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Τ
ο πρωί της Δευτέρας 16/3 οι ελεγκτές

“των θεσμών” (όπως ονομάζει πλέον την
Τρόικα η κυβέρνηση) έπιασαν δουλειά:

μαζί με τα στελέχη των υπουργείων άρχισαν να
ξεσκονίζουν τα βιβλία για να εντοπίσουν τις τυ-
χόν “ανακολουθίες”, “υποχωρήσεις” ή “καθυ-
στερήσεις” στην εφαρμογή του “προγράμμα-
τος”. 

Ο Τόμσεν, ο μισητός εκπρόσωπος του ΔΝΤ,
είναι αλήθεια δεν επέστρεψε στην Αθήνα: τη
θέση του έχει πάρει πλέον η Ίνα Πέτροβα, ένα
από τα πιο “σκληρά” στελέχη του Ταμείου,
σύμφωνα με τα ειδησιογραφικά πρακτορεία. Ο
έλεγχος, γράφει το in.gr, ξεκίνησε “από τα οι-
κονομικά των ασφαλιστικών ταμείων, τις δαπά-
νες υγείας και τον... ΕΟΠΥΥ... Σήμερα αναμέ-
νεται στην Αθήνα και νέα αποστολή στελεχών
των θεσμών που είναι επιφορτισμένη να εξετά-
σει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις...”.

Αντιμέτωπη με τους εκβιασμούς της Τρόι-
κας η κυβέρνηση πηγαίνει από υποχώρηση σε
υποχώρηση. Τη Δευτέρα ο Οργανισμός Δια-
χείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ξεπλήρω-
σε κανονικά και τη δεύτερη δόση, ύψους 581
εκατομμυρίων ευρώ, στο ΔΝΤ. Την Παρα-
σκευή θα ξεπληρώσει και την τρίτη, ύψους 348
εκατομμυρίων. “Δεν είμαστε λαϊκιστές”, δήλω-
σε ο Γιάνης Βαρουφάκης από το συνέδριο στο
Κόμο της Ιταλίας που βρέθηκε αυτές τις μέ-
ρες. “Η νέα ελληνική κυβέρνηση είναι έτοιμη
να καθυστερήσει την εφαρμογή κάποιων προ-
εκλογικών εξαγγελιών...”.

Ο ίδιος ο Βαρουφάκης δεν έχει δώσει καμιά

πληροφορία για το πόσο λογαριάζει να καθυ-
στερήσει την εφαρμογή αυτών των εξαγγε-
λιών. Μερικούς μήνες; Μερικά χρόνια; Ή μή-
πως μέχρι την επόμενη τετραετία; Και από τι
θα εξαρτηθεί αυτή η καθυστέρηση; Από την
πορεία των διαπραγματεύσεων; Από την απο-
δοχή από τον Σόιμπλε, τον Γιούνκερ και τον
Ντράγκι των “ελληνικών προτάσεων”; Ή μή-
πως από την ανάκαμψη της ανταγωνιστικότη-
τας της ελληνικής οικονομίας; Κανένας δεν
μπορεί να απαντήσει.

Απειλή αποπληθωρισμού

Στην πραγματικότητα, όμως, η κυβέρνηση
δεν έχει τίποτα να περιμένει. Δεν έχει, πρώτα
απ’ όλα, να περιμένει τίποτα από την διεθνή οι-
κονομία. Οι πληγές που άφησε πίσω της η κρί-
ση του 2007-8 δεν έχουν επουλωθεί ακόμα. Η
απειλή του αποπληθωρισμού κρέμεται βαριά
αυτή τη στιγμή πάνω από την Ευρωζώνη. 

Για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο -ο αποπλη-
θωρισμός ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία
που έκαναν την ύφεση του Μεσοπολέμου “Με-
γάλη”, ο Μάριο Ντράγκι έχει εξαγγείλει την
εφαρμογή του διάσημου φιλόδοξου προγράμ-
ματος “ποσοτικής χαλάρωσης” -που θα ρίξει
πάνω από ένα τρισεκατομμύριο φρέσκα ευρώ
στην “αγορά”. Μέχρι στιγμής, όμως το μόνο
που έχει καταφέρει, είναι να ρίξει κατακόρυφα
την ισοτιμία του ευρώ σε σχέση με το δολάριο
και να φουσκώσει την κερδοσκοπία στις χρη-
ματαγορές και τα χρηματιστήρια. 

Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η υποτίμηση του

ευρώ θα έχει θετική επίδραση στην “ανάπτυ-
ξη” αφού κάνει τα ελληνικά προϊόντα πιο αντα-
γωνιστικά στις διεθνείς αγορές. Αυτή η άποψη
είναι όμως, τουλάχιστον, απλοϊκή. Κατ’ αρχήν
η υποτίμηση δεν έχει καμιά επίδραση στις συ-
ναλλαγές με τις χώρες που έχουν το ίδιο νόμι-
σμα -και ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος
της Ελλάδας είναι οι άλλες χώρες της Ευρω-
ζώνης. Δεύτερον, οι υποτιμήσεις -ειδικά όταν
μιλάμε για ισχυρά αποθεματικά νομίσματα
όπως είναι το δολάριο και το ευρώ- δημιουρ-
γούν τεράστιους κλυδωνισμούς στην παγκό-
σμια οικονομία, με απρόβλεπτες συχνά συνέ-
πειες. Η Τζάνετ Γέλεν, η πρόεδρος της FED,
της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ σκέφτεται,
σύμφωνα με τα δημοσιεύματα των εφημερί-
δων, να ακυρώσει την επικείμενη αύξηση στα
αμερικανικά επιτόκια με στόχο να σταματήσει
την ανατίμηση του δολαρίου. Τρίτον, οι υποτι-
μήσεις έχουν άμεσα αρνητική επίδραση πάνω
στους φτωχούς που θα δουν τα φτηνά κατανα-
λωτικά προϊόντα πχ από την Κίνα πάνω στα
οποία στηρίζονται για να τα βγάλουν πέρα, να
ακριβαίνουν. 

Ούτε από τους “εταίρους” μας έχει να περι-
μένει κάτι η κυβέρνηση. Ο Βαρουφάκης έχει
απόλυτο δίκιο όταν λέει ότι το πρόγραμμα που
έχει επιβάλλει η Τρόικα στην Ελλάδα είναι
αδιέξοδο. Και έχει επίσης απόλυτο δίκιο όταν
υποστηρίζει ότι η πολιτική της λιτότητας οδη-
γεί ολόκληρη την Ευρώπη στο γκρεμό. Αλλά η
οικονομική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωζώνης δεν καθορίζεται από το δί-
κιο και το άδικο. Καθορίζεται από τα συμφέ-

ροντα. Κανένα ακαδημαϊκό επιχείρημα, όσο κα-
λά τεκμηριωμένο και αν είναι δεν πρόκειται να
πείσει τον Σόιμπλε να θυσιάσει τα συμφέροντα
της γερμανικής οικονομίας στο όνομα της “κοι-
νής ευρωπαϊκής μας προοπτικής”.

Στην πραγματικότητα υπάρχει μόνο ένα σχέ-
διο το οποίο περιμένει ο Βαρουφάκης: το σχέ-
διο Σόιμπλε. Σε αντίθεση με την ελληνική κυ-
βέρνηση η Τρόικα έχει ήδη καταστρώσει ένα
πρόγραμμα. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις εκτι-
μήσεις της, θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματο-
δότηση περίπου 30 δις ευρώ μέσα στα επόμε-
να χρόνια για να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις απέναντι στους δανειστές της. Η Τρόικα
είναι διατεθειμένη να δανείσει ξανά την Ελλά-
δα αυτό το ποσό -για να αποφύγει μια επώδυ-
νη για όλους χρεοκοπία. Με τους γνωστούς
όρους φυσικά: με την υπογραφή ενός ακόμα
μνημονίου, τον Ιούνη, όταν λήξει η “παράτα-
ση” του παλιού που υπέγραψε η κυβέρνηση.
Οι διαπραγματεύσεις για αυτό το νέο “πρό-
γραμμα” έχουν ήδη αρχίσει. Το πού θα κατα-
λήξουν αυτό δεν μπορεί κανένας να το ξέρει
από τώρα. Αλλά ένα είναι βέβαιο: η Τρόικα
έχει τις δικές της “κόκκινες γραμμές”. Και σε
αυτές δεν χωράει ούτε μια από τις προεκλογι-
κές εξαγγελίες του ΣΥΡΙΖΑ. Κάθε αναστολή
που κάνει ο Βαρουφάκης σήμερα στρώνει το
δρόμο της μόνιμης ακύρωσης των προσδο-
κιών του κόσμου που γκρέμισε τους Σαμαρο-
βενιζέλους.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Πόσο “προσωρινά” παγώνει υποσχέσεις ο Βαρουφάκης;

«Μ
ετά την εκλογική νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ οι προσδο-
κίες και οι αναζητήσεις

του κόσμου προς τα αριστερά δεν
έχουν σταματήσει», αναφέρει η
απόφαση του Πανελλαδικού Συντο-
νιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
που συνεδρίασε στις 15/3 και συζή-
τησε πάνω στη νέα περίοδο, τις
προκλήσεις και τις δυνατότητες
που ανοίγονται.

«Είναι στοίχημα το αν η ελπίδα
του κόσμου θα έχει συνέχεια και σ’
αυτό η αντικαπιταλιστική αριστερά,
κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις,
μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο»,
συνεχίζει. Κόντρα στις αυταπάτες
«ούτε ρήξη – ούτε υποταγή» της
ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ που καταλήγει
σε μια πολιτική «διαχείρισης στα
όρια του συστήματος», η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
«πρέπει να είναι δύναμη ελπίδας και
αισιοδοξίας. Η δύναμη που καλεί
στον αγώνα για να πάνε τα πράγμα-
τα αλλιώς, να έρθουμε σε ρήξη με
ΕΕ και κεφάλαιο και να νικήσουμε!». 

Βασικό καθήκον είναι η συγκρό-
τηση αριστερής, εργατικής – λαϊ-
κής αντιπολίτευσης για να αποσπά-
σουμε κατακτήσεις, να ξηλωθούν
όλα τα αντιλαϊκά μέτρα, να μην πε-
ράσει νέο μνημόνιο. Μέσα από μια
νέα άνοδο των αγώνων έξω από
λογικές αναμονής, επιμένοντας
στην ενιαιομετωπική πολιτική στο

κίνημα, παίρνοντας πρωτοβουλίες
συντονισμών σωματείων, αναδει-
κνύοντας τη φετινή Πρωτομαγιά σε
αγωνιστικό ορόσημο. 

Πρωτοστατούμε

Επιπλέον, «πρωτοστατούμε στη
πάλη για να συντρίψουμε κάθε
προσπάθεια εμφάνισης δεξιάς η
ακροδεξιάς αντιπολίτευσης γι’ αυ-
τό και αναβαθμίζουμε στην πολτική
μας παρέμβαση τις διεκδικήσεις
του αντιρατσιστικού και αντιφασι-
στικού κινήματος... Παλεύουμε να
γίνει πλατιά υπόθεση του εργατι-
κού και λαϊκού κινήματος η βαριά
καταδίκη της εγκληματικής ναζιστι-
κής συμμορίας. Ασκούμε κριτική
στην στάση της κυβέρνησης που
με σειρά ενεργειών δείχνει απαρά-
δεκτη ανοχή απέναντι στην ΧΑ. 

Συμμετέχουμε στα αντιρατσιστι-
κά - αντιφασιστικά συλλαλητήρια
σε όλη την Ελλάδα στις 21/3 και
οργανώνουμε μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ,
κοινότητες μεταναστών και άλλες
δυνάμεις, μεγάλο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο την ημέρα που ξεκι-

νάει η δίκη της ΧΑ, στις 20 Απρίλη».
Μέσα σ’ αυτούς τους αγώνες

προβάλλουμε τη συνολική εναλλα-
κτική, «τον άλλο, τον αντικαπιταλι-
στικό δρόμο. Συνδέουμε πιο πειστι-
κά και ολοκληρωμένα τους στό-
χους και τις διεκδικήσεις των εργα-
ζόμενων με το αντικαπιταλιστικό
πρόγραμμα. Ρίχνουμε το βάρος
στην θετική, επιθετική πλευρά της
πάλης, σε αυτό που πρέπει να γί-
νει, στο πώς θα επιβάλουμε αυτούς
τους στόχους και τα αιτήματα.»

Οι σ. του ΣΕΚ τονίσαμε ότι ο σω-
στός προσανατολισμός του ΠΣΟ
για την ανατροπή της συμφωνίας
στο Γιούρογκρουπ της 20/2 και την
ανακοπή της πορείας προς ένα νέο
μνημόνιο πρέπει να μεταφραστεί σε
συγκεκριμένες δράσεις και πρωτο-
βουλίες. Έτσι ώστε κάθε τοπική -
κλαδική ΑΝΤΑΡΣΥΑ και κάθε συνδι-
καλιστής της να προσανατολιστεί
στις εστίες αντίστασης που υπάρ-
χουν για να ανοίξει η ΕΡΤ και οι το-
πικές ΕΡΑ, να σταματήσει η ιδιωτι-
κοποίηση στο λιμάνι στον Πειραιά,
να στηρίξουμε τους διαθέσιμους

για να γυρίσουν στις δουλειές τους,
να επιβάλουμε προσλήψεις στα νο-
σοκομεία, στα σχολεία κλπ. Μόνο
αν πετύχουμε να ξεσηκώσουμε
πολλές τέτοιες αντιστάσεις θα
αναγκάσουμε την ηγεσία ΣΥΡΙΖΑ να
κάνει πίσω.

Μετωπική πολιτική

Πραγματική «μετωπική πολιτική»
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που μπορεί να στα-
ματήσει τις νέες επιθέσεις είναι η
κοινή δράση με τους χιλιάδες αγω-
νιστές που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και σή-
μερα πολλοί από αυτούς βλέπουν
την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σαν δύναμη που
μπορεί να τους στηρίξει κόντρα
στους συμβιβασμούς και τις υπο-
χωρήσεις της κυβέρνησης.  

Τονίσαμε επιπλέον ότι το αντικα-
πιταλιστικό πρόγραμμα δεν είναι
ένα άθροισμα αιτημάτων που μπο-
ρεί να κομματιαστεί σε πολλές και
ξεχωριστές καμπάνιες και πρωτο-
βουλίες μια για το χρέος, μια για
την έξοδο από ευρώ-ΕΕ κλπ. Γι’ αυ-
τό και η αυτοτελής παρέμβαση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για την προβολή του

συνόλου του αντικαπιταλιστικού
προγράμματος, με αιχμή τον εργα-
τικό έλεγχο που απαντάει στο «ποι-
ός και πώς» μπορεί να το επιβάλει,
είναι σήμερα παραπάνω από ανα-
γκαία. Ενώ η όποια στήριξη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην «Πρωτοβουλία για
τη διαγραφή του χρέους» πρέπει
να γίνεται επιμένοντας ότι το χρέος
είναι ζήτημα ταξικό και όχι «επανά-
κτησης εθνικής κυριαρχίας», που
χρειάζεται να συνδέεται με τις υπό-
λοιπες αιχμές του προγράμματος
για κρατικοποίηση των τραπεζών
χωρίς αποζημίωση στους μετόχους
και με εργατικό έλεγχο, ρήξη με
ευρώ-ΕΕ κλπ. Καταθέσαμε σχετική
τροπολογία στη διαδικασία των ψη-
φοφοριών που έγινε αποδεκτή από
την πλειοψηφία του σώματος. 

