τα γεγονότα
στη Γερμανία. Το συμπέρασμά του
ήταν ότι χρειαζόταν επιστροφή στην
πολιτική του ενιαίου μετώπου των
πρώτων χρόνων της Τρίτης Διε-
θνούς. Δεν ήταν κάποιο κόλπο. Αντα-
ποκρινόταν στις ανάγκες που είχαν

όλοι οι εργαζόμενοι για μια ενιαία
απάντηση απέναντι στους φασίστες.
Κάτω από την πίεση του εργατικού
κινήματος, στο τέλος η ηγεσία του
ΚPD κάλεσε κι αυτή σε ενιαίο μέτω-
πο, αλλά «από τα κάτω». Κάλεσε δη-
λαδή τα μέλη του SPD σε κοινή δρά-
ση αλλά τους ζητούσε να το κάνουν
χωρίς τις ηγεσίες τους.

Το ΚPD πάλεψε ενάντια στους να-
ζί. Θα ήταν λάθος να πούμε ότι δεν
έδωσε μάχες ενάντια στο φασισμό.
Μόνο στις εκλογές του 1932, το ΚPD
είχε 360 νεκρούς από τις μάχες με
τους φασίστες, εκατοντάδες τραυ-
ματίες και χιλιάδες συλληφθέντες.
Αλλά συχνά αυτές οι μάχες κατέλη-
γαν σε ήττες, γιατί η τακτική που
ακολουθούσε το KPD ήταν μια τακτι-
κή ανταρτοπόλεμου, με ομάδες
κρούσης δηλαδή που χτυπούσαν
τους φασίστες και έφευγαν. Δύο φο-
ρές κάλεσε το ΚΚ σε γενική απεργία
ενάντια στους ναζί, την πρώτη όταν
ο Χίντενμπουργκ έριξε την κυβέρνη-
ση της Πρωσίας στις 21 Ιούλη του
1932 και ξανά το Γενάρη του 1933
όταν ο Χίτλερ έγινε πια Καγκελάριος.
Αλλά στο μεταξύ το ΚPD είχε μετα-
τραπεί σε ένα κόμμα ανέργων, χωρίς
καμία δύναμη μέσα στα εργοστάσια.
Αυτό εν μέρει μπορεί να εξηγηθεί
από τη τάση που είχε να χτίζει «κόκ-

κινα» συνδικάτα, ένα ακόμα πλήγμα
στην πολιτική του ενιαίου μετώπου.

Η ηγεσία του SPD, στο συνέδριο
του 1932, αποφάσισε τα εξής: πρέ-
πει να στηρίξουμε το Μπρύνινγκ και
πρέπει να στηρίξουμε τον καπιταλι-
σμό -που είναι άρρωστος, έτσι ώστε
πρώτα να αναρρώσει και μετά να συ-
ζητήσουμε για τα υπόλοιπα. Σήμερα
ξέρουμε ότι το τέλος της κρίσης ήρ-
θε μετά την κατάληψη της εξουσίας
από τους ναζί το 1933 και ήταν ένα
προσωρινό τέλος. Ο Χίτλερ διορί-
στηκε Καγκελάριος από τον Χίντενμ-
πουργκ στις 30 Γενάρη του 1933.
Στις προεδρικές εκλογές του 1932,
το SPD είχε στηρίξει τον Χίντενμ-
πουργκ ξανά με τη λογική του μικρό-
τερου κακού, λέγοντας ότι ο Χίντενμ-
πουργκ είναι καλύτερος από τον Χίτ-
λερ κι αυτός που θα τον εμποδίσει.
Το 1933 ο Χίντεμπουργκ έκανε τον
Χίτλερ Καγκελάριο.

Οι ναζί χρειάστηκαν όλους και
όλους τρεις μήνες για να καταστρέ-
ψουν ολοκληρωτικά το εργατικό κί-
νημα. Η πρώτη πράξη ήταν η πυρπό-
ληση του Ράιχσταγκ, της γερμανικής
βουλής, στις 27 Φεβρουαρίου. Σήμε-
ρα ξέρουμε πολύ καλά, χάρη σε ένα
βιβλίο που έγραψε ένας Αμερικανός
συγγραφέας πρόσφατα, ότι ήταν
πράγματι οι ναζί αυτοί που έβαλαν

τη φωτιά στο Κοινοβούλιο. Η δεύτε-
ρη πράξη ήταν η εισβολή στα κτίρια
των συνδικάτων και η διάλυσή τους
στις 2 Μάη, την επομένη της Πρωτο-
μαγιάς. Και η τρίτη πράξη ήταν τον
Ιούνη του 1933, όταν με ένα νόμο ο
Χίτλερ κατήργησε όλα τα κόμματα
και το ναζιστικό κόμμα πήρε όλη την
εξουσία στα χέρια του. Αμέσως με-
τά, οι Σοσιαλδημοκράτες, οι Κομμου-
νιστές και οι ηγέτες των συνδικάτων
βρέθηκαν για πρώτη φορά μαζί: στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Συμμαχία

Ο Στάλιν είναι υπεύθυνος για το
ότι ήρθε ο Χίτλερ στην εξουσία το
1933. Η πολιτική του «σοσιαλφασι-
σμού» ήταν καταστροφική για όλα τα
κομμουνιστικά κόμματα και ιδιαίτερα
για τη Γερμανία. Το 1939-40, ο Στά-
λιν έκανε συμμαχία με τον Χίτλερ. 

Τα κομμουνιστικά κόμματα στην
Ευρώπη και όλο τον κόσμο πήραν
εντολή ότι τώρα πρέπει να παλέψουν
ενάντια στον Τσόρτσιλ και τον αμερι-
κάνικο ιμπεριαλισμό και όχι ενάντια
στους φασίστες. Μόνο αφού μπήκαν
τα γερμανικά στρατεύματα και κατέ-
λαβαν τη Γαλλία, ξεκίνησε το ΚΚΓ να
παλεύει μαζί με τους παρτιζάνους
ενάντια στους ναζί. Ο Τσόρτσιλ υπο-
στήριζε τον Μουσολίνι, είχε υποστη-

ρίξει τον Φράνκο και με αυτό τον
τρόπο είχε βάλει τις βάσεις για την
επικράτηση του φασισμού. Κι άρα
ούτε ο Στάλιν ούτε ο Τσόρτσιλ ήταν
τίποτα αντιφασίστες. Κήρυξαν τον
πόλεμο στον γερμανικό φασισμό, αλ-
λά μόνο όταν αυτός έφτασε να τους
απειλεί ανοιχτά.

Ποιος θα μπορούσε να σταματήσει
τους ναζί; Δεμένο με αυτό είναι το
ερώτημα ποιος ήταν υπεύθυνος για
την επιτυχία των ναζί. Το μεγαλύτερο
μερίδιο ευθύνης πέφτει πάνω στους
Σοσιαλδημοκράτες. Είχαν εκείνη την
εποχή 12 εκατομμύρια ψήφους, πέν-
τε εκατομμύρια συνδικαλισμένους
εργάτες στα συνδεδεμένα με το SPD
συνδικάτα και τεράστια δύναμη,
όπως είπαμε, στις ένοπλες ομάδες.
Αν ρωτούσαμε κάποιον το 1945 στη
Γερμανία πώς κατάφεραν να κερδί-
ζουν οι ναζί, θα έδινε την απάντηση
ότι αυτό έγινε λόγω της διάσπασης
του εργατικού κινήματος σε διαφορε-
τικά κόμματα. Αυτό είναι λάθος. Το
πρόβλημα δεν ήταν η διαίρεση της
εργατικής τάξης αλλά η αντιπαραγω-
γική διαίρεσή της.

Είναι λάθος ότι αν δεν είχε γίνει η
διάσπαση του 1918, όταν η Ρόζα
έσπασε από το SPD και έφτιαξε το
KPD, θα ήταν ενιαία η εργατική τάξη
κι έτσι δεν θα είχε ανέβει ο Χίτλερ

στην εξουσία. Η ενότητα στην παθη-
τικότητα, δεν οδηγεί πουθενά. Η διά-
σπαση του 1918 ήταν όχι απλά ση-
μαντική για το εργατικό κίνημα, αλλά
έβαζε και τις βάσεις για να εμποδι-
στούν αργότερα οι φασίστες να ανέ-
βουν στην εξουσία. Το πρόβλημα
ήταν ότι όλο αυτό το ριζοσπαστικό
δυναμικό πέρασε από το 1928 και με-
τά κάτω από μια τυχοδιωκτική ηγεσία
που το οδήγησε στον αριστερισμό
και την ήττα. Το μότο ήταν «ενιαίο μέ-
τωπο από τα κάτω». Αυτό σήμαινε ότι
η ηγεσία του ΚPD δεν επέτρεπε κα-
μία διαπραγμάτευση ούτε με τις ηγε-
σίες του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμ-
ματος ούτε με τις ηγεσίες των συνδι-
κάτων για να σταματήσουν τους ναζί.

Παράδειγμα

Ο Τρότσκι γυρίζει συνέχεια πίσω
στα παραδείγματα της Ρώσικης Επα-
νάστασης για να δείξει πώς οι Μπολ-
σεβίκοι είχαν χειριστεί τελείως δια-
φορετικά αυτό το ζήτημα. Το πιο ση-
μαντικό παράδειγμα είναι το πραξικό-
πημα του Κορνίλοφ τον Αύγουστο
του 1917. Στα γεγονότα του Ιούλη
του 1917, η σοσιαλδημοκρατική κυ-
βέρνηση του Κερένσκι είχε σκοτώσει
διαδηλωτές και είχε στείλει την αστυ-
νομία και το στρατό ενάντια στους
μπολσεβίκους. Αντίστοιχα, η κυβέρ-
νηση της Πρωσίας είχε στείλει την
αστυνομία την 1 Μάη του 1929 ενάν-
τια στους εργάτες σκοτώνοντας 29
διαδηλωτές. Τον Αύγουστο του 1917,
πάρα πολλοί μπολσεβίκοι χώθηκαν
στις φυλακές από την κυβέρνηση του
Κερένσκι. Αυτό που ακολούθησε
ήταν απόπειρα πραξικοπήματος από
έναν στρατηγό, πρόγονο των φασι-
στών. Από τις φυλακές η ηγεσία των
Μπολσεβίκων έστειλε καλέσματα και
στον Κερένσκι και τα άλλα αριστερά
κόμματα να παλέψουν από κοινού
ενάντια στον Κορνίλοφ.

Αντί να μείνουν με σταυρωμένα τα
χέρια και να τους σφάξει ο Κορνί-
λοφ, η εναλλακτική ήταν να έρθουν
σε κοινό αγώνα. Δεν έχει σημασία αν
η ηγεσία των μενσεβίκων και του
κράτους δέχτηκε, το βασικό ήταν
πως μέσα από τη δημοσιοποίηση αυ-
τής της επιλογής που έφτασε παν-
τού, έγινε η προτροπή στο κίνημα να
βγει στους δρόμους και να παλέψει.
Στη Γερμανία ήταν ακόμα πιο σημαν-
τικό να καταλάβει κανείς αυτή τη δυ-
ναμική του ενιαίου μετώπου από τα
κάτω και από τα πάνω. Γιατί και τα
δύο κόμματα είχαν ήδη μια μεγάλη
ιστορία πίσω τους, οι εργάτες ήταν
δεμένοι μαζί τους και δεν ήταν δυνα-
τό να αλλάξουν από τη μια στιγμή
στην άλλη. Όταν όμως φτάνει κυριο-
λεκτικά τελευταία στιγμή το ΚPD να

καλεί την ηγεσία του SPD σε κοινή
δράση, όταν ένα χρόνο πριν έχει
συμμαχήσει με τους φασίστες για
την ανατροπή της σοσιαλδημοκρατι-
κής κυβέρνησης στην Πρωσία, δεν
μπορεί να πείσει κανένα.

Η ευθύνη πέφτει στο SPD, αλλά το
κλειδί της λύσης για να μην ανέβουν
οι ναζί το κράταγε στα χέρια του το
ΚPD. Είχε μια πολύ καλά οργανωμέ-
νη, συνεκτική δύναμη εκατοντάδων
χιλιάδων εργατών και θα μπορούσε
με μια σωστή τακτική να εξαναγκά-
σει την ηγεσία του SPD να μπει στη
μάχη. Σε πολλές πόλεις έγιναν αυ-
θόρμητες κινήσεις ενότητας που ξε-
περνούσαν τις ηγεσίες. Το 1932
υπήρχε πίεση για κοινή δράση από
όλα τα κομμάτια της εργατικής τά-
ξης. Αλλά η ηγεσία του ΚPD, μέχρι
και την τελευταία στιγμή, έβαζε τους
σοσιαλδημοκράτες και τους φασί-
στες στην ίδια βάρκα και με αυτό δε
μπορούσε να χτίσει το οτιδήποτε.

Ποιο είναι το συμπέρασμα; Χρει-
αζόμαστε επαναστατική ηγεσία και
κόμμα που θα μπορεί να τραβήξει και
τις ηγεσίες και τη βάση σε κοινή δρά-
ση. Ο τρόπος για να το πετύχει αυτό
είναι το ενιαίο μέτωπο και από τα κά-
τω και από τα πάνω. Οι προϋποθέ-
σεις για την ήττα των ναζί υπήρχαν,
αλλά το ΚPD πέταξε το κλειδί. Το μά-
θημα για μας είναι ότι πρέπει να χτί-
σουμε έγκαιρα ένα επαναστατικό μα-
ζικό κόμμα που θα έχει μάθει από τις
ήττες του παρελθόντος. Οι επανα-
στάσεις δε περιμένουν μέχρι να ωρι-
μάσει ο υποκειμενικός παράγοντας.
Δε ξέρουμε τι θα γίνει. Ξέρουμε ότι η
κρίση χειροτερεύει, ότι υπάρχει η
απειλή του πολέμου και ότι ο καπιτα-
λισμός πάει ολοένα και σε χειρότερη
κατάσταση. Το χτίσιμο επαναστατι-
κού κόμματος είναι προϋπόθεση για
να νικήσουμε με τη σωστή θεωρία και
με σωστή εκτίμηση των συσχετισμών
δυνάμεων ανάμεσα στις τάξεις.

Τα πολύτιμα διδάγματα της Βαϊμάρης

Διαβάστε επίσης

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ

Το κείμενο αυτό βασίζεται στη ομιλία που έκανε ο Φόλκαρτ Μόζλερ, 
αγωνιστής του κινήματος του Μάη του '68 στη Γερμανία και σήμερα στέλεχος 

της κίνησης Marx21, στο φεστιβάλ Μαρξισμός 2018, 
στη συζήτηση με θέμα “Ποιος μπορούσε να σταματήσει τον Χίτλερ;” Μέλη των ναζί SA και SS έξω από τα κεντρικά γραφεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Γερμανίας στο Βερολίνο στις 22 Γενάρη του 1933, λίγες μέρες πριν ο Χίτλερ διοριστεί Καγκελάριος.



Ά
φθονο υλικό προέκυψε από
τον δίσκο του πυρηνάρχη Νί-
καιας Πατέλη, που άρχισε να

προβάλλεται κατά την 253η δικάσι-
μο (29/5). Υλικό που ενισχύει ακόμα
περισσότερο τον ρόλο της Χρυσής
Αυγής στη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα -και όχι μόνο. Το τάγμα εφό-
δου της Νίκαιας στελεχωνόταν με-
ταξύ άλλων από αυτούς που κατη-
γορούνται για συμμετοχή στη δολο-
φονία, ενώ είχε υψηλόβαθμο στέλε-
χος τον Ρουπακιά. Η Νίκαια ήταν
πρότυπο για όλη τη Χρυσή Αυγή, τό-
σο ως προς τη λειτουργία και την
πειθαρχία του τάγματος, όσο και ως
προς τα τοπικά «γραφεία». 

