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Ο Διαμιανός Βουδιγάρης, 
χειριστής στις προβλήτες ΙΙ
και ΙΙΙ της ΣΕΠ και μέλος

του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΕΝΕΔΕΠ, μίλησε στη

Λένα Βερδέ

Πώς ξεκινήσατε 

τον αγώνα;

Με απόφαση της γενικής συνέλευ-
σης του Σωματείου που έγινε στο
χώρο του λιμανιού αποφασίσαμε να
συμμετέχουμε στην απεργία που εί-
χε κηρύξει η ΓΣΕΕ με τα Εργατικά
Κέντρα στις 30 Μάη με σκοπό να
ικανοποιήσουμε τα αιτήματά μας. Τα
αιτήματα που έχουμε θέσει προς τις
εταιρίες είναι η υπογραφή Συλλογι-
κής Σύμβασης Εργασίας με κριτήριο
το ίση αμοιβή για ίση εργασία σε
όλες τις ειδικότητες, να γίνουν όλοι
οι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλη-
σης, να μην υπάρχει εργαζόμενος
τριμηνίτης που είναι η νέα μόδα στο
λιμάνι, να μην μπαίνουν παιδιά με
διαφορετικούς μισθούς, να πάρουν
όλοι οι λιμενεργάτες Βαρέα και Αν-
θυγιεινά ένσημα, να αναγνωριστούν
όλες οι ειδικότητες στο λιμάνι, να
τηρούνται όλα τα μέτρα υγιεινής και
ασφάλειας και για το λόγο αυτό να
υπάρξουν και επιτροπές υγιεινής και
ασφάλειας.

Πόσο κρίσιμα είναι αυτά τα ζητήματα

για έναν εργαζόμενο στο λιμάνι;

Τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας
είναι το άλφα και το ωμέγα στη δου-
λειά μας. Το μοτίβο μας είναι “όπως
φεύγουμε από το σπίτι μας, έτσι να
γυρίζουμε”. Έχουμε κάθε μέρα ερ-
γατικά ατυχήματα. Έχουμε παιδιά
εικοσιπέντε και τριάντα χρονών σα-
κατεμένα. Έχουμε συνάδελφο με
τρεις κοίλες κομμένες στη σπονδυ-
λική του στήλη, που οι γιατροί εργα-
σίας και οι γιατροί στα νοσοκομεία
του είπαν ότι απαγορεύεται να κάνει
βαριά εργασία ξανά. Όταν ζήτησε
από την εταιρία να τον μεταφέρει σε
άλλη θέση, η απάντησή τους ήταν
να του στείλουν σπίτι την απόλυση.

Ζητάμε αύξηση μισθών γιατί ξεκι-
νήσαμε να δουλεύουμε σε ένα λιμά-
νι που έκανε 100.000 κοντέινερ και
έχουμε φτάσει σε ένα λιμάνι που ξε-
περνά τα 3.000.000 κοντέινερ. Και
βλέπουμε όλοι την κατάσταση που
επικρατεί γενικά στην οικονομία
έξω, τι γίνεται με θέματα ακρίβειας.
Όλοι έχουμε σπίτια και οικογένειες.

Είμαστε 1300-1400 εργαζόμενοι
στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΕΠ. Οι
περισσότεροι είμαστε σε εργολά-
βους. Υπάρχουν πέντε εργολάβοι
και ένας υπερεργολάβος. Μόνο 50
εργαζόμενοι είναι στη ΣΕΠ, χειρι-
στές και οδηγοί. Υπάρχουν συμβά-
σεις αορίστου χρόνου που είναι δε-
καέξι μεροκάματα το μήνα, εκ περι-
τροπής εργασία δηλαδή. Υπάρχουν
συμβάσεις αορίστου χρόνου πλή-

ρους απασχόλησης που είναι εικοσι-
δύο μεροκάματα το μήνα. Και υπάρ-
χουν και συμβάσεις για τρεις μήνες
που ανάλογα με κριτήρια που βάζει
η εταιρία ανανεώνουν τους συνα-
δέλφους. 

Εμείς διεκδικούμε ΣΣΕ για όλους,
με μόνιμη και σταθερή δουλειά για
όλους, ίδιους μισθούς για όλους,
καμία διάκριση μεταξύ των εργαζο-
μένων. Η μοναδική “διάκριση” να εί-
ναι οι τριετίες μας ώστε οι νέοι να
μπαίνουν με τους ίδιους μισθούς με
εμάς γιατί όλοι την ίδια δουλειά κά-
νουμε.

Ποια είναι η στάση της εταιρίας;

Υπάρχει μεγάλη κοροϊδία από την
πλευρά την εταιρίας. Αγνοεί συνε-
χώς όλες τις παρατηρήσεις που
έχουμε κάνει, ειδικά στα θέματα της

υγιεινής και ασφάλειας. Δεν παίρνει
τα μέτρα που πρέπει. Για όσους πι-
στεύουν στο Θεό, μας προστατεύει
ο Θεός, η αγία τριάδα και οι άγιοι.
Για όσους πιστεύουν στους εξωγήι-
νους μας προστατεύουν οι εξωγήινοι
και ούτω καθεξής. Μας λένε “δείτε
το σα μια εμπειρία”. Δε βλέπουμε
διάθεση να αλλάξει κάτι, ο μοναδι-
κός καημός μας είναι να φοράμε
κράνος και γιλέκο. Τα ωράρια εργα-
σίας είναι εξαντλητικά. Όπως είπα
ξεκινήσαμε με 100.000 κοντέινερ και
έχουμε φτάσει στα τρία εκατομμύ-
ρια. Ειδικά για τα νέα παιδιά που
ζουν και με ένα καθεστώς φόβου και
τρόμου, είναι δωδεκάωρα, με ένα τη-
λέφωνο στο χέρι, να είναι απίκο, με
το που τους πάρουν τηλέφωνο να
μπορούν να κατέβουν για δουλειά.
Αυτή η κατάσταση πρέπει να σταμα-

τήσει, τέρμα, δε γίνεται άλλο.
Αυτή είναι η διάθεση όλων των ερ-

γατών αυτή τη στιγμή. Οι συνάδελ-
φοι σπάσανε το φόβο. Μετρήσαμε
πολλά βήματα μπροστά, έχουμε θε-
μελιώσει το σωματείο μέσα στο χώ-
ρο δουλειάς, πατάμε και με τα δύο
πόδια μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση
να κάνουμε βήμα πίσω. Όλοι οι συ-
νάδελφοι είναι μαζί μας. Ακόμα και
όσοι φοβούνται, τα μηνύματα που
παίρνουμε είναι ότι “παιδιά είμαστε
μαζί σας, το παλεύουμε κι εμείς να
κάνουμε το βήμα μπροστά”. Γι’ αυ-
τούς είμαστε εδώ, θα συνεχίσουμε
να παλεύουμε και είμαστε σίγουροι
ότι και αυτοί που φοβούνται και δει-
λά δειλά κάνουν το βήμα προς το
σωματείο είναι αυτοί που θα είναι η
επόμενη σπορά του σωματείου μέσα
στο λιμάνι.

Πώς αποφασίσατε να συνεχίσετε 

μετά την πρώτη 24ωρη;

Το καθοριστικό ήταν η δύναμη
που μας έδωσε ο κόσμος, η συσπεί-
ρωση που έδειξε γύρω από το σω-
ματείο και το γεγονός ότι έδειξε να
μην ανέχεται άλλο αυτή την κατά-
σταση. Οι γενικές συνελεύσεις ήταν
όχι απλά μαζικές, ξεπέρασαν κάθε
προσδοκία. Όλες οι αποφάσεις ήταν
ομόφωνες. Η COSCO έκανε προ-
σπάθειες απεργοσπασίας. Την μία
ημέρα είχαμε να κάνουμε με μια ερ-
γοδοσία που ήθελε να κάνει κατα-
δρομείς τους εργαζόμενους και
τους έκρυβε μέσα σε δάση και άλση
και ήθελε να τους βάλει μέσα με
πούλμαν. Την άλλη μέρα είχαμε μία
εργοδοσία που ήθελε να κάνει τους
εργαζόμενους αμφίβιους και πήγε
να τους βάλει μέσα με το πλοίο της
αγάπης. Ευτυχώς γλυτώσαμε και
δεν μπήκαν και με αλεξίπτωτα. Επι-
πλέον πήγε στα δικαστήρια και τώρα
έχουν κριθεί παράνομες και η απερ-
γία που κηρύξαμε εμείς και η απερ-
γία του ΕΚΠ. 

Πώς οργανώθηκε η απεργία;

Η οργάνωση της απεργίας έγινε
θεωρώ παραδειγματικά. Ξεκινήσαμε
πολύ καιρό πριν την απεργία. Λει-
τουργήσαμε άψογα και σαν διοίκη-
ση του Σωματείου αλλά και όλα τα
μέλη και οι εργαζόμενοι που βοήθη-
σαν. Πολλοί γράφτηκαν στο σωμα-
τείο προς τιμήν τους. Έτσι καταφέ-
ραμε την ημέρα της απεργίας της
ΓΣΕΕ να κλείσουμε το λιμάνι από τις
12 το βράδυ μαζί με το Εργατικό
Κέντρο Πειραιά και την Ένωση Λιμε-
νεργατών ΟΛΠ. Πρέπει να πω ότι
από την πρώτη στιγμή και τα παιδιά
της Ένωσης Λιμενεργατών στηρίξα-
νε τον αγώνα μας. Κήρυξαν κι αυτοί
απεργία και την επόμενη μέρα κήρυ-
ξαν και νέα 24ωρη απεργία στήρι-
ξης, γιατί κι αυτοί έχουν σχεδόν τα
ίδια προβλήματα με μας. Βέβαια με
λίγο καλύτερες συνθήκες καθώς
ακόμα συνεχίζει να επικρατεί το κα-
θεστώς που επικρατούσε παλιότερα
επί ΟΛΠ, το οποίο για μας αυτό πρέ-
πει να είναι το καθεστώς μέσα στα
λιμάνια: 6ωρες πόστες, άλλα ωρά-
ρια οι χειριστές, καλύτερα διαλείμ-
ματα, καλύτερες συνθήκες εργα-
σίας. Ωστόσο οι συνάδελφοι δίπλα
παλεύουν κι αυτοί για νέα ΣΣΕ. Κι
εμείς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι
θα τους στηρίξουμε σε κάθε αγώνα
τους γιατί αυτό που θέλουν κάποιοι,
το διαίρει και βασίλευε δεν ισχύει.
Είμαστε συνάδελφοι, τις ίδιες αγω-
νίες έχουμε, αποδείξαμε ότι μπο-
ρούμε να σταθούμε δίπλα δίπλα και
θα συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε. 
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Συμπαράσταση στον αγώνα 
των εργατών στην COSCO

1/6, Συνδικαλιστές μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια παραδίδουν στους απεργούς της COSCO ψηφίσματα
συμπαράστασης των σωματείων τους 

Ν
έα απεργία και μαζική περιφρούρηση του λιμα-
νιού καλούν οι εργαζόμενοι στις προβλήτες ΙΙ
και ΙΙΙ της COSCO και το Σωματείο τους, ΕΝΕ-

ΔΕΠ, την Τετάρτη 6 Ιούνη, στις 6πμ. Οι εργάτες της
COSCO, που την περασμένη εβδομάδα νέκρωσαν για
τρεις μέρες το λιμάνι, συνεχίζουν τη μάχη και έχουν
τη δύναμη να τσακίσουν την κινεζική πολυεθνική.

Η απεργία στην COSCO επιβεβαίωσε με το πιο
τρανταχτό τρόπο τη σημασία της Πανεργατικής στις
30 Μάη ως αφετηρίας αγώνα για όλους τους εργαζό-
μενους. Η απεργία στο λιμάνι ξεκίνησε την ίδια την
ημέρα της πανεργατικής με μαζική περιφρούρηση
από τις πρώτες πρωινές ώρες. Η επιτυχία της άνοιξε
το δρόμο στην κλιμάκωση. Για τις δύο επόμενες μέ-
ρες, οι εργαζόμενοι αποφάσιζαν ομόφωνα στις γενι-
κές τους συνελεύσεις τη συνέχιση της απεργίας,
πρώτα με την κάλυψη του Σωματείου τους και ύστε-
ρα με την κάλυψη του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. Ο
αγώνας τους κέρδισε χιλιάδες συμπαραστάτες που
ενίσχυαν τις περιφρουρήσεις τους. Στο πλευρό τους
βρέθηκε και η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ που κήρυξε
νέα 24ωρη απεργία την επόμενη της Πανεργατικής.

Μπορεί τα ΜΜΕ να μην “είδαν” ότι το 7ο μεγαλύτε-
ρο λιμάνι της Μεσογείου παρέμεινε κλειστό για τρεις

μέρες και η κυβέρνηση να προτίμησε να συναντηθεί
με την εταιρία αντί με τους απεργούς, αλλά η απερ-
γία είχε τεράστιο αντίκτυπο. Το έδειξε η αντίδραση
της εταιρίας και των εργολάβων με τις απόπειρες να
στήσουν απεργοσπαστικούς μηχανισμούς -με συμμε-
τοχή και χρυσαυγιτών- και με τις προσφυγές τους
στα δικαστήρια.

Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια βρέθηκε από
την πρώτη στιγμή στο πλευρό των εργατών με ανα-
κοίνωση συμπαράστασης. Την Παρασκευή 1/6, σε
επίσκεψή του στο λιμάνι, μετέφερε στους απεργούς
ψηφίσματα αλληλεγγύης από μια σειρά συνδικάτα,
όπως την ΠΟΣΠΕΡΤ, το Σωματείο Εργαζόμενων στο
Μετρό (ΣΕΛΜΑ), τα Σωματεία των Εργαζόμενων στα
νοσοκομεία Άγιος Σάββας, Γεννηματάς, Αττικό, το
Σωματείο Εργαζόμενων Ιδιωτικών Κλινικών Αττικής.

Αμέσως μετά την απόφαση για συνέχιση της απερ-
γίας την Τετάρτη 6/6, ο Συντονισμός κυκλοφόρησε
νέα ανακοίνωση που καλεί σε μαζική συμμετοχή στην
απεργία και την περιφρούρηση της Τετάρτης και
προτείνει στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά να απλώσει
τον αγώνα με παμπειραϊκή απεργία. Σε εξόρμησή του
τα ξημερώματα της Δευτέρας 4/6 στο λιμάνι, η απο-
δοχή της πρότασης ήταν γενική.
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Εμπρός για νέα Πανεργατική
Κ

οντεύουμε στην επέτειο των
τριών χρόνων από το δημοψήφι-
σμα του 2015 και οι διαχωριστι-

κές γραμμές εκείνης της μάχης είναι ξα-
νά χαραγμένες μπροστά μας, τόσο πα-
νευρωπαϊκά όσο και εδώ.

Βουίζουν τα διεθνή ΜΜΕ με καταγγε-
λίες ότι ο Μάριο Ντράγκι ως επικεφα-
λής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας έπαιρνε στο τηλέφωνο τον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας στην Ιταλία για
να πιέσει να μην γίνει υπουργός Οικονο-
μικών ο Πάολο Σαβόνα, ένας συντηρητι-
κός επίδοξος μεταρρυθμιστής της ΕΕ.
Και δεν περιορίστηκε στα τηλεφωνήμα-
τα η ΕΚΤ. Όπως το 2015 εδώ είχε προ-
χωρήσει να κόψει εκβιαστικά τη χρημα-
τοδότηση των τραπεζών, έτσι και στην
τωρινή περίπτωση της Ιταλίας μείωσε
την αγορά ιταλικών ομολόγων για να
πιέσει με την άνοδο των επιτοκίων.

Το ίδιο εκβιαστικά κινούνται οι “θε-
σμοί” και ενόψει του Γιούρογκρουπ της
21 Ιούνη, ζητώντας να περάσουν όλα τα
“προαπαιτούμενα” από τη Βουλή. Ο Τσί-
πρας και οι υπουργοί του τρέχουν να

συμμορφωθούν με τις υποδείξεις. Πρώ-
τος ο Γαβρόγλου που προχωράει την
επίθεση ενάντια στους εκπαιδευτικούς,
από δίπλα και η Γεροβασίλη που επιμέ-
νει να “αξιολογήσει” τους δημόσιους
υπάλληλους με το ζόρι. Σύμφωνα με το
ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντα-
κτών, ο ίδιος ο Τσίπρας αρνήθηκε το αί-
τημα για επίσημη συνεδρίαση της κοινο-
βουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και
στέλνει έξι υπουργούς να “κάνουν μα-
σάζ” στους βουλευτές για να πειθαρχή-
σουν.

Με τη δύναμη 
της τάξης μας

Στη συνέλευση του Συνδέσμου Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων, ο Αλέξης Τσίπρας
ανακοίνωσε ότι για το 2019 η κυβέρνη-
ση υπολογίζει ένα “απόθεμα” 700 εκα-
τομμυρίων ευρώ που θα δοθεί για φο-
ροελαφρύνσεις στις επιχειρήσεις. Η
Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη κάνει
ρελάνς σε αυτό τον τομέα εξαγγέλλον-
τας ότι θα δώσει μεγαλύτερες φοροε-
λαφρύνσεις στα αφεντικά γιατί θα κάνει
μεγαλύτερες περικοπές και περισσότε-
ρες απολύσεις στο δημόσιο.

Τα συμπεράσματα από αυτές τις εξε-
λίξεις είναι ξεκάθαρα. Δεν έχουμε τίπο-
τε καλό να περιμένουμε από τους δανει-
στές-εκβιαστές και από τις πολιτικές δυ-
νάμεις που προσαρμόζονται. Αυτά που
δεν μπορέσαμε να επιβάλουμε με την
ψήφο μας στο δημοψήφισμα του 2015
πρέπει να τα επιβάλουμε με τη δύναμη

της τάξης μας, με το απεργιακό κίνημα.
Η πανεργατική απεργία στις 30 Μάη

έδειξε ότι οι απόπειρες αποπροσανατο-
λισμού για να περιμένουμε τις κάλπες
δεν περνάνε. Η απεργία είναι το όπλο
μας και μια σειρά εργατικοί χώροι δί-
νουν συνέχεια. Οι εργάτες της COSCO
δεν είναι οι μόνοι. Η απεργία στα λεω-
φορεία στις 31 Μάη έδωσε το ίδιο μήνυ-
μα. Οι εκπαιδευτικοί αντιστέκονται στην
επίθεση Γαβρόγλου, όλοι οι εργαζόμε-
νοι στο δημόσιο αρνούνται στην πράξη
την αξιολόγηση. Μια νέα Πανεργατική
Απεργία πριν ψηφιστούν από τη Βουλή
τα “προαπαιτούμενα” είναι αναγκαία και
εφικτή.  

Μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να κλι-
μακώσουμε το απεργιακό κίνημα και αυ-
τό θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στη μό-
νη ρεαλιστική δύναμη διεξόδου, την ερ-
γατική αντίσταση. Η απάντηση στους
εκβιασμούς για το χρέος είναι η άρνηση
πληρωμής και η  διαγραφή του. Εμπρός
με τις απεργίες μας να χτίσουμε τη δύ-
ναμη που θα επιβάλει αυτή την απάντη-
ση.

Σύσκεψη έγινε την Τετάρτη 30 Μάη στο Περιστέρι από
αντιφασιστικές κινήσεις, συλλογικότητες και κινήσεις πό-
λεις, για να συζητηθεί πώς θα απαντήσουμε στις πρόσφα-
τες ρατσιστικές επιθέσεις που έγιναν στην περιοχή του Πε-
ριστερίου και των Σεπολίων. 

Στη σύσκεψη παρευρέθηκε πολυμελής αντιπροσωπεία
της Πακιστανικής Κοινότητας, ανάμεσα τους ο επικεφαλής
της Τζαβέντ Ασλάμ, ο Μοχάμεντ που δέχτηκε την επίθεση
στο Μπουρνάζι και ο μετανάστης που χτυπήθηκε πριν λίγες
μέρες στη λαϊκή των Αγίων Αναργύρων. Η Πακιστανική Κοι-
νότητα μας περιέγραψε τις ρατσιστικές επιθέσεις που
έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Επίσης, μας ενημέρωσε
ότι οι δράστες της ρατσιστικής επίθεσης στο Μπουρνάζι
δεν έχουν συλληφθεί, παρότι έχει γίνει μήνυση στο Τμήμα
Ρατσιστικής Βίας και παρότι υπάρχει βίντεο που καταγρά-
φει την επίθεση από κάμερα ασφαλείας, το οποίο έχει κυ-
κλοφορήσει εδώ και μέρες σε κανάλια και στο διαδίκτυο.
Στο τέλος δήλωσε ότι η Πακιστανική Κοινότητα θα συμμε-
τέχει και θα οργανώσει οποιαδήποτε κινητοποίηση αποφα-
σιστεί στην περιοχή.

Το τελευταίο διάστημα φασιστικές επιθέσεις σε μια σειρά
από πόλεις δείχνουν ότι οι νεοναζί προσπαθούν να ξανα-
βγούν από την απομόνωση. Η κλιμάκωση της εθνικιστικής
υστερίας με τα συλλαλητήρια για το Μακεδονικό και τους
ανταγωνισμούς με την Τουρκία δίνουν αέρα στα πανιά των
νεοναζί δολοφόνων. Πλάι σε αυτά η ρατσιστική πολιτική
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της Ε.Ε στο προσφυγικό
που επιμένει να βάζει περιορισμούς στο δικαίωμα για άσυ-
λο και στοιβάζει τους πρόσφυγες σε άθλιες συνθήκες στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης των νησιών. Παράλληλα, η αν-
τιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, η πολιτική της λιτότητας
δίνει τη δυνατότητα στους φασίστες να προσπαθούν να ρί-
ξουν το φταίξιμο για τη φτώχεια στους μετανάστες.

Στη σύσκεψη αποφασίστηκε ότι χρειάζεται να δώσουμε
μαζική ενωτική αντιφασιστική απάντηση στις γειτονιές μας.
Οργανώνουμε αντιφασιστική διαδήλωση την Τρίτη 19 Ιούνη
7μ.μ που θα ξεκινήσει από την πλατεία Μπουρναζίου και θα
φτάσει στο γήπεδο του Τρίτωνα στα Σεπόλια και σας κα-
λούμε να την οργανώσουμε μαζί. Είναι χρέος του κάθε αντι-
φασίστα, του κάθε δημοκράτη, των εργαζόμενων, των νεο-
λαίων, των γονιών και των εκπαιδευτικών της πόλης μας να
προστατέψουμε τις γειτονιές μας από κάθε ρατσιστική επί-
θεση, να στείλουμε τους ναζί στους υπονόμους, όπου ειναι
η θέση τους.

Αντιφασιστικές κινήσεις, συλλογικότητες, κινήσεις πόλης

Κυκλοφορεί

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
www.socialismfrombelow.gr

Αντιφασιστική
διαδήλωση 
στο Περιστέρι

ΕΠΙΘΕΣΕΙΣΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ
ΣΤΙΣ STOP

Τρίτη 19 Ιούνη, 7µµ

Πλ. Μπουρναζίου

ΠΑΚΙΣΤΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ “Η Εν“Η Ενόότητα”τητα” UNITYPA
K

IS
TA

N 
COMMUNITY OF G

R
EEC

E

ΚΕΕΡΦΑ
Περιστέρι 

Πανεργατική Απεργία 30/5, Αθήνα



Νο 1327, 6 Ιούνη 2018 Το εργατικό κίνημασελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ  Όχι στην
“αυτοαξιολόγηση σχολικής μονάδας”

Πανελλαδικές κινητοποιήσεις έχει καλέσει η ΟΛΜΕ για το απόγευμα της Πέμπτης
7/6 - στην Αθήνα με συγκέντρωση στις 6.30μμ στα Προπύλαια και πορεία προς τη
Βουλή ενάντια στο νομοσχέδιο Γαβρόγλου.   

Το νομοσχέδιο προωθεί την αξιολόγηση σε όλους τους εκπαιδευτικούς μέσα από την
αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας, αλλά και στους Υποδιευθυντές/Τομεάρχες και σε
όσους βάζουν υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση ευθύνης. Φέρνει μια σειρά αντιδρα-
στικών αλλαγών στην ειδική αγωγή μαζί με την κατάργηση του ΚΕΔΔΥ, με αποτέλεσμα να
πληρώνουν τα σπασμένα, τα παιδιά με αναπηρία που θα έπρεπε να χρίζουν ειδικής εκπαι-
δευτικής στήριξης. Συγχωνεύει ή καταργεί βασικές υποστηρικτικές Δομές με διαφορετικά
αντικείμενα, πετάει το μπαλάκι της ευθύνης, αποκλειστικά σε σχολεία, εκπαιδευτικούς και
γονείς, την ώρα που συνεχίζει τις περικοπές σε χρηματοδότηση και προσωπικό.

Μιλώντας στην ΕΑ ο Σεραφείμ Ρίζος, πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων Χανίων,
τόνισε πως: “Το νομοσχέδιο κινείται την κατεύθυνση απαλλαγής του κράτους από
τις δαπάνες για την παιδεία, προσπαθεί να διαμορφώσει μια εκπαιδευτική αγορά,
βλέποντας την εκπαίδευση σαν προϊόν ενώ την ίδια στιγμή διευρύνει τις ελαστικές
σχέσεις εργασίας και επιβάλει την αυτονομία της σχολικής μονάδας και τον ανταγω-
νισμό μεταξύ των σχολείων κάτω από τον πιο σκληρό συγκεντρωτισμό του κράτους.

Το βασικό που προσπαθεί να περάσει η κυβέρνηση είναι η αξιολόγηση. Επειδή ο
Γαβρόγλου ξέρει ότι υπάρχει πολύ έντονη αντίσταση των εκπαιδευτικών απέναντι
στην αξιολόγηση που οδήγησε σε ναυάγιο τις προηγούμενες απόπειρες, αυτή τη
φορά προσπαθεί να διαμορφώσει μια συνολικότερη κουλτούρα αξιολόγησης. Δηλα-
δή ένα κλίμα ατομικού ανταγωνισμού και ατομικής αξιολόγησης μέσα στο σχολείο
όπου ο ένας θα αξιολογεί τον άλλο.

Είναι θετικό που αυτή τη στιγμή και μέσα στο Ιούνη που τα σχολεία βρίσκονται στο
κλείσιμό τους υπάρχει η σημαντική κινητοποίηση της Πέμπτης 7/6. Είναι αναγκαίο να
υπάρξει και από τη ΔΟΕ αντίστοιχή απεργιακή κινητοποίηση την ίδια μέρα  έτσι ώστε
να υπάρξει ένα πρώτο μήνυμα αντίστασης και σε αυτή την επίθεση.  Δεν αξιολογού-
με, δεν αξιολογούμαστε – Απεργία Αποχή από την κάθε αξιολογική διαδικασία. Και
αυτό χρειάζεται να το υπερασπίσουμε”, αναφέρει ο Σ. Ρίζος.

Ανακοίνωση ενάντια στο νέο νομοσχέδιο του Γαβρόγλου εξέδωσε το Δίκτυο Εκ-
παιδευτικών “Η Τάξη μας” διεκδικώντας μεταξύ άλλων από “τις ηγεσίες ΟΛΜΕ-ΔΟΕ,
αλλά και τις ΕΛΜΕ-ΣΕΠΕ να αποφασίσουν απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στην
ψήφιση του νομοσχεδίου”. 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 

48ωρη απεργία
48ωρη απεργία αποφάσισαν μετά από Γενική

Συνέλευση οι εργαζόμενοι στην Επιτροπή Κεφα-
λαιαγοράς για την Τετάρτη 6/6 και την Πέμπτη
7/6. Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποι-
ηθεί την Τετάρτη 6/6 στις 11πμ μπροστά από το
υπουργείο του Τσακαλώτου, στο Σύνταγμα. 

“Η συνέλευσή μας αποφάσισε από την πρώτη
στιγμή πως θα συνεχίσει την απεργία-αποχή απέ-
ναντι στην αξιολόγηση. Οι μεθοδεύσεις της Γερο-
βασίλη δεν θα περάσουν” αναφέρει στην ΕΑ η Τιά-
να Ανδρέου από τη Μαχητική Πρωτοβουλία Εργα-
ζόμενων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

“Ξαναπιάνουμε το νήμα των κινητοποιήσεων
με μια 48ωρη γιατί εδώ και πολύ καιρό, λόγω
των μνημονιακών περικοπών που έχουμε υπο-
στεί, έχουμε φτάσει στα όρια της δυνατότητάς
μας να δουλεύουμε. Στην πραγματικότητα η Επι-
τροπή Κεφαλαιαγοράς, ο μοναδικός εποπτικός
φορέας, αδυνατεί να κάνει τη δουλειά του. 

Την ίδια ημέρα που είχαμε ανακοινώσει τη συνέ-
λευσή μας, είχαμε καθολικό μπλακ άουτ στην υπη-
ρεσία. Κατέρρευσε όλο το ηλεκτρονικό σύστημα
και μέχρι σήμερα που μιλάμε, πολλές μέρες μετά,
δεν έχουν καταφέρει να το επισκευάσουν πλήρως.
Το κρασάρισμα έρχεται σαν επιβεβαίωση της απο-
δυνάμωσης που έχουμε σε όλα τα τμήματα αλλά
και στο τμήμα πληροφορικής αφού είναι τόσο
υποστελεχωμένο που δεν υπάρχουν οι εργαζόμε-
νοι που είναι αναγκαίοι και οι εναπομείναντες συ-
νάδελφοι αδυνατούν να το επισκευάσουν όσες
ώρες βράδυ-πρωί και αν δουλεύουν”.

Α
πόφαση για στάση εργασίας στις 12 ή
13 Ιούνη ενάντια στα νέα προαπαιτού-
μενα της 4ης αξιολόγησης που ψηφί-

ζονται στη Βουλή στις 14 Ιούνη πήρε το Σω-
ματείο του νοσοκομείου Άγιος Σάββας στη
γενική του συνέλευση στις 4/6 και καλεί την
ΠΟΕΔΗΝ και την ΑΔΕΔΥ να πάρουν απόφα-
ση για απεργία εκείνες τις μέρες. 