Τέλος, τοποθετηθήκαμε μαζί με
σ. της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος και ανέν-
ταχτους ενάντια στη μονιμοποίηση
της συνεργασίας ΑΝΤΑΡΣΥΑ-
ΜΑΡΣ, επιμένοντας ότι οι όποιες
συνεργασίες πρέπει να γίνονται
«χωρίς εκπτώσεις στο αντικαπιταλι-
στικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ».
Η συζήτηση θα συνεχιστεί στις το-
πικές και κλαδικές επιτροπές, ανοί-
γοντας τη διαδικασία προς την 3η
Συνδιάσκεψη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που
θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο.

Γιάννης Σηφακάκης

ΠΣΟ ΑΝΤΑΡΣΥΑ: Κίνημα
ενάντια σε νέο Μνημόνιο
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Τ
α πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και
τα δελτία των καναλιών όλο το τε-
λευταίο διάστημα είναι γεμάτα με

τις απειλές, τους εκβιασμούς και τις επι-
θέσεις που έρχονται από τους «θεσμούς»
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη μια μέρα εί-
ναι ο Ντράγκι που σφίγγει τη θηλιά, την
άλλη ο Σόιμπλε που κουνάει το δάχτυλο,
την τρίτη ο Γιουνκέρ που θυμίζει τους
«κανόνες» και μετά ξανά από την αρχή.

Αυτό το Σάββατο, όμως, το λόγο παίρ-
νει μια άλλη Ευρώπη- η Ευρώπη των ερ-
γατών και της νεολαίας που «μιλάει»
στους δρόμους. Τα συλλαλητήρια για τη
μέρα δράσης ενάντια στο ρατσισμό και
τους φασίστες έχουν πάρει φέτος μεγα-
λύτερες διαστάσεις από κάθε προηγού-
μενη φορά. Αυτή είναι μια εξέλιξη που
έρχεται στην κατάλληλη στιγμή και για
την Ευρώπη συνολικά και για την Ελλάδα
ιδιαίτερα.

Οι δυνάμεις των μνημόνιων και της λιτό-
τητας έχουν λυσσάξει επειδή από τις ελ-
ληνικές εκλογές βγήκε ένα μήνυμα μαζι-
κής στροφής προς τα αριστερά που απει-
λεί να αγκαλιάσει και άλλες χώρες μέσα
στη χρονιά. Γι’ αυτό κάνουν ό,τι μπορούν
για να σβήσουν αυτό το μήνυμα πιέζοντας
την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίσει
τη μνημονιακή πολιτική. Χέρι-χέρι μαζί με
αυτές τις οικονομικές πιέσεις χρησιμοποι-

ούν και το χαρτί του ρατσισμού.
Ο Αβραμόπουλος ως Επίτροπος Μετα-

νάστευσης της ΕΕ παρέα με την επικεφα-
λής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντε-
ρίκα Μογκερίνι προωθούν ένα σχέδιο για
τη δημιουργία στρατόπεδων συγκέντρω-
σης στις πέρα όχθες της Μεσογείου,
στην Αφρική. Σαν να μην έφταναν τα μέ-
χρι τώρα εγκλήματα σε βάρος των προ-
σφύγων στη Λαμπεντούζα, σαν να μην

έφταναν οι υστερικές πλάτες που έχουν
κάνει αυτές οι πολιτικές για χάρη της Λε-
πέν στη Γαλλία ή της Λέγκας του Βορρά
στην Ιταλία.

Για μας εδώ στην Ελλάδα, αυτός ο δι-
πλός καταναγκασμός που έρχεται από
την ΕΕ και απαιτεί «συνεχίστε τα μνημό-
νια, συνεχίστε το μάντρωμα των μετανα-
στών» είναι η μεγαλύτερη απειλή για να
πάρουν «φιλί της ζωής» οι νεοναζί της
Χρυσής Αυγής.

Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε όλοι στους
δρόμους το Σάββατο. Δεν θα αφήσουμε
να σηκώσει κεφάλι καμιά ακροδεξιά αντι-
πολίτευση. Όπως απαιτούμε από τους
υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ να μην συμβιβα-
στούν με τα μνημόνια, έτσι απαιτούμε και
να ξηλώσουν όλα τα ρατσιστικά μέτρα
που άφησαν πίσω τους οι Μπαλτάκοι. Να
κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης,
να πάρουν ιθαγένεια τα παιδιά που τη
στερήθηκαν, να πάρουν χαρτιά οι μετα-
νάστες, να μην βγουν ποτέ από τη φυλα-
κή οι δολοφόνοι Χρυσαυγίτες.

Μαζί με τους χιλιάδες διαδηλωτές στις
πιο πολλές πόλεις της Ευρώπης, να στεί-
λουμε το μήνυμα ότι η στροφή αριστερά,
όχι μόνο θα συνεχιστεί, αλλά θα δυναμώ-
σει και θα απλωθεί μέχρι να γκρεμίσει
όλα τα φρούρια της λιτότητας και του
ρατσισμού.

Η
συντριβή της δεξιάς συγκυβέρνη-
σης στις εκλογές του Γενάρη έχει
στρέψει τα μάτια όλου του κόσμου

στην Ελλάδα. Παντού, οι εργάτες, η νεο-
λαία, τα κινήματα αντίστασης στη λιτότητα,
στο ρατσισμό, στη φασιστική ακροδεξιά
αντλούν αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Αλ-
λά και αναζητούν απαντήσεις στα πιο κρίσι-
μα ερωτήματα:

Πώς έφτασε η Αριστερά στην εκλογική
νίκη και πώς μπορούμε να την αξιοποι-
ήσουμε; Τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και πώς μπορούμε να την αντιμετωπί-
σουμε; Ποια είναι η εμπειρία από προηγού-
μενες κυβερνήσεις της Αριστεράς και πώς
μπορούμε να ξεπεράσουμε τα όριά τους;
Μπορούν οι εργάτριες και οι εργάτες να
κυβερνάνε;

Ζούμε σε μια περίοδο που η κρίση του
καπιταλισμού όχι μόνο συνεχίζεται οικονο-
μικά, αλλά ξεσπάει σε βαρβαρότητες όπως
ο «υγρός θάνατος» των προσφύγων στη
Μεσόγειο, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, οι
προκλήσεις των νεοναζί. 

Το τετραήμερο συζητήσεων Μαρξισμός
2015 που οργανώνει το Σοσιαλιστικό Εργα-
τικό Κόμμα στις 21-24 Μάη στην Αθήνα είναι
μια ευκαιρία για αγωνιστές και αγωνίστριες
από όλους τους χώρους και όλα τα μέτωπα
της πάλης να βρεθούμε μαζί και να αναζητή-
σουμε τις απαντήσεις με τη βοήθεια των
επαναστατικών ιδεών του Μαρξισμού. 

Γιατί η ρίζα όλων των επιθέσεων που αν-
τιμετωπίζουμε είναι στο ίδιο το σύστημα
και το ιστορικό δίλημμα είναι ξανά μπρο-
στά μας: μπορούμε να το μεταρρυθμίσου-
με ή πρέπει επιτέλους να το ανατρέψουμε!

Σας περιμένουμε σε ένα τετραήμερο γε-
μάτο ιδέες με τη συμμετοχή εισηγητών από
πολλά ρεύματα της Αριστεράς από την Ελ-
λάδα αλλά και τη Γερμανία, τη Βρετανία,
την Αίγυπτο, την Ισπανία, την Ουκρανία.
Δηλώστε συμμετοχή τώρα! 
Για περισσότερες πληροφορίες,
2105247140 και 2105247584

Όχι στην Ευρώπη - φρούριο 
της λιτότητας και του ρατσισμού

Μαρξισμός 
2015

Σύνταγμα 22 Μάρτη 2014
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Σ
τάση εργασίας και συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο Υγείας, πραγματο-
ποίησαν οι εργαζόμενοι από τα νο-

σοκομεία Αγ. Σάββας και Γεννηματάς.
Στην κινητοποίηση που έγινε με τη στήριξη
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων, συμ-
μετείχε και η ΑΕΠΑ (Αγωνιστική Ενωτική
Πρωτοβουλία για την Ανατροπή) του νοσ.
Παίδων Αγλ. Κυριακού.

“Δυστυχώς δεν έχει αλλάξει τίποτα μετά
την αλλαγή της ηγεσίας του υπουργείου
Υγείας”, δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγ-
γύη ο Τάσος Χατζηγιάννης, εργαζόμενος
στο “Γεννηματάς”. “Πράγματα που είχαν
υποσχεθεί δεν βλέπουμε να υλοποιούνται.
Η κατάσταση όμως στα δημόσια νοσοκο-
μεία είναι ανυπόφορη. Κι αν μια φορά
ισχύει αυτό για τα νοσοκομεία της Αθήνας,
όπως μαθαίνουμε ισχύει πολλαπλά για τα
νοσοκομεία της επαρχίας. Βλέπουμε ως
αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης αν-
θρώπους να παρακαλάνε για εξετάσεις και
να χρησιμοποιούν ακόμα και ρουσφετολο-
γικούς μηχανισμούς για να κάνουν ακόμα
και μια αυτονόητη απλή εξέταση. Σήμερα
είμαστε σε στάση εργασίας μαζί με τους
συναδέλφους του Αγίου Σάββα και θα μπο-
ρούσε να επεκταθεί σε ακόμα περισσότε-
ρα νοσοκομεία αν είχε μαθευτεί νωρίτερα.
Είναι όμως μια νέα αρχή, πατώντας στις
μάχες του προηγούμενου διαστήματος, να
συνεχίσουμε τον αγώνα για να κατακτή-
σουμε τις διεκδικήσεις μας”, συνέχισε.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κυριακή
Κοκολάκη από το νοσοκομείο Αγ.Σάββας: 

“Όλα τα ζητήματα που είχαμε στο νοσο-
κομείο πριν τις εκλογές είναι ακόμα σε εκ-
κρεμότητα. Στο νοσοκομείο δεν υπάρχει
προσωπικό. Η διοίκηση μας έδωσε την
απάντηση ότι θα πάρει 30 επικουρικούς
γιατρούς και 28 νοσηλευτές, για να λει-
τουργήσει το “Κουρκούλειο”, το παράρτη-
μα που ανοίξανε προεκλογικά για να καλύ-
ψουν ανάγκες του Αγ.Σάββα. Πάνε να για-
τρέψουν τον καρκίνο με ασπιρίνες. Οι
ανάγκες είναι τουλάχιστον για 300 άτομα.
Τόσες είναι οι κενές οργανικές θέσεις που
εκκρεμούν να καλυφθούν για να λειτουρ-
γεί κανονικά το νοσοκομείο. Μηχανήματα

έχουν χαλάσει και δεν λειτουργούν οπότε
μένουν πίσω θεραπείες κλπ. Εργαστήρια
που λόγω έλλειψης προσωπικού καθυστε-
ρούν πολύ, κάτι που είναι καθοριστικής
σημασίας για τους καρκινοπαθείς. Με λίγα
λόγια το μεγαλύτερο αντικαρκινικό νοσο-
κομείο υπολειτουργεί, και παρόλα αυτά η
διοίκηση νομίζει ότι είμαστε σε καλύτερη
μοίρα. Το πρόβλημα όμως το βιώνουν οι
εργαζόμενοι και οι ασθενείς. Εγώ δου-
λεύω στο Ιατρείο Πόνου και στο Κοινωνικό
Φαρμακείο του νοσοκομείου. Είναι φοβερό
να βλέπεις άπορους καρκινοπαθείς, ανα-
σφάλιστους, να έρχονται στο κοινωνικό
φαρμακείο να πάρουν τα φάρμακα για τις
θεραπείες και να είναι στον αέρα κάθε φο-
ρά αν θα τα βρουν. Αν μιλάνε για αντιμε-

τώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, δεν
μπορούν αφήνουν τα νοσοκομεία σε αυτή
την κατάσταση”. 

To “Νυστέρι” σε ανακοίνωσή του μετά
την κινητοποίηση τονίζει: “Το βήμα έγινε,
να δώσουμε συνέχεια, να οργανώσουμε
γενικές συνελεύσεις στα πρωτοβάθμια
σωματεία να αποφασίσουμε γύρο κινητο-
ποιήσεων, στα διλήμματα και στους εκβια-
σμούς των αφεντικών, να απαντήσουμε με
μονομερείς ενέργειες και την δύναμη των
αγώνων μας, για να επιβάλουμε τις δικές
μας λύσεις και να σώσουμε τελικά τις δου-
λειές, τους μισθούς, τις συντάξεις, τα νο-
σοκομεία μας και την δημόσια υγεία και
περίθαλψη”.

Σ.Μ.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το νομοσχέδιο επαναφοράς των
διαθέσιμων εργαζόμενων από όλους τους κλάδους την Τρίτη
17 Μάρτη. 

Ο Διονύσης Βάσσης, εκπαιδευτικός και μέλος του Συντονιστι-
κού των Διαθέσιμων μας δήλωσε: «Κατ’ αρχάς, είναι θετικό που
κατατίθεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο. Είναι θετικό που
φαίνεται ότι καταργεί όλες τις προηγούμενες διατάξεις που εί-
χαν οδηγήσει στην διαθεσιμότητα. 

Οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι υπόλοιποι διαθέσιμοι περιμένου-
με την πλήρη αποκατάστασή μας. Να γυρίσουν όλοι οι διαθέσι-
μοι σε οργανικές θέσεις, να υπάρχει πλήρης οικονομική αποκα-
τάσταση. Αυτό δεν υπάρχει στο νομοσχέδιο. Από τον Μάρτη
του ’14 υπήρχαν συνάδελφοι που δεν πληρωνόντουσαν, ενώ
άλλοι παίρναμε το 75% του μισθού μας. Δεν είμαστε εμείς που
επιλέξαμε να φύγουμε από τη δουλειά μας. Δεν πρέπει να δι-

καιωθούμε για όλη αυτή την ταλαιπωρία; Επίσης, στο νομοσχέ-
διο αναφέρεται ότι δεν θα γυρίσουν πίσω όσοι συνταξιοδοτή-
θηκαν. Δεν ήταν δική τους επιλογή να κάνουν τα χαρτιά τους
για την σύνταξη. Κανονικά θα έπρεπε να είχαν συμπεριληφθεί
και αυτοί στο νομοσχέδιο. 

Εμείς ζητάμε να ψηφιστεί άμεσα το νομοσχέδιο, να επανασυ-
σταθούν οι κλάδοι που είχαν καταργηθεί, να γυρίσουμε άμεσα
στα σχολεία μας, να γίνει η προετοιμασία και η ενημέρωση των
μαθητών, να γυρίσουν και οι μαθητές πίσω στα σχολεία τους.
Τώρα, όχι από το Σεπτέμβριο. Επίσης, εγώ είμαι ενάντια σε
οποιαδήποτε κινητικότητα και διαθεσιμότητα. Το νομοσχέδιο
μιλάει για «προαιρετική», με ένα τρόπο, κινητικότητα. Τι σημαί-
νει αυτό; Άλλωστε, ο Κατρούγκαλος στη συνάντηση που είχαμε
κάνει, μας είχε μιλήσει για μια «μεγάλη κινητικότητα» που θα
έρθει αργότερα. Εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνουν μαζικοί διορι-

σμοί στα σχολεία, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες, προς όφε-
λος των εργαζόμενων και όλου του λαού γιατί κενά υπάρχουν
πολλά. Τέλος, να καταργηθούν τα «μισθολόγια» και οι μισθοί
πείνας που είχαν επιβληθεί». 

Συγκέντρωση από Συλλόγους Δασκάλων και ΕΛΜΕ ήταν σε
εξέλιξη την Τρίτη 17 Μάρτη στο Υπουργείο Παιδείας όπου δά-
σκαλοι και καθηγητές θα παρέδιδαν τα αιτήματά τους στους
αρμόδιους υπουργούς. 