Οι κατηγορούμενοι για την δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα (πέρα από
τον ίδιο τον Πατέλη) Καζαντζόγλου,
Τσακανίκας, Ρουπακιάς, Χρυσαφί-
της, Κορκοβίλης, Μιχάλαρος, Ανα-
διώτης, Τσορβάς Ν., Τσορβάς Α.,
Άγγος, Σταμπέλος, Καλαρίτης, Αγιο-
βλασίτης, Κομιάνος και Δήμου εμ-
φανίζονται σε φωτογραφίες και βίν-
τεο στον σκληρό δίσκο του πυρη-
νάρχη. Σε φάκελο που ο Πατέλης
έχει ονομάσει «ψησίματα πενταμε-
λούς» εικονίζονται οι: Ρουπακιάς,
Πατέλης, Καζαντζόγλου και Τσακα-
νίκας. Τα έγγραφά του προδίδουν
και στελέχη που εμπλέκονται σε άλ-
λες υποθέσεις: Πανταζής, Μαρίας,
Παπαδόπουλος και Ευγενικός (επί-
θεση σε Αιγύπτιους αλιεργάτες) κα-
θώς και Αντωνακόπουλος (επίθεση
σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑ-
ΜΕ), είναι στα ονόματα που έχει ο
Πατέλης σε κατάλογο τηλεφώνων.

Ναζιστικός πυρήνας

Οι φωτογραφίες δείχνουν την το-
πική-«πρότυπο» σε όλο το φάσμα
της δράσης της: στρατιωτικές εκ-
παιδεύσεις, εκπαιδεύσεις σε πολεμι-
κές τέχνες, εκπαιδεύσεις με πυρο-
βόλα όπλα, παρελάσεις στους δρό-
μους και τις πλατείες της Νίκαιας
(σε κάποιες από αυτές στελέχη που
βρίσκονται μπροστά φοράνε αλεξί-
σφαιρα), κυνηγητό μεταναστών
(προβλήθηκε βίντεο με επίθεση σε
βάρος λουόμενων σε παραλία, ενώ
φωνάζουν «γαμώ την Αλβανία σας»),
ναζιστικές τελετουργίες (ορκωμοσία
με αναμμένους πυρσούς, ύμνους και
ναζιστικούς χαιρετισμούς), μοτοπο-
ρείες. Στη συντριπτική πλειονότητα
των φωτογραφιών και των βίντεο τα
μέλη της τοπικής φορούν τη στολή
για την οποία έχουν κάνει λόγο οι
μάρτυρες: μαύρη μπλούζα που πίσω
γράφει «Χρυσή Αυγή – Τοπική Νί-
καιας», παντελόνια παραλλαγής γκρι
(τα οποία ονομάζονται «πόλεως»).
Με άλλα λόγια η ζωή του πυρήνα
αυτού ήταν ο ναζισμός, η πειθαρχία

και η βία, πάντα με επίδειξη πολιτι-
κής ταυτότητας.

Για πρώτη φορά στην αίθουσα του
δικαστηρίου έφτασαν τόσα πολλά
και συμπυκνωμένα στοιχεία που δεί-
χνουν ότι η Νίκαια ήταν τοπική-«πρό-
τυπο». Στελέχη και βουλευτές της
Χρυσής Αυγής το λένε και το ξανα-
λένε σε ομιλίες τους. Ο Παναγιώτα-
ρος την εκθειάζει: «Δυο χρόνια πυ-
ρήνας Νίκαιας, οι τοπικοί μπαλαντέρ
που θα τους βρείτε παντού, σε όλη
την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αττική, εί-
τε στο Αγρίνιο, είτε στην Πάρο, είτε
σε όλες τις περιοχές της Αθήνας, εί-
τε στην Κόρινθο... είστε από τις πλέ-
ον δυναμικές τοπικές». Ο Ηλιόπου-
λος τονίζει: «ευχαριστώ το 5μελές
που αγωνίζεται με κάθε τρόπο ώστε
η κόκκινη Νίκαια να γίνει γαλανόλευ-
κη». Ο Αρβανίτης συνδέει τη δράση
της τοπικής με τα γραφεία ορμητή-
ριά της, καθώς και με την πειθαρχία:
«Όχι γραφεία της ΤΟ Νίκαιας… είναι
εθνικιστικό φρούριο! […] Εθαύμασα
τον τρόπο που είναι οργανωμένοι». 

Όμοια, ο περιφερειάρχης Λαγός,
συγχαίρει τον πυρήνα Νίκαιας και

υπενθυμίζει το τρίπτυχο τάγμα εφό-
δου – γραφεία – υπακοή στην ηγε-
σία: «δεν μπορώ να μην αναφέρω
ένα πολύ μεγάλο μπράβο κι ένα ευ-
χαριστώ στους αγωνιστές που ξεκί-
νησαν να κάνουν γραφείο σε μια
κόκκινη γειτονιά [..] μια από τις κα-
λύτερες τοπικές της Ελλάδος [..]Αν
ακολουθείτε τις γραμμές που σας
δίνονται, αν εκτελείτε τις εντολές
και είστε πειθαρχημένοι, μην σας
νοιάζει τίποτα άλλο». 

Καθοδήγηση

Ο ίδιος ο Λαγός είναι στην καθο-
δήγηση του τάγματος, πράγμα που
δείχνουν όχι μόνο τα δικά του λεγό-
μενα, αλλά και τα λεγόμενα του πυ-
ρηνάρχη Πατέλη: «είμαστε πολύ πε-
ρήφανοι που είναι περιφερειάρχης
μας ο Λαγός» και του Παναγιώτα-
ρου: «απόλυτη πίστη στα όργανα
του κινήματος, στους υπεύθυνους
του πυρήνα Νίκαιας, του περιφερει-
άρχη, των στελεχών μας». Η παρου-
σία της τοπικής της Νίκαιας σε άλ-
λες περιοχές και η συνεχής δράση
της επιβεβαιώνεται από δεκάδες

φωτογραφίες και βίντεο στον δίσκο.
Λίγο πριν το τέλος της 253ης δι-

κάσιμης προβλήθηκε το διαβόητο
βίντεο «ό, τι κινείται, σφάζεται» στο
οποίο ο Πατέλης δίνει οδηγίες στην
τοπική για επερχόμενη επίθεση. Γι’
ακόμα μια φορά, έχουμε στέλεχος
της ΧΑ να εξηγεί πώς λειτουργεί η
ναζιστική οργάνωση, με τα τάγματα
εφόδου, σε αυστηρή πειθαρχία και
εκκίνηση στα «γραφεία»: «Θα έρ-
θουν κάποια μηνύματα σε συγκεκρι-
μένα άτομα για τις 15 του μηνός
στην Παναγίτσα. Αν πάρω το οκ από
τον Λάγο. Αν δεν το πάρω, δεν το
κάνουμε. Αν πάρω το οκ, θα έρθει
σε όλους σας. [..] Να πάμε κάποια
άτομα στην εκκλησία με πολιτικά, τα
οποία θα περιφρουρούμε. Να κά-
νουμε ότι ψάλλουμε, να αγοράσου-
με και τέτοια. Και μόλις δούμε το οκ
ότι κάτι έχει γίνει, θα φύγει από εδώ
πέρα μία ομάδα, 20-30 ατόμων, η
οποία θα είναι τούμπανο, από όλα
και θα καθαρίσουμε την Παναγίτσα.
Δε θα μείνει τίποτα όρθιο. Τίποτα!
Ό,τι κινείται, σφάζεται. [..] Η Χρυσή
Αυγή πλέον έχει μπει στη ζωή μας,

οτιδήποτε μας λένε πρέπει να το κά-
νουμε. Εμένα αν μου πούνε πρέπει
να κάτσω σπίτι μου, θα κάτσω σπίτι
μου. Δεν μπορώ να πάω ούτε σαν
αυτόνομος. Δεν είμαι αυτόνομος! Εί-
μαι στη Χρυσή Αυγή. Εντάξει; Οπότε
ό,τι γραμμή πέσει, αυτή θα ακολου-
θήσουμε. Μαθαίνω, ρωτάω, μου
απαντάνε και σας έρχεται μήνυμα.
Κάντε το σταυρό σας, να έρθει το
μήνυμα ‘ΝΑΙ’».

Η σαφήνεια του Πατέλη στο βίν-
τεο δεν αφήνει άλλο περιθώριο στην
υπεράσπιση να ισχυρίζεται ότι η
φράση «Ό,τι κινείται, σφάζεται» είναι
προϊόν περικοπής (!). Αλλά αυτό που
κονιορτοποιεί πραγματικά τον ισχυ-
ρισμό είναι η τρομακτική ομοιότητα
του σχεδίου που περιγράφει ο Πατέ-
λης για την επίθεση στην Παναγίτσα
με το σχέδιο που υλοποιήθηκε στη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα: στις
23:19 ο Άγγος ειδοποιεί τον Καζαν-
τζόγλου ότι είδε την παρέα του Παύ-
λου Φύσσα στο Κερατσίνι. Στις
23:21 ο Καζαντζόγλου συνομιλεί με
τον Πατέλη. Στις 23:26 ο Πατέλης
συνομιλεί με τον Λαγό. Στις 23:28
αποστέλλεται το μήνυμα από τον
υπολογιστή της Τοπικής Οργάνω-
σης Νίκαιας, που καλεί τα μέλη του
τάγματος να έρθουν στα γραφεία.
Στις 23:50 φεύγει το τελικό μήνυμα
Λαγού στον Πατέλη. Αμέσως εξαπο-
λύεται η επίθεση. 15 λεπτά μετά έχει
κληθεί το ΕΚΑΒ να παραλάβει τον
μαχαιρωμένο Παύλο Φύσσα.

Αφροδίτη Φράγκου
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ANΑΓΝΩΣΤΕΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Δίσκος Πατέλη: «Ό,τι κινείται, σφάζεται»

Α
νάμεσα στα έγγραφα που προβλήθηκαν
στην 252η δικάσιμο (24/5) από τον σκληρό
δίσκο του βουλευτή της ΧΑ Π. Ηλιόπουλου

είναι τα sms στα οποία επιβεβαιώνονται οι σχέσεις
Χρυσής Αυγής και Τ. Μπαλτάκου, τότε γραμματέα
της κυβέρνησης Σαμαρά. 

Ο Ηλιόπουλος λέει χαρακτηριστικά: «Με ξαναφώ-
ναξε ο Μπαλτάκος» και «Είναι XA βαμμένος» σε μη-
νύματα στις 21 Αυγούστου 2013, λίγες μόλις μέρες
πριν η Χρυσή Αυγή βάλει μπρος το σχέδιο του «Ελ-
ληνικού Σεπτέμβρη», να κλιμακώσει δηλαδή τη
δράση της σε συχνότητα και σφοδρότητα. Όταν η
Χρυσή Αυγή αποφάσισε ότι είναι έτοιμη να γενικεύ-

σει τον τρόμο και την κυριαρχία της σε μια σειρά
περιοχές, θεωρούσε –ορθά- ότι έχει πολλές πλά-
τες: την αστυνομία, τους εφοπλιστές, το πολιτικό
σύστημα. Το τελευταίο βγάζει μάτι μετά την επιβε-
βαίωση της σύνδεσης με τον Μπαλτάκο και ανοίγει
ακόμα πιο πολύ το ζήτημα των ευθυνών για την κλι-
μάκωση αυτή.

Στο δίσκο του Κασιδιάρη, που προβλήθηκε κατά
την 253η δικάσιμο, βρίσκεται η φωτογραφία με τον
ίδιο να κρατάει τη σημαία της Βέρμαχτ. Για αυτή
τη φωτογραφία, ο γελοίος ισχυρισμός της υπερά-
σπισης είναι ότι ήταν… φότοσοπ!

SMS HΛΙΟΠΟΥΛΟΥ «Βαμμένος Χ.Α. ο Μπαλτάκος» 

Επόμενες δικάσιμοι
Ιούνης: 1/6, 25/6, 26/6 
και 28/6 στο Εφετείο. 
21/6, 22/6, 27/6 
και 29/6 στον Κορυδαλλό.

Στη μία φωτογραφία ο Πατέλης ποζάρει με πυροβόλο όπλο μπροστά από σημαία με τον κέλτικο σταυρό. Στην άλλη, ο Ρουπακιάς χαιρετά ναζιστικά δίπλα στην ίδια σημαία.



Είμαστε ΠΑΡΟΥΣΕΣ 
στον αγώνα ενάντια
στον σεξισμό 
και τον φασισμό

Τ
ο φετινό Pride έχει τίτλο «Πα-
ρούσα» και κέντρο του τη θη-
λυκότητα. Γίνεται σε μια πε-

ρίοδο όπου πράγματι το γυναικείο
και LGBTQI+ κίνημα δίνουν το δυνα-
μικό «παρών» σε όλους τους αγώνες
και έχουν καταφέρει να ανοίξουν
πλατιά τη συζήτηση γύρω από τη
σεξιστική καταπίεση, την ομοφοβία
και την τρανσφοβία. Μέσα σε μια
εποχή οξυμένης κρίσης, οι μάχες
αυτές είναι πιο κρίσιμες από ποτέ. 

Οι γυναίκες και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα
πλήττονται από τη διάλυση του κοι-
νωνικού κράτους, τις απολύσεις και
την ανεργία. Αυτό συμβαίνει είτε για-
τί η έτσι κι αλλιώς δύσκολη πρόσβα-
ση στις υπηρεσίες λόγω διακρίσεων
γίνεται δυσκολότερη όσο αυτές δια-
λύονται, είτε γιατί έχουν λιγότερες
πιθανότητες να βρουν δουλειά και
περισσότερες να απολυθούν λόγω
σεξουαλικότητας, ταυτότητας φύλου
ή ακόμα και εμφάνισης. Μέσα στα
πλαίσια της υποχρηματοδότησης
σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών,
νοσοκομείων, γηροκομείων, οι γυναί-
κες ξαναπαίρνουν στις πλάτες τους
τα βάρη της οικογένειας. Η φτώχεια
και η ανεργία δίνουν το θράσος στα
αφεντικά να καταστρατηγούν τις
συνθήκες εργασίας, να βάζουν παρά-
λογες εμφανισιακές απαιτήσεις για
την πρόσληψη και να θεωρούν ότι οι
σεξουαλικές παρενοχλήσεις μπορούν
να περνούν ατιμώρητες.

Η εικόνα αυτή όμως δεν είναι μο-
νόπλευρη. Το γυναικείο και ΛΟΑΤ-
ΚΙ+ κίνημα βγαίνει να παλέψει μαζι-
κά και δυναμικά σε όλο τον πλανήτη.
Το #metoo “έσπασε” διεθνώς τη
σιωπή για τις παρενοχλήσεις. Ο
Γουάινσταϊν οδηγήθηκε στο εδώλιο
για βιασμό, σαν αποτέλεσμα αυτού
του μεγάλου ξεσηκωμού. Ωστόσο
κυκλοφορεί ελεύθερος με περιορι-
στικούς όρους γιατί έτσι αντιμετωπί-
ζει η «δικαιοσύνη» τους πλούσιους.
Τις ίδιες μέρες στην Ιρλανδία έγινε
δημοψήφισμα που είπε «ναι» στο δι-
καίωμα στην έκτρωση, ακολουθών-
τας έτσι το δημοψήφισμα με το
οποίο κατοχυρώθηκαν οι ομόφυλοι
γάμοι. Σε μια σειρά χώρες, γυναίκες
και ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα παλεύουν για
αναπαραγωγικά δικαιώματα, καθώς
και για το δικαίωμα στο γάμο, στην
παιδοθεσία, στην ταυτότητα φύλου. 

