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Eurogroup: Νέοι εκβιασμοί
Ο

ι Βρυξέλλες δεν επιδιώκουν απλά την ευθυγράμμιση της Ελλάδας με το
πλαίσιο που είχε διαμορφώσει η
Τρόικα: επιδιώκουν την ατιμωτική
υποχώρηση, την πολιτική συντριβή
της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και
για να το πετύχουν δεν διστάζουν
να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε
μέσο.
Η κυβέρνηση πιέζεται ασφυκτικά από το πρόγραμμα αποπληρωμής του δημόσιου χρέους. Την
προηγούμενη Παρασκευή (6 Μάρτη) κατάφερε να βρει και να επιστρέψει 310 εκατομμύρια στο
ΔΝΤ. Αλλά ακολουθούν τρεις ακόμα πληρωμές προς το ΔΝΤ μέσα
στις επόμενες ημέρες: 336 εκατομμύρια αυτή την Παρασκευή (13
Μάρτη), 560 εκατομμύρια την ερχόμενη Δευτέρα (16 Μάρτη) και
άλλα 336 την επόμενη Παρασκευή
(20 Μάρτη). Ταυτόχρονα μέσα
στις ίδιες ημέρες λήγουν έντοκα
γραμμάτια (βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που κατέχουν κυρίως οι ελληνικές τράπεζες) συνολικής αξίας 3.2
δις ευρώ -τα οποία και θα πρέπει
να “ανανεωθούν”. Και φυσικά πρέπει να πληρωθούν και οι μισθοί και
οι συντάξεις, για τα οποία το δημόσιο χρειάζεται τουλάχιστον 1.5
δις ακόμα.

Προαπαιτούμενο
Οι Βρυξέλλες κάνουν ό, τι περνάει από το χέρι τους για να εμποδίσουν την ελληνική κυβέρνηση να
βρει αυτά τα χρήματα. Ο στόχος
τους δεν είναι να εξωθήσουν την
Ελλάδα στην χρεοκοπία αλλά να
αφήσουν στην κυβέρνηση μόνο
μια επιλογή: την εκταμίευση της
“πέμπτης δόσης” των 7.2 δις. Προαπαιτούμενο, όπως είναι γνωστό,
για την εκταμίευση της “πέμπτης
δόσης” είναι η ολοκλήρωση της
“πέμπτης αξιολόγησης”.
Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ παραδέχτηκε ανοιχτά ότι η “ταμειακή
πίεση” πάνω στην ελληνική κυβέρνηση είναι “χρήσιμη”, “για να επανέλθει το πρόγραμμα εντός δρόμου”. “Εντός δρόμου”, σύμφωνα
με τον Ντάισελμπλουμ σημαίνει
μαζί με την παράταση του μνημονίου να επιστρέψουν οι επιθεωρητές, που είναι “κόκκινο πανί” για
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. “Τεχνικές ομάδες θα γίνουν παράλληλα
δεκτές στην Αθήνα ”, δήλωσε το
βράδυ της Δευτέρας στους δημοσιογράφους, βγαίνοντας από την
συνάντηση του Γιούρογκρουπ. “Σε
ό, τι με αφορά, αυτό είναι το τέλος
της συζήτησης...”. Αντίστοιχα σχόλια έκανε και ο Πιερ Μοσκοβισί.
Ο πραγματικός “αρχιερέας” των

εκβιασμών σε βάρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, είναι ο Μάριο Ντράγκι, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η
ΕΚΤ έχει φροντίσει να κλείσει ερμητικά κάθε πιθανή εναλλακτική
πηγή χρηματοδότησης για την ελληνική κυβέρνηση -και συνεχίζει να
το κάνει παρόλο που η στάση της
απειλεί σήμερα να τινάξει στον αέρα ολόκληρο το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η ΕΚΤ, κατ’ αρχήν, έχει σταματήσει να δέχεται τους τίτλους του
ελληνικού χρέους σαν ενέχυρο για
την χορήγηση ρευστότητας στις
ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές
τράπεζες, οι κύριοι “αγοραστές”
των εντόκων γραμματίων του δημοσίου δεν μπορούν πλέον να καταθέτουν τα γραμμάτια που αγοράζουν σαν εγγύηση και να εισπράττουν ένα κομμάτι της αξίας
τους σαν δάνειο από την ΕΚΤ.
Αυτή η ασφυξία αφήνει μόνο μια
εναλλακτική λύση ανοιχτή για το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα -την
προσφυγή στον μηχανισμό της
“έκτακτης παροχής ρευστότητας”
(ELA) της Τράπεζας της Ελλάδας
(ΤτΕ). Συνολικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αντλήσει μέχρι
σήμερα 68.8 δισεκατομμύρια από
τον μηχανισμό ELA. Για να υπερβεί
αυτό το όριο η ΤτΕ χρειάζεται την
έγκριση της ΕΚΤ (της οποίας η
ΤτΕ είναι τυπικά και ουσιαστικά
παράρτημα). Στην τελευταία του
συνεδρίαση το ΔΣ της ΕΚΤ αποφάσισε να αυξήσει το όριο κατά 500
εκατομμύρια Ευρώ.
Δεν είναι παρά ψίχουλα: μέσα
στους τρεις τελευταίους μήνες
σχεδόν 20 δισεκατομμύρια Ευρώ
έχουν εγκαταλείψει το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα (κύρια λόγω
των κινδύνων που προκαλεί η
ασφυξία της ΕΚΤ). Οι αποπληρωμές των δανείων του ΔΝΤ προσθέ-

τουν μέσα στον Μάρτη 1.5 περίπου ακόμα δισεκατομμύριο σε αυτό το εφιαλτικό ποσό. Οι τράπεζες, με άλλα λόγια, κινδυνεύουν
στα σοβαρά να ξεμείνουν από λεφτά μέσα στις επόμενες μέρες.

Ρευστότητα
Η διακοπή της ρευστότητας δεν
είναι το μοναδικό όπλο πίεσης. Η
Ελλάδα έχει καταθέσει αίτηση
στην ΕΚΤ να αυξηθεί το όριο των
χρημάτων που μπορεί να δανειστεί
μέσω “βραχυπρόθεσμων τίτλων”
(δηλαδή εντόκων γραμματίων).
Μέχρι σήμερα το ΔΣ της ΕΚΤ
έχει απορρίψει όλα της τα αιτήματα. Την περασμένη Κυριακή ο
Μπενουά Κερέμ ένα από τα βασικά στελέχη της ΕΚΤ ξεκαθάρισε
σε συνέντευξή του στην γερμανική
εφημερίδα Frankfurter Allgemeine
ότι η ΕΚΤ δεν πρόκειται ούτε να
επιτρέψει νέα αύξηση του ELA ούτε να συμφωνήσει στην αύξηση
του ορίου των εντόκων γραμματίων.
Δεν πρόκειται για ζήτημα τήρησης «κανόνων». Την περασμένη
εβδομάδα ο Όλι Ρεν, ο πρώην επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων
της ΕΕ, κατηγόρησε ανοιχτά τις
Βρυξέλλες για την ανοχή που συνεχίζουν να δείχνουν απέναντι στη
Γαλλία παρά τις εξόφθαλμες παραβιάσεις των κανόνων. Τον περασμένο Οκτώβρη η κυβέρνηση της
Γαλλίας ανακοίνωσε την μονομερή
ακύρωση της συμφωνίας της με
την Κομισιόν να μειώσει τα ελλείμματα του προϋπολογισμού κάτω
από το 3% μέσα στην φετινή χρονιά. Η μείωση θα πραγματοποιηθεί, λέει τώρα το Παρίσι, μέχρι το
2017. Η Κομισιόν τελικά αποφάσισε να μην επιβάλλει πρόστιμο στη
Γαλλία ύστερα από τις έντονες αντιρρήσεις του Μοσκοβισί, και αντί
για αυτό έδωσε άλλα δύο χρόνια

περιθώριο στη Γαλλία για να “προσαρμοστεί”.
Την ίδια ανοχή δείχνει η Κομισιόν και απέναντι στην Ιταλία. Το
δημόσιο χρέος της Ιταλίας βρίσκεται σήμερα στο 133% του ΑΕΠ πολύ μεγαλύτερο από το 120%
που ανάγκασε το 2010 την Ελλάδα
να προσφύγει στην Τρόικα. Αλλά
και πάλι δεν υπήρξε καμιά πραγματική πίεση από την πλευρά των
Βρυξελλών: η Κομισιόν, δήλωσε ο
Μοσκοβισί, είναι πεπεισμένη ότι
“θα πρέπει να αποφύγει μια ξαφνική διόρθωση που θα μπορούσε να
αποδειχτεί μη βιώσιμη” για την Ιταλία. Γιατί; Η Ιταλία είναι απλά “πολύ μεγάλη” για να αποτύχει, δεν
αντιπροσωπεύει το 2% του ΑΕΠ
της Ευρωζώνης, όπως η Ελλάδα.
Μια “ανωμαλία” στην Ιταλία ή τη
Γαλλία θα βυθίσει, δίχως αμφιβολία, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
Ένωση, συμπεριλαμβανομένης και
της Γερμανίας, στην άβυσσο.
Η εφαρμογή λοιπόν των “κανόνων” δεν είναι θέμα “αρχής” αλλά
πολιτικό ζήτημα που αποφασίζεται
με πολιτικά κριτήρια. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τους κανόνες
της ΕΚΤ. Ναι, οι ιδρυτικές συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
απαγορεύουν την χρηματοδότηση
δημοσίων ελλειμμάτων μέσω εκτύπωσης χρήματος. Αλλά επιτρέπουν παρόλα αυτά την προσφυγή
στον μηχανισμό της “Ποσοτικής
Χαλάρωσης” που έθεσε αυτόν τον
μήνα σε εφαρμογή ο Μάριο
Ντράγκι.
Φυσικά η Ελλάδα εξαιρέθηκε
από την “Ποσοτική Χαλάρωση”. Η
δικαιολογία του Ντράγκι ήταν αποκαλυπτική: η ΕΚΤ δεν μπορεί να
παρέχει φτηνά και εύκολα δάνεια
στην Ελλάδα υπονομεύοντας έτσι
τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα…

Σωτήρης Κοντογιάννης

Νέες
υποχωρήσεις
Η αντίδραση της κυβέρνησης του
ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στους νέους εκβιασμούς των δανειστών ήταν μια ακόμα
υποχώρηση. Το διαβόητο “μέηλ Χαρδούβελη” αντικαταστάθηκε τώρα από
μια επιστολή του Βαρουφάκη. Το τι
ακριβώς θα περιλαμβάνουν οι “μεταρρυθμίσεις” θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Η διαδικασία των “τεχνικών διαπραγματεύσεων” -της αξιολόγησης δηλαδή- ξεκινάει άμεσα την Τετάρτη.
Η ελληνική κυβέρνηση επιμένει ότι
οι διαπραγματεύσεις θα γίνουν αποκλειστικά στις Βρυξέλλες (κάτι που ο
Ντάισελμπλουμ αρνήθηκε κατηγορηματικά). Αλλά δεν χρειάζεται να φτάσουμε στις διαπραγματεύσεις για να
δει κανείς το μέγεθος της υποχώρησης. Φαίνεται, δια γυμνού οφθαλμού
από όσα έκανε η κυβέρνηση μέσα
στις προηγούμενες ημέρες.
Η ελληνική κυβέρνηση κατάφερε
πράγματι να πληρώσει τη “δόση” των
310 εκατομμυρίων στο ΔΝΤ. Και από ό,
τι φαίνεται θα καταφέρει να ξεπληρώσει και τις επόμενες δόσεις, αποφεύγοντας μια άμεση χρεοκοπία.

Aποθεματικά
Για να βρει όμως, τα λεφτά, λεηλάτησε κυριολεκτικά τα αποθεματικά
όλων των δημόσιων οργανισμών -συμπεριλαμβανομένων όχι μόνο των Ταμείων αλλά ακόμα και του ΟΑΕΔ -του
οργανισμού που είναι υπεύθυνος για
την καταπολέμηση της ανεργίας.
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι τα ταμεία και οι οργανισμοί δεν πρόκειται
να ζημιωθούν από αυτό το “δάνειο”.
Το αντίθετο θα συμβεί: τα επιτόκια
που εξασφαλίζει το δημόσιο, λέει, είναι μεγαλύτερα από αυτά που δίνει η
“αγορά”. Θα βγούνε κερδισμένοι, δηλαδή, με άλλα λόγια. Θα έπρεπε να
ντρέπεται -και για την ίδια την αφαίμαξη και για την δικαιολογία.
Είναι ντροπή για μια κυβέρνηση της
αριστεράς να αρπάζει τα αποθεματικά αυτών ακριβώς των οργανισμών
που έχουν σαν αντικείμενο την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών κρίσεων, όπως είναι τα ταμεία υγείας ή ο
ΟΑΕΔ. Όσο για τη δικαιολογία -ότι
τάχα οι οργανισμοί αυτοί θα έχουν
όφελος, είναι η ίδια ακριβώς δικαιολογία που πρόβαλε και η κυβέρνηση
του Καραμανλή όταν ξέσπασε το
σκάνδαλο των “δομημένων ομολόγων”.
Οι εκβιαστές δεν αντιμετωπίζονται
με υποχωρήσεις. Η απάντηση στον
“πόλεμο” του Σόιμπλε, του Ντράγκι
και της Λαγκάρντ δεν μπορεί να είναι
ο διάλογος και η ευθυγράμμιση. Ο
κόσμος που ψήφισε τον ΣΥΡΙΖΑ στις
25 Γενάρη δεν τον ψήφισε για να δει
τον Τόμσεν να επιστρέφει στην Αθήνα.
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H άποψή μας
Λευκωσία διαδήλωση έξω από τη συνεδρίαση της ΕΚΤ.

Οργή κατά της ΕΚΤ
στην Κύπρο

Π

άνω από πέντε χιλιάδες κόσμου επεφύλαξαν μια «καυτή» υποδοχή στους
Κεντρικούς Τραπεζίτες της Ευρωζώνης που συνεδρίασαν την περασμένη Τετάρτη και Πέμπτη, 4 και 5 Μάρτη στη Λευκωσία.

Ρήξη με την ΕΕ του ρατσισμού
Η

διαπραγμάτευση με την ΕΕ εξελίσσεται σε εφιάλτη. Καθημερινά έρχονται
και νέοι εκβιασμοί από την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και τις Βρυξέλλες που
απαιτούν να αποδεχθεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την επιστροφή στο τροϊκανό και μνημονιακό παρελθόν: περικοπές, ιδιωτικοποιήσεις, «αξιολόγηση» με προοπτική άλλη μια
δανειακή σύμβαση. Έστω κι αν τώρα δεν θα
λέγεται μνημόνιο αλλά «συμφωνία ανάπτυξης», η ουσία δεν αλλάζει.
Ο Αλέξης Τσίπρας και το οικονομικό του
επιτελείο έχουν αποδεχθεί αυτή την εξέλιξη.
Εξακολουθούν να έχουν την αυταπάτη ότι
μέσα στο ευρώ και στην ΕΕ θα βρεθούν τα
περιθώρια για να μειωθεί το κόστος εξυπη-

ρέτησης του χρέους και να έρθουν ρυθμοί
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Αυτή
την προσδοκία την είχαν όλες οι κυβερνήσεις
από το 2009 και όλες έπεσαν έξω. Είναι τραγικό λάθος να κρεμάει τις ελπίδες του κόσμου και ο ΣΥΡΙΖΑ στους ίδιους θεσμούς.

Δεύτερο λάθος
Υπάρχει, όμως και ένα δεύτερο λάθος που
βλέπουμε αυτές τις μέρες. Ο Καμμένος και ο
Κοτζιάς προτείνουν στην κυβέρνηση να
σκληρύνει τη θέση της στη διαπραγμάτευση
χρησιμοποιώντας τους μετανάστες και τους
πρόσφυγες σαν χαρτί.
«Αν αφήσετε την Ελλάδα να καταρρεύσει
οικονομικά», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών απευθυνόμενος στην ΕΕ, «θα βρεθείτε
μπροστά σε ένα κύμα τζιχαντιστών». Ο
υπουργός Άμυνας το έκανε πιο συγκεκριμένο: «Αν παραμείνετε αδιάλλακτοι, θα αρχί-

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

από τα κάτω
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σουμε να στέλνουμε κρατούμενους από τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης στο Βερολίνο».
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ιμπεριαλιστικός οργανισμός που συνδυάζει τη λιτότητα για τους εργάτες των χωρών –μελών με
τις πολεμικές επεμβάσεις στο εξωτερικό:
στην Ουκρανία, στη Λιβύη, στο Μαλί, στη Μέση Ανατολή. Τα κύματα προσφύγων που
προκαλεί τα αντιμετωπίζει με τον πιο βάρβαρο τρόπο, με τους πνιγμούς της Φρόντεξ στα
θαλάσσια σύνορα και με τις υστερίες της ισλαμοφοβίας για εσωτερική κατανάλωση.
Οι εργάτες δεν έχουν τίποτε να κερδίσουν
από μια ταχτική που προσφέρει εξυπηρετήσεις για την ΕΕ του πολέμου και του ρατσισμού με αντάλλαγμα κάποιες οικονομικές διευκολύνσεις. Τα όποια οικονομικά ανταλλάγματα θα καταλήξουν όπως πάντα στους τραπεζίτες, αλλά και σε δαπάνες για εξοπλισμούς
για το στρατό, το λιμενικό και τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Ενώ πολιτικά, αυτός που θα
ωφεληθεί είναι η δεξιά και η φασιστική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο Καμμένος και ο Κοτζιάς δεν είναι ενίσχυση για την κυβέρνηση, είναι δούρειος ίππος.
Είναι χρέος της αριστερής αντιπολίτευσης
στους συμβιβασμούς του Τσίπρα και του Βαρουφάκη να κλιμακώσει τη δράση και ενάντια στο ρατσισμό και τις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις.
Η 21 Μάρτη είναι ένας σταθμός σε αυτή
την κατεύθυνση. Η ελπίδα των εργατών δεν
είναι να γίνουν συνοριοφύλακες της ΕΕ, είναι
να ξεσηκώσουμε την εργατική τάξη όλης της
Ευρώπης ενάντια στους Σόιμπλε των μνημονίων, του πολέμου και του ρατσισμού.

Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαίοι, γυναίκες και άνδρες βρέθηκαν στις 4
Μάρτη έξω από το Συνεδριακό Κέντρο που
ήταν προγραμματισμένη η συνάντηση των
ευρωπαίων Τραπεζιτών για να βροντοφωνάξουν φτάνει πια στα μνημόνια και στα προγράμματα λιτότητας.
Την εκδήλωση κάλεσε η Πλατφόρμα Συνδικαλιστικών και Κοινωνικών Οργανώσεων
«Η Κοινωνία Αντιδρά και Διεκδικεί» στην
οποία συμμετέχουν συνδικάτα, αγρότες,
συνταξιούχοι, φοιτητές, μαθητές, το Κίνημα
Ενάντια στις Ιδιωτικοποιήσεις, Κίνημα Πολιτισμού, Κίνημα κατά των Εκποιήσεων και η
Ένωση Συντακτών Κύπρου.
Οργανώθηκαν τρεις προσυγκεντρώσεις,
μια έξω από την Κεντρική Τράπεζα από τα
συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα, μια έξω από
την Αρχή Τηλεπικοινωνιών από τα συνδικάτα
των ημικρατικών οργανισμών και μια στο
κτήριο της Ένωσης Συνταχτών από τα συνδικάτα των εκπαιδευτικών, τους φοιτητές και
του μαθητές. Οι τρεις πορείες κατέληξαν
έξω από το Συνεδριακό Κέντρο σε μια μαζική εκδήλωση που είναι η μεγαλύτερη που
έγινε από το Μάρτη του 2013. Η διάθεση
του κόσμου ενάντια στα μνημόνια και τις πολιτικές λιτότητας εκφράστηκε δυναμικά με
συνθήματα και σφυρίγματα καθ’ όλη τη
διάρκεια της πορείας.
Παρά το ότι οι αρχηγοί των κομμάτων της
αντιπολίτευσης προτίμησαν να πάνε στο
συλλαλητήριο παρά στη δεξίωση δεν φαίνεται να είναι έτοιμοι, να στηρίξουν ένα κοινωνικό κίνημα που να συγκρούεται με τις πολιτικές της τρόικας και της κυβέρνησης Αναστασιάδη. Το ΑΚΕΛ, που είναι και η μεγαλύτερη δύναμη της αριστεράς, παρά τη φρασεολογία του για έξοδο από το Ευρώ στη
πραγματικότητα δεν θέλει μια πολιτική ρήξης με το Ευρώ και την ΕΕ και ψάχνει για
συμφωνίες με την κυβέρνηση και τους «εταίρους στην Ευρώπη» για ελεγχόμενη και συμφωνημένη έξοδο και για μέτρα μείωσης των
συνεπειών της καταστροφής.
Η κινητοποίηση έγινε απόγευμα εργάσιμης ημέρας. Αν συνοδεύονταν από μια γενική απεργία είναι σίγουρο ότι θα ήταν πολύ
πιο δυνατή.
Η ρήξη με το ευρώ και την Ε.Ε. είναι σήμερα αναπόφευκτη αν θέλουμε να δώσουμε
τέλος στα μνημόνια και τις πολιτικές λιτότητας που εκπονούνται στα στρατηγεία των
κεντρικών τραπεζών της Ε.Ε. Η νίκη της αριστεράς στην Ελλάδα, η στροφή αριστερά σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανοίγει μια νέα
προοπτική που δεν πρέπει να την αφήσουμε
να πάει χαμένη. Προς αυτή την κατεύθυνση
είναι που θα πρέπει να παλέψουμε την επόμενη περίοδο.

Ντίνος Αγιομαμίτης
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ 11/3 Στάση εργασίας-συγκέντρωση
Στάση εργασίας την Τετάρτη 11/3,
12-3μμ και συγκέντρωση στις
12:30μμ έξω από το υπουργείο Υγείας αποφάσισαν στη γενική τους συνέλευση οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Αγ.Σάββας. Στη συγκέντρωση
καλούν τόσο τους συλλόγους καρκινοπαθών, όσο και τους συλλόγους
άλλων νοσοκομείων καθώς και την
ΠΟΕΔΗΝ, να συμμετέχουν με αντίστοιχο απεργιακό κάλεσμα.
Δείγμα της γενικότερης κατάρρευσης στη δημόσια Υγεία, οι ίδιοι
οι εργαζόμενοι χαρακτηρίζουν
“εκτός ελέγχου” την κατάσταση του
μεγαλύτερου αντικαρκινικού νοσοκομείου, δηλώνοντας ότι δεν διαθέτουν ούτε λεπτό αναμονής για την
επίλυση των προβλημάτων.
Όπως συζήτησαν στη γενική συνέλευση της Τετάρτης 4/3 και δημοσιεύουν σε ανακοίνωσή τους, διεκδικούν άμεσα προσλήψεις προσω-

πικού, καθώς υπάρχουν εκατοντάδες κενές οργανικές θέσες. Στο
πλαίσιο των διεκδικήσεών τους εντάσσουν μεταξύ άλλων, την “άμεση
ανάπτυξη και λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Νοσηλείας”, την
άμεση επαναλειτουργία μιας σειράς τμημάτων του νοσοκομείου

Σύσκεψη με Ομοσπονδίες και
με αντιπροσωπείες των διαθέσιμων οργάνωσε η ΑΔΕΔΥ την Δευτέρα 9 Μάρτη μετά τις συναντήσεις που είχε με τους
συναρμόδιους Υπουργούς για τα θέματα της εργασίας
(Κατρούγκαλος, Στρατούλης, Μάρδας).
Το μοναδικό που υποσχέθηκε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Γ. Κατρούγκαλος είναι ότι μέχρι
την Παρασκευή 13/3 θα έχει βγει στη δημοσιότητα το
σχέδιο νόμου για την επαναπρόσληψη των διαθέσιμων.
Όμως η τοποθέτηση του είχε μεγάλες διαφορές σε
σχέση με τα αιτήματα των εργαζόμενων που επιμένουν
σε επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων, με τον ίδιο
βαθμό και μισθό, καθώς και την επανασύσταση όσων
οργανισμών είχαν καταργηθεί.
Στο σχέδιο νόμου θα φανεί κατά πόσο θα δικαιωθούν όλοι όσοι βρίσκονται σε διαθεσιμότητα καθώς
στη συνάντηση έγινε λόγος για προσωποπαγείς θέσεις
για ορισμένες κατηγορίες διαθέσιμων, για υποχρεωτική κινητικότητα, ενώ ζήτησε από την ΑΔΕΔΥ πρόταση
για την «αξιολόγηση», η οποία πάντως πάει χρονικά
πιο πίσω.
Στη συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Δ. Στρατούλη συζητήθηκαν τα ζητήματα των Ταμείων όπου και εκεί υπάρχει νεφελώδης
εικόνα σε σχέση με διάφορα ζητήματα, για παράδειγμα τα εφάπαξ. Η συνάντηση με τον αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών δεν είχε κάποιο αποτέλεσμα
αφού «φαίνεται να είχε το μυαλό του αλλού», όπως ειπώθηκε.
Πολλές παρεμβάσεις αναφέρθηκαν στις υποχωρήσεις από τις υποσχέσεις της κυβέρνησης. Όσον αφορά προτάσεις για κινητοποιήσεις, το ΠΑΜΕ κατέθεσε
πρόταση για νέα σύσκεψη όλων διαθέσιμων και των
σωματείων τους στις 16 Μάρτη και εκεί να αποφασιστεί κινητοποίηση για τις 19 Μάρτη στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Ο Κώστας Πίττας από την Εργατική Αλληλεγγύη και
την ομοσπονδία εργαζόμενων στο νέο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, στην παρέμβασή του
υποστήριξε πως “η καλύτερη επιλογή θα ήταν να γινόταν κινητοποίηση την ημέρα που θα κατατεθεί το Σχέδιο Νόμου”, αλλά τόνισε ότι “η Εκτελεστική Επιτροπή
μπορεί από τώρα να καλέσει στην σύσκεψη και στην
κινητοποίηση στις 16 και 19 Μάρτη χωρίς να περιμένει”. Τελικά, το μόνο που αποφασίστηκε ήταν ότι η ΕΕ
της ΑΔΕΔΥ θα συνεδριάσει εκ νέου την Πέμπτη 12/3.

ΑΔΕΔΥ

που είτε έχουν κλείσει είτε οδηγούνται στο μαρασμό, και επαναλαμβάνουν την αντίθεσή τους σε
αξιολόγηση και νέο μισθολόγιο,
απαιτώντας ανάκτηση των μισθών
στα προ μνημονίων επίπεδα.
Στη συγκέντρωση της Τετάρτης
11/3, καλεί και η Αγωνιστική Ενωτική

ΟΤΑ

Εκλογές για το
Σωματείο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
στη Θεσσαλονίκη γίνονται την
Τρίτη 17 Μάρτη.
Η «Σκουπιδιάρα» στηρίζει το
ψηφοδέλτιο της Αγωνιστικής Συνεργασίας και συμμετέχει με τα
μέλη της, Νίκο Χατζάρα και Μαρία Αυγουλούπη. Υποψήφιοι ακόμα είναι οι: Βαγγέλης Γιαννόπουλος και Δημήτρης Αθανασιάδης.

Πρωτοβουλία για την Ανατροπή του
νοσοκομείου Παίδων Αγλ.Κυριακού
(ΑΕΠΑ), διεκδικώντας άμεσα προσλήψεις. Σε ανακοίνωσή τους επισημαίνουν μεταξύ άλλων την επικίνδυνη εντατικοποίηση της δουλειάς, λόγω έλλειψης προσωπικού. Τελευταία
συνέπεια αυτού είναι το επικείμενο
κλείσιμο του Παιδονευροχειρουργικού Τμήματος, καθώς ο τελευταίος
εναπομείναντας παιδονευροχειρούργος παραιτήθηκε μετά από ενάμιση
χρόνο καθημερινών εφημεριών.
Στάση εργασίας στις 11/3, 12-3μμ
και συμμετοχή στη συγκέντρωση
στο υπουργείο Υγείας, αποφάσισε
και το σωματείο εργαζομένων στο
νοσοκομείο Γεννηματάς, ενώ μέχρι
την Τρίτη 10/3, ανάλογη προσπάθεια γινόταν σε αρκετά ακόμα νοσοκομεία.

Σ.Μ.

Σε στάση εργασίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι
στο Δήμο Βύρωνα την Παρασκευή 6 Μάρτη, ενώ
έκαναν συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο.
Κατήγγειλαν την μείωση του μόνιμου προσωπικού και
του οικονομικού αδιεξόδου στα οποία έχει περιέλθει ο Δήμος, όπως αναφέρουν στο Δελτίο Τύπου που εξέδωσαν.
Επίσης, θεωρούν ότι η συμφωνία που υπέγραψε η νέα κυβέρνηση με τους δανειστές δεν «είναι προς όφελος του λαού», ενώ τονίζουν ότι η δημοτική αρχή δεν πρέπει να εφαρμόζει πολιτικές που προωθούν την κοινωφελή εργασία, τη μαύρη ανασφάλιστη εργασία, την εθελοντική εργασία «χαρακτηρίζοντας τις ως μορφές υπερεκμετάλλευσης των ανέργων».

ΛΙΘΟΓΡΑΦΟΙ

ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ

Oλοκληρώθηκαν οι εκλογές
στην Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων για νέο Διοικητικό Συμβούλιο και για αντιπροσώπους
στην Ομοσπονδία και το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας.