Αποχή από την αξιολόγηση της Γεροβασί-
λη και απεργία της ΠΟΕΔΗΝ και της ΑΔΕΔΥ
στις 12 ή 13 Ιούνη ζητάει και το Συντονιστικό
των Νοσοκομείων που συνεδρίασε την Δευ-
τέρα 4/6. Απόφαση σε αυτήν την κατεύθυν-
ση έχει ήδη πάρει το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ που συ-
νεδρίασε την ίδια μέρα. “Με φόντο το πολυ-
νομοσχέδιο με τα 55 προαπαιτούμενα, που
ετοιμάζεται να φέρει η κυβέρνηση για ψήφι-
ση στη βουλή το αργότερο μέχρι τις 14 Ιου-
νίου η ΕΙΝΑΠ αποφάσισε την προκήρυξη
απεργιακής κινητοποίησης των νοσοκομει-
ακών γιατρών πριν την ψήφιση του πολυνο-
μοσχεδίου (στις 12 ή στις 13 Ιουνίου) και κα-
λεί την ΑΔΕΔΥ και την ΓΣΕΕ να προχωρή-
σουν σε νέα πανεργατική απεργία για να εμ-
ποδίσουμε την βαρβαρότητα διαρκείας που
θέλουν να επιβάλλουν κυβέρνηση και δανει-
στές”, αναφέρεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε η ΕΙΝΑΠ. 

Πέρα από την στάση εργασίας η γενική συ-
νέλευση των εργαζόμενων στο νοσοκομείο Αγ.
Σάββας αποφάσισε την πλήρη αποχή από την
αξιολόγηση της Γεροβασίλη και την δημιουρ-
γία Επιτροπής Αγώνα εργαζόμενων που θα
μαζέψει υπογραφές ενάντια στην αξιολόγηση.
Την Τετάρτη 6/6 στο Αγ. Σάββα έχει καλεστεί

επίσης συνέλευση των γιατρών. Την ώρα που
η ΕΑ πήγαινε στο τυπογραφείο, Γενική Συνέ-
λευση με θέμα την αξιολόγηση της Γεροβασί-
λη πραγματοποιούσαν οι εργαζόμενοι στο νο-
σοκομείο Αγ. Όλγα. Στο νοσοκομείο πραγμα-
τοποιήθηκε την 1η Ιούνη και στάση εργασίας
ενάντια στην κατάργηση της Παθολογικής κλι-
νικής του νοσοκομείου και την μεταφορά των
γιατρών στο νοσοκομείο των Αγ. Αναργύρων. 

Ξεσηκωμός όμως επικρατεί και στους για-
τρούς του Ερυθρού αφού δρομολογείται η
αλλαγή των εφημεριών των γιατρών για να
μπαλώσουν τις τρύπες των επειγόντων με

εντατικοποίηση στα ωράρια των γιατρών. 
Για το ζήτημα της αξιολόγησης αναμένον-

ταν συνελεύσεις στο Αττικό και στο Αγλαΐα
Κυριακού ενώ συνάντηση/σύσκεψη των προ-
ϊσταμένων όλου του νοσοκομείου έχει προ-
γραμματιστεί για την Τετάρτη 6/6 στο Γεννη-
ματά της Αθήνας.

Τέλος, στάση εργασίας κάλεσε η ΠΟΕ-
ΔΗΝ στις 13/6 για τους νοσηλευτές ΔΕ που
τους χρησιμοποιούν σαν παραπαίδια για να
καλύπτουν τα τεράστια κενά στις θέσεις ερ-
γασίας των νοσοκομείων.

Κ.Μ.

Η «αξιολόγηση»
δεν θα περάσει

Η
νέα τροπολογία για την αξιολόγηση των
δημοσίων υπαλλήλων ψηφίστηκε νύχτα
στη Βουλή, μέσα στο νομοσχέδιο για την

πώληση των λιγνιτικών μονάδων. Στη συνέχεια
με απειλητικές εγκυκλίους προς όλους τους ερ-
γαζόμενους στο δημόσιο τομέα η υπουργός
προσπαθεί να εκβιάσει και να τρομοκρατήσει
τους δημόσιους υπάλληλους και να αποσπάσει
την ατομική συγκατάθεσή τους στην διαδικασία
της ηλεκτρονικής αξιολόγησης που ξεκινάει
ήδη από την Τετάρτη 6/6. Η Γεροβασίλη θέλει
να ολοκληρώσει το βρώμικό σχέδιό της πριν το
τέλος της ψήφισης των προαπαιτούμενων της
4ης μνημονιακής αξιολόγησης.

“Τους σταματήσαμε δυο φορές, μπορούμε
ξανά. Η νέα αξιολόγηση θα έχει την τύχη των
προηγούμενων”, είναι ο τίτλος της ανακοίνω-
σης που εξέδωσε ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια, τονίζοντας μεταξύ άλλων:

“Την ύστατη απόπειρα να επιβάλει την αξιο-
λόγηση των εργαζόμενων στο δημόσιο ξεκινάει
η υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης Γερο-
βασίλη. Αφού πέρσι το φθινόπωρο βρέθηκε αν-
τιμέτωπη με τη μαζική συμμετοχή στην απερ-
γία-αποχή σε νοσοκομεία, δήμους, υπουργεία,
αφού δεν πέτυχε να κάμψει την αντίσταση με
την κατάπτυστη τιμωρητική τροπολογία της,
αφού δεν απέδωσαν τα βρόμικα κόλπα της με
τις συνεχείς και παράνομες επεκτάσεις των
προθεσμιών και τα ψεύτικα νούμερα που έδινε
στη δημοσιότητα, επανέρχεται τώρα με τελευ-
ταία της ελπίδα την ηλεκτρονική-εξατομικοποι-
ημένη «αξιολόγηση»”. 

Στα χαρτιά
“Ούτε οι απειλητικές «υπενθυμίσεις» με τις

οποίες μας βομβαρδίζουν μέρες τώρα οι διοι-
κητικές υπηρεσίες, ούτε οι καλυμμένες απειλές
και οι τιμωρίες σε όσους δεν συμμετέχουν στη
διαδικασία θα κάμψουν την αντίσταση. Η μνη-
μονιακή «αξιολόγηση» θα μείνει κι αυτή τη φο-
ρά στα χαρτιά.

Με μαζικές γενικές συνελεύσεις σε νοσοκο-
μεία, δήμους, υπουργεία, σε κάθε χώρο του
δημοσίου, όπου σαν πρώτο βήμα, αποφασίζου-
με τη συμμετοχή μας στην απεργία-αποχή που
κήρυξε η ΑΔΕΔΥ.

Με περιοδείες στους χώρους δουλειάς ενη-
μερώνοντας και ζητώντας από τους συναδέλ-
φους να συμπληρώσουν και να καταθέσουν
στο σωματείο τη δήλωση συμμετοχής στην
απεργία-αποχή. Με συσκέψεις των σωματείων
με τους προϊσταμένους καλώντας τους και
ασκώντας πίεση να μην αποδεχθούν να «αξιο-
λογήσουν». Με καθημερινές δράσεις όπως
μπλοκαρίσματα στις διοικήσεις προσωπικού,
στάσεις εργασίας, καταλήψεις να εκφράσουμε
την αντίθεσή μας στην «αξιολόγηση». 

Η πάλη για να μην περάσει η «αξιολόγηση»
είναι κομμάτι των αγώνων που δίνουν οι εργα-
ζόμενοι στο δημόσιο για προσλήψεις, σταμάτη-
μα των περικοπών και των ιδιωτικοποιήσεων,
αυξήσεις στους μισθούς. Να απαιτήσουμε από
την ΑΔΕΔΥ να κλιμακώσει την αντίσταση με την
κήρυξη 24ωρης απεργίας σε όλο το δημόσιο
και συλλαλητηρίων σε κάθε πόλη για να στεί-
λουμε ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση πως εί-
μαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να μην
αφήσουμε να περάσει η νέα επίθεση”, αναφέ-
ρεται στην ανακοίνωση του Συντονισμού Ενάν-
τια στα Μνημόνια.

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αποφάσεις για απεργία

Πανεργατική απεργία 30/5, Βόλος
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ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Όχι στο κλείσιμο του αμαξοστάσιου στο Ελληνικό

Μ
ε 24ωρη απεργία αμέσως
μετά την Πανεργατική
στις 30/5, συνέχισαν τις

κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμε-
νοι στα λεωφορεία και στα τρόλεϋ
την Πέμπτη 31/5. Οδηγοί, τεχνικοί
και διοικητικοί στα λεωφορεία της
Αθήνας μαζί  με συναδέλφους
τους από τα τρόλεϋ αλλά και το
Μετρό (που συμμετείχε στις κινη-
τοποιήσεις με στάσεις εργασίας)
επέκτειναν την Πανεργατική στέλ-
νοντας μήνυμα αγώνα και αντίστα-
σης ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
που προωθεί η κυβέρνηση. 

Η κυβέρνηση αφού πέταξε όλες
τις αστικές συγκοινωνίες της Αθή-
νας στο Υπερταμείο, τώρα κρυμ-
μένη πίσω από τη Lamda Develop-
ments του Λάτση προωθεί το
πρώτο σχέδιο συρρίκνωσης και
απαξίωσης των αστικών συγκοι-
νωνιών κλείνοντας το μεγαλύτερο
αμαξοστάσιο της Αττικής στο Ελ-
ληνικό με εκατοντάδες λεωφορεία
και πάνω από 800 εργαζόμενους.

Μια από τις μεγαλύτερες συγ-
κεντρώσεις εργαζόμενων στις
συγκοινωνίες τα τελευταία χρόνια
ήταν αυτή που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 31/5 το πρωί έξω από
το υπουργείο Μεταφορών στη Με-
σογείων. Εκατοντάδες εργαζόμε-
νοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ
μαζί με συναδέλφους τους από το
Τραμ, τον ΗΣΑΠ και το Μετρό δια-
δήλωσαν ενάντια στο κλείσιμο του
αμαξοστάσιου στο Ελληνικό αλλά
και συνολικότερα ενάντια στις
ιδιωτικοποιήσεις στέλνοντας ένα
δυνατό μήνυμα απεργιακού συν-
τονισμού.

Ο Στέφανος Μακρυγιάννης
απεργός εργαζόμενος στο αμαξο-
στάσιο του Ελληνικού μίλησε στην
ΕΑ κατά τη διάρκεια της απεργια-
κής συγκέντρωσης έξω από το Υπ.
Μεταφορών: “Το κλείσιμο του
αμαξοστάσιου στο Ελληνικό εκτός
του ότι θα καταστρέψει τις ζωές
εκατοντάδων εργαζόμενων στα λε-
ωφορεία, θα σημάνει και τη διάλυ-
ση των αστικών συγκοινωνιών
αφού από το αμαξοστάσιο του Ελ-
ληνικού παράγεται το 50% του
συγκοινωνιακού έργου της Αττι-
κής. Στο αμαξοστάσιο δουλεύουν
600 οδηγοί, καμιά 80αριά διοικητι-
κοί και πάνω από 130 τεχνικοί.

Δυστυχώς η διοίκηση της ΟΣΥ
έχει συμφωνήσει στη μετακίνηση
του αμαξοστάσιου. Στην ουσία
υπακούει στις εντολές του Λάτση.
Ο Λάτσης πήρε μισοτιμής το χω-
ράφι και τώρα δίνει την εντολή:
καθαρίστε το να τελειώνουμε, και
θέλει όλοι να υπακούσουν και να
σταθούν προσοχή. 

Μάλιστα από τη μεριά της διοί-
κησης παίζεται ένα βρώμικο παιχνί-

δι αφού προσπαθούν να κλείσουν
το αμαξοστάσιο χειρουργικά. Ήδη
ζήτησαν από τους εργαζόμενους
να δηλώσουν σε ποιο αμαξοστάσιο
θέλουν να πάνε μετά το κλείσιμο
τους Ελληνικού. Από τους οδη-
γούς κανένας δεν έκανε δήλωση.
Ούτε από τους τεχνικούς. Κάποιοι
μετρημένοι στα δάχτυλα διοικητι-
κοί που πήγαν να καταθέσουν δή-
λωση, βρήκαν μπροστά τους το
Συνδικάτο και απέσυραν τις δηλώ-
σεις συμμετοχής.

Ταυτόχρονα η διοίκηση ενώ δεν
ανακοινώνει επίσημα το κλείσιμο
του Ελληνικού προσπαθεί να το κά-
νει σιγά σιγά. Την προηγούμενη
βδομάδα μετακίνησαν 10 λεωφο-
ρεία δήθεν για υπηρεσιακούς λό-
γους. Λίγες μέρες μετά, πάλι με εν-
τολή της διοίκησης, πήγαν να πά-
ρουν άλλα 15 λεωφορεία και να τα
μεταφέρουν αλλού. Τότε το Συνδι-
κάτο ΟΑΣΑ αποφάσισε να προχω-
ρήσει σε λειτουργική κατάληψη του
αμαξοστάσιου στο Ελληνικό ώστε
να μην επιτραπεί η εκφυλιστική
προσπάθεια απαξίωσής του.

Είναι δεδομένο πως απώτερος
σκοπός της απαξίωσης των αστι-
κών συγκοινωνιών είναι το ξεπού-
λημα, η ιδιωτικοποίηση. Το θέμα
είναι ότι το συνδικάτο από μόνο

του δεν μπορεί να σταματήσει ού-
τε το κλείσιμο του Ελληνικού ούτε
τη συνολική μνημονιακή πολιτική
των ιδιωτικοποιήσεων. Η μάχη αυ-
τή πρέπει να στηριχτεί από το σύ-
νολο των σωματείων και των ερ-
γαζόμενων στις αστικές συγκοινω-
νίες. 

Το βήμα συντονισμού που έγινε
σήμερα είναι ελπιδοφόρο. Για ένα
θέμα που επιφανειακά είναι μόνο
για τα λεωφορεία βγήκαν όλοι με
απεργίες και στάσεις. Αυτός είναι
ο δρόμος για να μπλοκάρουμε συ-
νολικά την ιδιωτικοποίηση των
συγκοινωνιών”, ανέφερε ο Σ. Μα-
κρυγιάννης.

Έλλειψη προσωπικού

“Στη σημερινή απεργία το Ελλη-
νικό είναι κυρίαρχο αλλά δεν πρέ-
πει να χάνουμε και το γενικότερο
πλαίσιο. Στις αστικές συγκοινω-
νίες έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
Η απαξίωση έχει ξεκινήσει καιρό
με την τεράστια έλλειψη προσωπι-
κού. Πρέπει άμεσα να γίνουν άμε-
σες προσλήψεις. Αν δεν γίνουν
άμεσες προσλήψεις οι αστικές
συγκοινωνίες συνολικά δεν έχουν
ζωή, τότε σίγουρα θα βρεθούμε
μπροστά σε ιδιωτικοποίηση”, ανέ-
φερε στην ΕΑ ο πρόεδρος των ερ-

γαζόμενων στα Τρόλεϊ, Νίκος Ξυ-
δάκης.

Λίγο αργότερα, κατά την διάρ-
κεια της συγκέντρωσης, χρειάστη-
κε η δυναμική παρέμβαση των ερ-
γαζόμενων που απείλησαν με
ντου, για να αναγκαστεί η αστυνο-
μία να ανοίξει χώρο για τους συν-
δικαλιστές. Η απαξίωση της κυ-
βέρνησης φάνηκε από το γεγονός
ότι υπουργοί και υφυπουργοί
απουσίαζαν αφήνοντας πίσω τους
διοικητικά στελέχη, όπως ο ΓΓ του
υπουργείου που δήλωσε αναρμό-
διος να λύσει το ζήτημα. 

Η δήλωση της Πέτης Πέρκα
υπερσυντονίστριας από πλευράς
κυβέρνησης για το έργο του Λά-
τση στο Ελληνικό «Αν δεν κλείσει
το αμαξοστάσιο στο Ελληνικό η
χώρα δεν βγαίνει από τα μνημό-
νια» δεν αφήνει περιθώρια εφησυ-
χασμού. Ο απεργιακός συντονι-
σμός όλων των αστικών συγκοινω-
νιών μπορεί να παραλύσει την
Αθήνα και να στείλει τα σχέδια
της κυβέρνησης, των θεσμών και
των ιδιωτών που θέλουν να βγά-
λουν κέρδη στις πλάτες των επι-
βατών και των εργαζόμενων στο
καλάθι των αχρήστων.

Κυριάκος Μπάνος

ΑΠΕΡΓΙΕΣ 

ΣΤΟΝ ΟΣΕ

Έξω οι ιδιώτες

Τ
ην Πέμπτη 7/6 θα πραγματοποι-
ηθούν τρεις τρίωρες στάσεις εργα-
σίας (5πμ-8πμ, 1μμ-4μμ, 9μμ-12μμ)

ενώ την Παρασκευή δεν θα κινηθεί κανέ-
να τρένο σε καμιά γραμμή του ΟΣΕ ή του
Προαστιακού όλη μέρα αφού η ΠΟΣ προ-
κήρυξε 24ωρη απεργία. Απεργιακή συγ-
κέντρωση έξω από το κτίριο του ΤΑΙΠΕΔ
(Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου) θα πραγμα-
τοποιηθεί την Παρασκευή 8/6 στις
9.30πμ.

“Η εκποίηση του εθνικού πλούτου καλά
κρατεί αφού στις 8 Ιούνη ανοίγουν εκ νέ-
ου οι δεσμευτικές προτάσεις για την ΕΕΣ-
ΣΤΥ (Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδη-
ροδρομικού Τροχαίου Υλικού). Συνεχίζε-
ται το ξεπούλημα του Σιδηροδρόμου και
η παράδοση όλων των αξιόλογων περιου-
σιακών στοιχείων της χώρας, με σκανδα-
λώδεις όρους, στα χέρια επενδυτών. Ζη-
τάμε τώρα να σταματήσουν οι ιδιωτικο-
ποιήσεις και το ξεπούλημα του Σιδηρο-
δρόμου”, τονίζεται στην ανακοίνωση που
εξέδωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδη-
ροδρομικών (ΠΟΣ) καλώντας στο 2ήμερο
κινητοποιήσεων Πέμπτη 7/6 και Παρα-
σκευή 8/6. 

Σκάνδαλο

Το σκάνδαλο της ιδιωτικοποίησης του
ΟΣΕ γίνεται ακόμα πιο βρώμικο μετά τις
καταγγελίες τόσο της ΠΟΣ, όσο και της
ΕΕΣΣΤΥ για αδιαφανείς διαδικασίες. “Με
διαδικασίες αδιαφανείς και χωρίς καμία
μέριμνα για τους εργαζόμενους – τους
οποίους αντιμετωπίζουν ως εμπόρευμα -
προχωρούν στην ιδιωτικοποίηση της ΕΕΣ-
ΣΤΥ, με μοναδικό ενδιαφερόμενο για την
εξαγορά της την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, που πιθανόν
να γνωρίζει εκ των προτέρων την αποτι-
μώμενη αξία της” τονίζεται στην ανακοί-
νωση της ΠΟΣ.

“Η συγκεκριμένη απεργία σέρνεται εδώ
και μήνες αφού η ιδιωτικοποίηση της
ΕΕΣΣΤΥ παίρνει συνεχώς νέα παράταση.
Αυτή τη φορά φαίνεται πως φτάνουμε
στο τέλος της διαδικασίας ανοίγματος
των προσφορών και είναι περισσότερο
αναγκαίο από ποτέ να συνεχίσουμε τους
αγώνες μας και να μπλοκάρουμε τις πε-
ραιτέρω ιδιωτικοποιήσεις”, ανέφερε στην
ΕΑ ο Κώστας Μαυρομιχάλης, εργαζόμε-
νος στον ΟΣΕ.

“Εμείς παρόλο που πλέον ανήκουμε
στην Ιταλική εταιρία που έχει αγοράσει
την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συμμετέχουμε στην απερ-
γία στηρίζοντας το μόνιμο και διαρκές αί-
τημά μας για ενιαίους δημόσιους σιδηρό-
δρομους. Η πραγματικότητα είναι πως οι
πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων όλων των
προηγούμενων ετών μας οδήγησαν στην
κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα οι
εργαζόμενοι στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Σε μια ιδιω-
τική εταιρία και να παλεύουμε για τον δη-
μόσιο σιδηρόδρομο, ενώ εργαζόμαστε
έξω από αυτόν”, ανέφερε ο Κώστας Γεν-
νηδούνιας, πρόεδρος των Μηχανοδηγών
του ΟΣΕ.

“Αυτές τις μέρες, με τα τελεσίγραφα που αποστέλλει η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. προς τους δημόσιους φορείς και το Κοινωνικό Ιατρείο για άμεση μετεγκατάστασή

τους, μπορεί να γίνει κατανοητό ακόμα και στους πιο δύσπιστους ότι το λεγόμενο Σχέδιο Ολοκληρωμέ-
νης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) είναι πολλαπλά επιζήμιο. Γιατί ενώ η Lamda Development δεν έχει καταβάλει ούτε
ένα ευρώ και δεν πρόκειται να καταβάλλει παρά μετά τη λήξη 11 αναβλητικών αιρέσεων, το δημόσιο ξε-
κινά να πληρώνει εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για τις μετεγκαταστάσεις - μεταξύ αυτών το Αμαξο-
στάσιο, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Αγίου Κοσμά, το ΕΛΚΕΘΕ, η τρο-
χαία, το αστυνομικό τμήμα και άλλες υπηρεσίες”. 

Aυτά καταγγέλλουν η Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ελληνικό και η Ανοιχτή Πρω-
τοβουλία Φορέων και Προσώπων για το Ελληνικό σε ανακοίνωσή τους προσθέτοντας: «Ιδιαίτερη μνεία
πρέπει να γίνει στην αναλγησία που χαρακτηρίζει την εκδίωξη του Μητροπολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου
Ελληνικού, στο οποίο κόπηκε τρομοκρατικά για 5 ώρες το ηλεκτρικό ρεύμα με κίνδυνο να καταστρα-
φούν πολλά, υψηλού κόστους φάρμακα». 

Έκοψαν το ρεύμα στο ιατρείο στο Ελληνικό! 

31/5, Απεργιακή συγκέντρωση εργαζόμενων στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ στο υπουργείο Μεταφορών
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Αν είχε πρόσωπο η λέξη "προαπαιτούμε-
νο" θα έμοιαζε με τον Βόλφγκανγκ Σόιμ-
πλε εδώ στην Ελλάδα. Ή ίσως με τον Πολ

Τόμσεν, το μαντρόσκυλο της Κριστίν Λαγ-
κάρντ. Στη Δημοκρατία της Μακεδονίας θα εί-
χε τη φάτσα του Νίκου Κοτζιά. Ή ίσως του Πά-
νου Καμμένου. Και στις δυο χώρες το "προ-
απαιτούμενο" έχει γίνει μια βρώμικη λέξη. Μια
λέξη συνώνυμη με τον εκβιασμό, την αρπακτι-
κότητα, την απαξίωση της δημοκρατίας, την
κυνική αδιαφορία για τους απλούς ανθρώπους
και τον καθαρό παραλογισμό.

Ο τελευταίος "άσσος" που έβγαλε η ελληνική
διπλωματία από το μανίκι στις διαπραγματεύ-
σεις με τη Δημοκρατία της Μακεδονίας ονομά-
ζεται erga omnes - "προς όλους": το νέο όνομα,
Βόρεια Μακεδονία, Άνω Μακεδονία ή όποιο άλ-
λο συμφωνηθεί θα πρέπει να χρησιμοποιείται
και στο εσωτερικό των "Σκοπίων". Οι πινακίδες
των αυτοκινήτων, για παράδειγμα που τώρα αρ-
χίζουν με τα γράμματα ΜΚ, θα πρέπει να αλλά-
ξουν σε SMK ή GMK. Ο στόχος είναι σαφής:
ακόμα και ο τελευταίος κάτοικος της γειτονικής
χώρας θα πρέπει να ξέρει ποιος νίκησε σε αυ-
τόν τον μακροχρόνιο αγώνα δρόμου. Θα πρέπει
να ξέρει ποιος είναι το μεγάλο αφεντικό. 

Προκλητικές απαιτήσεις

Οι απανωτές και ολοένα και πιο προκλητικές
και παράλογες απαιτήσεις της ελληνικής πλευ-
ράς έχουν στριμώξει στη γωνία την κυβέρνηση
του Ζόραν Ζάεφ και απειλούν να τινάξουν
στον αέρα τη συμφωνία. "Σύμφωνα με πληρο-
φορίες", έγραφε την περασμένη Κυριακή η Κα-
θημερινή, "ο κ. Ζάεφ αισθάνεται ανέτοιμος να
προχωρήσει σε οριστικοποίηση της συμφω-
νίας αυτή τη στιγμή και θα ζητήσει από τον κ.
Τσίπρα λίγο περισσότερο χρόνο, πιθανότατα
ώς το τέλος του έτους...".

Ακόμα και εάν ο ίδιος ο Ζάεφ πεισθεί να
υπογράψει δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι θα
καταφέρει να πείσει και τους επόμενους κρίσι-
μους κρίκους. Η κυβέρνηση του θα καταφέρει
εύκολα να περάσει τη συμφωνία από το κοινο-
βούλιο, όπου έχει την απόλυτη πλειοψηφία.
Αλλά για να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης απαιτείται η υπογραφή του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας -του Γκιόργκι Ιβάνοφ
που έχει ταχθεί ανοιχτά και δημόσια ενάντια
στη συμφωνία. Και ύστερα θα πρέπει να εγκρι-
θεί με δημοψήφισμα. Με βάσει το ισχύον σύν-
ταγμα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας για
να είναι έγκυρο το αποτέλεσμα του δημοψηφί-
σματος θα πρέπει η συμμετοχή να ξεπεράσει
το 50%. "Αν το εθνικιστικό VMRO-DPMNE",
γράφει η Εφημερίδα των Συντακτών, "κάνει
αποχή υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί η
απαραίτητη ποσόστωση...". Το περασμένο
Σάββατο το VMRO-DPMNE, που κυβερνούσε
τη Δημοκρατία της Μακεδονίας από το 2006
ως το 2016, οργάνωσε συλλαλητήριο στα Σκό-
πια ενάντια στη συμφωνία. Αν χάσει το δημο-
ψήφισμα η κυβέρνηση θα αναγκαστεί να πα-
ραιτηθεί και οι διαπραγματεύσεις θα οδηγη-
θούν, με μεγάλη πιθανότητα, σε οριστικό
ναυάγιο. Για αυτό δηλώνει ότι χρειάζεται "πε-
ρισσότερο χρόνο" ο Ζάεφ. Η ακόρεστη βουλι-
μία της ελληνικής άρχουσας τάξης -και της κυ-
βέρνησης του Τσίπρα- για παραχωρήσεις κιν-
δυνεύει τώρα να γυρίσει μπούμερανγκ.

Η ελληνική άρχουσα τάξη δύσκολα θα βρει
καλύτερη ευκαιρία από τη σημερινή για μια
"επικερδή" τελική συμφωνία για το Μακεδονικό.
Αυτό που άνοιξε ξανά τις διαπραγματεύσεις
ήταν οι προσπάθειες της Δύσης -και πρωτί-

στως του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-
να αυξήσουν την παρουσία τους στα Δυτικά
Βαλκάνια. Οι λόγοι που τους έσπρωξαν σε αυ-
τή την απόφαση είναι προφανείς: ο πόλεμος
στη Συρία συνεχίζεται, η Ρωσία κατάφερε όχι
μόνο να εδραιώσει την παρουσία της στη Μέση
Ανατολή αλλά και να διασώσει το συμμαχικό
της καθεστώς του Άσαντ ενώ την ίδια στιγμή η
Τουρκία, ένας από τους παραδοσιακούς ισχυ-
ρούς συμμάχους των ΗΠΑ στην περιοχή όχι
μόνο βυθίζεται στην κρίση αλλά έχει αρχίσει
και να αλληθωρίζει προς τη Μόσχα.

Και η άρχουσα τάξη της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας αντιμετωπίζει την συγκυρία σαν
μια ευκαιρία: η χώρα θα κερδίσει άμεσα τον
τίτλο του "υποψηφίου μέλους" της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και όλα τα "προνόμια" (για την
άρχουσα τάξη, όχι για τους απλούς ανθρώ-
πους) που απορρέουν από αυτή τη σχέση.

Για την Αθήνα αυτή είναι η ευκαιρία, όχι για
να λυθεί το ονοματολογικό -αυτό δεν ήταν πο-
τέ το πραγματικό ζήτημα. Ευκαιρία για να με-
τατραπεί η γειτονική χώρα σε ένα "ελληνικό
προτεκτοράτο". Ο Αλέξης Παπαχελάς, έκφρα-

σε την περασμένη εβδο-
μάδα το νέο εθνικό όρα-
μα ανοιχτά, χωρίς περι-
στροφές στην Καθημε-
ρινή:

"Αφήσαμε το πάθος να
θολώσει την κρίση μας τη δεκαετία του 1990,
όταν μπορούσαμε και έπρεπε να λύσουμε το
θέμα των Σκοπίων μετατρέποντάς τα σε χώρα-
δορυφόρο μέσω οικονομικής διείσδυσης. Αυ-
τή τη φορά, καλό είναι να αλλάξουμε σελίδα..."

Ο Παπαχελάς λέει φυσικά ψέματα: τη δε-
καετία του 1990 η Ελλάδα μετέτρεψε τα "Σκό-
πια" σε χώρα-δορυφόρο. Η λέξη διείσδυση εί-
ναι πολύ απαλή για να περιγράψει αυτό που
έγινε. Η σωστή λέξη είναι επέλαση: ό,τι πωλεί-
το (τράπεζες, επιχειρήσεις, γη, πρατήρια βεν-
ζίνης, σούπερ-μάρκετ κλπ) αγοράστηκε από το
ελληνικό κεφάλαιο, κοψοχρονιά εννοείται.
Όπως έγραφε το Βήμα (14.1.2018):

"Μετά τη λήξη του εμπάργκο της Ελλάδας
στην ΠΓΔΜ και την ενδιάμεση συμφωνία (Σε-
πτέμβρης 1995) άρχισε οικονομική επέλαση
στη γειτονική χώρα… Αυτή τη στιγμή δραστη-

ριοποιούνται δεκάδες επιχειρήσεις ελληνικών
συμφερόντων όπως π.χ τα ΕΛΠΕ, ο ΤΙΤΑΝΑΣ,
ο όμιλος Σαράντη, ο ΑΚΤΩΡ, η Εθνική Τράπε-
ζα ,ο Βερόπουλος…".

Οι τσαμπουκάδες για "το όνομα της Μακε-
δονίας" δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου "πά-
θους" που θόλωσε την κρίση μας. Ήταν το
όχημα αυτής της οικονομικής επέλασης. 

Σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπα-
θεί να "κλείσει" το Μακεδονικό. Η στάση της,
όμως, δεν είναι καθόλου διαφορετική από την
στάση των προηγούμενων κυβερνήσεων: θα
το κλείσουμε αλλά μόνο αφού εισπράξουμε
πρώτα τα ανταλλάγματα. Όσα περισσότερα
ανταλλάγματα μπορούμε. Εμείς θα διαλέξου-

με το όνομα. Εμείς θα εγ-
κρίνουμε το σύνταγμα.
Εμείς θα αποφασίσουμε
πως θα αποκαλούν οι κάτοι-
κοι την πατρίδα τους. Εμείς
θα αποφασίσουμε τι πινακί-
δες θα έχουν τα αυτοκίνητά
σας... Το παραπροϊόν αυτού
του ατέρμονα εκβιασμού εί-
ναι η ενίσχυση του εθνικι-
σμού και στις δυο πλευρές
των συνόρων. Η Νέα Δημο-
κρατία δεν καλεί στα εθνικι-
στικά συλλαλητήρια που ετοι-
μάζει η ακροδεξιά "Επιτροπή
Αγώνα για την ελληνικότητα
της Μακεδονίας" για την 6η
Ιούνη. Αλλά δίνει το πράσινο
φως στα μέλη και τα στελέχη
της να πάνε. Ο Άδωνις Γεωρ-

γιάδης το δήλωσε ανοιχτά "στον αέρα" σε συ-
νέντευξή του στο ραδιόφωνο: είναι ελεύθεροι
να συμμετάσχουν. 

Νονοί

Η Δημοκρατία της Μακεδονίας δεν χρειάζε-
ται ούτε νονούς ούτε προστάτες. Το όνομά
της ανταποκρίνεται και στην γεωγραφική της
περιοχή και στον λαό της -Μακεδόνες ονομά-
ζουν τους εαυτούς τους οι σλαβόφωνοι πλη-
θυσμοί αυτής της περιοχής τουλάχιστον από
τα τέλη του 19ου αιώνα και την Επανάσταση
του Ίλιντεν (1903).

Οι εργάτες, οι αγρότες, οι φτωχοί, οι νέοι
στη Δημοκρατία της Μακεδονίας, είναι αλή-
θεια, δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα από την
ένταξη της χώρας τους στο ΝΑΤΟ ή (κάποτε)
στην ΕΕ. Αλλά είναι γελοίο να πιστεύει κανείς
ότι ένα ελληνικό βέτο -με πρόσχημα το όνομα
ή τα προαπαιτούμενα- θα τους σώσει από αυ-
τή την καταστροφή. Η στάση του ΚΚΕ είναι
(επιεικώς) λάθος. Ο μόνος που μπορεί να προ-
στατεύσει τον λαό της Δημοκρατίας της Μακε-
δονίας από τον ιμπεριαλισμό της Δύσης είναι
οι αγώνες του. Το καθήκον της αριστεράς εδώ
στην Ελλάδα είναι να συμπαρασταθεί σε αυ-
τούς τους αγώνες. Και να δείχνει στην πράξη
ότι δεν έχει καμιά σχέση με όλα αυτά τα γου-
ρούνια που -πάντα στο όνομα της ελληνικότη-
τας της Μακεδονίας- επέβαλλαν το 1994 εμ-
πάργκο σε βάρος "των Σκοπίων" καταδικάζον-
τας εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς σε έναν
χειμώνα χωρίς καύσιμα, με άδεια ράφια και τις
τιμές των βασικών προϊόντων στα ύψη. Η στοι-
χειώδης προϋπόθεση για να έχουμε κοινούς
αγώνες ενάντια στο ΝΑΤΟ και τα αφεντικά και
στις δυο πλευρές των συνόρων είναι η ανα-
γνώριση της γειτονικής χώρας με το όνομα
που διάλεξε: Δημοκρατία της Μακεδονίας.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νο 1327, 6 Ιούνη 2018 Tο Μακεδονικόσελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Η ανακοίνωση διοργάνωσης εθνικιστικών
συλλαλητηρίων στον Νομό μας (Έδεσσα –
Πέλλα) αποτελεί πρόκληση για κάθε δημο-
κρατικά σκεπτόμενο πολίτη της περιοχής.

Όπως φάνηκε ξεκάθαρα από τις αντί-
στοιχες συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη
και Αθήνα, μέσα από αυτές καλλιεργείται
το μίσος και ο φασισμός. Οι ακροδεξιάς
προέλευσης διοργανωτές με ρητορική μί-
σους, εθνικιστικά συνθήματα και δίνοντας
βήμα σε πατριδοκάπηλους παραγοντί-
σκους αποπροσανατολίζουν την οργή του
κόσμου και ενισχύουν την δράση ακροδε-
ξιών εγκληματικών οργανώσεων, όπως η
Χρυσή Αυγή. Χαρακτηριστικότερα παρα-
δείγματα αποτελούν ο εμπρησμός της κα-

τάληψης Libertatia στην Θεσσαλονίκη, η
επίθεση στα γραφεία του Νέου Αριστερού
Ρεύματος και οι ανοιχτές απειλές σε αγωνι-
στές του κινήματος. 

Τα συμφέροντα του εργαζόμενου λαού
της περιοχής και της χώρας μας είναι αντί-
θετα τόσο με τις επιδιώξεις της ελληνικής
αστικής τάξης όσο και με τους ιμπεριαλι-
στικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και των
ΗΠΑ στην περιοχή, που υπηρετεί πλήρως η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ, ΕΧΟΝ-
ΤΑΣ ΒΑΘΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ,
ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ ΤΙΣ ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΦΙΕΣΤΕΣ. 

Από κοινή ανακοίνωση 
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Πέλλας, ΛΑ.Ε. Πέλλας

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ – 
ΛΑΟΙ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ

Εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης ενάντια στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια στο Περιστέρι

Οι γείτονες δεν είναι
“χώρα-δορυφόρος”
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Μια από τις πιο μαζικές

και ζωντανές συζητήσεις

του φετινού Μαρξισμού

2018 ήταν αυτή για την

δίκη της Χ.Α. Σε αυτή τη

σελίδα σας παρουσιά-

ζουμε τα βασικά σημεία

από τις εισηγήσεις των

δικηγόρων της πολιτικής

αγωγής του αντιφασιστι-

κού κινήματος.

Θ
α προλάβουμε να τους βά-
λουμε φυλακή; Πως απαντά-
με στην απειλή, η άνοδος

της ακροδεξιάς σε κάποιες χώρες
της Ευρώπης να δώσει νέα ώθηση
στην Χ.Α, να δούμε ξανά τα τάγματα
εφόδου στο δρόμο; Αυτά είναι τα
ερωτήματα που μπαίνουν σήμερα
από πολύ κόσμο.

Η Χ.Α είναι μια από τις εξαιρέσεις
σε σχέση την άνοδο της ευρωπαϊκής
ακροδεξιάς. Στις εκλογικές αναμε-
τρήσεις από το 2012 και μετά το πο-
σοστό της Χ.Α παραμένει κολλημένο
ενώ σε απόλυτο αριθμό έχει χάσει
70.000 ψήφους. Δημοσκοπικά, εκεί
που τότε έφτανε διψήφια νούμερα,
15% κλπ, σήμερα παραμένει σε μο-
νοψήφια νούμερα. Οι επιθέσεις των
ταγμάτων εφόδου έχουν μειωθεί
γιατί οργανωτικά η Χ.Α δεν είναι πια
αυτό που ήταν πριν το 2013. Τότε εί-
χε 71 γραφεία, σήμερα έχει 20. Τέ-
λος, η οργανωτική της συσπείρωση
και η δυνατότητά της να προοσεγγί-
ζει και να συσπειρώνει κόσμο και
στελέχη έχει περιοριστεί. Υπάρχει
αποσυσπείρωση σε επιπεδο μελών
αλλά και υψηλών στελεχών και βου-
λευτών που την εγκαταλείπουν.

Αλλά πώς συνέβησαν όλα αυτά; 

Έχει σημασία τι απάντηση δίνει η
ίδια η Χ.Α σε αυτό το τελευταίο ερώ-
τημα: Ο Μιχαλολιάκος αναγκάστηκε
να απαντήσει δημόσια ότι η διαφορά
στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες χώ-
ρες είναι ότι έχουμε μια δίκη σε εξέ-
λιξη. Και έχουμε κάποιους που όπου
πάμε να κάνουμε μια δημόσια εκδή-
λωση μας εμποδίζουν με συγκεν-
τρώσεις, μας αποκλείουν από τη δη-
μόσια τηλεόραση, μας έχουν ανα-
στείλει τη χρηματοδότηση; Ποιος τα
κάνει όλα αυτά; Οι αντιφασίστες. 

Έχουμε πετύχει σαν αντιφασιστι-
κό κίνημα να απομονώσουμε πολιτι-
κά την Χ.Α και αυτό το πετύχαμε με
τη δύναμη και τη μαζικότητα του κό-
σμου. Από το 2013 και μετά όταν η
οργή του κόσμου ξεχύθηκε κατά δε-
κάδες χιλιάδες στους δρόμους και ο
Σαμαράς αναγκάστηκε να τους πάει
στη δίκη. Αλλά και πρόσφατα στον
Ασπρόπυργο, στην τελευταία από-
πειρα να βγάλουν ξανά τάγματα
εφόδου τους σταματήσαμε με δύο
τέραστια συλλαλητήρια που ανάγκα-
σαν την αστυνομία να συλλάβει τους
φασίστες.

Απέναντι στην απόπειρα των χρυ-
σαυγιτών να ξαναβγάλουν τα τάγμα-
τα εφόδου με επιθέσεις τύπου Φα-
βέλας, η απάντηση δεν είναι το κίνη-
μα να προσπαθήσει να απαντήσει
και αυτό με καταδρομικές επιθέσεις.
Δεν είναι, από την άλλη, η εμπιστο-
σύνη στους θεσμούς, “αφήστε τα δι-
καστήρια να κάνουν τη δουλειά
τους”. Ξέρουμε ότι τόσα χρόνια η
Χ.Α είχε την κάλυψη του δικαστικού
μηχανισμού, χρειάστηκε η παρέμβα-
ση του αντιφασιστικού κινήματος
για να υπάρξει δίκη. 

Η δίκη θα τελειώσει και τα αποτε-
λέσματα μπορούν να είναι καταδικα-
στικά. Αλλά για να γίνει αυτό έχουμε
δουλειά να κάνουμε συνεχίζοντας
την πολιτική απομόνωσης της Χ.Α.
Χρειάζεται αυτό που έχει γίνει σε κά-
ποιους δήμους, να έχουν κηρύξει
ανεπιθύμητη την Χ.Α να το απλώ-
σουμε παντού, να έχουμε καταδικα-
στικά ψηφίσματα παντού. Να συνεχί-
σουμε την ενωτική δουλειά, το ενι-
αίο μέτωπο με όλο τον κόσμο της
αριστεράς, όχι μόνο στη δίκη, αλλά
με ενωτικές κινητοποιήσεις όπου πά-
νε να εμφανιστούν δημόσια οι φασί-
στες. 

Τάκης Ζώτος

Δ
ιανύσαμε την πιο ενδιαφέρου-
σα χρονιά στη δίκη της Χ.Α
αλλά ταυτόχρονα και την πιο

επικίνδυνη, από την άποψη ότι το τι
συμβαίνει μέσα στα δικαστήρια επη-
ρεάζεται από τι συμβαίνει έξω από
αυτά. 

Η δίκη προχωράει και θα τελει-
ώσει. Βρίσκεται σήμερα σε ένα ώρι-
μο στάδιο και έχει αναδείξει σχεδόν

το σύνολο των αποδεικτικών στοιχεί-
ων εκείνων τα οποία προοιωνίζουν
την καταδίκη των ηγετικών στελεχών
της Χ.Α. Η αξία των αναγνωστέων εί-
ναι ότι περιέχει στοιχεία που έχουν
κατασχεθεί από τους ίδιους είτε από
σκληρούς δίσκους είτε από τηλεφω-
νικές συνομιλίες.

Και αν αυτή διαρκεί πολύ, πέρα
από τις γνωστές καθυστερήσεις λό-
γω διαφόρων κωλυμάτων, έχει να
κάνει και με το ότι έχει ένα εξαιρετι-
κό μέγεθος όγκου, που είναι ανα-
γκαίος: Αν θέσουμε το ερώτημα
ποια είναι η προτεραιότητα σε αυτήν
την δίκη, η απάντηση είναι να δικα-
στεί η ηγεσία και ο Μιχαλολιάκος,
γιατί η καταδίκη των ρουπακιάδων
και όλων αυτών που έχουν συλλη-
φθεί με τα ρόπαλα και τα μαχαίρια,
είναι αυτονόητη, είναι δεδομένη -
και άλλο που δεν θέλει η ηγεσία της
Χ.Α να καταδικαστούν αυτοί μόνο.

Δεν είναι αδιάφορα όμως αυτά
που συμβαίνουν έξω από τη δίκη. Το
Νοέμβρη του 2017 είχαμε μια τραμ-
πούκικη επίθεση στην δικηγόρο Ευ-
γενία Κουνιάκη απέναντι μάλιστα
από το Εφετείο από μια ομάδα δρα-
στών που ουδέποτε συνελήφθη. Λί-
γο αργότερα είχαμε την επίθεση
στην Φαβέλα και μετά τις συλλήψεις
της «Κρυπτίας» και του «Combat
18». Είχαμε επίσης τις επιθέσεις την
25η Μαρτίου στο Γαλάτσι και την
Καλλιθέα, και μόλις χθες την φασι-
στική επίθεση στον Μπουτάρη. 

Αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί να
τα απαντήσει η δίκη αλλά μόνο το κί-
νημα. Όπως και το ζήτημα της πολι-
τικής ανοχής που αφήνει τους χρυ-
σαυγίτες να ποζάρουν στα Καστελό-
ριζα ή το ζήτημα ότι κυριαρχούν
στην πολιτική ατζέντα ζητήματα
εθνικιστικά που είναι φυτώριο για τη
δράση των δολοφονικών συμμοριών
των ναζιστών. Πρόκειται για ζητήμα-

τα στα οποία το κίνημα πρέπει να
απαντήσει γιατί όσο δεν το κάνει τέ-
τοιου είδους επιθέσεις θα εκδηλώ-
νονται. Οι κίνδυνοι είναι υπαρκτοί
και δεν πρέπει να τους υποτιμήσου-
με. 

Είμαστε η φωνή του κινήματος μέ-
σα στα δικαστήρια και αυτόν τον
αγώνα θα τον δώσουμε μέχρι το τέ-
λος, ξέρουμε τι σημάνει αστικά δικα-
στήρια και γι’ αυτό επιδιώξαμε άλ-
λωστε να είμαστε και εκεί. Είναι
ανάγκη τον αντιφασιστικό αγώνα να
τον δώσουμε με ενότητα και ταξική
συμμαχία (δεν είναι δυνατό να γίνον-
ται χωριστές εκδηλώσεις σε κορυ-
φαίες αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις) μαζί με τα συνδικάτα και τους
κοινωνικούς φορείς, μέσα κι έξω
από τα δικαστήρια και πιστεύω έτσι
θα πετύχουμε.

Κώστας Παπαδάκης

Π
ρόκειται για μια δίκη που είχε
κρίσιμες καμπές. Η πρώτη
ήταν εκείνη των ενστάσεων

και της νομιμοποίησης της πολιτικής
αγωγής. Εκεί είχαμε τη σημαντικότε-
ρη νίκη. Πετύχαμε η πολιτική αγωγή
να μην παρίσταται μονάχα για τα
επιμέρους αδικήματα αλλά και για
την εγκληματική οργάνωση, ότι οι
επιθέσεις δηλαδή τελέστηκαν στα
πλαίσια της οργανωμένης δράσης
μιας εγκληματικής οργάνωσης Χ.Α.
Αυτό μας έδωσε τη δυνατότητα να
παρεμβαίνουμε πολύ πέρα από τα
επιμέρους αδικήματα και ήταν κατα-
λυτικό για την εξέλιξη της υπόθε-
σης.

Η δεύτερη καμπή ήταν αυτή των
μαρτύρων κατηγορίας. Ήταν μια
πρόκληση, μια μάχη όλοι αυτοί οι
άνθρωποι να μη φοβηθούν και να έλ-
θουν να πούνε την αλήθεια. Δεν
ήταν αυτό αυτονόητο για τους αυτό-
πτες μάρτυρες, για τους μετανά-
στες, τα ίδια τα θύματα, να έλθουν
και με ακάλυπτα τα πρόσωπά τους
να υποδείξουν τους δράστες. Τη μά-
χη αυτήν την κερδίσαμε, την κέρδι-
σαν οι μάρτυρες μέρα τη μέρα, πα-
ρότι είχαν να αντιμετωπίσουν τα
«τάγματα υπεράσπισης», όπως τα
έχει χαρακτηρίσει η Εφημερίδα των
Συντακτών. Πετύχαμε να υπάρχουν
μάρτυρες πριν από την περίοδο
2012-13, να πάμε στο 1998 και να
δοθεί η πολύχρονη διάσταση της εγ-
κληματικής δράσης της Χ.Α. 

Είμαστε στη φάση των αναγνω-
στεών που επίσης είναι μια κρίσιμη
μάχη καθώς η υπεράσπιση προσπα-
θεί να σταματήσει την ανάγνωση εγ-
γράφων και βίντεο γιατί αποκαλύ-
πτουν την κάθετη δράση της εγκλη-
ματικής οργάνωσης από την ηγεσία
στο τάγμα εφόδου. Αλλά αποτυγχά-
νει σε αυτήν της την προσπάθεια.
Δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν την

αδράνεια των κρατικών αρχών. Αν
είχαμε μείνει σε αυτά που είχε απο-
δελτιώσει η αστυνομία δεν θα ακού-
γονταν ποτέ όλες αυτές οι αποκαλυ-
πτικές συνομιλίες. Η παρουσία μας
ήταν καταλυτική ώστε οι κρίσιμες
αποδελτιώσεις να αναγνωστούν στο
δικαστήριο, αλλιώς το αποδεικτικό
ύλικο θα ήταν αδύναμο. 

Ακολουθεί η επόμενη φάση των
μαρτύρων υπεράσπισης, οι οποίοι
δεν είναι μάρτυρες πραγματικών πε-
ριστατικών που να μπορούν να αλ-
λάξουν την εικόνα για το πως έγιναν
και οργανώθηκαν οι επιθέσεις. Με-
τά, η κρίσιμη φάση των απολογιών
όπου η υπεράσπιση θα κληθεί να
επιλέξει εάν θα φέρει τα ηγετικά
στελέχη και το Μιχαλολιάκο να απο-
λογηθούν στο εδώλιο. Και στο τέλος
οι εισαγγελείς θα κληθούν να τοπο-
θετηθούν τι προτείνουν ως λήξη αυ-
τής της υπόθεσης και το δικαστήριο
να αποφασίσει. 

Εκεί το κράτος θα ανοίξει τα χαρ-
τιά του. Αν η αντιμετώπιση θα είναι

ότι αυτή η εγκληματική οργάνωση
μετά από αυτήν τη συγκλονιστική
αποδεικτική διαδικασία, θα μπορεί
να επιστρέψει στην πολιτική ζωή κα-
θαρμένη από τις δολοφονικές της
επιθέσεις, με τα χρήματα της ανα-
στολής της κρατικής χρηματοδότη-
σης στον τραπεζικό της λογαριασμό
ή αν η αντιμετώπιση θα είναι ότι
υπάρχει εγκληματική οργάνωση και
ποιοι ακριβώς είναι και μέχρι πόσο
ψηλά πάνε. Εκείνη τη στιγμή η φωνή
της κοινωνίας και η παρέμβαση του
κινήματος θα είναι καταλυτική, αυτή
η στιγμή πλησιάζει και το αντιφασι-
στικό κίνημα θα πρέπει να προετοι-
μάζεται με τη μαζική του δράση από
τώρα.

Θανάσης Καμπαγιάννης

“Φωνή του κινήματος μέσα στο δικαστήριο”

Επιμέλεια: Γιώργος Πίττας



Α
πό τις πρώτες πρωινές ώρες
της 30 Μάη, σε μια σειρά ερ-
γατικούς χώρους οι απεργοί

άρχισαν να οργανώνονται. Από τους
εργαζόμενους σε μεγάλα ξενοδο-
χεία των νησιών, μέχρι τους λιμενερ-
γάτες. Χαρακτηριστικότερο παρά-
δειγμα είναι αυτό των εργατών της
Κόσκο που συγκεντρώθηκαν στο Λι-
μάνι του Πειραιά λίγο μετά τα μεσά-
νυχτα και παρέμειναν όλη μέρα πε-
ριφρουρώντας την απεργία κι απο-
κρούοντας εργοδοτικές επιθέσεις,
απειλές, εκβιασμούς και προσπάθει-
ες απεργοσπασίας.

Αλλά δεν ήταν μόνο εκεί. Την Τε-
τάρτη 30 Μάη, κανένα τυπογραφείο
δεν τύπωσε εφημερίδες, κανένα κα-
ράβι δεν απέπλευσε, τα λεωφορεία
τράβηξαν χειρόφρενο για πολλές
ώρες μέσα στην ημέρα και στο δρό-
μο βγήκαν τόσο τα “δυνατά” αλλά
και τα λιγότερο παραδοσιακά κομ-
μάτια της εργατικής τάξης. Από
τους εργαζόμενους των νοσοκομεί-
ων και των δήμων, μέχρι τους συμ-
βασιούχους εργαζόμενους του Φυ-
σικού Αερίου ή πληροφορικάριους
από εταιρίες που έβλεπαν για πρώτη
φορά απεργία.

Στην Αθήνα, οι δρόμοι γύρω από
την πλατεία Συντάγματος γέμισαν
πολλές φορές από τα κύματα των
απεργών που έρχονταν από τις δια-
φορετικές απεργιακές συγκεντρώ-
σεις. 

Από τα Προπύλαια ξεκίνησε το
μπλόκ του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια και μιας σειράς σωματεί-
ων και πρωτοβουλιών. Πίσω από το
πανό του Συντονισμού βάδιζαν η
ΠΟΣΠΕΡΤ, η ΕΤΙΤΑ, το Συντονιστικό
Νοσοκομείων, το σωματείο του
Αγ.Σάββα και του Αγλ.Κυριακού, το
σωματείο της Ιντρακόμ, οι συμβασι-
ούχοι του Υπουργείου Πολιτισμού,
οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπε-
ζας, πρωτοβουλίες εργαζομένων
όπως “η Τάξη μας” των εκπαιδευτι-
κών και η “Σκουπιδιάρα” των εργα-
ζόμενων στους δήμους, αλλά και τα
πανό της Εργατικής Αλληλεγγύης,
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQI+, και των
φοιτητριών και φοιτητών με το πανό
του “ΣΕΚ στις σχολές”. 

Προηγουμένως στη συγκέντρωση
των Προπυλαίων είχαν απευθύνει
χαιρετισμό ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομέ-
νων στον Αγ.Σάββα, ο Μιχαήλ Ζερ-
βός, πρόεδρος του Σωματείου Έκτα-
κτου Προσωπικού ΥΠΠΟ, ο Βασίλης
Συλαϊδής από το Σωματείο της Ιν-
τρακόμ και μέλος του Δ.Σ του ΕΚΑ, ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός σύμβου-
λος Αθήνας με την ΑΝΤΑΡΣΥΑ κι ο
Τάσος Αναστασιάδης εκ μέρους του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια.

Παρά τις διαφορετικές αφετηρίες,
οι απεργοί ενώθηκαν στη διαδρομή
και έξω από τη Βουλή. Το μπλοκ του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια
ανέβηκε τη Σταδίου μετά τους διαδη-
λωτές του ΠΑΜΕ που είχαν ξεκινήσει
από την Ομόνοια και το ακολούθη-
σαν μια σειρά σωματεία που συμμε-
τείχαν στη συγκέντρωση των συνδι-
κάτων στην Κλαυθμώνος. Στο Σύν-
ταγμα ενώθηκαν με τους διαδηλωτές
που έρχονταν από το Πολυτεχνείο
και τη συγκέντρωση που καλούσε
πρωτοβουλία συνδικαλιστών σε συ-
νεργασία με αριστερές οργανώσεις.

Επιτυχία

Η απεργία πέτυχε παρά το γεγο-
νός ότι είχε να παλέψει ενάντια σε
θεούς και δαίμονες. 

Καταρχήν ενάντια στα ίδια τα
αφεντικά. Παρά την όλη φιλολογία
για απεργία ταξικής συμμαχίας
ΓΣΕΕ κι εργοδοτών, το παράδειγμα
των λιμενεργατών που βρέθηκαν αν-
τιμέτωποι με δικαστήρια, εκβια-
σμούς, ακόμα και χρυσαυγίτες
απεργοσπάστες, δείχνει το πόσο
φοβούνταν την απεργία οι εργοδό-
τες. Αντίστοιχα και η απεργοσπασία
στα σάητ του Μαρινάκη, οι απεργο-
σπαστικές πιέσεις που έμπαιναν από
τις διοικήσεις μιας σειράς νοσοκο-
μείων κλπ.

Αλλά οι επιθέσεις στην απεργία
δεν έρχονταν μόνο από τα πάνω. Έρ-
χονταν από τα δεξιά, μέσα από τους
ίδιους τους κόλπους της συνδικαλι-
στικής γραφειοκρατίας κι από τα αρι-
στερά, από αριστερίστικες, σεχταρι-
στικές φωνές που πάλευαν όλες τις
προηγούμενες ημέρες να πείσουν ότι
δεν πρόκειται για απεργία, αλλά για
“κόλπο” εργοδοτών και Παναγόπου-
λων. Οι μεν πρώτοι είτε αναγκάζον-
ταν να ψηφίσουν την απεργία αλλά
δεν έκαναν το παραμικρό για την ορ-

γάνωσή της, είτε την περιόριζαν πε-
τσοκόβοντάς τη σε κάποια στάση ερ-
γασίας, είτε την καταψήφιζαν κιόλας. 

Οι δεύτεροι όλες τις προηγούμε-
νες ημέρες εξαπέλυαν μύδρους
ενάντια στην 30 Μάη “που είναι λοκ
άουτ κι όχι απεργία”, παλαντζάρον-
τας στο πρακτικό κομμάτι του τί κά-
νεις τη συγκεκριμένη μέρα ανάμεσα
στο απεργούμε αλλά καταγγέλλου-
με, δεν απεργούμε, καλούμε απερ-
γία άλλη μέρα, απεργούμε αλλά πά-
με παραλία κλπ. Ουσιαστικά υπονο-
μεύοντας την ίδια την πανεργατική.
Σε ακραίες περιπτώσεις όπως στο
σωματείο του Μετρό τα δύο αυτά
κομμάτια έφτασαν να συγκλίνουν
καταψηφίζοντας  την πρόταση για
συμμετοχή στην 24ωρη, αφήνοντας
τελικά τους εργαζόμενους του Με-
τρό εκτός απεργίας.

Όσο για τους εκπροσώπους “της
γραβάτας”, που υποτίθεται ότι ήταν
ανάμεσα στα κομμάτια της Κοινωνι-
κής Συμμαχίας που “τα βρήκαν” με
τους γραφειοκράτες, χαρακτηριστι-
κό είναι το ότι ΔΣΑ και ΔΣΘ κάλεσαν

σε μονόωρη (!) στάση εργασίας. Κι
αν δεν δούλεψαν ούτε τα δικαστή-
ρια την Τετάρτη, έχει να κάνει με την
24ωρη απεργία που πραγματοποί-
ησαν οι δικαστικοί υπάλληλοι.

Η προσπάθειά των γραφειοκρατών
να υποβαθμίσουν την απεργία σε
“πανεθνική μέρα δράσης” κατέρρευ-
σε. Η πραγματικότητα ήταν μια
24ωρη γενική απεργία σε όλη τη χώ-
ρα και η “μέρα δράσης” έμεινε ένα
κενό γράμμα πάνω στα πανό των τρι-
τοβάθμιων ομοσπονδιών. Όπως έλε-
γε κι ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια τις προηγούμενες ημέρες,
η απεργία πέτυχε λόγω της συμμετο-
χής των εργαζομένων και το στίγμα
της καθορίστηκε από τους ίδιους
τους απεργούς. Από τους εργαζόμε-
νους που διεκδικούν μόνιμη και στα-
θερή δουλειά κι αντιστέκονται στο
ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.
Οι συμβασιούχοι ήταν ένα σημαντικό
κομμάτι των συγκεντρώσεων. Συμβα-
σιούχοι στην Υγεία που διαδήλωσαν
μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους
τους πίσω από τα πανό του Συντονι-

στικού των Νοσοκομείων, παρατασι-
ούχοι των ΟΤΑ που διεκδίκησαν και
κατάφεραν να μιλήσουν από τα μι-
κρόφωνα της συγκέντρωσης των
συνδικάτων, συμβασιούχοι της ΔΕ-
ΣΦΑ που για πρώτη φορά συγκρότη-
σαν ένα τόσο μαζικό μπλοκ και δια-
δήλωσαν τόσο για τη μονιμοποίησή
τους όσο κι ενάντια στο ξεπούλημα,
συμβασιούχοι του ΥΠΠΟ που συνέχι-
σαν το σερί των απεργιακών κινητο-
ποιήσεών τους. Όλοι αυτοί βρέθηκαν
μαζί στο δρόμο με τους εργαζόμε-
νους των ΔΕΚΟ, τους εργαζόμενους
του ΣΕΚΕΣ της ΕΥΔΑΠ που πα-
λεύουν ενάντια στο ξεπούλημα του
νερού, τους εργαζόμενους στα λεω-
φορεία που κατέβηκαν στην απεργια-
κή διαδήλωση, ετοιμάζοντας άλλη
μια 24ωρη απεργία για την επόμενη
ημέρα κλπ. Κι ο κατάλογος μπορεί να
γίνει ακόμα πιο μακρύς.

Ήδη φαίνεται ο ρόλος που έπαιξε
η πανεργατική στην τόνωση της αυ-
τοπεποίθησης μιας σειράς κλάδων
και στην απεργιακή κλιμάκωση της
μάχης. Το γεγονός ότι η συμμετοχή
των εργατών της Κόσκο στην πανερ-
γατική εξελίχθηκε σε απεργιακό
μπαράζ είναι ένα δείγμα. Η απεργίες
στις συγκοινωνίες της Αθήνας στις
31/5 αλλά και του ΟΣΕ το διήμερο 7
κι 8 Ιούνη είναι ένα δεύτερο, η
48ωρη απεργία στην Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς στις 6 και 7 Ιούνη ένα
ακόμα. Οι απεργίες της ΠΕΝΕΝ στις
13 Ιούνη επίσης. 