Στην συγκέντρωση είχαν δηλώσει συμμετοχή: οι Σύλλογοι
Δασκάλων Α’� Αθηνών, Αθηνά, Αιγάλεω, Αμαρουσίου, Άνω Λιο-
σίων – Ζεφυρίου – Φυλής, Αριστοτέλης,  «Δ. Γληνός», Καλλιθέ-
ας, Κερατσινίου – Περάματος «Νίκος Πλουμπίδης», Κορυδαλ-
λού – Αγ. Βαρβάρας, Κ. Σωτηρίου, Παρθενώνας, Πειραιά «η
Πρόοδος», Περικλής, Νέας Σμύρνης, Σαλαμίνας, Χαϊδαρίου και
η ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφειρίου-Φυλής.

Ο
ι επιθέσεις των μνημονίων στη δημόσια Υγεία
έχουν φέρει καταστροφικά αποτελέσματα για
μια σειρά νοσοκομεία και κλινικές. Το πάγωμα

των προσλήψεων είχε σαν αποτέλεσμα πολλές δημό-
σιες υπηρεσίες να υποστελεχωθούν. Στο νοσοκομείο
μας απέμεινε μόνο ένας επιμελητής στη Nευροχει-
ρουργική κλινική και μερικές μέρες πριν ανακοίνωσε
την παραίτησή του.

Είναι πολύ λογικό. Είχε μείνει εδώ και καιρό ένας μό-
νο άνθρωπος να εφημερεύει 30 μέρες το μήνα, όντας
μάλιστα απλήρωτος. Πρόκειται για μια κλινική που είναι
εντελώς απαραίτητη σε ένα νοσοκομείο Παίδων. Σκε-
φτείτε ότι κάθε τραύμα από τροχαίο ή από πτώσεις
που μπορεί να συμβεί στο κεφάλι ενός παιδιού, χρει-
άζεται παρέμβαση της νευροχειρουργικής κλινικής. Και
στο νοσοκομείο μας λειτουργεί η μία από τις δύο σε
ολόκληρο το λεκανοπέδιο. Αυτό σημαίνει ότι το κλείσι-
μό της θα επιφέρει τεράστια προβλήματα στην εξα-
σφάλιση της Υγείας εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών.

Στη συνάντηση που είχαμε με τον Ξανθό στο υπουρ-
γείο στις 11 Μάρτη, όπου πραγματοποιούσαμε στάση
εργασίας και κινητοποίηση, μας είπε ότι είναι ενημερω-
μένος και ότι το ζήτημα θα λυθεί άμεσα. Από την άλλη
όμως ακούσαμε από τον υπουργό Κουρουμπλή ότι
υπάρχει σκέψη να υποστηριχθεί η αντίστοιχη κλινική
από το διπλανό νοσοκομείο, το Αγία Σοφία. 

Εμείς από τη μεριά μας, σαν σωματείο εργαζομένων
στο Αγλαΐα Κυριακού καταγγέλλουμε την όποια πρόθε-
ση υποκατάστασης της κλινικής από άλλο νοσοκομείο
καθώς είμαστε πεπεισμένοι πως κάτι τέτοιο θα αποδυ-
νάμωνε τις κλινικές και των δύο νοσοκομείων. Και επει-
δή αναφερόμαστε στην Υγεία, οποιαδήποτε ενέργεια
βάζει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία των ήδη κατα-
κρεουργημένων νοσοκομείων, δε γίνεται να εφαρμο-
στεί. Διεκδικούμε την πρόσληψη τόσο γιατρών όσο και
νοσηλευτών για να μπορέσει η κλινική να μείνει ανοιχτή
και να λειτουργήσει με καλύτερους όρους απ’ ό,τι πριν.
Χωρίς συνάδελφοί μας να αναγκάζονται να δουλεύουν
ασταμάτητα νυχθημερόν διακινδυνεύοντας στο τέλος
και τη δικιά τους Υγεία.

Μαρία Αλιφιέρη, Τεχνολόγος, μέλος ΔΣ εργαζομένων
νοσοκομείου Παίδων “Αγλαΐα Κυριακού”

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να δώσουμε συνέχεια στον αγώνα

Εκλογές για την ανάδειξη της νέας πενταμελούς των γιατρών γίνονται στο Νοσο-
κομείο Γεννηματά στις 18 Μάρτη. Το Αγωνιστικό Μέτωπο Ανατροπής, όπου συμμε-
τέχει και το «Νυστέρι» καλεί σε υπερψήφιση των υποψήφιων του «για έναν ανεξάρ-
τητο συνδικαλισμό με στόχο την εργασιακή αξιοπρέπεια των νοσοκομειακών για-
τρών και τη συλλογική διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους». 

Υποψήφιοι είναι οι: Χρίστος Αργύρης, Στέλιος Κοκκινόπουλος, Γιάννης Κότσα-
λης, Λευτέρης Παπαντωνάκης, Μαρίνα Φασούλα, Γιώργος Μπερέτης. 

Νοσοκομείο Γεννηματά Εκλογές ΕΙΝΑΠ

Αγλαΐα Κυριακού
Όχι στο κλείσιμο της
Νευροχειρουργικής

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ
Να γυρίσουν όλοι, να επανασυσταθούν κλάδοι που καταργήθηκαν
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Στις 11 Μάρτη αποκαλύφθηκε άλλη μια
περίπτωση Μανωλάδας, σε πτηνοτροφείο
στη Χαλανδρίτσα Αχαΐας. Σε βάρος του
ιδιοκτήτη, ο οποίος κρατούσε Ρουμάνους
εργάτες απλήρωτους σε άθλιες συνθήκες
δουλειάς και διαβίωσης -υπό την απειλή
όπλων πολλές φορές- υπάρχει δικογραφία
ήδη από το 2013 για διακίνηση ανθρώπων. 

Η ιστορία έγινε γνωστή από δυο εργάτες
που κατάφεραν να το σκάσουν, τον κατήγ-
γειλαν και ο ίδιος και οι συνεργοί του συνε-
λήφθησαν. 

Η ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας στη σχετική ανακοί-
νωση που εξέδωσε, αναφέρει:

“Η νομιμοποίηση όλων των μεταναστών
που ζουν στην Ελλάδα και η ένταξή τους
σε σωματεία και συνδικάτα, η παροχή ασύ-
λου στους πρόσφυγες, η ιθαγένεια χωρίς
όρους και προϋποθέσεις για όλα τα παι-
διά, είναι αιτήματα του αντιρατσιστικού και
αντιφασιστικού κινήματος που είναι επιτα-

κτική ανάγκη να υλοποιηθούν άμεσα.
Είναι ο μόνος τρόπος για να βάλουμε τέ-

λος στη φρίκη της δουλεμπορίας μετανα-
στών και στην άγρια μορφή εργοδοτικής
τρομοκρατίας όπως έχουμε δει να παίρνει
σάρκα και οστά στα φραουλοχώραφα της
Νέας Μανωλάδας και πρόσφατα στο πτη-
νοτροφείο της  Χαλανδρίτσας Αχαϊας.

Η απάντηση από το αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα στην Πάτρα θα είναι
άμεση. Στις 21 Μάρτη διεθνή μέρα δράσης
κατά του φασισμού και του ρατσισμού, κα-
λούμε μαζί με σωματεία, φορείς και συλλο-
γικότητες σε παμπελοποννησιακό συλλα-
λητήριο στις 11πμ στην πλατεία Γεωργίου.
Στέλνουμε παντού το μηνυμα ότι ο κοινός
αγώνας ντόπιων και μεταναστών εργατών
και όλων όσων αντιστέκονται στον ρατσι-
σμό και το φασισμό θα βάλει οριστικό τέ-
λος στην άγρια εργασιακή εκμετάλλευση
σε πρόσφυγες και μετανάστες”.

Σ
ε νέα προσπάθεια γύρου γενικών συνελεύ-
σεων μπαίνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι στις
περισσότερες σχολές της χώρας. Κύριο ζή-

τημα συζήτησης θα αποτελέσει και αυτή τη βδο-
μάδα η κατάσταση των πανεπιστημίων, τα αποτε-
λέσματα της υποχρηματοδότησης στη λειτουργία
τους αλλά και πολιτικά ζητήματα όπως η αντιφα-
σιστική διαδήλωση στις 21 Μάρτη.

Την Πέμπτη 19 Μάρτη καλείται κινητοποίηση
στο υπουργείο Παιδείας στη Νερατζιώτισσα στις
12μες και την ίδια ώρα οι φοιτητικοί σύλλογοι της
Πάτρας καλούν σε συγκέντρωση στο Παράρτημα.
Αιτία είναι η ολοένα και χειρότερη κατάσταση που
αντιμετωπίζουν οι φοιτητές σε σχέση με τη λει-
τουργία των σχολών, την έλλειψη καθηγητών και
εργαζομένων, τη διάλυση των κτιρίων. 

Στη Φιλοσοφική Αθήνας οι φθορές από την έλ-
λειψη συντήρησης έχουν φτάσει στο να στάζουν
τα ταβάνια σε κάθε μεγάλη νεροποντή. Το τμήμα
της Αρχιτεκτονικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστη-
μίου στην Ξάνθη πλημμύρισε πριν μερικές μέρες
καταστρέφοντας τη βιβλιοθήκη και εκατοντάδες
εργασίες φοιτητών. Ο Σύλλογος Φοιτητών έχει
προχωρήσει σε αποχή από τη φοίτηση ενώ την
Τετάρτη 18 Μάρτη προχωρούν σε συνέλευση.
Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι σε τοπικά μέσα η κα-
τάσταση αυτή δεν είναι καινούρια. Εδώ και χρόνια
αντιμετωπίζουν προβλήματα και οι υποσχέσεις
για εργασίες μένουν μόνο υποσχέσεις. 

Οι φοιτητές του ΣΕΚ στις σχολές, που συμμετέ-
χουν στα σχήματα της ΕΑΑΚ, κυκλοφόρησαν προ-
κήρυξη πριν μερικές μέρες και αναφέρουν:
“Εκτός από τις περικοπές που έγιναν τα τελευταία
χρόνια στους προϋπολογισμούς των σχολών (αγ-
γίζουν το 80%), τα αποθεματικά των πανεπιστη-
μίων κουρεύτηκαν με το PSI το 2012. Η αύξηση
στη χρηματοδότηση είναι αναγκαία για να μπο-
ρούν να γίνουν προσλήψεις διδακτικού προσωπι-
κού, να βελτιωθεί η ποιότητα των σπουδών μας
και να παρέχονται δωρεάν αναλώσιμα, σίτιση,
στέγαση και μεταφορές σε όλους.Ανάσα για τη
νεολαία και τους εργαζόμενους θα είναι να στα-

ματήσουμε να πληρώνουμε το χρέος, να βγούμε
από την ΕΕ, να κρατικοποιήσουμε τις τράπεζες
και να επιβάλουμε εργατικό- φοιτητικό έλεγχο
στις σχολές”. 

Σύγκρουση και ανατροπή

Είναι η ώρα το φοιτητικό κίνημα να μαζικοποι-
ήσει κάθε διαδικασία του και να προχωρήσει στη
σύγκρουση με τις μνημονιακές πολιτικές και τη
διεκδίκηση της ανατροπής τους, στο δρόμο. Οι
συνελεύσεις αυτής της βδομάδας είναι ένα πολύ
θετικό πρώτο βήμα.

Ταυτόχρονα, ο θάνατος του σπουδαστή από τα
Γιάννενα, Βαγγέλη Γιακουμάκη, αναδεικνύει με το
χειρότερο τρόπο την ανάγκη να δοθούν οι πολιτι-
κές μάχες ακόμα πιο σκληρά μέσα στους χώρους
της νεολαίας. Τα ζητήματα του ρατσισμού, του
σεξισμού και της ομοφοβίας δεν είναι απλά θεω-

ρητικές αναζητήσεις, φτάνουν να έχουν καθημερι-
νά πρακτικές απολήξεις. Η προσπάθεια που έχουν
ξεκινήσει οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της ΚΕΕΡ-
ΦΑ αλλά και των ΕΑΑΚ για να ανοίξει το θέμα του
πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι αντιλήψεις είναι
στη σωστή κατεύθυνση. 

Οι πολιτικές του ρατσισμού αφορούν δεκάδες
φοιτητές που είναι μετανάστες και μέσω του «Ξέ-
νιου Δία» κινδυνεύουν να βρεθούν στα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης που παρά τις υποσχέσεις ακό-
μα δεν έχουν κλείσει, εκατοντάδες νέα παιδιά που
στερούνται την ιθαγένεια και δε μπορούν να
σπουδάσουν, ομοφυλόφιλους που φτάνουν να
τραμπουκίζονται και να βασανίζονται. Η απάντηση
προφανώς δεν είναι η περισσότερη αστυνόμευση
εντός των πανεπιστημίων (όπως ευαγγελίζονται
Πρετεντέρηδες κλπ) αλλά η συλλογική δράση της
νεολαίας ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό. 

Οι καθημερινές εξορμήσεις των ομάδων της
ΚΕΕΡΦΑ σε κάθε σχολή με στόχο τη μαζική συμ-
μετοχή της νεολαίας στα αντιφασιστικά- αντιρα-
τσιστικά συλλαλητήρια στις 21 Μάρτη λογοδο-
τούν σε αυτό. Στο προχώρημα της συζήτησης και
στο κάλεσμα για κοινή δράση.

12.30μμ Εξάρχεια, 
Καλλιδρομίου και 
Ζωοδόχου Πηγής

12μες Πανόρμου, Μετρό 

12μες Γαλάτσι, 
Γαλατσίου και Βεΐκου

12μες πλ.Αμερικής

12.30μμ Βριλήσσια, 
Μετρό Πλακεντίας

12.30μμ Νέα Ιωνία, ΗΣΑΠ 

1μμ Νέο Ηράκλειο, ΗΣΑΠ 

11.30πμ Πειραιάς, ΗΣΑΠ 

11.30πμ Κερατσίνι, 
Μνημείο Παύλου Φύσσα- 
Παναγή Τσαλδάρη

12μες Νίκαια, 
πλ. Παιδικής Στέγης 

12.30μμ Πετράλωνα, ΗΣΑΠ 

12.30μμ 
Κουκάκι-Νέος Κόσμος,
Μετρό Συγγρού Φιξ

12.30μμ Ζωγράφου, 
πλ. Γαρδένιας

11πμ Ελευσίνα, πλ.Ηρώων

12μες Περιστέρι, Δημαρχείο

12μες Αιγάλεω, Μετρό

12μες Πετρούπολη, Τζάντε

12μες Ίλιον, πλ. Ιλίου

11.30πμ Άνω Λιόσια, 
Προαστιακός

Στις 16 Μάρτη ξεκίνησε μαζι-
κή απεργία πείνας μεταναστών
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
της Κορίνθου. Εδώ μπορείτε να
διαβάσετε την ανακοίνωση της
ΚΕΕΡΦΑ:

“Πάνω από τριακόσιοι φυλα-
κισμένοι μετανάστες στο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης μετανα-
στών της Κορίνθου ξεκίνησαν
από το πρωί απεργίας πείνας.
Σύμφωνα με καταγγελίες στην
ΚΕΕΡΦΑ, η κατάσταση είναι
άθλια μέσα στα κρατητήρια,
υπάρχει βρωμιά. Αρκετοί είναι
άρρωστοι και ανησυχούν διότι
περίθαλψη δεν υπάρχει.

Οι μετανάστες προέρχονται
από το Αφγανιστάν, το Πακι-
στάν, το Μπαγκλαντές, αφρικα-
νικές χώρες. Ζητάνε την ελευ-

θερία τους.
Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί την κυβέρ-

νηση της αριστεράς να κλείσει
επιτέλους τα στρατόπεδα συγ-
κέντρωσης-κολαστήρια πριν
θρηνήσουμε και άλλον νεκρό
από τις απάνθρωπες συνθήκες.