Την περασμένη Τρίτη 3/3 δέχτηκα μια ειδοποίηση
από την επιτροπή ενάντια στους πλειστηριασμούς
του Κορωπίου ότι είναι προγραμματισμένος πλειστηριασμός σε βάρος της εταιρίας που δουλεύω της Βιβλιοσυνεργατικής.
Επί τόπου κάποιοι συνάδελφοι μεταβήκαμε στο Eιρηνοδικείο και επαληθεύσαμε την πληροφορία ότι την
επόμενη μέρα, Τετάρτη 4/3, είμαστε στη λίστα των
πλειστηριασμών. Ζητώντας τα πρακτικά ανακαλύψαμε
ότι βγαίνει στο σφυρί όλη η ακίνητη περιουσία της Βιβλιοσυνεργατικής για ένα κομμάτι ψωμί, ενώ αυτή η
κίνηση γινόταν κρυφά από τους εργαζόμενους.
Την επόμενη μέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, οι εργαζόμενοι χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η
μία ομάδα έμεινε να περιφρουρήσει για να μην γίνει ο
πλειστηριασμός στο χώρο του εργοστασίου και η άλλη ομάδα πήγε στο Eιρηνοδικείο, μαζί με αρκετούς
συμπαραστάτες από την επιτροπή ενάντια στους
πλειστηριασμούς, που είχαν έρθει να μπλοκάρουν και
αυτοί τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας, αλλά
και σε συμπαράσταση στην δική μας υπόθεση.
Τελικά ενώ μια μέρα πριν υπήρχε κανονικά στα χαρτιά ότι πάμε για πλειστηριασμό, την ώρα που ήταν να
αρχίσει η διαδικασία δεν υπήρχε μέσα η υπόθεση
μας. Εξαφανίστηκε δηλαδή μόλις έγινε αντιληπτό ότι
οι εργαζόμενοι είχαμε κινηθεί για την αποτροπή του.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι κάθε κίνηση που έχει σκοπό
να βλάψει τούς εργαζόμενους θα απαντιέται με δυναμικό και οργανωμένο τρόπο.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής
(σε παρένθεση τα αποτελέσματα
του 2012): Για το ΔΣ ψήφισαν
1264, άκυρα 17 (1804 και 21), ΔΑΣΠΑΜΕ 1214 ψήφους και 11 έδρες
(1731 και 11), Πρωτοβουλία Γένοβα Λιθογράφων 28 ψήφους (28),
Ταξική Πορεία δεν συμμετείχε φέτος (24).
Για την Ομοσπονδία ψήφισαν
1264, άκυρα 17 (1802 και 13), ΔΑΣΠΑΜΕ 1208 ψήφους και 25 αντιπροσώπους (1736 και 35), Πρωτοβουλία Γένοβα 39 ψήφους (31 και
1 αντιπρόσωπο), Ταξική Πορεία
δεν συμμετείχε φέτος (22 ψήφους).
Για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας
ψήφισαν 1186, άκυρα 14 (1693 και
13), ΔΑΣ-ΠΑΜΕ 1134 και 16 αντιπροσώπους (1627 και 22), Πρωτοβουλία Γένοβα 38 ψήφους (31 και
1 αντιπρόσωπο), Ταξική Πορεία
δεν συμμετείχε φέτος (22).

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΕΣ
“Δεν το
βάζουμε κάτω”
Είμαι ναύτης στη ΝΕΛ, στο
“Ταξιάρχης”. Το καράβι είναι δεμένο στο Λαύριο. Κάνουμε δρομολόγια σε άγονη γραμμή. Είμαστε σε επίσχεση εργασίας εδώ
και τρεις βδομάδες, γιατί μας
χρωστάνε χιλιάδες ευρώ σε δεδουλευμένα. Εμένα για παράδειγμα μου χρωστάνε από τον
Ιούλιο του 2014. Στην επίσχεση
συμμετέχει το σύνολο του πληρώματος.
Η εταιρία ξεκίνησε, διεκδικώντας λεφτά από το κράτος. Κάθε
τόσο κάνουν αυτή τη δουλειά,
παίρνουν χιλιάδες ευρώ κι εμάς
μας πληρώνουν κάτι ψίχουλα.
Πάλι έγινε το ίδιο κι ο κόσμος ξεσηκώθηκε γιατί το κράτος τους
δίνει κάργα λεφτά κι αυτοί τα
τρώνε. Τώρα μας είπανε ότι το
υπουργείο θα δώσει λεφτά να
εξοφλήσει τα πληρώματα. Για να
δούμε...
Οι εφοπλιστές έχουν λεφτά με
τα τσουβάλια. Κάνουν σύστημα
με τράπεζες εκτός Ελλάδος –
“όσα χρήματα μου φέρεις τόσους τόκους θα πάρεις” - και με
τα δικά μας τα λεφτά που έχουμε δουλέψει, πληρώνουν τα
γλέντια τους. Βρίσκουν και κάνουν γιατί έχουν πλάτες.
Τώρα όμως δεν πάει άλλο. Έχω
κάνει δουλειά εδώ μέσα 14 χρόνια. Υπομονή να πληρώνουμε το
ΕΝΦΙΑ, τα μνημόνια, δεν πάει άλλο! Ξέρεις τι πλούτο έχει η Ελλάδα από τα βαπόρια της; Ξεχρεώνει τα πάντα άμα θέλει. Πού
ακούστηκε να παρακαλάς για
έναν κωλομισθό που θαλασσοδέρνεσαι και να σου λένε “θα
δούμε” και “δεν έχει λεφτά η εταιρία”; Κι από πάνω να λες δούλευε
απλήρωτος σε τριτοκοσμικές
συνθήκες με σάπια βαπόρια.
Έχουν κάνει μόδα οι εργοδότες και σου λένε, “έτσι είναι κι
άμα θες κάθεσαι, άμα δε θες
φεύγεις”.
Αλλά δεν το βάζουμε κάτω.
Αγωνιζόμαστε.

Νίκος Κασίμης, ναυτεργάτης
• Συγκέντρωση συμπαράστασης
στη μάχη που δίνουν οι ναυτεργάτες ενάντια στην απλήρωτη
εργασία, οργανώνουν την Τετάρτη 11/3, στις 10:30πμ, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ (Ένωση
Μαγείρων), ΠΕΠΡΝ (Ένωση
Πληρωμάτων Ρυμουλκών) και
ΠΕΣ/ΝΑΤ. Η συγκέντρωση θα
πραγματοποιηθεί στην πλ.Τερψιθέας, στον Πειραιά, μπροστά
από τον “Οίκο του Ναύτου”.
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Ν/Σ για την EΡT Πιο πίσω και από την «μηδενική βάση»
“Το νομοσχέδιο που κατέθεσε η κυβέρνηση για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ είναι
ψυχρολουσία για τους αγωνιζόμενους της
ΕΡΤ. Είναι ακόμη πιο πίσω και απο την αρχική τοποθέτηση ότι «η ΕΡΤ θα ανοίξει από
μηδενική βάση», μια που στο σχέδιο νόμου
η βάση δεν είναι μηδενική, αλλά η ΝΕΡΙΤ”
αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Eργατική
Aλληλεγγύη των εργαζομένων στην ΕΡΤ.
“Ολα τα προεκλογικά λόγια για τον «σεβασμό στον αγώνα των είκοσι μηνών» μετατράπηκαν σε μια απλή αλλαγή του ονόματος απο ΝΕΡΙΤ σε ΕΡΤ ΑΕ, στο νομοσχέδιο
που χρησιμοποίησαν οι τροϊκανοί για να
στήσουν το έκτρωμα της ΝΕΡΙΤ”. Και συνεχίζει:
“Στο νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα: Δεν υπάρχει σαφή αναφορά στο
πότε ανοίγει η ΕΡΤ και στο αν ανοίγει με
όλες τις δομές, τις υπηρεσίες, τους σταθμούς.
Το ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται
σηματοδοτεί μια «μικρή ΕΡΤ», ή για μια ΝΕΡΙΤ των 1000 εργαζόμενων αλλά όχι μια
ΕΡΤ που έχει όλους τους εργαζόμενους,
όλες τις υπηρεσίες, κλπ.
Αυτά τα δύο μαζί οδηγούν με ασφάλεια
στο συμπέρασμα ότι η ΕΡΤ που ανοίγει,
αφού δεν θα έχει τους πόρους, και θα πρέπει να λειτουργεί με «ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς», δεν θα έχει όλες τις υπηρεσίες και τις δομές που υπήρχαν πριν τις 11
Ιούνη του 2013. Ακόμη και η θετική διάταξη
για τους συμψηφισμούς μπαίνει σε αμφισβήτηση για το αόριστο μέλλον και την καλή διάθεση του εκάστοτε υπουργού, αν,
πότε και πόσα χρήματα θα πάρουμε.
Για τον κόσμο που θα δουλέψει στην
ΕΡΤ, η δικαίωση είναι για όσους πήγαν στη
ΝΕΡΙΤ και όχι για τους αγωνιζόμενους. Οι
συμβασιούχοι που δούλευαν στην ΕΡΤ πρίν
το «μαύρο» και έκαναν την επιλογή να παραμείνουν στον αγώνα, δεν έχουν θέση

Συνεχίζουμε

11/2/15, Συλλαλητήριο για τους 20 μήνες αγώνα

στην ΕΡΤ. Οι δεκάδες αλληλέγγυοι πανελλαδικά που κρατούν ανοιχτή την ΕΡΤ δεν
υπάρχουν πουθενά, η ΕΡΤ3 και οι περιφερειακοί σταθμοί με την ζωντανή λειτουργία
τους δεν υπάρχουν.
Υπάρχει προσπάθεια να μπουν στο πλάι
τα σωματεία μας. Το σχέδιο νόμου προβλέπει, ότι οι αρχικοί κανονισμοί λειτουργίας
και οι κανονισμοί προσωπικού με τους οποίους θα μπούμε μέσα για δουλειά, «καταρτίζονται απο το Διευθύνοντα Σύμβουλο» χωρίς συζήτηση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις μας...
Οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων που θα
εκλεγούν στο ΔΣ της ΕΡΤ, δεν θα μπορούν
να είναι ταυτόχρονα και μέλη ΔΣ συνδικαλιστικών οργανώσεων. Πρόκειται για μια αποδοχή της δεξιάς προπαγάνδας ότι για τη
διαφθορά και τα σκάνδαλα, ευθύνη έχουν

οι συνδικαλιστές και όχι οι εξωτερικές παραγωγές, οι αναθέσεις κλπ.
Ο λόγος γιατί αυτο το νομοσχέδιο είναι
τόσο απαράδεκτο είναι οι συμβιβασμοί της
κυβέρνησης. Επιμένουμε ότι αν θέλουμε να
κερδίσουμε πραγματικά όλα όσα μας λεηλάτησαν οι Σαμαροβενιζέλοι, θα χρειαστεί
να συγκρουστούμε και να προχωρήσουμε
σε μονομερείς ενέργειες. Τώρα είναι η ώρα
να γίνει πράξη το αίτημα δεκάδων συναδέλφων προς την ΠΟΣΠΕΡΤ και την ΠΟΕΣΥ,
για συγκέντρωση - συνέλευση των αγωνιζόμενων της ΕΡΤ μέσα στο Ραδιομέγαρο, για
να συζητήσουμε για το νομοσχέδιο και να
ξανανοίξουμε την ΕΡΤ που οραματιστήκαμε
και παλέψαμε. Κάθε καθυστέρηση λειτουργεί διαλυτικά για τον κόσμο του αγώνα και
ενισχύει τους συμβιβασμούς της κυβέρνησης”.

Αυτό το νομοσχέδιο δεν ξέρεις από που να το
πιάσεις και που να το αφήσεις. Κι όταν συμβαίνει
κάτι τέτοιο μάλλον πρέπει να αποσυρθεί όπως είναι. Τί διορθώσεις να κάνεις;
Στην ΕΡΤ3 πάμε σε συνέλευση προκειμένου να
το συζητήσουμε.
Κάποια σημεία που παρατήρησα είναι τα εξής:
Είναι ένα σχέδιο νόμου που δεν έχει να κάνει σε
τίποτα με τον αγώνα μας. Πατάει πάνω σε έναν
μνημονιακό νόμο και ουσιαστικά το μόνο που κάνει είναι να μετονομάζει τη ΝΕΡΙΤ σε ΕΡΤ.
Αφήνει στον αέρα τους περιφερειακούς σταθμούς και μια σειρά δομές της ΕΡΤ, αφού όπως
λέει η αιτιολογική έκθεση: "δύνανται να ενταχθούν στον ενιαίο φορέα το σύνολο των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών (εθνικών και περιφερειακών) που λειτουργούσαν την 11η Ιουνίου
2013 (ΕΤ 1, ΝΕΤ, ΕΤ 3)" . Τι σημαίνει “δύνανται”;
Όποιες, όταν και όποτε θέλουν; Άνοιγμα της ΕΡΤ
σημαίνει να ανοίξουν όλες οι δομές τώρα.
Δεν αναφέρει καθόλου τους συμβασιούχους
ορισμένου χρόνου, που δούλευαν στην ΕΡΤ μέχρι
τις 11/6/13 και πολλοί συνέχισαν και συνεχίζουν
στον αγώνα μέχρι σήμερα. Φτάνουμε μάλιστα
στο σημείο, το σχέδιο νόμου να μην δικαιώνει
τους συμβασιούχους που έμειναν στον αγώνα και
να δικαιώνει αυτούς που πήγαν και έκαναν αίτηση
στη ΝΕΡΙΤ.
Δεν μπαίνει κανένα στοιχείο από την αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ αυτών των 21 μηνών, παρά τα
όσα έλεγε η κυβέρνηση για σεβασμό στον αγώνα
των εργαζομένων κλπ. Παραπέμπονται όλα στη
βούληση του νέου Δ.Σ μετά από ένα χρόνο. Συνεχίζουμε. Πάμε σε λίγη ώρα σε συνέλευση για να
τα συζητήσουμε όλα και να πάρουμε αποφάσεις
για το τί κάνουμε.

Στέλιος Νικητόπουλος
εργαζόμενος ΕΡΤ3

Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες

ΕΔΟΕΑΠ

Πλούσια ήταν η συζήτηση στη συνέλευση που οργάνωσε ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες στις 3/3. Στην κουβέντα συμμετείχαν εργαζόμενοι κι εργαζόμενες από την ΕΡΤ, το Μετρό,
τα νοσοκομεία, τις τηλεπικοινωνίες, την Ιντρακόμ, τους διοικητικούς του
ΕΚΠΑ, το υπουργείο Πολιτισμού, το υπουργείο Ανάπτυξης, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αρκετοί ακόμα αγωνιστές κι αγωνίστριες.
Κοινή ήταν η διαπίστωση για τον προβληματισμό που επικρατεί
στους εργατικούς χώρους σχετικά με τους συμβιβασμούς της κυβέρνησης και την πρόσφατη συμφωνία στο Eurogroup. Από αρκετούς μπήκε η ανάγκη για οργάνωση γενικών συνελεύσεων στους χώρους δουλειάς, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία στον κόσμο να συζητήσει και
να οργανώσει τους αγώνες του. Μεγάλο μέρος της κουβέντας είχε να
κάνει με το απεργιακό ξέσπασμα στις εταιρίες τηλεπικοινωνιών τη βδομάδα που πέρασε και την οργάνωση της συμπαράστασης, καθώς και
τη συμμετοχή του Συντονισμού στη διεθνή αντιφασιστική μέρα δράσης
στις 21 Μάρτη.
Η νέα προκήρυξη που εξέδωσε ο Συντονισμός Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, συμπυκνώνει εν πολλοίς, τη συζήτηση της
συνέλευσης και καταλήγει:
“Καμιά αναμονή λοιπόν! Χρειάζεται να προχωρήσουμε άμεσα σε γε-

Eκλογές γίνονται στις 11 και 12 Μαρτίου
για να εκλεγεί το νέο διοικητικό συμβούλιο
του ΕΔΟΕΑΠ, του οργανισμού επικουρικής
ασφάλισης και περίθαλψής των δημοσιογράφων.
Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι) συμμετέχει
στις εκλογές στηρίζοντας την Πόπη Χριστοδουλίδου και τον Γιάννη Αγγέλη, οι οποίοι
είχαν εκλεγεί και στις προηγούμενες εκλογές.
Εκλογές γίνονται και στην ΕΣΗΕΜΘ
(Ένωση Συντακτών στη Θεσσαλονίκη) και
την ΕΠΗΕΑ (Ένωση Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθήνας) για την ανάδειξη
των εκπροσώπων αυτών των Ενώσεων στο
ΔΣ του ΕΔΟΕΑΠ.
Οι Financial Crimes καλούν στην υπερψήφιση του Στέλιου Νικητόπουλου, εργαζόμενου της ΕΡΤ3 στην κάλπη της ΕΣΗΕΜΘ
και του Μιχάλη Πρωτολάτη στην κάλπη της
ΕΠΗΕΑ.

Καμιά ανακωχή

νικές συνελεύσεις σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να καταδικάσουμε
τη συμφωνία κυβέρνησης και ΕΕ, να συζητήσουμε για τα αιτήματα μας,
να πάρουμε αποφάσεις και να οργανώσουμε τη δράση μας για να επιβάλλουμε τις προτεραιότητες των εργατών. Ο Συντονισμός ενάντια σε
Κλεισίματα και Διαθεσιμότητες θα κινηθεί αποφασιστικά σε αυτήν την
κατεύθυνση την επόμενη περίοδο, οργανώνοντας εξορμήσεις στους
χώρους δουλειάς, με στόχο να οργανωθεί εργατική κινητοποίηση όταν
έρθει στη βουλή η συμφωνία κυβέρνησης και ΕΕ. Στηρίζουμε όλα τα
ανοιχτά μέτωπα και τις μάχες που συνεχίζουν. Την κινητοποίηση των
νοσοκομείων, της ΕΡΤ και των διαθέσιμων για την άμεση επιστροφή
τους στη δουλειά, των εργαζόμενων στις τηλεπικοινωνίες για τις συλλογικές συμβάσεις. Είμαστε στο πλευρό των εργαζόμενων στον ΟΣΕ
και τα λιμάνια για να μην συνεχιστεί η ιδιωτικοποίηση.
Συμμετέχουμε στο αντιφασιστικό αντιρατσιστικό συλλαλητήριο στις
21 Μαρτίου στις 2μμ στην Ομόνοια και σε όλες τις πόλεις. Ενώνουμε
τη φωνή μας με όλα τα συνδικάτα και τους αντιφασίστες και αντιρατσιστές για να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να δοθεί ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά, να μπουν βαθιά στη φυλακή οι νεοναζί δολοφόνοι. Οργανώνουμε την πανεργατική απεργία της Πρωτομαγιάς για να
γίνει η μεγάλη εργατική απάντηση σε νέα και παλιά μνημόνια”.

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1164, 11 Μάρτη 2015

21 Μάρτη

Συναγερμός ενάντια στο ρατσισμό και
ΣΧΟΛΕΣ

Σ

ε κέντρα οργάνωσης του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού αγώνα μετατρέπουν τις σχολές οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της ΚΕΕΡΦΑ στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη.
«Αποφάσεις συμμετοχής του Συλλόγου ΣΓΤΚΣ και
ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας στις 21 Μάρτη έχουν περάσει από τις
γενικές συνελεύσεις του περασμένου Νοέμβρη», μας είπε η Διοτίμα. «Αλλά μετά τα μπρος πίσω της κυβέρνησης
σε σχέση με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και όσο πλησιάζει το τέλος Μάρτη που αποφυλακίζονται οι Χρυσαυγίτες τόσο περισσότερος κόσμος από τη σχολή καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η καμπάνια για τις 21 Μάρτη.
Αυτό το διαπιστώνουμε με την ανταπόκριση που βρίσκουμε στις εξορμήσεις μας στον κεντρικό διάδρομο
όπου βρισκόμαστε πλέον καθημερινά. Πολλοί έρχονται
να υπογράψουν στα κείμενα υπογραφών και παίρνουν
υλικά για να διακινήσουν στα τμήματά τους. Αυτή την
εβδομάδα οργανώνουμε εξορμήσεις με ντουντούκα και
σκοπεύουμε επίσης να κάνουμε εξόρμηση μαζί με μετανάστες. Στο τέλος της εβδομάδας οργανώνουμε βιντεοπροβολή ενώ την Τρίτη 17/3 οργανώνουμε κοινή εκδήλωση των Σχημάτων των ΕΑΑΚ με θέμα τη δίκη της Χρυσής
Αυγής. Έχουμε στόχο να μην αφήσουμε ούτε έναν φοιτητή που να μην ξέρει για τις 21 Μάρτη και το ρόλο που
έχει να παίξει το αντιφασιστικό κίνημα το επόμενο διάστημα».

Δράση
«Στη Φιλοσοφική Αθήνας ξεκινήσαμε με μία συνέλευση
της ΚΕΕΡΦΑ όπου συζητήσαμε για τις 21 Μάρτη και πώς
θα οργανώσουμε αυτή την καμπάνια μέσα στη σχολή»,
μας είπε η Κωνσταντίνα. «Συμμετείχε μία φοιτήτρια από
την ΑΡΕΝ που συζήτησε μαζί μας και μπήκε στη δράση.
Στη συνέχεια διοργανώσαμε μία εκδήλωση με ομιλητή
από την ΚΕΕΡΦΑ και την Κοινότητα της Γουινέας. Συνεχίζουμε με εξορμήσεις στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη, παρέμβαση στις γενικές συνελεύσεις όπου και σκοπεύουμε να περάσουμε και σχετικό ψήφισμα».
«Οι Σύλλογοι του Πανεπιστημίου Ρεθύμνου έχουν πάρει απόφαση να οργανώσουν ένα αντιφασιστικό αντιρατσιστικό μονοήμερο στις 19 Μάρτη στα πλαίσια της καμπάνιας για τις 21 Μάρτη», μας είπε η Μαριάντζελα. «Αυτό
αποφασίστηκε σε ανοιχτό ΔΣ που έγινε την περασμένη
εβδομάδα μετά από πρόταση των φοιτητών της ΚΕΕΡΦΑ.
Το Μονοήμερο περιλαμβάνει συζητήσεις για το σεξισμό
και το φασισμό με ομιλητές καθηγητές της σχολής και
συναυλία. Αυτή την Παρασκευή η ΚΕΕΡΦΑ διοργανώνει
παρουσίαση του νέου βιβλίου «Υπόμνημα –για τη δίκη
της Χρυσής Αυγής» και γλέντι οικονομικής ενίσχυσης.
Όλα αυτά έγιναν γιατί έχουμε δυνατή και δραστήρια επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ μέσα στο πανεπιστήμιο που έχει ξεκινήσει τη δουλειά από το Φλεβάρη. Αυτή την εβδομάδα
ξεκινάνε οι γενικές συνελεύσεις στις σχολές τις οποίες
σκοπεύουμε να αξιοποιήσουμε για να ενημερώσουμε για
όλες αυτές τις δράσεις και να κλείνουμε θέσεις στα
πούλμαν για τη μεγάλη συγκέντρωση στις 21 Μάρτη στα
Χανιά».
«Στη Γενική Συνέλευση του Φοιτητικού Συλλόγου της
Ιατρικής Ιωαννίνων που έγινε την περασμένη εβδομάδα
πήραν το λόγο Σενεγαλέζοι μετανάστες, που μίλησαν
στους φοιτητές σχετικά με το πώς ήρθαν στην Ελλάδα,
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τη ρατσιστική πολιτική
που αντιμετωπίζουν και κάλεσαν στις 21 Μάρτη», μας είπε η Αλίκη. «Μετά από αυτό άνοιξε μεγάλη συζήτηση που
επικεντρώθηκε στο ζήτημα αν ‘χωράμε όλοι’. Στη συνέχεια πέρασε ψήφισμα για τις 21 Μάρτη και τη συμμετοχή
του Συλλόγου στο συλλαλητήριο της Αθήνας».

ΨΝΘ

ΠΑΤΡΑ

Στα πλαίσια της καμπάνιας για τις 21 Μάρτη η ΚΕΕΡΦΑ μαζί με το σωματείο
του ΨΝΘ συνδιοργανώσαμε εκδήλωση μέσα στο νοσοκομείο με ομιλητές τον
Σπύρο Μαρκέτο καθηγητή στο ΑΠΘ, τον Επαμεινώνδα Γρηγορίου ψυχολόγο και
τον Νίκο Χατζάρα από την ΚΕΕΡΦΑ. Την εκδήλωση χαιρέτησε και ο πρόεδρος του
σωματείου Κωνσταντινίδης Θεόδωρος.
Ο Σ. Μαρκέτος έθιξε στην εισήγησή του το θέμα της Χρυσής Αυγής καθώς και
το ρόλο που έχει παίξει ο φασισμός και ο ρατσισμός τόσο ιστορικά όσο στη σημερινή περίοδο. Ο Ε. Γρηγορίου συνέδεσε το θέμα ρατσισμός και ψυχική υγεία, ενώ
ο Ν. Χατζάρας επικεντρώθηκε στις 21 Μάρτη και τη συνέδεσε με όλα τα αιτήματα
που έχει να παλέψει το αντιρατσιστικό - αντιφασιστικό κίνημα.
Συμμετείχαν 25 περίπου συνάδελφοι που μάλιστα έμειναν αρκετή ώρα.Έγινε
πλούσια συζήτηση όπου άνοιξαν πολλά θέματα για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, το
σεξισμό, την ισλαμοφοβία.
Ήταν μία πολύ καλή πρωτοβουλία που έκανε τους συναδέλφους να φύγουν πολύ ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους και πολύ πιο αποφασισμένοι να κατέβουν στο μεγάλο ραντεβού της 21 Μάρτη με το πανό του σωματείου.

Κατερίνα Αβραμίδου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΙΝΕΑΣ
Επείγουσα έκκληση για οικονομική ενίσχυση, απευθύνει η Κοινότητα Γουινέας
και η ΚΕΕΡΦΑ προκειμένου να συγκεντρωθούν τα χρήματα για τη μεταφορά της
σoρού του Μοχάμεντ Καμαρά, στην πατρίδα του τη Γουινέα.
Όπως αναφέρει η κοινή έκκληση: «Ο Μοχάμεντ Καμαρά, 21 ετών έχασε τη ζωή
του ενώ ήταν κρατούμενος στο Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς. Συνελήφθη στις 7
Φλεβάρη από την ΕΛΑΣ διότι δεν είχε χαρτιά. Είχε ήδη φυλακιστεί για 8 μήνες στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης Κορίνθου. Η εγκληματική αδιαφορία για την υγεία του
οδήγησε στην απώλεια της ζωής του. Μεταφέρθηκε σε κωματώδη κατάσταση σε
νοσοκομείο στις 20 Φλεβάρη, όπου και πέθανε.
Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Υπουργείο Εξωτερικών όπου και
απευθυνθήκαμε δηλώσανε αναρμόδια και αρνούνται να στηρίξουν τα έξοδα για
την μεταφορά της σορού του Μοχάμεντ Καμαρά στην οικογένεια του στη Γουινέα
για να τον θρηνήσουν και να κάνουν τη κηδεία του.
Η Κοινότητα Γουινέας, η ΚΕΕΡΦΑ και οι φίλοι του σας καλούν να ενισχύσετε,
έστω και με ένα ευρώ, αυτή την προσπάθεια καταθέτοντας στον λογαριασμό Εθνική Τράπεζα 167/47083265. IBAN:GR 78 0110 1670 0000 1674 7083 265 SWIFTBIC:
ETHNGRAA με την ένδειξη «για τον Μοχάμεντ Καμαρά».

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Σε εξέλιξη βρισκόταν την Τρίτη 10
Μάρτη στα δικαστήρια του Πειραιά, η
δίκη για το ρατσιστικό έγκλημα με θύμα
τον Αιγύπτιο μετανάστη Ουαλίντ Ταλέμπ, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο.
Ο Ουαλίντ Ταλέμπ είχε το Νοέμβριο
του 2012 απαχθεί και βασανιστεί στη
Σαλαμίνα όταν πήγε να ζητήσει τα δεδουλευμένα του από τον ιδιοκτήτη του
φούρνου που εργαζόταν, τον Γιώργο
Σγούρδο, και εκείνος σε συνεργασία με
άλλους δύο τον έδεσαν με αλυσίδες και
αφού τον ξυλοκόπησαν και του έκλεψαν 10.000 ευρώ, τον άφησαν εκεί για
ώρες δεμένο. Οι βασανιστές του Ουαλίντ δεν προφυλακίστηκαν ποτέ, η δίκη
έχει αναβληθεί πέντε φορές, ενώ η
άδεια παραμονής του λήγει στο τέλος
Δεκέμβρη.
Την Τρίτη το πρωί στα δικαστήρια

του Πειραιά έγινε συγκέντρωση συμπαράστασης στον Ουαλίντ. Όπως δήλωσαν στην Εργατική Αλληλεγγύη μέλη
της Αντιναζιστικής Πρωτοβουλίας Πειραιά που βρίσκονταν στα δικαστήρια με
πανό, «η δίκη είχε νούμερο 5 και θα ξεκινούσε από νωρίς. Μέσα στην αίθουσα
και έξω από τα δικαστήρια βρίσκονταν
δεκάδες συμπαραστάτες του Ουαλίντ.
Όμως μετά από τηλεφώνημα για βόμβα
τα δικαστήρια εκκενώθηκαν και όταν
ξεκίνησε η δίκη η δικαστική η αίθουσα
είχε γεμίσει από αστυνομικούς».
Τις προηγούμενες μέρες η Αντιναζιστική Πρωτοβουλία Πειραιά είχε κάνει
εξόρμηση συμπαράστασης στο κέντρο
της πόλης, απαιτώντας την καταδίκη
του εργοδότη του Ουαλίντ και των συνεργατών του και νομιμοποίηση όλων
των μεταναστών, καλώντας στη συγκέντρωση στα δικαστήρια.