Κλιμάκωση

Συνέχειες κρίσιμες για αυτά που
έρχονται. “Η επιτυχία της πανεργατι-
κής απεργίας βάζει επιτακτικά την
ανάγκη της συνέχειας” λέει η ανα-
κοίνωση που εξέδωσε ο Συντονι-
σμός Ενάντια στα Μνημόνια αμέσως
μετά τις απεργιακές διαδηλώσεις.
“Η κυβέρνηση ενόψη του Γιούρογ-
κρουπ της 21 Ιούνη, ετοιμάζει νέο
μνημόνιο. Ένα νέο πακέτο με 55
προαπαιτούμενα για να το ψηφίσει
μέχρι τις 15 Ιούνη. Θα χρειαστεί τα
συνδικάτα να πάρουν ξανά πάνω
τους την σύγκρουση και να δώσουν
συνέχεια με νέες απεργιακές κινητο-
ποιήσεις. Απέναντι στα ψέματα της
κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλη
διέξοδος οι εργαζόμενοι προβάλου-
με το δικό μας δρόμο, τη διαγραφή
του χρέους. Να πάψουμε να πληρώ-
νουμε δις. ευρώ κάθε χρόνο για να
γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζι-
τών ντόπιων και Ευρωπαίων. Να
συγκρουστούμε με το Ευρώ και την
Ε.Ε. Να πάρουμε από τους εργοδό-
τες τα εκατομμύρια που χρωστάνε
και να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες
και οι μεγάλες επιχειρήσεις κάτω
από τον έλεγχο των εργαζόμενων”. 

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Κατέβηκα σήμερα στη διαδήλωση καλυπτόμενος από τη γενική απερ-
γία αν και θα προτιμούσα να με κάλυπτε και απόφαση του πρωτοβάθμι-
ου σωματείου μου. Χτες στο δ.σ του σωματείου η δεξιά πτέρυγα κατα-
ψήφισε την απεργία με το επιχείρημα ότι “οι απεργίες έχουν κουράσει
τον κόσμο”. Οι ψήφοι τους συναθροίστηκαν με αυτή που καταψήφιζε
από αριστερίστικη σκοπιά και με οριακούς συσχετισμούς η απόφαση
βγήκε κατά. Παρ'όλα αυτά έχουμε μάχες μπροστά μας. Η ιδιωτικοποί-
ηση είναι προ των πυλών κι έρχεται με πολλούς τρόπους. Ο τομέας της
συντήρησης για παράδειγμα είναι τελείως διάτρητος και μέσω υπεργο-
λαβιών ή μέσω αουτσόρσινγκ προωθείται η είσοδος του ιδιωτικού κε-
φαλαίου. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν σημαίνει ότι έρχεται μια μέρα ο ιδιώ-
της κι αγοράζει όλο το πακέτο. Γίνεται με βήματα κομμάτι - κομμάτι.
Γι'αυτό και πρέπει να κλιμακώσουμε απεργιακά τον αγώνα μας. Με τα-
ξικά προσανατολισμένο κίνημα – όχι με κοινωνικές συμμαχίες που προ-
ωθούν την “υγιή επιχειρηματικότητα” - αλλά με συντονισμό όλων των
εργαζομένων και ειδικά αυτών που αντιμετωπίζουν τις ιδιωτικοποιήσεις.

Νίκος Σμπαρούνης
εργαζόμενος Μετρό, μέλος ΣΕΛΜΑ

30/5 Το απεργιακό κίνημα είναι εδώ

Πανεργατική απεργία 30/5, Αθήνα
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Είμαστε 83 συμβασιούχοι μέσω
ΑΣΕΠ στον καθαρισμό του νοσοκο-

μείου. Η σύμβασή μας λήγει στις 31 Δε-
κέμβρη στις 12 το μεσημέρι. Απόλυση
λίγες ώρες πριν μπει ο καινούργιος
χρόνος. Αλλά δεν το βάζουμε κάτω. Σή-
μερα έχουμε κατέβει μαζί με μόνιμους
συναδέλφους μας στην απεργία. Το
σωματείο του Αγ.Σάββα ήταν το πρώτο
που έγραψε μέλη του ελαστικά εργαζό-
μενους ακόμα και όταν δουλεύαμε για
τον εργολάβο. Στο προηγούμενο νοσο-
κομείο που ήμουν όχι μόνο δεν μας
έγραφαν στο σωματείο αλλά – ειδικά η
δεξιά ηγεσία του σωματείου - δεν
ασχολιόταν καν. Θα συνεχίσουμε να
παλεύουμε μέχρι να κερδίσουμε μόνιμη
και σταθερή δουλειά. Να μην τρώμε το
παραμύθι της εξόδου από τα μνημόνια.
Και να βγεις από αυτό, έρχεται το επό-
μενο... Κι αυτά που σου λέω τα ακούς
από μια πρώην συριζαία. Έκανα αγώνα
για το ΣΥΡΙΖΑ όταν ακόμα δεν έμπαινε
στη βουλή. Όμως τώρα πια έχει έρθει ο
καιρός να ξεσηκωθούμε.

Φιλιώ, εργαζόμενη 
στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας

Οι συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπε-
ζας είμαστε εδώ και πολλούς μή-

νες στο δρόμο. Εννοείται ότι θα συμμε-
τείχαμε και στην πανεργατική απεργία.
Μας έκοψαν το 40% της σύνταξής μας.
Εφτά μήνες απλήρωτοι. Προφανώς και
θα βγούμε στο δρόμο. Είχαμε και χτες
κινητοποίηση. Πάντα ήμαστε μπροστά
και πριν την επίθεση στο ΛΕΠΕΤΕ. Αλλά
τώρα έχουμε κι ένα λόγο παραπάνω.

Ελένη
συνταξιούχος ΕΤΕ

Έχω κατέβει σήμερα
στην απεργία ενάντια

στο “δεν γίνεται τίποτα”
και την υποβάθμιση της
απεργίας. Δουλεύουμε
μαζί με πρόσφυγες και με-
τανάστες και το συμπέρα-
σμα είναι ένα. Αυτός ο κό-
σμος πρέπει να οργανω-
θεί μαζί μας και να παλέ-
ψει. Η εκμετάλλευση που
έχουν αυτοί οι άνθρωποι
στη χώρα τους, συνεχίζε-
ται κι εδώ. Αντίστοιχα και
για τους εργαζόμενους
στις ΜΚΟ τα ζητήματα εί-
ναι πολλά. Συνεχίζεται το
καθεστώς της επισφάλει-
ας με τις ολιγόμηνες συμ-
βάσεις και η απληρωσιά.
Όπως γίνεται στους δή-
μους, τα νοσοκομεία, την
εκπαίδευση κλπ. Είμαστε
άλλο ένα κομμάτι του κι-
νήματος που παλεύει για
μόνιμη και σταθερή δου-
λειά με πλήρη δικαιώματα.
Αυτό που με συγκινεί είναι
ότι υπάρχει ακόμα κόσμος
που δεν το βάζει κάτω.
Παράδειγμα οι εργαζόμε-
νοι που απεργούν σήμε-
ρα, ή οι συνάδελφοι στην
Άρσις που κάνουν επίσχε-
ση εδώ και πόσες μέρες
διεκδικώντας τα δεδου-
λευμένα τους.

Αλέξανδρος
εργαζόμενος σε ΜΚΟ

Είμαστε στην απεργία γιατί δίνουμε
μάχες που έχουν να κάνουν με τα

ασφαλιστικά μας, τις περικοπές σε
όλες τις κοινωνικές δαπάνες, τις ιδιω-
τικοποιήσεις, αλλά κι ενάντια στον πό-
λεμο, τα λεφτά που δίνουν για τους
εξοπλισμούς. Όλα αυτά είναι τερά-
στια θέματα και φτάνουν να συνδέον-
ται μεταξύ τους σε μια πανεργατική
απεργία. Δουλέψαμε την επιτυχία της
απεργίας όλες τις προηγούμενες ημέ-
ρες με εξορμήσεις στο Ραδιομέγαρο.
Είναι σημαντικό το ότι αυτή τη φορά
είχαμε τη δυνατότητα να απεργήσου-
με και να διαδηλώσουμε με όλους
τους άλλους εργατικούς κλάδους κι
όχι μια μέρα πριν, όπως κάνουν συνή-
θως τα σωματεία των ΜΜΕ. Έτσι
σπάει και η απογοήτευση και οι προ-
σπάθειες απαξίωσης της απεργίας.

Άννα Τσινίκα
εργαζόμενη ΕΡΤ

Οργανώσαμε την πανεργατική
απεργία στη σχολή ως τον επό-

μενο σταθμό μετά το τετραήμερο Φε-
στιβάλ Μαρξισμός 2018. Με τις εξορ-
μήσεις που έγιναν στη Φιλοσοφική
Σχολή, παροτρύναμε διοικητικούς και
καθηγητές να απεργήσουν. Θεωρού-
με σημαντικό οι φοιτητές και οι φοι-
τήτριες της Φιλοσοφικής, έχοντας
ακριβώς τα ίδια αιτήματα με τους ερ-
γαζόμενους, όπως καλύτερες συνθή-
κες σπουδών και εργασίας, χρηματο-
δότηση στην Παιδεία και έξοδο των
ιδιωτικών εργολαβιών από τα πανεπι-
στήμια, να διαδηλώνουν πλάι σε ερ-
γαζόμενους. Στόχος είναι οι φοιτητές
να συνδεθούν με την ιδέα πως η δύ-
ναμη προέρχεται από την ενότητα
φοιτητών και εργατών. 

Κατερίνα Λεμπέση 
φοιτήτρια Φιλοσοφική Αθήνας

Διεκδικούμε μαζικούς μόνιμους
διορισμούς. Είμαστε μια δεκαετία

όμηροι και δεν αποκλείεται κάποια
στιγμή να μας πει “ευχαριστώ χαιρε-
τε” πετώντας μας στο δρόμο. Διαδη-
λώνουμε με το αντικαπιταλιστικό δί-
κτυο εκπαιδευτικών “η τάξη μας” βά-
ζοντας το ζήτημα της συνέχειας του
αγώνα μέχρι τη νίκη. Είδαμε τους
προηγούμενους μήνες να ξετυλίγεται
ένα ολόκληρο κύμα κινητοποιήσεων
και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια.
Το λέμε αυτό έχοντας την αίσθηση
ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Το αίτημα
των μαζικών μόνιμων προσλήψεων το
παλεύουν συνάδελφοί μας στην
Υγεία, τους δήμους και πολλούς ακό-
μα χώρους. Το να δώσουμε αυτή τη
μάχη μαζί είναι βασική προϋπόθεση
για να έχουμε επιτυχία.

Στέλιος Γιαννούλης, δάσκαλος, 
μέλος Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε 

Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης

Πανελλαδικά
Στα Γιάννενα με τη συμμετοχή περίπου 500 διαδηλωτών πραγματοποι-

ήθηκε η πορεία της πανεργατικής απεργίας από το Εργατικό Κέντρο,
όπου καλούσαν και το ΕΚΙ και η ΑΔΕΔΥ. Στην κεφαλή της πορείας ήταν το
ΕΚΙ και τα σωματεία που συσπειρώνονται γύρω από το ΠΑΜΕ και ακολου-
θούσε η ΑΔΕΔΥ, ο φοιτητικός σύλλογος της Καλών Τεχνών και τα πανό
των οργανώσεων και των παρατάξεων της αριστεράς. Στο πανό του ΣΕΚ
διαδήλωσαν αρκετοί απεργοί από χώρους δουλειάς που το σωματείο τους
δεν είχε πάρει απόφαση να συμμετέχει οργανωμένα στην απεργιακή δια-
δήλωση. Η συμμετοχή του Φ.Σ. της σχολής Καλών Τεχνών στην απεργία
ήταν ένα σημαντικό βήμα στον αγώνα που δίνουν οι φοιτητές ενάντια στη
συγχώνευση, και βοήθησε ώστε στη συνέλευση που πραγματοποίησαν με-
τά την απεργία να πάρουν απόφαση πως συνεχίζουν την κατάληψη της
σχολής τους.

Λουίζα Γκίκα, Γιάννενα

Η πανεργατική απεργία στις 30 Μάη στο Βόλο ήταν σημαντική. Μετά
από πολλά χρόνια οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο του Βόλου έδωσαν το
παρών με το πανό τους και κομμάτια εργαζόμενων που παλαιότερα ίσως
απεργούσαν, αλλά υποτιμούσαν το κατέβασμα στην πορεία, τώρα ήταν
εκεί και διαδήλωναν. Στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε οι εργαζόμε-
νοι φώναζαν πως θέλουν εδώ και τώρα προσωπικό και πως χρειάζεται να
έχει διάρκεια ο αγώνας τους για να ακουστούν τα αιτήματά τους. Με αυτά
τα αιτήματα κατέβηκαν στην πορεία και ενώθηκαν με τους εργαζόμενους
από τα λιμάνια, οι οποίοι σχεδόν σε κάθε απεργία αποφασίζουν  να κλεί-
σουν το λιμάνι. 

Κωνσταντίνα Χήρα, Βόλος

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η πανεργατική απεργία και στην Πάτρα.
Η απεργιακή συγκέντρωση ήταν ενωτική και μαζική με πάνω από 800 άτο-
μα να παίρνουν μέρος. Με πανό συμμετείχαν το νομαρχιακό τμήμα της
ΑΔΕΔΥ, το σωματείο οικοδόμων, τα κλαδικά ποτών-τροφίμων και μετάλ-
λου, η ΕΙΝΑ, το σωματείο του δήμου, η ΛΑΕ και το ΣΕΚ, ενώ παρουσία εί-
χαν νοσοκομειακοί, καθηγητές και εργαζόμενοι από πολλούς χώρους. Η
πορεία ξεκίνησε από το Εργατικό Κέντρο βάδισε από την Μαιζώνος μέχρι
την Γούναρη και μέσω της Κορίνθου πίσω στην πλατεία Όλγας.

Νεκτάριος Χαϊντάρ, Πάτρα

Με απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στην πλατεία της Αγοράς στα
Χανιά ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις στο πλαίσιο της πανεργατικής
απεργίας την Τετάρτη 30/5. Εκατοντάδες εργαζόμενοι πήραν μέρος στις
απεργιακές συγκεντρώσεις βάζοντας παρακαταθήκη για την οργάνωση
της συνέχειας του αγώνα.

Στη συγκέντρωση στην Αγορά και την πορεία που ακολούθησε, συμμε-
τείχαν ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΣΕ-
ΠΕ), ο Σύλλογος Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, η Πρωτο-
βουλία Παρέμβασης Εκπαιδευτικών στην ΕΛΜΕ, ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα. Οι απεργοί με τα πανό
τους ενώθηκαν αργότερα με τον κόσμο που πήρε μέρος στη συγκέντρω-
ση του Εργατικού Κέντρου στην Εφορία και πραγματοποίησαν πορεία
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Επίσης, απεργιακή συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησε το ΠΑΜΕ
ενώ νωρίτερα, το πρωί της ίδιας μέρας πραγματοποιήθηκε έξω από την
Εθνική Τράπεζα Χανίων διαμαρτυρία συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

Ειρηναίος Μαράκης, Χανιά

Εκατοντάδες απεργοί βάδισαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στις 30
Μάη, μέρα πανεργατικής απεργίας. Τις απεργιακές κινητοποιήσεις άνοιξαν
οι συμβασιούχοι παρατασιούχοι καθαριστές των δήμων με συγκέντρωση
που πραγματοποίησαν έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Τη σκυ-
τάλη παρέλαβαν οι απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ στο άγαλμα Βενι-
ζέλου, της ΛΑΕ στην Αγίας Σοφίας και του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια στην Αρχαία Αγορά. Δικιά του συγκέντρωση πραγματοποίησε το ΕΚΘ
και η ΕΔΟΘ στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στη συγκέντρωση του
Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια κεντρικό πανό ήταν αυτό των εργαζομέ-
νων στα νοσοκομεία, ενώ το παρών έδωσαν συνδικαλιστές από τον ΟΛΘ. Ο
Συντονισμός πήρε την πρωτοβουλία να κινηθεί ενωτικά με τις δυνάμεις της
ΛΑΕ, της ΟΚΔΕ και της Ταξικής Πορείας και πραγματοποίησε πορεία στο
κέντρο της πόλης όπου κατέληξε στο ΥΜΑΘ.

Σάββας Κκονέ, Θεσσαλονίκη

Ο λόγος στους απεργούς

Πανεργατική απεργία 30/5, Αθήνα



Ο
καλύτερος τρόπος για να ξεκινή-
σουμε τη συζήτηση για την πάλη
των γυναικών ενάντια στην κατα-

πίεση είναι με τις μάχες που δίνουν οι γυ-
ναίκες σήμερα ανά την υφήλιο. Στην επέ-
τειο των 200 χρόνων από τη γέννηση του
Μαρξ και των 50 χρόνων από το Μάη του
'68, είναι μια πραγματικά εντυπωσιακή ει-
κόνα. Ποτέ δεν την είχαμε με τέτοια έντα-
ση, μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα,
σε όλα τα σημεία του πλανήτη.

Αυτό το μήνα στην Ιαπωνία οι δημοσιο-
γραφίνες κατέβασαν τα μολύβια κάτω. Ο
λόγος ήταν ο άγραφος νόμος των αφεντι-
κών που έλεγε πως όταν παίρνετε συνεν-
τεύξεις από επισήμους πρέπει να είστε δια-
τεθειμένες να αποδεχτείτε ότι θα σας βά-
λουν χέρι, θα σας πιάσουν το στήθος, θα
σας πουν και μια κουβέντα παραπάνω. Η
γροθιά μιας δημοσιογράφου σε μεγαλο-
στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών με-
τά από σεξουαλική παρενόχληση κινητο-
ποίησε το σωματείο και όλες τις δημοσιο-
γράφους. Κι έτσι για πρώτη φορά αποκα-
λύπτεται ότι στη χώρα του ανατέλλοντος
ηλίου το ένα τρίτο των γυναικών περνάνε
από τέτοιες καταστάσεις στη δουλειά τους.
Και η απάντηση είναι μαζικές διαδηλώσεις
εργαζόμενων γυναικών και φοιτητριών.

Την ίδια στιγμή στην Ιρλανδία γίνεται το
δημοψήφισμα για το δικαίωμα στην έκτρω-
ση. Είναι φοβερό ότι οι γυναίκες, που είναι
πάνω από το μισό της εργατικής τάξης,
που δουλεύουν οχτάωρα και δωδεκάωρα
στις χειρότερες συνθήκες εκμετάλλευσης,
δεν έχουν ταυτόχρονα το δικαίωμα να κα-
θορίζουν τη σεξουαλική τους σχέση, την
ικανοποίηση και απόλαυσή τους, εκτός αν
αποδεχτούν ότι θα γίνουν μάνες. Είναι φο-
βερό στον 21ο αιώνα, μετά από σειρά εξε-
γέρσεων και επαναστάσεων, να τολμά μια
κυρίαρχη τάξη με στήριγμα την εκκλησία,
το κράτος και τις κυβερνήσεις, να βάζει τέ-
τοιους όρους, ότι μια γυναίκα που δε θέλει
να γίνει μάνα, ή θα πεθάνει ή θα ταξιδέψει
σε άλλη χώρα για να κάνει έκτρωση.

Το θέμα των εκτρώσεων έχει έρθει στην
επιφάνεια παντού. Στην Πολωνία πέρσι έγι-
νε γενική απεργία με κέντρο ότι το σώμα
μας μάς ανήκει. Τα συνθήματα του '68 επι-
στρέφουν γιατί όλα όσα κατακτήθηκαν τό-
τε, αμφισβητούνται ξανά. Στην Ισπανία στις
8 Μάρτη έγινε απεργία γυναικών. Στις
ΗΠΑ, ιατρικά περιοδικά καταγράφουν ότι
το 2,8% των γυναικών στις ηλικίες ανάμεσα
στα 25 και τα 37 κινδυνεύει να πεθάνει σα-
ράντα μέρες μετά τη γέννα λόγω έλλειψης
πρόνοιας. Με δύο επιπλέον στοιχεία, ότι
αυτό αφορά τις φτωχές γυναίκες και ότι το
ποσοστό ανεβαίνει συνεχώς. Την ίδια ώρα
ο Τραμπ αναγγέλλει ότι οι νέες περικοπές
δεν θα περιοριστούν στο δημόσιο αλλά θα
αφορούν και τις ιδιωτικές κλινικές.

Κι εδώ ισχύουν τα ίδια. Τα ΜΜΕ, το ΙΚΑ
και άλλοι φορείς παραδέχονται ότι στην ΕΕ
η ανισότητα μεταξύ αντρών και γυναικών
σε όλα τα επίπεδα -μισθών, ανέλιξης, συν-
θηκών δουλειάς, πρόσβασης σε υγεία και
παιδεία- είναι γύρω στο 40% και στην Ελ-
λάδα φτάνει στο 50%. Οι γυναίκες παίρ-
νουν 230 ευρώ λιγότερα από τους άντρες
και δίνουν κατά μέσο όρο 26 ώρες τη βδο-
μάδα στις δουλειές του σπιτιού, επιπλέον
της εργασίας τους. Να πώς διαμορφώνεται
η ζωή των εργαζόμενων γυναικών.

Σε αυτές τις στιγμές, η απάντηση είναι
καταιγιστική, είναι μαζική και παγκόσμια. Η
δύναμη για να βγαίνουν αυτές οι εικόνες εί-
ναι η αντίσταση σε όλες τις χώρες, το κίνη-
μα που έχει μεγαλώσει παντού. Θυμίζει τις
δεκαετίες του '60 και του '70. Τότε που το
γυναικείο κίνημα, βγαίνοντας ορμητικά ως
κομμάτι του εργατικού κινήματος, διεκδικεί

και κερδίζει μια σειρά κατακτήσεις. Τι να
πρωτοθυμηθούμε για την Ελλάδα; Την ίση
αμοιβή για ίση εργασία; Την έκτρωση; Το
ΠΑΣΟΚ αναγκάζεται να νομοθετήσει την
ισότητα των μισθών και λίγο αργότερα την
ελεύθερη και δωρεάν έκτρωση δεμένη με
το ΕΣΥ που φτιαχνόταν τότε. Τους 24ωρους
παιδικούς σταθμούς; Ήταν μια μεγάλη μά-

χη που μπορεί να μην πέτυχε την 24ωρη βά-
ση αλλά κέρδισε τη δημιουργία παιδικών
σταθμών σε όλες τις γειτονιές.

Το ίδιο στους εργατικούς χώρους. Τα
σωματεία είχαν κερδίσει παιδικούς σταθ-
μούς σε μεγάλους κλάδους, στον ΟΤΕ, τις
τράπεζες. Η ΓΣΕΕ τότε είχε μεγάλο τμήμα
γυναικών που τα συντόνιζε και τα οργάνω-

νε όλα αυτά. Οι τραπεζοϋπάλληλοι το ίδιο,
με συνέδρια κάθε χρόνο. Ήταν το δυνατό
εργατικό κίνημα που τα καθόριζε.

Αυτές τις κατακτήσεις χτυπάνε σήμερα.
Τα ασφαλιστικά ταμεία που τώρα διαλύονται
στήριζαν μεγάλους παιδικούς σταθμούς. Γι'
αυτό λέμε ότι οι οικονομικές επιθέσεις έχουν
αντίκτυπο στις γυναίκες. Και το ντύνουν ιδε-
ολογικά. Οι εφημερίδες και τα κανάλια έχουν
οργιάσει αυτές τις μέρες με τις νέες κοπέ-
λες που δεν μπορούσαν να κρατήσουν τα
παιδιά τους. Είναι δική τους η ευθύνη, μας
λένε. Θέλουν να γυρίσουν τα πράγματα πί-
σω, επαναφέροντας το πατρίς-θρησκεία-οι-
κογένεια. Και αυτά σε περίοδο ΣΥΡΙΖΑ.

Αυτή η εικόνα ανοίγει τη συζήτηση. Πώς
γίνεται να κατακτάμε πράγματα και μετά να
μας τα ξαναπαίρνουν πίσω; Ποια είναι η
εξήγηση; Για να απαντήσουμε, χρειάζεται
να γυρίσουμε στην ανάλυση του Μαρξ για
το πού οφείλεται η καταπίεση των γυναι-
κών. Να γυρίσουμε στο τι σημαίνει ο καπι-
ταλισμός και η εκμετάλλευση της εργατι-

κής τάξης. Ο καπιταλισμός για να εξασφα-
λίζει την εκμετάλλευση της εργατικής τά-
ξης, έχει ανάγκη και την αναπαραγωγή αυ-
τής της τάξης. Όχι τη συλλογική αναπαρα-
γωγή αλλά την εξατομικοποιημένη, με
υπεύθυνη την οικογένεια και μέσα εκεί με
κεντρικό το ρόλο των γυναικών. Αυτή είναι
η αιτία της καταπίεσης.

Είναι σημαντικό να το αναδείξουμε γιατί οι
γυναίκες σήμερα αισθάνονται εξαγριωμένες
με την κατάσταση της ζωής τους στη δου-
λειά, στο πανεπιστήμιο, στη γειτονιά, στο
σπίτι. Και είναι πολύ εύκολο να ψάχνει κανείς
τις αιτίες σε προσωπική βάση και σε ατομι-
κές ευθύνες, καταλήγοντας ότι τα πράγματα
έχουν πισωγυρίσει, η συνείδηση έχει πέσει,
ο κόσμος αδιαφορεί και άρα το μόνο που μέ-
νει είναι η ατομική αντίδραση. Δεν πρέπει να
αφήσουμε το κίνημα και τη δυναμική του να
χαθεί. Χρειάζεται να πάμε στις αιτίες με τις
οποίες πρέπει να συγκρουστούμε. Και η αι-
τία την περίοδο του καπιταλισμού είναι η εκ-
μετάλλευση της εργατικής τάξης.

Ο Ένγκελς γυρίζει λίγο πιο πίσω στην
ιστορία, από τις πρωτόγονες κοινωνίες στις
ταξικές, για να δείξει ότι οι ταξικές κοινω-
νίες γεννούν την καταπίεση των γυναικών.
Και ότι ανάλογα με τη μορφή της κάθε τα-
ξικής κοινωνίας, ανάλογη μορφή παίρνει
και η οικογένεια. Ο ρόλος των γυναικών μέ-
σα σε αυτές είναι να εξασφαλίζουν κάθε
φορά την αναπαραγωγή, τόσο της κυρίαρ-
χης όσο και της εκμεταλλευόμενης τάξης.

Υπάρχει μια περίοδος του μεσαίωνα που
έχει πολύ μπερδευτεί. Είναι η περίοδος
που καίγανε τις «μάγισσες». Έχει ανοίξει
συζήτηση τι περίοδος ήταν αυτή. Ήταν
εξαίρεση στον κανόνα; Ποιες ήταν οι «μά-
γισσες» το 16ο-17ο αιώνα; Στην πραγματι-
κότητα ήταν οι μαμές, αυτές που ξεγεννού-
σαν και έκαναν εκτρώσεις στις γυναίκες
των φτωχών αγροτικών στρωμάτων χωρίς
καμιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Αυτό
για την κυρίαρχη τάξη και την εκκλησία τό-
τε ήταν τεράστιο αμάρτημα. Γιατί ασχολιό-
ταν με το σώμα των γυναικών, ιδιαίτερα
των φτωχών, σε μια περίοδο αγροτικών
εξεγέρσεων που οι γυναίκες έπαιζαν ρόλο.
Η αντίδρασή τους ήταν ότι πρέπει να τσακί-
σουμε αυτή την κατηγορία των γυναικών.

Ένα βιβλίο από το πανεπιστήμιο του Ρε-
θύμνου λέει ότι υπήρχαν και άντρες που
χαρακτηρίζονταν ως «μάγοι», επειδή ήταν
απείθαρχοι. Η μετάβαση από την φεουδαρ-
χία στον καπιταλισμό, όταν οι πόλεις ανα-
πτύσσονται και ζητάνε νέα εργατικά χέρια,
δημιουργεί ανεξέλεγκτες συνθήκες. Η
ύπαιθρος βράζει και η παλιά κυρίαρχη τάξη
προσπαθεί να την ελέγξει. Και χρησιμοποι-
εί τα γνωστά: οι γυναίκες είναι μάγισσες, οι
άντρες που δεν πειθαρχούν το ίδιο. Πολλοί
άντρες άνοιγαν τότε, για παράδειγμα, τα
ζητήματα της ομοφυλοφιλίας και γιατί αυτή
είναι επιτρεπτή στους από πάνω και όχι
στους από κάτω. Γι’ αυτό έχει τεράστια ση-
μασία να γυρίζουμε στον Ένγκελς.

Το Μάη του ’68, όλα αυτά τα ζητήματα
άνοιξαν, επειδή μπήκε η εργατική τάξη
μπροστά και έδωσε σε όλες και όλους την
αυτοπεποίθηση, έδωσε την αίσθηση του κι-
νήματος, της δύναμης και της συλλογικό-
τητας. Με τον ίδιο τρόπο που οργανώνου-
με το εργατικό κίνημα σήμερα, οργανώνου-
με και τη μάχη ενάντια στην καταπίεση. Στα
συνδικάτα, στους εργατικούς χώρους, τις
συλλογικότητες, σαν κομμάτι ενός συνολι-
κότερου κινήματος που διεκδικεί την ισότη-
τα και την απελευθέρωση. Με ποιο σκοπό;
Όταν ξεκίνησε ο Μάης, η αναφορά στο
1917 και τη Ρώσικη Επανάσταση ήταν μιας
μειοψηφίας αλλά υπήρχε. Να ξαναφέρουμε
αυτή την εμπειρία.

Μπαίνουμε σε περίοδο δυναμικής αντίστα-
σης από το εργατικό κίνημα, από τα κινήμα-
τα ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες,
ενάντια στην καταπίεση στους χώρους δου-
λειάς. Είναι μάχες δικές μας, είμαστε αλλη-
λέγγυες και αλληλέγγυοι σε κάθε τέτοια μά-
χη, την οργανώνουμε μαζί με τις άλλες μά-
χες, ενάντια στα μνημόνια, ενάντια στην κα-
ταπίεση. Το σώμα μας μάς ανήκει, οι επιλο-
γές μας είναι δικές μας σε όλα τα επίπεδα.
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Κοινός αγώνας ενάντια στο σύστημα

Π
αρούσες, με τα παιδιά τους, στην περιφρούρηση του λιμανιού βρέ-
θηκαν οι γυναίκες των εργατών της COSCO, στην τριήμερη απερ-
γία της περασμένης εβδομάδας. Η συμμετοχή τους, στο πλευρό

των απεργών, δεν ήταν συμβολική. Η παρουσία τους ενίσχυσε την αυτοπε-
ποίθηση και την αποφασιστικότητα των απεργών να συνεχίσουν και να με-
τατρέψουν την απεργία από 24ωρη σε διαρκείας, πριν τα δικαστήρια την
βγάλουν παράνομη.