Για να κερδίσουμε στην
πράξη τα δικαιώματά μας

Στην Ελλάδα τον τελευταίο χρόνο
κερδήθηκε η νομική αναγνώριση
ταυτότητας φύλου (ΝΑΤΦ) και η επέ-
κταση του δικαιώματος αναδοχής
στα ομόφυλα ζευγάρια. Είναι δυο δι-
καιώματα που θεσμοθετήθηκαν όχι
γιατί το αποφάσισε ένας προοδευτι-

κός ΣΥΡΙΖΑ, αλλά γιατί αναγκάστηκε
από ένα κίνημα που παλεύει εδώ και
χρόνια. Το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα στην Ελ-
λάδα έχει καταφέρει να ανοίξει τη
συζήτηση και να πετύχει το κέρδισμα
της κοινωνίας από τα πριν σε αυτά
τα ζητήματα, ό,τι και να λένε οι αντι-
δραστικές φωνές (ανάμεσά τους και
στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ) ότι “δεν είναι
έτοιμη η κοινωνία”. Σε διάφορες πε-
ριπτώσεις δε, έχει καταφέρει την ίδια
την εφαρμογή αυτών που έρχεται η
κυβέρνηση να νομοθετήσει καθυστε-
ρημένα και πετσοκομμένα: έχουν γί-
νει αλλαγές εγγράφων και ομόφυλοι
γάμοι στην Ελλάδα πριν τη ΝΑΤΦ και
το σύμφωνο συμβίωσης. ΛΟΑΤΚΙ+
οικογένειες υπάρχουν ήδη, ενώ η κυ-
βέρνηση περιμένει την “επιστήμη” να
αποφανθεί και δεν τις αναγνωρίζει.

Η νομοθεσία υπέρ των στοιχειωδών
δικαιωμάτων είναι απαραίτητη, αλλά
δεν είναι και αρκετή. Γι’ αυτό και συ-
νεχίζουμε να παλεύουμε για ολοκλή-
ρωση της ΝΑΤΦ με άρση όλων των
περιορισμών. Ταυτόχρονα, ανοίγουμε
πιο δυναμικά τη μάχη για το δικαίωμα
στον γάμο και την παιδοθεσία και θέ-
τουμε το θέμα της αναγνώρισης των
πολυσυντροφικών οικογενειών. 

Η αναδοχή έφερε για ακόμα μια
φορά στην επικαιρότητα τη συζήτηση
για τις ΛΟΑΤΚΙ+ οικογένειες. Η Εκ-
κλησία και ο ακροδεξιός συρφετός

προσπαθούν να ανακόψουν την αρι-
στερή στροφή των εργατριών και ερ-
γατών στην Ελλάδα ποντάροντας όλα
τους τα λεφτά στο «πατρίς – θρη-
σκεία – οικογένεια». Ο στόχος τους
είναι να πολώσουν ρατσιστικά, εθνικι-
στικά και ομοφοβικά την κοινωνία. Ο
ΣΥΡΙΖΑ οπισθοχωρεί και αποφεύγει
τη σύγκρουση με την ακροδεξιά,
αφήνοντας τα στελέχη του να λένε
πράγματα αβάσιμα και εμμένοντας
στη λογική του μέσου όρου και του
«θα αποφανθεί η επιστήμη». Το κίνη-
μα όμως έχει πολύ πιο ξεκάθαρες
απαντήσεις: τα παιδιά χρειάζονται οι-
κογένειες που να έχουν πρόσβαση σε
όλα όσα έχουν ανάγκη, από υλικά
αγαθά μέχρι υπηρεσίες και από αγά-
πη μέχρι ισότιμη κοινωνικοποίηση. Η
κοινωνία αλλάζει μέσα από αγώνες,
στους οποίες βλέπει τους ΛΟΑΤΚΙ+
ανθρώπους ως συμμάχους που πα-
λεύουν μαζί για τα ίδια πράγματα. Συ-
νεχίζουμε τις μάχες για να ξηλώσου-
με τα μνημόνια που ρίχνουν στο περι-
θώριο τις ανάγκες όλων των οικογε-
νειών, είτε είναι ΛΟΑΤΚΙ+ είτε όχι. 

Η δύναμη που μπορεί να συνδέσει
και να κερδίσει σε όλα αυτά τα μέ-
τωπα τις διεκδικήσεις του γυναι-
κείου και ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος είναι η
οργανωμένη εργατική τάξη. Τα χέ-
ρια της λειτουργούν όλες τις υπηρε-
σίες του κοινωνικού κράτους και

μπορούν να σταματήσουν τη διάλυ-
σή τους. Μέσα από τους αγώνες της
μπορεί να εξασφαλίσει ισότιμη και
πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη για όλους μας, Παιδεία που να
τσακίζει τις κυρίαρχες ιδέες που μας
θέλουν στο περιθώριο και γεννούν
τις ομοφοβικές - τρανσφοβικές επι-
θέσεις, ισότιμη πρόσβαση στη δου-
λειά. Η εργατική τάξη μπορεί να
σταματήσει τις απολύσεις και να
διεκδικήσει προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού με ΣΣΕ σε όλους τους
χώρους, τσακίζοντας παράλληλα
την οποιαδήποτε προσπάθεια διά-
σπασης των αγώνων με τις σεξιστι-
κές διακρίσεις. Γι' αυτό καλούμε τα
σωματεία και τα συνδικάτα να παλέ-
ψουν για την ενότητα της εργατικής
τάξης και την κάλυψη των αναγκών
των πιο χτυπημένων κομματιών της:
πιο δυνατά ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα σημαί-
νει πιο δυνατοί αγώνες συνολικά!

Ενάντια στις 
ρατσιστικές διακρίσεις 
και τη φασιστική απειλή

Συγχρόνως παλεύουμε για να τσα-
κίσουμε το φασισμό που είναι εξ' ορι-
σμού θανάσιμη απειλή για εμάς, τα
δικαιώματά μας, τις διεκδικήσεις μας.
Τα πρόσφατα γεγονότα στη Θεσσα-
λονίκη το έδειξαν ανάγλυφα: φασί-
στες επιτέθηκαν στον Γ. Μπουτάρη
και βρήκαν αφορμή για να στοχοποι-
ήσουν το αυτοοργανωμένο RADical
Pride που γινόταν την ίδια μέρα. Κα-
μία πολιτική διαφωνία με τον Μπου-
τάρη δεν μπορεί να μας εμποδίσει να
δούμε ότι οι φασίστες είναι απειλή
για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μην
ξεχνάμε ότι πέρυσι, το πρωί του Φε-
στιβάλ Υπερηφάνειας της Αθήνας,
μέλη της ναζιστικής οργάνωσης
Απέλλα προσπάθησαν να τρομοκρα-
τήσουν κάνοντας την εμφάνισή τους
με τραμπουκισμούς, κάτι που δεν
τους πέρασε. Τις ίδιες ημέρες η ορ-
γάνωση αυτή έκανε πογκρόμ και εμ-
πρησμούς σε βάρος των Ρομά. 

Το Pride είναι μια ημέρα μνήμης,
υπερηφάνειας και αγώνα για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, στα οποία ο
φασισμός είναι ολοκληρωτικά αντί-
θετος. Το φεστιβάλ και η διαδήλωση
οφείλουν να είναι στον πυρήνα τους
αντιφασιστικά. Η δίκη της ΧΑ συνεχί-
ζεται και πιθανότατα μέχρι το επόμε-
νο Pride θα έχει ολοκληρωθεί. Πρέ-
πει να βάλουμε όλες μας τις δυνά-
μεις σαν ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα να ολο-
κληρωθεί με καταδίκη των φασιστών.
Και παράλληλα να παλέψουμε για να
κλείσουν τα γραφεία τους παντού,
να νομιμοποιηθούν οι μετανάστριες
και οι μετανάστες, να πάρουν ιθαγέ-
νεια όλα τα παιδιά και να γραφτούν
στα πρωινά σχολεία, να ανοίξουν τα
σύνορα και να ανοίξουν οι πόλεις σε
όλες και όλους τις/τους πρόσφυγες.

Από το Μάη του ‘68 ενάντια
στην καταπίεση, για τη
συνολική απελευθέρωση

Την ίδια στιγμή χρειάζεται να δυ-
ναμώσουμε την αντικαπιταλιστική
αριστερά που συνδέει αυτές τις μά-
χες στο τώρα και ανοίγει τη συζήτη-
ση και την προοπτική για μια άλλη
κοινωνία, απαλλαγμένη από την εκ-
μετάλλευση ανθρώπου από άνθρω-
πο. Μια κοινωνία που οι ανάγκες των
ΛΟΑΤΚΙ+ και όλων των ανθρώπων
θα είναι πάνω από τα κέρδη, για τη
συνολική απελευθέρωση. Πενήντα
χρόνια από το Μάη του ‘68, που ξα-
νάφερε στο προσκήνιο τα δικαιώμα-
τά μας και ξαναγέννησε την επανα-
στατική αριστερά, αυτή τη φορά
μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα. 

Η ομάδα LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
συμμετέχει στο φετινό Pride. Αναγνω-
ρίζοντας όμως πως αυτή η μέρα δε
μπορεί να μείνει μόνο στα πλαίσια
μιας μέρας ορατότητας, αλλά χρει-
άζεται να έχει συνέχεια με καθημερι-
νούς αγώνες. Μακριά από τους “χρυ-
σούς χορηγούς” - εταιρείες που ευ-
θύνονται για την ανεργία και τις απο-
λύσεις. Μακριά από στήριξη πρεσβει-
ών όπως αυτή του Ισραήλ, του “κρά-
τους” - δολοφόνου των Παλαιστινίων.
Συνεχίζουμε να παλεύουμε για ένα
Pride που θα διοργανώνεται από τα
σωματεία των εργαζομένων, τους
Φοιτητικούς Συλλόγους, θα χρηματο-
δοτείται από την κοινωνία και όχι από
αυτούς που οργανώνουν την καταπίε-
σή μας. Κατεβάζουμε μαζικό μπλοκ
που θα φωνάξει και θα συνεχίζει να
κάνει πράξη τα συνθήματά μας:
Γυναίκες μετανάστριες και LGBT,
όλες μαζί τσακίζουμε ναζί!
Γκέι, bi, τρανς και λεσβίες, είμαστε
ΠΑΡΟΥΣΕΣ σε όλες τις πορείες!

Ανακοίνωση της ομάδας
LGBTQI+ ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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Σας καλούμε το 
Σάββατο 9 Ιουνίου:
• Στις 4μμ, στην εκδήλωσή
μας «Οι αγώνες του γυναι-
κείου και ΛΟΑΤΚΙ+ κινήμα-
τος σήμερα και η πάλη για
την απελευθέρωση», 
πλ. Συντάγματος, πλάι 
στην είσοδο του Μετρό

• Στις 7μμ, στη διαδήλωση
για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα
Οργανωθείτε μαζί μας!

ΠΑΤΡΑ
15-16 Ιούνη - Μόλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
23 Ιούνη - Λευκός Πύργος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6-7 Ιούλη - Πάρκο Γεωργιάδη

ΠΑΡΟΥΣΕΣ ενάντια στον σεξισμό!
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΠΣΟ 
στις 3 Ιούνη

Συντρόφισσες και σύντροφοι, 
Η ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη συνεδρίασή της την

Παρασκευή 25 του Μάη αποφάσισε να εκδώσει
την ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί και στον ιστό-
τοπο του μετώπου μας για την απεργία της 30
Μάη. Η απόφαση βγήκε κατά πλειοψηφία. Οι σ.
του ΣΕΚ και της Μετάβασης την καταψηφίσαμε. 

Ο λόγος που από τη μεριά μας κρατήσαμε αυτή
την στάση, είναι ότι στο όνομα του διαχωρισμού
από τη δεξιά μετατόπιση της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας (όπως εκφράζεται και στη λεγό-
μενη «Κοινωνική Συμμαχία») η απόφαση της πλει-
οψηφίας καταλήγει στην πραγματικότητα να δια-
χωρίζεται από την απεργία της 30 Μάη. Διατυπώ-
σεις όπως ότι η 30 του Μάη «θα μας βρει στο
δρόμο απεργούς» δεν αλλάζουν την ουσία. Οι
σύντροφοι που υπερψήφισαν αυτή την απόφαση
ξόδεψαν όλο το προηγούμενο διάστημα καταγ-
γέλλοντας την απεργία αντί να την οργανώνουν.
Και στο κείμενο της απόφασης καλούν σε μια
πρωτοβουλία που παραιτείται από κάθε προσπά-
θεια να ενώσει τους απεργούς. Επιμένουν αντιπα-
ραθετικά ακόμη και με τους συντρόφους τους μέ-
σα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Στις 30 Μάη χιλιάδες εργάτριες και εργάτες θα
απεργήσουν σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα όχι
γιατί έγιναν όργανα των σχεδιασμών των Παναγό-
πουλων, αλλά για να δώσουν συνέχεια στους
αγώνες ενάντια στα μνημόνια, τη λιτότητα, τις πε-
ρικοπές, τις επιθέσεις σε εργασιακές σχέσεις και
συντάξεις. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα έπρεπε να μπει μπροστά σε
αυτή τη μάχη. Κι όπως πρότεινε το κείμενο που
κατέθεσαν πέντε μέλη της ΚΣΕ στις 17 Μάη: 

«Και αυτό να φανεί και με την απεργιακή συγ-
κέντρωση όλου αυτού του δυναμικού που θα κα-
ταφέρει να τραβήξει και ολόκληρα εργατικά κομ-
μάτια και συνδικάτα που θα κινητοποιηθούν εκεί-
νη την ημέρα για να καθορίσει το περιεχόμενο και
το ίδιο το απεργιακό συλλαλητήριο. Τον τόνο
εκείνη τη μέρα δεν θα το δώσουν οι Παναγόπου-
λοι αλλά οι απεργοί, δεν θα το δίνουν τα ‘διαταξι-
κά πλαίσια’, αλλά η Αριστερά που παλεύει κόντρα
στη μνημονιακή βαρβαρότητα για την αντικαπιτα-
λιστική προοπτική».

Ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια μαζί με
μια σειρά συνδικάτα, αγωνιστές και αγωνίστριες
από χώρους δουλειάς, αντιμετωπίζει με αυτό τον
τρόπο τη 30η Μάη συνολικά και με την συγκέν-
τρωση στα Προπύλαια στις 10.30 το πρωί (αντί-
στοιχα και στις άλλες πόλεις). 

Οι απεργίες ενάντια στις επιθέσεις που η κυ-
βέρνηση θα παρουσιάζει ως «έξοδο από τα μνη-
μόνια» θα είναι κεντρικό πολιτικό καθήκον της αν-
τικαπιταλιστικής Αριστεράς τους επόμενους μή-
νες, μαζί με την πάλη ενάντια στο ρατσισμό και
στους φασίστες. Η απόφαση της πλειοψηφίας
της ΚΣΕ για τις 30 του Μάη είναι δείγμα σεχταρι-
στικής περιχαράκωσης και δίνει λάθος προσανα-
τολισμό για την προσπάθεια των δυνάμεών μας
να ανταποκριθούν σε αυτό το καθήκον. 