Την Πέμπτη 5 του μήνα πραγματοποιήθηκε στη Πάτρα ανοιχτή σύσκεψη που κάλεσε η ΚΕΕΡΦΑ για
την οργάνωση του συλλαλητηρίου
στις 21 Μάρτη στην πλατεία Γεωργίου στις 11πμ, με πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Συμμετείχαν εκπρόσωποι από την
ΕΛΜΕ, το σωματείο του Δήμου, της
ΔΕΥΑΘ, φοιτητές, εργαζόμενοι, μέλη της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και η Δημοτική Σύμβουλος, Ουρανία Μπίρμπα.
Έγινε μεγάλη συζήτηση σε σχέση
με τις προσδοκίες που ανοίγονται
μπροστά για το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα. Υπήρχε η
εκτίμηση ότι μέσα στις νέες συνθήκες που διαμορφώθηκαν χρειάζεται
να κερδίσουμε όλα τα αιτήματα του
αντιρατσιστικού κινήματος, αλλά
έγινε και ταυτόχρονα κριτική απέναντι στις κινήσεις της νέας κυβέρνησης, σε σχέση με τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, την ιθαγένεια, τις
δηλώσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου για τους Χρυσαυγίτες.
Αποφασίσαμε ότι ξεκινάμε μία μεγάλη καμπάνια για τις 21 Μάρτη με
στόχο τη συμμετοχή όλων των σωματείων που είχαν πάρει μέρος στην
καμπάνια για τη δίκη των εργατών
γης της Μανωλάδας και ακόμα περισσότερων. Ήδη η ΕΛΜΕ είναι ένα
καινούργιο άνοιγμα. Συζητήθηκε η
δημιουργία συντονιστικού σωματείων και υπάρχει νέα σύσκεψη για την
ερχόμενη Πέμπτη 12/3. Μπήκε πρόγραμμα δράσης με άμεσο στόχο να
απλώσουμε την καμπάνια σε όλες
τις σχολές και να εξασφαλίσουμε τη
συμμετοχή όλων των φοιτητικών
συλλόγων. Επίσης βάλαμε κύκλο
εξορμήσεων για την προπαγάνδιση
της καμπάνιας στην πόλη και το
άπλωμα σε όσο περισσότερους φορείς.
Θα υπάρχει οργανωμένο κατέβασμα από το Αγρίνιο, τον Πύργο, την
Αμαλιάδα, τη Ζάκυνθο και ελπίζουμε
σε συμμετοχές από ακόμα περισσότερες πόλεις τις επόμενες ημέρες.
Οργανώνουμε επίσης τη συμμετοχή
των Εργατών Γης από τη Μανωλάδας. Διεκδικούμε από την ΕΛΜΕ
Ηλείας να βάλει πούλμαν για να καλύψει τη συμμετοχή ντόπιων και μεταναστών της περιοχής.
Διεκδικούμε επίσης τη στήριξη
των αγωνιζόμενων εργαζόμενων της
ΕΡΑ Πάτρας για να γίνει γνωστό το
ραντεβού του αντιρατσιστικού αντιφασιστικού κινήματος στις 21 Μάρτη.

Νεκτάριος Χαϊντάρ
Τόνια Λαχανιώτη

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 7
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21 Μάρτη

τη φασιστική απειλή
Ψηφίσματα συμμετοχής στις 21 Μάρτη
ΑΔΕΔΥ, ΠΟΕ-ΔΟΥ, Σωματείο Εργαζομένων Ιντρακόμ,
Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων ΕΚΠΑ, Α' ΕΛΜΕ, Γ' ΕΛΜΕ,
ΣΤ' ΕΛΜΕ, Ζ' ΕΛΜΕ, Σωματείο εργαζομένων Αγλαΐα Κυριακού,
Σωματείο Εργαζομένων Αγίου Σάββα, Σωματείο Εργαζομένων
Αγία Σοφία, Σωματείο Εργαζομένων Αγία Όλγα, Σύλλογος
Εργαζομένων Δήμου N. Φιλαδέλφειας, Σωματείο
Εργαζομένων Δήμου Ν. Ηρακλείου, Πανελλήνιο Σωματείο
Εκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, ΕΚΘ,
Σχολικοί Φύλακες Θεσσαλονίκης, Εργαζόμενοι ΕΡΤ-3,
Σωματείο Εργαζομένων Coca-Cola, ΨΝΘ, Εργαζόμενοι
ΟΚΑΝΑ, Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Δασκάλων
Χανίων, ΕΛΜΕ Χανίων, ΕΛΜΕ Ηρακλείου, ΠΑ.ΓΝ.Η, Εργατικό
Κέντρο Ηρακλείου, ΔΟΕ Ηρακλείου, ΕΡΑ Ηρακλείου,
Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, Ελληνομπαγκλαντεσιανό
Επιμελητήριο, Human Rights Association Bangladesh-Greece,
Κοινότητα Γουϊνέας, Ομοσπονδία Αλβανικών Συλλόγων
Ελλάδας, Σύλλογος Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων
στην Ελλάδα, Αιγυπτιακή Κοινότητα, Κοινότητα Σενεγάλης,
Κοινότητα Νιγηριανών, Ένωση Αφρικανών Γυναικών,
Generation 2, Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών «Μητέρα
Τερέζα», Ελληνοαλβανικός Σύλλογος Εργαζομένων και Φίλων
Θεσσαλονίκης «ΠΡΟΟΔΟΣ», ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ, ΣΤΕΦ ΤΕΙ
ΑΘΗΝΑΣ, Φοιτητικός Σύλλογος Φιλοσοφικής Ρεθύμνου,
Φοιτητικός Σύλλογος Παιδαγωγικού Δημοτικής Εκπαίδευσης
Ρεθύμνου, Φ.Σ. Βιολογικού Ηρακλείου,
Φ.Σ Ιατρική Ηρακλείου, Φ.Σ Ιατρικής Ιωαννίνων, Φ.Σ Χημικού
Πάτρας, Φ.Σ Επιστήμης Υλικών Πάτρας,
Δήμος Αθηναίων, Δήμος Βριλησσίων, Δήμος Νίκαιας-Ρέντη, Δήμος Ν. Ηρακλείου, Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών
Δήμου Αθήνας, Εργατική Λέσχη Ν. Ιωνίας, Δημοτικό Σχήμα Ν. Ιωνίας “Εκτός Σχεδίου”, ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΚΕΕΡΦΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3
Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων Φοιτητών Ρεθύμνου
6μμ Εκδήλωση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
9μμ Γλέντι οικονομικής ενίσχυσης
ΚΕΕΡΦΑ ΒΟΛΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3, Θόλος, (Πανεπιστήμιο), 6,30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό
ΚΕΕΡΦΑ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΒΥΡΩΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3,
Πουρναρούσα ( Ευφράνωρος 10), 6.30μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλητές: Διονύσης Πανατζόπουλος, εκπαιδευτικός Ζ'ΕΛΜΕ, Κωνσταντής Καμπουράκης -Act up,
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
ΚΕΕΡΦΑ ΙΛΙΟΝ-ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Παρασκευή 13/3,
Πολιτιστικό Κέντρο Πετρούπολης, 7μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό
ΚΕΕΡΦΑ ΠΑΤΗΣΙΑ-ΓΑΛΑΤΣΙ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3, , Συνεταιριστικό καφενείο « Περιμπανού» ( Χατζηδάκη 9), 7μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
ΚΕΕΡΦΑ,
Λαμίν Καμπά, εκπρόσωπος κοινότητας Γουϊνέας
Θα προηγηθεί βιντεοπροβολή: «Παλικάρι: Λούης
Τίκας και η σφαγή του Λάντλου»
Οργανώνεται από την ΚΕΕΡΦΑ Πατησίων-Γαλατσίου και το Συνεταιριστικό Καφενείο «Περιμπανού”
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3, Πολύκεντρο 7μμ
Αντιφασιστική- Αντιρατσιστική εκδήλωση
Διοργανώνεται από: Δ' ΕΛΜΕ, Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος, ΡΗΞΗ και ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΕΕΡΦΑ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3, El Viaje( Κολοκοτρώνη 45),
8.30μμ
Ανοιχτή συζήτηση: 21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό
Θα ακολουθήσει βιντεοπροβολή : « Παλικάρι:
Λούης Τίκας και η σφαγή του Λάντλου»
ΚΕΕΡΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3, Νομική Σχολή, 7μμ
Το αντιφασιστικό κίνημα μπροστά στη δίκη της
Χρυσής Αυγής
Ομιλητές:
Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος – Πολιτική
Αγωγή στη Δίκη της Χρυσής Αυγής
Κώστας Τσιτσελίκης, πρόεδρος της ελληνικής
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αν. καθηγητής ΠΑ.ΜΑΚ
Μωυσής Καραμπεΐδης, δικηγόρος στη δίκη της
Μανωλάδας
Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης
ΚΕΕΡΦΑ ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ - ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ 3ΗΜΕΡΟ στο ASH IN ART (Ηρακλέους 10 - Νέος Κόσμος - έναντι Μετρό ΦΙΞ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 7μμ
21 Μάρτη, παγκόσμιος ξεσηκωμός ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό
Ομιλητές: Γιάννης Μαραβελάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
Γιώργος Zιόβας, ηθοποιός, Γιάννης Σπυρόπουλος,
EΡΤ open
ΠΕΜΠΤΗ 19/3 8.30μμ προβολή ταινίας
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3 8.30μμ προβολή ταινίας "Η
μάχη των σιδηροδρόμων” του Ρενέ Κλεμάν
Θα υπάρχει έκθεση φωτογραφίας καθόλη την
διάρκεια του 3ημέρου
ΠΕΜΠΤΗ 12/3, 9.30μμ Θέατρο Σημείο (πίσω από
την Πάντειο, Χαριλάου Τρικούπη 4)
σκηνική σύνθεση με τίτλο Under - κρυμμένες
φωνές
Θα ακολουθήσει συζήτησημε παρέμβαση της
ΚΕΕΡΦΑ για την οργάνωση της 21 Μάρτη

ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21 ΜΑΡΤΗ

Απάλλαξαν τον Κασιδιάρη
Με μία προκλητική απόφαση το δικαστήριο απάλλαξε τον αρχιτραμπούκο της Χρυσής Αυγής και εκπαιδευτή των ταγμάτων εφόδου Η. Κασιδιάρη
για τα χαστούκια που είχε δώσει στη Λιάνα Κανέλλη τον Ιούνιο του 2012
μπροστά στις κάμερες τηλεοπτικής εκπομπής, αφού πρώτα είχε ρήξει ένα
ποτήρι νερό στο πρόσωπο της Ρένας Δούρου.
Σύμφωνα με το Ρεπορτάζ της Εφημερίδας των Συντακτών (6/3): «Ο εισαγγελέας υιοθέτησε τον ισχυρισμό της υπεράσπισης ότι δεν στοιχειοθετείται η
κατηγορία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, αλλά για απλή σωματική βλάβη
και τελικά ζήτησε την παύση της ποινικής δίωξης γιατί δεν είχε ασκηθεί μήνυση εντός τριών μηνών. Το δικαστήριο συντάχθηκε με τον εισαγγελέα».
Το ρεπορτάζ του Δημήτρη Ψαρρά είναι αποκαλυπτικό «Το δικαστήριο,
προκειμένου να καταλήξει ότι επρόκειτο για «απλή» και όχι «επικίνδυνη»
σωματική βλάβη, βασίστηκε μεταξύ άλλων στην κατάθεση του ιδιώτη ιατροδικαστή Σωκράτη Τσαντήρη, τον οποίο κάλεσε ως μάρτυρα υπεράσπισης ο Κασιδιάρης. Ήταν ο ίδιος που τον Μάιο του 2014 είχε καταθέσει ότι
το μαχαίρωμα στον λαιμό μαθητή από 23χρονο χρυσαυγίτη στο Παλαιό
Φάληρο ήταν «επιφανειακό, αβαθές και δεν ασκήθηκε ιδιαίτερη πίεση»,
επομένως ο δράστης δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση. Όμως το σημαντικότερο ήταν ότι τόσο η πρόεδρος όσο και ο εισαγγελέας της έδρας την
περασμένη Παρασκευή δέχτηκαν να γίνει η δίκη με τους όρους που επιθυμούσε ο κατηγορούμενος. Όχι μόνον ανέχθηκαν τη θορυβώδη παρουσία
δεκάδων χρυσαυγιτών στο ακροατήριο και το προαύλιο, υπό την καθοδήγηση του βετεράνου στελέχους της ναζιστικής οργάνωσης Ιωάννη Βουλδή,
αλλά επέμεναν να διακόπτουν την κυρία Κανέλλη και τον συνήγορο της πολιτικής αγωγής Θεόδωρο Θεοδωρόπουλο κάθε φορά που επιχειρούσαν να
περιγράψουν την ουσία της υπόθεσης. «Δεν μας ενδιαφέρει τι προηγήθηκε
και τι επακολούθησε», ήταν η μόνιμη επωδός της έδρας».
Η προκλητική απόφαση απαλλαγής του Κασιδιάρη δείχνει ότι οι Χρυσαυγίτες έχουν ακόμα στηρίγματα μέσα στους κρατικούς θεσμούς. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ενόψει της δίκης της Χρυσής Αυγής, που ξεκινάει στις
20 Απρίλη στον Κορυδαλλό, το αντιφασιστικό αντιρατσιστικό κίνημα έχει
να δώσει τεράστιες μάχες για να επιβάλει ότι οι Χρυσαυγίτες δολοφόνοι θα
πληρώσουν για τα εγκλήματά τους και μαζί να επιβάλει το ξήλωμα όλων
όσων εξακολουθούν να τους κάνουν πλάτες σε αστυνομία και δικαιοσύνη.

Ανοιχτές Εκδηλώσεις- Συζητήσεις ΚΕΕΡΦΑ

Εξορμήσεις, πικετοφορίες με μουσική έκθεση φωτογραφίας και βιβλίου

ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ 21M
Κλείστε θέση στα
αντιφασιστικά πούλµαν
για Αθήνα από :
Γιάννενα: 7πµ Νοµαρχία, 6981065550
Βόλο: 8πµ Δηµαρχείο, 6974820870
Χαλκίδα: 6932735116

για Θεσσαλονίκη από:

Αλεξανδρούπολη:
8πµ Εργατικό Κέντρο, 6946438513
Κομοτηνή: 9πµ ΙΚΑ, 6978461825
Ξάνθη:
10πµ Πλ. Ελευθερίας, 6988944066
Γιαννιτσά:
11.30 Εργατικό Κέντρο, 6974541520

για Πάτρα από:

Zάκυνθο:
8πµ ΚΤΕΛ Ζακύνθου, 6985976076
Αγρίνιο:
9πµ ΚΤΕΛ Αγρινίου, 6948683248
Αμαλιάδα: 10πµ πρ. Τράπεζα Κύπρου,
6993045050
Πύργο:
9πµ σταθµός ΟΣΕ, 6982097029

για Χανιά από:

Ρέθυμνο:
11πµ Μαρίνα Ρεθύµνου, 6987917102
(απέναντι από τις φοιτ. εστίες του Ξενία)
Ηράκλειο:
8.30πµ Σταθµός ΚΤΕΛ, 6981351994

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3, ΗΣΑΠ, 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3, Παναγή
Τσαλδάρη, 6μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία Αγίου
Λαζάρου, 5μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3, πικετοφορία
από πλατεία Γαρδένιας, 7μμ
-ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία Γαρδένιας, 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, ΜΕΤΡΟ,
11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, κεντρική πλατεία, 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία Παγκρατίου, 11.30πμ

ΚΥΨΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Φωκίωνος
Νέγρη, 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3,Λαϊκή Πανόρμου
, 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, ΗΣΑΠ,11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3,Λαϊκή , 11πμ
ΝΙΚΑΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πλατεία Μέμου,
12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πλ.Σωτήρος,
11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, πλατεία, 12μες
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
-ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πλατεία Πατριάρχου, 12μες
-ΠΕΜΠΤΗ 20/3, Πλατεία Πατριάρχου, 6μμ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πλατεία Συμηριώτη, 12μες
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3 Σωτήρος,
11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πεζόδρομος,
12μες
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πλ. Άνω Λιοσίων, 12μες
ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Αγορά, 11πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3,Λιοντάρια , 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3, Πεζόδρομος
Μιχαήλ Αγγέλου, 11πμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/3,Πάρκο Ακαδημία
Πλάτωνος, 11.30πμ

ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 21 ΜΑΡΤΗ

ΑΣΚΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3, 12μες, μέρα δράσης -εξόρμηση
με μικροφωνική και έκθεση φωτογραφίας
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3, 2μμ, αίθουσα γραμμικού σχεδίου
Να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης-στη
φυλακή οι νεοναζί
21 Μάρτη παγκόσμια μέρα δράσης
Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός,Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Ναζίρ Γκασεμί, πολιτικός πρόσφυγας

ΝΟΠΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3, 4μμ
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3, Μέρα δράσης
με μικροφωνική στο προαύλιο
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΡΙΤΗ 17/3
ΚΕΕΡΦΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 19/3
Αντιφασιστικό μονοήμερο στο Πανεπιστήμιο
Ρεθύμνου στο δρόμο για τις 21 Μάρτη

ΜΕΡΕΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Άγιος Σάββας Πέμπτη 12/3, 12μες
Αγλαΐα Κυριακού Παρασκευή 13/3, 8πμ
Γεννηματάς Παρασκευή 13/3, 10πμ
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Πέτρος
Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Α

υτές τις μέρες ο Σαμαράς έχει εξαπολύσει μία ρατσιστική εκστρατεία
για να εμποδίσει το κλείσιμο των
στρατοπέδων συγκέντρωσης, με κινδυνολογία που στοχοποιεί τους μετανάστες
και τους πρόσφυγες ως εγκληματίες.

21 Μάρτη

Θα είμαστε όλοι

Η πραγματικότητα είναι ότι εγκληματικές ήταν οι ρατσιστικές πολιτικές που
κλείσανε τα σύνορα, που οδήγησαν σε
πνιγμό γυναίκες και παιδιά, που έφτασαν
μέσα στον τελευταίο μήνα να έχουμε τέσσερις νεκρούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα αστυνομικά τμήματα. Δεν
υπάρχει περιθώριο υποχώρησης όπως
βλέπουμε από τον κ. Πανούση αυτές τις
μέρες. Το κλείσιμο των στρατοπέδων
συγκέντρωσης είναι μονόδρομος και οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι. Και αν
υπάρχει θέμα στέγασης λύνεται με το να
υπάρξουν δομές φιλοξενίας στους Δήμους και ενίσχυσή τους όπου υπάρχουν.

Εκστρατεία φόβου
Η κινδυνολογία φτάνει στο σημείο να
μας λένε ότι θα πρέπει να φοβόμαστε γιατί οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα
πλημμυρίσουν ξανά τους δρόμους. Αυτή η
εκστρατεία φόβου πρέπει να σταματήσει.
Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού έστειλε
το μήνυμα ότι στα μνημόνια, στις πολιτικές της φτώχειας, της ανεργίας και της
πείνας πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη.
Ταυτόχρονα χρειάζεται να γυρίσουμε την
πλάτη στα ρατσιστικά μνημόνια που εφαρμόσανε για να αποπροσανατολίσουνε.
Άρα καμία υποχώρηση, κανένα βήμα πίσω, να κλείσουν τώρα τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Δεν θέλουμε σπατάλες δισεκατομμυρίων για να χτίζονται Αμυγδαλέζες και τέτοια κολαστήρια.
Δεν θέλουμε πολεμικούς εξοπλισμούς
και χαμένες ζωές στη Μ. Ανατολή, στην
Ασία και στην Αφρική. Αυτή τη στιγμή
στην Ευρώπη υπάρχει ένα κύμα ισλαμοφοβίας με πρωτοφανή ένταση. Κάθε μουσουλμάνος στοχοποιείται ως τζιχαντιστής
και ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις στο Σαρλί
Εμπντό και την Κοπεγχάγη. Εξαπολύουν
ένα κύμα ρατσισμού που θυμίζει αυτά που
έκανε ο Χίτλερ στο Μεσοπόλεμο. Τότε
έδειχναν τους Εβραίους, σήμερα δείχνουν
τους Μουσουλμάνους.
Γι’ αυτό τονίζουμε ότι η 21 Μάρτη είναι
μία διεθνής μέρα δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού. Στο Φέργκιουσον των ΗΠΑ οι οικογένειες των θυμάτων
της ρατσιστικής βίας της αστυνομίας διαδηλώνουν μαζί μας. Επίσης στο Λονδίνο,
το Παρίσι, το Άμστερνταμ, τη Βιέννη, τη
Ρώμη, τη Λευκωσία. Στέλνουμε το μήνυμα ότι είμαστε κατά της ρατσιστικής Ευρώπης Φρούριο, κατά του κύματος ισλαμοφοβίας. Τους ενόχους να τους αναζητήσουμε στο γαλλικό ιμπεριαλισμό που
στέλνει στρατό στο Μαλί και στη Συρία
και στις επεμβάσεις που δημιουργούνε
στρατιές προσφύγων και μεταναστών.

Συνέντευξη τύπου για την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού και
φασισμού στις 21 Μάρτη, τα συλλαλητήρια που διοργανώνονται σε
δεκάδες πόλεις, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και την επερχόμενη
δίκη της Χρυσής Αυγής, διοργάνωσε η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο
Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) την Πέμπτη 5 Μάρτη στο
αμφιθέατρο του 9,84 στο Γκάζι.
Στην Αθήνα το συλλαλητήριο θα γίνει στην Ομόνοια στις 2μμ και θα
ακολουθήσει μεγάλη συναυλία στο Σύνταγμα στις 4μμ με τους: Σπύρο

Γραμμένο, Στάθη Δρογώση, Αλέξη Kαλοφωλιά, Ιllegal operation, 307
JAM SQUAT, Mistah Rude + Tiny Jackal, Radio Sol, Jerome Kaluta,
Muchatrela, Αδέσποτες Σκύλες.
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου μας καλεί «Να είμαστε όλοι εκεί
ενάντια στο φασισμό και το ρατσισμό»!
Συλλαλητήρια καλούνται στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα Βενιζέλου
στη 1μμ, Παγκρήτιο στα Χανιά στην Πλατεία Αγοράς στη 1μμ και στη
Πάτρα στην Πλατεία Γεωργίου στις 11πμ.

Παύλος Αντωνόπουλος

Γιάννης Λευκιμιάτης

μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ

εκ μέρους της ΠΟΣΠΕΡΤ

Με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ καλούμε όλους
21 μήνες στον αγώνα ενάντια στο “μαύρο” είμαι σε θέση να σας διαβετους εργαζόμενους να κατέβουν στις συγκεντρώσεις που γίνονται
βαιώσω ότι όλοι οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ είμαστε μαζί κατά
στις 21 Μάρτη. Τους καλούμε να συμμετέχουν στην εκδήλωση που θα
του ρατσισμού, συμμετέχουμε σε όλα τα συλλαλητήρια που έχουν γίνει.
γίνει στο Σύνταγμα το μεσημέρι.
Αλλά και έμπρακτα έχουμε τα μικρόφωνά μας ανοιχτά (ραδιοφωνικά και
Θέλω να σας ενημερώσω ότι μία εβδομάδα πριν γυρίσαμε από το
ΕΤ3) για να αναδείξουμε τα προβλήματα του ρατσισμού και να δίνουμε
Κομπάνι, όπου πήγαμε για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας και
βήμα σε αντιφασιστικές φωνές.
την αλληλεγγύη μας στους Κούρδους μαχητές που αγωνίζονται εκεί
Οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ βρεθήκαμε στα συλλαλητήρια
για ελευθερία και γη. Η αντιπροσωπεία που
των μεταναστών της Γενικής Ανακύκλωπήγε ήταν από συλλόγους Πρωτοβάθμιας
σης στον Ασπρόπυργο, για να πάρουν τα
και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είδαμε
δεδουλευμένα τους. Η υποδοχή που τύαπό κοντά τους λόγους και τις αιτίες που
χαμε από αυτούς τους ανθρώπους μας
ξεκληρίζουν τον κόσμο και τον αναγκάζουν
συγκίνησε.
να γίνει πρόσφυγας και μετανάστης.
Μέσα από το πρόγραμμά μας αναδείΤα αίτια που δημιουργούν όλη αυτή την
ξαμε τις άθλιες συνθήκες κράτησης των
Εκ μέρους των ανθρώπων των Τεχνών θέλω να κααθλιότητα στον πλανήτη είναι πολύ συγκεπροσφύγων στα στρατόπεδα συγκένλέσω
σε μία μεγάλη συμμετοχή στην 21η Μαρτίου. Είκριμένα. Άνθρωποι αναγκάζονται να αφήτρωσης που τολμούν να τα λένε κέντρα
ναι η ώρα κάθε μεταναστευτική κοινότητα, αντιρατσινουν τα σπίτια τους και τις οικογένειές
φιλοξενίας, που φτάνουν να πεθαίνουν
στική συλλογικότητα, που βρίσκεται απέναντι στους
τους για να εξασφαλίσουν τουλάχιστον την
από την πολλή φιλοξενία, όπως και στα
φασίστες να βγει μαζικά έξω. Θέλουμε με τη μεγαλύεπιβίωσή τους και δεν είναι δυνατόν να δέαστυνομικά τμήματα και στα Φαρμακοτερη δυνατή συμμετοχή να πετύχουμε τη μεγαλύτερη
χονται αυτή τη ρατσιστική βία από διάφονήσια.
δυνατή πίεση.
ρες πλευρές, που κατα κύριο λόγο καθοΕίμαι εξουσιοδοτημένος τόσο από το
Οι άνθρωποι των Τεχνών τα τελευταία δύο χρόνια
δηγούνται και καθορίζονται από τις πολιτιΔΣ της ΠΟΣΠΕΡΤ όσο και από όλους
έχουν συμμετάσχει σε πολλές δραστηριότητες. Έχουκές της ΕΕ. Πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι
τους συναδέλφους συναγωνιστές μου,
με εδραιώσει τα τελευταία δύο χρόνια ένα νέο είδος
πρέπει να είναι μπροστά σε αυτόν τον αγώνα πω ότι στις 21 Μάρτη στις 2μμ όλοι
πολιτισμικού και καλλιτεχνικού ακτιβισμού κατά του
να κατά του ρατσισμού και του φασισμού.
οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ
ρατσισμού και του φασισμού. Και φέτος διοργανώνεΕιδικά για τις 21 Μάρτη πιστεύουμε ότι το
θα είμαστε στην Ομόνοια, για να διαδηται το φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών που θα γεμίσει
κάλεσμά μας θα έχει ανταπόκριση ιδιαίτελώσουμε μαζί, για να κλείσουν τα στρατην Αθήνα για ένα δεκαήμερο με δράσεις με επίκενρα σε αυτές τις συνθήκες που υπάρχουν
τόπεδα συγκέντρωσης, για να απαιτήτρο το θέατρο Εμπρός. Στις 21/3 έχουμε προσυγκένστη χώρα μας.
σουμε άσυλο για τους πρόσφυγες, νοτρωση στο θέατρο Εμπρός και συμμετοχή στην πομιμοποίηση των μεταναστών και ιθαγέρεία στην Ομόνοια.
νεια για όλα τα παιδιά.

Βασίλης Κουκαλάνι

σκηνοθέτης-ηθοποιός

εκεί

Για τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Θανάσης Καμπαγιάννης

Τζαβέντ Ασλάμ επικεφαλής της

Πακιστανικής Κοινότητας Ελλάδος η ΕΝΟΤΗΤΑ

Ό

ταν πήγαμε για πρώτη φορά στην Αμυγδαλέζα μετά το θάνατο του Μοχάμεντ Ναντίμ, τότε ο κ. Πανούσης είπε ότι η Αμυγδαλέζα θα κλείσει αμέσως. Θέλω να του θυμίσω ότι
έχουν περάσει τρεις εβδομάδες. Έχουν ήδη πεθάνει εφτά άνθρωποι και δεν μπορούμε να σηκώσουμε άλλον νεκρό.
Θέλω να ρωτήσω, δεν είναι έγκλημα να μπαίνει
κάποιος μέσα στα στρατόπεδα υγιής και να βγαίνει
άρρωστος; Δεν είναι έγκλημα η ΕΕ και το ΝΑΤΟ να
κάνουν πόλεμο στη χώρα του και να τον αναγκάζουν να φύγει από ’κει για να παραμείνει ζωντανός
και τον βάζουν 2,5 χρόνια μέσα στην Αμυγδαλέζα;
Υπάρχουν άνθρωποι, όπως ο Μοχάμεντ Ασφάκ,
που πέθανε γιατί παρακαλούσε τους αστυνομικούς
να του φέρουν γιατρό. Τα τελευταία λόγια του Μοχάμεντ Ναντίμ πριν αυτοκτονήσει ήταν ότι “κάθε
μέρα με σκοτώνουν γι' αυτό σήμερα θα πεθάνω”.
Μας λένε ότι αν κλείσουν τα στρατόπεδα θα
πλημμυρίσουμε με εγκληματίες. Και ρωτάω. Δεν εί-

ναι εγκληματικότητα να πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι
μέσα στα στρατόπεδα, να χάνουν την υγεία τους ή
να μένουν ανάπηροι; Όλοι αυτοί μένανε σε κάποια
σπίτια. Τους έπιασε ο Ξένιος Δίας έξω από τα σπίτια τους και τους έβαλε στα στρατόπεδα.
Πάντα λέγαμε δημόσια ότι όλες οι επιθέσεις που
έγιναν τα τελευταία χρόνια από τη Χρυσή Αυγή σε
μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας ήταν με τη στήριξη της κυβέρνησης, για αυτό για τρία χρόνια δεν συνέλαβαν κανέναν φασίστα. Τώρα που έρχεται η δίκη
της Χρυσής Αυγής πιστεύω ότι θα υπάρξει Δικαιοσύνη και θα καταδικαστούν όλοι αυτοί, όπως λέει το
πόρισμα του εισαγγελέα, ως εγκληματική συμμορία.
Ζητάμε να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Δικαιοσύνη για τα θύματα της Χρυσής Αυγής.
Δικαιοσύνη για όσους πέθαναν στα στρατόπεδα ή
κόλλησαν αρρώστιες. Όλοι αυτοί πρέπει να αποζημιωθούνε. Γι' αυτό καλώ όλες τις κοινότητες, τους
φορείς, κάθε άνθρωπο στις 21 Μάρτη στην Ομόνοια στις 2μμ. Γιατί χωρίς αγώνα στο δρόμο δεν
υπάρχει Δικαιοσύνη.