Τα μέλη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια που επισκέφτηκαν το
λιμάνι πήραν μια γεύση από τη δύναμη που πρόσθεταν οι γυναίκες των
απεργών στον αγώνα. Όπως τους είπε γυναίκα απεργού, η ίδια είχε δηλώ-
σει ανοιχτά στον σύντροφό της πως «αν είναι να γυρίσεις στη δουλειά με
τις ίδιες συνθήκες, καλύτερα ανέβα στο γερανό και πήδα». Μεταξύ αστεί-
ου και σοβαρού, η δήλωση αυτή είναι δείγμα του ρόλου που έπαιζαν εκεί-
νη τη στιγμή οι γυναίκες των απεργών ενάντια σε όλους τους εκβιασμούς
και τις πιέσεις της εργοδοσίας, απεργοσπαστικές και δικαστικές.

Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια που γυναίκες απεργών, ερ-
γάτριες οι ίδιες, εκφράζουν μια τέτοια ανυποχώρητη στάση. Στην απεργία
διαρκείας των 272 ημερών στη Χαλυβουργία του Μάνεση το 2011-2012, οι
γυναίκες των απεργών χαλυβουργών βρίσκονταν καθημερινά στις περι-
φρουρήσεις και τις διαδηλώσεις στα υπουργεία. Το πανό τους, που έγρα-
φε «Οι γυναίκες των απεργών χαλυβουργών είμαστε στη μάχη με τους
συντρόφους μας και την τάξη μας», έγινε σήμα κατατεθέν της μάχης.

Μία από αυτές είχε δηλώσει τότε στη Εργατική Αλληλεγγύη ότι «ο σύζυ-
γός μου είναι εργαζόμενος στην Χαλυβουργία. Είμαι και εγώ απολυμένη.
Όμως βρίσκομαι δίπλα του και συμπαραστέκομαι στην μάχη. Ούτως ή άλ-
λως ούτε με 5ωρα και συμβάσεις πείνας θα μπορέσουμε να ζήσουμε.
Μπορεί να είμαστε εργάτες αλλά έχουμε αξιοπρέπεια. Θα παλέψουμε μέ-
χρι τέλους. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Εγώ το είπα στον σύντροφό
μου καθαρά. Μην γυρίσεις σπίτι άμα υπογράψεις ατομική σύμβαση. Είναι
λόγος διαζυγίου». Οι γυναίκες των χαλυβουργών είχαν κερδίσει το σεβα-
σμό και το θαυμασμό όλης της εργατικής τάξης.

Οι ίδιες οι μάχες των εργαζόμενων γυναικών ενάντια στα μνημόνια είναι
από τις μεγαλύτερες τα τελευταία χρόνια. Από τις καθαρίστριες του
υπουργείου Οικονομικών μέχρι τις νοσηλεύτριες και από τις δασκάλες μέ-
χρι τις εργαζόμενες της ΕΡΤ, ο ρόλος τους στο εργατικό κίνημα είναι
αναντικατάστατος. Είτε ως απεργοί είτε ως συμπαραστάτριες, η συμβολή
τους δεν περιορίζεται στην απόκρουση των επιθέσεων αλλά προχωρά στο
σπάσιμο όλων των σεξιστικών στερεοτύπων και διακρίσεων. Γιατί εκεί,
στον αγώνα, όλοι και όλες οι εργάτες και οι εργάτριες βλέπουν ποιος είναι
ο σύμμαχός τους ενάντια στην εκμετάλλευση και την καταπίεση.

σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Πάλη ενάντια στον σεξισμό

“Κενό στα δικαιώματα των γυναικών”

Μια σειρά παραδείγματα σεξιστικής καταπίεσης και
αγώνων των γυναικών για την ανατροπή τους, έφεραν
οι δεκάδες τοποθετήσεις που έγιναν στη συζήτηση.

“Υπάρχει πολύ μεγάλο νομικό κενό όσον αφορά
στα δικαιώματα της γυναίκας στην τεκνοποίηση”, είπε
για παράδειγμα η Αλεξάνδρα, δικηγόρος, “Ενώ έχει
προστασία αν παντρευτεί με το θεσμό του γάμου, δεν
έχει καμία αν αποφασίσει να κάνει μόνη της παιδί. Ευ-
τυχώς έχει αναθεωρηθεί το νομικό σύστημα ώστε να
μπορεί τουλάχιστον το παιδί της να παίρνει το όνομά
της. Παρόλα αυτά το νομοθετικό κενό είναι πολύ με-
γάλο. Αν μια γυναίκα θέλει να κάνει εξωσωματική δια-
δικασία απόκτησης παιδιού είναι υποχρεωμένη να
συμπληρώσει μια φόρμα στην οποία αποδέχεται ότι
κατά το 60% είναι δυνατόν να ασθενήσει από καρκίνο.
Δεν αναλαμβάνει κανένας ούτε ο γιατρός ούτε η νομι-
κή ασφάλεια της ιατρικής εταιρίας να καλύψει ασφα-
λιστικά τη γυναίκα σε περίπτωση ασθένειάς της. Σί-
γουρα έχουν γίνει πολλά βήματα μέχρι σήμερα, πα-
ρόλα αυτά δεν υπάρχει η ισότητα αυτή που δικαιού-
ται η γυναίκα, μόνο ισότητα στη διαφορά, διαφορά
στο μισθό, στις κοινωνικές υποχρεώσεις”.

“Αν έχει σχέση η μάχη για δημόσια και δωρεάν
υγεία με τη γυναικεία καταπίεση;”, έβαλε το ερώτη-

μα ο Χρίστος, γιατρός και περιέγραψε περιστατικό
νεαρής μετανάστριας που πήγε στην εφημερία του
νοσοκομείου όπου δουλεύει με έντονους πόνους
στην κοιλιά για να ανακαλύψουν ότι “οι ωοθήκες
της ήταν μεγάλες σαν γροθιές. Ήταν φοβισμένη και
με σπαστά ελληνικά μας αποκάλυψε ότι πουλούσε
τα ωάριά της για να ζήσει χωρίς καμία ιατρική κάλυ-
ψη από την ιδιωτική κλινική η οποία έκανε αυτή τη
δουλειά. Αν δεν είχε έρθει στο δημόσιο νοσοκομείο
θα πέθαινε στο σπίτι της. Σώθηκε στο παρά πέντε η
κοπέλα. Αυτή είναι η σχέση καπιταλισμού και γυναι-
κείας καταπίεσης. Οι καπιταλιστές ακόμα και τα ωά-
ριά σου θα πουλήσουν”.

Στη συστηματική προσπάθεια του συστήματος να
καλλιεργεί το σεξισμό ανάμεσα στους άντρες και τις
γυναίκες για να τους διασπά, στάθηκε η Κατερίνα.
Για την αδυναμία μιας γυναίκας να κάνει παιδί, ακό-
μα και όταν το θέλει, μίλησε η Χαρίτα, αφού “δεν
έχει την απαραίτητη στήριξη, κοινωνική, υλική ή ηθι-
κή”. “Αυτό που μας ενώνει δεν είναι το φύλο, αλλά οι
αγώνες μας ενάντια στο σύστημα”, είπε η Τιάνα, θυ-
μίζοντας ότι αυτή που εγκαινίασε την αμερικάνικη
πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ ήταν μια γυναίκα, η κόρη
του Τραμπ, την ίδια ώρα που το Ισραήλ σκοτώνει
τους Παλαιστίνιους και τις Παλαιστίνιες.

Οι γυναίκες δίπλα στους
απεργούς συντρόφους τους

Αντισεξιστική διαδήλωση στην Ιαπωνία

Απεργία στην COSCO

Απεργία στη Χαλυβουργία

Η πάλη ενάντια στη σεξιστική καταπίεση ήταν κεντρικό μοτίβο στο φεστιβάλ Μαρξισμός 2018. 
Σε αυτές τις σελίδες παρουσιάζουμε την εισήγηση που έκανε η Μαρία Στύλλου, υπεύθυνη

σύνταξης του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω και τη συζήτηση που ακολούθησε.

“Να πάμε οργανωμένα”

Στο κλείσιμο της συζήτησης η Μαρία Στύλλου είπε:
Τα ζητήματα είναι δίπλα μας. Η ιστορία που αναφέρθη-
κε στη συζήτηση, των νέων φτωχών κοριτσιών που που-
λάνε στην τεχνητή γονιμοποίηση τα ωάριά τους και κα-
ταστρέφουν την υγεία τους, είναι μεγάλη και δεν είναι
ατομική. Η επιστήμη έχει προχωρήσει τόσο πολύ αλλά
στο σύστημα του κέρδους και της ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας δε λύνει τις ανάγκες, τις τσακίζει. Το ποιος ελέγχει
αυτό το προχώρημα είναι κρίσιμο.

Γι’ αυτό έχει σημασία το σύνθημα δημόσια και δω-
ρεάν υγεία. Η οργάνωση, η ύπαρξη συνδικάτων μέσα
σε αυτούς τους χώρους, παίζει ρόλο σε πολλά επίπε-
δα. Στο πώς δουλεύει αυτός ο κόσμος, με τι συνθή-
κες. Αλλά και στο πώς αλλάζουν οι ιδέες. Όταν ξεκίνη-
σε η μάχη των συμβασιούχων στα νοσοκομεία, όπου η
πλειοψηφία της εργατικής τάξης είναι γυναίκες, ήταν
ένα διστακτικό βήμα. Αλλά έχει φτάσει να αλλάζει τις
ιδέες. Μπορεί παλιά να κουβαλούσαν όλες τις ιδέες
των από πάνω για τη ζωή τους, την οικογένεια, τα παι-
διά τους. Τώρα αυτό το κομμάτι των γυναικών είναι
μπροστά, έρχεται στο Μαρξισμό και συζητάει όλα αυ-
τά τα ζητήματα, ενάντια στο ρατσισμό, ενάντια στους
φασίστες, ενάντια στο σεξισμό.

Το κίνημα ενάντια στην καταπίεση είναι κίνημα για
όλη την εργατική τάξη. Αυτό σημαίνει να είσαι γυναίκα

εργαζόμενη, μετανάστρια, άνεργη και να έχεις να αντι-
μετωπίσεις μια τέτοια υγεία και παιδεία. Ποιος είναι δί-
πλα σου; Το εργατικό κίνημα. Ο ρόλος των συνδικάτων
είναι τεράστιος, μόνο έτσι μπορούν να λυθούν τα ζητή-
ματα για την τεράστια πλειοψηφία, για όλα, για την πα-
ραγωγή, την αναπαραγωγή. Μόνο με ένα κίνημα δυνα-
τό μέσα στα νοσοκομεία, τα σχολεία και παντού. Αυτό
σημαίνει ότι παλεύεις ταυτόχρονα ενάντια σε όλους
τους διαχωρισμούς. Στη Γαλλία, πολλές γυναικείες
ομάδες στήριξαν την εκστρατεία της ισλαμοφοβίας
των κυβερνήσεων με τραγικά αποτελέσματα. Τα απο-
μονωμένα, τα “δικά μας”, τα καθαρά φεμινιστικά κινή-
ματα δεν οδηγούν πουθενά.

Έχουμε τη μεγαλύτερη επίθεση στην εργατική τάξη
και στις γυναίκες ακόμα περισσότερο. Σε αυτή τη μάχη
πρέπει να πάμε οργανωμένα και ξεκάθαροι στρατηγικά.
Οργανωμένα με τα συνδικάτα, ξεκάθαροι για την προ-
οπτική ότι η εργατική τάξη είναι η δύναμη της απελευ-
θέρωσης της κοινωνίας. Ταυτόχρονα με τη δράση πάει
η συζήτηση για να ξεκαθαρίζουν όλες και όλοι. Δε ξε-
χνάμε το Λένιν. Είμαστε η μεγάλη ντουντούκα των κα-
ταπιεσμένων. Αυτό σημαίνει το επαναστατικό κόμμα και
τα μέλη του επαναστατικού κόμματος. Είμαστε όλες
και όλοι μπροστά στις μάχες για να πάρουν την εξου-
σία οι εργάτριες και οι εργάτες, για την απελευθέρωση
όλης της κοινωνίας.

Επιμέλεια: Λένα Βερδέ



Σε ψήφο ανατροπής με δυ-
νάμωμα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, καλεί η Αριστερή

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στις επερχόμενες
εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ στην Ένωση Συν-
τακτών 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 Ανατροπή καλεί σε αλλαγή σε-
λίδας στην Ένωση: “Ως «Αριστερή Πρωτοβουλία για
την Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ», πιστεύουμε ότι οι εργα-
ζόμενοι του κλάδου έχουμε τη δύναμη να βάλουμε
φρένο και να ακυρώσουμε τα σχέδια αυτών που
έχουν ρημάξει τις ζωές μας. Φυσικά για αυτό το σκο-
πό, δεν αρκεί μόνο η ψήφος. Απαιτείται η συλλογική
συστράτευση στις μαζικές διαδικασίες και η οργά-
νωση αγώνα από τη βάση, βήματα που θα μας κατα-
στήσουν σαν κλάδο ικανό, μαζί με όλο το εργατικό
κίνημα που συνεχίζει να αντιστέκεται σε όλα τα μέ-
τωπα, να ανατρέψουμε τις επιθέσεις. Ωστόσο η ψή-
φος είναι σημαντική για μια ηγεσία στην ΕΣΠΗΤ που
θα έχει ακριβώς αυτή την προτεραιότητα: τους αγώ-
νες και την κλιμάκωσή τους, κι όχι τις «διαπραγμα-
τεύσεις» και τελικά τους συμβιβασμούς με την κυ-
βέρνηση και τους εργοδότες”.
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Κ
ινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 31
Μάη από το Συντονισμό Ενάντια στα Μνημόνια και
την αντικαπιταλιστική κίνηση σε επισιτισμό/τουρι-

σμό "Η Καμαριέρα", έξω απο το fine dining εστιατόριο Ale-
ria στην Μεγάλου Αλεξάνδρου στο Μεταξουργείο. Η ερ-
γοδοσία, για να μην συναντηθεί με αντιπροσωπεία συνδι-
καλιστών, κράτησε κλειστό το εστιατόριο που κανονικά.
άνοιγε στις 7μμ.

Σε ανακοίνωσή τους ο Συντονισμός και η "Καμαριέρα"
εξηγούν τους λόγους της κινητοποίησης:

«Η εργοδοσία του fine dining εστιατορίου Aleria, έχει
σπάσει κάθε ρεκόρ εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Μέσα στο
Πάσχα προχώρησε στην απόλυση του Π.Φ. σερβιτόρου
στο εστιατόριο, και έτσι βγήκε στην επιφάνεια όλη η εκμε-
τάλλευση των εργαζόμενων σε ένα εστιατόριο «πρώτης
τάξης».

Η πλειοψηφία των εργαζόμενων ενώ δούλευαν 25 ημέ-
ρες το μήνα η εργοδοσία δεν τους κολλούσε 25 ένσημα,
αλλά κατά περίσταση 8 ή 10 ή 12. Δεν υπήρχαν δώρα Χρι-
στουγέννων, Πάσχα, επιδόματα αδείας. Δεν πληρώνονταν
καμία υπερωρία. 

Έτσι η εργοδοσία κρατούσε την βιτρίνα ενός «καλού
εστιατορίου» αλλά πίσω από την βιτρίνα, για τους εργαζό-
μενους η πραγματικότητα ήταν σκληρή αντεργατική εκμε-
τάλλευση. 

Χαρακτηριστικά, στον συνάδελφο Π. Φ. που απόλυσαν
το Πάσχα η εργοδοσία χρωστάει σχεδόν 8000 ευρώ για
τα δύο χρόνια δουλειάς που δούλευε εκεί. 

Όταν ο συνάδελφος κατήγγειλε στην επιθεώρηση, ορί-
στηκε τριμερής συνάντηση για την Παρασκευή 25 Μαΐου,
η εργοδοσία έγραψε στα παλιά της τα παπούτσια την επι-
θεώρηση εργασίας και τον συνάδελφο και δεν εμφανίστη-
κε στην συνάντηση».

ΓΙΑΝΝΕΝΑ  
Όχι στην
εξόρυξη

Τ
ην Παρασκευή 1/6 έγινε στα Γιάν-
νενα μαζική πανηπειρωτική διαδή-
λωση ενάντια στην εξόρυξη υδρο-

γονανθράκων στην Ήπειρο. Εδώ και μή-
νες έχουν συσταθεί επιτροπές σε όλη
την Ήπειρο για να οργανώσουν την αντί-
σταση στις εξορύξεις που σημαίνουν κα-
ταστροφή της βιοποικιλότητας και του
φυσικού τοπίου. 

Το 2014 υπεγράφη η σύμβαση για την
ανάθεση ερευνών στην Energean oil and
gas και στην PETRA Petroleum. Τον Νο-
έμβριο του 2017 ξεκίνησε η αποψίλωση
ζωνών για έρευνες από την Repsol. Η
κυβέρνηση παρουσιάζει τις εξορύξεις
σαν κατι θετικό για την τοπική κοινωνία
και για την εθνική οικονομία. 

Οι πάνω από 1500 διαδηλωτές της
Παρασκευής όμως έστειλαν ηχηρό μή-

νυμα ενάντια στην οικολογική καταστρο-
φή και τα ψέματα της κυβέρνησης περί
ανάπτυξης. Με πανό συμμετείχαν ο Σύλ-
λογος της Καλών Τεχνών, οι πρωτοβου-
λίες της Ηπείρου και της Αθήνας, το
ΣΕΚ, η Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπει-
ρο και άλλες οργανώσεις της αριστε-
ράς. 

Παρεμβαίνοντας με την Εργατική Αλ-
ληλεγγύη στους διαδηλωτές 2 μέρες με-
τά την Πανεργατική Απεργία, η σύνδεση

της μάχης ενάντια στην καταστροφή
του περιβάλλοντος με τη μάχη ενάντια
στα μνημόνια ήταν άμεση. Η μάχη που
έχει ανοίξει είναι μεγάλη. Απέναντι στην
ανεργία που υπάρχει και στην περιοχή
μας η λύση δεν είναι η καταστροφή του
φυσικού πλούτου αλλά οι μαζικές προσ-
λήψεις, το μπλοκάρισμα των ιδιωτικοποι-
ήσεων και η διαγραφή του χρέους για
να καλυφθούν οι ανάγκες μας.

Αρετή Κανέλλου

Σε ανάκληση τριών απολύσεων εργαζο-
μένων και σε δίμηνη ανανέωση της σύμβα-
σής τους αναγκάστηκε η ΜΚΟ Άρσις, μετά

μαζικές κινητοποιήσεις των συναδέλφων τους. Οι παραλίγο
απολυμένοι είναι μάλιστα μέλη του υπό σύσταση επιχειρη-
σιακού σωματείου εργαζομένων και της προσωρινής διοι-
κούσας επιτροπής του, γι' αυτό και το σωματείο θεωρεί τις
απολύσεις εκδικητικές. 

Ωστόσο η δίμηνη ανανέωση των συμβάσεών τους, τη στιγ-
μή που οι συμβάσεις των συνάδελφων τους στις ίδιες δομές
θα πάρουν 6μηνη ανανέωση, δεν αφήνει περιθώρια για εφη-
συχασμό στους εργαζόμενους. 

“Ανοίγει λοιπόν σήμερα αντικειμενικά το ζήτημα της μετα-
τροπής των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου, για όλους
τους εργαζόμενους/ες, οι οποίοι/ες προφανώς καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες... Η ανάκληση των απολύσεων
είναι νίκη των εργαζομένων, που οφείλεται στα άμεσα αντα-
νακλαστικά, την οργάνωση και τη συλλογική διεκδίκηση και
δράση. Δεν αποδεχόμαστε την υπογραφή συμβάσεων πολ-
λών ταχυτήτων μεταξύ των εργαζομένων. Διεκδικούμε συμ-
βάσεις αορίστου χρόνου για όλους τους εργαζομένους/ες”
καταλήγει στην ανακοίνωσή του το σωματείο.

ΑΡΣΙΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

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

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

Εκλογές θα πραγματοποι-
ηθούν και στην Ένωση Νοσοκο-
μειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης
(ΕΝΙΘ) την Tρίτη 12 Ιούνη στις
οποίες συμμετέχει το Ενωτικό Κί-
νημα για την Ανατροπή (ΕΚΑ). Το
ΝΥΣΤΕΡΙ, που είναι από τις ιδρυ-
τικές δυνάμεις του ΕΚΑ, θα δώ-
σει το παρών και σε αυτή τη μά-
χη θέλοντας να συσπειρώσει τις
πιο αγωνιστικές και ανατρεπτι-
κές δυνάμεις των νοσοκομει-
ακών γιατρών.

Μιλώντας στην ΕΑ ο Γιάννης
Κούτρας γιατρός στο Ιπποκρά-
τειο και υποψήφιος στην ΕΝΙΘ
τόνισε μεταξύ άλλων: “Η κυβέρ-
νηση οργανώνει φιέστες όπως
τα εγκαίνια της ψυχιατρικής κλι-
νικής, η πραγματικότητα όμως
είναι ότι η στελέχωση θα γίνει με

μετακινήσεις από άλλα τμήματα,
δηλαδή ακόμα μεγαλύτερο τέν-
τωμα των ήδη υπαρχόντων εργα-
ζόμενων. Την ίδια ώρα εκατοντά-
δες συνάδελφοι συμβασιούχοι,
επικουρικοί κλπ συνεχίζουν να
δουλεύουν με την απειλή της
απόλυσης, ενώ το εργασιακό
burn out (εξάντληση) είναι μόνι-
μη πραγματικότητα για πολλούς
συναδέλφους. 

Είμαστε μια πρωτοβουλία ερ-
γαζομένων αγωνιστική και ενωτι-
κή, της αντικαπιταλιστικής και ρι-
ζοσπαστικής Αριστεράς και πι-
στεύουμε ακράδαντα ότι ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ δεν είναι το τέλος της δια-
δρομής, ότι η πραγματική έξο-
δος από τα μνημόνια είναι το ξή-
λωμα τους και ότι αυτό μόνο με
μεγάλους, ενωτικούς και διαρ-
κείς εργατικούς αγώνες μπορεί
να επιτευχθεί.

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

Παλεύουμε για ένα σωματείο
που να συσπειρώνει όλους μόνι-
μους και ελαστικά εργαζόμε-
νους, γιατρούς, νοσηλευτές, δι-
οικητικούς, τραυματιοφορείς και
όλες τις ειδικότητες, και να πρω-
τοστατεί σε κάθε μάχη εντός και
εκτός νοσοκομείου με μαζικές
και δημοκρατικές διαδικασίες”.

ΕΣΠΗΤ

Νίκη για το αγωνιστικό ψη-
φοδέλτιο των “Εκτάκτων”, έφε-
ραν οι εκλογές του Σωματείου

Έκτακτου Προσωπικού του ΥΠΠΟ. 

“70 περίπου εργαζόμενοι περισσότεροι σε σχέση
με τις εκλογές του 2016 ήρθαν να ψηφίσουν στις
εκλογές του ΠΣΕΠ-ΥΠΠΟ δείχνοντας την αναβαθμι-
σμένη συσπείρωση των συμβασιούχων του ΥΠΠΟ στο
σωματείο τους, αποτέλεσμα των έντονων αγώνων της
προηγούμενης περιόδου. Το αποτέλεσμα δείχνει να
επιβεβαιώνει την αγωνιστική, ταξική, ενωτική και με-
τωπική τροχιά του Σωματείου και για τα επόμενα χρό-
νια", δήλωσε στην Ε.Α ο Αντώνης Σκαρπέλης, μέχρι
πρόσφατα γενικός γραμματέας του Σωματείου. 

Σύμφωνα με τα ανεπίσημα αποτελέσματα ψήφισαν
249 (180 το 2016) Για το ΔΣ: Έκτακτοι 128 (92) ΔΑΣ
103 (81) Άκυρα - Λευκά 18 Έδρες 6-5 Για ΠΟΕΙΔΔ -
ΕΚΑ: Έκτακτοι 131(92) ΔΑΣ 104 (81) Άκυρα - Λευκά 18.

ΥΠΠΟ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ Ενάντια στην
εργοδοτική αυθαιρεσία

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης - ΕΝΙΘ

31/5, Κινητοποίηση έξω από το Aleria

1/6, Γιάννενα
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Πορεία αγώνων ενάντια στην ομοφοβία
«Τ

ο Pride δεν είναι του δή-
μαρχου Καμίνη, μ’ αγώνα
κατακτήθηκε, στα χέρια

μας θα μείνει», έλεγε πέρσι ένα από
τα κυρίαρχα συνθήματα του μπλοκ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, την πρώτη χρονιά
που η ημέρα Περηφάνιας έγινε στην
πλατεία Συντάγματος. Η συζήτηση
τις ημέρες του Pride είχε φουντώ-
σει: πώς μπορούμε να δώσουμε ξα-
νά διεκδικητικό χαρακτήρα στην
ημέρα αυτή; Αφορά τα σωματεία, τα
συνδικάτα, τις σχολές αυτή η υπόθε-
ση; Πώς απαντάμε στο γεγονός ότι
πρεσβείες όπως του Ισραήλ και
εταιρίες όπως η Eldorado Gold προ-
σπαθούν να ξεπλύνουν τα εγκλήμα-
τά τους δίνοντας χορηγίες στο Pride
με αντάλλαγμα ένα πιο «προοδευτι-
κό» πρόσωπο; Μήπως έχει γίνει τό-
σο «απολιτίκ» που δεν αφορά καν
εμάς; Απέναντι στην προσπάθεια
μιας σειράς θεσμικών (έως αντιδρα-
στικών) φορέων να καπηλευτούν το
Pride αλλά και απαντώντας στην τά-
ση κομματιού της αριστεράς για κα-
θαρότητα και, τελικά, σεχταρισμό,
το παραπάνω σύνθημα θυμίζει τι εί-
ναι η μέρα Περηφάνιας και ποια
πρέπει να είναι η στάση των επανα-
στατών μέσα σ’ αυτή.

Με το κίνημα της μεταπολίτευσης
γεννήθηκε και η πρώτη κίνηση για
την απελευθέρωση, το ΑΚΟΕ (Απε-
λευθερωτικό Κίνημα Ομοφυλόφιλων
Ελλάδας), το 1976. Βγήκε μπροστά
στη μάχη ενάντια στον νόμο «Περί
της εξ αφροδισίων νόσων προστα-
σίας και ρυθμίσεως συναφών θεμά-
των», που προέβλεπε διώξεις και
φυλάκιση των ομοφυλόφιλων. Το
1980 το ΑΚΟΕ κάνει την πρώτη προ-
σπάθεια για διοργάνωση ανοιχτής
πολιτικής εκδήλωσης για τα ΛΟΑΤ+
δικαιώματα. Δυο χρόνια αργότερα
έγινε ξανά μια τέτοια προσπάθεια
στο Ζάππειο. Ανάμεσα στα συνθή-
ματα αυτών των κινητοποιήσεων εί-
ναι το «η ομοφυλοφιλία είναι ανθρώ-

πινη δυνατότητα». Τη δεκαετία του
’90, με την τρανς ακτιβίστρια Πάολα
Ρεβενιώτη και το περιοδικό «Κράξι-
μο» να πρωτοστατούν, έγιναν αρκε-
τές τέτοιες διοργανώσεις στον λόφο
του Στρέφη, στο Πεδίον του Άρεως
και σε άλλους χώρους στην Αθήνα,
ενώ παράλληλα η ΟΠΟΘ (Ομάδα
Πρωτοβουλίας Ομοφυλόφιλων Θεσ-
σαλονίκης) οργάνωνε εκδηλώσεις
στη Θεσσαλονίκη.

Αντικαπιταλιστικό κίνημα

Στις αρχές της δεκαετίας του
2000 γεννιέται το διεθνές αντικαπι-
ταλιστικό κίνημα, μέσα από τις μεγα-
λειώδεις διαδηλώσεις του Σιάτλ και
της Γένοβα. Ακολουθήθηκε από το
τεράστιο αντιπολεμικό κίνημα του
2003, στο οποίο εκατομμύρια άν-
θρωποι από όλες τις χώρες του κό-
σμου είπαν όχι στον πόλεμο στο
Ιράκ. Αυτές οι κινητοποιήσεις έδω-
σαν αυτοπεποίθηση στην εργατική
τάξη και ώθηση στο ΛΟΑΤΚΙ+ κίνη-
μα να βγει πιο δυναμικά και να παλέ-
ψει μαζί με όλη την κοινωνία ενάντια

στο σύστημα. Η πρωτοβουλία «Ομο-
φυλόφιλοι ενάντια στον πόλεμο» κα-
τεβάζει πανό «Παλεύουμε για έναν
κόσμο χωρίς πόλεμο και καταπίεση»
στην αντιπολεμική διαδήλωση της
15 Φλεβάρη του 2003 στην Αθήνα.
Στη διαδήλωση του Πολυτεχνείου το
2004, που έχει βροντερό αντιπολεμι-
κό χαρακτήρα, κατεβαίνουν οργανω-
μένα η ΠΟΕΚ (Πρωτοβουλία Ομοφυ-
λόφιλων Ενάντια στην Καταπίεση), η
οποία μοιράζει την εφημερίδα της,
«Απελευθέρωση», και η ΛΟΑ (Λε-
σβιακή Ομάδα Αθήνας). Έκτοτε ΛΟ-
ΑΤ+ ομάδες, δίνουν σταθερά το πα-
ρών στις αντιπολεμικές και αντιρα-
τσιστικές διαδηλώσεις.