Η συζήτηση που θα διεξαχθεί στη συνεδρίαση
του ΠΣΟ την Κυριακή 3 Ιούνη πιστεύουμε ότι πρέ-
πει να βοηθήσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να προσανατολι-
στεί σωστά στις μάχες της επόμενης περιόδου. 

Τα μέλη του ΣΕΚ στην ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Δεν μένουμε παράμερα
«Πρέπει να μη μείνουμε παράμερα, αλλά

να προσπαθήσουμε να πάρουμε μέρος, να
επιδρούμε. ...Πρέπει να διεξάγεται αυτός ο
αγώνας μόνο από τους σοσιαλδημοκράτες;
Μου φαίνεται πως όχι... Δεν είναι σκόπιμο
να περιορίσουμε την σύνθεση των συνδικά-
των και συνεπώς τον αριθμό εκείνων που
παίρνουν μέρος στον οικονομικό αγώνα μό-
νο στα μέλη του σοσιαλδημοκρατικού κόμ-
ματος». 

«... δεν είναι σκόπιμο να απαιτούμε από το
σοβιέτ των αντιπροσώπων των εργατών να
αποδεχθεί το πρόγραμμά μας.... Εμείς δεν
φοβόμαστε μια τέτοια ευρύτητα και μια τέ-
τοια πολυχρωμία της σύνθεσης, απεναντίας
την επιθυμούμε».

Aυτά έγραφε ο Λένιν το 1905, καθώς ένα
κύμα απεργιών συγκλόνιζε τη Ρωσία, για
τον οικονομικό - πολιτικό αγώνα της εργατι-
κής τάξης και τα καθήκοντα των «σοσιαλδη-
μοκρατών», όπως ακόμη τότε συνέχιζαν να
αυτοαποκαλούνται οι επαναστάτες. 

Ο Λένιν πολέμησε τον σεχταρισμό απέ-
ναντι στα συνδικάτα και στα σοβιέτ μέσα
στους μπολσεβίκους, γιατί τα μεν ήταν κάτω
από τον έλεγχο ενός παπά ενώ τα δε είχαν
προκύψει με πρωτοβουλία των μενσεβίκων.
Άλλωστε η ίδια η ρώσικη επανάσταση ξέ-
σπασε μετά από την «Ματωμένη Κυριακή»,
όταν στις 9 Ιανουαρίου του 1905 υπό την
ηγεσία του Παπά Γκαμπόν, μια εργατική
διαδήλωση-λιτανεία με εικόνες και εξαπτέ-
ρυγα που είχε στόχο να «παρακαλέσει» τον
Τσάρο να «διορθώσει» τις αδικίες απέναντι
στους εργάτες, σφαγιάστηκε από τον στρα-
τό. 

Πάνω στην ίδια εμπειρία του 1905 γράφει
η Ρόζα Λούξεμπουργκ το βιβλίο “Μαζική
απεργία, κόμμα, συνδικάτα” κατακεραυνώ-
νοντας τους «οπαδούς των συντεταγμένων
και πειθαρχημένων μαχών που διεξάγονται
μόνο σύμφωνα με ένα σχέδιο και σχήμα,
εκείνοι κυρίως που θέλουν να ξέρουν επα-
κριβώς και από πριν πως θα έπρεπε να εξε-
λιχθούν τα πράγματα…»

Έχουν αξία σήμερα αυτά τα συμπερά-
σματα από εκείνες τις πολιτικές μάχες που
δίνονταν μέσα στην επαναστατική αριστερά
έναν ολόκληρο αιώνα νωρίτερα; Προφανώς
και έχουν.

Το καθήκον των επαναστατών είναι να
μην «μένουν παράμερα» αλλά να παρεμβαί-
νουν για να καθορίζουν προς τα πού πηγαί-
νουν οι αγώνες του εργατικού κινήματος,
Το «πλαίσιο» που καθορίζει ο κάθε Παναγό-
πουλος δεν καθορίζει απολύτως τίποτε
όταν η εργατική τάξη μπαίνει σε κίνηση.
Έχουμε τέτοια παραδείγματα στις μάχες
που έχουν δοθεί τα τελευταία χρόνια; 

Το 1997, η ΓΣΕΕ, υπό την ηγεσία του Πο-
λυζωγόπουλου, είχε υπογράψει -τότε μαζί
με τον ίδιο τον ΣΕΒ- το «Σύμφωνο εμπιστο-
σύνης Κυβέρνησης και Κοινωνικών Εταίρων
προς το 2000» μετά από ένα «κοινωνικό διά-
λογο» που κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια
«συναίνεσης». 

Το Σύμφωνο ξεκινούσε με τη φράση: «Το
τρίπτυχο “Ανάπτυξη - Ανταγωνιστικότητα –
Απασχόληση” αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα

για τη χώρα μας. Ο Κοινωνικός Διάλογος
πρέπει να αποτελέσει μία μόνιμη, σταθερή
και διαρκή διαδικασία ανταλλαγής και σύν-
θεσης απόψεων σε όλα τα επίπεδα». Που
κατέληξαν αυτά τα σχέδια όταν η εργατική
τάξη μπήκε σε κίνηση από τα κάτω; Το 2001
απέναντι στην πρώτη επίθεση στο ασφαλι-
στικό, η ίδια πουλημένη ηγεσία του Πολυζω-
γόπουλου που τα έβρισκε με τον ΣΕΒ αναγ-
κάστηκε να καλέσει τις πανεργατικές απερ-
γίες που γκρέμισαν το νόμο Γιαννίτση.

Πρωτεργάτης

Την τελευταία δεκαετία και μέχρι σήμερα
ο Παναγόπουλος, ο ίδιος πρωτεργάτης του
«εκσυγχρονιστικού» ρεύματος που την δε-
καετία του ‘90 έφερε τον Σημίτη στην ηγε-
σία του ΠΑΣΟΚ και στην εξουσία, δεν κάνει
τίποτε άλλο από το να συνεχίζει πιστά στις
θέσεις που διατύπωνε τότε. Δεν θα μπορού-
σε να υπάρχει πιο προδοτική στάση απέναν-
τι στο εργατικό κίνημα από αυτήν που κρά-
τησε η ΓΣΕΕ το διάστημα τέλη 2009 – αρχές
2010 όταν ο ΓΑΠ κατέβασε το πρώτο μνη-
μόνιο.

Τον Δεκέμβρη του 2009 όταν ψηφιζόταν ο
προϋπολογισμός-προoίμιο της λαίλαπας
που θα ακολουθούσε, ο Παναγόπουλος δεν
έκανε καν το «τυπικό» του καθήκον να καλέ-
σει απεργία, δεν κάλεσε καν διαδήλωση. Τέ-
τοια ήταν η λύσσα του να μην βγει πανεργα-
τική απεργία ώστε όταν η ΑΔΕΔΥ κάλεσε τε-
λικά 24ωρη απεργία στις 10 Φλεβάρη έτρε-
ξε να καλέσει απεργία της ΓΣΕΕ άλλη μέρα
στις 24 Φλεβάρη -για να συμπλεύσει με τη
γραμμή της κυβέρνησης ότι τάχα τα μέτρα
θα έβαζαν στο στόχαστρο μόνο τους δημό-
σιους υπαλλήλους! 

Από το 2010, η ίδια πουλημένη ηγεσία Πα-
ναγόπουλου που υπερασπιζόταν το ΓΑΠ
(αφού στη μεγαλειώδη πανεργατική απερ-
γία της 5 Μάη του 2010 έφαγε ένα κράξιμο
που ακούστηκε σε όλο το λεκανοπέδιο)
αναγκάστηκε να καλέσει στα χρόνια που
ακολούθησαν όχι μία, αλλά 40 πανεργατικές
απεργίες –τις οποίες και περιφέρει ακόμη
σε διεθνή συνέδρια σαν απόδειξη της «επα-

ναστατικότητάς» του.
Δεν ανακαλύπτουν, λοιπόν, την Αμερική

σήμερα όσοι καταγγέλλουν την ξεφτίλα
μιας συνδικαλιστικής ηγεσίας που θέλει να
«αναβαθμίσει» τις 30 Μάη από μέρα απερ-
γίας σε «εθνική δράση» της «κοινωνικής
συμφωνίας» με τους εμπόρους και τα με-
σαία αφεντικά. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει
τρόπος να ξεπεραστεί αυτή όχι στα λόγια
με καταγγελίες αλλά στην πράξη. Και έχου-
με εμπειρία σε αυτήν την κατεύθυνση. Δεν
ήταν οι ηγεσίες στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ
αλλά το μεγαλειώδες εργατικό κίνημα των
τελευταίων ετών που επέβαλε τις μεγάλες
πανεργατικές απεργίες και τις ξεχείλωσε με
απεργίες διαρκείας και καταλήψεις. 

Σε όλες τις μεγάλες μάχες, οι δυνάμεις
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ προσπάθησαν να μπουν και
να καθορίσουν την πορεία του αγώνα μαζί
με τα πιο μαχητικά κομμάτια της εργατικής
τάξης. Δεν κοίταζαν «στα δόντια» τον μεγά-
λο ξεσηκωμό των πλατειών του 2011 αλλά
μπήκαν σε αυτόν για να τον καθορίσουν
κόντρα σε σοβινιστικές κραυγές ή ρεφορμι-
στικές αυταπάτες που έδρευαν αντίστοιχα
στην «πάνω» και στην «κάτω» πλατεία. Αξιο-
ποίησαν κάθε απεργιακό κάλεσμα των
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ σε πανεργατική απεργία για
να καλέσουν συνελεύσεις, να πάρουν απο-
φάσεις κλιμάκωσης για απεργίες διαρκείας,
καταλήψεις υπουργείων, εργοστασίων, της
ΕΡΤ, να βγουν στις γειτονιές και να μοιρά-
σουν υλικό. 

Έτσι και τώρα, μια μαζική συμμετοχή
στην απεργία της 30 Μάη δεν είναι επιστέ-
γασμα αλλά αντίθετα ένα μεγάλο βήμα για
την ανατροπή της «κοινωνικής συμφωνίας»
που επιδιώκουν Παναγόπουλοι και αφεντι-
κά. Η επιτυχία της γενικής απεργίας αποδει-
κνύει ντε φάκτο ότι αυτή η «συμφωνία» δεν
ισχύει. Ενώ η μη συμμετοχή δίνει επιχειρή-
ματα ότι η εργατική τάξη έχει κρεμάσει τα
γάντια της και πάει για μπάνιο με τους «συ-
νεπείς» επαναστάτες μακριά της να καταγ-
γέλλουν κάπου σε κάποια γωνία τις κακές
ηγεσίες.

Γιώργος Πίττας

16 Γενάρη 2016. Μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε πανεργατικό συλλαλητήριο



Σ
ύσκεψη καλούν στις 30 Μάη στις 6.30μμ στο στέκι της Αριστερής Κίνησης,
η ΚΕΕΡΦΑ Περιστερίου και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ με στόχο την οργάνωση αντιφα-
σιστικής διαδήλωσης καταγγέλλοντας τις φασιστικές επιθέσεις που έχουν

σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στις περιοχές Σεπολίων-Περιστερίου.

Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ: «Την Κυριακή 13
Μάη, ο Μοχάμεντ Γκούλμπαζ, εργάτης, βαφέας αυτοκινήτων, ενώ βάδιζε προς
το σπίτι του μέσω της οδού Σολωμού, δέχτηκε επίθεση από περίπου δέκα άτο-
μα. Άρχισαν να τον χτυπούν ως αγέλη, στο κεφάλι και την πλάτη. Η επίθεση κρά-
τησε δύο λεπτά περίπου και αποχώρησαν. 

Ο μετανάστης πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου, το οποίο βρίσκεται
στο ίδιο τρίγωνο με το δρόμο που έγινε η επίθεση, σε απόσταση διακοσίων μέ-
τρων. Το πρόσωπο του ήταν ματωμένο. Οι αστυνομικοί τον έστειλαν να πάει μό-
νος του σε νοσοκομείο για να δουν τα τραύματα του... Το περιστατικό δεν είναι
μεμονωμένο καθώς τις τελευταίες μέρες υπάρχουν καταγγελίες και για άλλες
επιθέσεις στην ίδια περιοχή. Απαιτούμε την σύλληψη των ρατσιστών και την κα-
ταδίκη τους». 
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“Κ
ρυφά και στη ζούλα, όπως συνηθίζουν οι
θρασύδειλοι ναζί της ΧΑ, ο Κασιδιάρης τόλ-
μησε την Παρασκευή 25 Μάη να πατήσει το

πόδι του στο Γκαράζ του Δήμου της Αθήνας στην Ιερά
οδό” αναφέρει σε καταγγελία της η Ανταρσία στις Γει-
τονιές της Αθήνας. 

«Χωρίς καμιά προειδοποίηση και χωρίς να έχει εκδώ-
σει την παραμικρή ανακοίνωση, ο υπόδικος ναζιστής ει-
σέβαλε στα γραφεία των σωματείων και στα συνεργεία
των φορτηγών και των σκουπιδιάρικων και προσπάθησε
να επιβάλει τη θέση του και να δημιουργήσει σκηνικό
τάχα επίσημης συνάντησης. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των εργατών και των εργα-
τριών στο χώρο του γύρναγε επιδεικτικά την πλάτη. Ο αι-
μοσταγής λύκος που όλα τα χρόνια που βρίσκεται στο
δημοτικό συμβούλιο δεν έχει νοιαστεί ούτε μια φορά για
το καλό των εργατών είτε στην καθαριότητα, είτε αλλού,
μυρίστηκε εκλογές και είπε να περάσει από την Ιερά οδό
ντυμένος πρόβατο. Είναι η κλασική τακτική των ναζί της
ΧΑ που επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Την μία πουλάνε
τσαμπουκά και πολλοί μαζί χτυπάνε ανυπεράσπιστους
ανθρώπους, και την άλλη αρνούνται την ίδια τους την να-
ζιστική ιδεολογία και το παίζουν καλοκάγαθοι πατριώτες. 

Ύβρις

Είναι πραγματική ύβρις, ο αρχιναζί Κασιδιάρης να
τολμάει να πατάει το πόδι του στο κέντρο της ηρωικής
απεργίας των εργατών καθαριότητας που τον περσινό
Ιούλη του 2017 έδειξε την δύναμη που έχουν οι εργάτες
να ενώνονται και να νικάνε. Ενωμένοι συνεχίζουν να δί-
νουν τον αγώνα για μόνιμες προσλήψεις με αξιοπρεπείς
συνθήκες εργασίας και ενάντια στους ιδιώτες που θέ-
λουν να βγάζουν κέρδη στις πλάτες των εργατών, που
κρατάνε καθαρή αυτή την πόλη. Και σε εκείνη την απερ-
γία η ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής απέδειξε
στην πράξη πως ο ρόλος της είναι να στηρίζει το ιδιωτι-
κό κεφάλαιο, τους πλούσιους, τους καπιταλιστές.

Πολύ ορθά, κανένας συνδικαλιστής στους δήμους και
πουθενά στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα δεν σφίγ-
γει τα χέρια των ναζί δολοφόνων του Παύλου Φύσσα
και του Σαχζάτ Λουκμάν, εκείνων που επιτέθηκαν δολο-
φονικά κατά των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ στην Ζώνη
Περάματος ενω έστηναν κίτρινο εργοδοτικό σωματείο.
Τους γυρνάει την πλάτη. 