Λαμίν Καμπά

Λευτέρης Παπαγιαννάκης

Κοινότητα Γουϊνέας

πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών Δήμου Αθήνας

Η κοινότητά μας έχει ένα θύμα
του ρατσισμού αυτή τη στιγμή, τον
Μοχάμεντ Καμαρά.
Πέθανε μέσα στα χέρια του κράτους, το οποίο όμως δεν θέλει να
αναλάβει την ευθύνη. Ζητάμε βοήθεια για να στείλουμε τη σωρό του
νεκρού στην πατρίδα του. Αυτή είναι
μία άλλη μορφή φασισμού. Ενα παιδί να παραπονιέται ότι πονάει μέσα
στο κελί και η αστυνομία να αδιαφορεί. Τον πήγαν στο νοσοκομείο με
περιπολικό και μέχρι να φτάσει είχε
ήδη πέσει σε κώμα. Μετά από δύο
μέρες πέθανε. Αυτό σημαίνει ότι το
2015 η ανθρώπινη ζωή δεν έχει αξία.
Όλα αυτά είναι ο ρατσισμός. Γι' αυτό πρέπει να μας βοηθήσετε, να
βγείτε όλοι το Σάββατο 21 Μάρτη
και εμείς θα προσπαθήσουμε εκείνη
τη μέρα να ξεσηκώσουμε όλους
τους μετανάστες.

Κ
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21 Μάρτη

Επιμέλεια - Κατερίνα Θωίδου

Ο Δήμος Αθήνας στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής δράσης
για την 21η Μάρτη συμμετέχει υλικά και ηθικά.
Το ΣΕΜ έχει πάρει πρωτοβουλία να συντονίσει τις μεταναστευτικές κοινότητες. Ο Δήμος θα διευκολύνει και υλικοτεχνικά στην οργάνωση της ημέρας αυτής και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε συμμετοχή. Είναι δεδομένη η βούληση του
Δήμου να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις.

Αμπουζέντ Μουμπάρακ
Αιγύπτιος ψαράς, θύμα παραλίγο
δολοφονικής επίθεσης της Χρυσής
Αυγής στο Πέραμα
Εγώ ήρθα από την Αίγυπτο με σύμβαση εργασίας για να
δουλέψω σε ψαράδικο και παραλίγο να χάσω τη ζωή μου.
Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια από τότε και δεν έχω
δικαιωθεί. Περιμένω να ξεκινήσει η δίκη της Χρυσής Αυγής για
να βρω Δικαιοσύνη.

αταγγελίες βασανισμών κατά τον εγκλεισμό
τους στα στρατόπεδα έκαναν στη διάρκεια της
Συνέντευξης Τύπου ο Μοχάμεντ Σαμπίρ και ο Νταούντ Αχμέτ, που μόλις βγήκαν από την Αμυγδαλέζα.
Ο Μ. Σαμπίρ έμεινε 9 μήνες. «Δεν μας θεωρούσαν ανθρώπους», είπε. «Αν ζητάγαμε ένα ντεπόν
περνάγανε εβδομάδες. Ζήταγα γιατρό γιατί είχα
πρόβλημα με το χέρι μου και πέρασε ενάμισης μήνας. Τώρα το χέρι μου είναι κατεστραμμένο. Δεν
μας άκουγε κανείς. Κόλλησα και φυματίωση γιατί
δεν υπήρχε καθαριότητα. Ζούσαμε μαζί με ποντίκια και κατσαρίδες. Τώρα πρώτη φορά μπήκαν να
καθαρίσουν και κάποιοι γιατροί μπήκαν μέσα για

να εξετάσουν τους κρατούμενους. Τώρα μου δώσανε ένα χαρτί και μου είπαν να δίνω παρών στο
αστυνομικό τμήμα. Όμως δεν μπορώ να βρω δουλειά με αυτό το χαρτί αν πρέπει να πηγαίνω στο
αστυνομικό τμήμα».
«Έμεινα στην Αμυγδαλέζα 18 μήνες», είπε ο
Νταούντ Αχμέτ. «Με χτύπησαν πάρα πολύ, πολλές
φορές. Μετά με πήγαν στο αεροδρόμιο και με χτύπησαν και ’κει. Είχα Ραμαζάνι και με ανάγκαζαν με
το ζόρι να πιω νερό. Μέσα στην Αμυγδαλέζα δεν
μπορούσαμε να πάρουμε τηλέφωνο, δεν είχαμε
ρούχα και παπούτσια. Από το ξύλο για 10 μέρες
δεν μπορούσα ούτε να φάω, αλλά κανείς δεν μου
έδινε σημασία».

Δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή του αντιφασιστικού
κινήματος στη Δίκη της Χρυσής Αυγής.

Σ

αν δικηγόροι που θα συμμετάσχουμε ως Πολιτική Αγωγή στη
δίκη της Χρυσής Αυγής, θέλουμε
να δηλώσουμε το παρών στις αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές εκδηλώσεις που θα γίνουν στις 21 Μάρτη, γιατί
θεωρούμε ότι ο φασισμός δεν παλεύεται μονάχα στις δικαστικές αίθουσες.
Έχουμε κάνει τον τελευταίο καιρό
πλήθος παρεμβάσεων σε σχέση με τον
ταχύτερο προσδιορισμό της επικείμενης δίκης. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι
η δίκη αυτή πρόκειται να ξεκινήσει μετά
την παρέλευση του 18μηνου προφυλάκισης και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα
ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής, ο
Μιχαλολιάκος, ο Λαγός, ο Παππάς πρόκειται να απελευθερωθούν στα τέλη
του Μάρτη. Η απελευθέρωσή τους πριν
καθίσουν στο εδώλιο στέλνει ένα λάθος
μήνυμα, συνιστά αποτυχία των κρατικών μηχανισμών και της δικαστικής
εξουσίας να σταματήσουν τη δράση
της Χρυσής Αυγής. Με δεδομένο αυτό
η νέα παρέμβαση που κάνανε οι δικηγόροι της πολιτικής αγωγής την τελευταία εβδομάδα με επιστολή στον
υπουργό Δικαιοσύνης και σε όλους
τους αρμόδιους φορείς, είναι σε σχέση
με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες
πρόκειται να διεξαχθεί η δίκη και αφορά πρώτα και κύρια τον τόπο διεξαγωγής της. Ζητάμε να μην διεξαχθεί η δίκη στον Κορυδαλλό. Να γίνει κανονικά
στο Εφετείο της Αθήνας. Δεν υπάρχει
κάποιος λόγος για να γίνει η συγκεκριμένη δίκη στον Κορυδαλλό, πέραν του
να τύχουν οι κατηγορούμενοι Χρυσαυγίτες της προστασίας, μέσα στο ζεστό
κουκούλι του κράτους. Η μεγάλη πλειοψηφία των κατηγορούμενων δεν πρόκειται να είναι προφυλακισμένοι κατά
τη διάρκεια της δίκης.
Συνιστά μία πρωτοτυπία το συγκεκριμένο γεγονός. Το ότι δηλαδή είμαστε οι
συνήγοροι της Πολιτικής Αγωγής αυτοί
οι οποίοι ζητάμε τη μη διεξαγωγή της
δίκης στον Κορυδαλλό και όχι οι συνήγοροι της υπεράσπισης. Μέχρι σήμερα
αυτό το οποίο γνωρίζαμε είναι ότι οι
συνήγοροι της υπεράσπισης είναι αυτοί
οι οποίοι υποδηλώνανε τον κίνδυνο να
διεξάγονται τέτοιου τύπου δίκες με
όρους στρατοδικείου και ειδικών συνθηκών κράτησης, με μειωμένη προσβασιμότητα και δημοσιότητα. Αυτό δείχνει
την ιδιαιτερότητα αυτής της δίκης. Το
γεγονός δηλαδή ότι οι Χρυσαυγίτες
τρέμουν τη δημοσιότητα του ακροατήριου. Από τη δική μας μεριά θα επιμείνουμε στη διεξαγωγή της δίκης στην
αίθουσα εκδηλώσεων του εφετείου που
είναι επαρκέστατη.
Ο Αλέξης Τσίπρας λίγες μέρες μετά

τη σύλληψη των ηγετών της Χρυσής
Αυγής, ως ηγέτης τότε της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, είχε δηλώσει ότι θα
πρέπει να αφεθεί η Δικαιοσύνη να κάνει
απερίσπαστη το έργο της. Είναι αλήθεια ότι δεν έχει υπάρξει καμία παρέμβαση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και
της κυβέρνησής του, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη δίκη. Η μοναδική παρέμβαση ήταν αυτή της Ζωής Κωνσταντοπούλου, προέδρου της Βουλής, για την
παρουσία των ηγετών της Χρυσής Αυγής στην πρώτη κοινοβουλευτική συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι υπήρχε
νόμιμη απόφαση της εισαγγελέως των
φυλακών για τη μη παρουσία των βουλευτών της Χρυσής Αυγής στη συγκεκριμένη κοινοβουλευτική διαδικασία.

Θύλακες της Χ.Α.
Οι παρεμβάσεις που αξιώνουμε από
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τη δίκη
της Χρυσής Αυγής δεν είναι προς αυτή
την κατεύθυνση. Δεν είναι προς την κατεύθυνση της καταπάτησης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης όπως ήταν
αυτό το οποίο έπραξε η πρόεδρος της
βουλής. Ζητάμε από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Πανούση να ξεκαθαρίσει τους θύλακες της
Χρυσής Αυγής που υπάρχουν μέσα
στην αστυνομία, γιατί δεν είναι δυνατόν
τα θύματα να έχουν δίκαιη δίκη τη στιγμή που τα αστυνομικά τμήματα είναι
ακόμα γεμάτα από τους συνεργάτες
των νεοναζί.
Αυτή είναι μία παρέμβαση η οποία είναι νόμιμη και είναι μέσα στα καθήκοντα της εκτελεστικής εξουσίας και την
αξιώνουμε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι δυνατόν να γίνει δίκαιη
δίκη για τα θύματα τη στιγμή που ο Γιοβανίδης, ο διοικητής του τμήματος
ασφαλείας της Νίκαιας εξακολουθεί να
είναι εν ενεργεία αστυνομικός και συγκεκριμένα να δουλεύει στην υποδιεύθυνση ασφάλειας Πειραιά. Πώς είναι
δυνατόν να υπάρχει δίκαιη δίκη για τα
θύματα τη στιγμή που ο Γιοβανίδης
εξακολουθεί να είναι στη θέση του και
στην πραγματικότητα προαχθής;
Καλούμε φυσικά και την Πρόεδρο
της Βουλής να λάβει πρωτοβουλίες σε
συμφωνία με τις δημοκρατικές της
ευαισθησίες, ξεκαθαρίσματος του κρατικού μηχανισμού, των πολιτικών αξιωματούχων όπως του Μπαλτάκου που
ήταν σε απευθείας συνεννόηση με τη
ναζιστική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Αυτές είναι πρωτοβουλίες που τις αξιώνουμε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ
και από τους πολιτειακούς μηχανισμούς. Αυτή είναι η απαίτηση του αντιφασιστικού κινήματος.

σελ. 10-11 εργατικη αλληλεγγυη
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Tα πρώτα μέτρα της κυβέρνησης

Κείμενα: Γίωργος Πίττας

Πως απαντάμε στην ανθρωπιστική κρίση
Το νομοσχέδιο δεν απαντάει

Δωρεάν Υγεία για όλους

Κ

Η

αι μόνο η κοστολόγηση των 220
εκατομμυρίων ευρώ (το 1/10 από
τα 2 δις ευρώ που είχε ανακοινώσει ο
Τσίπρας τον περασμένο Σεπτέμβρη
στο πρόγραμμα της ΔΕΘ) στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για την ανθρωπιστική κρίση είναι ενδεικτική του
μεγέθους του κουρέματος που έχουν
υποστεί από την τρόικα οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η παροχή δωρεάν ρεύματος ως 3.600
kwh ανά έτος (δηλαδή περίπου το
1/4 μιας μέσης ετήσιας κατανάλωσης), αλλά για λίγους. Σύμφωνα με
τις τελευταίες διευκρινίσεις της
υπουργού Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θ. Φωτίου η έκπτωση θα παρέχεται
σε δικαιούχους «με πραγματικό (όχι
τεκμαρτό) εισόδημα έως 400 ευρώ
τον μήνα (4.800 ευρώ το χρόνο) για
τετραμελή οικογένεια και 6.000 ευρώ
τον χρόνο για οικογένειες με τρία
παιδιά και πάνω», ενώ «δεν θα αποκλείονται περιπτώσεις μονογονεϊκών
οικογενειών και μεμονωμένων ατόμων». Επίσης προβλέπεται επανασύνδεση του κομμένου ρεύματος με
ρύθμιση (και όχι διαγραφή) των ληξιπρόθεσμων χρεών. Υπολογίζεται από
το υπουργείο ότι αυτά τα μέτρα
αφορούν περίπου 150.000 νοικοκυριά. Θυμίζουμε ότι στο κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ έχουν ενταχθεί
600.000 νοικοκυριά, ενώ στη ΔΕΘ ο
Τσίπρας αναφερόταν σε 300.000 νοικοκυριά.

Επιδοτήσεις
Για την στέγαση προβλέπεται επιδότηση ενοικίου μέχρι 70 ευρώ το
άτομο (και 220 ευρώ για πολυμελή οικογένεια) για 30.000 νοικοκυριά. Η
επιδότηση θα πηγαίνει κατευθείαν
στον… ιδιοκτήτη και όχι τον ενοικιαστή. (Το Πρόγραμμα της ΔΕΘ υποσχόταν επανίδρυση του Οργανισμού
Εργατικής Εστίας, με “αξιοποίηση των
παλιών εγκαταλελειμμένων κτιρίων
και κλειστών ξενοδοχείων” με στόχο
“εξασφάλιση σε πρώτη φάση 25.000
διαμερισμάτων, με την επιδότηση του
ενοικίου στα 4 ευρώ ανά τμ”).
Για την σίτιση θα παρέχονται “εκπτωτικά κουπόνια ή άλλος ηλεκτρονικός τρόπος” με εκκλήσεις «στα καταστήματα σε κάθε περιοχή να συμβάλλουν, να δώσουν κάποιες εκπτώσεις». Πρόσβαση σε αυτά δεν θα
μπορούν να έχουν όσοι υπάγονται σε
προγράμματα που τρέχουν από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Βοηθείας για τους
Απόρους και από τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με την Θ. Φωτίου, οι δικαιούχοι είναι πιθανό να ανέρχονται
σε 170.000 οικογένειες
Όσον αφορά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κυβέρνηση
ανανεώνει την ρύθμιση της προηγούμενης κυβέρνησης για κατ'
εξαίρεση κάλυψη σε είδος για ένα
χρόνο σε όσους έχουν τουλάχιστον
50 ένσημα στο ΙΚΑ. Όμως δεν καταργούνται οι διατάξεις του νόμου
Βρούτση με τις οποίες τα ελάχιστα
ένσημα για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είχαν αυξηθεί
από τα 50 στα 100 ανά έτος. Aνανεώνονται επίσης οι ρυθμίσεις για κάλυψη σε είδος της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανέργων 29-55
ετών (εξαιρώντας μεγάλο κομμάτι
αναλόγως με την ηλικία και τα ένσημα που έχουν) και η για ένα χρόνο
κάλυψη των ασφαλισμένων σε ΟΓΑ,
ΕΤΑΑ και ΟΑΕΕ που σταμάτησαν να
εργάζονται, εφόσον ρυθμίζουν τις
οφειλές τους.
Από τα μέτρα που περιλάμβανε ο
λεγόμενος «πρώτος πυλώνας» για
την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ στη ΔΕΘ δεν περιλαμβάνονται
στο νομοσχέδιο: Ο 13ος μισθός για
συνταξιούχους κάτω των 700 ευρώ
που έχει ανακοινωθεί για τα Χριστούγεννα 2015. Η ειδική κάρτα μετακίνησης στα κρατικά μέσα μεταφοράς. Η
κατάργηση της εξίσωσης του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο
θέρμανσης και κίνησης που έχει ανακοινωθεί για τον Οκτώβρη.

Στέγαση

παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους
όσους την έχουν ανάγκη βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας
της ανθρωπιστικής κρίσης. Για
να γίνει αυτό, δεν φτάνει απλά
να εξαγγείλει κανείς την κατάργηση του 5ευρου ή την ελεύθερη πρόσβαση έστω ενός κομματιού του πληθυσμού σε αυτά.
Χρειάζεται να υπάρχουν νοσοκομεία και δομές ικανές να
υποδεχτούν τον κόσμο. Δεν γίνεται η αναμονή στα επείγοντα
στις εφημερίες να κρατάει δεκάωρα. Δεν γίνεται το κλείσιμο
ραντεβού για εξέταση ή θεραπεία στα εξωτερικά ιατρεία να
γίνεται σε βάθος μηνών ακόμα
και ετών. Δεν γίνεται να περιμένεις μια αιωνιότητα για να φτάσεις στο κοντινότερο νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Χρειάζονται άμεσα μέτρα:
Πρώτο μέτρο, το άνοιγμα
όλων όσων κατάφεραν να κλείσουν ή να σμπαραλιάσουν μέσα στην προηγούμενη πενταετία οι Λοβέρδοι και οι Γεωργιάδηδες: Τα δεκάδες νοσοκομεία,
κλινικές και Κέντρα Υγείας του
ΕΣΥ. Τα δεκάδες νοσοκομεία,
ιατρεία και δομές του ΕΟΠΥΥ.
Τις δεκάδες δομές που αφορούν στην Πρόνοια, την Ψυχική
Υγεία, την Απεξάρτηση και την
επανένταξη από τα ναρκωτικά,
τα Άτομα με Αναπηρία.

Χιλιάδες άστεγοι έβγαλαν και το φετινό
χειμώνα στους δρόμους της Αθήνας. Κάποιοι άλλοι όχι, όπως ο άστεγος που πέθανε προσπαθώντας να ζεσταθεί έξω από το Γηροκομείο.
Μόνο οι τέσσερις συστημικές τράπεζες. Εθνική, Πειραιώς, Αlpha και
Eurobank έχουν στην κατοχή τους 9.200 ακίνητα, αξίας 7,2 δις ευρώ.
Μόλις πριν δύο χρόνια συστάθηκε «Εταιρεία Αξιοποίησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας» που υπολόγισε τα ακίνητα της Εκκλησίας σε 800 ακίνητα, (ένα από αυτά το πρώην υπουργείο Παιδείας) χωρίς να υπολογίζεται
η περιουσία των μητροπόλεων, ιερών μονών και ενοριών. Δεκάδες ξενοδοχεία μένουν κλειστά. Χιλιάδες είναι τα εγκαταλειμμένα κτίρια της Αθήνας και χιλιάδες τα κτίρια που ανήκουν σε άλλους φορείς του δημοσίου.
Το 1/100 από αυτά αν μπορούσε να δοθεί για ξενώνες ή κατοικίες
θα μπορούσε να στεγάσει όλους τους αστέγους, τους μετανάστες
που βγαίνουν από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας,
τους πρόσφυγες που φθάνουν κατατρεγμένοι στην πόλη. Πρόκειται
για απλά δραστικά μέτρα που δεν έχουν ανάγκη τις πενταροδεκάρες
των ΕΣΠΑ που λυμαίνονται κάθε λογής εταιρίες - «ΜΚΟ».
Η επανίδρυση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και του Οργανισμού Εργατικής Εστίας (που είχε φέρει και με νομοσχέδιο ο ΣΥΡΙΖΑ
πριν δύο περίπου χρόνια), μπορεί να εξασφαλίσει χιλιάδες κατοικίες,
όπως έκανε εδώ και πάνω από μισό αιώνα.

Δεύτερο μέτρο, η στήριξη
των εργαζόμενων που δίνουν
καθημερινή μάχη για να κρατήσουν ζωντανά τα νοσοκομεία.
Με προσλήψεις όλων όσων
απολύθηκαν και στελέχωση
των υπόλοιπων 15.000 κενών
θέσεων εργασίας με μόνιμο
προσωπικό (και όχι καλύπτοντας τις τρύπες επιβάλλοντας
μαθητεία στους νοσηλευτές,
όπως προαναγγέλλει ο νέος
υπουργός Υγείας). Άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων από
υπερωρίες και εφημερίες
στους γιατρούς και όλους τους
εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι επί μήνες.
Τρίτο μέτρο, η αύξηση των
λειτουργικών δαπανών για τα
νοσοκομεία που μέσα στα τέσσερα τελευταία Μνημονιακά
χρόνια μειώθηκαν 60% -και όχι
εντολές για νέες μειώσεις όπως
αυτή που έδωσε ο νέος Υπουργός Υγείας να περικοπούν το
Μάρτιο 51% οι μηνιαίοι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων.

Εξοπλισμός
Τέταρτο μέτρο, έκτακτα κονδύλια για αγορά οχημάτων,
υλικοτεχνικού εξοπλισμού και
μηχανημάτων για διάγνωση και
θεραπεία, τομείς τους οποίους
λυμαίνεται ο ιδιωτικός τομέας.
Σε όλη την επικράτεια υπάρχουν μόλις 26 μηχανήματα
ακτινοβολίας για τον καρκίνο
στα δημόσια νοσοκομεία την
στιγμή που στον πληθυσμό
αναλογούν 60. Ετσι, το κενό
καλύπτεται από 11 μηχανήματα
ιδιωτικών κλινικών και νοσοκομείων. Τα ραντεβού που καθυστερούν στο δημόσιο, σπρώχνουν τον κόσμο στους ιδιώτες, όπως συμβαίνει κατά κόρο
με τις διαγνωστικές εξετάσεις.
Πέμπτο μέτρο, φθηνό φάρμακο για όλους. Η «συμμετοχή
των ασφαλισμένων στα φάρμακα με εισοδηματικά κριτήρια με
σκοπό να προστατεύσουμε
τους αδυνάτους» που εξήγγειλε
ο Κουρουμπλής, θυμίζει ό, τι
έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τις κρατήσεις
υπέρ αδυνάτων όπου το φτωχό
κομμάτι του πληθυσμού βαφτίζεται «προνομιούχο» προκειμένου να πληρώνει το φτωχότερο.

Φορολογήστε
τους πλούσιους

Πρόσβαση
στην Ενέργεια

«Μ

α που θα βρεθούν τα λεφτά για όλα αυτά» μπαίνει το ερώτημα από τους «ρεαλιστές». Πρόκειται
για λάθος ερώτημα όταν τίθεται, συνειδητά, από τους
λάθος ανθρώπους.
Οι Σαμαροβενιζέλοι «αδυνατούσαν» να βρουν λεφτά
για την ανθρωπιστική κρίση, αλλά προσπάθησαν με λύσσα να μαζέψουν και την τελευταία δεκάρα από τα νοικοκυριά για να παρουσιάσουν πλεονασματικό προϋπολογισμό στην τρόικα. Και ταυτόχρονα «διέσπειραν» τα λεφτουδάκια τους σε off shore, όπως ο Χαρδούβελης.
Φυσικά, το ζήτημα της ύπαρξης των υλικών όρων για
να καλυτερεύσει η ζωή των ανθρώπων που βρίσκονται
μέσα ή στα όρια της ανθρωπιστικής κρίσης είναι πραγματικό. Και μπορεί να λυθεί μόνο με ένα τρόπο. Αυτός
είναι ο άμεσος ανακαταμερισμός του πλούτου και η κίνησή του προς στην αντίστροφη κατεύθυνση από αυτήν
στην οποία έχει κινηθεί τα τελευταία χρόνια. Να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά:

Τ

ο ζήτημα της πρόσβασης σε ενέργεια-ηλεκτρισμό-θέρμανση είναι από τα πιο σημαντικά που έχει να αντιμετωπίσει κάθε νοικοκυριό.
Τόσο σημαντικό που χρησιμοποιήθηκε σαν μέσο
εκβιασμού για να πληρώνεται το χαράτσι. Είναι
επίσης σημαντικό για την δημόσια υγεία που
απειλείται κάθε χειμώνα από την αιθαλομίχλη.
Ένα άμεσο μέτρο για φθηνή ενέργεια είναι να
αρχίσουν να πληρώνουν αυτοί που την χρησιμοποιούν για να κερδίζουν, δηλαδή οι βιομήχανοι.
Το πρώτο εξάμηνο του 2014 τα οφειλόμενα
χρέη των ενεργοβόρων βιομηχανιών προς τη
ΔΕΗ ήταν 405,7 εκατομμύρια ευρώ και άλλων
βιομηχανικών και εμπορικών καταναλωτών 160
εκατομμύρια ευρώ (δεν περιλαμβάνονται ιδιώτες και πολύ μικρές επιχειρήσεις).
Όπως αναφέρεται στην Καθημερινή «το πρόβλημα διογκώθηκε περαιτέρω το διάστημα μεταξύ Νοεμβρίου 2013 και Ιουλίου 2014… Αυτήν
την περίοδο 8 από τους μεγαλύτερους πελάτες
της από τον κλάδο της ενεργοβόρας βιομηχανίας είχαν προχωρήσει κυριολεκτικά σε παύση
πληρωμών… η Χαλυβουργική συσσωρεύοντας
χρέη ύψους 13,3 εκατ. ευρώ. Η Χαλυβουργία
Ελλάδος ανεβάζοντας τις συνολικές της οφειλές προς τη ΔΕΗ στα 16,3 εκατ. ευρώ. Η ΣΟΒΕΛ
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό οφειλών της
στα 16,5 εκατ. ευρώ. Η ΣΙΔΕΝΟΡ ανεβάζοντας
τις συνολικές οφειλές της στα 8,6 εκατ. ευρώ…»
97,9 εκατ. ευρώ είναι μόνο οι ανεξόφλητες
οφειλές της εταιρείας «Αλουμίνιον της Ελλάδος» του Μυτιληναίου, της δεύτερης, σε χρέη
εταιρίας. Αν εξαιρέσει κανείς από τα οφειλόμενα χρέη 220 εκατομμύρια ευρώ που αφορούν
τη δημοσίου συμφέροντος ΛΑΡΚΟ (και έχουν
να κάνουν ανάμεσα σε άλλα με τις προκλητικές
ρυθμίσεις που την ανάγκαζαν να πληρώνει 40%

Έ

να μεγάλο μέρος της πρόληψης και
της αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής
κρίσης που συντελείται τα τελευταία χρόνια
περνάει μέσα από τους ΟΤΑ και τις Περιφέρειες.
Η άμεση παροχή στέγασης, ειδών σίτισης
και ένδυσης είναι η πιο ορατή πλευρά αυτού του ρόλου αλλά στους δήμους και τις
περιφέρειες πέφτει το βάρος της κάλυψης
ζωτικών αναγκών όπως: η καθαριότητα των
πόλεων, η συντήρηση του πρασίνου, η συντήρηση των δρόμων και των πεζοδρομίων,
οι παιδικοί σταθμοί, τα ΚΑΠΗ για τους ηλικιωμένους, οι χώροι άθλησης για παιδιά και
μεγάλους, η φύλαξη των σχολείων, τα δημοτικά ιατρεία.
Η γνώμη του υπουργού Οικονομικών Βαρουφάκη να σταματήσει εντελώς η χρηματοδότηση των ΟΤΑ από το κράτος, μετά
από πρόσκληση του Στ. Μάνου, είναι συνέχεια της πολιτικής που εδώ και αρκετά χρό-

Κατάληψη πραγματοποίησαν οι φοιτητές στο Αγρίνιο ενάντια στο κλείσιμο της λέσχης σίτισης

ακριβότερα από τους ιδιώτες, πχ την εταιρία
του Μυτιληναίου) μας μένουν 350 εκατομμύρια
ευρώ, χρέη των καπιταλιστών.
Αντί να μειώσει τις τιμές και να χαρίσει τα
χρέη στους 600.000 του κοινωνικού τιμολογίου,
(που χρησιμοποιούν το ρεύμα για άμεσες ανάγκες), η διοίκηση της ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι από
την 1η Ιανουαρίου οι μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις θα «επιβραβεύονται με κλιμακούμενο
ποσοστό έκπτωσης το οποίο ποικίλει ανάλογα
με το ύψος της κατανάλωσης και θα κυμαίνεται
μεταξύ 2% έως 5,5% στα σημερινά τιμολόγια».
Άλλο ένα μέτρο είναι η μείωση της τιμής του
πετρελαίου- που πέφτει διεθνώς- μέσα από την
άμεση κατάργηση της εξίσωσης του ειδικού
φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης
και κίνησης και το άπλωμα της επιδότησης θέρμανσης σε όσους το έχουν ανάγκη.