Καλούμε σε μαζική συμμετο-
χή στα συλλαλητήρια κατά του

ρατσισμού και του φασισμού το
Σάββατο 21 Μάρτη, στην Αθήνα
στην Ομόνοια στις 2μμ και συ-
ναυλία στο Σύνταγμα στις 4μμ ,
στη Θεσσαλονίκη στο Άγαλμα
Βενιζέλου στη 1μμ, στα Χανιά
στην πλατεία Αγοράς στη 1μμ
και στην Πάτρα στην πλατεία
Γεωργίου στις 11πμ”.

Συνελεύσεις 
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3

Χημικό Αθήνας, 1μμ, αμφ.Α15

ΦΛΣ, 12μες, αίθ.313

Πολιτικό ΕΚΠΑ, 3μμ, αμφ.16

Νομική ΕΚΠΑ, 1μμ, αμφ.1

Οικονομικό ΕΚΠΑ, 1μμ, αμφ.10

ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας, 1μμ, αμφ.ΣΑΕΤ

ΑΣΚΤ Αθήνας, 1μμ, αμφ. Ντε Κίρικο

ΦΛΣ Ρεθύμνου 2.30μμ αίθ.Γ

ΤΡΙΤΗ 24/3
Οικονομικό Ρεθύμνου, 2.30μμ 

•Αρκετές συνελεύσεις σε σχολές της Αθήνας
και της Πάτρας βρίσκονταν σε εξέλιξη την ώρα
που η Ε.Α. πήγαινε στο τυπογραφείο.

ΣΧΟΛΕΣ Όχι στη λιτότητα, 
το ρατσισμό και την ομοβοφία

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ
Να γυρίσουν όλοι, να επανασυσταθούν κλάδοι που καταργήθηκαν

Προσυγκεν-
τρώσεις 
21 Μάρτη
στην Αθήνα

Χαλανδρίτσα όπως Μανωλάδα Απεργία πείνας στο Στρατόπεδο Κορίνθου

Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Κορίνθου, 11 Απρίλη 2013
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Στην τελική ευθεία
Σ

την τελική ευθεία για τις 21
Μάρτη, εκατοντάδες σύντρο-
φοι και συντρόφισσες της

ΚΕΕΡΦΑ οργάνωσαν εκδηλώσεις,
εξορμήσεις και πικετοφορίες σε δε-
κάδες γειτονιές της Αθήνας αλλά
και σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τις
ίδιες μέρες πραγματοποιήθηκαν
εξορμήσεις ενημέρωσης και καλέ-
σματος συμμετοχής σε σχολεία,
εργατικούς χώρους και σχολές.

Στον Κορυδαλλό οργανώθηκε
συγκέντρωση στην πλατεία Μέμου
σαν απάντηση στη ρατσιστική επί-
θεση που δέχτηκε σύντροφος από
το Πακιστάν στις 10 Μάρτη. “Ο κό-
σμος έδειχνε αρκετό ενδιαφέρον
για τη διαδήλωση ενώ η εξόρμησή
μας βοήθησε να γίνει γνωστή η
επίθεση στον κόσμο της γειτο-
νιάς”, μας είπε η Τασούλα, εκπαι-
δευτικός. “Το πιο ελπιδοφόρο ήταν
ότι πέρασαν αρκετές παρέες μαθη-
τών και νεολαίων και έκατσαν να
συζητήσουν μαζί μας αλλά και να
πάρουν προκηρύξεις για να μοιρά-
σουν στα σχολεία τους. Είχαν προ-
ηγηθεί εκδηλώσεις σε αρκετά σχο-
λεία μέσα από πρωτοβουλές της
ΚΕΕΡΦΑ και του Δήμου. Τα νέα
παιδιά βλέπουν στον Φύσσα το
πρόσωπό τους και έχουν τρομερή
διάθεση να δράσουν ενάντια στο
ρατσισμό και το φασισμό”.

Αντίστοιχα στη Νέα Ιωνία όπου
την προηγούμενη βδομάδα φασι-
στοειδή επιτέθηκαν στον μετανάστη
Σαγκίρ Α., η εξόρμηση που έγινε
στις 14/3, μια μέρα πριν την επέτειο
του μπλόκου της Καλογρέζας, είχε
διπλό στόχο. Όπως μας είπε ο Στέ-
λιος: “Θέλαμε να ξεσηκώσουμε τη
γειτονιά ενάντια στη ρατσιστική επί-
θεση και να καλέσουμε όλους τους
Ιωνιώτες να διαδηλώσουν μαζί μας
το Σάββατο. Η ανταπόκριση του κό-
σμου στο μοίρασμα που κάναμε
ήταν πολύ θετική. Για άλλη μια φορά
αποδείχτηκε ότι στη γειτονιά μας δε
χωράνε οι φασιστικές πρακτικές”.

Στο Βύρωνα το περασμένο Σάβ-
βατο έγιναν τρεις μαζικές εξορμή-
σεις. Η Αναστασία, συνταξιούχος
τραπεζοϋπάλληλος, μας μεταφέ-
ρει: “Το πρωί οργανώσαμε μοιρά-
σματα στο Βύρωνα και στην Καισα-
ριανή. Μου έκανε εντύπωση ότι κα-
νένας δεν ήταν αδιάφορος. Αντίθε-
τα από πολύ κόσμο ακούσαμε πως
οι γειτονιές μας είναι προσφυγικές
και γι’ αυτό ο ρατσισμός πρέπει να
καταδικαστεί. Το απόγευμα στήσα-
με μικροφωνική στην πλ. Αγίου Λα-
ζάρου όπου η ανταπόκριση ήταν
παρόμοια. Νέα παιδιά αλλά και με-
γάλοι άνθρωποι, ενίσχυσαν την
ΚΕΕΡΦΑ με ό, τι μπορούσε ο καθέ-
νας, ενώ μαζέψαμε 11 υπογραφές

από κόσμο που θέλει να οργανώ-
σει μαζί μας τη συνέχεια”.

Πετυχημένη παρέμβαση

“Στο σταθμό των Πετραλώνων
γνωρίσαμε πολύ κόσμο κάνοντας
μια πολύ πετυχημένη παρέμβαση
το προηγούμενο Σάββατο”, μας εί-
πε ο Δημήτρης, ιδιωτικός υπάλλη-
λος. “Έχουμε πολλούς συντρό-
φους μετανάστες οι οποίοι δούλε-
ψαν όλο το προηγούμενο διάστημα
και κατάφεραν να οργανώσουν μια
μεγάλη ομάδα μεταναστών που θα
διαδηλώσει μαζί μας. Δεν είναι τυ-
χαίο, είμαστε στη γειτονιά που οι
φασίστες τόλμησαν να δολοφονή-
σουν το Σαχζάτ Λουκμάν”.

Εξόρμηση πραγματοποιήθηκε
και στην Ελευσίνα την Κυριακή 15
Μάρτη. Την εικόνα μας έδωσε ο
Κώστας, ιδιωτικός υπάλληλος:
“Οργανώσαμε μια μέρα δράσης
όπου κάναμε πικετοφορία σε όλο
το κέντρο της πόλης και ταυτόχρο-
να κολλούσαμε αφίσες. Από την
πλατεία μέχρι την παραλία, φωνά-
ζαμε συνθήματα με τη ντουντούκα
και μαζέψαμε πολλά τηλέφωνα. Θα
υπάρξει μάλιστα και πούλμαν για
οργανωμένο κατέβασμα καθώς εί-
ναι δύσκολη η συγκοινωνία για να
έρθει κάποιος στην Ομόνοια”.

Εξορμήσεις οργανώθηκαν ακόμα

στον Πειραιά, στο Νέο Ηράκλειο,
στα Βριλήσσια, στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια, στον Κεραμεικό, στα Άνω
Λιόσια και το Περιστέρι, στην Κυ-
ψέλη, στη λαϊκή των Αμπελοκήπων,
στο Ελληνικό, στου Ζωγράφου,
στο Παγκράτι, στη Νέα Σμύρνη,
στα Εξάρχεια. 

Στα Πατήσια στις 15/3 έγινε εκδή-
λωση της ΚΕΕΡΦΑ και ανάμεσα
στους ομιλητές ήταν ο Λαμίν Καμπά
από την κοινότητα της Γουινέας, ο
οποίος μετέφερε τις ευχαριστίες
της οικογένειας του αδικοχαμένου
Μοχάμεντ Καμαρά προς όλους
όσους συνεισέφεραν οικονομικά
για να μεταφερθεί η σορός του
στην πατρίδα του.

Σε αντίστοιχη εκδήλωση στο
Παγκράτι στις 13/3, ο Κωνσταντής
Καμπουράκης από την Act-UP που
συμμετέχει στη διοργάνωση της
διαδήλωσης, μετέφερε εικόνες
από τα «βιαστήρια ανηλίκων», τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ανέ-
φερε συγκεκριμένα πως τα επιχει-
ρήματα γύρω από τις «υγειονομι-
κές βόμβες» είναι τερατώδη ψέμα-
τα, οι αρρώστιες δεν κουβαλιούν-
ται από τους μετανάστες. Αντίθετα
τις δημιουργούν οι συνθήκες κρά-
τησης. Στον Έβρο για παράδειγμα,
το στρατόπεδο είναι χτισμένο δί-
πλα σε έλος.

“Με ένα μεγάλο συνεργείο που το αποτελούσαμε μέλη της ΚΕΕΡΦΑ Ζωγράφου, εργαζόμε-
νες από το σωματείο, ένας σύντροφος μετανάστης και ο Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ, κάναμε παρέμβαση στο Αγλαΐα Κυριακού την Παρασκευή 14 Μάρτη”, μας λέει ο
Μηνάς, φοιτητής.

“Το Σωματείο ήδη είχε πάρει απόφαση συμμετοχής στις 21 Μάρτη και στην τελική ευθεία
όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι ετοιμάζονται να φτιάξουν το πανό τους και να κατέβουν το
Σάββατο στην Ομόνοια. Η συζήτηση μέσα στα γραφεία αλλά και τους θαλάμους ήταν πολύ θε-
τική. Συνδέαμε τον αγώνα για τα δικαιώματα των μεταναστών σε χαρτιά, δουλειά, υγεία και
παιδεία με τα αιτήματα των υγειονομικών σε σχέση με τις προσλήψεις, τους μισθούς και την
πάλη ενάντια στη διάλυση των νοσοκομείων από τις μνημονιακές πολιτικές. Συγκεντρώσαμε 40
ευρώ ενίσχυση για την καμπάνια και αυτή τη βδομάδα θα επαναλάβουμε την παρέμβασή μας”.

Αντίστοιχες δράσεις έγιναν και σε άλλα κεντρικά νοσοκομεία, όπως στον Άγιο Σάββα στις
13/3 και στο Γεννηματάς στις 14/3.

Σ
το Ηράκλειο της Κρήτης, ένας φασί-
στας τόλμησε να επιτεθεί στους συν-
τρόφους της ΚΕΕΡΦΑ την ώρα που

μοίραζαν υλικό για το Παγκρήτιο συλλαλη-
τήριο στα Χανιά. Με βρισιές και μπουνιές πε-
ρηφανεύτηκε πως είναι μέλος της ΧΑ.

“Η απάντηση που πήρε ήταν χαρακτηριστι-
κή του κλίματος που επικρατεί στην πόλη”,
μας είπε ο Πάνος, φοιτητής. “Έφυγε άρον
άρον από τον κόσμο που εξαγριώθηκε με τη
συμπεριφορά του, ενώ μετανάστες από το
Αφγανιστάν που βρίσκονταν εκεί πήραν προ-
κηρύξεις για να μοιράσουν σε όλους τους
Αφγανούς και κανόνισαν πως θα διαδηλώ-
σουν μαζί μας στα Χανιά. Βγάλαμε αμέσως
καταγγελία και τη Δευτέρα μιλήσαμε στην
ΕΡΑ για το συμβάν αλλά και για τη διεθνή μέ-
ρα αντιφασιστικής δράσης. Ο αγώνας μας δε
σταματά μέχρι να τσακίσουμε τους φασίστες
και να νομιμοποιηθούν όλοι οι μετανάστες”.

Στο Ρέθυμνο η ΚΕΕΡΦΑ σε συνεργασία με
τους φοιτητικούς συλλόγους οργανώνει αντι-
φασιστικό μονοήμερο την Πέμπτη 19 Μάρτη
πραγματοποιώντας καθημερινές εξορμήσεις
στις σχολές, ενώ ήδη δεκάδες νεολαίοι
έχουν κλείσει τη συμμετοχή τους στα πούλ-
μαν για τα Χανιά.

“Η πόλη της Πάτρας είναι γεμάτη από τις
αφίσες της ΚΕΕΡΦΑ. Ετοιμάζουμε μια πολύ

μεγάλη διαδήλωση το Σάββατο και η αντα-
πόκριση του κόσμου στις εξορμήσεις μας δί-
νει τρομερή αυτοπεποίθηση”, μας λέει ο Νε-
κτάριος, φοιτητής. 

Στη Θεσσαλονίκη γίνονται καθημερινές
εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους, σχολές
και κεντρικές πλατείες. Το περασμένο Σάβ-
βατο οργανώθηκε μικροφωνική στο κέντρο
της πόλης με μουσικές και αντιφασιστικά-
αντιρατσιστικά συνθήματα. “Η συζήτηση επι-
κεντρώθηκε στην επικείμενη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής και στα αντιρατσιστικά αιτήματα
για ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά, νομιμοποίηση
των μεταναστών και το κλείσιμο των στρατο-
πέδων συγκέντρωσης”, μας είπε ο Κώστας,
δικηγόρος. 

Στην Ξάνθη έχουν γίνει εξορμήσεις στο
πανεπιστήμιο (ΔΠΘ) όπου την Τετάρτη 18/3
θα πραγματοποιηθεί συνέλευση των φοιτη-
τών, στους καθηγητές και τους δασκάλους,
στη νομαρχία, το δημαρχείο, τη ΔΕΗ και σε
μαγαζιά ενώ την τελευταία βδομάδα οργα-
νώνονται επισκέψεις σε εργοστάσια αλλά
και στο Δροσερό για να καλεστούν οι Ρομά
της περιοχής στη διαδήλωση της Θεσσαλο-
νίκης. Στις 13/3 πραγματοποιήθηκε και εκδή-
λωση με τη συμμετοχή εργαζομένων, φοιτη-
τών, ανέργων και μελών της μειονότητας.

Έλλη Πανταζοπούλου

Και στους χώρους της νεολαίας ο αντιφασιστικός ξεσηκωμός συνεχίστηκε και την προ-
ηγούμενη βδομάδα. Δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι σε όλη τη χώρα έχουν αποφασίσει τη συμ-
μετοχή τους στα συλλαλητήρια, ενώ οι ομάδες φοιτητών της ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποιούν καθη-
μερινές εξορμήσεις και αφισοκολλήσεις. 

Στο ΤΕΙ Αθήνας την Παρασκευή 13/3 έγινε εκδήλωση και βιντεοπροβολή της ταινίας «Παλι-
κάρι: Ο Λούης Τίκας και η σφαγή στο Λάντλοου» με τη συμμετοχή είκοσι φοιτητών. Ακολού-
θησε συζήτηση για τα δικαιώματα αλλά και την παράδοση των μεταναστών στους αγώνες
του εργατικού κινήματος. Όλοι όσοι συμμετείχαν χρεώθηκαν προκηρύξεις για να μοιράσουν
στους συμφοιτητές τους.

Αντίστοιχα σε μια σειρά σχολείων στην Αθήνα οργανώνονται αντιρατσιστικές εκδηλώσεις.
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα, δίνει τη δυνατότητα σε
κάθε σύλλογο διδασκόντων να αφιερώσει ένα δίωρο για να γίνουν εκδηλώσεις στις 19-20
Μάρτη, στα πλαίσια της διεθνούς μέρας ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις.