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ έχει μπλοκάρει την παρουσία τους στα
σωματεία μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα δηλώ-
νοντας ξεκάθαρα πως οι φασίστες είναι ανεπιθύμητοι
στα σωματεία και τους χώρους δουλειάς. Η ΠΟΣΠΕΡΤ
μπλόκαρε την “μηνιάτικη ώρα του αρχηγού” με στάση
εργασίας στην δημόσια τηλεόραση. Οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία εμπόδισαν την χυδαία ρατσιστική εκστρα-
τεία “αιμοδοσία μόνο για Έλληνες” και ο Δήμος της
Αθήνας “τα ρατσιστικά συσσίτια μόνο για Έλληνες”.

Το εισαγγελικό βούλευμα παρέπεμψε σε δίκη 68 ναζί
της Χρυσής Αυγής, βουλευτές και πυρηνάρχες των ταγ-
μάτων εφόδου για την λειτουργία εγκληματικής οργάνω-
σης που φοράει το μανδύα πολιτικού κόμματος. Οι ίδιοι
οι ναζί έχουν δηλώσει ότι χρησιμοποιούν την παρουσία
τους εκεί με στόχο να καταργήσουν τη δημοκρατία. 

Κανένα σωματείο δεν επιτρέπει στους ναζιστές να
σουλατσάρουν στους εργατικούς χώρους. Χρειάζεται
να μπλοκάρουμε την παρουσία τους παντού...» 

Aντί για τους φασίστες προσήγαγαν 
τα θύματα και τον Τζαβέντ Ασλάμ!
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Φ
ασίστες και ΕΛ.ΑΣ συμπλήρωσαν ο
ένας τον άλλο, την Τρίτη 22 Μάη
στους Άγιους Ανάργυρους, σ’ ένα

γεγονός που παραπέμπει στις χειρότερες
στιγμές ρατσιστικής συγκάλυψης που εί-
χαμε να δούμε από το 2013. Αντί να συλ-
λάβει τα φασιστοειδή που χύπησαν μετα-
νάστες εργάτες σε λαϊκή, η αστυνομία του
Τόσκα προχώρησε σε προσαγωγές συγ-
γενών των θυμάτων και του ίδιου του προ-
έδρου της Πακιστανικής Κοινότητας Τζα-
βέντ Ασλάμ, δίνοντας περιθώρια στους
δράστες να διαφύγουν ανενόχλητοι! 

Συγκεριμένα, όπως καταγγέλλουν σε
κοινή τους ανακοίνωση η ΚΕΕΡΦΑ και η
Πακιστανική Κοινότητα: «Την Τρίτη 22
Μάη, στη Λαϊκή Αγορά Ανάκασας-Αγίων
Αναργύρων, μια ομάδα φασιστοειδών επι-
τέθηκαν σε δύο αδέλφια, εργάτες στη
Λαϊκή οι οποίοι μετέφεραν προϊόντα
στους πάγκους. Ο δεκαοκτάχρονος νεα-
ρός εργάτης από το Πακιστάν, Αντνάν Αχ-
μάντ τραυματίστηκε βαριά στο πρόσωπο
από χτυπήματα ενός μποξέρ με το όνομα
Χρήστος. Ο μποξέρ άρχισε να φωνάζει:
“Οι Πακιστανοί είναι σκατά. Δεν θέλω να
δουλεύει κανένας Πακιστανός στη Λαϊκή
μου.” Όταν ο αδελφός του έτρεξε να σώ-
σει τον νεαρό εργάτη, εμφανίστηκαν και
άλλοι τέσσερις, που συμμετείχαν χτυπών-
τας τον πεσμένο στη γη δεκαοκτάχρονο
εργάτη, οι δύο μάλιστα γνωστοί με τα
ονόματα Στέλιος και Αλέξης». 

Οι τραυματίες μετανάστες διασώθηκαν
από παρέμβαση και διαμαρτυρίες των ερ-
γαζομένων της Λαϊκής (που στη συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία δηλώνουν αγανακτι-
σμένοι με τη δράση των χρυσαυγιτών και
φασιστών που ένα προηγούμενο διάστημα
είχαν προσπαθήσει να κάνουν τσιφλίκι
τους τις λαϊκές αγορές) και κατέληξαν
στο ΚΑΤ. Χρειάστηκε να πάει 11 το βράδυ
για να εμφανιστούν κάποιοι αστυνομικοί
από το  Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύ-
ρων, οι οποίοι πήραν κατάθεση χωρίς να

παραπέμψουν το περιστατικό στο Τμήμα
Αντιμετώπισης της ρατσιστικής βίας και
λέγοντας στο τραυματία όποτε βγει να πε-
ράσει από το Τμήμα. 

“Εμείς δεν μπορούμε”

Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 23 Μάη, συ-
νεχίζει η ανακοίνωση «ειδοποιήθηκε από
τα θύματα, ο Τζαβέντ Ασλάμ, να πάει μαζί
τους στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων και εκεί
δήλωσαν ότι γνωρίζουν ποιοι τους επιτέ-
θηκαν και ότι εκείνη τη στιγμή οι δράστες
βρίσκονταν στη Λαϊκή του Αγίου Παντελε-
ήμονα στα Πατήσια. Η αξιωματικός υπη-
ρεσίας όταν της ζητήθηκε να πάνε εκεί να
τους συλλάβουν απάντησε “εμείς δεν
μπορούμε”. Μάλιστα ζήτησε από τον
τραυματία Αντνάν και τον αδερφό του να
πάνε οι ίδιοι στη Λαϊκή και να ειδοποι-
ήσουν το 100 να τους συλλάβει»!

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά,
«στην έξοδο από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων
σε κοντινό σημείο, σταθμευμένες δυνά-
μεις της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν για
έλεγχο χαρτιών τον Τζαβέντ Ασλάμ και
ένα από τα θύματα. Όταν ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ τους εξήγησε ότι βιάζονται για το

συγκεκριμένο λόγο ένας αστυνομικός της
ομάδας ΔΙΑΣ του ανακοίνωσε ότι υπάρχει
διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του
και χρειάζεται να τους ακολουθήσει μαζί
με το θείο του θύματος στο ΑΤ Αγίων
Αναργύρων! 

Είναι αξιοπερίεργο πώς ο Άρειος Πάγος
είχε βγάλει απόφαση μη εκτέλεσης του
εντάλματος στην Ελλάδα εδώ και 12 χρό-
νια αλλά “τα στοιχεία των κομπιούτερ” της
ΕΛΑΣ έχουν άλλη άποψη. Ο Τζαβέντ Ασ-
λάμ αφέθηκε τελικά ελεύθερος το από-
γευμα όταν η Λαϊκή τελείωσε και οι δρά-
στες αποχώρησαν ανενόχλητοι!

Οι ευθύνες της Αστυνομίας του κ.Τόσκα
είναι τεράστιες. Αυτή είναι η αντιμετώπιση
για τα θύματα των ρατσιστικών επιθέσε-
ων; Να τα συμβουλεύουν από τα Αστυνο-
μικά Τμήματα να ...εντοπίσουν οι ίδιοι
τους δράστες και να ειδοποιήσουν το 100;
Θα μπει τέλος στην καταδίωξη του Τζα-
βέντ Ασλάμ με το διαβόητο διεθνές ένταλ-
μα σύλληψης;» καταλήγει η ανακοίνωση.

Την Πέμπτη 24 Μάη τα θύματα κατέθε-
σαν μήνυση στο ΑΤ Αγίων Αναργύρων και
πήγαν στο Τμήμα Ρατσιστικής Βίας της
Αστυνομίας.

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Σύσκεψη

Η
Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ σε ανακοίνωσή
της «καταδικάζει την νέα φασιστική
επίθεση που εξαπέλυσαν δυνάμεις της

χρυσαυγίτικης συμμορίας στο Πέραμα εναν-
τίον κλιμακίου αντιφασιστών της ΟΡΜΑ οι
οποίοι διακινούσαν έντυπο υλικό στο Πέραμα. 

Το γεγονός ότι η επίθεση έγινε έξω από τα
γραφεία του αντιδραστικού εργοδοτικού σω-
ματείου “Άγιος Νικόλαος” δείχνει ότι το κατα-
σκεύασμα αυτό αποτελεί την καλύτερη από-
δειξη ότι αυτό είναι ουσιαστικά παράρτημα
της νεοναζιστικής ομάδας και έχει αναλάβει
τον ρόλο του τραμπουκικού μηχανισμού των
νεοφασιστών για να εκφοβίζουν, να τρομοκρα-
τούν και να υπηρετούν πιστά τα συμφέροντα
των αφεντικών τους στην Ναυπηγοεπισκευα-
στική ζώνη και στο Πέραμα».

ΠΕΡΑΜΑ

Έξω 
από 
τους εργατικούς 
χώρους ο Κασιδιάρης 

Ο δεκαοκτάχρονος Πακιστανός εργάτης Αντνάν Αχμάντ μετά τη φασιστική επίθεση



Νο 1326, 30 Μάη 2018 Δραστηριότητεςσελ.16 εργατικη αλληλεγγυη

ΠΕΜΠΤΗ 31/5
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1/6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ  Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Κομνηνών 6.30μμ
ΤΟΥΜΠΑ πλατεία Θεράποντος 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 7μμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  2/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μεσ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου Λαϊκή Λαρίσης 12μεσ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης και πλατεία Κανάρη 11πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μεσ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία Ελευθερίας (Public)
11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραΐσκου 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, κεντρική πλατεία
11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 11.30πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 11πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μες
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 12μες
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 12 μες
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ‘’Τζάντε’’ Πετρουπόλεως 11.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΜΟΣΧΑΤΟ Σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 10.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 10.30πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου και Μαρτίου 11πμ
ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και Ρήγα Φεραίου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος Μιχαήλ Αγγέλου 12μεσ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΧΑΝΙΑ Λαική Μινώος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πμ

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Το κίνημα για τις προσλήψεις
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ 18 γραμμάρια
8μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ 18 γραμμάρια 8μμ
Ο Μαρξ, ένας οδηγός για το σήμερα
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Μεγάλου Αλεξάνδρου
59, 8μμ
Η εναλλακτική απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Κρίκος 7μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε
τους εμπρηστές του πολέμου
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Κρίκος 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Κρίκος 7μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/6 καφέ Κρίκος 7μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Γιώργος Φαράντος

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Πικαπ 7μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Πικαπ 7μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ 1968 (στοά Βε-
νιζέλου και Αγ.Πάντων) 6.30μμ
Μέση Ανατολή – Υπάρχει λύση;
Ομιλητής: Νικηφόρος Παπαδόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ 1968 (στοά Βενι-
ζέλου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 πλατεία Αυδή 7.30μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε
τους εμπρηστές του πολέμου
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 πλατεία Αυδή 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΥΨΕΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάν-
τια του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ο Λένιν τον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Αλντεμπαράν
8μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάν-
τια του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε
τους εμπρηστές του πολέμου
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Ντι Καπιτάνο
6.30μμ
Ρώσικη επανάσταση, Stonewall, Pride -
Πώς μπορούμε να φτάσουμε στην απε-
λευθέρωση των ομοφυλόφιλων;
Ομιλήτρια: Μαρία Ανδρέου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Ντι Καπιτάνο
6.30μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα σή-
μερα
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 καφέ Σαρδανάπαλος
7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Σαρδανάπαλος
7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Άμπι Γουορεντεμελάκ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Σαρδανάπαλος
7μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλήτρια: Ιόλη Μαυρέα

ΙΛΙΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 εστίες ΦΕΠΑ 8μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι
στον ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 εστίες ΦΕΠΑ 8μμ
Πώς απαντάμε στους εμπορικούς πο-
λέμους;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι
στον ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Έλλη Πανταζοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
200 χρόνια Μαρξ – ένας επαναστάτης
για το σήμερα
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Θερσίτης (πλ.
Αγ.Νικολάου) 7μμ
Τρότσκι, το ξίφος της επανάστασης
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Θερσίτης (πλ.
Αγ.Νικολάου) 7μμ
Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Τρότσκι, το ξίφος της επανάστασης
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 
στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ποιος μπορούσε να σταματήσει τον Χίτ-
λερ;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ήταν ο Μαρξ οικολόγος;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/6 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου (Κισσάβου 11) 7μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου (Κισσάβου 11) 7μμ
Γυναίκες ενάντια στην καταπίεση, από

την ατομική αντίδραση στη συλλογική
πάλη
Ομιλήτρια: Μαρία Φώσκολου
• ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου (Κισσάβου 11) 7μμ
Πώς απαντάμε στους εμπορικούς πο-
λέμους
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
• ΠΕΜΠΤΗ 21/6 Πνευματικό Κέντρο
Δήμου (Κισσάβου 11) 7μμ
Ο Σ. Χόκινγκ και οι επιστημονικές παρα-
δόσεις
Ομιλητής: Θοδωρής Λυκογιαννάκης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Βενέτης 8μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι
στον ρεφορμισμό
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Βενέτης 8μμ
Η Τρίτη Διεθνής
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Βενέτης 8μμ
Ο εθνικισμός δεν είναι «αυθόρμητο
λαϊκό ρεύμα»
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Goody’s 8μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Goody’s 8μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι
στον ρεφορμισμό

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Λέσχη Αλληλεγγύης
Νέου Κόσμου (Μαστραχά 11 και
Ηλ.Ηλίου) 8μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα – Ο Λένιν στον 21ο
αιώνα
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Λέσχη Αλληλεγγύης
Νέου Κόσμου (Μαστραχά 11 και
Ηλ.Ηλίου) 8μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Τζέγκα (Κειριαδών
38) 6.30μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Pure 8μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι
στον ρεφορμισμό
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Pure 8μμ
Ρώσικη επανάσταση, Stonewall, Pride -
Πώς μπορούμε να φτάσουμε στην απε-
λευθέρωση των ομοφυλόφιλων;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Pure 8μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Τάσος Καραβίτης

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 δημαρχείο 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι
στον ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ο Λένιν τον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Άγγελος Διονυσακόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάν-
τια του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Λα Ροζέ (Πλ.Αγ.Νι-
κολάου) 6μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάν-
τια του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Περιμπανού 7.30μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάν-
τια του ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Η Μικρή Πλατεία
7.30μμ
200 χρόνια Μαρξ – Ένας επαναστάτης
για το σήμερα
Ομιλητής: Αντέμ Χουσέϊνκο

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Άνω Πουρνα-
ρούσα 7μμ
Ποιος μπορούσε να σταματήσει τον Χίτ-
λερ;
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Άνω Πουρνα-
ρούσα 7μμ
200 χρόνια Μαρξ – ένας επαναστάτης
για το σήμερα
Ομιλητής: Φαίδωνας Κορακιανίτης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 31/5 καφέ Wake & Bake
(Μετρό Ελληνικό) 7μμ
200 χρόνια Μαρξ – ένας επαναστάτης
για το σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Πώς δυναμώνουμε τα σωματεία μας;
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Άγγελος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/6 στέκι Εκτός Σχεδίου
6.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι
στον ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Στις σχολές
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6 αίθ. 613 2μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Φαίδωνας Καρακιανίτης

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6 αιθ. Προβολών ΣΓΤΚΣ
2μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Αργύρης Σκούρτης

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/6  12μ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

Μαρξιστικά Φόρουμ

εργατικη
αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
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Ο
Φίλιπ Ροθ που έφυγε στις 22 Μάη
υπήρξε πιθανά ο πιο σημαντικός
Αμερικανός συγγραφέας της επο-

χής του. Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιου εί-
δους «μαγική» γραφή, τα μυθιστορήματα
και οι νουβέλες του κυλάνε αβίαστα καθώς
αφηγούνται καθημερινές ιστορίες στις
ΗΠΑ του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα.
Ωστόσο συναντούν τις αναζητήσεις, τις επι-
θυμίες και τα αδιέξοδα των ανθρώπων του
αναπτυγμένου καπιταλιστικού κόσμου.
Γι’αυτό και το αναγνωστικό του κοινό είναι
παγκόσμιο.