Σίτιση

Μεγάλη συμφορά βρήκε σαμαροβενιζέλους και πρετεντέρηδες για τα 6 ευρώ σε τροφεία που πήραν οι εργαζόμενοι στην ΔΕΗ. Δεν ήταν, βλέπετε, αυτά «φιλανθρωπική προσφορά» καμιάς μητρόπολης ή καμιάς πλαστικής πρέσβειρας της άρχουσας τάξης, αλλά
μια υποψία, έστω, διεκδίκησης των αυτονόητων από την εργατική τάξη.
H πρώτη απάντηση στο ζήτημα της σίτισης που αφορά το ένα τρίτο του πληθυσμού που βρίσκεται στα όρια της φτώχειας είναι η επιστροφή στην δουλειά
όλων των απολυμένων – και μέχρι να γίνει αυτό η καταβολή επιδόματος ανεργίας σε όλους τους ανέργους (και όχι στο 1/15 όπως συμβαίνει σήμερα).
Η δεύτερη απάντηση είναι η άμεση αύξηση του μισθού στα 751 ευρώ. Να
μπορούν να ζουν οι εργαζόμενοι αξιοπρεπώς από το μισθό τους.
Η τρίτη απάντηση είναι η οργάνωση της δωρεάν σίτισης για όποιον έχει
ανάγκη. Όχι μόνο στους ΟΤΑ, αλλά και στα σχολεία και στις σχολές για εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές και φοιτητές. Για τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία όπου υπήρχε παλιά και την κατάργησαν, και για όλους τους χώρους δουλειάς.
Δωρεάν δημόσια σίτιση, χωρίς μεσάζοντες, ΜΚΟ και εταιρίες κέτεριγκ, με
μόνιμους εργαζόμενους και όχι «εθελοντές», για να έχει πρόσβαση σε φθηνό
και αξιοπρεπές φαγητό όποιος το έχει ανάγκη.

Δημόσιες Δημοτικές Υπηρεσίες
νια προσπαθεί σαλαμωτά με κάθε τρόπο να
ιδιωτικοποιήσει τομείς των δραστηριοτήτων
των δήμων. Οπως πχ η ανακύκλωση, που
δόθηκε τελικά σε ιδιώτες με άθλια αποτελέσματα, όπως ανέδειξαν οι πρόσφατες
απεργίες των απλήρωτων εργαζόμενων
στην «Γενική Ανακύκλωση ΑΕ».
Τα κενά που έχει επιφέρει σε όλες τις υπηρεσίες η μείωση κατά 60% της κρατικής χρηματοδότησης στους ΟΤΑ τα τελευταία χρόνια, δεν μπορούν να καλύψουν οι επιδοτούμενες συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
(ΣΔΙΤ) με το αζημίωτο για τους ιδιώτες. Ούτε
βέβαια, διάφορες ΜΚΟ εταιρίες που διαγκωνίζονται ποια θα ροκανίσει πρώτη τα διάφορα
προγράμματα ΕΣΠΑ -που αφορούν από την
σίτιση και την στέγαση για τους φτωχούς και
τους αστέγους μέχρι την ενοικίαση 5μηνων
εργαζομένων για τους ΟΤΑ (που έχει αντικα-

ταστήσει την πολιτική προσλήψεων μονίμων
ακόμα και συμβασιούχων). Άλλες φορές, ελλείψει χρηματοδότησης και εργαζομένων τα
κενά αναλαμβάνουν να «καλύψουν» ενορίες
και φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Αόριστες υποσχέσεις
Οι αόριστες υποσχέσεις του νέου υπουργού Εσωτερικών Βούτση, για αύξηση της
χρηματοδότησης των ΟΤΑ, «όταν επιτευχθεί συμφωνία για το ύψος του πλεονάσματος με τους Ευρωπαίους εταίρους, οπότε
αναμένεται «να υπάρξει ελάφρυνση του
προϋπολογισμού» δεν μπορεί να είναι απάντηση στην πρόταση ιδιωτικοποίησης του
Βαρουφάκη.
Ούτε βέβαια η επιμονή στη συνέχιση της
πολιτικής του Καλλικράτη για «ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς» και πλεονάσματα.

Σύμφωνα, με την ΚΕΔΕ “και το 2015 οι ΟΤΑ
είναι αυτοί που σηκώνουν το κύριο βάρος
της επίτευξης του «εθνικού στόχου» για δημιουργία δημοσιονομικού πλεονάσματος.
Σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού, θα προσφέρουν 863 εκατομμύρια ευρώ πλεόνασμα”.
Ενώ ταυτόχρονα ο φετινός προϋπολογισμός κόβει 6-10% τα έσοδα των Ο.Τ.Α από
επιχορηγήσεις για το 2015!
Διεκδικούμε ΟΤΑ για τις ανάγκες του κόσμου και όχι ΟΤΑ που να παράγουν δημοσιονομικά πλεονάσματα για το χρέος. Διεκδικούμε ανατροπή προς τα πάνω του προϋπολογισμού, ΟΤΑ που να στηρίζονται στην
κρατική επιχορήγηση και όχι έρμαιο των
αρπακτικών της αγοράς που οξύνουν ακόμα περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση.
ΟΤΑ με μόνιμο και επαρκές, εκπαιδευμένο
και έμπειρο προσωπικό και όχι απλήρωτους
απασχολούμενους σε ΜΚΟ.

Διαφύλαξη κερδών
Μέσα στην περίοδο της κρίσης οι έλληνες τραπεζίτες
έχουν πάρει περίπου 200 δις ευρώ για αναχρηματοδότηση και διάσωση των τραπεζών. Οι έλληνες βιομήχανοι κατάφεραν να διαφυλάξουν μέσα στην τελευταία πενταετία
τα μικτά κέρδη τους σταθερά πάνω από τα 73 δις ευρώ
ανά έτος. Σύμφωνα με το Bloomberg οι έλληνες εφοπλιστές έβγαλαν περισσότερα από 175 δισ. δολάρια μέσα σε
10 χρόνια. Το 2011 παρουσίασαν κέρδη 14 δις δολάρια,
που σύμφωνα με την Βild έχει ανέβει σήμερα στα 17 δις.
Ποια ανθρωπιστική κρίση έχουν βιώσει όλοι αυτοί; Οι
εφοπλιστές είναι έτσι και αλλιώς απολύτως αφορολόγητοι. Οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι έχουν βρει λύση στο
πρόβλημά τους. Ονομάζεται στάση πληρωμών.
Δεν πληρώνουν στην εφορία. 60,4 δις ευρώ, δηλαδή
τα 3/4 των ληξιπρόθεσμων χρεών στην εφορία αφορούν
2.500 φυσικά πρόσωπα και 4.000 επιχειρήσεις. Δεν πληρώνουν εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, μόνο στο ΙΚΑ
χρωστάνε 8.9 δις ευρώ. Δεν πληρώνουν για ενέργεια.
Δεν πληρώνουν τους μισθούς στους εργαζόμενους.
Σύμφωνα με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, πάνω από 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι δουλεύουν απλήρωτοι και όταν πληρώνονται
παίρνουν ψίχουλα με καθυστέρηση μηνών.
Η ανθρωπιστική κρίση θα σταματήσει μόνο αν καταφέρουμε να βάλουμε τέλος σε αυτή την κατάσταση, αν βάλουμε χέρι στα κλεμμένα, δηλαδή τα κέρδη των καπιταλιστών. Αυτό σημαίνει σύγκρουση με την τάξη τους,
τους πολιτικούς της εκπροσώπους και τους θεσμούς
της, ντόπιους και διεθνείς.
Σημαίνει φορολόγηση των κερδών, διαγραφή του χρέους, έξοδο από το ευρώ και την ΕΕ. Στον κρατικό προϋπολογισμό του 2015 οι εισροές του ΕΣΠΑ είναι 3.982
δις ευρώ. Οι τόκοι που θα πληρώσει το ελληνικό δημόσιο για το χρέος είναι 5.9 δις ευρώ. Ό, τι δίνουν το παίρνουν πίσω με το παραπάνω.
Η αλλαγή προς όφελος των αδυνάτων δεν πρόκειται
να έρθει ποτέ μέσα από συμβιβασμούς με την τάξη των
καπιταλιστών. Θα έρθει μέσα από τον αυτόνομο αγώνα
της εργατικής τάξης να αποκτήσει αυτή τον έλεγχο της
εργασίας και της ζωής της. Οσοι αυταπατώνται με ιδέες
περί «εθνικής ανασυγκρότησης», θυσιάζουν την ανασυγκρότηση της εργατικής τάξης και μαζί τις δυνατότητες
λύσεων προς όφελος των δικών της συμφερόντων.

σελ. 12 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1164, 11 Μάρτη 2015

Μ

ε το δικό τους ανεξάρτητο
μπλοκ με δεκάδες κρουστά
και με σειρά από δράσεις
και θεατρικά δρόμου, θα συμμετέχουν στην μεγάλη διαδήλωση της
Παγκόσμιας Μέρας ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασισμό στις 21 Μάρτη οι καλλιτέχνες και οι συμμετέχοντες στο Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών που φέτος θα
διεξαχθεί από τις 19 έως τις 29
Μάρτη στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ.
Σε αντίθεση με πέρσι, που η διαδήλωση ερχόταν ως το κινηματικό
κλείσιμο του φεστιβάλ, φέτος η μεγάλη αυτή αντιφασιστική γιορτή
του θεάτρου ανοίγει στην ουσία με
την συμμετοχή στην διαδήλωση και
την πορεία με προσυγκέντρωση
από τις 12 το μεσημέρι μπροστά
στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ και πορεία
μέσα από του Ψυρρή στην οδό
Αθηνάς και από εκεί στην Ομόνοια
όπου θα συνδεθεί με τους χιλιάδες
εργαζόμενους και νεολαίους για να
διαδηλώσουμε όλοι μαζί μέχρι το
Σύνταγμα.
“Από πέρσι είχαμε εξ’ αρχής τονίσει την σημασία της κινηματικής
σύνδεσης και παρουσίας των ανθρώπων του θεάτρου με το αντιφασιστικό κίνημα. Είχαμε ξεκαθαρίσει πως η
φασιστική απειλή δεν θα σταματήσει
αν δεν τους διώξουμε από τους δρόμους, αν δεν κερδίσουμε πίσω τις
πλατείες και τις γειτονιές μας, μια
διαδικασία που δεν μπορεί να γίνει
απλά με ευχολόγια και συζητήσεις,
ούτε με την απομονωμένη καλλιτεχνική δημιουργία εντός των στενών
ορίων ενός θεάτρου αλλά χρειάζεται

Πολιτισμός

Αντιφασιστικό Φεστιβάλ
Παραστατικών Τεχνών
βαίνουν συλλογικά και σε κινηματικό
επίπεδο”, τόνισε μιλώντας την Ε.Α. ο
Βασίλης Κουκαλάνι από την συνέλευση του Αντιφασιστικού Φεστιβάλ
Παραστατικών Τεχνών.

Επιμονή

η δημιουργία ενός δικτύου αντιφασιστών καλλιτεχνών που θα μπορούν
να έχουν την δυνατότητα να παρεμ-

“Η επιμονή μας αυτή εκτός της τεράστιας ανταπόκρισης που βρήκε
από τους χιλιάδες αντιφασίστες που
συμμετείχαν και παρακολούθησαν
το φεστιβάλ πλημμυρίζοντας όλες
ανεξαιρέτως τις θεατρικές, καλλιτεχνικές αλλά και θεματικές δράσεις,
δικαιώθηκε με την εντυπωσιακή και
πολύχρωμη παρουσία των εκατοντάδων καλλιτεχνών και ακτιβιστών που
συμμετείχαν στην προσυγγέντρωση
και την πορεία που ακολούθησε.
Ήταν μια πρωτοφανής για τα δεδομένα του αντιφασιστικού κινήματος συσπείρωση καλλιτεχνών πάνω
σε μια κινηματική διαδικασία δρόμου, με μια πραγματικά πρωτότυπη
παρουσία, αποδεικνύοντας την πολυμορφία του αντιφασιστικού κινήματος.
Απέναντι στην συνηθισμένη συγκρουσιακή εικόνα που έχουμε στο
μυαλό μας όταν μιλάμε για το αντιφασιστικό κίνημα, εμείς και πέρσι αλλά και φέτος θέλουμε να αναδείξουμε την δημιουργική πλευρά του κινήματος. Θέλουμε να παρουσιάσουμε

την πολυχρωμία της διαφορετικότητας και να εστιάσουμε στην χαρά
της συλλογικής δράσης. Αυτό δεν
σημαίνει πως είμαστε αφελείς ή “χαζοχαρούμενοι” όπως κάποιοι επιμένουν να μας λένε. Ότι δηλαδή δεν
αντιλαμβανόμαστε τον συγκρουσιακό χαρακτήρα του αντιφασιστικού
αγώνα. Το αντίθετο μάλιστα, επιμένουμε πως οι δημιουργικές δυνάμεις
αυτής της κοινωνίας όταν στρατεύονται πάνω σε μια συλλογική
διεκδίκηση, όταν παίρνουν τους δρόμους μπορούν να μετατρέπουν σε
πανηγύρι, σε γιορτή συνύπαρξης,
ακόμα και τις πιο σκληρές μάχες”.

Πειραματικό
Πολύ πιο πειραματικό και με πολύ
μεγάλη συμμετοχή από σχολικές θεατρικές ομάδες και θέατρο από τις
κοινότητες των μεταναστών, το φετινό Αντιφασιστικό Φεστιβάλ Παραστατικών Τεχνών θα φιλοξενήσει πάνω από 40 παραστάσεις και 200 καλλιτέχνες κάθε ηλικίας.
Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ που φυσικά
και φέτος παραμένει με είσοδο δωρεάν, θα δημοσιευτεί στο site του
Φεστιβάλ: antifaperformingarts.wordpress.com.

Kυριάκος Μπάνος

Ποιήματα του Μπρεχτ

Τριήμερο στο Kουκάκι - Ν. Κόσμο

«Δε θα λένε: Τον καιρό που η βελανιδιά τα κλαδιά της ανεμοσάλευε.
Θα λένε: Τον καιρό που ο μπογιατζής τσάκιζε τους εργάτες.
Δε θα λένε: Τον καιρό που το παιδί πετούσε βότσαλα πλατιά
στου ποταμού το ρέμα.
Θα λένε: τον καιρό που ετοιμάζονταν οι μεγάλοι πόλεμοι.
Δε θα λένε: Τον καιρό που μπήκε στην κάμαρα η γυναίκα.
Θα λένε: Τον καιρό που οι μεγάλες δυνάμεις συμμαχούσαν
ενάντια στους εργάτες.
Μα δε θα λένε: Ήτανε σκοτεινοί καιροί
Θα λένε: Γιατί σωπαίναν οι ποιητές τους;»

Με ένα πολιτιστικό τριήμερο υποδέχεται ο πολυχώρος Ash in Art (Ηρακλέους 10 και
Λαχούρη 1, απέναντι από το μετρό Συγγρού-Φιξ) μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ Ν. Κόσμου - Κουκακίου την 21 Μάρτη - Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στο Ρατσισμό και το Φασισμό.
Για τρεις μέρες από τις 18 μέχρι τις 20 Μάρτη στην καρδιά του Νέου Κόσμου θα
πραγματοποιηθούν αντιρατσιστικές και αντιφασιστικές δράσεις αφιερωμένες στην 21
Μάρτη που θα ανοίξουν με μια κεντρική συζήτηση την Τετάρτη 18 Μάρτη στις 7μμ με
ομιλητές τον ηθοποιό Γιώργο Ζιώβα, τον Γιάννη Σπυρόπουλο από την ERTopen και τον
Γιάννη Μαραβελάκη από την ΚΕΕΡΦΑ και την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Πέμπτη και Παρασκευή θα γίνουν προβολές ιστορικών ταινιών όπως "Ο Καταδότης του
Θαλάμου 17” του Μπίλυ Γουάιλντερ και “Η Μάχη των Σιδηροδρόμων”του Ρενέ Κλεμάν. Οι
προβολές και τις δυο μέρες ξεκινάνε στις 9μμ, ενώ στο χώρο και τις τρεις μέρες θα φιλοξενείται έκθεση αντιφασιστικής φωτογραφίας.

Μπ. Μπρεχτ
Μιας νέα έκδοση συλλογής ποιημάτων του Μπέρτολτ
Μπρεχτ σε μετάφραση Γιώργου Κεντρωτή, παρουσιάζεται την
Παρασκευή 13/3 στις 8.00 μ.μ. στο κινηματογράφο ΑΛΚΥΟΝΙΣ. «Η βαβυλωνιακή σύγχυση των λέξεων και άλλα 499 ποιήματα» είναι μια ογκώδης έκδοση με κάποιες από τις σημαντικότερες λυρικές εκφράσεις του μεγάλου γερμανού λογοτέχνη. Ο Γιώργος Κεντρωτής συνέλεξε, επέλεξε, και μετέφρασε
ποιήματα του μεγάλου αυτού δημιουργού που για πρώτη φορά προσφέρονται στα ελληνικά σε έναν μόνο τόμο.
Στην παρουσίαση θα βρεθεί και ο συνθέτης Τάσος Γκρους με
την κιθάρα του ερμηνεύοντας 8 τραγούδια για τον Μπρεχτ σε
δική του σύνθεση, ενώ ο Τάκης Βαμβακίδης με την συνοδεία
του ακορντεονίστα Άρη Ζώνα, θα ερμηνεύσει τα ποιήματα του
Μπρεχτ : «Θεός του πολέμου» και «Το τραγούδι της ενότητας».

Παράσταση για 21 Μάρτη
Στη μισή τιμή (5 ευρώ) θα μπορέσουν τα μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ (μετανάστες και άνεργοι δωρεάν) να παρακολουθήσουν την σκηνική σύνθεση “Under - Κρυμμένες
Φωνές” σε σκηνοθεσία του Νίκου Διαμαντή στο Θέατρο
Σημείο (Χαριλάου Τρικούπη 4, πίσω από το Πάντειο) που
αυτή την Πέμπτη 12 Μάρτη στις 9.30μμ είναι αφιερωμένη στην 21 Μάρτη και την Παγκόσμια Ημέρα Ενάντια
στο Ρατσισμό και το Φασισμό. Μετά το τέλος της παράστασης θα ακολουθήσει συζήτηση με παρέμβαση της
ΚΕΕΡΦΑ για το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα
και για την καλύτερη οργάνωση και τη συμμετοχή στην
μεγάλη διαδήλωση.
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Οι
“Σπασμένες
Κάμερες”
και το
“Καράβι
για τη Γάζα”
Ούτε καρφίτσα δεν έπεφτε
στο Θέατρο ΕΜΠΡΟΣ την
Δευτέρα 2 Μάρτη στην πρώτη
εκδήλωση της Πρωτοβουλίας
"Ένα Καράβι για τη Γάζα", στο
πλαίσιο της προετοιμασίας
της καινούργιας αποστολής
προς τη Γάζα, αποδεικνύοντας την τεράστια αλληλεγγύη
του κόσμου για την αντίσταση
του παλαιστινιακού λαού απέναντι στο κράτος δολοφόνο
του Ισραήλ.
Οι εκατοντάδες κόσμου
στριμώχτηκαν για να δουν σε
πρώτη προβολή την πρώτη
παλαιστινιακή ταινία που προτάθηκε για βραβείο Όσκαρ, “5
Σπασμένες Κάμερες” σε σκηνοθεσία του Παλαιστίνιου
Εμάντ Μπουρνάτ και του Ισραηλινού Γκάι Νταβίντι. Η
συγκλονιστική και πολυβραβευμένη ταινία είναι μια καταγραφή της αντίστασης των
Παλαιστινίων στο Μπιλαΐν, ένα
χωριό της Δυτικής Όχθης που
καταπατούν οι ισραηλινοί
εποικισμοί (σχολιασμός της
ταινίας θα ακολουθήσει σε
επόμενο φύλο της Εργατικής
Αλληλεγγύης).

Aποστολή
Την προβολή ακολούθησε
ενημέρωση, από μέλη της
Πρωτοβουλίας "Ένα Καράβι
για τη Γάζα, για την καινούργια αποστολή που ετοιμάζει
και για τη σημερινή κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.
Οι ίδιες εικόνες της μαζικής
παρουσίας ακολούθησαν και
την Τρίτη 3/3 στα Τρίκαλα με
εκατοντάδες να πλημμυρίζουν
το Art Cafe στο κέντρο της πόλης, την Πέμπτη 5/3 στο Ηράκλειο που έγινε το αδιαχώρητο στην Αίθουσα Ανδρόγεω,
αλλά και στα Βριλήσσια την
Δευτέρα 9/3 στον Κοινωνικό
Χώρο.
Η καμπάνια για την νέα αποστολή “Ένα Καράβι για τη Γάζα” συνεχίζεται τις επόμενες
βδομάδες με την προβολή της
ταινίας σε δεκάδες χώρους
και σημεία σε όλη τη χώρα και
συζήτηση πάνω στην ενίσχυση
της νέας προσπάθειας για να
σπάσει το εμπάργκο που έχει
μετατρέψει τη Γάζα στη μεγαλύτερη φυλακή του κόσμου.
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ραγματοποιήθηκε στις 6, 7 και 8 Μάρτη η Συνδιάσκεψη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος για το 2015 στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Στις
διαδικασίες της συμμετείχαν εκατοντάδες σύντροφοι
και συντρόφισσες του ΣΕΚ -εκλεγμένοι σύνεδροι από
όλη την Ελλάδα.
Στην εναρκτήρια συζήτηση της Συνδιάσκεψης παραβρέθηκαν και χαιρέτισαν ο Παναγιώτης Καλφαγιάννης,
πρόεδρος της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Βασίλης Συλλαϊδής, μέλος
ΔΣ του Σωματείου Εργαζομένων Ιντρακόμ, ο Θανάσης
Διαβολάκης από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Αντώνης Δραγανίγος από το Νέο Αριστερό Ρεύμα, ενώ γραπτούς χαιρετισμούς έστειλαν η Αριστερή Ανασύνθεση, η Αριστερή
Συσπείρωση και η ΟΚΔΕ-Σπάρτακος. Τις τοποθετήσεις
τους μπορείτε να διαβάσετε στο sekonline.gr.
Στις τρεις μέρες της Συνδιάσκεψης συζητήθηκαν οι
μεγάλες πολιτικές ανατροπές της περιόδου μετά την
πτώση της συγκυβέρνησης Σαμαρά-Βενιζέλου και τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, καθώς και τα καθήκοντα
που ανοίγουν αυτές οι εξελίξεις για την επαναστατική
αριστερά και το ΣΕΚ. Η ανάπτυξη των τοπικών πυρήνων
του ΣΕΚ, η παρέμβαση στους χώρους δουλειάς και νεολαίας για τη συνέχιση των αγώνων του εργατικού και
νεολαιίστικου κινήματος, η οργάνωση του αντιφασιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος με πρώτο σταθμό τη
διαδήλωση στις 21 Μάρτη, η διακίνηση της Εργατικής
Αλληλεγγύης και του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα
Κάτω, ο ρόλος του ΣΕΚ στα μέτωπα της ΚΕΕΡΦΑ και
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ βρέθηκαν στο κέντρο της πολύ πλούσιας συζήτησης που έγινε σε 10 θεματικές ενότητες. Το
δείχνουν οι 126 παρεμβάσεις, ένα μικρό δείγμα των
οποίων δημοσιεύουμε σε αυτές τις σελίδες.

Σύγκρουση
“Η αριστερή κυβέρνηση ήταν αποτέλεσμα της ανάπτυξης του εργατικού κινήματος, αλλά δεν πρέπει να
επιτρέψουμε να είναι το τελευταίο βήμα”, είναι ένα απόσπασμα από την Πολιτική Απόφαση της Συνδιάσκεψης,
“Γιατί μέσα στο πλαίσιο της σημερινής βαθιάς οικονομικής κρίσης και ταξικής πόλωσης, τα όρια μιας κυβέρνησης της αριστεράς είναι περιορισμένα. Την δεκαετία
του ’70 ακόμα και η δεξιά μπορούσε να κρατικοποιεί τις
τράπεζες. Σήμερα για να πάρει μια κυβέρνηση τον
έλεγχο των τραπεζών από τους τραπεζίτες και την ΕΚΤ,
χρειάζεται συνολική σύγκρουση με την κυρίαρχη τάξη.
Οι επαναστάτες δεν σταυρώνουμε τα χέρια περιμένοντας την Ιστορία. Πρέπει να χτίσουμε την εργατική
εναλλακτική απέναντι στα όρια του ρεφορμισμού,
έχοντας τρεις βασικούς προσανατολισμούς.
• Προσανατολισμό στην εργατική τάξη σαν την δύναμη αλλαγής. Το κλειδί είναι στα οργανωμένα κομμάτια της, στους χώρους δουλειάς και στα συνδικάτα. Γι’
αυτό υπερασπιζόμαστε τη συλλογικότητά τους, προωθούμε παντού συνελεύσεις, ριχνόμαστε στη μάχη για
να μην περάσει η Συμφωνία, να αναγκάσουμε την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τις διεκδικήσεις των εργατών
που επιμένουν να πάρουν πίσω τις δουλειές, τις συντάξεις, τα νοσοκομεία, τα σχολεία.
• Προσανατολισμό στην ενιαιομετωπική παράδοση.
Δεν αντιμετωπίζουμε με ανυπομονησία τους εργάτες
και τους νέους που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Ξεκινάμε από
τις κοινές διεκδικήσεις και στη βάση αυτή προχωράμε
την πολιτική συζήτηση για την εναλλακτική στρατηγική. Δεν μένουμε στο “εμείς τα λέγαμε”, που χωρίς την
κοινή δράση οδηγεί στην απογοήτευση.
• Προσανατολισμό στην ανεξάρτητη επαναστατική
αριστερά. Μόνο διατηρώντας την ανεξαρτησία της
από μια κυβέρνηση της ρεφορμιστικής αριστεράς είναι δυνατόν η επαναστατική αριστερά να παίζει αυτό
το ρόλο στους αγώνες. Μόνο ανεξάρτητα μπορεί να
είναι ταυτόχρονα στήριγμα των εργατικών διεκδικήσεων σήμερα και φορέας της προοπτικής της ανατροπής του καπιταλισμού”.

Για την Αριστερά που θα δώσει
συνέχεια στην ελπίδα

Ο

ι δυνατότητες απλώματος του
επαναστατικού κόμματος ήρθαν
από κάθε σημείο της χώρας.

Ο Σπύρος Σ. από τη Ζάκυνθο, είπε: “Μέχρι τα μέσα Γενάρη, δυο βδομάδες πριν
τις εκλογές, ήμουν ενεργό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ για πολλά χρόνια. Από τις εκλογές
του ’12 και μετά εμφανίστηκε μία συντηρητικοποίηση που είχε να κάνει με την ερχόμενη ανάληψη της εξουσίας. Ένας μικροαστισμός επικράτησε παντού, τα κινήματα και όλη η κινηματική δράση καταπνίγηκε. Πριν από δυο χρόνια μαζί με άλλο
κόσμο ξεκινήσαμε την Κίνηση Ζακυνθινών
Πολιτών ενάντια στην Κρατική και Τραπεζική Αυθαιρεσία. Όσο εξυπηρετούσαμε
τους πολιτικούς σκοπούς ήμασταν ευχάριστοι και θεμιτοί, όσο όμως πλησίαζε η
εξουσία άρχισαν να προσπαθούν να μας
ελέγξουν και να μας περιορίσουν. Δεν
ήθελαν τα κινήματα, δεν ήθελαν καμία
εσωκομματική δημοκρατία. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε
αναβρασμό από πριν τις εκλογές. Τώρα
μάλιστα που ψήφισαν κρατικό έλεγχο των
τραπεζών αλλά τους προέκυψε τραπεζικός έλεγχος του κράτους, τώρα να δείτε
τι έχει να γίνει. Να είμαστε ενωμένοι, με
ξεκάθαρες θέσεις γιατί αυτό με τράβηξε
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και το ΣΕΚ”.
“Τα καύσιμα που έχουμε για τη νέα περίοδο τα συσσωρεύσαμε μέσα στο κίνημα
που γκρέμισε τους Σαμαροβενιζέλους”, είπε ο Νεκτάριος Χ. φοιτητής από την Πάτρα,
“Την ημέρα που στην Αθήνα γινόταν το
συλλαλητήριο για την ΕΡΤ, στην Πάτρα η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετείχε στη συγκέντρωση
αντίστασης στους εκβιασμούς της Ε.Ε. κατά τη διαπραγμάτευση με οργανωμένο
μπλοκ, δική της προσυγκέντρωση και ξεκά-

θαρα συνθήματα. Όταν έφτασε εκεί, έγινε
χαμός. Ο κόσμος χειροκροτούσε και έπαιρνε την Εργατική Αλληλεγγύη. Ήταν ο κόσμος που μπορεί να ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ αλλά
θέλει να συνεχίσει τους αγώνες μαζί μας. Ο
κόσμος αυτός φτάνει μέχρι την καρδιά του
ΣΥΡΙΖΑ. Δώσαμε τη μάχη της Μανωλάδας,
από τις κεντρικότερες του προηγούμενου
διαστήματος. Τώρα έρχονται τα συνδικάτα
στη σύσκεψη για τις 21 Μάρτη, η νεολαία
του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναγνωρίζει όσους λένε ότι
δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες, και την 21 Μάρτη θα την οργανώσουμε μαζί. Αυτό σημαίνει ενιαίο μέτωπο, ότι
διεκδικούμε ο κόσμος να συνεχίσει να δίνει
τις μάχες μαζί μας”.