Το 2005, σαν αποτέλεσμα αυτής
της ολοένα και πιο δυναμικής παρου-
σίας του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος διοργα-
νώνεται για πρώτη φορά η μέρα Πε-
ρηφάνιας με αφετηρία την πλατεία
Κλαυθμώνος και διαδήλωση στους
δρόμους του κέντρου της Αθήνας, με
σύνθημα «Η αγάπη, ο έρωτας και η
ζωή αξίζουν σεβασμό». Το βράδυ της
παραμονής φασίστες των συμμοριών
«Πατριωτική Συμμαχία» και «Ultras»
γεμίζουν την πλατεία με τρικάκια
«Έξω πούστη απ’ την Αθήνα». Μέσα
στις ομάδες που οργανώνουν το Pri-
de είναι η ΠΟΕΚ και η Πρωτοβουλία
Γένοβα που τα μέλη τους έχουν πρω-
τοστατήσει σε αντιφασιστικές μάχες,
ξεκινημένες πάνω από 10 χρόνια.
Έτσι η επίθεση-απειλή δεν πτοεί
τους/τις 500 διαδηλωτές και διαδηλώ-
τριες και πάνω από 1000 συμμετέχον-
τες/ουσες, που για πρώτη φορά φέρ-
νουν τις ΛΟΑΤΚΙ+ διεκδικήσεις στην
καρδιά της πρωτεύουσας και κάνουν
την ημέρα Περηφάνιας γεγονός για
όλη την Ελλάδα. Μέσα σε μια περίο-
δο που ακόμη τα ΛΟΑΤ+ ζητήματα
αντιμετωπίζονταν στην καλύτερη πε-
ρίπτωση ως ένα θέμα για τις πρωινές
εκπομπές και ως αφετηρία για χαρα-
κτήρες-καρικατούρες στις σειρές,

ενώ στη χειρότερη με ομοφοβικούς
οχετούς και απειλές φασιστών, το
πρώτο Pride της Αθήνας κατάφερε να
αποσπάσει κάλυψη από τα ΜΜΕ και
χαιρετισμό από την τότε δημοτική
σύμβουλο του ΠΑΣΟΚ, Υβέτ Τζάρβις.

Αυτοπεποίθηση

Ήταν το από τα πριν κέρδισμα της
κοινωνίας στην άποψη ότι τα ΛΟ-
ΑΤ+ δικαιώματα είναι ζήτημα όλων
και η ίδια η αυτοπεποίθηση των ΛΟ-
ΑΤΚΙ+, χτισμένη μέσα από τους
αγώνες, που έφεραν την επιτυχία
της διοργάνωσης. Η μαζική παρου-
σία ΛΟΑΤΚΙ+ και συμμάχων ήταν
αυτή που ανάγκασε τα ΜΜΕ να κα-
λύψουν το Pride και θεσμικούς φο-
ρείς και χορηγούς να τρέξουν να
προλάβουν το τρένο του «προοδευ-
τικού», κι όχι το ανάποδο. Το ζήτημα
του προσανατολισμού του Pride, της
σύνδεσης των αγώνων αλλά και του
πολιτικού προσήμου είχε ανοίξει
από την πρώτη κιόλας χρονιά, πράγ-
μα που μαρτυρούν τα συνθήματα
που ακούστηκαν: «Γκέι, τρανς και
λεσβίες, είμαστε παρούσες σε όλες
τις πορείες», «Η απελευθέρωση δεν
έρχεται με νόμους, γκέι τρανς λε-
σβίες βγαίνουμε στους δρόμους»
και «Λιτότητα ανεργία σεξισμός, αυ-
τός είναι ο καπιταλισμός». Συνθήμα-
τα επίκαιρα μέχρι σήμερα, σε μια
εποχή που το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα και οι
οργανώσεις του συμμετέχουν πιο
ενεργά από ποτέ στις μάχες ενάντια
στο ρατσισμό, τους φασίστες, τα
μνημόνια και τον εθνικισμό.

Κάθε χρόνο το Pride έχει μεγαλύ-
τερη συμμετοχή από το προηγούμε-
νο. Μαζί αυξάνεται και η προσπά-
θεια άλλων φορέων να αποκομίσουν
από αυτή την κίνηση του κόσμου κά-
ποιο οικονομικό ή πολιτικό κέρδος.
Ήδη, η τρίτη διοργάνωση του Pride,
το 2007, έχει 11 χορηγούς επικοινω-
νίας, ενώ το Pride του 2011 διοργα-

νώνεται για πρώτη φορά υπό την αι-
γίδα του Δήμου Αθηναίων, επί δη-
μαρχίας Καμίνη. Η οργάνωση που
«ανέλαβε» να διοργανώνει το Pride
κάθε χρόνο, η Athens Pride, έγινε
ΜΚΟ που άρχισε από νωρίς να προ-
σπαθεί να περιορίσει το πολιτικό πε-
ριεχόμενο της ημέρας Περηφάνιας
και να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν
πιο μεγάλες χορηγίες. Αυτή η τακτι-
κή οδήγησε και σε μαύρες στιγμές:
το 2014 αποκλείστηκε η τρανς κοι-
νότητα από την οργανωτική επιτρο-
πή, τα τελευταία χρόνια εξ ορισμού
πολιτικές οργανώσεις δεν μπορούν
να συμμετέχουν στην επιτροπή αυτή
και να χαιρετίζουν από την εξέδρα,
ενώ το 2017 η Athens Pride δέχτηκε
χορηγία από την Eldorado Gold, την
οποία αναγκάστηκε να επιστρέψει
μετά από λίγες ώρες εξ αιτίας της
τεράστιας κατακραυγής. 

Κόντρα σε αυτή την προσπάθεια
όμως, η όλο και πιο μαζική συμμετο-
χή του κόσμου συνοδεύεται από μια
όλο και πιο απαιτητική πολιτικά ερώ-
τηση: πώς θα τσακίσουμε μια για
πάντα την καταπίεση; Είναι η ερώτη-
ση που έρχεται στο προσκήνιο ξανά
και ξανά, μέσα από τους αγώνες –
στην Ελλάδα και διεθνώς- που έδω-
σαν τη δυνατότητα στην Αθήνα να
έχει πλέον ένα Pride 50 χιλιάδων δια-
δηλωτών/τριών, εκατό φορές μεγα-
λύτερο από το πρώτο! Σε σχολές,
σχολεία, εργατικούς χώρους, αντι-
φασιστικές και αντιρατσιστικές πρω-
τοβουλίες, γειτονιές και οπουδήποτε
συναντιέται και οργανώνεται η εργα-
τική τάξη, το ζήτημα των ΛΟΑΤΚΙ+
δικαιωμάτων ανοίγει με αυτή τη διά-
σταση που η Athens Pride και οι θε-
σμοί δεν θέλουν –και δεν μπορούν-
να απαντήσουν. Είναι χρέος της επα-
ναστατικής αριστεράς να το κάνει.

Αφροδίτη Φράγκου

Σας καλούμε το
Σάββατο 9 Ιουνίου:

Στις 4μμ, στην εκδήλωσή μας
«Οι αγώνες του γυναικείου και
ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος σήμερα και
η πάλη για την απελευθέρωση»,
πλ. Συντάγματος, πλάι στην εί-
σοδο του Μετρό

Στις 7μμ, στη διαδήλωση για
τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα

Οργανωθείτε μαζί μας!

ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQi+

ΠΑΤΡΑ
15-16 Ιούνη – Μόλος 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
23 Ιούνη – Λευκός Πύργος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
6-7 Ιούλη – Πάρκο Γεωργιάδη

Στη συνέλευση που έγινε στις 4/6 για την οργάνωση της απεργίας-
αποχής από την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, συζητήσαμε
και τη διαδήλωση στην ημέρα Περηφάνιας. Είμαστε ενάντια σε κάθε
προσπάθεια διάσπασης της εργατικής τάξης, από την αξιολόγηση που
γίνεται πλέον ηλεκτρονικά-ατομικά, μέχρι τις διακρίσεις σε βάρος των
ΛΟΑΤΚΙ+. Γι’ αυτό το λόγο συμμετέχουμε στο Pride. Διεκδικούμε χρη-
ματοδότηση στο ΕΣΥ για να μπορούν να καλύπτονται οι ανάγκες των
τρανς και όλων των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Στη συνέλευση που πήραμε
αυτή την απόφαση άνοιξε συνολικά η συζήτηση γιατί χρειάζεται αυτά
τα πράγματα να τα παλεύουμε μαζί. Πρόσφατα είχαμε στο νοσοκομείο
καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση σε βάρος μιας συναδέλφου.
Συζητήσαμε ότι το σωματείο δεν είναι μόνο για τα οικονομικά αιτήμα-
τα: και τα ζητήματα της καταπίεσης τα παλεύουμε οργανωμένα, μαζί
με τα σωματεία μας. Ήμασταν παρόντες/παρούσες και στην διαδήλω-
ση της 8 Μάρτη, διεθνή ημέρα της γυναίκας, θα είμαστε και στο Pride.

Ζαννέτα Λυσικάτου, νοσοκομείο Άγιος Σάββας

• Απόφαση στήριξης και συμμετοχής στο Pride πήρε και η ΕΙΝΑΠ

Με τα σωματεία μας

Φεστιβάλ Περηφάνιας

15 Φλεβάρη 2003, Πρωτοβουλία ομοφυλόφιλων διαδηλώνει μαζί με την Πρωτοβουλία Γένοβα ενάντια στον πόλεμο στο Ιράκ
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Έ
να νέο επεισόδιο παίζεται αυ-
τές τις μέρες στη Ν.Φιλαδέλ-
φεια, στη συνεχιζόμενη προ-

σπάθεια του Μελισσανίδη να κυριαρχή-
σει στην πόλη με αφορμή το χτίσιμο
της Αγ. Σοφιάς και με όπλο τον οπαδι-
κό του στρατό. 

Την προηγούμενη Τετάρτη οπαδοί
έκαναν μήνυση στους εργαζόμενους
της καθαριότητας του Δήμου Νέας Φι-
λαδέλφειας για παράνομες εργασίες
με την πρόφαση ότι ο χώρος του δημο-
τικού αμαξοστασίου είναι αυθαίρετος
και παρά το γεγονός ότι έχουν ξεκινή-
σει οι διαδικασίες για μεταφορά του
από το Άλσος της Φιλαδέλφειας σε άλ-
λο χώρο. 

Η αστυνομία συνέλαβε τέσσερις ερ-
γαζόμενους, ενώ στην συνέχεια έγινε
αντιμήνυση από την πλευρά του Δήμου
στους οπαδούς για ψευδείς καταγγε-
λίες. 50 εργαζόμενοι και μέλη της δη-
μοτικής αρχής μαζεύτηκαν για διαμαρ-
τυρία έξω από το αστυνομικό τμήμα και
στη συνέχεια οι τέσσερις αφέθηκαν
ελεύθεροι. 

Από την Τετάρτη μέχρι και σήμερα
οπαδοί κάνουν κατάληψη στον χώρο
του γκαράζ παρεμποδίζοντας την είσο-
δο των σκουπιδιάρικων. Το Σωματείο
Εργαζομένων του Δήμου με ανακοίνω-
σή του “καταγγέλλει την σύλληψη και
ποινική δίωξη που ασκήθηκε εις βάρος
4 εργαζομένων του Δήμου που εργά-
ζονται στην υπηρεσία καθαριότητας” κι
έχει καλέσει σε αποχή από την εργασία. 

Αντιπαράθεση

“Οι συνάδελφοι μας δεν έκαναν τίπο-
τα παράνομο πέρα του ότι βρισκόντου-
σαν στο χώρο εργασίας τους, αποτέλε-
σαν όμως τα θύματα της αντιπαράθε-
σης Δήμου και ΠΑΕ-ΑΕΚ.

Το γεγονός αυτό έρχεται να προστε-
θεί σε μια καθημερινή κατάσταση έντα-
σης που υπάρχει γύρω από το χώρο
του γκαράζ και περιλαμβάνει φραστικά
επεισόδια, λιθοβολισμό αυτοκινήτων
του Δήμου, συγκεντρώσεις αποκλει-
σμού του χώρου από οργανωμένους ή
ανοργάνωτους οπαδούς.

Αυτή η κατάσταση που βάζει στην
μέση τους εργαζόμενους με κίνδυνο
μάλιστα για την σωματική τους ακεραι-
ότητα και την στέρηση της προσωπικής
ελευθερίας πρέπει να σταματήσει ΤΩ-
ΡΑ” τονίζει σε ανακοίνωσή του το Σω-
ματείο.

Είναι πρόκληση για τη γειτονιά και
τους εργαζόμενους, τα επιχειρηματικά
συμφέροντα να παίζουν το ρόλο του
μπράβου στην περιοχή. Και εσχάτως να
φοράνε τη μάσκα του “φίλου του Άλ-
σους”, οι ίδιοι που εξαπέλυαν βίαιες επι-
θέσεις ενάντια σε κοινωνικούς χώρους
και κάθε προσπάθεια δημόσιας συζήτη-
σης σχετικά με το ρυθμιστικό σχέδιο και
τις συνέπειες των σχεδίων Μελισσανίδη
στο Άλσος και την περιοχή.

Α.Μ

Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

Ά
δικες χαρακτηρίσε η Ομοσπονδία Σωφρονιστικών Υπαλλήλων Ελ-
λάδος τις διώξεις σε βάρος εισαγγελέων που έδωσαν άδειες
στον Δ. Κουφοντίνα. Όπως αναφέρει: 

«Θεωρήσαμε και εξακολουθούμε να θεωρούμε ως απολύτως άδικες
τις πειθαρχικές διώξεις κατά των δύο καταξιωμένων και έγκριτων Εισαγ-
γελικών λειτουργών, που ως Πρόεδροι του Συμβουλίου Αδειών, με ομό-
φωνες αποφάσεις του Συμβουλίου και σε διαφορετικές συνεδριάσεις
του, χορήγησαν διήμερες τακτικές άδειες απουσίας στον καταδικασθέν-
τα, για δολοφονίες και άλλες τρομοκρατικές ενέργειες, κρατούμενο Δη-
μήτριο Κουφοντίνα. Η αλήθεια είναι ότι, με βάση τον σχετικό Νόμο, η
άδεια αυτή χορηγήθηκε με αρκετή καθυστέρηση- 16 χρόνια μετά την
καταδίκη του-  σε διπλάσιο δηλαδή από το προβλεπόμενο από τη νομο-
θεσία χρόνο, ενώ κάποιοι δεν έχουν πάρει ακόμα» αναφέρει ανάμεσα σε
άλλα.

Οι αποφάσεις-βέτο των αρχιεισαγγελέων είναι η άλλη όψη του νομί-

σματος της καμπάνιας «νόμου και τάξης» της ΝΔ και του Μητσοτάκη
που βάζει στο στόχαστρο τα όποια δικαιώματα των κρατουμένων που
επιβιώνουν κάτω από άθλιες συνθήκες μέσα στις ελληνικές φυλακές.

«Εκ των πραγμάτων δεν υπάρχει δυνατότητα λειτουργίας του αρμόδι-
ου Συμβουλίου για την άδεια του Δημήτρη Κουφοντίνα και βεβαίως δια-
μορφώνεται απολύτως εκφοβιστικό κλίμα για οποιονδήποτε νέο εισαγ-
γελέα κληθεί να αποφανθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση... Πρόκειται
για εξαίρεση δικαιωμάτων, για πιλοτική επίθεση φρονηματισμού και
εξόντωσης όσων αντιστέκονται στην ισοπεδωτική νέα τάξη πραγμάτων,
εντέλει για πρωτοφανή αυθαιρεσία, χωρίς ίχνος αστικής έστω νομιμότη-
τας» καταγγέλλει η συνέλευση αλληλεγγύης στον Δ. Κουφοντίνα. Προ-
σθέτοντας ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να νίπτει τας χείρας του απέναντι
στην «“ανεξάρτητη δικαιοσύνη”».

Ο Δ. Κουφοντίνας βρίσκεται από τις 30 Μάη σε απεργία πείνας με αι-
τήματα κανονική-τακτική άδεια και κατάργηση του εισαγγελικού βέτο.

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΙΝΑΣ ΚΟΥΦΟΝΤΙΝΑ  Η άδεια είναι δικαίωμα

Αλληλεγγύη
στον
Τουργκούτ
Καγιά

Σ
ε πορεία αλληλεγγύης που
θα ξεκινήσει από τα Προπύ-
λαια, την Πέμπτη 7/6, στις

6.30μμ καλεί η Επιτροπή Αλληλεγ-
γύης στον Τούρκο αριστερό αγωνι-
στή Τουργκούτ Καγιά που έχει ξε-
κινήσει απεργία πείνας. Όπως κα-
ταγγέλλει:

«Με μια πρωτοφανή, επικίνδυνη
και εξοργιστική απόφαση, ο Άρειος
Πάγος αποφάσισε στις 30/5/18 την
έκδοση του Τούρκου αριστερού
αγωνιστή Τουργκούτ Καγιά στην
Τουρκία, για να εκτίσει ένα υπόλοι-
πο ποινής που του έχει επιβληθεί
από δικαστήριο της χώρας του, κα-
ταδικασμένος ως «τρομοκράτης»
για τις πολιτικές του θέσεις του
υπέρ του κουρδικού κινήματος...

Η απόφαση έκδοσης του Τουργ-
κούτ Καγιά μάλιστα, τη στιγμή που
ο Άρειος Πάγος έχει αρνηθεί την
έκδοση των Τούρκων στρατιωτικών
που ζητούνται ως εμπλεκόμενοι
στο πραξικόπημα του 2016, είναι
βέβαιο πως θα αποτελέσει αφετη-
ρία για άκρως αντιδημοκρατικές
και επικίνδυνες δικαστικές και πο-
λιτικές πρακτικές…

Απαιτούμε από την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ την άμεση απόρρι-
ψη του αιτήματος έκδοσης του
Τουργκούτ Καγιά, την άμεση απε-
λευθέρωσή του καθώς και τη χο-
ρήγηση καθεστώτος πολιτικού
πρόσφυγα». 
• Συναυλία αλληλεγγύης στους

φυλακισμένους αριστερούς μουσι-
κούς του Grup Yorum διοργανώθη-
κε από μια σειρά συλλογικότητες
την Παρασκευή 1η Ιούνη στην πλ.
Πρωτομαγιάς ενώ την επομένη το
γκρουπ έδωσε συναυλία τιμής
στον Ναζίμ Χικμέτ στην Αλκιονίδα. 

“Η
αθωωτική για τους τέσσερις κατηγορούμενους για βασανιστήρια αστυνομικούς, απόφαση
του Α’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών, αποτελεί μια μελανή κηλίδα στην ιστορία της
ελληνικής δικαιοσύνης” αναφέρουν σε δελτίο τύπου οι συνήγοροι πολιτικής αγωγής Κώστας

Παπαδάκης και Παύλος Σαράκης. Πρόκειται για την υπόθεση βασανισμού του Α.Κ. από αστυνομικούς
στην Ασφάλεια Πατρών το 2013.

«Η απόφαση παρέβλεψε σωρεία αποδεικτικών στοιχείων, φωτογραφιών, ιατροδικαστικών εκθέσεων,
ιατρικών βεβαιώσεων και άλλων εγγράφων, τα οποία αποδείκνυαν όχι μόνο την τέλεση πράξεων βασανι-
σμού σε βάρος συλληφθέντος στον δεύτερο όροφο του κτιρίου της Ασφάλειας Πατρών, Ερμού 95, το
Νοέμβριο 2013, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιχειρήθηκε οργανωμένα η συγκάλυψη των βασανι-
σμών, που έγιναν εν γνώσει και της ηγεσίας της Ασφάλειας και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαϊας και
με την ανοχή τους... Το λόγο τώρα έχουν οι αρμόδιοι Εισαγγελείς προκειμένου, όπως θα ζητηθεί, να
ασκήσουν το δικαίωμα έφεσης κατά της αθωωτικής απόφασης για να κριθεί αντικειμενικά η υπόθεση
στον δεύτερο βαθμό…»

Ο Α.Κ. είχε καταθέσει στο δικαστήριο με λεπτομέρειες το τι υπέστη στο τμήμα στα χέρια τεσσάρων
αστυνομικών: του έβαλαν πλαστική ταινία στα πόδια και διπλές χειροπέδες, τον στρίμωξαν σε μία ντου-
λάπα κι άρχισαν να τον χτυπούν δεμένο χειροπόδαρα. Του πάτησαν τον σβέρκο, του κατέβασαν το παν-
τελόνι και τον χτυπούσαν αλύπητα στα οπίσθια. Του ακούμπησαν στη συνέχεια το κλομπ στον πρωκτό
και τράβηξαν φωτογραφίες λέγοντάς του ότι θα τις κυκλοφορήσουν στο διαδίκτυο.

Το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο 
στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Ξεκίνησε την 1η Ιούνη η Έκθεση Βιβλίου που διορ-
γανώνεται κάθε χρόνο στην παραλία της Θεσσαλονί-
κης και θα διαρκέσει ως τις 17 Ιούνη. Το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο συμμετέχει στην έκθεση και βρίσκεται
στο πρώτο περίπτερο από την πλευρά του Λευκού
Πύργου (περίπτερο 1). 

Ήδη από τις πρώτες μέρες, το ενδιαφέρον του κό-
σμου φαίνεται αναβαθμισμένο. Παρότι βρισκόμαστε
ήδη στον Ιούνη, οι αφίσες για το Μάη του 68 και η εμ-
πλουτισμένη επανέκδοση του βιβλίου του ΜΒ για το
Μάη του ’68 στο οποίο περιλαμβάνονται πλέον και
κείμενα του Κρις Χάρμαν για την Ιταλία του «καυτού
φθινοπώρου» και για την Άνοιξη της Πράγας, εξακο-
λουθούν να προκαλούν το ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα,
πολλά πηγαδάκια στήνονται και με αφορμή άλλες εκ-
δόσεις του ΜΒ, αναφορικά με το φασισμό, το ρατσι-
σμό, τη μαρξιστική θεωρία και την ιστορία του εργατι-
κού κινήματος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο συν-
δυασμός της οικονομικής με την πολιτική κρίση, από
τους εμπορικούς πολέμους του Τραμπ μέχρι τις αλλα-
γές κυβερνήσεων σε Ισπανία και Ιταλία, έχουν φουν-
τώσει την αναζήτηση απαντήσεων. Οι εκδόσεις του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου είναι εκεί για να τις προ-
σφέρουν! 

Μπάμπης Κουρουνδής 

Αθώωση-σκάνδαλο στην Πάτρα
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ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ Μπροστά 
και ενωτικά για κλιμάκωση
T

ην Κυριακή 3 Ιούνη συνεδρίασε το Πα-
νελλαδικό Συντονιστικό Όργανο (ΠΣΟ)
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ήταν η πρώτη συνε-

δρίαση του οργάνου που εξέλεξε η 4η Συν-
διάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Το ΠΣΟ συνεδρία-
σε σε μια κρίσιμη πολιτική συγκυρία. Λίγες μέ-
ρες μετά την πανεργατική απεργία της 30
Μάη και τρεις βδομάδες πριν το Eurogroup
της 21 Ιούνη που η κυβέρνηση διαφημίζει ως
ορόσημο για την «έξοδο από τα μνημόνια».
Αυτή η συγκυρία ήταν η βάση του προβλημα-
τισμού των μελών του οργάνου. 

Καθημερινά σχεδόν οι εξελίξεις διαψεύδουν
τις υποσχέσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
ότι ο ελληνικός καπιταλισμός μπαίνει σε «κα-
νονική» ρότα και αυτό θα έχει αντίκρισμα στη
ζωή των εργαζόμενων και της νεολαίας. Οι
«από πάνω» δεν μπορούν να κυβερνήσουν
όπως παλιά, γιατί η κρίση του συστήματός
τους απλώνεται και βαθαίνει. 

Λίγες βδομάδες πριν, η κυβέρνηση του Μά-
κρι της Αργεντινής κατέφυγε στο ΔΝΤ για να
σώσει το νόμισμά της που κατέρρεε μετά την
άνοδο των επιτοκίων που αποφάσισε η αμερι-
κάνικη κεντρική τράπεζα. Το παράδειγμα ανά-
καμψης που έδειχνε κι ο Τσίπρας κι ο Μητσο-
τάκης κατέρρευσε με πάταγο. Η νέα αυτή κρί-
ση χτυπάει ήδη και την Τουρκία δυσκολεύον-
τας τον Ερντογάν παραμονές εκλογών. 

Τη βδομάδα που πέρασε έσκασε η ιταλι-
κή βόμβα, με την παρέμβαση του Πρό-
εδρου της Δημοκρατίας να μπλοκά-
ρει μια κυβέρνηση που υποσχό-
ταν ότι (υποτίθεται) θα αμ-
φισβητούσε τους μνη-
μονιακούς κανόνες
του ευρώ. Οι δασμοί
που επέβαλε ο
Τραμπ σε ευρωπαϊ-
κά προϊόντα, φέρ-
νουν την ΕΕ πιο
κοντά στον «εμπο-
ρικό πόλεμο». Κι η
κυβέρνηση του Ραχόι στην Ισπανία, η ενσάρ-
κωση της «στιβαρής» δεξιάς που κοιτούσε με
δέος και προσμονή η ΝΔ, και στήριζε ο Τσί-
πρας είναι πλέον παρελθόν. 

Οι αγορές τινάζουν τα επιτόκια σε απαγο-
ρευτικά επίπεδα, οι «θεσμοί» είναι σε συνα-
γερμό. Οι διαβεβαιώσεις για «καθαρή
έξοδο» στις αγορές, τινάζονται κι αυ-
τές στον αέρα. Είναι αστείες οι προ-
σπάθειες των προπαγανδιστών της
κυβέρνησης να ισχυριστούν ότι
αυτή η εξέλιξη «ενισχύει τη δια-
πραγματευτική θέση» της. Αντί-
θετα, η κυβέρνηση επισπεύδει
το πέρασμα των «προαπαιτού-
μενων» ελπίζοντας σε κάποια αν-
ταμοιβή για το χρέος, μια ανταμοιβή
που γίνεται άπιαστο όνειρο. 

Σε τέτοιες συνθήκες, η απεργια-
κή κλιμάκωση και το άπλωμα της
εργατικής αντίστασης αποκτάει
τεράστια σημασία. Κόντρα στην
προοπτική των ατέλειωτων θυ-
σιών για να βγαίνουν τα αιματη-

ρά πλεονάσματα που θα εξασφαλίσουν τα 65
δις για τα τοκοχρεολύσια του χρέους στην
επόμενη τετραετία, η εργατική τάξη μπορεί
να προβάλει και να επιβάλλει τη δική της προ-
οπτική με τους αγώνες της. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να παίξει κεντρικό ρό-
λο σε αυτές τις μάχες. Βγήκε από την συνδιά-
σκεψή της πιο δυνατή και οργανωμένη. Απο-
τελεί σημείο αναφοράς για χιλιάδες αγωνι-
στές και αγωνίστριες που είναι μέλη της και
ακόμα περισσότερους που την εκτιμούν για
την στάση της σε «μικρούς» και μεγάλους
αγώνες και το ξεκάθαρο αντικαπιταλιστικό
στίγμα της. 

Μπορεί να συμβάλει στην κλιμάκωση των
αγώνων αλλά και στην κλιμάκωση των διεκδι-
κήσεων της εργατικής τάξης. Δίπλα στα αιτή-
ματα ενάντια στις περικοπές των συντάξεων,
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, για το σταμάτη-
μα των απολύσεων και τη μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους, μπορεί να σηκώσει ξανά
ψηλά την απαίτηση για διαγραφή του χρέους,
ένα κεντρικό αίτημα του αντικαπιταλιστικού
μεταβατικού προγράμματος που αποκτάει
εξαιρετική επικαιρότητα σήμερα καθώς συν-
δέεται άμεσα με τις ανάγκες και τους αγώνες

της εργατικής τάξης. 

Απεργία

Η απεργία της 30 Μάη ήταν ο
βασικός άξονας που γύρω του πε-

ριστράφηκε η συζήτηση του
ΠΣΟ. Μια σειρά τοποθετήσεις
ανέδειξαν τη σημασία αυτής
της μάχης. Εκείνη την ημέρα
οι εταίροι της «κοινωνικής
συμμαχίας» ήταν εξαφανι-
σμένοι από το πεζοδρόμιο
και το τόνο τον έδιναν οι
απεργοί, που διεκδικού-
σαν τα αιτήματα της τά-
ξης μας, κόντρα στις
προσπάθειες των κάθε
λογής απεργοσπαστι-
κών μηχανισμών. 

Το κορυφαίο πα-
ράδειγμα είναι οι ερ-
γάτες στην COSCO
που αξιοποίησαν
την πανεργατική
της 30 Μάη για
να απεργήσουν
για συλλογική
σύμβαση και
σταμάτημα των
«ελαστικών» σχέ-

σεων εργασίας.
Δεν ήταν οι μόνοι.

Παρόμοιες εικόνες
ήρθαν από τα νοσοκομεία,

την Ιντρακόμ και αλλού. Το
χαρακτηριστικό της περιόδου
δεν είναι η επικράτηση της
απελπισίας που δίνει αέρα
στα πανιά της ακροδεξιάς,
όπως υποστηρίζουν πολλές
απόψεις μέσα στην Αριστερά.

Είναι η διαδικασία ριζοσπαστικοποίησης εκα-
τομμυρίων εργατών και εργατριών διεθνώς.
Δεν είναι «μόνο» οι απεργοί στην Γαλλία που
θυμίζουν το Μάη του ’68 στα συνθήματά τους
που στέλνουν αυτό το μήνυμα. Τα αποτελέ-
σματα του δημοψηφίσματος για την έκτρωση
στην Ιρλανδία, οι αντιφασιστικές κινητοποι-
ήσεις σε όλη την Ευρώπη, στέλνουν το ίδιο
μήνυμα. Αυτό που λείπει στην Αριστερά δεν εί-
ναι η «περίσκεψη» αλλά η τόλμη. 

Από αυτή την άποψη, αποδείχτηκε ότι η εκτί-
μηση της πλειοψηφίας της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
για τις 30 Μάη ήταν λανθασμένη και οδήγησε
σε προβληματικές επιλογές. Η ανακοίνωση για
τις 30 Μάη καλούσε σε μια πρωτοβουλία που
παραιτούνταν από κάθε προσπάθεια να ενώσει
τους απεργούς, επιμένοντας αντιπαραθετικά
ακόμα και με άλλους συντρόφους και συντρό-
φισσες μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Η άποψη ότι η προτεραιότητα των αγωνι-
στών/τριών της αντικαπιταλιστικής αριστεράς
είναι η καταγγελία της «εργοδοτικής» ΓΣΕΕ,
έφτασε να φλερτάρει με λογικές απεργοσπα-
σίας όπως εκφράστηκαν συγκεκριμένα στην
περίπτωση του σωματείου του Μετρό, όπου η
πρόταση για μη-συμμετοχή στην απεργία πέ-
ρασε με τις ψήφους της δεξιάς και ενός αρι-
στεριστή. Όπως είπε ένα μέλος του ΠΣΟ, «τι
να έλεγα εγώ στους συναδέλφους στο σχο-
λείο μου; Ότι εγώ σαν εκλεγμένος συνδικαλι-
στής απεργώ για να μην κατηγορηθώ σαν
απεργοσπάστης αλλά εσάς σας καλώ να μην
απεργήσετε»;

Για να παίξει το ρόλο που της αναλογεί, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να ξεπεράσει τέτοιες
σεχταριστικές αντιμετωπίσεις σε όλες τις μά-
χες που ξεδιπλώνονται. Αντίθετα, χρειάζεται
να μπει μπροστά, ενωτικά και μαχητικά σε
όλες τις μάχες, από τις απεργίες μέχρι τους
αγώνες ενάντια στον σεξισμό και την καταπίε-
ση όπως με το Athens Pride και τις μάχες
ενάντια στους φασίστες. Να στηρίξει για πα-
ράδειγμα την πρωτοβουλία για ένα μεγάλο
ενωτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας
τον Σεπτέμβρη στα πέντε χρόνια από τη δολο-
φονία του Π. Φύσσα και ενώ η δίκη της ναζι-
στικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής θα μπαί-
νει στη τελική της φάση. 