Παιδί ταπεινής οικογένειας Εβραίων από
το Νιου Τζέρσει, μεγάλωσε στην Αμερική
της ύφεσης του ’30, την οποία ανακαλεί
τακτικά στα έργα του. Τότε διαμορφώθηκε
η προσωπικότητά του, μέσα σε δυο αντίρ-
ροπες και συνδυασμένες τάσεις. Από τη
μια ηγεμονία του «πολιτιστικού μετώπου»,
δηλαδή της προοδευτικής διανόησης του
μεσοπολέμου που συνδεόταν με την αρι-
στερά, από�την άλλη του «new deal», του
κοινωνικού συμβόλαιου της κυβέρνησης
Ρούσβελτ, το οποίο κατάφερε τελικά να
κερδίσει και να ενσωματώσει τα διαφορε-
τικά κομμάτια που αποτελούσαν την Αμε-
ρικάνικη εργατική τάξη. Ο Ροθ διέκρινε
καθαρά τον εαυτό του και την οικογένειά
του από τους «Εθνικούς» Αμερικανούς, οι
Εβραίοι σαν αυτόν ήταν κάποιοι «άλλοι»,
όμως τότε άνοιξε μια θέση στον Αμερικά-
νικο ήλιο και γι’αυτούς. Έγινε και παρέμει-
νε υποστηρικτής του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος.

Στα πρώτα του έργα όπως το «Αντίο Κο-
λόμπους» καταπιάστηκε έντονα με το συ-
ναίσθημα της Εβραϊκής ταυτότητας, της
διαφορετικότητας που παλεύει ανάμεσα
στον ρατσισμό και την αφομοίωση. Ωστόσο
στον απόηχο των κινημάτων της δεκαετίας
του ’60 και της σεξουαλικής επανάστασης
σοκάρει τους πάντες με το «Σύνδρομο

Πόρτνοϊ» (1969). Με αφοπλιστική ειλικρί-
νεια, ο Εβραίος ήρωας μονολογώντας στον
ψυχαναλυτή του εξομολογείται όλων των
ειδών τις καταπιεσμένες σεξουαλικές επι-
θυμίες και φαντασιώσεις που τον οδηγούν
στον ακατάπαυστο αυνανισμό. Όμως η
κραυγή απελπισίας του Αλεξάντερ Πόρτνοϊ
δεν πνίγει μόνο τον ίδιο, αλλά ολόκληρη
την Αμερικάνικη κοινωνία. Βάλλοντας την
μικροαστική ηθική και την υποκρισία που
συνόδευε την υλική ευμάρεια του Αμερικά-
νικου ονείρου, ο Ροθ θα εξελιχτεί σε ση-
μαντικό επικριτή του. Στο «Τότε που ήταν
καλό κορίτσι» περιγράφει μια αντι-ηρωίδα
που καταλήγει στον παραλογισμό προσπα-
θώντας να εκπληρώσει τα πρότυπα που
έβαζε για τις γυναίκες ο Αμερικάνικος τρό-
πος ζωής. Κάποιες φεμινίστριες τον κατη-
γόρησαν για μισογυνισμό, όμως αυτό είναι
άδικο. 

Ασφυκτικό

Ο Ροθ περιγράφει ανθρώπους, κυρίως
λευκούς άντρες και ενίοτε γυναίκες που
δυστυχούν προσπαθώντας να χωρέσουν
στο ασφυκτικό πλαίσιο που τους βάζουν οι
κοινωνικές συμβάσεις. Σ’ αυτή την προσπά-
θεια όλοι και όλες αποτυγχάνουν διαχρονι-
κά, όπως και ο ήρωάς του, Νέιθαν Ζούκερ-
μαν, ο οποίος τον συντρόφεψε σε μια σει-
ρά από μυθιστορήματα με πιο εμβληματικό
το «Συγγραφέας- φάντασμα» (1979). 

Τη δεκαετία του 1990, ενώ πολλοί Δυτι-
κοί διανοούμενοι θριαμβολογούσαν υπέρ
της επιτυχίας του καπιταλισμού, ο Ροθ
γράφει την Αμερικάνικη τριλογία του, που
αποτελείται από τα έργα «Αμερικάνικο ει-
δύλλιο», «Παντρεύτηκα έναν κομμουνιστή»
και «Ανθρώπινο στίγμα». Και στα τρία εμβα-
θύνει την κριτική ματιά του. Οι σχέσεις των
ανθρώπων δοκιμάζονται και διαλύονται όχι
αφηρημένα από έναν τρόπο ζωής αλλά από
μια ολόκληρη ιστορία και πολιτική (Μακαρ-

θισμός-αντικομμουνισμός, Βιετνάμ), εκεί
αναζητά τις ρίζες του ρατσισμού και της
κακοδαιμονίας. 

Αυτή η οπτική τελειοποιείται στη «Συνω-
μοσία κατά της Αμερικής» που κυκλοφό-
ρησε το 2005, μετά την 11η Σεπτέμβρη
2001 και τους πολέμους του Μπους σε
Αφγανιστάν και Ιράκ. Σ’αυτό το βιβλίο ο
Ροθ κάνει μια εκπληκτική αντιστροφή της
ιστορίας δείχνοντας το 1940 τον Ρούσβελτ
να χάνει την προεδρία από τον ρεπουμπλι-
κάνο Λίντμπεργκ, κήρυκα του Αμερικανο-
κεντρισμού και θαυμαστή του Χίτλερ! Σε
ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα ξεδιπλώ-
νεται μια Αμερική που κατρακυλά προς
τον φασισμό και τον ρατσισμό από εσωτε-
ρικές αντιφάσεις. Οι συσχετισμοί με την
πολιτική του Μπους ήταν προφανείς, η
Αμερικάνικη κοινωνία δεν απειλείται από
την Αλ Κάιντα ή τη Βόρεια Κορέα αλλά
από τον ίδιο της τον εαυτό με ανυπολόγι-
στες συνέπειες.

Με την εκλογή Τραμπ το 2017, έχοντας
σταματήσει να γράφει αφού ολοκλήρωσε
ένα ακόμη σκοτεινό έργο, την «Αγανάκτη-
ση» και αρκετά δοκίμια, έγραψε: «Ό,τι κι αν
έχω πει για την περιορισμένη νόηση και ευ-
φυία του Νίξον και του Μπους, κανείς τους
δεν συγκρίνεται με τον Τραμπ: Άσχετος
στη διοίκηση, την ιστορία, την επιστήμη, τη
φιλοσοφία, την τέχνη, ανίκανος να διακρί-
νει τις διαφοροποιήσεις, στερημένος  από
κάθε αξιοπρέπεια, στηρίζεται σε ένα λεξι-
λόγιο 77 λέξεων που χαρακτηρίζεται πιο
εύστοχα ως Μαλακίες («Jerkish») παρά ως
Αγγλικά».

Χωρίς να έχει υπάρξει ποτέ αριστερός,
αλλά η ενσάρκωση της «Αμερικανικότη-
τας», ο Ροθ κατόρθωσε να γίνει ο πιο οξυ-
δερκής επικριτής της. Στα έργα του βρί-
σκουμε και ξαναβρίσκουμε την πιο βαθιά
ματιά στην «καρδιά του κτήνους».   

Δήμητρα Κυρίλλου

Φίλιπ Ροθ, 1933-2018

Η δυστυχία των κοινωνικών συμβάσεων
Εκδηλώσεις
Από την εξέγερση του ’68 
στην αντίσταση του 2018
-ο αγώνας συνεχίζεται

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 ΘΟΛΟΣ 7μμ
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης

ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 Σύλλογος Δασκάλων 8μμ
Ομιλητές: Μαρία Καλιτσουνάκη, Χρήστος Κιούπης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/5 στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 31/5 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/5 ΕΔΟΘ (Προξ. Κορομηλά 51) 7μμ
Ομιλητές: Νίκος Χατζάρας, Μπάμπης Κουρουν-
δής, Σάββας Κκονέ

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 31/5 ΕΒΕ (Αράτου 21) 7μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΞΑΝΘΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6 πανεπιστήμιο 7μμ

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 δη-
μιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον
έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή
και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι -
κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή.
Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το αστι κό κρά -
τος λει τουρ γεί για να προ στα τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης. H
εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δη-
μο 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 σο-
σια 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 κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή σε-
ξουα 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 ιμ-
πε 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 κα-
τα 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 ξε-
κά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό σοσι α  λι στι κό εργα τι κό
κόμ μα. Eνα τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους εργά τες για την επα να στα τι -
κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε
κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 

Πα λεύ ου με για

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ 
ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
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A
ντιμέτωπη με ένα διογκούμενο κύμα
απεργιών και διαδηλώσεων βρίσκεται η
κυβέρνηση του Μακρόν στη Γαλλία. Την

περασμένη Τρίτη 22 Μαϊου, μέρα γενικής
απεργίας σε όλο το δημόσιο τομέα, εκατοντά-
δες χιλιάδες εργαζόμενοι συμμετείχαν στις
απεργιακές συγκεντρώσεις που έγιναν σε 130
πόλεις ενάντια στις νεοφιλελεύθερες «μεταρ-
ρυθμίσεις» της κυβέρνησης Μακρόν που ανά-
μεσα σε άλλα περιλαμβάνουν και την περικο-
πή δεκάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας. Μαζί
τους ενώθηκαν και οι φοιτητές και οι μαθητές
που δίνουν ένα μακρόχρονο αγώνα καταλήψε-
ων ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης στα
πανεπιστήμια. Την τελευταία βδομάδα, εκπαι-
δευτικοί, μαθητές και γονείς κατέλαβαν στο
Παρίσι το Lycee Voltaire.

Την γενική απεργία στο δημόσιο, τρίτη κατά
τη σειρά από τότε που εκλέχτηκε ο Μακρόν,
κάλεσαν η CGT, η CFDT και όλες οι ομοσπον-
δίες του δημοσίου. Στην απεργία συμμετείχαν
οι εργαζόμενοι των δήμων, οι εκπαιδευτικοί,
εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, την πρόνοια, οι
ταχυδρομικοί, οι εργαζόμενοι στο ηλεκτρικό,
οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας κ.α -καθώς
και ένα κομμάτι των σιδηροδρομικών που απο-
φάσισε να ξεκινήσει νωρίτερα την προκαθορι-
σμένη απεργία τους.

Οι σιδηροδρομικοί, που βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή των εργατικών κινητοποιήσεων
από τις 4 Απρίλη οπότε ξεκίνησαν τις κυλιόμε-
νες απεργίες τους, απεργούν δύο μέρες κάθε
εβδομάδα, ενώ κάποιες συνελεύσεις σε τοπικά
σωματεία τους παίρνουν αποφάσεις που την
επεκτείνουν. Στις 23 Μάη ανακοίνωσαν ότι σε
κάλπη που στήθηκε οι σιδηροδρομικοί απέρρι-
ψαν σε ποσοστό 95% την ιδιωτικοποίηση των

σιδηροδρόμων που θέλει να προχωρήσει η κυ-
βέρνηση. 

Το Σάββατο 26/5, 80.000 διαδήλωσαν ξανά
στο Παρίσι και πολλές χιλιάδες ακόμη σε άλ-
λες πόλεις σε συλλαλητήρια καλεσμένα από
την CGT και 60 ακόμη συνδικάτα, συλλογικότη-
τες και κόμματα, ενάντια στην ίδια την κυβέρ-
νηση Μακρόν – που θέλοντας να δείξει «πυγ-
μή» δήλωσε στη Ρωσία ότι οι «κινητοποιήσεις
δεν πρόκειται να σταματήσουν την πρόοδο»
ενώ τη μέρα της γενικής απεργίας αμόλησε τα
γαλλικά ΜΑΤ, τα CRS, να χτυπήσουν απεργούς
και φοιτητές, προχωρώντας σε 40 συλλήψεις.

Αυτό το γεγονός ήρθε να φουσκώσει ακόμη
περισσότερο την οργή των εργαζομένων, που

αναζητούν κλιμάκωση. Όπως δήλωσε χαρακτη-
ριστικά στον ανταποκριτή του Socialist Worker,
η Juliette Fiat εργαζόμενη στην Υγεία που δια-
δήλωνε στο Παρίσι: «Σήμερα στο νοσοκομείο
συμμετείχαν αρκετοί στην απεργία. Αλλά χρει-
άζεται να προχωρήσουμε και να ενώσουμε
όλους τους αγώνες με μια γενική απεργία».

Αν η κλιμάκωση του αγώνα είναι το ένα βή-
μα, το άλλο είναι η απάντηση στις ρατσιστικές
επιθέσεις που με μόνο στόχο να διασπάσουν
το κίνημα, ανοίγουν το δρόμο στη Λεπέν και
τους φασίστες. Για να επιτεθεί στους εργαζό-
μενους και τους φοιτητές, η κυβέρνηση Μα-
κρόν δεν διστάζει να παίζει το ρατσιστικό χαρ-
τί, με τον υπουργό Εσωτερικών να επιτίθεται

στην εκπρόσωπο της UNEF, της ομοσπονδίας
των φοιτητών στη Σορβόννη, λέγοντας ότι η
«εικόνα της ήταν σοκαριστική» επειδή φορού-
σε μαντίλα στην τηλεόραση! 

Αυτό που είναι όμως πραγματικά σοκαριστι-
κό είναι το γεγονός ότι απέναντι σε αυτήν την
άθλια διασπαστική προπαγάνδα, ο εκπρόσω-
πος της ρεφορμιστικής αριστεράς Μελανσόν
επίσης επιτέθηκε στην φοιτήτρια με το επιχεί-
ρημα ότι θα ήταν «σαν εκείνος να πήγαινε στην
συνέντευξη φορώντας ένα τεράστιο σταυρό».
Οι φοιτητές της UNEF απάντησαν ότι «την βά-
ζουν στο στόχαστρο επειδή είναι γυναίκα μου-
σουλμάνα που φοράει μαντήλα αλλά και επει-
δή είναι μια γυναίκα συνδικαλίστρια».

Απέναντι στις ρατσιστικές επιθέσεις οργα-
νώνεται διαδήλωση στο Παρίσι στις 2 Ιούνη
από τους “Sans papiers”, τους χωρίς χαρτιά
και μια σειρά από αντιρατσιστικές οργανώ-
σεις, αριστερές συλλογικότητες και σωματεία.
Είναι μια ευκαιρία το εργατικό και νεολαιίστικο
κίνημα να αγκαλιάσουν και να γίνουν ένα με το
κίνημα που ζητάει χαρτιά για όλους τους μετα-
νάστες και τους πρόσφυγες.