Οργάνωση
Η Κατερίνα Α. από τη Θεσσαλονίκη, τόνισε: “Στο Ψυχιατρικό ανοίγουν συζητήσεις
που δεν έχουν ανοίξει ξανά, όπως για τους
μετανάστες. Η εκδήλωση που κάναμε στο
νοσοκομείο για τις 21 Μάρτη ήταν πολύ
καλή και οι συνάδελφοι ρωτούσαν τι κάνουμε για την οργάνωσή της. Όλοι έλεγαν
ότι τους έχουν λείψει τέτοιες κουβέντες.
Τα αιτήματά μας είναι όλα εδώ. Το νοσοκομείο κινδυνεύει να κλείσει, όπως κι άλλα,
υπολειτουργεί, αλλά η διοίκηση παρήγγειλλε 700 ευρώ καρέκλες... Οι μάχες είναι
ανοιχτές. Μαζί με τον πυρήνα στα Δυτικά
έχουμε ανοίξει παρέμβαση σε νέους χώρους, το θέμα είναι να κερδίσουμε κόσμο,
να οργανώσουμε νέους πυρήνες. Στους
πυρήνες μας έρχεται πλέον κόσμος που
δεν είναι στο ΣΕΚ. Το θέμα είναι να πετύχουμε ομάδα ΣΕΚ και στο Ψυχιατρείο”.
Η Βερονίκη Α. φοιτήτρια Επιστήμης Υλικών στην Πάτρα, είπε: “Εβδομαδιαία βρίσκουμε τα μέλη μας, ακόμα κι αυτά που
έχουμε να δούμε κάποιο καιρό. Αυτό ση-

μαίνει ότι η εφημερίδα φτάνει στα χέρια
τους και οι σύντροφοι συζητάνε μαζί τους
πολιτικά. Στις εξορμήσεις στους εργατικούς χώρους μετά την πτώση της συγκυβέρνησης και προεκλογικά φτάσαμε στο
διπλάσιο αριθμό εφημερίδων από πριν. Η
αυτοπεποίθηση του κόσμου έχει ανέβει πολύ, αυτό είναι το συμπέρασμά μας. Η συζήτηση ήταν ουσιώδης και σε αυτό βοήθησε
τόσο η εφημερίδα όσο και το αντικαπιταλιστικό αντιμνημόνιο. Η διακίνηση της εφημερίδας συνεχίζει να είναι αυξημένη. Στις
πλατείες, παρά τα σκαμπανεβάσματα, φτάσαμε να δίνουμε και 15 εφημερίδες όταν
είχαμε δυνατή παρουσία συντρόφων και
κάναμε πολιτική συζήτηση πριν για το τι θέλουμε να πούμε στον κόσμο. Στόχος μας
δεν είναι τα νούμερα αλλά η εξόρμηση να
γίνει σημείο αναφοράς για όλη την πόλη”.
“Η συζήτηση που ανοίγει στους εργατικούς χώρους είναι πρωτόγνωρη και δεν
γίνεται χωρίς ο κάθε σύντροφος να έχει
διαβάσει την εφημερίδα”, τόνισε ο Ευκλείδης Μ. δικηγόρος από τη Θεσσαλονίκη,
“Η μετεκλογική εικόνα της εφημερίδας
διατηρήθηκε ψηλά στις πλατείες, κάθε
εφημερίδα κρύβει πίσω μια κουβέντα που
ανοίγει τη βεντάλια του αντικαπιταλιστικού προγράμματος. Είναι συνέχεια της
πολιτικής δουλειάς μας τον τελευταίο
χρόνο με κόμβο την οργάνωση της 22
Μάρτη πέρσι, τις τρεις προεκλογικές εκστρατείες, είναι οι στενοί δεσμοί που
έχουμε με τους εργάτες, η οργάνωση της
πλατείας σαν γεγονός στη γειτονιά. Αυτό
έφερε νέα μέλη με αποτέλεσμα νέα ανοίγματα σε χώρους, καλύτερη παρακολούθηση της πολιτικής δουλειάς, δυνατότητα
για νέους πυρήνες”.

συνέχεια στην σελίδα 14

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1164, 11 Μάρτη 2015

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα

Στους χώρους δουλειάς

Ο

ι εμπειρίες από τους εργατικούς αγώνες της τελευταίας χρονιάς και ο τρόπος παρέμβασης των επαναστατών
στο εργατικό κίνημα την επόμενη περίοδο
βρέθηκαν στο κέντρο της συζήτησης στη Συνδιάσκεψη.
Ο Σεραφείμ Ρ., δάσκαλος από τα Χανιά, τόνισε: “Αυτό που θα κρίνει τι θα γίνει στους εργατικούς χώρους είναι η πολιτική. Η εργατική
τάξη πρέπει να μάθει να υπερασπίζει τον εαυτό της απέναντι στις πολιτικές πιέσεις που
βάζει η άρχουσα τάξη. Ένα προηγούμενο διάστημα ήταν εύκολο να λέμε ότι είμαστε ενάντια στην αξιολόγηση. Απλώνονταν ένα μέτωπο πλατύ, μέσα στο οποίο βρίσκονταν και
όσοι έλεγαν ότι είμαστε αντίθετοι στην 'τιμωρητική αξιολόγηση που κάνει απολύσεις'.
Όταν όμως σήμερα έρχεται η αξιολόγηση
από το ΣΥΡΙΖΑ που πριν πάλευε μαζί σου, είναι πιο δύσκολο να εξηγήσεις γιατί είσαι
ενάντια σε κάθε αξιολόγηση. Αυτό σε βάζει
να υπερασπίσεις τις πολιτικές θέσεις σου πιο
βαθιά. Από την άλλη χρειάζεται να δώσεις την
κόντρα με την αναμονή. Η δουλειά στους εργατικούς χώρους πρέπει να γίνει κεντρική επιλογή των πυρήνων, ξεκινώντας από εκεί που
είμαστε δυνατοί. Το γεγονός ότι είμαστε επτά
μέλη στους δάσκαλους στα Χανιά, καθόρισε
τις μάχες. Οι εργατικές ομάδες δεν είναι καθήκον, είναι συνολικότερη πολιτική ανάγκη”.
Ο Αντώνης Φ., εργαζόμενος στο ΥΠ.ΠΟ. μίλησε για το χώρο του: “Τον τελευταίο χρόνο
έχουμε σταθερή παρουσία στην Ακρόπολη.
Οργανώσαμε μια σειρά εκδηλώσεις, προεκλογικές, αντιφασιστικές με την ΚΕΕΡΦΑ, περιοδείες με εργαζόμενους από τα πανεπιστήμια,
την ΕΡΤ.

Επιρροή
Η επιρροή μας έχει μεγαλώσει με κόσμο να
στηρίζει εκλογικά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στις δημοτικές και περιφερειακές πέρσι αλλά και στις
τελευταίες βουλευτικές. Τώρα έρχονται οι ίδιοι και μας ανοίγουν συζητήσεις. Έχουμε διπλασιάσει τα φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης που δίνουμε και το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω.
Αυτό που χρειάζεται είναι να φτιάξουμε εργατικές επιτροπές, να ενώσουμε τους χώρους μέσα στο υπουργείο αλλά και να τους
φέρουμε σε επαφή με το Συντονισμό ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητας. Αυτό
απαιτεί περισσότερους συντρόφους από τους
δύο που είμαστε τώρα. Θέλουμε να στήσουμε
εφημεριδάκι όπως το ΝΥΣΤΕΡΙ στα νοσοκομεία, για διακίνηση μέσα στους συναδέλφους. Ο Ενιαίος Σύλλογος του ΥΠ.ΠΟ., που
είναι το μεγαλύτερο κλαδικό σωματείο στο
υπουργείο, παρότι η ηγεσία του είναι αριστερή, δεν έχει κάνει καν συνέλευση”.
Η Κατερίνα Τσ., δασκάλα, περιέγραψε τις
μάχες που δόθηκαν στο σχολείο της σε χωριό
των Χανίων: “Μία ημέρα πριν το άνοιγμα της
σχολικής χρονιάς, ο διευθυντής εκπαίδευσης
είπε προφορικά ότι το σχολείο μας υποβαθμίζεται σε πενταθέσιο χωρίς ειδικότητες και χωρίς ολοήμερο. Η δικαιολογία ήταν ο μικρός
αριθμός των μαθητών μας και ότι οι συνάδελφοι των αγγλικών και της γυμναστικής έχουν

πάρει απόσπαση. Η απόφαση ήρθε να ενταχτεί σε ένα σύνολο υποβαθμίσεων δημοτικών
στα Χανιά με εξήγηση ότι δεν είχε στείλει το
υπουργείο δασκάλους.

Κατάληψη
Οργανωθήκαμε την ίδια μέρα, μαζευτήκαμε
γονείς και μαθητές, πήγαμε στο διευθυντή εκπαίδευσης, που όμως μας αντιμετώπισε απαξιωτικά. Προχωρήσαμε σε κατάληψη την ημέρα του αγιασμού. Μαζί μας ήταν όλη η τοπική
κοινωνία. Το αποτέλεσμα ήταν μια βδομάδα
μετά, σε καταγγελία μας στον περιφερειακό
διευθυντή, αυτός να μας παρακαλάει να ανοίξουμε το σχολείο και να μας λέει ότι θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματά μας το οποίο κι έγινε. Αυτή η εξέλιξη ήρθε επειδή στο σχολείο
υπάρχουν δύο δάσκαλοι του ΣΕΚ. Για τη γιορτή της 17 Νοέμβρη τα παιδιά δούλεψαν ένα
μήνα με υλικά από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο. Γονείς και μαθητές ήταν κατασυγκινημένοι. Χωρίς άλλη παρέμβαση στο χωριό, πήραμε 7 ψήφους στις εκλογές”.
Ο Κώστας Κ., από τον Άγιο Σάββα, είπε:
“Έχουμε νέα καθήκοντα, αλλά δεν ξεκινάμε
από το μηδέν. Τα προβλήματα της εργατικής
τάξης στους χώρους συνεχίζονται και κλιμακώνονται. Δεν υπάρχει όμως αυτόματη διαδικασία. Την ίδια ώρα που ο κόσμος δέχεται τις
ψυχρολουσίες από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτό δεν σημαίνει ότι ξεχύνεται στο δρόμο. Εκεί αναδεικνύεται ο ρόλος μας, ν’ αρπάξουμε την ευκαιρία.
Σαν ομάδα ΣΕΚ συνεδριάσαμε και αποφασίσαμε ότι θα πάρουμε την πρωτοβουλία να
ανοίξουμε τη συζήτηση πρώτα από όλα με
συνελεύσεις. Στο Άγιο Σάββα συνεδρίασε το
ΔΣ και η Επιτροπή Αγώνα και φτάσαμε σε συνέλευση 70 ατόμων. Εκεί άνοιγε η συζήτηση
τι κάνουμε και αυτό ήταν το στοίχημα. Οι συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν να πάμε στους
υπουργούς να τους συναντήσουμε. Να περιμένουμε δηλαδή. Το ίδιο και του ΚΚΕ που μιλούσαν για ανοργάνωτο κόσμο. Επιμείναμε
στη στάση εργασίας και το κερδίσαμε. Να
μπούμε γρήγορα στη συζήτηση αυτή παντού,
με την εφημερίδα”.

Ενωτικά και
μαχητικά σε
όλα τα μέτωπα
συνέχεια απο την σελίδα 13
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Ελισώ Δ., φοιτήτρια στο Ηράκλειο
Κρήτης, μίλησε για την ανάπτυξη
του ΣΕΚ: “Η ανάγκη για νέα μέλη
και ενεργοποίηση παλιών είναι μεγάλη. Για
να το πετύχουμε είναι απαραίτητο να διαβάζουμε όλοι την Εργατική Αλληλεγγύη
κάθε βδομάδα που μας εμπλουτίζει με επιχειρήματα και ιδέες, είναι το βασικό οργανωτικό μας μέσο. Να την προωθούμε παντού και να συζητάμε πολιτικά με τον κόσμο. Να τον κερδίσουμε να έρθει στον πυρήνα, στον εργατικό χώρο, στις δράσεις
μας. Αυτό μας εμπνέει. Στο Ηράκλειο κερδίσαμε μέσα σε ένα μήνα πέντε νέα μέλη.
Αυτή η δουλειά χρειάζεται επιμονή και
υπομονή. Χρειάζεται να μπούμε πιο δυναμικά, να ανοιχτούμε στον κόσμο και να ξεπεράσουμε τα όριά μας γιατί είναι στοίχημα αν ο κόσμος θα στραφεί στη μεταρρύθμιση ή την επανάσταση”.
Η Βάσω Α., από την Ξάνθη, είπε: “Από τη
διεθνή συνάντηση της ΚΕΕΡΦΑ πέρσι, είχαμε εξοπλιστεί με αισιοδοξία για να δουλέψουμε για την επιτυχία της 21 Μάρτη.
Από τότε στην Ξάνθη κάνουμε εξορμήσεις
με τα υλικά. Η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης, στην
οποία συμμετέχει και κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ,
αναδείχτηκε στους αντιφασιστικούς αγώνες στην πόλη, με τις πρωτοβουλίες που
πήρε για να κλείσουν τα γραφεία της ΧΑ,
για διαδηλώσεις μετά τη δολοφονία Φύσσα, για τη δίκη του Ματθαιόπουλου. Είναι
πλέον μετρήσιμη δύναμη με κύρος. Στην
τελευταία δραστηριότητα για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αρπάξαμε την ευκαιρία για να κάνουμε πανκινητοποίηση και να
βάλουμε όλα τα αιτήματα για τις 21 Μάρτη. Μιλήσαμε μισή ώρα γι’ αυτό στο δημοτικό ραδιόφωνο όπου μας ξέρουν από την

προεκλογική περίοδο και μας ονομάζουν
χείμαρρο. Στις συζητήσεις μας με τον κόσμο διαλύουμε τα ρατσιστικά επιχειρήματα”.
Η Κατερίνα Σ. από τον πυρήνα του Ζωγράφου είπε: “Πριν λίγο καιρό σπάσαμε
τον πυρήνα σε δύο, στην περιοχή του Ζωγράφου και των Ιλισίων, για αρκετούς λόγους. Δεν είχαμε κατ’αρχήν το χρόνο να
συζητάμε όλοι στους πυρήνες, οι υπευθυνότητες ήταν όλες στα χέρια λίγων συντρόφων. Αυτό άλλαξε με τις ανανεώσεις
των μελών για φέτος, τότε μπήκαμε στη
διαδικασία να το κάνουμε. Και έτσι συνδεθήκαμε περισσότερο με τους μετανάστες
συντρόφους μας που είναι τρομερός
πλούτος. Νομίζω ότι η πρόταση για το
σπάσιμο του πυρήνα ήταν σαν αυτό που
παλεύουμε για τα σχολεία. Στα πολυάριθμα τμήματα δε γίνεται καλό μάθημα. Και
άρα, φτιάχνουμε πυρήνες εκεί που χρειάζεται. Ήδη αχνοφαίνεται η δυνατότητα να
ανοίξουμε και τρίτο πυρήνα”.
Ο Θανάσης Κ. από τον πυρήνα Γαλατσίου τόνισε: “Θέλω να σταθώ στο γιατί βάζουμε τόσο ψηλά το ζήτημα του αντιρατσισμού παντού αλλά και στη Συνδιάσκεψή
μας. Το κάνουμε γιατί έχουμε βαθιά πεποίθηση ότι η εργατική τάξη πρέπει να κάνει
πολιτική, όχι μόνο οικονομική πάλη. Γιατί
θα πρέπει να καταφέρνει να εκφράζει όλα
τα κομμάτια της κοινωνίας και να έχει τις
πιο προοδευτικές ιδέες. Και άρα να είναι
στην πρώτη γραμμή υπερασπίζοντας τα αιτήματα όλων των καταπιεσμένων.
Και τώρα είναι πιο κρίσιμο γιατί έχεις να
αντιμετωπίσεις την αριστερά, όχι τον Αθανασίου ή το Μπαλτάκο. Και άρα οι πολιτικά
αιχμηρές απαντήσεις στο ρατσισμό και
τους φασίστες είναι πολύ πιο αναγκαίες. Η
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Οι μάχες της νεολαίας

Σ

σύνδεση της αντιρατσιστικής με την αντιμνημονιακή μάχη είναι επιτακτική. Ο Κοτζιάς είπε ότι αν αποτύχει η διαπραγμάτευση η Ευρώπη θα γεμίσει τζιχαντιστές.
Κάνουμε λοιπόν αυτή την κουβέντα για να
εξοπλιστούμε στο πώς απαντάμε στο χοντρά”.

Ρομά
Ο Νίκος Γ. από το Χαλάνδρι μετέφερε
την εικόνα από τη μάχη των Ρομά: “Μετά
το διήμερο 29-30 Σεπτέμβρη όπου αποτρέψαμε την κατεδάφιση του καταυλισμού, υπάρχει ένα κλίμα αυτοπεποίθησης.
Ότι οι Ρομά δεν είναι μόνοι τους. Και εμείς
κερδίσαμε τεράστια αποδοχή. Μας ευχαρίστησαν πάρα πολλές φορές.
Αυτή η νίκη δε σημαίνει ότι οι από πάνω
έχουν παραιτηθεί από τη διεκδίκηση του
φιλέτου του Νομισματοκοπείου. Όλη την
τελευταία δεκαετία οι κυβερνήσεις και οι
Πασοκοδεξιοί δήμαρχοι το διεκδικούσαν
και τώρα δυστυχώς αναλαμβάνει αυτό το
ρόλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ντύνει αυτή την προσπάθεια με το επιχείρημα ότι θέλει να
σπάσει τη γκετοποίηση των Ρομά. Τα γκέτο σπάνε κερδίζοντας τους ανθρώπους
τους στον κοινωνικό ιστό, όχι διώχνοντάς
τους. Θα χρειαστεί πιο συστηματική παρέμβαση από τη μεριά μας και προσπάθεια να τους βοηθήσουμε να οργανωθούν
πολιτικά. Στις 21 Μάρτη τους θέλουμε μαζί μας”.
Η Έβελυν Β. από τα Εξάρχεια περιέγραψε στην τοποθέτησή της: “Εγώ είμαι τρεις
μήνες στο κόμμα και πιο πριν ήμουν τρεις
μήνες μέλος της ΚΕΕΡΦΑ. Σε σχέση με
την εφημερίδα και την παρέμβασή μας
στους εργατικούς χώρους, νιώθω ότι είναι
το πιο σημαντικό και σοβαρό κομμάτι της
δουλειάς μας. Θέλω να πω στους νέους
συντρόφους ότι χρειάζεται να πηγαίνουμε
έστω ακόμα κι αν ντρεπόμαστε ή δεν
έχουμε αυτοπεποίθηση. Ένα πράγμα χρειάζεται: να έχουμε ανοιχτά τα μάτια και τα
αυτιά μας. Τα αυτιά μας για να ακούμε
τους εργαζόμενους και το σύντροφό μας,
πως επιχειρηματολογεί. Έτσι μαθαίνουμε.
Και τα μάτια μας, για να δούμε πόσο εύκολα αγοράζει ο κόσμος την εφημερίδα μας.
Αυτό το κόμμα έχει ένα πολύ καλό
πράγμα. Πληθώρα συντρόφων που είναι
έμπειροι και καταρτισμένοι θεωρητικά. Αλ-

λά έχει και απεριόριστη εμπιστοσύνη στα
νέα μέλη του. Το έχω δει στην πράξη. Πιστεύω αυτή είναι η δύναμή μας. Και η
εφημερίδα μας. Γιατί αποδεικνύει σε
όλους πως τα πράγματα κουνιούνται και
αλλάζουν”.
Η Ιωάννα Π. από το Ίλιον είπε: “Οργανώθηκα πριν ένα χρόνο και ασχολήθηκα
με τη διακίνηση της εφημερίδας, γιατί
ήταν αυτή που με κέρδισε στο κόμμα. Ξεκίνησα με την αυθόρμητη διάθεση να δράσω. Μαζί με τους συντρόφους μου εκπαιδεύτηκα, με την επανάληψη και τη συνέχεια της δράσης άρχισα να μαθαίνω. Οργανώσαμε στις γειτονιές των Δυτικών και
εκτοξεύσαμε τη διακίνησή της. Μετά τις
εκλογές η σχέση μας με τους εργαζόμενους έγινε ακόμα καλύτερη κι αυτό μας
δίνει τη δυνατότητα να χτίσουμε καλύτερα
τους πυρήνες μας.
Η 21 Μάρτη μας βοηθά να απλώσουμε
την παρέμβασή μας σε ακόμα περισσότερους χώρους, σε σχολεία, σε χώρους
προσευχής μεταναστών. Είναι πολύ συγκινητικό να σε υποδέχονται οι μετανάστες
και να σου λένε σας χρειαζόμαστε όπως
και εσείς. Την αριθμητική των ρεφορμιστών, το «ρεαλισμό», μπορούμε όλοι μας
να τη μετατρέψουμε στην άλγεβρα των
επαναστατών. Για να πάρουμε πίσω τις
ζωές μας”.
Ο Πέτρος Μπ. από το Ελληνικό είπε:
“Στον πυρήνα μας κάναμε τρεις κρίσιμες
αλλαγές την περασμένη περίοδο. Αλλάξαμε το πώς αντιμετωπίζουμε τη χρέωση της
εφημερίδας και την πολιτική συζήτηση με
τους συντρόφους μας. Έτσι κερδήθηκαν
περισσότεροι στη δράση και στο να έρχονται στις εργατικές εξορμήσεις. Το δεύτερο ήταν η αποφασιστικότητα να στρατολογήσουμε. Το Σεπτέμβρη καταφέραμε σε
λιγότερο από 2 βδομάδες να έχουμε 6
στρατολογίες. Η 21 Μάρτη μας βοηθά να
αξιοποιήσουμε τα αγωνιστικά κομμάτια
της γειτονιάς μας.
Το τρίτο είναι οι εξορμήσεις μας. Τις
αναβαθμίσαμε και σαν παρουσία (σημαίες, ντουντούκα) κάνοντάς τες πολιτικά γεγονότα. Επιλέξαμε επίσης να οργανώσουμε εξορμήσεις στο μετρό, την ώρα που η
εργατική τάξη πάει στη δουλειά της και το
κάναμε σε κάθε μεγάλη μάχη που οργανώσαμε”.

ύντροφοι και συντρόφισσες από τις σχολές και τα σχολεία μετέφεραν εικόνες από
τις καταλήψεις του φθινοπώρου και τις νέες δυνατότητες για το φοιτητικό και μαθητικό κίνημα.
Η Ελίζα Κ. από την ΑΣΚΤ είπε: “Εκτός από
τους εργαζόμενους, πάλεψε και η νεολαία και
έπαιξε ρόλο στο να ρίξουμε την κυβέρνηση. Το
ένα ήταν η μαζική συμμετοχή που είχαμε στις
απεργίες την ίδια περίοδο που βγαίνανε καταλήψεις ενάντια στη διάλυση των πανεπιστημίων
αλλά και τον αυταρχισμό των πρυτάνεων. Στην
Καλών Τεχνών, ενώ είχαμε πάνω από ένα χρόνο
να κάνουμε συνέλευση, όταν μπήκαμε να οργανώσουμε αυτές τις μάχες, τα αμφιθέατρά μας
γέμισαν και δεν υπήρξε κινητοποίηση που να
λείπαμε.
Το φοιτητικό κίνημα δεν πρέπει να περιμένει.
Ξεκινάμε γύρο συνελεύσεων σε όλες τις σχολές
από αυτή τη βδομάδα. Και ταυτόχρονα δίνουμε
τις πολιτικές μάχες. Η Καλών Τεχνών βρέθηκε
στο πλευρό των Σύρων προσφύγων στο Σύνταγμα και στο Σύλλογο έγιναν εκδηλώσεις για τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης και τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Από Δευτέρα θα πρέπει να ξεσηκώνουμε τις σχολές μας αντιφασιστικά με κύριο
στόχο οι Σύλλογοί μας να κατέβουν μαζικά στις
21 Μάρτη”.
O Γιάννης Σ. από τη ΦΛΣ Αθήνας τόνισε: “Δεν
έχουμε πλέον να κάνουμε με Φορτσάκηδες αλλά εξακολουθούμε να έχουμε υποχρηματοδότηση, πρυτάνεις διορισμένους και μη εφαρμοσμένες εξαγγελίες. Αλλά το φοιτητικό κίνημα δεν
ξεκινάει από το μηδέν. Οι μάχες που δόθηκαν
μας έδωσαν εμπειρία και το ενιαίο μέτωπο είναι
το εργαλείο για να συνεχίσουμε. Χρειάζεται να
χτίσουμε ομόκεντρους κύκλους γύρω από την
Εργατική Αλληλεγγύη. Στη ΦΛΣ με τις εκδηλώσεις μας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και το ρατσισμό κερδίσαμε νέες συντρόφισσες στο ΣΕΚ
και την ΚΕΕΡΦΑ. Για τις 21 Μάρτη έχουμε ελάχιστες εργάσιμες μέρες και πρέπει άμεσα να
κερδίσουμε όλη την αριστερά να τρέχει για αυτό”.
Ενώ η Άλε Κ. από τη ΦΛΣ Ρεθύμνου είπε: “Οι
συνθήκες στα πανεπιστήμια είναι ήδη χειρότερες. Ο Βαρουφάκης στο μέιλ του στη σχολή
μας είπε: ‘Σίτιση τέλος. Δεσμεύουμε 1.5 εκατομμύριο από τους πόρους του πανεπιστημίου για
τις δανειακές υποχρεώσεις’. Αυτό αφορά 300
φοιτητές. Και ταυτόχρονα έχουμε όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που αφορούν και στην εργασιακή μας προοπτική. Με τις καταλήψεις καταφέραμε να συνδεθούμε με τους εργαζόμενους
και να πάρουμε θάρρος. Συγκεκριμένα καταφέραμε να ξαναλειτουργήσουμε το Σύλλογο Μεταπτυχιακών των Αρχαιολόγων και τώρα θέλουμε
να φτιάξουμε Σωματείο Εκτάκτων Αρχαιολόγων
στο Ρέθυμνο, που δεν υπάρχει, αξιοποιώντας
τους δεκάδες μεταπτυχιακούς που δουλεύουν
σαν έκτακτοι. Είναι ένα πρώτο πολύ θετικό βήμα
για να διεκδικούμε από κοινού και να έρθουμε
σε επαφή με τους εργαζόμενους του υπουργείου Πολιτισμού”.
Η Αλίκη Τ. από την Ιατρική Ιωαννίνων μας μετέφερε: “Στα Γιάννενα είχαμε το παράδειγμα
της 6ης Νοέμβρη που ήταν μια πολύ σημαντική
πρωτοβουλία το να διαδηλώσουμε εκεί. Κάναμε
συνέλευση στη σχολή και την κερδίσαμε και

στην πορεία συμμετείχαν οι διοικητικοί, η ΕΡΑ
και η ΕΛΜΕ. Μετά από αυτό μπορέσαμε να ξαναπάρουμε την επόμενη συνέλευση, να κατέβουμε με πανό στην απεργία στις 27 Νοέμβρη,
αλλά και να κινητοποιήσουμε και πολλούς φοιτητές στην οργάνωσή της. Ήταν αποτέλεσμα
του ότι οι φοιτητές βρέθηκαν στο δρόμο με
τους εργαζόμενους και θέλησαν να το ξανακάνουν στην απεργία. Τώρα, στην τελευταία συνέλευση πήραμε την πρωτοβουλία να φέρουμε
έναν Σενεγαλέζο μετανάστη για να καλέσει τους
φοιτητές στις 21 Μάρτη και ο αντιρατσισμός
έγινε το κέντρο συζήτησης στη σχολή”.

Επιχειρήματα
Η Ιωάννα Σ. φοιτήτρια από τη ΝΟΠΕ τόνισε: “Η
στροφή στα αριστερά έχει επηρεάσει και την
επαναστατική αριστερά. Στο σχήμα της ΕΑΑΚ
στη σχολή μου, από 6 σύντροφοι είμαστε πλέον
21. Παίξαμε ρόλο στη μάχη ενάντια στο Φορτσάκη όπου η σχολή μας βρέθηκε στο επίκεντρο των
επιθέσεων με συντρόφους μας χτυπημένους από
τα ΜΑΤ. Ήμασταν ο Σύλλογος που από καμία συνέλευση το προηγούμενο διάστημα φτάσαμε το
φθινόπωρο να κάνουμε εφτά στη σειρά, να αποφασίζουμε καταλήψεις και να τις οργανώνουμε
με πολλές δράσεις. Η οργάνωση για τις 21 Μάρτη μας βοήθησε να γνωρίσουμε καινούριο κόσμο
και να προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να δυναμώσουμε το κόμμα μας με νέες στρατολογίες στη
σχολή. Είναι εφικτό και έχουμε κάνει τα πρώτα
βήματα, γιατί ο κόσμος ζητά την πολιτική συζήτηση και τα επιχειρήματα και το ΣΕΚ ανταποκρίνεται πάντα σε αυτό”.
Η Δανάη Κ. μαθήτρια από το Ίλιον μίλησε για
το κίνημα ενάντια στο Νέο Λύκειο: “Στις μαθητικές καταλήψεις το σχολείο μου ήταν κλειστό για
3 βδομάδες και οι σύντροφοι του πυρήνα μου
ήταν καθημερινά εκεί βοηθώντας μας και διακινώντας την Εργατική Αλληλεγγύη. Για πρώτη φορά τα αιτήματα της κατάληψης ήταν σοβαρά και
πολιτικά, αυτό το καταλάβαιναν όλοι οι μαθητές.
Απαιτούσαμε την κατάργηση της Τράπεζας Θεμάτων και του νέου λυκείου. Συμμετείχαμε και
στις διαδηλώσεις μαζί με μαθητές από ένα διπλανό σχολείο. Το μαθητικό κίνημα έπαιξε ρόλο
στις εξελίξεις και πρέπει να διεκδικήσουμε όλα
όσα θέλουμε. Πρώτη μάχη είναι η 21 Μάρτη που
θέλουμε όλοι οι μαθητές που ήταν στην κατάληψη να κατέβουν να διαδηλώσουν και να στείλουμε τη Χρυσή Αυγή στη φυλακή”.
Και ο Ανέστης Γ. από τα Βριλήσσια συμπλήρωσε: “Πέρυσι στις 22 Μάρτη στη διεθνή μέρα
αντιφασιστικής δράσης οι μαθητές Αnticapitalista είχαν μαζική συμμετοχή. Και από το σχολείο
μου. Η τοπική επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ και ο πυρήνας του ΣΕΚ βοήθησαν πολύ σε αυτό καθώς
ερχόντουσαν σύντροφοι για εξόρμηση πολύ συχνά. Έτσι οργανώθηκε και άλλος ένας μαθητής
στο ΣΕΚ. Στις 18-19 Σεπτέμβρη στο διήμερο για
τον Φύσσα κατέβηκαν ξανά μαθητές από το
σχολείο μου παρά το ότι ήταν μακριά. Κατά τη
διάρκεια των μαθητικών καταλήψεων συμμετείχαμε στις πορείες. Πήγαμε πόρτα- πόρτα σε
όλα τα τμήματα και κατέβηκαν πολλοί. Έτσι
κερδίσαμε και άλλους δύο συντρόφους και τώρα μπορούμε να οργανώσουμε πολύ καλύτερα
την διαδήλωση στις 21 Μάρτη”.