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

Στα Νοσοκομεία

Aντιρατσιστικές εκδηλώσεις σε σχολεία και σχολές

Εξορμήσεις παντού
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Ο
επόμενος μεγάλος σταθμός του αντι-
φασιστικού κινήματος μετά τις 21 Μάρ-
τη είναι η Δευτέρα 20 Απρίλη, ημερο-

μηνία έναρξης της δίκης της Χρυσής Αυγής,
που θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα
των φυλακών Κορυδαλλού.

69 συνολικά κατηγορούμενοι Βουλευτές,
ηγετικά στελέχη και μέλη της Χρυσής Αυγής
δικάζονται από το Τριμελές Εφετείο Κακουρ-
γημάτων, σύμφωνα με το βούλευμα του συμ-
βουλίου Εφετών (215/2015-στηριγμένο στο
Πόρισμα του εισαγγελέα Ντογιάκου), για μία
σειρά κακουργηματικών πράξεων όπως σύ-
σταση εγκληματικής οργάνωσης, οπλοφορία
και απόπειρες ανθρωποκτονιών.

Η δίκη θα ξεκινήσει λίγες μέρες αφότου λή-
ξει το 18μηνο προφυλάκισης των ηγετικών
στελεχών της Χρυσής Αυγής, στις 28 Μάρτη.
Αυτή η καθυστέρηση δείχνει ότι η ναζιστική
εγκληματική συμμορία, παρά τις αποκαλύψεις,
εξακολουθεί να απολαμβάνει μια ιδιαίτερα θε-
τική αντιμετώπιση από τους κρατικούς θε-
σμούς. Στην πραγματικότητα αυτή η δίκη έχει
αργήσει εδώ και δεκαετίες. Για χρόνια ολόκλη-
ρα το αντιφασιστικό κίνημα έκφραζε κραυγή
αγανάκτησης για την εγκληματική δράση της
Χρυσής Αυγής που “δεν έβλεπαν” ούτε τα δι-
καστήρια, ούτε η αστυνομία, ούτε οι εκάστοτε
κυβερνήσεις. 

Εγκληματικές επιθέσεις

Οι πρώτες εγκληματικές επιθέσεις από τα
Τάγματα Εφόδου ξεκίνησαν τουλάχιστον από
το 1992 ενώ από το 1996 υπάρχουν οι πρώτες
αμετάκλητες καταδικαστικές υποθέσεις σε βά-
ρος ηγετικών μελών. Η εισαγγελική πρόταση
Ντογιάκου βέβαια, σαν αφετηρεία εσφαλμένα
και χωρίς τεκμηρίωση αναφέρεται στο έτος
2008.

Η σύσταση και η εγκληματική δράση των
ταγμάτων εφόδου ήταν δομικό στοιχείο της
τραμπούκικης δράσης της ναζιστικής οργάνω-
σης, που σαν μοναδικό στόχο είχε να κάνει
επίδειξη τρόμου στις γειτονιές, τσακίζοντας
τον κόσμο της αντίστασης και στοχοποιώντας
τους μετανάστες και την αριστερά. Το Υπό-
μνημα των Δικηγόρων της Πολιτικής Αγωγής
του αντιφασιστικού κινήματος στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, διαπιστώνει με σαφήνεια την
«ύπαρξη στο κέντρο της μιας μόνιμης στρα-
τιωτικοποιημένης δομής ένοπλων εκπαιδευμέ-
νων μελών (κατά βάση αντρών) που είναι έτοι-
μοι να τελέσουν εγκληματικές πράξεις κατ’ εν-
τολή των ανωτέρων τους... Η δομή αυτή δεν
συνιστά παράπλευρη δραστηριότητα της ορ-
γάνωσης, αλλά αποτελεί τον ουσιαστικό λόγο
της ύπαρξής της». 

Η απαρχή της ενεργούς δράσης των ταγμά-
των εφόδου της Χρυσής Αυγής ήταν το Δεκέμ-
βρη του 1992 την περίοδο των εθνικιστικών
συλλαλητηρίων που είχε στήσει η τότε κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη για το Μακεδονικό. Η επίθε-
ση οργανωμένου τάγματος εφόδου τον Απρίλη
του 1996 σε μέλη της ΟΣΕ που διακινούσαν
την εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη στη Φω-
κίωνος Νέγρη ήταν κομμάτι της απόπειρας των
νεοναζί να αποχτήσουν τον έλεγχο της περιο-
χής της Κυψέλης. Το 1998 έγινε η παραλίγο

δολοφονική επίθεση στον φοιτητή της Φιλοσο-
φικής και μέλος του ΝΑΡ Δημήτρη Κουσουρή,
και άλλων δύο συναγωνιστών του στα δικαστή-
ρια της Ευελπίδων από τάγμα εφόδου ,με επι-
κεφαλής το στέλεχος της Χρυσής Αυγής “Πε-
ρίανδρο” (Αντώνης Ανδρουτσόπουλος). 

Από τα τέλη του 1999 ξεκινά η έφοδος της
Χρυσής Αυγής στους μετανάστες. Τον Οκτώ-
βρη του 1999 ο δηλωμένος ρατσιστής Παντε-
λής Καζάκος δολοφονεί εν ψυχρώ στο κέντρο
της Αθήνας δύο μετανάστες και αφήνει ανάπη-
ρους άλλους επτά. Το 2004 οι φασίστες της
Χρυσής Αυγής επιτέθηκαν σε Αλβανούς μετα-
νάστες που βγήκαν να πανηγυρίσουν τη νίκη
της εθνικής Αλβανίας έναντι της εθνικής Ελλά-
δος. Το πογκρόμ στους Αλβανούς μετανάστες
κόστισε τη ζωή του 20χρονου Γκράμος Παλού-
σι στη Ζάκυνθο. 

Αφού κατάφεραν να συγκροτήσουν το τάγ-
μα εφόδου συγκεντρώνοντας όλες τους τις
δυνάμεις στον Άγ. Παντελεήμονα άρχισε η
έφοδος στις γειτονιές. Πρώτος στόχος ήταν οι
εργατογειτονιές του Πειραιά και των Δυτικών
Προαστίων, ο Ρέντης, η Νίκαια, το Αιγάλεω.
Άρχισαν τα μαχαιρώματα, οι ξυλοδαρμοί ακό-
μα και οι εισβολές στα σπίτια μεταναστών. Η
είσοδος του ΛΑΟΣ στη Βουλή και το ισλαμο-
φοβικό και ρατσιστικό παραλήρημα της κυβέρ-
νησης ΝΔ τους έδωσε την πλήρη πολιτική κά-
λυψη για τη δολοφονική τους δράση. 

Τον Μάρτη του 2009 στο Αστυνομικό Τμήμα
Νίκαιας δολοφονήθηκε ο Μοχάμεντ Καμράν
μετά από βασανισμό του. Διοικητής Ασφαλεί-
ας στο τμήμα της Νίκαιας είναι ο Γιοβανίδης, ο
οποίος αργότερα αποκαλύφθηκε ότι ήταν πλη-
ροφοριοδότης της Χρυσής Αυγής (και παρα-
μένει ακόμα στη θέση του). Τον Ιούνη του
2010 ο μετανάστης από το Πακιστάν Τζαβέντ
Μπασίρ που εργάζονταν ως διανομέας, δολο-
φονήθηκε μετά από ένα ανώνυμο τηλεφώνημα
για να παραδώσει μία πίτσα, στην περιοχή του
Αγίου Παντελεήμονα. Τον Μάη του 2011 οι
Χρυσαυγίτες παρέα με τα πρωτοπαλίκαρα της
ομάδας ΔΙΑΣ εξαπέλυσαν μαζικό πογκρόμ κα-

τά κάθε σκουρόχρωμου ανθρώπου που έμοι-
αζε με μετανάστη, με αφορμή την δολοφονία
του Μανώλη Καντάρη στα Κάτω Πατήσια. Στην
πραγματικότητα το πογκρόμ είχε προαναγγελ-
θεί από τον Ηλία Παναγιώταρο: “Άμα η Χρυσή
Αυγή βγάλει δημοτικό σύμβουλο θα γίνει πογ-
κρόμ”. Θύμα αυτής της εκστρατείας ήταν ο
Αλίμ Αμντούλ Μανάν 21 χρονών που δολοφο-
νήθηκε μετά από καταδίωξη από “αγνώστους”. 

Ήταν η περίοδος που η Χρυσή Αυγή άνοιγε
γραφεία στις γειτονιές και σε πόλεις, εξασφα-
λίζοντας χρηματοδότηση από το εφοπλιστικό
κεφάλαιο ή από εκβιασμούς και προστασία σε
νυχτερινά μαγαζιά και εξασφάλιζε την στήριξη
των αστυνομικών τμημάτων για να μπορεί να
απολαμβάνει την πλήρη ασυλία για τα εγκλή-
ματά της. 

Σύνδεση με την αστυνομία

Στο Υπόμνημα της Πολιτικής Αγωγής του
αντιφασιστικού κινήματος αναδεικνύεται καθα-
ρά η σύνδεση των ταγμάτων εφόδου της Χρυ-
σής Αυγής με τα αστυνομικά τμήματα της εκά-
στοτε περιοχής δράσης και ιδιαίτερα με τα
αστυνομικά τμήματα Αγίου Παντελεήμονα και
Νίκαιας. 

Τον Ιούνιο του 2012 έγινε η εισβολή στο σπί-
τι των Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα από
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής με επικεφα-
λής τον πυρηνάρχη της στο Πέραμα, Πανταζή.
Ο Αμπουζίντ Εμπάρακ που κοιμόταν στην τα-
ράτσα του σπιτιού του τραυματίζεται σοβαρά
στο κεφάλι. Η επίθεση είχε προαναγγελθεί
από τον Βουλευτή της Χρυσής Αυγής στη Β�
Πειραιά Ι. Λαγό, “Οι Αιγύπτιοι ψαράδες από
δω και πέρα θα δίνουν λογαριασμό στη Χρυσή
Αυγή”. 

Τον Αύγουστο του 2012, τα ρατσιστικά πογ-
κρόμ έγιναν επίσημη πολιτική της τρικομματι-
κής κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ -ΝΔ -ΔΗΜΑΡ), με την
επονομασία “Ξένιος Δίας”. Ήταν η περίοδος
που οι επιθέσεις της Χρυσής Αυγής στους με-
τανάστες εκατονταπλασιάστηκαν. Οι περισσό-
τερες από αυτές δεν έφτασαν ποτέ να κατα-

γραφούν επίσημα γιατί τα θύματα εμποδίζον-
ταν ακόμα και στην προσπάθειά τους να υπο-
βάλλουν μία απλή μήνυση στα αστυνομικά τμή-
ματα. Στις 21 Αυγούστου του 2012 έγινε δολο-
φονία ενός μαροκινού μετανάστη στην Οδό
Αναξαγόρα χωρίς ποτέ κανείς να μάθει το όνο-
μά του. Τον Γενάρη του 2013 χάρη στο θάρρος
και την επιμονή της Πακιστανικής Κοινότητας,
της ΚΕΕΡΦΑ και των αυτόπτων μαρτύρων, έγι-
νε γνωστή η δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν
στα Πετράλωνα. Οι δολοφόνοι έφτασαν να κα-
ταδικαστούν σε ισόβια τον Απρίλη του 2014. 

Η Χρυσή Αυγή συνέχιζε να κλιμακώνει τη
δράση της βάζοντας στόχο την Αριστερά και
τους αντιφασίστες. Τον Σεπτέμβρη του 2013
τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυγής επιτίθεται
με ειδικά ρόπαλα στα οποία είχαν τοποθετήσει
πρόκες σε μέλη του ΠΑΜΕ στο Πέραμα. 9 άτο-
μα, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του σωμα-
τείου Μετάλλου Πειραιά Σ. Πουλικόγιαννης,
οδηγούνται στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύ-
ματα στο κεφάλι. Η επίθεση στα μέλη του ΠΑ-
ΜΕ στο Πέραμα ήταν κομμάτι της συνεργα-
σίας της Χρυσής Αυγής με τους εργοδότες
της Ναυπηγοεπισκευστικής Ζώνης Περάματος
για τη δημιουργία διασπαστικού Σωματείου,
με σκοπό την κατάργηση των συλλογικών συμ-
βάσεων, σε αντιπαράθεση με τα υπάρχοντα
Σωματεία. Μετά την ίδρυση του σωματείου
της Χρυσής Αυγής στη Ζώνη και την επίθεση
στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, οι εργοδότες
αντάμειψαν τα μέλη της Χρυσής Αυγής προσ-
λαμβάνοντάς τους στις επιχειρήσεις τους.

Λίγες μέρες αργότερα στις 18 Σεπτέμβρη τα
ξημερώματα, ο Παύλος Φύσσας δολοφονείται
εν ψυχρώ από τάγμα εφόδου της Χρυσής Αυ-
γής που ειδοποιήθηκε με μήνυμα από τον πυ-
ρηνάρχη Νίκαιας, Πατέλη, συναντήθηκε στα
γραφεία της Νίκαιας και έσπευσε στο Κερα-
τσίνι για να βάλει σε εφαρμογή το δολοφονικό
σχέδιο δράσης των ταγμάτων εφόδου. 

Η Χρυσή Αυγή πρόκειται στις 20 Απρίλη να
δικαστεί για κάποια από αυτά τα εγκλήματα. Η
έκρηξη του αντιφασιστικού κινήματος μετά τη
δολοφονία του Παύλου Φύσσα ανάγκασε τον
τότε υπουργό Ν. Δένδια να στείλει στη Δικαστι-
κή εξουσία μία σειρά υποθέσεις που αφορού-
σαν την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής.

Ωστόσο η έναρξη της δίκης δε σηκώνει κα-
μία χαλαρή αντιμετώπιση.Χρειάζεται να σημά-
νει συναγερμό από την τεράστια αντιφασιστι-
κή πλειοψηφία στα συνδικάτα, στις σχολές,
στα σχολεία στις γειτονιές. Με απεργίες, στά-
σεις εργασίας, καταλήψεις, αποχές, να πλημ-
μυρίσουμε τον Κορυδαλλό και να βάλουμε την
πολιτική πίεση και στα δικαστήρια και στην κυ-
βέρνηση, κόβοντας κάθε απέλπιδα προσπά-
θεια της Χ.Α. να πέσει στα μαλακά. 

Η 21 Μάρτη θα είναι ο μεγάλος σταθμός,
που θα αναδείξει τη δύναμη που μπορεί να χώ-
σει για τα καλά στη φυλακή, τόσο τους φυσι-
κούς όσο και τους ηθικούς αυτουργούς αυτών
των εγκλημάτων. Να αναδείξει τις ευθύνες
όλων όσων τους κάλυπταν στην Αστυνομία, τα
δικαστήρια, τις πολιτικές και οικονομικές δια-
συνδέσεις, και να τσακίσει την πολιτική του
ρατσισμού που τους εκτρέφει. 

Κατερίνα Θωίδου

Να τσακίσουμε τους νεοναζί

18 Σεπτέμβρη 2014, η διαδήλωση στην επέτειο ενός
χρόνου απο την δολοφονία του Παύλου Φύσσα.



“Π
ρέπει να κλείσουν. Δεν μπορεί, επειδή δεν έχουμε

χαρτιά, να περνάμε σε αυτά τα στρατόπεδα χειρό-
τερα από τους δολοφόνους και να τα λένε κέντρα

φιλοξενίας. 25 μήνες έμεινα εκεί και τώρα που με άφησαν

μου έδωσαν ένα χαρτί να φύγω από την Ελλάδα!”.