Όλα αυτά την ώρα που η ρατσιστική αθλιό-
τητα της ΕΕ-Φρούριο γινόταν σμπαράλια από
την βιντεοσκοπημένη εικόνα ενός νεαρού με-
τανάστη χωρίς χαρτιά από το Μάλι, που σκαρ-
φαλώνοντας από μπαλκόνι σε μπαλκόνι στον
τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στο Παρίσι,
έσωσε ένα τετράχρονο παιδί που κρεμόταν
στο κενό, συγκλονίζοντας τη Γαλλία και όλο
τον κόσμο.

Γ.Π.

70
χιλιάδες διαδήλωσαν
στους δρόμους του Βερο-
λίνου το περασμένο Σάβ-

βατο ενάντια στο ρατσιστικό AfD,
απομονώνοντας τους ακροδεξιούς
που παρά το κάλεσμα για πανεθνική
διαδήλωση δεν μπόρεσαν να συγκεν-
τρώσουν πάνω από 5000 άτομα!

Από πολλά σημεία της πόλης πο-
τάμια διαδηλωτών άρχισαν να φτά-
νουν στην πύλη του Βραδεμβούρ-
γου τραγουδώντας "Το σύνολο του
Βερολίνου είναι ενάντια στο AfD",
κρατώντας πλακάτ "Ναζί, φύγετε"
και σημαίες. Οι διαμαρτυρίες υπο-
στηρίχθηκαν από περισσότερες από
120 οργανώσεις, ανάμεσά τους τα
συνδικάτα, το κόμμα της Αριστεράς
Die Linke, οι Πράσινοι, οργανώσεις
του SPD, μουσουλμανικές οργανώ-
σεις, προσφυγικές ομάδες και θεα-
τρικές ομάδες, ενώ 150 κλαμπ του
Βερολίνου διοργάνωσαν την εκδή-
λωση "Reclaim Club Culture-Bass
the Nazis Away".

Η βουλευτίνα του Die Linke (Αρι-
στερά) Christine Buchholz και μέλος
της κίνησης «Αufstehen gegen Na-
zis”, «Ξεσηκωθείτε ενάντια στο ρα-
τσισμό» δήλωσε: "Η σημερινή δια-
μαρτυρία ενάντια στην επίθεση του
AfD ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Είναι
ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός
για να δυναμώσουμε το αντιφασιστι-
κό κίνημα».

«Η απάντηση του αντιρατσιστικού

κινήματος ήταν άμεση και αποτελε-
σματική» μας μεταφέρει ο Νίκος που
συμμετείχε στη διαδήλωση την εικό-
να από το Βερολίνο. «Ένα πλήθος
από ενωτικές πρωτοβουλίες που
συμπεριλάμβανανε συνδικάτα, κόμ-
ματα της Αριστεράς, κινήσεις μετα-
ναστών, εργαζόμενους στις πρωτο-
βουλίες προσφύγων, καλλιτεχνών,
κολεκτίβων ηλεκτρονικής μουσικής
κατάφεραν να δημιουργήσουν το
διάστημα πριν την διαδήλωση ένα

έντονο αντιφασιστικό κλίμα στην πό-
λη και να κοινητοποιήσουν περισσό-
τερους από 70.000 ανθρώπους που
ξεκινώντας από πολλές διαφορετι-
κές προσυγκεντρώσεις απομόνωσε
τους οπαδούς του AFD.  

Χαρακτηριστικά, η ευρηματικότητα
και η μαχητικότητα των αντιφασι-
στών διαδηλωτών ήταν τέτοια που
ακόμα και πλωτά μέσα χρησιμοποι-
ήθηκαν για να απομονώσουν την ρα-
τσιστική διαδήλωση, ενώ ένας αντι-

φασίστας διαδηλωτής κατάφερε
σκαρφαλώνοντας στα ηχεία της συγ-
κέντρωσης του AFD να τα αποσυνδέ-
σει κατά την ώρα της ομιλίας του αρ-
χηγού του AFD Γκάουλαντ. Ο απολο-
γισμός της μέρας ήταν ξεκάθαρα αι-
σιόδοξος για τον κόσμο του αντιφα-
σιστικού κινήματος και αποτύπωσε
την δυναμική που μπορεί να σταμα-
τήσει τους ρατσιστές του AFD».

Το AfD ξεκίνησε ως ευρεία συμμα-
χία των δεξιών συντηρητικών, των

ρατσιστών λαϊκιστών και των ανοι-
χτών ναζί, αλλά σκληραίνει. Περίπου
οι μισοί βουλευτές του συνδέονται
τώρα με ναζιστικές ομάδες ενώ μερι-
κοί συντηρητικοί έχουν εγκαταλείψει
το κόμμα ή έχουν βγει από τις ηγετι-
κές θέσεις. Το γεγονός ότι προσπά-
θησε να κινητοποιηθεί στους δρό-
μους είναι περαιτέρω απόδειξη της
δεξιάς του τροχιάς –και αυτό φάνηκε
στη διαδήλωση που αποτελούνταν
από τα σκληρά στοιχεία του. 

Μία από τις ομάδες που υποστή-
ριξαν την αντιφασιστική διαδήλωση
είναι μια φιλανθρωπική οργάνωση
που δουλεύει με παιδιά με αναπη-
ρία. Οι βουλευτές του AFD δημοσί-
ευσαν επιστολή στη γερμανική κυ-
βέρνηση τον περασμένο μήνα που
συνδέει τα παιδιά με αναπηρίες με
τη μετανάστευση. Είπε ότι οι αναπη-
ρίες είχαν αυξηθεί κατά 0,9% τα τε-
λευταία δύο χρόνια και προκλήθη-
καν "μεταξύ άλλων από το γάμο μέ-
σα στην οικογένεια! 

Η διαδήλωση ήταν ένα μεγάλο βή-
μα για την απομόνωση του AfD γιατί
καταρίπτει το μύθο της παντοδύνα-
μης ακροδεξιάς και χρειάζεται να
έχει συνέχεια. Σε ανακοίνωσή της, η
ΚΕΕΡΦΑ χαιρετίζει τη μεγάλη αντι-
φασιστική νίκη στο Βερολίνο.

Αντιφασιστική επιτυχία στο Βερολίνο

Φουντώνει η αντίσταση στον Μακρόν
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Σ
τον πολιτικό βυθό της Ευρω-
παϊκής Ένωσης κυματίζει η ιτα-
λική σημαία. Ο πρόεδρος της

χώρας, Σέρτζιο Ματαρέλα, αρνήθηκε
στον εντολοδόχο πρωθυπουργό Κόν-
τε να σχηματίσει κυβέρνηση, τον
έστειλε σπίτι του και διόρισε πρωθυ-
πουργό τον Κάρλο Κοταρέλι, ένα
αγαπημένο στέλεχος του ΔΝΤ. Πρό-
κειται για μια θλιβερή παραδοχή του
ιταλικού καπιταλισμού ότι εδώ και
σχεδόν εφτά χρόνια δεν μπορεί να
λειτουργήσει με ομαλά εκλεγμένη
κυβέρνηση. Ο Κόντε είχε κοινοβου-
λευτική πλειοψηφία, ο Κοταρέλι δεν
έχει. Δηλώνει ότι θα περάσει μέτρα
“ανάγκης” και θα οδηγήσει σε εκλο-
γές. Εκλογές στις οποίες πάνε με τη
σιγουριά ότι θα τους δώσουν ακόμη
πιο ασταθή αποτελέσματα από τις τε-
λευταίες, στις 4 Μάρτη.

Όμως τα σημάδια σήψης πάνε πο-
λύ πιο βαθιά από το πραξικόπημα
Ματαρέλα. Η κυβέρνηση που στηνό-
ταν με τον Κόντε ήταν έτσι κι αλλιώς
τερατούργημα. Τη στήριζε αφενός το
Κίνημα των 5 Αστέρων, το οποίο ήρ-
θε πρώτο κόμμα με ένα ασαφές πρό-
γραμμα κατά των μεγάλων συμφε-
ρόντων, αφετέρου οι φασίστες της
Λέγκας. Η Λέγκα από κόμμα υπέρ
της διάσπασης του ιταλικού Βορρά
που έβλεπε τους φτωχότερους Ιτα-
λούς του Νότου σαν αιτία κάθε προ-
βλήματος, τα τελευταία χρόνια έχει
κάνει στροφή προς την καθαρή αντι-
μεταναστευτική και ισλαμοφοβική
προπαγάνδα, κλείνοντας το μάτι στις
φασιστικές συμμορίες. Με τον Ματέο
Σαλβίνι στην ηγεσία της, συνδύασε
αυτή τη ρατσιστική στροφή με πιο
οξυμένη κριτική στην ΕΕ και το ευρώ.

Όλα αυτά δεν ανησυχούσαν το
ιταλικό κατεστημένο, ούτε την ΕΕ.
Αντίθετα, επειδή ανησυχούσαν για
την άνοδο των 5 Αστέρων, έδωσαν

τις ευλογίες τους στο συνασπισμό
της λεγόμενης “Κεντροδεξιάς”, στον
οποίο συμμετείχαν ο Μπερλουσκόνι,
η Λέγκα και οι καθαρόαιμοι νοσταλ-
γοί του Μουσολίνι “Αδελφοί της Ιτα-
λίας”. Οι φασίστες ήταν χρήσιμοι
όσο ήταν στη σκιά του Μπερλουσκό-
νι. Όμως με ολόκληρο το πολιτικό
σκηνικό να παίζει το χαρτί του ρατσι-
σμού, ο Μπερλουσκόνι ήρθε πίσω
από τον Σαλβίνι. Τα σενάρια περί με-
γάλου συνασπισμού με το Δημοκρα-
τικό Κόμμα, το οποίο έχασε 2,5 εκα-
τομμύρια ψήφους, διαλύθηκαν. Το
μόνο κοινοβουλευτικά εφικτό σενά-
ριο ήταν η συνεργασία 5 Αστέρων
και Λέγκας. Ξανά, οι ευαίσθητοι δη-
μοκράτες, από το Κυρηνάλιο Προ-
εδρικό Μέγαρο ως τις Βρυξέλες, αν-
τιμετώπισαν με “σεβασμό” το κυβερ-
νητικό πρόγραμμα που ετοίμαζε ο
Σαλβίνι μαζί με τον ντι Μάιο (των 5
Αστέρων) το οποίο περιλάμβανε απε-

λάσεις εκατοντάδων χιλιάδων μετα-
ναστών. Ούτως η άλλως, τις ίδιες
απελάσεις τις είχε προαναγγείλει ο
Μπερλουσκόνι σε περίπτωση δικής
του νίκης, ανοίγοντας το δρόμο.

Παζάρια

Οι φασίστες στην κυβέρνηση, τα
παζάρια με τους μουσολινικούς που
συνεχίζονταν μέχρι την τελευταία μέ-
ρα, η αντιμεταναστευτική εκστρατεία
δεν ήταν σημαντικοί λόγοι για να
μπλοκαριστεί η κυβέρνηση. Η κυβέρ-
νηση όμως ανατράπηκε πριν καν
σχηματιστεί, επειδή, σύμφωνα με τα
λόγια του ίδιου του Ματαρέλα, προ-
καλείται ανησυχία σε οικονομικούς
και χρηματοπιστωτικούς παράγον-
τες. Η δικαιολογία που χρησιμοποί-
ησε ήταν η τοποθέτηση του Πάολο
Σαβόνα στη θέση του Υπουργού Οι-
κονομικών. Ο καθηγητής Σαβόνα είχε
εκφραστεί στο παρελθόν κατά του

ευρώ. Ο σεβασμός στο ευρώ σύμφω-
να με τον Ματαρέλα είναι υπεράνω
των εκλογικών αποτελεσμάτων, της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και
του Συντάγματος. Ανεβαίνουν τα
σπρεντ, κινδυνολόγησε, απειλούνται
οι κοινωνικές δαπάνες και οι καταθέ-
σεις των Ιταλών στις τράπεζες. Βέ-
βαια τα σπρεντ συνέχισαν να ανεβαί-
νουν τη Δευτέρα και μετά την ανάλη-
ψη εντολής από τον Κοταρέλι.

Το αποτέλεσμα της κίνησης Ματα-
ρέλα είναι να τρίζει ακόμη περισσό-
τερο το πολιτικό σκηνικό. Τα 5 Αστέ-
ρια ζητάνε παραπομπή του Ματαρέ-
λα. Ο πρόεδρος, το σύμβολο “Εθνι-
κής Ενότητας” μετατρέπεται σε σύμ-
βολο του ευρώ και σε πολιτικό αντί-
παλο της κοινοβουλευτικής πλει-
οψηφίας. Ο ντι Μάιο ήδη κάλεσε σε
μαζικές διαδηλώσεις στις 2 Ιούνη
ενάντια στον πρόεδρο. Μία μέρα νω-
ρίτερα, την 1η του Ιούνη, το Δημο-

κρατικό Κόμμα καλεί επίσης διαδη-
λώσεις υποστήριξης στον πρόεδρο
και κατά των “λαϊκιστών” αριστεράς
και δεξιάς. Το πολιτικό αδιέξοδο της
Ιταλίας μετατρέπεται σε συγκριτική
επίδειξη δύναμης στο δρόμο. Ενώ
παράλληλα, με πρωτοβουλία των
ίδιων των υπερασπιστών του ευρώ,
οι επικείμενες εκλογές μετατρέπον-
ται σε δημοψήφισμα υπέρ ή κατά
του ευρώ. Τα 5 Αστέρια και η Λέγκα
φυσικά αρνούνται αυτή την αντιμε-
τώπιση: από τη μεριά τους λένε ότι
δεν έχουν στο πρόγραμμά τους να
φύγει η Ιταλία από το ευρώ.

Πού βρίσκεται η ουσία του ζητήμα-
τος; Ο ιταλικός καπιταλισμός είναι
από αυτούς που χτυπήθηκαν περισ-
σότερο λόγω του ευρώ και λόγω της
κρίσης. Οι καπιταλιστές και οι κυβερ-
νήσεις του δεν κατάφεραν να προχω-
ρήσουν στις μεταρρυθμίσεις και τις
αναδιαρθρώσεις που χρειάζονταν. Το
κράτος κατέληξε με το πιο μεγάλο
χρέος (σε απόλυτα νούμερα) στην
Ευρώπη, οι τράπεζες στο κόκκινο και
οι επιχειρήσεις σε αδυναμία να αυξή-
σουν τα ποσοστά κερδοφορίας τους.
Αυτό που επιχειρούν είναι να κάνουν
την κίνηση ματ και να φορτώσουν όλα
αυτά τα βάρη στην εργατική τάξη, αλ-
λά πολιτικά δεν τα έχουν καταφέρει.
Επιχείρησαν με αλλεπάλλήλες κυβερ-
νήσεις τραπεζιτών και τεχνοκρατών.
Ήλπισαν στη λύση Ρέντσι, αλλά ο
Ρέντσι ηττήθηκε παταγωδώς στο δη-
μοψήφισμα του 2016 όταν προσπάθη-
σε να περάσει τη λιτότητα μέσω Συν-
τάγματος. Τα πολιτικά κόμματα όσο
έβλεπαν να μην τους βγαίνει το χαρτί
των επιθέσεων, τόσο έπαιζαν το χαρτί
του ρατσισμού, και τώρα βλέπουν τον
Σαλβίνι να ανεβαίνει ακόμη περισσό-
τερο στις δημοσκοπήσεις.

Το ιταλικό κίνημα έδωσε και δίνει
μάχες ενάντια στους φασίστες. Το
Φλεβάρη βγήκαν εκατό χιλιάδες στη
Ρώμη. Δίνει μάχες και ενάντια στα
αφεντικά και τη λιτότητα. Οι δύο
πλευρές αυτής της μάχες είναι πιο
επείγον από ποτέ να συνδυαστούν.