Το ΠΣΟ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεσμεύτηκε να στη-
ρίξει το αίτημα για πανεργατική απεργία πριν
την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου με τα «προ-
απαιτούμενα» και να δώσει ξεχωριστή θέση
στο αίτημα της διαγραφής του χρέους στην
πολιτική καμπάνια που οργανώνει το επόμενο
διάστημα. 

Ωστόσο, με ευθύνη της πλειοψηφίας του
οργάνου, στην τελική απόφαση δεν περιλή-
φθηκε η οποιαδήποτε αυτοκριτική αναφορά
για τις 30 Μάη. Γι’ αυτό οι σ. του ΣΕΚ παρόλο
που είχαμε στηρίξει το κείμενο της ΚΣΕ ως
βάση συζήτησης, αναγκαστήκαμε να καταψη-
φίσουμε το τελικό κείμενο της απόφασης του
ΠΣΟ (έλαβε 48 ψήφους υπέρ, 31 κατά και
υπήρχαν 6 λευκά). 

Λέανδρος Μπόλαρης

Εκδηλώσεις για τα πενηντάχρονα τον Μάη
του ’68 διοργάνωσε το ΣΕΚ σε μια σειρά
από πόλεις το περασμένο σαββατοκύριακο.

«Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση
του ΣΕΚ και της Εργατικής Αλληλεγγύης στη
Θεσσαλονίκη, αφιερωμένη στα 50 χρόνια
από το Μάη του '68. Ο Σάββας Κοννέ, ανοί-
γοντας τη συζήτηση, περιέγραψε τις μέρες
του Μάη στη Γαλλία, τη διαδικασία της μετα-
φοράς του πνεύματος της εξέγερσης από
τις καταλήψεις των πανεπιστημίων στα εργο-
στάσια των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχα-
νιών. Έβαλε επίσης τη μεγάλη εικόνα, για
τον παγκόσμιο Μάη, με κινήματα που συντά-
ραξαν τον κόσμο από την Ιαπωνία μέχρι το
Μεξικό. Στην πλούσια συζήτηση που ακο-
λούθησε, τέθηκε η αναγκαιότητα της συνέχι-
σης της μάχης των ιδεών που μας κληροδό-
τησε ο Μάης και μέσα στη σημερινή αριστε-
ρά, τόσο απέναντι στο ρεφορμισμό όσο και
στο σεχταρισμό» δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Ευκλείδης.

«Στα Χανιά η πανεργατική απεργία στις 30
Μάη έκλεισε με την ανοιχτή εκδήλωση-συζή-
τηση που διοργανώθηκε στα γραφεία του
ΣΕΠΕ Χανίων» μας μεταφέρει ο Ειρηναίος.
«Στην εκδήλωση αφού αναπτύχθηκε το ιστο-
ρικό της εξέγερσης του Μάη στη Γαλλία και
διεθνώς, στα πανεπιστήμια και στους χώ-
ρους δουλειάς, ακολούθησε πλούσια συζή-
τηση για την παρακαταθήκη του Μάη και για
την κρίση του καπιταλισμού». 

«Στο Βόλο η συζήτηση ήταν πλούσια και
σχολιάστηκε ιδιαίτερα το πως μπορούμε σή-
μερα σε αυτή την περίοδο να συνδεθούμε
και με άλλα κομμάτια εργαζόμενων, ώστε να
μεγαλώσει το δίκτυο που ανοίγει την κου-
βέντα για την επαναστατική στρατηγική. Στο
τέλος της συζήτησης πουλήθηκαν βιβλία του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου» μας λέει ο Γιάν-
νης.

Εκδηλώσεις
για τον Μάη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ-ΚΟΛΩΝΟΥ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6 πλατεία Μετρό Σεπόλια
7μμ
«Η «καθαρή έξοδος» είναι μνημόνια
διαρκείας – Να πάρουμε τη διέξοδο
στα χέρια μας»
Ομιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, Νίκος
Αδαμόπουλος, μέλη ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΠΑΤΗΣΙΩΝ – ΚΥΨΕΛΗΣ –
ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6 δημαρχείο Γαλατσί-
ου 6.30μμ

Τ.Ε. ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ – ΒΥΡΩΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/6 γραφεία Αριστερής
Παρέμβασης Πολιτών Βύρωνα (Νεα-
πόλεως 25) 7μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6 αμαξοστάσιο Δήμου
6.30μμ
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ΤΕΤΑΡΤΗ  6/6
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8/6
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Μνημείο Παύλου Φύσσα  6.30μμ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σταθμός ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 7μμ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Έβερεστ, 
κεντρική πλατεία 7μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ πλατεία Βαρνάβα 7μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης Ούλωφ Πάλμε 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μάρκετ Ιν 7μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος “Κελάρι” 7μμ
ΙΛΙΟΝ κεντρική πλατεία 7μμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό Αιγάλεω 6.30μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ “Τζάντε” 
Πετρουπόλεως 7μμ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Πλατεία Πατριάρχου 6.30μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ. Ασίας 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ κεντρική πλατεία 6.30
ΜΑΡΟΥΣΙ Πεζόδρομος Ερμού 6.30μμ
ΧΑΝΙΑ Πλατεία Αγοράς 6μμ
ΒΟΛΟΣ πλατεία Αγ. Νικολάου 6μμ

ΠΑΤΡΑ Κολοκοτρώνη και 
Ρήγα Φεραίου 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ Πεζόδρομος 
Μιχαήλ Αγγέλου 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ  9/6
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 10.30πμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 
Λαϊκή Λαρίσης 11.30πμ

ΚΥΨΕΛΗ Κυψέλης και πλ. Κανάρη 11.30πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ  ΗΣΑΠ  Κάτω Πατήσια 11.30πμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλατεία 
Ελευθερίας (Public) 11.30πμ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ Σωτήρος και Καραϊσκου 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλατεία Ανάληψης 12μες
ΤΑΥΡΟΣ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΘΗΣΕΙΟ Μάρκετ Ιν Νηλέως 11πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Έβερεστ 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ  Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11πμ
ΔΥΤΙΚΑ Λαϊκή Αμπελοκήπων 11πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Παπαναστασίου 
και Μαρτίου 11πμ

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Κομνηνών 11πμ

ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μεσ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή Μινώος 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 10πμ

Εξορμήσεις

ΙΛΙΟΝ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Κούβαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Ρεφορμισμός – Τι φταίει για την κατάντια του
ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Θανάσης Λυμπερόπουλος
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6  καφέ 18 γραμμάρια 8μμ
Ο Μαρξ, ένας οδηγός για το σήμερα
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Κουρούπης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Κρίκος 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Κρίκος 7μμ
Η επιστροφή του Μακεδονικού
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6  καφέ Πικαπ 7μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Αυλή του Πέτρου (Πλαταιών 31) 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Θόλος 7μμ
Ρεφορμισμός – Τι φταίει για την κατάντια του
ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Γιάννης Σουμπάσης
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Στοά Σαρκά, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Ποέτα 8μμ
Πώς απαντάμε στους εμπορικούς πολέμους
Ομιλητής: Κώστας Σταματίου 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Ρεφορμισμός – Τι φταίει για την κατάντια του
ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 γραφεία δημοτικού σχήματος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλήτρια: Δανάη Κωλέτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ13/6 γραφεία δημοτικού σχήμα-
τος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: Μεταρρύθμιση ή επανά-
σταση
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Ο Λένιν τον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ελλάδα-Τουρκία – Να σταματήσουμε τους εμ-
πρηστές του πολέμου
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Αλντεμπαράν 8μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλήτρια: Εβελυν Βαρελά
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Ντι Καπιτάνο 6.30μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Έλις Μουτσέλι
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Σαρδανάπαλος 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Σαρδανάπαλος  7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Άμπι Γουορεντεμελάκ
ΙΛΙΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 εστίες ΦΕΠΑ 8μμ
Πώς απαντάμε στους εμπορικούς πολέμους;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 καφέ Η μικρή Πλατεία 7μμ
Τα πολύτιμα διδάγματα της Βαϊμάρης
Ομιλητής: Δάνος Πηνιάτογλου
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Goody’s 8μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στον ρε-
φορμισμό
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/6 Βενέτης 8μμ
Η Τρίτη Διεθνής
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 Βενέτης 8μμ
Ο εθνικισμός δεν είναι «αυθόρμητο λαϊκό
ρεύμα»
Ομιλήτρια: Ντίνα Πετράκη
ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ποιος μπορούσε να σταματήσει τον Χίτλερ;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 13/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ήταν ο Μαρξ οικολόγος;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• 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 πολέμους
Ομιλητής: Θάνος Βύνιας
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι στον ρε-
φορμισμό
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Λέσχη Αλληλεγγύης Νέου Κό-
σμου (Μαστραχά 11 και Ηλ.Ηλίου) 8μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 
καφέ 1968 (στοά Βενιζέλου και 
Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
• ΠΕΜΠΤΗ 14/6  καφέ 1968 (στοά Βενιζέ-
λου και Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι 
στον ρεφορμισμό
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Τζέγκα 7μμ
Το επαναστατικό κόμμα σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής εφημερίδας
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Γιώτης 8.30μμ
Η επιλογή φύλου είναι δικαίωμα των τρανς
Ομιλητής: Μάρκος Σαρρής
ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Παράγκα 7μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι
στον ρεφορμισμό

Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Καμπόης 7μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι 
στον ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 κυλικείο πολ. κέντρου “Χρ. Τσα-
κίρης” 7μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι 
στον ρεφορμισμό
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Πολύκεντρο 8μμ
Ο Λένιν στον 21ο αιώνα
Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Η επαναστατική παράδοση απέναντι σ
τον ρεφορμισμό
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 14/6 Σύλλογος Δασκάλων 6μμ
Πώς ο Μαρξ έγινε μαρξιστής
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Pure 8μμ
Ρώσικη επανάσταση, Stonewall, Pride -  
Πώς μπορούμε να φτάσουμε 
στην απελευθέρωση των ομοφυλόφιλων;
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο
• ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Pure 8μμ
Ο Λένιν και το επαναστατικό κόμμα
Ομιλητής: Τάσος Καραβίτης
ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 δημαρχείο 7μμ
Το επαναστατικό κομμα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρώσικη επανάσταση, stonewall, Pride – Πώς
μπορούμε να φτάσουμε στην απελευθέρωση
των ομοφυλόφιλων;
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΠΕΜΠΤΗ 14/6 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρεφορμισμός – τι φταίει για την κατάντια του
ΣΥΡΙΖΑ;
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Λα Ροζέ 6μμ
Ρώσικη επανάσταση, stonewall, Pride – Πώς
μπορούμε να φτάσουμε στην απελευθέρωση
των ομοφυλόφιλων;
Ομιλήτρια: Βασίλεια Χαρλαύτη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ ιντερνέτ Αγ.Γλυκερίας 7.30μμ
Ρώσικη επανάσταση, Stonewall, Pride – Πώς
μπορούμε να φτάσουμε στην απελευθέρωση
των ομοφυλόφιλων;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νικο-
λάου) 7μμ
Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά
• ΠΕΜΠΤΗ 14/6 καφέ Θερσίτης (πλ. Αγ.Νι-
κολάου) 7μμ
Η Παρισινή Κομμούνα
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Μέση Ανατολή – Υπάρχει λύση;
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
200 χρόνια Μαρξ – ένας επαναστάτης για το
σήμερα
Ομιλήτρια: Χρυσούλα Πλιάτσικα
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
200 χρόνια Μαρξ – ένας επαναστάτης για το
σήμερα
Ομιλητής: Φαίδωνας Κορακιανίτης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/6 καφέ Wake & Bake 7μμ
200 χρόνια Μαρξ – ένας επαναστάτης για το
σήμερα
Ομιλητής: Αντέμ Χουσέϊνκο
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 8μμ
Πώς δυναμώνουμε τα σωματεία μας;
Ομιλήτρια: Γεωργία Κόφφα
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ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

Εκδήλωση: Από την εξέγερση του ’68 στην αν-
τίσταση του 2018 – ο αγώνας συνεχίζεται

ΞΑΝΘΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6 πανεπιστήμιο 7μμ
ΚΛΑΔΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΗΘΟΠΟΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/6 Εργατικό Κέντρο Αθήνας 11πμ
ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ

ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7 Σύλλογος Δασκάλων Χα-
νίων 7μμ



Ή
ταν 90 χρόνια πριν, στις 18 Μάρτη
του 1928 όταν μια από τις μεγαλύτε-
ρες μορφές του εργατικού κινήματος

των ΗΠΑ, ο Μπιγκ Μπιλ Χέηγουντ, πέθαινε
εξόριστος στη Σοβιετική Ένωση.

Ένας αριστερός δημοσιογράφος, ο Αρτ
Σιλντς έγραφε στην αυτοβιογραφία του για
τον Μπιγκ Χέηγουντ: “Όλα πάνω του ήταν με-
γάλα (big). Δεν ήταν μόνο το ύψος και οι μεγά-
λες πλάτες, ή η φωνή του που ήταν λες και
ακουγόταν ένα βαθύ μπάσο τύμπανο. Όταν
τον έβλεπες και τον άκουγες ήταν λες και πα-
ρουσιαζόταν μπροστά σου η δύναμη της ερ-
γατικής τάξης...”. 

Ο Χέηγουντ ανήκε σε εκείνη τη γενιά των μα-
χητικών σοσιαλιστών των αρχών του 20ου αι-
ώνα, δίπλα σε αγωνιστές όπως ο Γιουτζίν
Ντεμπς, ο Τζο Χιλ, η Μάδερ Τζόουνς, ο Τζον
Ριντ κ.α οι οποίοι αναδείχθησαν μέσα από σκλη-
ρές, αιματηρές μάχες που έδινε η πολυεθνική
εργατική τάξη της Αμερικής ενάντια σε μεγιστά-
νες σαν τον Ροκφέλερ, τους αδίστακτους μπρά-
βους τους και την κυβέρνηση που απροκάλυπτα
έστελνε ακόμα και το στρατό να υπερασπιστεί
τα αφεντικά και να καταστείλει απεργίες.

Ο Χέηγουντ γεννήθηκε το 1869 στη Γιούτα,
σε μια πάμφτωχη οικογένεια. Παιδί μιας νοτι-
οαφρικανής κι ενός ανθρακωρύχου από το
Κεντάκι. Τα ορυχεία ήταν μονόδρομος για παι-
διά σαν το Χέηγουντ. Σε ηλικία μόλις 9 ετών
πιάνει δουλειά σε ορυχείο της Νεβάδα. Από τις
βασικές μάχες που έδινε λίγα χρόνια αργότερα
σαν μέλος της Δυτικής Ένωσης Ανθρακωρύ-
χων ήταν η κατάργηση της παιδικής εργασίας. 

Το 1901 ιδρύεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα της
Αμερικής όταν ενώνονται το Σοσιαλιστικό Εργα-
τικό Κόμμα με το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα.
Με την ίδρυσή του το νέο κόμμα έχει πάνω από
10.000 μέλη. Ο Χέηγουντ οργανώνεται σε αυτό.
Τέσσερα χρόνια αργότερα είναι ένας εκ των
ιδρυτών του ιστορικού συνδικάτου, Industrial
Workers of the World, των ΙWW, των Βιομηχανι-
κών Εργατών του Κόσμου, των Wobblies: “Εί-
μαστε εδώ για να συντονίσουμε τους εργάτες
αυτής της χώρας σε ένα εργατικό κίνημα που
σκοπός του θα είναι να απελευθερώσει την ερ-
γατική τάξη από τα δεσμά του καπιταλισμού...
Στόχος μας πρέπει να είναι η κατάκτηση από
την εργατική τάξη της οικονομικής εξουσίας,
των μέσων παραγωγής, της ίδιας της ζωής, χω-
ρίς κανένα σεβασμό στα αφεντικά...” έλεγε με-
ταξύ άλλων στην ιδρυτική ομιλία του.

Στις παραμονές του Α' Παγκόσμιου Πολέ-
μου, οι Wobblies έφτασαν τα 100.000 μέλη. Ο
ένας παράγοντας για αυτή τη δυναμική ήταν
το ότι έχτιζαν “ένα μεγάλο συνδικάτο” που
ένωνε όλους τους εργάτες. Η εργατική τάξη
των ΗΠΑ ήταν – και είναι - απέραντα πολυεθνι-
κή. Φτωχός κόσμος από όλο τον πλανήτη, συ-
νέρεε στη “γη των ευκαιριών” ελπίζοντας σε
ένα καλύτερο μέλλον. Οι περισσότεροι κατέ-
ληγαν εργάτες στα ορυχεία μέχρι να σακατευ-
τούν ή να πεθάνουν αβοήθητοι από αρρώστιες
και κακουχίες που είχαν να κάνουν με τις
άθλιες συνθήκες εργασίας. Κι όμως η Αμερι-
κάνικη Ομοσπονδία Εργασίας κι αρκετά συνδι-
κάτα αρνούνταν να γράψουν μετανάστες ερ-
γάτες. Οι IWW δεν είχαν τέτοια προβλήματα,
αρκετοί μάλιστα από τους ηγέτες τους ήταν
πρώτης ή δεύτερης γενιάς μετανάστες.

Ο δεύτερος παράγοντας ήταν η μαχητικότη-
τά τους σε μια περίοδο μεγάλης ριζοσπαστικο-
ποίησης. Η εργατική τάξη έβγαινε μπροστά,
διεκδικούσε, έκανε απεργίες διαρκείας. Το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα είχε φτάσει το 1912 τα

150.000 μέλη. Σοσιαλιστικά έντυπα όπως το Ap-
peal to Reason, οι Μάζες ή το Κάλεσμα, έφτα-
σαν να πουλάνε εκατοντάδες χιλιάδες τεύχη
κάθε βδομάδα. O Χέηγουντ όσο και οι IWW,
ήταν στην πρώτη γραμμή αυτού του κύματος. 

Απεργίες

Οι απεργίες που οργάνωσαν οι ΙWW χτύπη-
σαν στην καρδιά του ανερχόμενου αμερικάνι-
κου καπιταλισμού, απελευθερώνοντας όλη τη
δημιουργικότητα της εργατικής τάξης. Για πα-
ράδειγμα, στην απεργία διαρκείας, το 1912,
στο εργοστάσιο υφαντουργίας του Λόρενς
που συμμετείχαν 23.000 απεργοί, κυρίως γυ-
ναίκες, η απεργιακή επιτροπή καθιέρωσε κι-
νούμενες απεργιακές φρουρές με αλυσίδες
γύρω από ολόκληρες γειτονιές για να αποτρέ-
ψουν τους απεργοσπάστες. Διαφορετικές
εθνικές ομάδες οργάνωναν κουζίνες και συσ-
σίτια, τη διανομή τροφίμων και υγειονομική πε-
ρίθαλψη. Χρήματα έφταναν από εργάτες από
κάθε γωνιά των ΗΠΑ. Το σύνθημα της απερ-
γίας "Θέλουμε ψωμί και τριαντάφυλλα" πέρασε
στην ιστορία. Πέτυχαν αύξηση μισθών αλλά
και μελών καθώς στο τέλος της απεργίας στο
Λόρενς από 300 μέλη οι Wobblies είχαν ξεπε-
ράσει τις 10.000.

Αυτό δεν σήμαινε ότι οι απεργίες ήταν εύκο-
λη υπόθεση. Οι εργάτες όταν έβγαιναν στην
απεργία είχαν να υπερασπιστούν τον αγώνα
τους απέναντι σε αφεντικά που είχαν στη δού-
λεψή τους ολόκληρες εταιρίες ένοπλων τραμ-
πούκων, σαν τους διαβόητους Πίνκερτονς,
που μοναδική τους δουλειά ήταν το σπάσιμο
απεργιών, οι δολοφονίες, η τρομοκρατία και η
προβοκατόρικη δράση ενάντια στα συνδικάτα,
στήνοντας δίκες που έστελναν στη φυλακή
πρωτοπόρους απεργούς. 

Με μία τέτοια δίκη προσπάθησαν να ξεμπερ-

δέψουν και με τον Χέηγουντ. Παραμονή της
πρωτοχρονιάς του 1906, ένας πρώην κυβερνή-
της του Αϊντάχο, δολοφονείται έξω από το σπί-
τι του. Παρότι ο δολοφόνος συνελήφθη, οι Πίν-
κερτονς σε συνεργασία με τον τότε κυβερνήτη
το έστησαν κατάλληλα ώστε να στείλουν στο
σκαμνί τον Χέηγουντ κι άλλους δύο μαχητικούς
συνδικαλιστές. Προορισμός ήταν η κρεμάλα. 

Το ότι δεν έγινε αυτό το χρωστάνε σε μια τε-
ράστια καμπάνια συμπαράστασης για τους “3
του Αϊντάχο”, που ουσιαστικά τους κράτησε
ζωντανούς και τελικά τους ελευθέρωσε. Σχε-
δόν κάθε αμερικάνικη πόλη είδε στους δρό-
μους της διαδηλώσεις αλληλεγγύης δεκάδων
χιλιάδων. Το, ειδικά αφιερωμένο στην υπόθε-
ση, τεύχος του Appeal to Reason πουλάει πά-
νω από ένα εκατομμύριο μέσα σε ένα μήνα.
Όταν ο πρόεδρος Ρούσβελτ χαρακτήρισε
τους κατηγορούμενους “ανεπιθύμητους πολί-
τες”, κάθε εργατικό σακάκι φόρεσε στο πέτο
του την κονκάρδα “είμαι κι εγώ ανεπιθύμητος
πολίτης”. Είναι η υπόθεση που ενέπνευσε τον
Τζακ Λόντον, τον διάσημο σοσιαλιστή συγγρα-
φέα, να γράψει ένα από τα πιο γνωστά του έρ-
γα, τη Σιδερένια Φτέρνα.

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατεβάζει σαν υπο-
ψήφιο κυβερνήτη τον φυλακισμένο Χέηγουντ κι
από τις 2.000 φτάνει τις 16.000 ψήφους. Ο
Ντεμπς, ηγέτης της αριστερής πτέρυγας του
Σοσιαλιστικού Κόμματος, προειδοποιούσε τότε
ότι αν οι τρεις εκτελεστούν “τόσο οι κυβερνή-
τες του Κολοράντο και του Αϊντάχο, όσο και τα
αφεντικά της Wall Street και των ορυχείων θα
πρέπει να είναι έτοιμοι να τους ακολουθή-
σουν... Θα βρουν μπροστά τους τουλάχιστον
ένα εκατομμύριο ένοπλους επαναστατημένους
εργάτες”. Όταν ξεκίνησε η δίκη κάλεσε σε γε-
νική απεργία: “Αφήστε τα εργοστάσια να κλεί-
σουν, τους μύλους να σταματήσουν να αλέ-

θουν το σιτάρι και τους φούρνους να σταματή-
σουν να ψήνουν ψωμί. Κλείστε τα ορυχεία. Ζή-
τω η μεγάλη πανεθνική γενική απεργία!”. Η
αθώωση ήρθε τον Ιούλη της επόμενης χρονιάς.

Τους μήνες που πέρασε στη φυλακή ο Χέη-
γουντ έκανε ακόμα περισσότερα βήματα στα
αριστερά. Μετά την αποφυλάκισή του εκλέγε-
ται στην κεντρική επιτροπή του Σοσιαλιστικού
Κόμματος και το 1910 συμμετέχει στο συνέδριο
της Β' Διεθνούς στην Κοπεγχάγη όπου έχει τη
δυνατότητα να συναντηθεί με τον Λένιν και τη
Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αποκτά ηγετικό ρόλο στο
περιοδικό International Socialist Review (Διε-
θνής Σοσιαλιστική Επιθεώρηση) που από θεω-
ρητικό περιοδικό το μετατρέπει σε εργαλείο αγ-
κιτάτσιας και οργάνωσης των αγώνων στα ερ-
γοστάσια – σε εργαλείο των IWW (Συλλογή άρ-
θρων του Χέηγουντ στο ISR, κυκλοφορεί από
τις εκδόσεις Bookmarks και μπορείτε να το
βρείτε στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο). 

Όσον αφορά τον πόλεμο, η αντιπολεμική –
διεθνιστική στάση των Wobblies ήταν ξεκάθα-
ρη. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια ενός μέ-
λους τους που μεταφέρει ο Χάουαρντ Ζιν: "Με
ρωτάτε γιατί οι IWW δεν είναι πατριώτες των
ΗΠΑ. Αν ήσασταν ένας άστεγος χωρίς καν μία
κουβέρτα, αν είχες αφήσει σύζυγο και παιδιά
για να βρεις δουλειά στα δυτικά και δεν μπό-
ρεσες ποτέ να τους ξαναβρείς, αν η δουλειά
σου δεν σου επέτρεπε ποτέ να μείνεις τόσο σε
ένα μέρος ώστε να αποκτήσεις δικαίωμα ψή-
φου, αν κοιμόσουν σε μία άθλια παράγκα, αν
οι μπάτσοι έκαναν σκοποβολή πάνω σου έτσι
για πλάκα, αν τα αφεντικά χαμήλωναν το μι-
σθό σου όποτε τους περνούσε από το χέρι …
τότε πώς στο διάολο να είσαι πατριώτης;". 

Η αντιπολεμική στάση και η συνεχής μαχητι-
κή δουλειά στα εργοστάσια – που έπρεπε να
δουλεύουν για χάρη των πολεμικών καθηκόν-
των του αμερικάνικου κράτους – βάζει τους
επαναστάτες ακόμα πιο πολύ στο στόχαστρο
της κυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια του πο-
λέμου, το αμερικάνικο κράτος και η κυβέρνη-
ση του Γουίλσον επιχειρεί το αποφασιστικό
χτύπημα στους Wobblies και γενικότερα στο
εργατικό κίνημα και τις σοσιαλιστικές ιδέες.
Το Σεπτέμβρη του 1917 τα γραφεία των IWW
δέχονται επιθέσεις σε 33 πόλεις. Χιλιάδες
αγωνιστές – συμπεριλαμβανομένου και του
Χέηγουντ – σέρνονται ξανά στα δικαστήρια και
καταδικάζονται. Άλλοι βασανίζονται και δολο-
φονούνται.

Ο Χέηγουντ το 1921 καταφέρνει και διαφεύ-
γει στη Σοβιετική Ένωση. Η εργατική επανά-
σταση στη Ρωσία έδινε απάντηση στα αδιέξο-
δα που αντιμετώπιζε το ρεύμα του επαναστα-
τικού συνδικαλισμού, στο οποίο ανήκαν και οι
IWW. Σύμφωνα με αυτό το ρεύμα, η οργάνωση
των εργατών σε επαναστατικά συνδικάτα αρ-
κούσε για την ανατροπή του καπιταλισμού.
Πολλές φορές η αντιμετώπιση απέναντι στους
εργάτες που οργανώνονταν στη συντηρητική
Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας ήταν σε-
χταριστική, ενώ η ανάγκη για πολιτική οργάνω-
ση ερχόταν σε δεύτερη μοίρα. Οι Μπολσεβίκοι
και η επανάσταση του 1917, έφεραν ένα δια-
φορετικό – και αποτελεσματικότερο - παρά-
δειγμα για το τι σημαίνουν τα εργατικά συμ-
βούλια ως το όργανο της αλλαγής, η ενωτική
δράση των επαναστατών μαζί με “μη συνειδη-
τοποιημένους” εργάτες με στόχο το κέρδισμά
τους και η ανεξάρτητη πολιτική οργάνωση των
πιο πρωτοπόρων εργατών σε επαναστατικά
κόμματα.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Big Bill Haywood
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ΓΑΛΛΙΑ Ενάντια σε 
λιτότητα και ρατσισμό

Μ
ια αντιφασιστική και μια αντι-
ρατσιστική συγκέντρωση ενώ-
θηκαν σε μια ενιαία δυναμική

διαδήλωση το περασμένο Σάββατο 2
Ιούνη στο Παρίσι, παίρνοντας την σκυ-
τάλη του αγώνα από την τεράστια αν-
τιφασιστική διαδήλωση που έγινε στο
Βερολίνο πριν από δύο βδομάδες. 

«Παρά το υψηλό επίπεδο καταστο-
λής της κυβέρνησης απέναντι στους
απεργούς σιδηροδρομικούς, τους
φοιτητές και όλα τα κομμάτια που πα-
λεύουν, πολλές χιλιάδες διαδηλωτές
ανταποκρίθηκαν το Σάββατο 2 Ιούνη
στο κάλεσμα των συλλογικοτήτων των
sans-papiers και των υποστηρικτών
τους, για να εκφράσουν τη σθεναρή
τους αντίθεση στην εφαρμογή ενός
αντιμεταναστευτικού νόμου που έρχε-
ται να προστεθεί στους ήδη ισχύον-
τες» μας μεταφέρει ο Αλέν Ποζολά,
μέλος του ΝPA από το Παρίσι.

«Η διαδήλωση των sans-papiers έγι-
νε παρότι είχε απαγορευτεί η διαδρομή
της και η αστυνομία είχε στήσει φράγ-
ματα στο δρόμο και τελικά συναντήθη-
κε με τους αντιφασίστες που διαδήλω-
ναν στη μνήμη του δολοφονημένου
από φασίστες Clement Meric το 2013.

Και συνεχίζουμε, δεν παραιτούμα-
στε! Από σήμερα οργανώνουμε την
άφιξη στις 17 Ιούνη της πεζής πορείας
που ξεκίνησε στις 30 Απρίλη από τα
γαλλο-ιταλικά σύνορα και ήδη συναν-
τάει καλή υποδοχή από τον κόσμο σε
κάθε πόλη που περνάει. Η πορεία, με-
τά το Παρίσι, θα συνεχίσει προς το
Καλαί, σύμβολο της Ευρώπης-φρού-
ριο και της καταστολής ενάντια στους
μετανάστες και πρόσφυγες». 