Αυτά κατήγγειλε ο Σετζάντ Ουσμάν μετανάστης από το Πα-
κιστάν που έκλεισε 24 μήνες και 17 μέρες κρατούμενος στην
Αμυγδαλέζα στην συνέντευξη τύπου στα γραφεία της ΚΕΕΡ-
ΦΑ το Νοέμβρη του 2014. 

Τότε η κυβέρνηση Σαμαρά είχε ήδη αναγκαστεί -μετά την
μεγάλη μαζική απεργία πείνας στην Αμυγδαλέζα- να αφήνει
κάθε βδομάδα, 20-20 μετανάστες που είχαν κλείσει 18μηνο
και 24μηνο μέσα στα στρατόπεδα. Ο νέος υπουργός Πανού-
σης απλά συνέχισε αυτήν την πολιτική απελευθέρωσης με το
σταγονόμετρο και χορήγησης «χαρτιών» που καλούν τους
απελευθερωμένους να εγκαταλείψουν την χώρα εντός κάποι-
ων μηνών.

Είναι προφανές ότι η πρόσφατη ρατσιστική εκστρατεία μί-
σους για τους μετανάστες, «που έρχονται από τα στρατόπε-
δα για να καταλάβουν την Αθήνα» με μπροστάρηδες ξανά
τους Σαμαροβενιζέλους και τα γκαιμπελοκάναλά τους όπως
το Σκάι, είναι εντελώς υποκριτική. Το μόνο που επιβεβαιώνει
είναι ότι θα συνεχίσουν να παίζουν και σαν αντιπολίτευση το

άθλιο χαρτί του ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας, ανοίγοντας
το δρόμο στη ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής.

Αυτό που κανείς δεν περίμενε ήταν η αντίδραση της κυβέρ-
νησης ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το ρατσιστικό μπαράζ. Ο υπουργός
ΠΡΟ.ΠΟ. Πανούσης έσπευσε να δηλώσει ότι «δεν ανοίγουν
τα κέντρα κράτησης μεταναστών» και χαρακτήρισε «αποκυή-
ματα αρρωστημένης φαντασίας» την διαταγή που κυκλοφό-
ρησε για απελευθέρωση κρατουμένων.

Μια διαταγή ανοίγματος των άθλιων στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης, μια μέχρι πρότινος δέσμευση -που θα αποτελούσε πα-
ράσημο για την κυβέρνηση ΣΥΡIΖA και τον κόσμο που την στή-
ριξε- χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση «προβοκάτσια» και,
αν είναι δυνατόν, χρεώθηκε σε έναν ανώτατο αξιωματικό της
αστυνομίας…

Πρόκειται για μια υποχώρηση επί της ουσίας. Μετά την δια-
τήρηση του φράχτη στον Έβρο ο υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ. έχει
αναγγείλει ότι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, τα λεγόμενα

«κέντρα κράτησης» θα συνεχίσουν να λειτουργούν φυλακί-
ζοντας για έξι μήνες όσους μετανάστες θα συλλαμβάνονται
από την αστυνομία χωρίς χαρτιά.  

Η υπουργός Μετανάστευσης Τ. Χριστοδουλοπούλου έχει δη-
λώσει ότι ναι μεν «τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τη μετανάστευση
θα πάνε στην υποδοχή, στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας και
στην κοινωνική ένταξη», προσθέτοντας όμως ότι θα παραμεί-
νουν κάποιες «κλειστές δομές». Αυτό μεταφράζεται στο ότι
πρόσφυγες που δεν θα πείθουν τις «αρχές» ότι είναι πρόσφυ-
γες και μετανάστες, που δεν θα μπορούν να απελαθούν άμεσα
στις χώρες τους, θα καταλήγουν ξανά έγκλειστοι σε στρατόπε-
δα συγκέντρωσης.

Το μέγεθος της ρατσιστικής επιχείρησης των στρατοπέδων
συγκέντρωσης για μετανάστες χωρίς χαρτιά που απλώνονται
σαν μανιτάρια σε όλη την Ευρώπη έχουν ιστορικό ανάλογο το
άνοιγμα των στρατοπέδων συγκέντρωσης των Ναζί στη Γερ-
μανία και τις κατεχόμενες χώρες πριν από μισό αιώνα. Μόνο
που θύματα αυτής της βαρβαρότητας σήμερα είναι κατά 90%
μουσουλμάνοι μετανάστες. Μια επικίνδυνη ρατσιστική πολιτι-
κή που πάει χέρι χέρι με τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις στη
Μέση Ανατολή και τον νέο «άξονα Ελλάδας - Ισραήλ».

Στις 21Μ σε μια σειρά από χώρες θα ακουστεί δυνατά το σύν-
θημα κατά της λιτότητας και του ρατσισμού: «Κλείστε τα στρα-
τόπεδα τα ρατσιστικά - Ανοίξτε τα εργοστάσια τα κλειστά».
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H
κατάρρευση των καθεστώ-

των των χωρών του κρατικού
καπιταλισμού στην Ανατολική

Ευρώπη το 1989-90 είναι η αφετηρία
για την πρώτη μαζική είσοδο μετα-
ναστών, κυρίως από χώρες των Βαλ-
κανίων στην Ελλάδα. 

Τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας
του ’90, οι μετανάστες, κυρίως από
την Αλβανία και άλλες βαλκανικές
χώρες, περνάνε κατά χιλιάδες τα
σύνορα και καταφτάνουν με κάθε
τρόπο σε πόλεις και χωριά. Μαζικά ο
κόσμος δείχνει την αλληλεγγύη του
προσφέροντας στέγη, τροφή, ρού-
χα. Πολλοί εργοδότες βρίσκουν ευ-
καιρία για κέρδος «προσφέροντας»
μαύρη ανασφάλιστη εργασία με πε-
νιχρά μεροκάματα.

Το ελληνικό κράτος αντιμετωπίζει
από την πρώτη στιγμή όλους τους
μετανάστες σαν «παράνομους». Ο
νόμος 1975/91 που ψήφισε η κυβέρ-
νηση Μητσοτάκη εισάγει στην ελλη-
νική γλώσσα τον όρο «λάθρο»-μετα-
νάστης. Εργοδότες, μαφιόζοι, ντα-
βατζήδες και Αστυνομία στήνουν
τρελό πάρτι στις πλάτες των «παρα-
νόμων» μεταναστών. Όσοι τολμάνε
να καταγγείλουν, απελαύνονται.

Μετά από σκληρό αγώνα πολλών
χρόνων των αντιρατσιστικών οργα-
νώσεων, των κοινοτήτων των μετα-
ναστών που αρχίζουν να οργανώ-
νονται -και την καθοριστική υιοθέτη-
ση του αιτήματος της νομιμοποί-
ησης από τα συνδικάτα- το 1997 ξε-
κινάει η πρώτη καταγραφή και νομι-
μοποίηση των μεταναστών στην Ελ-
λάδα. Ανεξαιρέτως όλα τα κόμματα
της Αριστεράς και η συνδικαλιστική
βάση του ΠΑΣΟΚ παίζουν βασικό
ρόλο σε αυτήν την εξέλιξη.

Η νομιμοποίηση (νόμος 2910/2001)
που δίνουν οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ εί-
ναι κουτσή γιατί εμπεριέχει όρους,
προϋποθέσεις και προθεσμίες που
αποκλείουν χιλιάδες μετανάστες.
Kόντρα στην πολιτική των απελάσε-

ων που συνεχίζονται, το αντιρατσιστι-
κό κίνημα πετυχαίνει παρατάσεις των
προθεσμιών της νομιμοποίησης. 

Παραγωγή πλούτου

Έτσι, ο αριθμός των «νομίμων» με-
ταναστών στην Ελλάδα πλησιάζει το
μισό εκατομμύριο. Η πολύχρονη πα-
ρουσία τους δεν σήμανε την «κατα-
στροφή της χώρας», όπως και τότε
ούρλιαζαν οι ρατσιστές, αλλά την πα-
ραγωγή τεράστιου πλούτου – που δυ-
στυχώς μεγάλο μέρος του τσέπωσε η
άρχουσα τάξη «αυτής της χώρας».

Όμως η διαδικασία νομιμοποίησης
των μεταναστών σταματάει από την
1/1/2005.  Για τους χιλιάδες  μετανά-
στες που  ήλθαν στην Ελλάδα τα τε-
λευταία δέκα χρόνια θα σημάνει ότι
δεν θα πάρουν ποτέ πράσινη κάρτα,
ενώ πολλοί που κατείχαν, λόγω της
κρίσης και των περιβόητων «προ-
ϋποθέσεων», τη χάνουν.

Αυτή η αλλαγή πολιτικής δεν επι-
βάλλεται μόνο «από τα μέσα», καθώς
εκείνo το διάστημα η περίοδος των

«μεγάλων έργων» και της «Ολυμπιά-
δας» τελειώνει ανεπιστρεπτί, αλλά
και από την σκλήρυνση της πολιτι-
κής της ΕΕ πάνω στο ζήτημα της με-
τανάστευσης με πλήθος συνθηκών,
συμβουλίων και κανονισμών. 

Μέσα στην ΕΕ η πολιτική πάνω
στην μετανάστευση και το άσυλο,
όπως και η οικονομική πολιτική της
κάθε χώρας, υπόκειται στην πολιτική
της «Ευρώπης-Φρούριο» και τον
έλεγχο των μηχανισμών της ΕΕ. 

Ήδη από το 1997 η ελληνική Βου-
λή είχε κυρώσει με νόμο τη Σύμβαση
Εφαρμογής της Συνθήκης του Σένγ-
κεν που επέβαλε την πολιτική ανοι-
χτών συνόρων εντός της ζώνης
Σένγκεν και κλειστά σύνορα για τις
εκτός και περιελάμβανε τις περισσό-
τερες χώρες της ΕΕ. Ακολούθησαν
το 1999 η Συνθήκη του Άμστερνταμ,
το Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης το
2003 οπότε προτείνεται η ίδρυση της
Frontex και την ίδια χρονιά το Δου-

βλίνο 2 για το ζήτημα του Ασύλου.

Πριν από λίγες μέρες η υπουργός

Μετανάστευσης Τ. Χριστοδουλο-
πούλου παρουσίασε στο Συμβούλιο
Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις
Βρυξέλλες οδικό χάρτη για το άσυ-
λο και την Μετανάστευση. Τόνισε
ότι «δεν τίθεται ζήτημα μονομερών
ενεργειών από πλευράς της Ελλά-
δας σε θέματα που έχουν σχέση με
τις υποχρεώσεις της χώρας, όπως
αυτές απορρέουν από τη Συνθήκη
Σέγκεν και τους Κανονισμούς Δου-
βλίνο ΙΙΙ (604/2013) και EURODAC
(603/2013)».  

Πρόκειται για τις συνθήκες που
σκοτώνουν κατά χιλιάδες πρόσφυ-
γες και μετανάστες -μόνο τους πρώ-
τους εννέα μήνες του 2014, πνίγη-
καν στα νερά της Μεσογείου 2.500
άντρες, γυναίκες και παιδιά.

Η υπουργός υποστήριξε επίσης
ότι «η πολιτική των επιστροφών, οι-
κειοθελών και μη, πάντα με την τή-
ρηση των νόμων, συνεχίζει να αποτε-
λεί πολιτική του υπουργείου», δηλα-
δή απελάσεις αντί για νομιμοποίηση.
Αυτό σημαίνει ότι χιλιάδες μετανά-

στες εργάτες, όπως οι εργάτες γης
στις φράουλες της Μανωλάδας ή οι
μετανάστες εργάτες από τη Ρουμα-
νία στο πτηνοτροφείο της Αχαΐας θα
εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες
απόλυτης εκμετάλλευσης με το κα-
θεστώς της απέλασης πάνω από τα
κεφάλια τους. 

Το ίδιο και όσοι ήδη «νόμιμοι» εκπί-
πτουν των προϋποθέσεων. Επίσης χι-
λιάδες πρόσφυγες γιατί δεν μπορούν
να επιβεβαιώσουν ότι είναι πρόσφυ-
γες. Το τρίτο τρίμηνο του 2014 από
2.185 συνολικά αιτήσεις ασύλου, μό-
λις 260 πήραν το στάτους του πρό-
σφυγα, 155 πήραν προσωρινά χαρτιά
και 1.775 απορρίφθηκαν... 

Η κυβέρνηση υπόσχεται «εθνική
στρατηγική για τα ασυνόδευτα ανή-
λικα», να προχωρήσει «η άμεση και
γρήγορη εξέταση των αιτημάτων
ασύλου σε όλους όσοι το δικαιούν-
ται» και ότι θα υπάρχει «ενεργοποί-
ηση της αναστολής απέλασης για
τους ανθρώπους που δεν μπορούν
να απελαθούν στις πατρίδες τους».

Πρόκειται για θετικά μέτρα που
όμως δεν λύνουν το πρόβλημα. Η
επανεκκίνηση της νομιμοποίησης
όλων των μεταναστών χωρίς όρους
και προϋποθέσεις ήταν και είναι η μό-
νη απάντηση στο ζήτημα της μετανά-
στευσης. Ειδικά σε συνθήκες κρίσης
που η άρχουσα τάξη παίζει με ολέ-
θρια αποτελέσματα το χαρτί του ρα-
τσισμού. Η απάντηση στο διαίρει και
βασίλευε, είναι η ενότητα της εργατι-
κής τάξης ανεξάρτητα από χρώμα,
θρησκεία και εθνικότητα. 

Δεν μπορεί να το ξεχνάνε αυτό οι
βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Ιδιαίτερα, σήμερα που είναι
υπουργοί και βρίσκονται στην κυ-
βέρνηση.

Νομιμοποίηση εδώ και τώρα

Κλείστε τα
στρατόπεδα

Αντιρατσιστικό συλλαλητήριο 22/7/99. Στο πανό της νεολαίας ΣΥΝ ο Αλέξης Τσίπρας.
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Μια μεγάλη γροθιά στο ρατσισμό και τους φασίστες
σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 21 Μάρτη σε όλο τον κόσμο

Την Τετάρτη 11 Μάρτη το φασιστικό κόμμα
“Πλατφόρμα για την Καταλονία” προσπάθη-
σε να εισάγει το ισλαμοφοβικό κίνημα Pegida
και στην Καταλονία.

Οι 40-50 φασίστες που πήραν μέρος στη
συγκέντρωση της L’Hospitalet, σε μια εργατι-
κή κωμόπολη δίπλα στην Βαρκελώνη, βρέθη-
καν απομονωμένοι και ταπεινωμένοι από
τους εκατοντάδες αντιφασίστες που ανταπο-
κρίθηκαν στο κάλεσμα της τοπικής ομάδας
της κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Φασισμό
και το Ρατσισμό (UCFR).

Το πλάτος της ενότητας της αντιρατσιστική
απάντησης είναι ένα σημαντικό βήμα για την
επιτυχία της διαδήλωσης στις 21 Μάρτη. Στις
21Μ θα διαδηλώσουμε σε ένα εργατικό προ-
άστιο της Βαρκελώνης. Ένα κέντρο των Ναζί
ήδη εκδιώχθηκε από μια γειτονιά αυτής της
περιοχής και τώρα οι ναζί προσπαθούν να εγ-
κατασταθούν σε μια άλλη γειτονιά της ίδιας
περιοχής. 

Οι τοπικοί φορείς έχουν ήδη μαζευτεί δυνα-
μώνοντας την τοπική ομάδα της UCFR για να
πετάξουν τους ναζί έξω από την περιοχή τους
μια και καλή. Στις 21 Μάρτη θα φωνάξουμε:
Στοπ στο φασισμό, το ρατσισμό και την ισλα-
μοφοβία. Κλείστε τα γραφεία των Ναζί.