Νίκος Λούντος
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Μ
ια διεθνής εκστρατεία
έχει ξεκινήσει για την
απελευθέρωση του Χαϊ-

θάμ Μοχαμεντάιν. Ο Χαϊθάμ συνε-
χίζει να βρίσκεται στα χέρια της
χούντας του Σίσι στην Αίγυπτο.
Τον απήγαγαν για τη δράση του
ως δικηγόρου και πολιτικού αγω-
νιστή στο πλευρό των εργατικών
αγώνων, του παλαιστινιακού κινή-
ματος και της μάχης για τη δημοκρατία.

Η Διεθνής Αμνηστία έχει ήδη κυκλοφορήσει έκκληση όπου
καταγγέλλει την απαγωγή και ζητάει την άμεση απελευθέρωση.
Η Πρωτοβουλία για Αλληλεγγύη στο κίνημα στην Αίγυπτο κυ-
κλοφορεί κείμενο υπογραφών συνδικαλιστών, βουλευτών και
πανεπιστημιακών από μια σειρά χώρες, ανάμεσά τους ο Νόαμ
Τσόμσκι και ο Άλεξ Καλίνικος αλλά και Ιρλανδοί βουλευτές

όπως ο Richard Boyd Barrett και η Brid Smith.
Από την Ελλάδα έχουν ήδη υπογράψει: 

Δημήτρης Χριστόπουλος, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπον-
δίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (FIDH), αναπληρωτής
καθηγήτης, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Λευτέρης Παπαγιαννάκης, αντιδήμαρχος Αθηναίων
Προκόπης Παπαστράτης, καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μάκης Καβουριάρης, καθηγητής, Πανεπιστήμιο Παρίσι 8
Μιχάλης Λυμπεράτος, εκπαιδευτικός, ιστορικός
Πέτρος Κωνσταντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας
Κατερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη
Ορέστης Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος Βριλησσίων
Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός σύμβουλος Χανίων, πρόεδρος
Συλλόγου Εκπαιδευτικών ΠΕ Χανίων
Κατερίνα Πατρικίου, δημοτική σύμβουλος Πετρούπολης
Αργυρή Ερωτοκρίτου, μέλος ΔΣ Συλλόγου Εργαζομένων στο
νοσοκομείο Γεννηματάς 

Ζαννέτα Λυσικάτου, ΓΣ ΟΕΝΓΕ
Ειρήνη Φωτέλλη, μέλος ΔΣ ΠΟΣΠΕΡΤ
Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων στο
νοσοκομείο Αγ. Σάββας, μέλος ΔΣ ΕΙΝΑΠ
Γιώργος Μποτσίδης, μέλος ΔΣ Εργατικού Κέντρου Έβρου
Κώστας Πίττας, γραμματέας ΟΣΥΒΕΤ 
Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος Σωματείου Μετρό (ΣΕΛΜΑ)
Βασίλης Συλαϊδής, μέλος ΔΣ ΕΚΑ
Κώστας Βοργιάς, μέλος ΔΣ Σωματείου Ιντρακόμ
Νίκος Χατζάρας, μέλος ΔΣ Σωματείου Εργαζομένων Δήμου
Αμεπλοκήπων-Μενεμένης
Αλέξανδρος Μαρτζούκος, μέλος ΔΣ ΣΕΗ
Γιάννης Θεοχάρης, μέλος Σωματείου Ιντρακόμ και ΔΣ ΠΟΕΜ
Γρηγόρης Καλομοίρης, ΕΕ ΑΔΕΔΥ
Θανάσης Διαβολάκης, μέλος ΔΣ ΟΙΕΛΕ
Μανώλης Μαστοράκης, μέλος ΔΣ Συλλόγου Προσωπικού ΕΥ-
ΔΑΠ

Ρώμη 24 Φεβρουαρίου 2018, τα συνδικάτα συμμετέχουν στις μεγάλες αντιφασιστικές διαδηλώσεις που συντάραξαν όλη την Ιταλία.
Μεγαλύτερη από ποτέ σήμερα η ανάγκη να συνδυαστούν οι μάχες ενάντια στα αφεντικά, τη λιτότητα και τους φασίστες.

ΙΤΑΛΙΑ  Μια κρίση που απειλεί 
να τραβήξει στον βυθό την ίδια την ΕΕ 

Διεθνής καμπάνια για να αφεθεί ελεύθερος ο Χαϊθάμ
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Θρίαμβος ενάντια στον πιο μαύρο σεξισμό!

Τ
α αποτελέσματα του δημοψη-
φίσματος στην Ιρλανδία είναι
καταιγιστικά. Το 66% του πλη-

θυσμού ψήφισε "ναι" στην ανάκληση
της διαβόητης "όγδοης τροπολο-
γίας" του συντάγματος που αναγνώ-
ριζε "ίσα δικαιώματα" για τα "αγέν-
νητα παιδιά" (τα έμβρυα δηλαδή)
και στις εγκύους -απαγορεύοντας
και ποινικοποιώντας με αυτόν τον
τρόπο τις αμβλώσεις.

Από τις 26 κομητείες της Ιρλαν-
δίας μόνο μια, το Ντόνεγκαλ ψήφισε
"όχι". Σε όλες τις άλλες το "ναι" ήταν
σαρωτικό. Στο Δουβλίνο έφτασε στο
75%. Τον τόνο τον έδωσαν οι πόλεις
(72%) και οι εργατογειτονιές -που
σε κάποιες περιπτώσεις το "ναι"
έφτασε στο 90%.

Το 66% είναι ένα ηχηρό "ναι" στο
δικαίωμα των γυναικών να αποφασί-
ζουν αυτές για τον εαυτό τους και το
σώμα τους. Είναι το αποτέλεσμα της
ριζοσπαστικοποίησης που έχει συνο-
δέψει τους εκατοντάδες μικρούς και
μεγάλους αγώνες που έχει δώσει -
και δίνει- η εργατική τάξη και η νεο-
λαία στην Ιρλανδία: ενάντια στα μνη-
μόνια, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του νερού, ενάντια στις μεταρρυθμί-
σεις της αγοράς, ενάντια στους πε-
ριορισμούς σε βάρος των ομόφυλων
ζευγαριών για να θυμηθούμε μόνο
μερικούς από αυτούς.

"Πολλοί μέσα στο κίνημα", γράφει
η Μάρνι Χόλμποροου, μέλος της
αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ στην
Ιρλανδία, "ενθαρρυμένοι από τη νίκη

τους, θέλουν να πάνε τα πράγματα
πιο πέρα. Θέλουν τον διαχωρισμό
της εκκλησίας από το κράτος, θέ-
λουν σχολεία ελεύθερα από τη θρη-
σκεία. Θέλουν να δουν τα αποτελέ-
σματα αυτά να αλλάζουν και το
αποστειρωμένο, μισογυνικό καθε-
στώς της Βόρειας Ιρλανδίας έτσι
ώστε οι αδελφές μας στο βορρά να
κατακτήσουν και αυτές πλήρη δι-
καιώματα στην άμβλωση...". 

Η έκτρωση είναι παράνομη στη
Βόρεια Ιρλανδία. Το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος προσθέτει τώ-
ρα έναν ακόμα μεγάλο εφιάλτη στην
Τερέζα Μέι, την πρωθυπουργό της

Βρετανίας. Η πλειοψηφία της στη
Βουλή στηρίζεται στις ψήφους των
βουλευτών του ακραίου συντηρητι-
κού "Δημοκρατικού Κόμματος της
Βόρειας Ιρλανδίας" -έναν από τους
σκληρούς εχθρούς της άμβλωσης.
Η Τερέζα Μέι έτρεξε βέβαια να συγ-
χαρεί το στρατόπεδο του “ναι” (δη-
λαδή τον πρωθυπουργό της Ιρλαν-
δίας) για τη “νίκη” του. Αλλά ξέρει
ότι η θύελλα πλησιάζει.

Η "Όγδοη Τροπολογία" είχε εγκρι-
θεί -και πάλι με δημοψήφισμα- το
1983. Η άμβλωση ήταν έτσι και αλ-
λιώς ήδη παράνομη στην Ιρλανδία.
Αυτό που έκανε η τροπολογία ήταν

να "θωρακίσει" αυτή την απαγόρευ-
ση. Η άρχουσα τάξη θριαμβολογού-
σε: ο συντηρητισμός είχε πετύχει
μια συντριπτική νίκη. Η επιρροή της
εκκλησίας και της αντίδρασης έμοι-
αζε παντοτινή. Τώρα οι γυναίκες και
το κίνημα στην Ιρλανδία πέτυχαν μια
σαρωτική νίκη ενάντια σε εκείνη τη
μαύρη αντίδραση.

Ο Λίο Βαράντγκαρ, ο πρωθυ-
πουργός της κεντροδεξιάς κυβέρ-
νησης της Ιρλανδίας, χαρακτήρισε
"ήσυχη επανάσταση" το αποτέλεσμα
του δημοψηφίσματος. Η κυβέρνηση
και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
προσπαθούν να παρουσιάσουν το

66% σαν μια νίκη του "νέου" πάνω
στο "παλιό". 

"Τώρα", είπε ο Βαράντγκαρ,
"έχουμε ένα σύγχρονο σύνταγμα για
έναν σύγχρονο λαό". 

Η κυβέρνηση και ο ίδιος ο πρωθυ-
πουργός είναι αλήθεια στήριξαν το
"ναι" στην προεκλογική περίοδο. Το
αποτέλεσμα, όμως, όσο και αν προ-
σπαθούν να το οικειοποιηθούν, δεν
τους ανήκει. Όπως γράφει η Μάρνι
"σύμφωνα με το exit poll της RTE το
76% από τους 3000 ανθρώπους που
ρωτήθηκαν είπε ότι θα ψήφιζε πάν-
τα ναι. Ένα 8% δήλωσε ότι ο θάνα-
τος της Σαβίτα Χαλαπαναβάρ πριν
από έξι περίπου χρόνια (οι γιατροί
της είχαν αρνηθεί την έκτρωση πα-
ρά τις ιατρικές επιπλοκές με αποτέ-
λεσμα να πάθει σηψαιμία και να πε-
θάνει) ήταν αυτό που τους έπεισε".

Η κυβέρνηση και η άρχουσα τάξη
της Ιρλανδίας δεν πήραν την πρω-
τοβουλία να ακυρώσουν την τροπο-
λογία του 1983 επειδή ήθελαν, αλλά
επειδή αναγκάστηκαν. Όπως σημει-
ώνει η εφημερίδα Financial Times,

"Είναι μια εντυπωσιακή ανατροπή,
που δείχνει πως στις τελευταίες δε-
καετίες οι νεώτεροι Ιρλανδοί πολί-
τες έχουν αναγκάσει τους πολιτι-
κούς να επιταχύνουν τον ρυθμό των
αλλαγών και πως, εν μέσω τον δι-
κών της σκανδάλων, η ακραία συν-
τηρητική Καθολική Εκκλησία έχει
χάσει το ηθικό κύρος να καθορίζει
τις προσωπικές επιλογές".

Σωτήρης Κοντογιάννης

Σ
ε δίκη οδηγείται ο Χάρβεϊ Γουάινσταϊν,
μεγαλοπαραγωγός του Χόλιγουντ, για
το βιασμό δύο γυναικών. Στις 25 Μάη

που συνελήφθη, αναγκάστηκε σε εγγύηση 1
εκατομμυρίου δολαρίων, στέρηση διαβατη-
ρίου και βραχιολάκι μέχρι να συνταχθεί το
κατηγορητήριο και να αρχίσει η δίκη. Είναι
εξοργιστικό το ότι αν έχεις λεφτά βγαίνεις
ξανά έξω (όσοι δεν έχουν να πληρώσουν εγ-
γύηση κρατούνται στο μεγάλο σωφρονιστικό
συγκρότημα της Νέας Υόρκης, το νησί Ράι-
κερς). Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει
τη δύναμη που οδήγησε τον Γουάινσταϊν στο
σκαμνί, το διεθνές γυναικείο κίνημα.

Ο Γουάινσταϊν κατηγορείται από περισσό-
τερες από 80 γυναίκες για σεξουαλικά εγ-
κλήματα σε βάρος τους. Εγκλήματα που
έχουν γίνει σε μια περίοδο τριάντα ετών, μια
ολόκληρη καριέρα δηλαδή στημένη πάνω
στην ασυδοσία και την αγορασμένη σιωπή.
Δικηγόρος του είναι ο Μπέντζαμιν Μπράφ-
μαν, συνήγορος του Στρος Καν στην πολύ-
κροτη υπόθεση βιασμού μιας εργαζόμενης
σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης το 2011. Ο
Μπράφμαν είχε κατορθώσει να εξαγοράσει
το θύμα του βιασμού για να αποσύρει τις κα-
τηγορίες, αφού πρώτα είχε σκαλίσει το πα-
ρελθόν της με ντετέκτιβ και είχε «πείσει»
τους δικαστές ότι πέφτει σε αντιφάσεις. 

Μέσα σε ένα τόσο πυκνό δίκτυο πουλημέ-

νων καθικιών που θα κινήσουν γη και ουρανό
για να γλιτώσουν, αλλά και που έχουν τα λε-
φτά να κλείνουν υποθέσεις με το έτσι θέλω, οι
φωνές των εργαζόμενων γυναικών που έχουν
υποστεί βιασμό ή παρενόχληση καταφέρνουν
να ακούγονται. Γιατί τα τελευταία χρόνια το
γυναικείο κίνημα έχει βγει ξανά στους δρό-
μους σε όλες τις χώρες του κόσμου διεκδι-
κώντας ίσα δικαιώματα στην εργασία, διεκδι-
κώντας την αυτοδιάθεση του σώματος, διεκδι-
κώντας να μη διαλυθούν οι κοινωνικές υπηρε-
σίες, διεκδικώντας δικαιοσύνη για τα θύματα
σεξουαλικών εγκλημάτων. Το γυναικείο κίνημα
κερδίζει μέσα από τις μάχες του ολόκληρη
την κοινωνία στο ότι δεν υπάρχει πια ανοχή
στο σεξισμό και τα ζητήματα αυτά είναι ση-
μαντικά και αφορούν όλες και όλους.

Αυτό το κίνημα μετέτρεψε τις καταγγελίες
του περασμένου καλοκαιριού σε βάρος του
Γουάινσταϊν σε μια διεθνή καμπάνια αλλη-
λεγγύης, το #metoo, όπου εκατομμύρια γυ-
ναίκες προέβαλλαν μαζικά τις σεξουαλικές
επιθέσεις που έχουν δεχτεί σε χώρους εργα-
σίας, εντός κι εκτός Χόλιγουντ. Και οδήγησε
έναν πανίσχυρο άνδρα στο δικαστήριο, πα-
ρά το γεγονός ότι όλους αυτούς τους μήνες
εισαγγελείς και κρατικός μηχανισμός προ-
σπάθησαν να το κουκουλώσουν.

Α.Φ.

ΓΟΥΑΪΝΣΤΑΪΝ Ένας πλούσιος
βιαστής στο σκαμνί

Δικαιολογημένα ξέσπασαν σε ξέφρενους
πανηγυρισμούς οι ακτιβίστριες που
έδωσαν τη μάχη για τη σαρωτική νίκη 
του ΝΑΙ στο δημοψήφισμα της Ιρλανδίας.
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