Στο μεταξύ συνεχίζονται και αυτήν
την βδομάδα οι επαναλαμβανόμενες
ανά βδομάδα διήμερες απεργίες των
σιδηροδρομικών που διανύουν ήδη
τον τρίτο τους μήνα ξεσηκώνοντας σε
μικρότερες απεργίες και άλλους χώ-
ρους εργασίας. Πληροφορίες που
ήθελαν την ηγεσία της CFDT, της μιας
από τις τρεις ομοσπονδίες που καλύ-
πτει τις απεργίες να προχωράει σε
συμβιβασμό με την κυβέρνηση δεν
επαληθεύτηκαν καθώς η πίεση από τα

κάτω είναι τεράστια με τη συμμετοχή
στην απεργία να παραμένει σε υψηλά
επίπεδα. Μαζί με τις εργατικές κινητο-
ποιήσεις συνεχίζονται και οι φοιτητι-
κές. Την Τετάρτη 30 Μάη, με σύνθημα
«σιδηροδρομικοί-φοιτητές κοινός
αγώνας» η απεργιακή διαδήλωση των
συνδικάτων στο Παρίσι πέτυχε να
απελευθερώσει μια ομάδα φοιτητών
που είχαν αποκλειστεί από τα γαλλικά
ΜΑΤ, τα CRS. 

Ενότητα

Η αίσθηση της ενότητας είναι κυ-
ρίαρχη μέσα σε όλους τους χώρους.
«Όσοι υποφέρουν από την πολιτική
της κυβέρνησης βρίσκονται στους
δρόμους, τώρα είναι η στιγμή να
απεργήσουμε όλοι μαζί» δήλωσε χα-
ρακτηριστικά στην εφημερίδα Socia-
list Worker η Mathilde εργαζόμενη σε
νοσοκομεία, καθώς μέσα στο κίνημα
αναπτύσσονται δύο γραμμές. 

Από τη μια, ο ηγέτης του αριστερού
κόμματος «Ανυπόταχτη Γαλλία» Με-
λανσόν ανοίγει τα περιθώρια για εκτό-
νωση και σπρώχνει σε κοινοβουλευτι-
κή κατεύθυνση στοχεύοντας τη δημι-
ουργία ενός «λαϊκού μετώπου». Και
από την άλλη οι δυνάμεις της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς και τα πιο
αγωνιστικά κομμάτια των απεργών και
της νεολαίας προσπαθούν να εξασφα-
λίσουν τα άμεσα βήματα για την κλι-
μάκωση, τον συντονισμό και τη ριζο-
σπαστικοποίηση του κινήματος 

«Δυστυχώς, οπορτουνιστικές ή
εκλογιστικές λογικές άφησαν τα κοι-
νοβουλευτικά κόμματα έξω από το πε-
δίο της αντιρατσιστικής μάχης. Αυτός
ο συμβιβασμός της ντροπής στρώνει
το δρόμο στη δεξιά και τους φασί-
στες, όπως το δείχνει η επιτυχία της
Λέγκας και του Κινήματος των 5 Αστέ-
ρων στην Ιταλία. Παντού στην Ευρώ-
πη, οι αντικαπιταλιστές και οι επανα-
στάτες χρειάζεται να είναι στην πρω-
τοπορία της αντιρατσιστικής και αντι-
φασιστικής πάλης και να της δώσουν
κεντρική θέση στη δράση τους» κατα-
λήγει ο Αλέν Ποζολά από το αντικαπι-
ταλιστικό κόμμα NPA. 

Η
30 Μάη δεν ήταν
μέρα γενικής
απεργίας μόνο

για την Ελλάδα αλλά και
για την Ιορδανία. 

Η εργατική τάξη της
Ιορδανίας κατέβηκε
στην πρώτη γενική
απεργία μετά από 20
ολόκληρα χρόνια με τις
κινητοποιήσεις και τις
διαδηλώσεις να συνεχί-
ζονται καθημερινά φτά-
νοντας την Κυριακή 3/6
έξω από την πρωθυ-
πουργική κατοικία
απαιτώντας την παραί-
τηση της κυβέρνησης. 

Την απεργία κάλεσαν
από κοινού πάνω από
12 εργατικές ομοσπον-
δίες και αφορούν κομμάτια του δη-
μόσιου και του ιδιωτικού τομέα,
ενάντια στο τριετές σχέδιο σκλη-
ρών μέτρων λιτότητας που έχει
συμφωνήσει η κυβέρνηση με το
ΔΝΤ προκειμένου το εξωτερικό
χρέος της Ιορδανίας να μειωθεί
από 95% σε 77% του ΑΕΠ μέχρι το
2021. Τα μέτρα περιλαμβάνουν τη
συνήθη συνταγή ιδιωτικοποιήσεων,
απολύσεων, μειώσεων μισθών, αύ-
ξησης φορολογίας στους φτωχούς
και περικοπών στο δημόσιο τομέα. 

Συγκρούσεις με την αστυνομία
έγιναν στην πρωτεύουσα Αμμάν
ενώ στο Μάαν, μια πόλη στα νότια
της χώρας, οι απεργοί έκλεισαν
τους εθνικούς δρόμους καίγοντας
λάστιχα ενώ ο ηγέτης της μεγαλύ-
τερης εργατικής ομοσπονδίας Ali
al Abous δήλωσε ότι «αν δεν ικα-
νοποιηθούν τα αιτήματα θα κλιμα-
κώσουμε». Στην απεργία συμμε-
τείχαν πάνω από 230.000 εργάτες
που δουλεύουν στον βιομηχανικό
τομέα. Τα πλακάτ των διαδηλω-
τών έγραφαν «Ο λαός της Ιορδα-

νίας δεν θα γονατίσει», «Είμαστε ο
λαός, είμαστε η κόκκινη γραμμή»,
«Δεν είμαστε ΑΤΜ», «κάτω η κυ-
βέρνηση». 

Κρίση
Οι κινητοποιήσεις έχουν δημι-

ουργήσει κρίση στο καθεστώς του
βασιλιά Αμπντάλα με την πλειοψη-
φία των βουλευτών να δηλώνουν
ότι δεν πρόκειται να ψηφίσουν το
νομοσχέδιο που αυξάνει την φο-
ρολόγηση και τον ίδιο τον Αμ-
πντάλα (παίζοντάς το «υπεράνω»
στην αντίθεσης κυβέρνησης και
εργαζομένων) να συζητάει την πα-
ραίτηση του πρωθυπουργού του.
Στην Ιορδανία, όχι μόνο ο πρωθυ-
πουργός αλλά και το ίδιο το κοι-
νοβούλιο είναι υπό αίρεση κάτω
από την εξουσία του βασιλιά. 

Νωρίτερα μέσα στην βδομάδα ο
Αμπντάλα είχε αναγκαστεί να
μπλοκάρει μια νέα αύξηση στην τι-
μή του πετρελαίου και του ρεύμα-
τος για όσο διαρκεί το Ραμαζάνι
μέχρι τα μέσα του Ιουνίου. Οι τιμές
των καυσίμων έχουν αυξηθεί πέντε

φορές από την αρχή του έτους,
ενώ τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύ-
ματος αυξήθηκαν κατά 55% από
τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με επί-
σημα στοιχεία, το 18,5% του πλη-
θυσμού είναι άνεργο και το 20% εί-
ναι στα όρια της φτώχειας. 

Ήδη οι εξελίξεις στην Ιορδανία,
(στην οποία ζουν 650.000 Σύριοι
πρόσφυγες σε ένα συνολικό πλη-
θυσμό 9,5 εκατομμυρίων) ανησυ-
χούν τα αραβικά καθεστώτα από
την Αίγυπτο μέχρι την Σαουδική
Αραβία, καθώς δείχνει ότι η φωτιά
που γέννησε την Αραβική Άνοιξη
πριν από επτά χρόνια, παραμένει
ζωντανή. Το ίδιο «ανήσυχες» είναι
οι δυτικές κυβερνήσεις που έβλε-
παν την Ιορδανία σαν μια όαση
σταθερότητας στην περιοχή. Ήδη
τον Δεκέμβρη στην Ιορδανία ξέ-
σπασαν μαζικές διαδηλώσεις σε
αλληλεγγύη με τους Παλαιστίνι-
ους και ενάντια στην απόφαση
του Τραμπ να μεταφέρει την πρε-
σβεία του στην Ιερουσαλήμ.

Γ.Π.

Σ
υγκλονισμένος είναι όλος ο κόσμος με την
δολοφονία της Παλαιστίνιας Ραζάν αλ Να-
τζάρ, 21 ετών, που δολοφονήθηκε την Παρα-

σκευή 1 Ιουνίου από ισραηλινούς σκοπευτές με μια
σφαίρα στο στήθος, ανατολικά του Χαν Γιουνίς στη
νότια Γάζα. Η Ραζάν δολοφονήθηκε την ώρα που
παρείχε τις πρώτες βοήθειες σε δεκάδες
Παλαιστίνιους διαδηλωτές καθώς πάνω
από 60 είναι οι τραυματισμένοι από
πραγματικά πυρά. 

Η κηδεία της μετατράπηκε σε μια οργι-
σμένη διαδήλωση στην οποία συμμετεί-
χαν χιλιάδες Παλαιστίνιοι. Μαζί με τη Ρα-
ζάν, ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει
121 Παλαιστίνιους άοπλους διαδηλωτές
από τις 30 Μαρτίου και έχει τραυματίσει
πάνω από 10.000.

Σχεδόν ταυτόχρονα στο Παρίσι εκατοντάδες δια-
δήλωσαν ενάντια στη συνάντηση του Μακρόν με τον
επικεφαλής αυτού του σφαγείου, τον ισραηλινό πρω-
θυπουργού Νετανιάχου (που κάνει περιοδεία στους
ηγέτες της ΕΕ, ζητώντας την απόσυρση του από τη
συμφωνία με το Ιράν) με το κίνημα αλληλεγγύης

στους Παλαιστίνιους να βρίσκει το τελευ-
ταίο διάστημα όλο και μεγαλύτερη υπο-
στήριξη από διεθνούς εμβέλειας καλλιτέ-
χνες. Καλλιτέχνες της ποπ όπως οι Porti-
shead και η Σακίρα πρόσφατα ακύρωσαν
τις προγραμματισμένες συναυλίες τους
στο Ισραήλ ενώ ο ηθοποιός Μπενίσιο
Ντελ Τόρο στις Κάννες συντάχτηκε με
τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες που σή-
κωσαν πανό «Σταματήστε την επίθεση
στη Γάζα».

STOP στις δολοφονίες Παλαιστινίων

ΙΟΡΔΑΝΙΑ Εργατικός ξεσηκωμός 
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Ο
Ραχόι αποτελεί παρελθόν για
την Ισπανία. Η δεξιά κυβέρ-
νηση κατέρρευσε, ανατράπη-

κε αναπάντεχα μέσα σε μία μέρα με-
τά την επιτυχία της πρότασης μομ-
φής, με αφορμή το σκάνδαλο για τις
μίζες, που κατέθεσε το σοσιαλδημο-
κρατικό PSOE. 

Η δεξιά βρίσκεται σε σοκ. Μετά τις
εκλογές του Δεκέμβρη 2015, είχαν
χρειαστεί κι άλλες εκλογές τον Ιούνη
του 2016, ένα εσωτερικό πραξικόπη-
μα στο PSOE και μήνες διαπραγμα-
τεύσεων ώστε στα τέλη του 2016 να
εξασφαλιστεί ότι ο Ραχόι θα συνέχι-
ζε τέσσερα χρόνια στην καρέκλα του
πρωθυπουργού. Άντεξε τελικά μόλις
ενάμισυ χρόνο. Η πτώση της δεξιάς
είναι μια ξεκάθαρη νίκη των κινημά-
των και της αντίστασης που δεν κάμ-
φθηκε όλο αυτό το διάστημα. 

Ο σχηματισμός της “νέας” κυβέρνη-
σης Ραχόι το 2016 κινδύνευε να μετα-
τραπεί σε απογοήτευση για τον κόσμο
που είχε παλέψει όλο το προηγούμενο
διάστημα οδηγώντας τα δυο μεγάλα
κόμματα να χάσουν αθροιστικά εννιά
εκατομμύρια ψήφους και αναδει-
κνύοντας το Ποδέμος.

Η νέα κυβέρνηση ήταν εμφανώς
αδύναμη, μειοψηφία στο κοινοβούλιο,
και στήθηκε μόνο χάρη στην αποχή
των Θιουδαδάνος (ενός ανερχόμενου
δεξιού κόμματος) και του PSOE.
Όμως, η κατάσταση στην αντιπολί-
τευση ήταν ακόμη χειρότερη και αυτό
έδινε ελπίδες στη Δεξιά ότι τα κινήμα-
τα θα εξαφανίζονταν. Το PSOE έδω-
σε την ανοχή του στο Ραχόι, αφού
πρώτα ο Σάντσεθ είχε ανατραπεί με
ένα εσωτερικό πραξικόπημα που ορ-
γανώθηκε από τη δεξιά πτέρυγα σε
συνεργασία με τα μεγάλα ΜΜΕ. Η
συμμαχία Ποδέμος-Ενωμένη Αριστε-
ρά από τη μεριά τους είχαν επενδύσει
όλη τους τη στρατηγική στην ελπίδα
για μια συγκυβέρνηση με το PSOE.

Αντί γι’αυτό είδαν το PSOE
να στηρίζει το Ραχόι.

Ήταν οι αγώνες που δεν
επέτρεψαν η στάση των
κοινοβουλευτικών ηγεσιών
να μετατραπεί σε δύναμη
για το Ραχόι. Οι λιμενεργά-
τες που βγήκαν σε απεργία
ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση, οι εργαζόμενοι στα
νοσοκομεία που προχώρη-
σαν στις πιο μαζικές διαδη-
λώσεις, οι φοιτητές και οι
φοιτήτριες, οι εκπαιδευτι-
κοί. Ο Σάντσεθ επανήλθε
στην ηγεσία του PSOE
οδηγώντας σε μια ντροπια-
στική ήττα τους βαρόνους
του κόμματος. Το Ποδέμος
αναγκάστηκε να κάνει μια
στροφή στα αριστερά, του-
λάχιστον στα λόγια.

Καταλανικό ζήτημα
Η μεγάλη πρόκληση

όμως ήρθε με την έκρηξη του κατα-
λανικού ζητήματος. Η προκήρυξη
δημοψηφίσματος για την ανεξαρτη-
σία αντιμετωπίστηκε από το ισπανι-
κό κράτος ως κήρυξη πολέμου. Η
κυβέρνηση έστειλε όλες τις κατα-
σταλτικές δυνάμεις για να εμποδίσει
τον κόσμο να φτάσει στις κάλπες. Ο
κόσμος αντιστάθηκε ηρωικά. Η κα-
ταλανική κυβέρνηση ανατράπηκε με
συνταγματικό πραξικόπημα και η
Μαδρίτη πήρε τον έλεγχο εφαρμό-
ζοντας το περιβόητο άρθρο 155.
Την ώρα που ο κόσμος στην Κατα-
λωνία έδινε μάχες στους δρόμους
και οργάνωνε γενικές απεργίες, το
PSOE και η Αριστερά στο υπόλοιπο
ισπανικό κράτος είτε στήριζε την κα-
ταστολή, είτε κρατούσε ίσες απο-

στάσεις. υπουργοί και απλοί αγωνι-
στές συνεχίζουν σήμερα να βρίσκον-
ται φυλακισμένοι ή εξόριστοι.

Αν και στην ίδια την Καταλωνία η
πολιτική αποτυχία έβγαζε μάτια, για
τη Δεξιά τα πράγματα φαίνεται ότι
λειτουργούσαν στο υπόλοιπο κρά-
τος. Τα κινήματα θα έδιναν τη θέση
τους στις ισπανικές σημαίες και στα
εθνικιστικά συλλαλητήρια. Η κοινο-
βουλευτική Αριστερά για άλλη μια
φορά παραλίγο να τα αποδεχθεί όλα
αυτά ως μοιραία. 

Ξανά ήταν τα κινήματα που έκαναν
κομμάτια αυτό το σενάριο. Πρώτα,
στην ίδια την Καταλωνία που παρά
την επιβολή του 155 και την εκβιαστι-
κή επιβολή νέων εκλογών, ο κόσμος
επιβεβαίωσε το αποτέλεσμα του δη-

μοψηφίσματος και εξέλεξε
κοινοβουλευτική πλειοψη-
φία υπέρ της ανεξαρτησίας.
Ήταν οι επιτροπές στις γει-
τονιές της Καταλωνίας που
κράτησαν τη φλόγα αναμέ-
νη και ρεζίλεψαν όλο το
σχέδιο του δεξιού PP. 

Αγώνες

Αλλά το πιο εντυπωσιακό
ήταν πως πολύ γρήγορα
ξαναβγήκαν μαζικά στους
δρόμους της υπόλοιπης
Ισπανίας όλοι οι αγώνες με
τις διεκδικήσεις τους. Οι
συνταξιούχοι οργάνωσαν
και οργανώνουν σε όλη τη
χώρα τεράστιες συγκεν-
τρώσεις ενάντια στη διάλυ-
ση των ταμείων. Οι αναπλη-
ρωτές εκπαιδευτικοί στο
Νότο της χώρας συνεχίζουν
απεργία διαρκείας. Οι συν-
τονισμοί στο χώρο των νο-

σοκομείων οργάνωσαν συλλαλητήρια
για τη δημόσια υγεία χωρίς κανένα
δείγμα ότι έχουν πτοηθεί από το “πο-
λιτικό κλίμα”.

Και το αποκορύφωμα ήταν η φετι-
νή 8 Μάρτη, με την απεργία των γυ-
ναικών που μετατράπηκε σε ένα ορ-
γισμένο ποτάμι που δεν μπορεί να
το μετρήσει κανείς. Τα εκατομμύρια
που βγήκαν στους δρόμους έσπα-
σαν τους εσωτερικούς γλωσσικούς
και εθνικούς διαχωρισμούς της χώ-
ρας, ανάγκασαν τις πιο συντηρητι-
κές γραφειοκρατίες να κηρύξουν
στάση εργασίας μετά από πολλά
χρόνια και τους υπουργούς του Ρα-
χόι να δηλώνουν… φεμινιστές. Η γυ-
ναικεία έκρηξη έδωσε ενθουσιασμό
σε όλους τους άλλους αγώνες.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες ήρθε
και η επίσημη καταδίκη του PP για
το σκάνδαλο με τις μίζες. Καταδικά-
στηκε όχι το ένα ή το άλλο πρόσω-
πο, αλλά το ίδιο το κόμμα πάνω στο
οποίο στηριζόταν η σταθερότητα
της χώρας. Η κατάσταση έδωσε την
ευκαιρία στο Σάντσεθ να κάνει αυτό
που δεν τον άφησαν το 2016, και αυ-
τή τη φορά ήταν πολύ δύσκολο να
τρέξει κάποιος να σώσει τον Ραχόι.
Μόνο οι Θιουδαδάνος το προσπάθη-
σαν και απέρριψαν την πρόταση
μομφής, αλλά οι ψήφοι τους δεν
ήταν αρκετές.

Για πολύ κόσμο η αλλαγή είναι μια
ανάσα ελπίδας. Όχι γιατί έχει ελπί-
δες στο PSOE αλλά γιατί η πτώση
της Δεξιάς έμοιαζε κάτι που δεν έρ-
χεται όσα εκατομμύρια ψήφους και
να χάνει στις εκλογές. Από τον σιδε-
ρένιο έλεγχο του PP, το ισπανικό πο-
λιτικό σύστημα περνάει τώρα στην
απόλυτη μη-σιγουριά. Ο Σάντσεθ
σχηματίζει κυβέρνηση και δεν έχει
ούτε 90 βουλευτές. Η μομφή του
στηρίχτηκε και στις ψήφους της Αρι-
στερά και στους ανεξαρτησιακούς
της Καταλωνίας και στους βάσκους
συντηρητικούς εθνικιστές. Το PP
έχει απόλυτη πλειοψηφία στη Γερου-
σία και μπορεί να τον μπλοκάρει. Η
αλλαγή ήρθε την ώρα που εκτινάσ-
σονταν και τα σπρεντ λόγω Ιταλίας,
ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί
ότι οι μεταρρυθμίσεις που είχε ξεκι-
νήσει ο Ραχόι θα μείνουν στα μισά.

Οι αγώνες καθόρισαν τις εξελίξεις
μέχρι εδώ και τώρα μπορούν να τις
καθορίσουν ακόμη πιο έντονα, ανε-
ξάρτητα αν καταρρεύσει γρήγορα ή
όχι το στοίχημα του Σάντσεθ.

Νίκος Λούντος

Έ
χει κυβέρνηση η Ιταλία; Αυτό είναι το
ερώτημα που εκτίναξε τα επιτόκια
πριν από μια βδομάδα σε όλη την Ευ-

ρώπη. Επισήμως πλέον η απάντηση είναι ναι,
αλλά κανείς δεν ξέρει αν έχει μία, δύο κυβερ-
νήσεις και τι είδους κυβέρνηση έχει. Το πραξι-
κόπημα του προέδρου Ματαρέλα τελικά δεν
πέρασε. Ο Ματαρέλα δεν άφησε αρχικά τον
Κόντε να γίνει πρωθυπουργός, παρότι είχε κοι-
νοβουλευτική πλειοψηφία, έβαλε στη θέση του
έναν άνθρωπο του ΔΝΤ, αλλά τώρα ο Κόντε εί-
ναι επισήμως πρωθυπουργός. Το ιταλικό κατε-
στημένο μέτρησε τις δυνάμεις του και είδε ότι
δεν μπορούσε.

Τώρα όμως η τρίτη πλουσιότερη χώρα της
Ευρωζώνης έχει μια κυβέρνηση κένταυρο, με
αντιπροέδρους τον Σαλβίνι της ακροδεξιάς
Λέγκας και τον ντι Μάιο των 5 Αστέρων. Ο
Κόντε μπορεί να είναι απλώς διακοσμητικός. Η
πρώτη βδομάδα είναι χαρακτηριστική του πι-
θανού χάους. Ο Σαλβίνι κλιμάκωσε τις ρατσι-
στικές επιθέσεις κατά των μεταναστών, συνε-
χίζοντας τη λογική της προεκλογικής του εκ-
στρατείας. Απελάσεις, φυλακίσεις, κλειστά σύ-
νορα, αυτό είναι το πρόγραμμα της “αλλα-
γής”. 

Ο ντι Μάιο την ίδια ώρα βρισκόταν στη Ρώ-
μη, διατηρώντας την διαδήλωση που είχαν κα-
λέσει ενάντια στην παρέμβαση Ματαρέλα.
Πλέον ήταν συγκέντρωση γιορτής για τη νέα

κυβέρνηση. Ο ντι Μάιο και τα υπόλοιπα στελέ-
χη των 5 Αστέρων μιλούσαν όμως λες και δεν
πρόκειται για κυβέρνηση μαζί με τον Σαλβίνι.
Τα συνθήματα στη Ρώμη ήταν για το τέλος

στη λιτότητα, για την εγγύηση εισοδήματος
στους φτωχούς, για την κατάργηση των εκβια-
στικών ατομικών συμβάσεων στους χώρους
δουλειάς και άλλα τέτοια ωραία. 

Οι φασίστες της Λέγκας υπόσχονται μικρό-
τερη φορολογία στους καπιταλιστές. Τα 5Α
υπόσχονται μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές.
Για το Βερολίνο, τις Βρυξέλλες αλλά και την
κεντρική τράπεζα της Ιταλίας όλα αυτά δεν εί-
ναι συμβατά ούτε με την αποπληρωμή του τε-
ράστιου χρέους, ούτε με το ευρώ. Ανησυχούν
για τους δικoύς τους λόγους.

Ο κόσμος που θέλει να σταματήσει να πλη-
ρώνουν την κρίση οι φτωχοί ελπίζει στην αλλα-
γή. Την ίδια στιγμή, οι φασίστες νιώθουν απε-
λευθερωμένοι. Πήγαμε στις εκλογές εν μέσω
δολοφονιών μεταναστών και τώρα συνεχίζον-
ται. Στην Καλαβρία ένας μετανάστης και αγω-
νιστής από το Μαλί, ο Σάκο Σουμάιλα, δολο-
φονήθηκε από πυροβόλο όπλο. Ο Σουμάιλα
δεν ήταν “μόνο” μετανάστης, αλλά και συνδι-
καλιστής. Οι διαδηλώσεις που οργανώθηκαν
άμεσα, ενώνοντας την εργατική αντίσταση με
την αντιφασιστική μάχη, ήταν το πρώτο απα-
ραίτητο βήμα.

ITAΛΙΑ Ξεσπούν οι αντιφάσεις

8 Μάρτη, Απεργία
γυναικών στο
Μπιλμπάο

Διαδήλωση στην Καλαβρία μετά τη δολοφονία μετανάστη συνδικαλιστή

ΙΣΠΑΝΙΑ Η αντίσταση γκρέμισε τον Ραχόι
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Στηρίξτε 
τη δική σας
εφημερίδα

Τ
ο Σάββατο 23 Ιούνη η Εργατική Αλληλεγγύη
μας προσκαλεί στον κήπο του Σεράφειου Κο-
λυμβητηρίου στην οδό Πειραιώς, για να γιορτά-

σουμε μαζί και να ενισχύσουμε την εφημερίδα των
αγώνων και της αντικαπιταλιστικής προοπτικής. 

Κλείνουν 32 χρόνια από τον Ιούνη του 1986 που η
Εργατική Αλληλεγγύη κυκλοφόρησε σαν μηνιάτικη
εφημερίδα κι από τότε μέχρι σήμερα η έκδοση και η
διακίνησή της έγιναν αναπόσπαστο κομμάτι των αγώ-
νων του κινήματος. Από τις πρώτες μεγάλες μάχες
για να μην κλείσουν οι «προβληματικές» επιχειρήσεις
στα μέσα του ’80, στις απεργίες του ’90-’93 με κορυ-
φαία αυτή των εργαζόμενων στα λεωφορεία που έρι-
ξαν τη δεξιά του Μητσοτάκη, στις μάχες ενάντια στα
ξεπουλήματα του ΠΑΣΟΚ μετά την επανεκλογή του,
στα ναυπηγεία, στην Ιονική, στους εκπαιδευτικούς. 

Κι από τους αγώνες που εμπνεύστηκαν από τη δύ-
ναμη του νέου αντικαπιταλιστικού κινήματος της Γέ-
νοβα στις αρχές του 2000 μέχρι αυτούς που έδιωξαν
τις κυβερνήσεις Καραμανλή, Παπανδρέου, Σαμαρο-
βενιζέλων και συνεχίζουν μέχρι σήμερα κόντρα στις
επιθέσεις της κυβέρνησης Τσίπρα σε όλα τα μέτωπα.
Οι απεργίες και οι καταλήψεις αλλά και το αντιπολε-
μικό κίνημα, οι αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές
μάχες πλουτίζουν κάθε φύλλο της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης, μαζί με τα άρθρα και τις ιδέες της γνήσιας
επαναστατικής παράδοσης της ανατροπής του καπι-
ταλισμού και του σοσιαλισμού από τα κάτω. 

Γιορτάζουμε λοιπόν αυτή τη συναρπαστική πορεία,
προετοιμαζόμαστε για την ακόμα πιο ελπιδοφόρα συ-
νέχεια και ζητάμε να ενισχύσετε αυτήν την προσπά-
θεια! Ελάτε στη Γιορτή της Εργατικής Αλληλεγγύης
στις 23 Ιούνη, προμηθευτείτε προσκλήσεις για εσάς,
τους φίλους και τους συναδέλφους σας κι ενισχύστε
οικονομικά βοηθώντας να ολοκληρώσουμε με επιτυ-
χία τη δίμηνη οικονομική εξόρμηση που ξεκινάμε με
στόχο 50.000 ευρώ. 

Δυνατά ξεκάνει η οικονομική εξόρμηση της
Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 7.200 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες μέρες. Οι
πρώτες ενισχύσεις από συντρόφισσες και συν-
τρόφους, φίλες και φίλους της εφημερίδας άρ-
χισαν να φτάνουν: Γιώργος Τ. 140 ευρώ, Δημή-
τρης Δ. 130, Αντώνης Κ., Φωτεινή Τ. και Γιάν-
νης Δ. από 100 ευρώ, Θράσος Τ. 60, από 50
ευρώ Ζαννέτα Λ., Γιάννης Μ., Δάνος Π., Λευτέ-
ρης Α., Χρύσα Κ. και Δέσποινα Κ., από 40 Σπύ-
ρος Σ., Βασίλης Μ. και Βασιλική Κ., από 30 ευ-
ρώ Σωτήρης Κ. και Φωτεινή Λ., από 20 ευρώ Νί-
κος Π., Νικηφόρος Π., Βασίλης Μ., Νεκτάριος
Χ., Μαρίνος Ψ., Αντώνης Α., Λίλιαν Μ., Σωκρά-
της Τ., από 10 ευρώ Ευκλείδης Μ., Νίκη Ζ., Λε-
ωνίδας Μ.

Ευχαριστούμε επίσης όσες και όσους γρά-
φτηκαν συνδρομητές: Μαρίνος Τ., Σπυριδούλα
Π., Στέργιος Μ., Γιώργος Τ., Γιώργος Α., Γιάν-
νης Σ., Ελένη Π., Πέτρος Π., Γιώργος Μ., Γιώρ-
γος Κ., Βασίλης Π., Ναπολέων , Σπύρος Σ., Δή-
μητρα Χ., Αγγελική Π. καθώς και τα σωματεία
Τεχνικών ΟΑΣΑ, ΣΥΔΑΣΑΠ, νοσοκομείου Γενη-
ματά, ΟΕΝΓΕ, ΕΙΝΑΠ, ΟΜΕ-ΟΤΕ, Ένωση Λιμε-
νεργατών ΟΛΠ που ανανέωσαν τη συνδρομή
τους.
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Ξεκίνησε η εξόρμηση

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29/6
παλιά λαχαναγορά 
(παραλιακή) 7μμ

ΧΑΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 
Πλατεία 
Βενιζέλειο Ωδείο 
(Δασκαλογιάννη 
κ Νικηφόρου 
Επισκόπου) 7.30μμ

ΑΘΗΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6 
κήπος Σεράφειου 
Κολυμβητηρίου 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/6 
πλατεία Καλούτσιανη 
(τζαμί) 7μμ

ΒΟΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6 
Θόλος (πανεπιστήμιιο) 8μμ

ΠΑΤΡΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 30/6 
καφέ Γέφυρα 8μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7 
πάρκο 
Εργατικού 
Κέντρου 7.30μμ
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