Νταβίντ Καρβάλια, κίνηση Ενότητα Ενάντια 
στο Φασισμό και το Ρατσισμό (UCFR)

Η
21 Μάρτη στην Ιρλανδία καλέστηκε
με σύνθημα «Όχι στο Ρατσισμό, Ναι
στη διαφορετικότητα». Η 21η Μάρ-

τη θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία να φανεί η
πλατιά αντίθεση στο ρατσισμό και η αντί-
σταση στην πολιτική ανάδειξης των μετα-
ναστών σε αποδιοπομπαίους τράγους και
διαίρεσης της εργατικής τάξης. 

Στο Δουβλίνο, η διαδήλωση κατά του
ρατσισμού έχει υποστηριχθεί από μία συ-
νεργασία είκοσι οργανώσεων και κινήσε-
ων, συμπεριλαμβανομένων συνδικαλιστι-
κών οργανώσεων και οργανώσεων των με-
ταναστών. Στο Cork αιτούντες ασύλου και

υποστηρικτές τους συμμετέχουν σε μια διαδήλωση που είχε οργανωθεί από την κίνηση Anti-Deportation
Ireland. Οι πορείες θα στείλουν ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης σε αντιρατσιστικές κινήσεις στην Ελλά-
δα και αλλού στην Ευρώπη, που παλεύουν ενάντια στη άνοδο των ακροδεξιών και φασιστικών κομμά-
των. Αν και δεν υπάρχει οργανωμένη ρατσιστική κίνηση στην Ιρλανδία, οι πρόσφατες επιθέσεις κατά
των Ρομά και των μουσουλμανικών κοινοτήτων τονίζουν τη σημασία της αντιπαράθεσης με το ρατσι-
σμό. 

Οι πορείες γίνονται επίσης στο πλαίσιο μιας αναπτυσσόμενης αντίθεσης στη λιτότητα, και θα συμπέ-
σει με την ημέρα κατά της ιδιωτικοποίησης του νερού. Από το Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, έχει
συμβεί μία έκρηξη της εργατικής τάξης ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού η οποία αποτελεί τη βα-
σική έκφραση της αντίστασης κατά των μέτρων λιτότητας σε ολόκληρη την Ιρλανδία. 

Το συλλαλητήριο του Δουβλίνου θα κατευθυνθεί στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας Right2Water όπου
θα ενωθεί με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, όπου ο κόσμος θα ακούσει έναν ακτιβιστή των δικαιωμάτων
των μεταναστών. 

Όπως και στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, ο αγώνας μας ενάντια στη λιτότητα είναι ισχυρότε-
ρος όταν είμαστε ενωμένοι ενάντια στον πραγματικό εχθρό. Μην τους αφήσουμε να μας διαιρέσουν.

Jimmy Yan, Δουβλίνο

Σ
ε Λονδίνο, Γλασκώβη, Κάρντιφ διοργανώ-
νονται μεγάλα αντιρατσιστικά αντιφασιστικά
συλλαλητήρια το Σάββατο 21 Μάρτη.

Ένα μόλις μήνα πριν τις εθνικές εκλογές δεκά-
δες συνδικάτα, αντιρατσιστικές αντιφασιστικές κι-
νήσεις, κοινότητες μεταναστών καλούν στο μεγά-
λο συλλαλητήριο που ξεκινάει μπροστά από τα
γραφεία του BBC στο κέντρο του Λονδίνου και
στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία που θα κα-
ταλήξει στην πλατεία Τραφάλγκαρ. Βασικά συν-
θήματα του συλλαλητηρίου είναι: Οχι στην μετα-
τροπή των μεταναστών σε αποδιοπομπαίους τρά-
γους, όχι στην Ισλαμοφοβία, Οχι στον αντισιμητι-
σμό, Ναι στη διαφορετικότητα. Πούλμαν για τη
μεγάλη διαδήλωση στο Λονδίνο αναχωρούν την
ίδια μέρα από 22 πόλεις της Βρετανίας. 

Την τεράστια πανκινητοποίηση διοργανώνει η
Κίνηση Stand up to Racism and Fascism και στη-
ρίζουν τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Βρετανίας
όπως το UNITE, TUC, το UNISON και πολλά άλλα.
Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι η Marcia Rigg,
αδερφή του δολοφονημένου μέσα σε αστυνομικό
τμήμα του Μπρίγκστον τον Αύγουστο του 2008,
Sean Rigg, η οποία πρωστοστατεί στην καμπάνια
ενάντια στη ρατσιστική βία της αστυνομίας απέ-
ναντι στους μαύρους, μαζί με τις οικογένειες των
θυμάτων από το Φέρκιουσον μέχρι το Λονδίνο. 

Πιο δυνατή από ποτέ είναι φέτος η φωνή
των δεκάδων καλλιτεχνών που συμμετέχουν
το Σάββατο 21 Μάρτη απλώνοντας το μήνυ-
μα της Παγκόσμιας μέρας ενάντια στο ρα-
τσισμό και το φασισμό.

Πολύ δυνατή η σύν-
θεση της κεντρικής συ-
ναυλίας στο Σύνταγμα
που ξεκινάει στις 4μμ
με την στήριξη και τη
συμμετοχή του Βασίλη
Παπακωνσταντίνου ενώ
ακολουθούν ο Στάθης
Δρογώσης με τις έντε-
χνες μελωδίες του, ο
καυστικός Σπύρος Γραμμένος, οι ηλεκτρικοί
Radio Sol και οι φάνκυ Muchatrela. Σημαντι-
κή η παρουσία των Mistah Rude και Tiny Jac-
kal από την παρέα του Παύλου Φύσσα με τις
σκληρές χιπ-χοπ ρίμες τους, ενώ στα χνάρια
της γαλλικής ραπ οι 307 Jam Squad θα πά-
ρουν το μικρόφωνο από τον Jerome Kaluta
που έρχεται να μας ξεσηκώσει με τους αφρι-
κάνικους ήχους του. Στην σκηνή του Συντάγ-
ματος θα ανέβουν επίσης με ένα νούμερο
φωτιά από το “Βάλς των βρώμικων δρόμων
Νο4” οι Αδέσποτες Σκύλες ενώ στη συναυλία
θα συμμετέχουν οι τρομεροί παππούδες της
ελληνικής μπλουζ illegal operation και ο Αλέ-
ξης Kαλοφωλιάς (Alex K.) πρώην frontman
των Last Drive που (όπως και πέρσι στις 22
Μάρτη) δεν σταματάει να δίνει το παρόν σε
κάθε μεγάλο αντιφασιστικό ραντεβού.

Στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη σκηνή της 21
Μάρτη θα στηθεί όπως και πέρσι μπροστά
στο κέντρο αγώνα της ΕΡΤ-3 και θα έχει την
τηλεοπτική κάλυψη των εργαζόμενων της
ERTopen. Από τις 4μμ θα ξεκινήσει η αντιφα-
σιστική και αντιρατσιστική συναυλία με την
παρουσία των Τούρι Μπέρι με την έντεχνη
πανκ δύναμη τους, ενώ θα ακολουθήσουν με
τις ρέγγε μελωδίες τους και ειρωνική διάθε-
ση οι Κακό Συναπάντημα. Μαζί τους στην
σκηνή με rock and roll και jazz διάθεση οι
Gumbo Kulapo και οι BaiLdSA που θα δώ-
σουν ένα φάνκυ-βαλκανικό τόνο στην μεγάλη
αντιφασιστική συναυλία της Θεσσαλονίκης.

Παγκρήτιο είναι το συλλαλητήριο στα Χα-
νιά το ίδιο και η σύνθεση της αντιφασιστικής
συναυλίας στην πλ. Αγοράς που ξεκινάει
στις 3μμ με το μαθητικό συγκρότημα των
Dragons από τα Χανιά, ενώ ακολουθούν οι
Ορατότης Μηδέν φοιτητές που θα ταξιδέ-
ψουν από το Ηράκλειο για να συμμετάσχουν
στην μεγάλη αντιφασιστική και αντιρατσιστι-
κή έκρηξη της 21 Μάρτη. Η μουσική αντιφα-
σιστική γιορτή θα κλείσει με κρητική μουσική
και γλέντι μέχρι αργά με τους Ρεθυμνιώτες
“Αποσπερίτης”, τον Γιάγκο Χαιρέτη από τα
Ανώγεια και τους Σπύρο Παναγιωτάκη και
Λευτέρη Παναγιωτάκη από το Αποπηγάδι
Χανιών να δίνουν το έναυσμα για πολύ χορό.

•  ΑΔΕΔΥ

• ΟΕΝΓΕ

• ΕΙΝΑΠ

• ΠΟΕ-ΔΟΥ

• Ομοσπονδία Υπαλλήλων τ. ΥΠΑΝ

• Σωματείο Εργαζομένων Ιντρακόμ

• Σύλλογος Διοικητικών Υπαλλήλων ΕΚΠΑ

• Α' ΕΛΜΕ • Β' ΕΛΜΕ • Γ' ΕΛΜΕ 

• Ε' ΕΛΜΕ • ΣΤ' ΕΛΜΕ • Ζ' ΕΛΜΕ

• Δ', Ε' ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής 

• ΕΛΜΕ Ανω Λιοσίων-Ζεφυρίου-Φυλής 

• Α', Γ' ΕΛΜΕ Δυτικής Αθήνας

• Σύλλογος ΠΕ Αριστοτέλης 

• Σύλλογος ΠΕ Γληνός

• Σωματείο Eργαζομένων Αγλαΐα Κυριακού

• Σωματείο Εργαζομένων Αγίου Σάββα

• Σωματείο Εργαζομένων Αγία Σοφία

• Σωματείο Εργαζομένων Αγία Όλγα

• Σωματείο Εργαζομένων Ογκολογικού

• Σύλλογος Εργαζομένων 
Δήμου N. Φιλαδέλφειας

• Σωματείο Εργαζομένων 
Δήμου Ν. Ηρακλείου

• Σωματείο Εργαζομένων 
Δήμου Αγίας Παρασκευής

• Σύλλογος Εργαζομένων 
Δήμου Κορυδαλλού

• Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου
Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού

• Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων Υπ. Εμπορίου 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΕΚΘ

• ΕΔΟΘ

• ΕΥΑΘ

• Σχολικοί Φύλακες Θεσσαλονίκης

• Εργαζόμενοι ΕΡΤ-3

• Σωματείο Εργαζομένων Coca-Cola 

• Σωματείο Εργαζομένων ΨΝΘ

• Εργαζόμενοι ΟΚΑΝΑ

• Γ', Ε΄ ΕΛΜΕ  Θεσσαλονίκης

• Σύλλογος Εργαζομένων ΟΚΑΝΑ Θεσ.

• Σύλλογος Εργαζομένων 
Αμπελοκήπων- Μενεμένης

ΧΑΝΙΑ
• Εργατικό Κέντρο Χανίων

• Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Χανίων

• Αντιφασιστική Κίνηση ΕΛΜΕ Χανίων

• Απολυμένοι Εργαζόμενοι ΕΡΑ Χανίων

• Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών
Νομού Χανίων

• Ένωση Γιατρών ΕΣΥ Χανίων

• Σύλλογος Εργαζομένων 
Νοσοκομείου Χανίων

• Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Χανίων

• Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης

• Κοινωνικό Στέκι-Στέκι Μεταναστών

• Κοινωνική κουζίνα

• Γιατροί του Κόσμου - Τμήμα Χανίων

• Πολιτιστικός και Αθλητικός 
Σύλλογος Κύτταρο Χαλέπας

• Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Νέας Χώρας

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

• ΕΛΜΕ Ηρακλείου

• Σύλλογος Δασκάλων & Νηπιαγωγών Νομού
Ηρακλείου «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος»

• Σύλλογος Εργαζομένων ΠΑ.Γ.Ν.Η.

• ΕΡΑ Ηρακλείου-Τηλεοπτικός Σταθμός Κρήτης

• Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Ηρακλείου

ΠΑΤΡΑ
• Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Πάτρας

• Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Πάτρας

• Α΄ΕΛΜΕ Αχαΐας

• ΕΒΟ ΠYΡΚΑΛ

• ΔΕΥΑΠ

• Σωματείο Εργαζομένων Δ. Πατρέων

• Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Ρίου

• Σύλλογος εξορισθέντων και φυλακισθέντων
περιόδου 45-75’ «Τα πέτρινα χρόνια»

• ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

• Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας

• Κίνηση υπεράσπισης μεταναστών

• Κοινωνικό Ιατρείο 

• ΜΕΤΑ Αχαΐας

• ΕΑΜ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
• 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»

ΣΧΟΛΕΣ 
• ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

• ΣΤΕΦ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

• Φ.Σ Ιατρικής Ιωαννίνων

• Φ.Σ Χημικού Πάτρας

• Φ.Σ Επιστήμης Υλικών Πάτρας

• Φ.Σ Φιλοσοφικής Παν. Κρήτης

• Φ.Σ Οικονομικών Επιστημών Π.Κ.

• Φ.Σ Κοινωνιολογίας Π.Κ.

• Φ.Σ ΠΤΔΕ Π.Κ.

• Φ.Σ Ψυχολογίας

• Φ.Σ Πολιτικών Επιστημών

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-
ΦΟΡΕΙΣ-ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΕΣ
• Δήμος Αθηναίων

• Δήμος Βριλησσίων

• Δήμος Νίκαιας-Ρέντη

• Δήμος Ν. Ηρακλείου

• Δήμος Αμαρουσίου

• Δήμος Πετρούπολης

• Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών 
Δήμου Αθήνας

• Εργατική Λέσχη Ν. Ιωνίας

• Δημοτικό Σχήμα Ν. Ιωνίας “Εκτός Σχεδίου”

• Δημοτικό Σχήμα Ν. Ηρακλείου 
«Ρήξη και ανατροπή»

• Δημοτικό Σχήμα Αγίας Παρασκευής
«Φυσάει κόντρα»

• Δημοτικό Σχήμα Αμαρουσίου 
«Εκτός των τειχών»

• Αριστερή Κίνηση Περιστερίου 

• Ρήγμα στα Δυτικά - Αιγάλεω

• ΑΝΤΑΡΣΥΑ

• Πολιτιστικό Στέκι «Θρυαλίδα»

• Act-up

• Φέργκιουσον  

• Νέα Υόρκη  • Λονδίνο  • Κάρντιφ  • Γλασκώβη  

• Εδιμβούργο • Δουβλίνο  • Παρίσι  • Τουλούζη

• Περπινιάν  • Αβινιόν  • Καλαί  • Σαμπερί  • Πουατιέ

• Άμστερνταμ • Βερολίνο  • Βιέννη  • Βαρκελώνη 

• Πράγα  • Όσλο • Κοπεγχάγη  • Τορίνο    • Λευκωσία 

Η
πρωτοβουλία για μία παγκόσμια ημέ-
ρα δράση κατά του ρατσισμού και του
φασισμού στις 21 Μάρτη 2015 ξεκίνη-

σε από την Διεθνή Αντιφασιστική συνάντηση
που διοργάνωσε η ΚΕΕΡΦΑ στην Αθήνα στο
γήπεδο Ρούφ στις 11-12 Οκτώβρη 2014. 

Την πρόταση στη Διεθνή Αντιφασιστική Συ-
νάντηση έκανε ο Γουέιμαν Μπένετ συντονι-
στής της κίνησης UAF (Eνωθείτε ενάντια
στον φασισμό) της Βρετανίας τονίζοντας:«Οι
ρατσιστές οργανώνονται σε όλη την Ευρώπη
και το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς. Θα
πρέπει να επαναλάβουμε την εμπειρία με
διαδηλώσεις στην Γαλλία, την Αγγλία, την
Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, φέτος στις 21
Μάρτη». Μαζί του συμμετείχαν ο Mπράιαν Ρί-
τσαρντσον και ο Κέβιν Όβεντεν από το UAF.
Στην ίδια συνάντηση συμμετείχαν ο Ντενί
Γκοντάρ από την κίνηση CONEX της Γαλλίας,
ο Νταβίντ Καρβάλια από την Καταλονία και
την κίνηση Ενότητα Ενάντια του Ρατσισμού
και του Φασισμού και η Κριστίν Μπέργκεν
από το Racismefri της Δανίας. 