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1164, 11 Μάρτη 2015

Δραστηριότητες

Μαρξιστικά Φόρουμ

Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΠΑΤΡΑ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Βερονίκη Αμτζοπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
καφέ στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΞΑΝΘΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητές: Βάσω Αλεξοπούλου,
Παντελής Αποστολίδης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
Θόλος (Πανεπιστήμιο) 7μμ
Η Γαλλία του ‘36
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΚΥΨΕΛΗ

ΧΑΝΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητές: Θωμάς Παπαϊωάννου,
Δημήτρης Λυγίζος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
Σύλλογος δασκάλων 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος
ΡΕΘΥΜΝΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 στέκι πολιτιστικών
ομάδων πανεπιστημίου
(Νικηφόρου Φωκά 82) 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 στέκι πολιτιστικών
ομάδων πανεπιστημίου (Νικηφόρου
Φωκά 82) 8μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Ζήσης Καλλιμάνης

ΠΑΤΗΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαρία Αλιφιέρη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλανουδάκης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις
«Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες»
Ομιλήτρια: Μαρία Ριζοπούλου

ΤΟΥΜΠΑ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Πνευματικό Κέντρο
(Ανακρέοντος 60) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς
• ΠΕΜΠΤΗ 19/3 Πνευματικό Κέντρο
(Ανακρέοντος 60) 7μμ
Ουκρανία, το σταυροδρόμι των ιμπεριαλισμών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 12/3
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ Γρηγόρης (Πλ.
Ηρώων) 6μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης
• ΠΕΜΠΤΗ 19/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών
Ομιλήτρια: Ειρήνη Φωτέλλη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ 1968 (Θησέως και
Αγ.Πάντων – στοά) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 12/3 πατάρι White Rabbit
(Σολομού 12) 7.30μμ
Καλοδεχούμενοι όλοι οι μετανάστες
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
• ΠΕΜΠΤΗ 19/3 πατάρι White Rabbit
(Σολομού 12) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3
καφέ 65-67 (Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 12/3
καφέ El Viaje El Viaje 6.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αναστασία Κοντζανάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3
Σύλλογος δασκάλων 7.30μμ
Η απελευθέρωση των γυναικών

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3
καφέ Τέχνη (παραλία Νέας Χώρας) 7μμ
Η πάλη για την
απελευθέρωση των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΠΕΜΠΤΗ 12/3
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Αντώνης Φώσκολος

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Γαρδένια 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Quiz 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Χουάνα Σταυριανού

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 καφέ Ανάδυση 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΙΛΙΣΙΑ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 Στέκι 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

Στις σχολές

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/3
Τι είναι το ενιαίο μέτωπο; Η εμπειρία
της Ρωσίας το 1917
Ομιλήτρια: Κωσνταντίνα Δογάνου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Στέκι (Ρήγα Φερραίου –
2ος όρ.) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 γραφεία δημοτικής
κίνησης Ανταρσία στην Κοκκινιά, 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 Στέκι Νεολαίας 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΑΙΓΑΛΕΩ

Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Άνω Πουρναρούσα
7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Πόπη Τσέλιου

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Χρώματα
(Αγ. Γλυκερίας) 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ Τσίου 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2015
Mαρξισμός 2015
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ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Munchies 7μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ Μπλου 8μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 12/3 καφέ Τριώτα 7μμ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

Συνεδρίαση του
Πανελλαδικού
Συντονιστικού
Οργάνου
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Κυριακή 15 Μάρτη,
10πμ στην ΑΣΟΕΕ.

Οργανώνεται από το

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ

Παλεύουμε για

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλι σμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο όταν οι
εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους
τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και
προγραμματίσουν την παραγωγή και τη δια νομή σύμφωνα με τις ανθρώπινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν
υπάρχει κοινοβουλευτικός δρόμος προς μια

τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η
αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη
θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπρο σώ πων απ' τους χώρους δου λε ι άς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO όχι "σοσιαλισμό σε μια
χώρα" ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανά στα ση όπως ο Oκτώ βρης του 1917 δεν
μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση του
σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων ανατο-

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΦΛΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ–ΘΗΣΕΙΟΥ–
ΚΟΥΚΑΚΙΟΥ–ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3 καφέ 65-67
(Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Διαγραφή του χρέους οριστική,
αυτή είναι η απάντηση η εργατική!
Ομιλητές:
Πάνος Γκαργκάνας,
Βασίλης Μηνακάκης,
Χρίστος Τουλιάτος

λικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς
διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει
τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα
της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από
τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί
να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία
της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργά-

Τ.Ε. 4oυ διαμερίσματος

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
γραφεία 4ου διαμερίσματος
(Λένορμαν και Αλεξάνδρειας)
6.30μμ
Συνέλευση
Τ.Ε. ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3
Πολυτεχνείο 4μμ
Συνέλευση

τες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα
μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν
τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και αν προέρχεται.

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
ΠΕΜΠΤΗ 12/3
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 7μμ
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/3
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ.Ολυμπίου 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 10.30πμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 11.30πμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλατεία Μυρισιώτη 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12μ
ΛΑΡΙΣΑ κεντρική πλατεία 12μ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 12μ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΧΑΝΙΑ λαϊκή 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 11πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Δημαρχείο 11.15πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 6.30μμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 6.30μμ
ΚΕΝΤΡΟ άγαλμα Λαμπράκη 6.30μμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 6.30μμ
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Ιστορία

«Σ

ιωπηλή πλειοψηφία»: αυτή
η φράση είναι από τις πιο
αγαπημένες των απανταχού δεξιών πολιτικών και ΜΜΕ. Είναι
οι «νοικοκυραίοι» (για να θυμηθούμε
τον Μητσοτάκη) εκείνοι που δεν θέλουν ριζοσπαστικά κοινωνικά «πειράματα» αλλά ησυχία, τάξη και
ασφάλεια. Την χρησιμοποίησε για
πρώτη φορά ένας Πορτογάλος
στρατηγός, ο Αντόνιο Σπίνολα το
1974. Στις 11 Μάρτη του 1975 αυτός
και οι ομοϊδεάτες του προσπάθησαν
να την κάνουν πράξη. Το πραξικόπημα που οργάνωσαν εκείνη τη μέρα
ήταν μια απόπειρα να μπει τέλος
στην Πορτογαλική Επανάσταση.
Η επανάσταση είχε ξεκινήσει στις
25 Απρίλη του 1974. Εκείνη τη μέρα
κατέρρευσε ένα δικτατορικό καθεστώς που είχε επιζήσει για πενήντα
χρόνια. Το «νέο κράτος» του Σαλαζάρ (και όταν πέθανε του Καετάνο)
ήταν η πορτογαλική ποικιλία του φασισμού. Σε τόσο μεγάλη κρίση ήταν
πια το ’74 αυτό το καθεστώς, που άρκεσε μια κίνηση από μονάδες του
στρατού για να πέσει, σε ένα πρωινό.
H Λισαβόνα ξύπνησε τα χαράματα
στη θέα στρατιωτών να φυλάνε κεντρικά σημεία. Όσο γινόταν γνωστό τι
είχε γίνει, χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλυζαν τους δρόμους, βάζοντας γαρύφαλλα στα όπλα των στρατιωτών.
Εξ’ ου και «Επανάσταση των Γαρυφάλλων» -κόκκινα για την επανάσταση αλλά και λουλούδια μιας και ήταν
ειρηνική, σχεδόν αναίμακτη.
Οι οργανωτές αυτής της κίνησης
ήταν μια οργάνωση μεσαίων αξιωματικών με την ονομασία Κίνημα Ενόπλων
Δυνάμεων (MFA). Όμως, μιας και
ήταν σχετικά χαμηλόβαθμοι και άγνωστοι, στηρίχτηκαν στους στρατηγούς
της «Επιτροπής Εθνικής Σωτηρίας». Ο
«ήρωας» εκείνης της μέρας και εμπνευστής αυτής της δεύτερης ομάδας ήταν ο στρατηγός Σπίνολα. Τον
Μάη ορκίστηκε ως ο πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Δράση
Βέβαια, η σχέση του Σπίνολα με
τη δημοκρατία ήταν ανύπαρκτη πριν
το 1974. Αριστοκρατικής καταγωγής, αναπληρωτής αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, με «λαμπρή» θητεία στις αποικίες στην Αφρική, ο
Σπίνολα με το χαρακτηριστικό μονόκλ είχε στο ενεργητικό του και
συμμετοχή στον Ισπανικό Εμφύλιο
στο πλευρό του Φράνκο και δράση
στο ανατολικό μέτωπο στο Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της
Βέρμαχτ.
Ήταν ο εκπρόσωπος της πτέρυγας του καθεστώτος και της άρχουσας τάξης που ήθελε την «αναγέννηση» του κράτους: σταδιακή απεμπλοκή από τους αποικιακούς πολέμους που έχανε, στροφή στην τότε
ΕΟΚ και όλα αυτά με τις λιγότερο
δυνατές κοινωνικές αναταράξεις.
Μια «ελεγχόμενη μετάβαση» δηλαδή. Όμως, μόνο ελεγχόμενη δεν

Το πραξικόπημα
Σπίνολα
ήταν η «μετάβαση». Η επανάσταση
πέρασε με αστραπιαία ταχύτητα
από τα γαρύφαλλα στα εργοστάσια
και τους στρατώνες.
Η μια διαδικασία που τροφοδοτούσε αυτή τη δυναμική ήταν αυτό που
έμεινε γνωστό ως «σενεαμέντο»: το
ξήλωμα διευθυντών, αφεντικών, κρατικών αξιωματούχων σε όλους τους τομείς, που είχαν σχέση με το φασιστικό
καθεστώς και τη μυστική αστυνομία
του, την PIDE. Η δεύτερη διαδικασία
ήταν οι οικονομικοί αγώνες, απεργίες
και καταλήψεις. Είχαν ξεκινήσει πριν
τον Απρίλη του 1974 και πήραν πελώριες διαστάσεις τους μήνες που ακολούθησαν. Μέσα σε αυτούς τους αγώνες τα συνδικάτα μεγάλωναν αλλά
γεννιούνταν και νέες μορφές οργάνωσης: εργατικές επιτροπές, συντονισμοί τους, όπως οι inter-empresas,
που περισσότερο ή λιγότερο αποφασιστικά έβαζαν το ζήτημα του εργατικού ελέγχου. Και το παράδειγμά τους
έφτανε παντού: στις εργατογειτονιές
και τις παραγκουπόλεις με τις καταλήψεις σπιτιών από αστέγους ή κόσμο
που έμενε σε άθλια σπίτια, στην ύπαιθρο με τις καταλήψεις γης από ακτήμονες αγρότες και εργάτες γης, στα
σχολεία και τα πανεπιστήμια.
Η τρίτη διαδικασία και η πιο ανησυχητική για την άρχουσα τάξη ήταν ότι
έχανε τον έλεγχο του σκληρού πυρήνα του κράτους, του στρατού. Ολόκληρες μονάδες στασίαζαν για να μην
πάνε να πολεμήσουν ενάντια στα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, π.χ στην
Αγκόλα. Οι φαντάροι, και κάμποσοι
αξιωματικοί, προτιμούσαν να κάνουν
συνελεύσεις, να διαβάζουν αριστερές
εφημερίδες ή να εκδίδουν δικές τους,
όπως για παράδειγμα στο σύνταγμα
ελαφρού πυροβολικού της Λισαβόνας,
το RAL-1. Πολλές φορές αρνιόνταν να
εκτελέσουν διαταγές για καταστολή
ενάντια σε απεργούς και καταληψίες.
Ο Σπίνολα τυπικά ήταν επικεφαλής μιας κυβέρνησης με την συμμε-

Πορτογαλία 1975
τοχή του ΚΚ Πορτογαλίας και του
Σοσιαλιστικού Κόμματος. Όμως, αυτή η κυβέρνηση παρά τις προσπάθειές της δεν μπορούσε να επιβάλλει την «αυτοσυγκράτηση». Κάποιος
έπρεπε να το κάνει κι ο Σπίνολα δέχτηκε με προθυμία αυτό το ρόλο.

Πανικός
Η πρώτη προσπάθεια έγινε στις 28
Σεπτέμβρη του 1974. Τα δεξιά κόμματα (μεταμφιεσμένοι χουντικοί)
αποφάσισαν να καλέσουν μια μεγάλη συγκέντρωση στη Λισαβόνα. Τα
«επεισόδια» θα έδιναν το πρόσχημα
για επέμβαση των «νομιμοφρόνων»
τμημάτων του στρατού και της στρατοχωροφυλακής. Τότε ήταν που ο
Σπίνολα εκφώνησε την ομιλία περί
«σιωπηλής πλειοψηφίας». Η προσπάθεια κατέληξε σε φιάσκο, μετά από
μια συγκλονιστική κινητοποίηση του
μαζικού κινήματος: δρόμοι και γέφυρες αποκλείστηκαν με οδοφράγματα
για να μην έρθουν τα πούλμαν και τα
τρένα των «σιωπηλών».
Οι επόμενοι μήνες μετέτρεψαν σε
πανικό τους φόβους του Σπίνολα και
όσων τον στήριζαν (και της αμερικάνικης πρεσβείας). Τον Φλεβάρη του
1975 για παράδειγμα, οι inter-empresas οργάνωσαν μια διαδήλωση δεκάδων χιλιάδων εργατών στη Λισαβόνα,
ενάντια στις απολύσεις. Η κυβέρνηση
προσπάθησε να απαγορέψει τη διαδήλωση γιατί συνέπιπτε με την επίσκεψη
του αμερικάνικου Έκτου Στόλου. Οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες (με πλειοψηφία του ΚΚΠ) κατήγγειλαν τους «αριστεριστές προβοκάτορες». Και η πορεία όχι μόνο έγινε, αλλά πέρασε
μπροστά από την αμερικάνικη πρεσβεία. Και οι φαντάροι που φρουρούσαν την πρεσβεία και το υπουργείο Εργασίας ενώθηκαν με τους διαδηλωτές.
Ήταν η ώρα για πιο δραστικά μέτρα. Το πρωί της 11 Μάρτη, μονάδες
αλεξιπτωτιστών περικύκλωσαν το
στρατόπεδο του RAL-1 κοντά στο αε-

ροδρόμιο της Λισαβόνας. Τέσσερα
στρατιωτικά ελικόπτερα και δυο μαχητικά αεροσκάφη βομβάρδισαν τον
στρατώνα. Ευτυχώς υπήρξε μόνο
ένας νεκρός, λίγα λεπτά νωρίτερα να
γινόταν ο βομβαρδισμός οι νεκροί θα
ήταν δεκάδες μιας και οι βόμβες χτύπησαν το χώρο όπου οι φαντάροι πήραν το πρωινό τους. Κι από ’κει και πέρα όλα άρχισαν να πηγαίνουν στραβά
για τους επίδοξους πραξικοπηματίες.
Καταρχήν, οι αλεξιπτωτιστές ενώθηκαν με τους συναδέλφους τους του
RAL-1: Μονάδες της COPCON άρχισαν να κινούνται για να αντιμετωπίσουν την απειλή. Η COPCON (Κέντρο
Ηπειρωτικών Επιχειρήσεων) ήταν μια
δύναμη που είχε συγκροτήσει το
MFA. Επικεφαλής της ήταν ο Οτέλο
ντι Καρβάλιο, που όπως και οι φαντάροι του είχαν στραφεί ριζοσπαστικά
προς τα αριστερά τους προηγούμενους μήνες.
Όμως, την πιο συντριπτική απάντηση την έδωσαν οι εργάτες. Τα μπλόκα και τα οδοφράγματα επανεμφανίστηκαν σε όλη την περιφέρεια της Λισαβόνας, με ένοπλες περιπολίες εργατών να τα φρουρούν. Στο Πόρτο,
τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, μια τεράστια διαδήλωση εισέβαλε στα γραφεία του CDS, ενός «κεντρώου, χριστιανοδημοκρατικού» κόμματος που
ήταν η στέγη κάθε χουντικού (σήμερα το κόμμα συμμετέχει στη δεξιά
κυβέρνηση της Πορτογαλίας) και τα
έκαψε. Το ίδιο έγινε και στη Λισαβόνα –ούτε η έπαυλη του Σπίνολα γλύτωσε από την οργή των διαδηλωτών.
Οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Λισνάβε έκαναν κατάληψη και οργάνωσαν ομάδες που απλώθηκαν στη γύρω περιοχή κάνοντας ελέγχους ακόμα και σε αυτοκίνητα. Οι εργαζόμενοι
στο ράδιο Renascenca (ανήκε στην
Εκκλησία) που ήταν σε απεργία αποφάσισαν να καταλάβουν το ραδιοσταθμό και να αρχίσουν να εκπέμπουν τη φωνή του κινήματος. Η εργα-

σιακή επιτροπή στην εφημερίδα Ο
Seculo επέταξε τις εγκαταστάσεις για
να βγάλει έκτακτο παράρτημα.
Οι τραπεζοϋπάλληλοι κατέβηκαν
σε απεργία και συνέλαβαν τους διευθυντές τους. Το ΔΣ της τράπεζας
Espirito Santo Bank, ετοιμαζόταν να
συνεδριάσει όταν μια ομάδα ένοπλων εργαζομένων εισέβαλε στην αίθουσα και έστησε τα σεβαστά μέλη
του στον τοίχο (τα μόνα θύματα ήταν
τα λερωμένα παντελόνια τους). Το
συνδικάτο των τραπεζοϋπάλληλων
στο Πόρτο έστειλε την εξής εντολή
στα μέλη του: «Κλείστε αμέσως τις
τράπεζες. Σταματήστε κάθε συναλλαγή. Οργανώστε ομάδες περιφρούρησης για να ελέγχουν την είσοδο
και την έξοδο. Εξασφαλίστε τον
έλεγχο τηλεφώνων και τέλεξ».

Ελικόπτερα
Η απόπειρα πραξικοπήματος κατέρρευσε. Ο Σπίνολα την κοπάνησε
(πήγε στην Ισπανία και μετά στη Βραζιλία, που είχαν ακόμα δικτατορία) με
τα «ελικόπτερα της αντίδρασης».
Οι πραξικοπηματίες στα πιο έντονα όνειρά τους μιμούνταν τον στρατηγό Πινοσέτ στη Χιλή. Η χούντα
του ενάμισι χρόνο πριν είχε ανατρέψει την αριστερή κυβέρνηση του
Αλιέντε και είχε κατασφάξει το εργατικό κίνημα. Αλλά η διαφορά με τη
Χιλή ήταν ότι το κίνημα είχε μπει
στους στρατώνες και το εργατικό κίνημα, ήταν στη φάση που έπαιρνε
φόρα. Γι’ αυτό το πραξικόπημα θύμιζε περισσότερο κωμωδία.
Το άμεσο αποτέλεσμα της νίκης
ενάντια στον Σπίνολα ήταν η ριζοσπαστικοποίηση του κινήματος. Οι
φαντάροι του RAL-1 έβγαλαν μια
απόφαση στην οποία προειδοποιούσαν ότι «ξέρουν καλά να στρέφουν
τα όπλα τους ενάντια στην αστική
τάξη και τους φασίστες». Και τους
επόμενους μήνες, επιτροπές φαντάρων του κινήματος SUV άρχισαν να
οργανώνουν αγώνες στους στρατώνες αμφισβητώντας ακόμα και την
αριστερή πτέρυγα του MFA.
Εκατοντάδες εργοστάσια, εταιρείες, μεγάλα αγροκτήματα παρέμεναν
υπό κατάληψη, στα χέρια του κόσμου που τα δούλευε. Το νέο κυβερνητικό σώμα αναγκάστηκε να εθνικοποιήσει όλες σχεδόν τις τράπεζες
και τις ασφαλιστικές εταιρείες και λίγο μετά όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις στην παραγωγή χάλυβα, στην
ενέργεια, στις συγκοινωνίες.
Η Πορτογαλική Επανάσταση δεν
είχε τελειώσει. Η άρχουσα τάξη χρειάστηκε ακόμα έξι και περισσότερους
μήνες για να ελέγξει την κατάσταση
και δεν θα τα κατάφερνε χωρίς την
«ανάσα» που της πρόσφεραν τα ρεφορμιστικά κόμματα. Όμως, τον
Μάρτη του 1975 η εργατική τάξη της
είχε δείξει με τον πιο αποφασιστικό
τρόπο ποια είναι η δύναμη που μπορεί να συντρίψει τους εκβιασμούς και
το σαμποτάζ της κυρίαρχης τάξης.

Λέανδρος Μπόλαρης

Η Ιστορία της Παρισινής Κομμούνας του 1871 του Προσπέρ-Ολιβιέ
Λισαγκαρέ σε κερδίζει κυριολεκτικά
από τον πρόλογο. Όχι τυχαία. Ο
συγγραφέας της ήταν ο ίδιος ένας
αγωνιστής της Κομμούνας, ένας
στρατιώτης που πολέμησε μέχρι τέλους στα οδοφράγματα για την υπεράσπιση της πρώτης εργατικής κυβέρνησης στην ιστορία. Από αυτή
την πλευρά γράφει, στα πέντε χρόνια της αυτοεξορίας του μετά την
πτώση της, αξιοποιώντας την εμπειρία που είχε πιο πριν ως δημοσιογράφος.
Η “έφοδος στον ουρανό”, όπως
χαρακτήρισε την επανάσταση ο
Μαρξ, των εργατών και εργατριών
του Παρισιού ξεκίνησε στις 18 Μάρτη του 1871. Το προηγούμενο καλοκαίρι, ο αυτοκράτορας Ναπολέων Γ’
είχε εξαπολύσει έναν “ένδοξο πόλεμο” ενάντια στην Πρωσία. Όμως, ο
πόλεμος ήταν ένα φιάσκο. Ολόκληρες γαλλικές στρατιές κι ο ίδιος ο
αυτοκράτορας περικυκλώθηκαν και
αιχμαλωτίσθηκαν. Η μοναρχία κατέρρευσε. Ο πρωσικός στρατός πολιόρκησε το Παρίσι κι από τον Γενάρη του 1871 άρχισε να το βομβαρδίζει συστηματικά.

Πολιορκία
Τα τάγματα της Εθνοφρουράς του Παρισιού, που ενίσχυαν τον τακτικό στρατό στη διάρκεια της πολιορκίας, τα αποτελούσαν 300.000
πολιτοφύλακες. Η συντριπτική τους πλειοψηφία ήταν εργάτες. Στις 18 Μάρτη, κι ενώ είχε
υπογράψει ανακωχή με τους Πρώσους, η κυβέρνηση “εθνικής άμυνας” με επικεφαλής τον
Αδόλφο Θιέρσο που είχε έρθει στην εξουσία,
διέταξε τον στρατό να κατασχέσει τα όπλα της
Εθνοφρουράς. Οι στρατιώτες έστρεψαν τα
όπλα τους στους αξιωματικούς τους. Η επιχείρηση αφοπλισμού απέτυχε. Η Κεντρική Επιτροπή της Εθνοφρουράς ανέλαβε την εξουσία
και η κυβέρνηση με όλο το πλούσιο Παρίσι κατέφυγε τρομαγμένη στις Βερσαλλίες.
Στις 19 Μαρτίου “Η κόκκινη σημαία κυματίζει στο Δημαρχείο. Μαζί με την πρωινή ομίχλη
θα εξαφανισθούν ο στρατός, η Κυβέρνηση και
η Διοίκηση”, όπως περιγράφει ο Λισαγκαρέ.
Το χάος που έχει αφήσει πίσω της η άρχουσα
τάξη αντιμετωπίζεται με πρωτόγνωρη αποφασιστικότητα και -κυρίως- ικανότητα. “Εφορίες,
συγκοινωνίες, φωτισμός, αγορές, κοινωνική
πρόνοια, τηλεγραφείο, όλο το αναπνευστικό
και πεπτικό σύστημα της πόλης του 1.600.000
ψυχών, χρειάζεται ριζική αναδιοργάνωση. Ορισμένοι δήμαρχοι είχαν αποσφραγίσει τα μητρώα και το ταμείο του Δήμου τους. Η στρατιωτική επιμελητεία είχε εγκαταλείψει στην τύχη τους 6.000 ασθενείς στα νοσοκομεία και
στα κινητά ιατρεία. Ο κ. Θιέρσος είχε προσπα-

Ιστορία της Παρισινής Κομμούνας

θήσει να παραλύσει ακόμα και τη λειτουργία
των νεκροταφείων. Ο δυστυχής! Ποτέ δεν έμαθε τίποτα για το Παρίσι, για την ανεξάντλητη
δύναμή του, για τη θαυμαστή ευελιξία του.
Από παντού σπεύδουν να βοηθήσουν την Κεντρική Επιτροπή. Οι Επιτροπές των Διαμερισμάτων εφοδιάζουν τους Δήμους με προσωπικό”.
Στις 26 Μάρτη τα είκοσι διαμερίσματα του
Παρισιού εκλέγουν την Κομμούνα, ένα όργανο
αυτοδιοίκησης που είχε γνωρίσει δόξες στην
πιο ριζοσπαστική φάση της Γαλλικής Επανάστασης. Όμως, η Κομμούνα δεν ήταν συνέχεια
εκείνης της επανάστασης. Ήταν η ενσάρκωση
μιας νέας, της εργατικής. Την Κομμούνα συγκροτούν αντιπρόσωποι αιρετοί και άμεσα ανακλητοί. Πληρώνονται όλοι σαν εργάτες ενώ
αποτελούν ενα νομοθετικό και εκτελεστικό σώμα μαζί. Έτσι, οι υπηρεσίες “θα βρεθούν υπό
την επιδέξια και φειδωλή διαχείριση –το ανώτατο όριο αποδοχών, 6.000 φρ., δεν θα το
φτάσει ποτέ κανείς- ανθρώπων που δεν είχαν
σχέση με αυτό το επάγγελμα [εργάτες, κατώτεροι υπάλληλοι], κι αυτό στα μάτια της
μπουρζουαζίας των Βερσαλλιών ήταν ένα απ’
τα μεγαλύτερα εγκλήματά τους”.
Μέσα από το δίτομο έργο του Λισαγκαρέ
μπορεί κανείς να συνειδητοποιήσει το βαθμό
της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης που άγγιξαν μέσα σε λίγες μέρες οι εργάτες. Με το
πρώτο της διάταγμα, αποτέλεσμα συζήτησης
που δεν ξεπερνά τη μία-μιάμιση ώρα, η Κομμούνα “διαγράφει τα χρέη από ενοίκια για το
διάστημα Οκτωβρίου 1870 – Ιουλίου 1871,
όπως και τα οφειλόμενα ποσά για τα ενοίκια

των επιπλωμένων κατοικιών. Οι
Βερσαλλίες δεν προσφέρουν παρά μόνο αναβολές –είναι άδικο. Η
Κομμούνα παρέχει εξοφλητήριο,
λέγοντας, και με το δίκιο της, ότι
η ιδιοκτησία οφείλει να πληρώσει
το μερίδιό της στις θυσίες”.
Τον ίδιο ταξικό χαρακτήρα
έχουν όλες οι αποφάσεις της.
“Στο αίτημα πολλών εργατών αρτοποιΐας, η Επιτροπή [Εργασίας
και Εμπορίου] απάντησε με την
κατάργηση της νυχτερινής εργασίας, μέτρο τόσο ηθικής τάξεως
όσο και υγιεινής. Ετοίμασε επίσης ένα σχέδιο κατάργησης των
ενεχυροδανειστηρίων και ένα
διάταγμα που αφορούσε τα εγκαταλελειμένα από τους ιδιοκτήτες τους εργαστήρια. Το σχέδιο
προέβλεπε δωρεάν επιστροφή
του ενέχυρου στα θύματα του
πολέμου και τους απόρους...
Το διάταγμα που καταργούσε
τις κρατήσεις από τις αποδοχές
και τους μισθούς, έθεσε τέλος σε
μια από τις πιο κραυγαλέες αδικίες του καπιταλιστικού καθεστώτος, εφ'όσον τα πρόστιμα αυτά
επέβαλε, συχνά με το πιο γελοίο
πρόσχημα, ο ίδιος ο εργοδότης,
ο οποίος ήταν ταυτόχρονα και
κριτής και κρινόμενος. Το διάταγμα που αφορούσε τα εγκαταλελειμμένα εργαστήρια, απέδιδε
στην μάζα των απόκληρων την
κυριότητα της εργασίας τους.
Mια επιτροπή έρευνας, εκλεγμένη από τα συνδικάτα, έπρεπε να εκπονήσει την στατιστική
μελέτη και απογραφή των εγκαταλελειμμένων
εργαστηρίων, τα οποία θα ξαναπερνούσαν
στα χέρια των εργατών”.
Όσοι ξεσηκώθηκαν αποδείχτηκαν οι πιο ικανοί να αλλάξουν τη ζωή τους. “Nαι, ήταν άσημοι, όλοι τους σχεδόν ελλειπούς μορφώσεως,
ενώ κάποιοι απ' αυτούς υπερενθουσιώδεις. O
λαός όμως ήταν μαζί τους και τους έστελνε
αυτήν την πνοή έμπνευσης από την Kομμούνα
του 1792-93. Το Παρίσι ήταν το κάρβουνο, το
Δημαρχείο η φλόγα. Mέσα σ' αυτό το Δημαρχείο, όπου μεγαλώνυμοι αστοί είχαν συσσωρεύσει ήττες επί προδοσιών, οι νεόφερτοι συ-

νάντησαν την νίκη επειδή αφουγκράστηκαν το
Παρίσι”.
Η Κομμούνα δεν ήταν ένα απολίτικο σώμα.
Στις γραμμές της υπήρχαν οργανωμένες τάσεις και ρεύματα. Οι αδυναμίες τους ήταν κι οι
αδυναμίες της Κομμούνας. Ο τόνος με τον
οποίο ο Λισαγκαρέ κάνει κριτική στα λάθη της
Κομμούνας είναι ιδιαίτερα σκληρός. Αυτό έχει
εξήγηση. Εκφράζει την αγωνία ενός ανθρώπου
που εκτός από το μεγαλείο της επανάστασης
γνώρισε και το ανώτατο, μέχρι τότε, σημείο
της αγριότητας που μπορεί να φτάσει η άρχουσα τάξη για να μην χάσει την εξουσία της.

Εξάπλωση
Να πως σχολιάζει για παράδειγμα ο Λισαγκαρέ την επιλογή της Κομμούνας πάνω στο ζήτημα της εξάπλωσης της επανάστασης: “Η συζήτηση ήταν πολύ έντονη. Υπήρχαν μανιακοί
της νομιμότητας μέσα σ' αυτό το εκτός νόμου
Δημαρχείο. Το Παρίσι έπρεπε να στραγγαλισθεί με τις σωτήριες αρχές τους. Ήδη, εν ονόματι της αγίας αυτονομίας που απαγορεύει
την παραβίαση της αυτονομίας του γείτονα, η
Εκτελεστική Επιτροπή είχε αρνηθεί να εξοπλίσει τις γύρω από το Παρίσι κομμούνες που ζητούσαν να βαδίσουν κατά των Βερσαλλιών. Ο
κ. Θιέρσος δεν θα μπορούσε να πάρει καλύτερο μέτρο για ν' απομονώσει το Παρίσι”.
Τον ίδιο επικριτικό τόνο έχει και για την στάση της Κομμούνας απέναντι στην Τράπεζα της
Γαλλίας. “Κάθε σοβαρή εξέγερση ξεκινά με
την κατάληψη του νευραλγικού κέντρου του
εχθρού: του θησαυροφυλακίου. Η Κομμούνα
είναι η μόνη [επαναστατική Κυβέρνηση] που
αρνήθηκε να το πράξει. Ενώ κατήργησε τον
εκκλησιαστικό προϋπολογισμό που καταρτιζόταν στις Βερσαλλίες, έμεινε εκστατική μπροστά στο θησαυροφυλάκιο της μεγαλοαστικής
τάξης, το οποίο είχε στο χέρι”.
Η Κομμούνα άντεξε 72 μέρες. Το σφαγείο
της Αιματηρής Εβδομάδας στο οποίο κατέληξε με τους δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τους
πολύ περισσότερους καταδικασμένους σε
εξορία και καταναγκαστικά έργα τους επόμενους μήνες και χρόνια, έδειξε πόσο κρίσιμα
ήταν αυτά τα διλήμματα. Γι’ αυτό και σαν πολιτικά συμπεράσματα παραμένουν πολύτιμα
στις “νέες εφόδους στον ουρανό” που είναι
μπροστά μας.

Λένα Βερδέ

Θα τα βρείτε στο

“Η

σταθερή, ακαταμάχητη άνοδος της
εργατικής τάξης είναι το κορυφαίο
γεγονός του 19ου αιώνα. Το 1830,
το 1848, το 1870, ο λαός κυρίευσε το Δημαρχείο, για να το παραχωρήσει πολύ
γρήγορα σ’ εκείνους που έκλεβαν
τις νίκες του. Το 1871 θα μείνει εκεί,
θα αρνηθεί να το παραδώσει και, για
περισσότερο από 2 μήνες, θα διοικήσει, θα κυβερνήσει, θα οδηγήσει
την πόλη στη μάχη”.

Γιατί να διαβάσουμε την
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Τ

ην Παρασκευή 6 Μάρτη μάθαμε ότι
έφυγε από τη ζωή ο σύντροφός μας
Κώστας Φαρμάκης. Με τον Κώστα είχαμε γνωριστεί μετά την αποφυλάκισή του
το 2009, όταν προσπαθούσε να αρχίσει μια
καινούρια ζωή μετά από χρόνια εξάρτησης
από τα ναρκωτικά.
Ο Κώστας καταλάβαινε ότι το περιβάλλον στο οποίο θα έπρεπε να χτίσει τη ζωή
του, που έτσι κι αλλιώς δεν ήταν ποτέ φιλικό απέναντι στους πρώην χρήστες, ήταν
ακόμα πιο δύσκολο σε μια εποχή βαθιάς
καπιταλιστικής κρίσης. Αποφάσισε όμως
να δώσει τη μάχη για τη ζωή του κι έτσι
συνδέθηκε με την Ευαγγελία, κάνανε μαζί
ένα παιδάκι (το «κουκουναράκι» του) και
έπιασε δουλειά με οχτάμηνη σύμβαση στο
Δήμο.
Ταυτόχρονα, αφού παρακολούθησε πολλές συζητήσεις, εκδηλώσεις και πυρήνες,
ο Κώστας οργανώθηκε στο ΣΕΚ για να παλέψει συλλογικά απέναντι στο σύστημα.
Από τότε έδωσε πολλές φορές το παρών
στο κίνημα, από τις απεργίες και στις διαδηλώσεις ενάντια στα Μνημόνια μέχρι τις
εξορμήσεις μας με την Εργατική Αλληλεγγύη στο πάρκο του αγ. Θεράποντα.
Η γλώσσα του επικοινωνούσε άμεσα με
τον καθημερινό κόσμο της ανεργίας και
του χαμηλού μεροκάματου και γι’ αυτό
μπορούσε να εξηγήσει με απλό και κατανοητό τρόπο μεγάλα θέματα, από τη διαγραφή του χρέους μέχρι την ανάγκη να
τσακίσουμε τους φασίστες. Δυστυχώς
όμως, η μακροχρόνια ανεργία και οι «κλειστές πόρτες» τον έσπρωξαν πίσω στα ναρκωτικά. Δεν το έβαλε εύκολα κάτω, ακόμα
κι όταν έμεινε άστεγος πέρσι, στον ξενώνα
όπου έμεινε κολλούσε αφίσες της ΚΕΕΡΦΑ
για το αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 22
Μάρτη 2014 και όταν πουλούσε τη «Σχε-
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Αποχαιρετισμός στον
σύντροφο Κώστα Φαρμάκη
Από παλαιότερη κινητοποίηση εργαζομένων σε κέντρα πρόληψης

δία», έδινε μαζί και μια προκήρυξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τις ευρωεκλογές.
Από το καλοκαίρι του 2014 χάσαμε κάθε
επαφή μαζί του μέχρι που πριν από ένα μήνα διαβάσαμε στην Εργατική Αλληλεγγύη
το γράμμα του από τις φυλακές Γρεβενών
(http://ergatiki.gr/article.php?issue=1158&
=11133). Μόλις πριν δύο βδομάδες διαβάσαμε με συγκίνηση το τελευταίο γράμμα
του, στο οποίο περιέγραφε την εμπειρία
του από την αθλιότητα των φυλακών και
την ταξική αδικία που αναπαράγει το «σωφρονιστικό» σύστημα (http://ergatiki.gr/article .php?issue=1162&id=11303).
Όπως έγραφε χαρακτηριστικά, η συντρι-

πτική πλειοψηφία των ποινικών κρατουμένων είναι «κοινωνικοί κρατούμενοι», την
ίδια στιγμή που οι καπιταλιστές και οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι σκορπούν τη φτώχεια και τους πολέμους ατιμώρητα. Αποχαιρετούμε το σύντροφο Κώστα που έφυγε με ψηλά το κεφάλι και του υποσχόμαστε
ότι δεν θα τον ξεχάσουμε. Η μνήμη του θα
μας θυμίζει ότι όσο πιο γρήγορα ανατρέψουμε αυτό το βάρβαρο σύστημα, τόσο
περισσότεροι άνθρωποι θα γλιτώσουν από
το θάνατο και την εξαθλίωση.

Οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι του
Κώστα από τον πυρήνα Τούμπας του ΣΕΚ
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Η αθλιότητα του
“σωφρονιστικού”
συστήματος
Όταν η μόνη εναλλακτική στην σκληρότητα του
κόσμου είναι η φυγή…
Τα ξημερώματα της Πέμπτης 5/3 άφησε την τελευταία πνοή του ο σύντροφος Κ.Φ. κάπου, σε κάποια χαλάσματα της Θεσσαλονίκης. Μόνος, ταλαιπωρημένος, άστεγος και στα αδηφάγα δίχτυα της
τοξικοεξάρτησης. Ο σύντροφος έδινε την μάχη της
απεξάρτησης αρκετά χρόνια τώρα. Μετά από μια
υποτροπή του και αφού κατάφερε να μπει πάλι σε
ένα πρόγραμμα αποκατάστασης, ήρθε η φυλάκισή
του για να του κλείσει την πόρτα στη ζωή, να γίνει η
αρχή του τέλους του.
Μέσα από την αθλιότητα του σωφρονιστικού συστήματος και των συνθηκών διαβίωσης της φυλακής Γρεβενών, ο σύντροφος ήρθε σε επαφή μαζί
μας και ζήτησε να του στέλνουμε την εφημερίδα
και το περιοδικό. Εξέφρασε την θέλησή του να ζήσει και να αγωνιστεί μέσα από τα γράμματά του.
Εξήγησε το καπιταλιστικό σύστημα φορώντας τα
ταξικά γυαλιά του! Το καπιταλιστικό σύστημα της
αδικίας, της εκμετάλλευσης, της ανισότητας και τις
επιπτώσεις που έχει αυτό στους ανθρώπους που
φυλακίζουνε για μικροπαραβάσεις, αλλά και σε
ολόκληρη την κοινωνία!
Έφυγες νωρίς, σύντροφε! Εμείς θα παραμείνουμε εδώ να παλεύουμε ενάντια σ’ αυτό το σύστημα
που δεν δίνει ευκαιρίες στους αδύναμους να δυναμώσουν, στους εγκλεισμένους να απεξαρτηθούν,
στους ανήσυχους να εκφραστούν! Θα αγωνιζόμαστε ενάντια στον καπιταλισμό που θέλει τους ανθρώπους πιόνια, εξαρτημένους και εξαθλιωμένους
να συντηρούν ακόμα ένα μηχανισμό κέρδους μετατρέποντας τον ανθρώπινο πόνο σε εμπόρευμα!

Γεωργία Καρακωνσταντινίδου

Νέα από τους χώρους
Κυανούς Σταυρός

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 11 π.μ. το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας οργανώνει παράσταση διαμαρτυρίας στην κλινική Κυανούς Σταυρός στους Αμπελοκήπους. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με στόχο να δυναμώσει το κίνημα που διεκδικεί την καταβολή των δεδουλευμένων και να βάλει τέλος στην απλήρωτης εργασία.

Η Γενική Συνέλευση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Ταμείο
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής
Τράπεζας και άλλων τραπεζών) την 1η Μάρτη
2015 στο Κάραβελ, στην ουσία δεν έγινε, για
τους παρακάτω λόγους:
1. Απαρτία δεν είχε γιατί είχε κλειστεί αίθουσα 500 ατόμων, ενώ υπήρχαν πάνω από δυόμισι
χιλιάδες συνάδελφοι (αριθμητική απαρτία) σε
σκάλες, εξόδους, πατάρια, δρόμο.
2. Επιλογή του εργοδοτικού συλλόγου ALPHA-BANK και του προέδρου να χρησιμοποιήσει «μαυροπουκαμισάδες μπράβους» που δεν
άφηναν κανένα να πλησιάσει το μικρόφωνο.
Απαντήσαμε την Δευτέρα 9/3 με ασφαλιστικά
μέτρα να μην καταχωρηθεί η «συνέλευση» ως
τέτοια. Και επειδή τα λεφτά είναι πολλά σε ένα
αυτοδιαχειριζόμενο ταμείο εργαζόμενων που
προέρχονται από την Ιονική και άλλες τράπεζες
αφού τα ρευστά αποθέματα μέχρι το 2030 είναι
224.080.515,51 ευρώ (χάρη στα ακίνητα), δεν
θα αφήσουμε κανένα λαμόγιο να τα κάνει φούσκες αυστριακά, αμερικάνικα, ελβετικά ή ό, τι
άλλα ομόλογα.
Κάτω τα χέρια από την περιουσία των εργατών, το ΤΑΛΠΙΤ-ΑΤ μας ανήκει.

Στην συγκέντρωση θα συμμετάσχουν εργαζόμενοι από όλο τον
κλάδο που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. “Οι εργαζόμενοι
στον Κυανό Σταυρό έχουμε πραγματοποιήσει τέσσερις στάσεις εργασίας και μία 24ωρη απεργία μέσα σε έναν μήνα. Συνεχίζουμε στην κατεύθυνση της κλιμάκωσης μέχρι να αποπληρωθούν τα δεδουλευμένα
που φτάνουν τους 18 μήνες” μας μετέφερε η Ειρήνη, εργαζόμενη
στην κλινική.
Στο Ερρίκος Ντυνάν το οποίο κατέληξε στα χέρια της Τράπεζας
Πειραιώς μέσω της εταιρείας ειδικού σκοπού Ημίθεα Α.Ε. , μπορεί να
ξεκίνησε η καταβολή των μισθών αλλά εκκρεμούν τα δεδουλευμένα
δέκα μηνών που συσσωρεύτηκαν την προηγούμενη περίοδο. Στο Νέον Αθήναιον στο Παγκράτι οι υποσχέσεις για καταβολή μέρος των δεδουλευμένων φαίνεται να έχουν εξαντλήσει την υπομονή των εργαζομένων.
H αναμονή για προκήρυξη απεργίας από την ΟΣΝΙΕ υποτιμά τις
διαθέσεις του κόσμου που μπαίνει μπροστά να οργανώσει τον χώρο
του σε αυτήν την νέα περίοδο. Οι κινητοποιήσεις όπως αυτή του Σαββάτου και οι απεργίες είναι οι πρωτοβουλίες που θα αναγκάσουν την
ομοσπονδία να προκηρύξει απεργία στο σύνολο του κλάδου.

Κώστας Πολύδωρος

Χρύσα Κατσιματίδου

Απεργιακή βδομάδα
στις τηλεπικοινωνίες
Απεργιακή ήταν η εβδομάδα που πέρασε για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις Vodafone, Wind, Forthnet. Οι εργαζόμενοι
παλεύουν για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
να σταματήσει η εργοδοτική τρομοκρατία, να πληρώνονται στην
ώρα τους, να έχουν σταθερές θέσεις εργασίας και να τερματίσουν οι απολύσεις.
Στις 3 Μάρτη έγινε η απεργία στην Vodafone, στις 4-5 Μάρτη η
απεργία στη Wind και στις 5 Μάρτη στην Forthnet. Η εργοδοσία
στις δύο πρώτες εταιρίες προσπάθησε να βγάλει τις απεργίες
παράνομες, αλλά οι εργαζόμενοι δεν έκαναν πίσω. Το Δελτίο Τύπου του Σωματείου στη Vodafone αναφέρει: «Η επιχείρηση τρομοκρατίας από τη μεριά της εργοδοσίας έπεσε στο κενό. Την παραμονή της απεργίας, η διοίκηση προσέφυγε εναντίον μας με
11σέλιδη αγωγή σε μια διαδικασία δίκης εξπρές–παρωδία (παραλάβαμε την αγωγή στις 12.45 για δικαστήριο που θα γινόταν στις
15.00), όπου ζητούσε ανάμεσα σε άλλα να μην πραγματοποιήσουμε ξανά απεργία με τα ίδια αιτήματα, κάτι το οποίο όμως
δεν έγινε δεκτό… Εδώ ας σημειωθεί παρενθετικά πως και η διοίκηση της Wind με μια διαδικασία «καρμπόν» προσέφυγε σήμερα
δικαστικώς κατά της 48ωρης απεργίας των συναδέλφων».
Σύντροφοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμπαραστάθηκαν στις κινητοποιήσεις με συμμετοχή στις περιφρουρήσεις όπως στην Forthnet
στον Ταύρο. Η Τοπική Επιτροπή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ κυκλοφόρησε
και ανακοίνωση συμπαράστασης.

εργατικη αλληλεγγυη

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η νέα “συμφωνία” σημαίνει περικοπές

Γ

ύρος Γενικών Συνελεύσεων ξεκινάει
σε όλες τις ΕΛΜΕ, ενώ με την ολοκλήρωσή του θα γίνει η Συνέλευση των
Προέδρων των ΕΛΜΕ (το αποφασιστικό όργανο των καθηγητών) στις 14 Μάρτη για να
παρθούν αποφάσεις.
Η «Τάξη μας», το δίκτυο των αντικαπιταλιστών εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις
Παρεμβάσεις, κυκλοφόρησε ανακοίνωση με
την οποία τονίζει ότι αυτός ο γύρος των συνελεύσεων είναι σημαντικός καθώς είναι οι
πρώτες μαζικές διαδικασίες μετά την εκλογή
της νέας κυβέρνησης.
«Σχεδόν δύο μήνες μετά τις εκλογές, όλα
τα αιτήματα για τα οποία παλεύαμε ενάντια
στις προηγούμενες κυβερνήσεις παραμένουν
επίκαιρα. Η πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές και την ΕΕ, όχι μόνο
βάζει στο “ψυγείο” όλες τις διεκδικήσεις μας,
αλλά και συνεχίζει την πολιτική των μνημονίων αλλάζοντάς τους όνομα. Κάθε μέτρο της
κυβέρνησης, θα πρέπει να εγκριθεί από την
ΕΕ και τους δανειστές και ξέρουμε ότι αυτό
δεν πρόκειται να το κάνουν. Είτε πρόκειται
για την επαναπρόσληψη των απολυμένων, το
ξανάνοιγμα της ΕΡΤ και των δομών που
έκλεισαν, την αποκατάσταση μισθών και συντάξεων, τις ιδιωτικοποιήσεις κλπ. Αντίθετα,

υπάρχει η δέσμευση από την νέα κυβέρνηση,
ότι οι ιδιωτικοποιήσεις θα συνεχιστούν, οι περικοπές στο δημόσιο θα παραμείνουν, η αύξηση στον κατώτερο μισθό θα δοθεί το 2016,
οι αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις μεταφέρονται στο μακρινό μέλλον. Για την εκπαίδευση όλα τα μέτωπα που παλεύαμε είναι
ανοιχτά», αναφέρει συγκεκριμένα.
Προτείνει ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά
αναμονή, αλλά χρειάζεται όλες οι Γενικές Συνελεύσεις να καταδικάσουν την Συμφωνία-νέο
Μνημόνιο της κυβέρνησης με τους «θεσμούς»
και να παρθεί απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση όταν έλθει, έστω και για συζήτηση στη
Βουλή η Συμφωνία. Επίσης, καλεί οι ΓΣ να
αποφασίσουν την συμμετοχή στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 21 Μάρτη. Διαβάστε
ολόκληρη την ανακοίνωση στο μπλογκ της
«Τάξης μας»: i-taksi-mas.blogspot.gr.
Οι Παρεμβάσεις στην εισήγηση που προτείνουν στις συνελεύσεις τονίζουν ότι χρειάζεται να υπάρχει «εξουσιοδότηση του ΔΣ
της ΟΛΜΕ για προκήρυξη 24ης απεργιακής
κινητοποίησης τις ημέρες που θα κατατίθενται προς ψήφιση τα πολυνομοσχέδια της κυβέρνησης που αφορούν την εκπαίδευση και
στο βαθμό που δεν ικανοποιούν το σύνολο
των αιτημάτων μας».

Τ

Η Ρ.Γ., εργαζόμενη του πανεπιστημίου, μας είπε: “Η σύμβαση του επιχειρηματία έχει λήξει από τις αρχές
του χρόνου ενώ το πανεπιστήμιο του
χρωστά λεφτά από τον Σεπτέμβρη,
κάνοντας αδύνατη τη λειτουργία της
λέσχης. Οι φοιτητές αντέδρασαν και
διεκδίκησαν να συναντήσουν τον αντιπρύτανη για να δοθεί λύση. Τώρα
προτείνεται η αντικατάσταση του επιχειρηματία με κάποιον άλλο και η
προκήρυξη διαγωνισμού σε λίγο καιρό”. Η πρύτανης του Πανεπιστημίου
Πατρών που βρέθηκε τη Δευτέρα στο
Αγρίνιο τόνισε πως η χρηματοδότηση
του Πανεπιστημίου έχει μειωθεί μέσα
σε 5 χρόνια από 15 εκ. σε 6,1 εκ. για
τα 27 τμήματα που περιλαμβάνει κάνοντας αδύνατη την κάλυψη των
αναγκών φοιτητών και εργαζομένων.
Το πετσόκομμα της χρηματοδότησης της Παιδείας που είχε ως στόχο
την ασφυξία των Πανεπιστημίων και
το άνοιγμα προς τους ιδιώτες έχει
δημιουργήσει τεράστια προβλήματα
που χρειάζεται να λυθούν άμεσα. Αν-

τί αυτού, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ
όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα αλλά φτάνει να συνεχίζει τη λιτότητα προκειμένου να βρεθούν λεφτά για την ικανοποίηση των δεσμεύσεων προς την
Τρόικα.
“Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το περίφημο μέιλ Βαρουφάκη ανέφερε πως
δεσμεύεται 1,5 εκ. από τον προϋπολογισμό για την αποπληρωμή του
χρέους”, μας είπε η Μαριλύδα Ανδρουλάκη, φοιτήτρια από τη ΦΛΣ Ρεθύμνου. “Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
να μπει τέλος στη σίτιση. Χρειάζεται
να πιαστούμε από το ειδικό και να γενικεύσουμε τις διεκδικήσεις μας. Αν
δεν παλέψουμε για τη διαγραφή του
χρέους οι σχολές μας θα γίνουν κρεατομηχανές.

Εμπειρία
Έχουμε την εμπειρία από τις καταλήψεις του φθινοπώρου όπου στο Ρέθυμνο κάναμε ένα μήνα κατάληψη μέσα από γενικές συνελεύσεις των
2.500 φοιτητών. Χρειαζόμασταν πέντε
αμφιθέατρα για να ψηφίσουμε. Αυτή
είναι η δύναμη για να παλέψουμε και
τώρα, στο πλευρό όλων των εργαζομένων που παλεύουν να πάρουν πίσω
τις ζωές τους. Αυτή τη βδομάδα προχωράμε σε συνελεύσεις όλων των
τμημάτων στην πόλη για να δούμε
πώς συνεχίζουμε”.
Καμπανάκι ενάντια στην κατάργηση
του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου
Πανεπιστημίου χτυπούν οι φοιτητές
του με την ανακοίνωση που εξέδωσαν

Γενικές Συνελεύσεις
11 Μάρτη
Α΄ EΛΜΕ Δυτικής Αττικής
(Περιστέρι), 1.30μμ, 1ο Λύκειο
Β΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής
(Αιγάλεω), 1.30μμ,
Ιερά Οδός και Ψαρρών
ΕΛΜΕ Νότιας Αθήνας
(Αργυρούπολη), 1.30μμ, 2ο Λύκειο

12 Μάρτη
Ζ΄ ΕΛΜΕ (Ηλιούπολη-Βύρωνας),
2.30μμ, 2ο Λύκειο Υμηττού
Γ΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Ίλιον),
9πμ, 7ο ΓΕΛ Ιλίου
ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων,
1μμ, Λύκειο Άνω Λιοσίων
ΕΛΜΕ Πειραιά, 2μμ, Τζαβέλλα
Α΄- Γ΄ Ανατολικής Αττικής,
6.30μμ, 1ο ΓΕΛ Ν. Ψυχικού
Δ’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, 6μμ
Ε’ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής,
1ο ΓΕΛ Παλλήνης

ΣΧΟΛΕΣ Κάτω τα χέρια από τη σίτιση
ην προηγούμενη βδομάδα στο
Πανεπιστήμιο του Αγρινίου, παράρτημα του Πανεπιστημίου
Πατρών, έκλεισε η λέσχη σίτισης
αφήνοντας πάνω από 200 φοιτητές
ξεκρέμαστους. Ο φοιτητικός σύλλογος αντέδρασε οργανώνοντας 24ωρη
κατάληψη την Παρασκευή 6 Μάρτη,
διεκδικώντας αύξηση της χρηματοδότησης και την ένταξή τους στο δημόσιο φορέα του Ιδρύματος Νεολαίας που όπως υποστηρίζουν θα έλυνε
μια και καλή το πρόβλημα.

ΕΛΜΕ

την προηγούμενη βδομάδα.
Συγκεκριμένα υποστηρίζουν πως
μέσω της μείωσης του προϋπολογισμού κινδυνεύει να καταργηθεί η δυνατότητά τους να φοιτούν για ένα
εξάμηνο σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με σκοπό να μάθουν καλύτερα
τη γλώσσα ειδίκευσής τους. Ο φετινός προϋπολογισμός του πανεπιστημίου δεν προβλέπει κανένα ποσό γι’
αυτό ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει
στην ουσία την πρόσληψη διδακτικού
προσωπικού.
Όπως αναφέρουν: “ Το εξάμηνο
εξωτερικού δεν αποτελεί πολυτέλεια.
Είναι αναπόσπαστο κομμάτι των
σπουδών μας και απαραίτητο εφόδιο
για ένα μεταφραστή καθώς έτσι έρχεται σε επαφή με το αντικείμενο
σπουδών του. Η κατάργηση αυτού
απορρέει από την εσκεμμένη υποχρηματοδότηση της παιδείας και την
υποβάθμιση του δημοσίου δωρεάν
και ενιαίου χαρακτήρα του πανεπιστημίου. Ως Σύλλογος Φοιτητών καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση
της Συγκλήτου και της πρυτανικής
αρχής που δείχνει ξεκάθαρα τη στάση της απέναντι στους αγώνες των
φοιτητών με συλλήψεις, μηνύσεις,
εκφοβισμό και κλειστές πόρτες ”.
Απαιτούν την αύξηση του προϋπολογισμού για το πανεπιστήμιο, την κάλυψη των εξόδων για τη φοίτηση στο
εξωτερικό και την πρόσληψη μόνιμου
και σταθερού προσωπικού και καλούν όλη την τοπική κοινωνία σε συμπαράσταση.

Έλλη Πανταζοπούλου

Σ

τον πρώτο γύρο γενικών συνελεύσεων μετά τις εκλογές προχωρούν οι φοιτητικοί σύλλογοι αυτή και την επόμενη βδομάδα. Κέντρο της συζήτησης θα αποτελέσουν οι εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης για την Παιδεία, αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκύψει από την ασφυκτική μείωση της χρηματοδότησης πάνω στα ζητήματα της φοιτητικής μέριμνας αλλά και της ίδιας της λειτουργίας πολλών
τμημάτων.
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των ΕΑΑΚ και του ΣΕΚ παρεμβαίνουν
σε αυτές τις συνελεύσεις με κεντρικό σύνθημα “διαγραφή του χρέουςόχι των σχολών μας”, θέλοντας να κερδίσουν τη συλλογική δράση του
φοιτητικού κινήματος για τη δικαίωση των αιτημάτων.
Στην Αθήνα προτείνουν κινητοποίηση την Πέμπτη 12 Φλεβάρη έξω από
το Υπουργείο Οικονομικών ενώ για την επόμενη Πέμπτη, 19 Φλεβάρη,
προτείνουν μονοήμερες καταλήψεις και κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Παιδείας με την απαίτηση να συναντηθούν με τον Υπουργό για να
του γνωστοποιήσουν τα αιτήματά τους που αφορούν στην αύξηση της
χρηματοδότησης. Επίσης την ενότητα με τους διοικητικούς υπαλλήλους
που καλούν σε κινητοποίηση τη μέρα που θα συναντηθούν με τον Υπουργό, οι φοιτητές θα είναι και πάλι εκεί. Στις πόλεις της επαρχίας οργανώνονται αντίστοιχες κινητοποιήσεις.

Συνελεύσεις στις σχολές
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
Μαθηματικό Αθήνας 1μμ, αμφ.26
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/3
ΦΛΣ Ρεθύμνου 2.30μμ, αίθουσα Γ
ΠΕΜΠΤΗ 12/3, Ψυχολογία Ρεθύμνου 2.30μμ, μικρό αίθριο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/3 Πολιτικό Ρεθύμνου 2.30μμ, αμφ.Δ6
ΤΡΙΤΗ 17/3
ΠαΠει 12μες, Παλαιό Αμφιθέατρο
ΤΡΙΤΗ 17/3
ΤΕΙ Πειραιά 12μες, αμφ. Χατζηνικολάου
ΤΡΙΤΗ 17/3
ΑΣΚΤ Αθήνας 1μμ, αμφ. Ντε Κίρικο
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3
ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας 12μες, αμφ. ΣΑΕΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3
Οικονομικό ΕΚΠΑ 3μμ, αμφ. 10
ΠΕΜΠΤΗ 19/3
Πολιτικό ΕΚΠΑ 3μμ, αμφ. 16