“Οι εξελίξεις στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στη
Γαλλία με την πρωτιά της Μαρί Λεπέν στις
ευρωεκλογές, στέλνουν ηχηρή προειδοποί-
ηση ότι η μάχη πρέπει να κλιμακωθεί και γενι-
κευθεί παντού για να φράξουμε το δρόμο
στη φασιστική απειλή. Η δυσαρέσκεια από
τις πολιτικές της λιτότητας μπορεί να τροφο-
δοτήσει τη φασιστική δημαγωγία. Για αυτό
και στηρίζουμε με θέρμη την πρόταση για
μια Διεθνή κινητοποίηση ενάντια στο φασι-
σμό στις 21 Μάρτη 2015”, κατέληγε μεταξύ
άλλων η απόφαση της Διεθνούς Αντιφασιστι-
κής Συνάντησης

Παρίσι, Τουλούζη, Περπινιάν,
Αβινιόν, Καλαί, Σαμπερί, Πουατιέ εί-
ναι οι πόλεις της Γαλλίας όπου ορ-
γανώνονται αντιφασιστικά αντιρα-
τσιστικά συλλαλητήρια στις 21
Μάρτη, ύστερα από κοινό κάλεσμα
μιας σειράς (105 τον αριθμό) αντι-
ρατσιστικών και αντιφασιστικών ορ-
γανώσεων, κοινοτήτων μετανα-
στών, φοιτητικών συλλόγων, φεμινι-
στικών οργανώσεων, κινήσεων καλ-
λιτεχνών, συνδικάτων, κομμάτων
και οργανώσεων της Αριστεράς. 

Το κοινό κάλεσμα απαιτεί να
μπει τέλος στο ρατσισμό και την
ισλαμοφοβία που εξαπέλυσε η κυ-
βέρνηση μετά τις δολοφονίες στο
Charlie Hebdo και συγκεκριμένα:
να σταματήσει η διάλυση των κα-
ταυλισμών Ρομά, άρση των ρατσι-
στικών νόμων κατά των μουσουλ-
μάνων, ανάκληση των δρακόντειων
μέτρων ασφαλείας, νομιμοποίηση
όλων των “χωρίς  χαρτιά” με άδεια
διαμονής 10 ετών, το κλείσιμο της
Frontex και των κέντρων κράτησης

και την ελευθερία κίνησης και εγκατάστασης, το δικαίωμα των μεταναστών να ψηφίζουν. 
Το κοινό κάλεσμα υπογράφουν οι : Κίνηση Μεταναστών Χωρίς Χαρτιά UNSP (Union Natio-

nale des Sans-Papiers), η Act Up, το ATTAC Γαλλίας, το Νέο Αντικαπιταλιστικό Κόμμα (NPA),
το Κομμουνιστικό Κόμμα Γαλλίας (PCF) και δεκάδες άλλοι φορείς.

Η ΚΕΕΡΦΑ στην
πρώτη γραμμή

Οι καλλιτέχνες
στηρίζουν

Δημος Βριλησσίων

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ! BΡETANIA ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

P R O T E S T
Sat 21 March

London,
Glasgow &

Cardif
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

σελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Ο Εμάντ Μπουρνάτ είναι ο πρώτος Παλαιστίνιος που
είδε την ταινία του να προτείνεται για βραβείο Όσκαρ
το 2013. Το βραβείο δεν το κέρδισε τελικά, αλλά οι «5
σπασμένες κάμερες» του έχουν κερδίσει περισσότε-
ρες από 30 διακρίσεις σε διεθνείς διοργανώσεις και
έχουν κερδίσει το πιο σημαντικό βραβείο: το να στρι-
μώχνονται στις αίθουσες εκατοντάδες θεατές και να
κρέμονται από αυτοσχέδιες οθόνες για να δουν εικό-
νες από την Παλαιστίνη. 

Ο Μπουρνάτ είναι αγρότης και ζει από παιδί στο
Μπιλαΐν, ένα χωριό της Δυτικής όχθης που σταδιακά
περικυκλώθηκε από Ισραηλινούς εποικισμούς εις βά-
ρος της γης των Παλαιστίνιων αγροτών και με κάθε
λογής προκλήσεις από μεριάς εποίκων και Ισραηλινού
κράτους. Το αποκορύφωμα ήταν το τσιμεντένιο τείχος
που (φυσικά) έπρεπε να υψωθεί για την ασφάλεια των
Ισραηλινών, αποψιλώνοντας τα τελευταία ελαιοχώρα-
φα των κατοίκων του Μπιλαΐν. 

Η αγορά της  πρώτης του κάμερας έγινε το 2005 με
αφορμή τη γέννηση του τέταρτου παιδιού του Μπουρ-
νάτ, Τζεμπρίλ. Για πέντε χρόνια παρακολούθησε αδιά-
κοπα όχι μόνο το γιο του να μεγαλώνει αλλά την καθη-
μερινή ζωή και την πάλη των ανθρώπων του χωριού του
να αντισταθούν στην κατοχή, να επιβιώσουν: τις καθη-
μερινές διαδηλώσεις, τον κάθε έμπνευσης ακτιβισμό για
να διασώσουν τη γη που τους αρπάζουν μέρα με τη μέ-
ρα, τα λιόδεντρα να γίνονται παρανάλωμα της εκδικητι-

κής μεγαλομανίας των εποίκων με τους Παλαιστίνιους
να επιστρέφουν για να φυτέψουν καινούργια. Αυτή είναι
η «φυσική», καθημερινή ζωή στη σύγχρονη Παλαιστίνη.
Μια διαρκής αντιπαράθεση του Δαυίδ με τον Γολιάθ εφ’
όλης της ύλης που περνάει τους τοίχους των σπιτιών
και γίνεται ένα με την ιδιωτική ζωή των Παλαιστίνιων. 

Έτσι ο «δημόσιος βίος» του Μπιλαΐν γίνεται μια φυ-
σική ακολουθία με τη ζωή της οικογένειας και τα μάτια
του μικρού Τζεμπρίλ που μέχρι να κλείσει τα πέντε τα
έχουν δει όλα: τους αγώνες  των κατοίκων, τους ίδιους
να παρακολουθούν υλικό που τράβηξε η κάμερα για
να πάρουν θάρρος, τη σφαγή του 2008 στη Γάζα, το
αυτοκινητιστικό δυστύχημα που παραλίγο να στοιχίσει
τη ζωή στον πατέρα του, τη δολοφονία του κολλητού
του φίλου Μπάσσεμ και βέβαια τη διαδοχική βίαιη κα-
ταστροφή κάθε μιας από τις πέντε κάμερες. Οι πρώτες
λέξεις που θα αρθρώσει ο Τζεμπρίλ είναι «τείχος»,
«πόλεμος», «ταινία». Και η μόνιμη τριβή στο σπίτι προ-
έρχεται από τις απειλές στον πατέρα του να σταματή-
σει να κινηματογραφεί και να πληρώσει τα χρέη του
στα ισραηλινά νοσοκομεία!

Το πολύτιμο υλικό του Μπουρνάτ μονταρίστηκε πε-
ρίτεχνα με τη βοήθεια του Ισραηλινού κινηματογραφι-
στή Γκαή Νταβίντι σε μια ταινία τεκμηρίωσης που κά-
νει το γύρο του κόσμου δίνοντας μια μοναδική εικόνα
της τεράστιας αδικίας αλλά και της αντίστασης στη
σύγχρονη Παλαιστίνη.

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Αντιφασιστικού Φεστιβάλ Παραστατικών
Τεχνών. Σχολεία (καλλιτεχνικά, διαπολιτισμικά, ΓΕΛ) από την Αθήνα αλλά
ακόμα και από άλλες περιοχές όπως οι Παξοί και τα Κουφονήσια, κοινότητες
μεταναστών από το Μπαγκλαντές και τις Φιλιππίνες, το Κουρδιστάν και τον
Άγ. Μαυρίκιο, μέχρι το Κονγκό και τη Νιγηρία, και δεκάδες θεατρικές ομάδες
και μουσικά σχήματα θα βρεθούν από τις 19 έως 29/3 σε μια πανδαισία πα-
ραστάσεων για παιδιά και ενήλικες, χοροθέατρο, δράσεις δρόμου, εργαστή-
ρια αλλά και παράλληλες δράσεις με συναυλίες. 

Αναβαθμισμένο ρόλο έχουν φέτος οι θεματικές συζητήσεις πάνω σε βασι-
κές διεκδικήσεις του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος όπως η
ιθαγένεια για όλα τα παιδιά (με ολόκληρη την Τρίτη 24/3 να είναι αφιερωμέ-
νη στο ζήτημα), το κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, τη δίκη της
Χρυσής Αυγής (με την Κυριακή 22/3, στις 3μμ να έχει πάνελ με ομιλητές δι-
κηγόρους από την Πολιτική Αγωγή του Αντιφασιστικού κινήματος, φίλους
του Παύλου Φύσσα αλλά και προσωπικές μαρτυρίες θυμάτων της Χ.Α.), αλλά
και επιμέρους ζητήματα πάνω στην αντιρατσιστική και αντιφασιστική εκπαί-
δευση, στην ομοφοβία ή την αναπηρία. 

Μηδενική Ανοχή

Στο υπόλοιπο πρόγραμμα εντυπωσιάζει το χοροθέατρο “4ο Σώμα” από την
ομάδα Δαγίπολη με τη συμμετοχή χορευτών με αναπηρία και οι δράσεις της
Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ “Μηδενική Ανοχή” και της Ομάδας ΘΕ.Α.ΜΑ
(Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία) με την “Ιστορία του Ζωολογικού Κήπου”
που έχουν σαν σκοπό την ανάδειξη του ζητήματος της προσβασιμότητας
των αναπήρων. 

Ανάμεσα στις δεκάδες συμμετοχές μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει τη Φένια
Παπαδόδημα με το “Delos Project” και φιλοξενούμενο το Δημήτρη Αποστο-
λάκη, το “θείο Τραγί” του Γ. Σκαρίμπα και τις «Ικέτιδες» του Αισχύλου, το Α-
Στερητικό της Τατιάνας Σκανάτοβιτς, το Βόυτσεκ της Ομάδας Σημείο Μηδέν,
την παράσταση “Ο κύκλος των «μάταιων» πράξεων” της Ομάδα Πείρα(γ)μα
που πέρσι είχαν ανέβει στην κεντρική σκηνή της 22/3 στην Ομόνοια, το Θέα-
τρο του Καταπιεσμένου με το “Πλην όμως...”, τις Αδέσποτες Σκύλες που θα
βρεθούν και στο Σύνταγμα, “Ο Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι νεκροί”
από την Ομάδα Εν Δράσει και “Το Ρωμαϊκό Λουτρό” του Στανισλάβ Στρατίεβ
από τον Κώστα Παπακωνσταντίνου, κ.ά. 

Πλούσιο είναι και το μουσικό πρόγραμμα με δεκάδες καλλιτέχνες όπως οι
Quilombo και το Εργαστήρι Αφρικανικών κρουστών που -όλοι μαζί- θα συνο-
δεύσουν και την διαδήλωση στις 21 Μάρτη, το πολυφωνικό σχήμα Χαονία,
τους Τέχνη Εν Κινήσει, τους Mr. & Mrs Bubble, τους Brak- Χνάρια, Lyrical Pu-
nishment, Tiny Jackal και Mistah Rude τους Radio Sol και τους Muchatrela
Band,  που θα μας συντροφέψουν και στην κεντρική συναυλία της 21 Μάρτη
στο Σύνταγμα, το Φοίβο Δεληβοριά, την Αγγελική Τουμπανάκη and the Brass
Bastardz, τους EleKtroBalKana, τους Magic de Spell με τον Γιάννη Παλαμίδα,
τον Mc Yinka, τους Φράξια και τους JazzMatazz. 

Το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ που περιλαμβάνει την
προσυγκέντρωση στη 1μμ το Σάββατο 21 Μάρτη και φυσικά και φέτος παρα-
μένει με είσοδο δωρεάν έχει δημοσιευτεί στο site του Φεστιβάλ: antifaperfor-
mingarts.wordpress.com.

Κυριάκος Μπάνος

Η τρίωρη ταινία του αριστερού δημιουργού Διονύση
Γρηγοράτου βρίσκεται ήδη στις αίθουσες και είναι ένα
αληθινό τόλμημα.

Πραγματεύεται το θέμα των παιδιών του ελληνικού
εμφυλίου, το λεγόμενο «παιδομάζωμα» (ο όρος που
χρησιμοποίησε το κράτος της δεξιάς και η επίσημη
ιστορική αφήγηση) ή «παιδοσώσιμο» (η εκδοχή της
αριστεράς). Με πολύτιμο αρχειακό υλικό που συγκεν-
τρώθηκε για τις ανάγκες της ταινίας, ανοίγει αυτό το
θέμα που αποτέλεσε για πολλά χρόνια αντικείμενο χυ-
δαίας αντικομμουνιστικής προπαγάνδας. Από το 1948
μέχρι το τέλος του εμφύλιου 60.000 παιδιά από τη Βό-
ρεια Ελλάδα μετακινήθηκαν είτε προς τις χώρες του
πρώην ανατολικού μπλοκ είτε στις  52 «Παιδουπόλεις»,
που φτιάχτηκαν με Αμερικανικά χρήματα από τη βασί-
λισσα Φρειδερίκη και τις «κυρίες της αυλής» της. Κα-
ταρρίπτονται τα κυρίαρχα ψέματα, τόσο για τη βίαιη
αρπαγή των παιδιών από τον ΕΛΑΣ, όσο και για τις
προθέσεις του παλατιού. Επομένως το πρώτο σημαντι-
κό στοιχείο της ταινίας είναι ότι ανοίγει ένα θέμα «ταμ-
πού» και επιχειρείται ιστορική αποκατάσταση.

Ο Γρηγοράτος επέλεξε να συνδυάσει το αρχειακό
υλικό με τη μυθοπλασία, το σήμερα με το χτες. Με
αφορμή την εξαφάνιση της γιαγιάς της, η Έρμη, που
έχει επαναπατριστεί μαζί της από την πρώην ΕΣΣΔ,
αποφασίζει να ερευνήσει την παιδική της ηλικία, όταν
μετακινήθηκε από το χωριό της με τα παιδιά του εμφύ-
λιου. Με τη βοήθεια του διαδικτύου εντοπίζει δυο παι-
δικούς τους φίλους, την Ολυμπία, που οδηγήθηκε
στην Τασκένδη και έγινε χορεύτρια στα Μπολσόι και
τον Γιώργο, που κλείστηκε στην παιδούπολη και έγινε
εναερίτης στη ΔΕΗ.

Εδώ βρίσκεται το δεύτερο προτέρημα της ταινίας:
Τα «χαμένα» παιδικά χρόνια αυτών των ανθρώπων και
τα τραγικά οδοιπορικά που δεν τέλειωσαν με τον εμ-
φύλιο, συνεχίστηκαν στα αναμορφωτήρια του μετεμ-

φυλιακού κράτους για όσους έμειναν και με διαφορε-
τικό τρόπο στα παιδιά που έφυγαν χωρίς να μπορούν
να γυρίσουν πίσω.

Η επίσκεψη του Γάλλου κομμουνιστή ποιητή Πολ
Ελυάρ στο Γράμμο το 1949 (από όπου και ο τίτλος της
ταινίας) προσδίδει ιστορικό βάρος στο εγχείρημα αλλά
το πάντρεμα του υλικού τεκμηρίωσης με την μυθοπλα-
σία δεν λειτουργεί πάντα. Η ιστορία εκτυλίσσεται μέσα
στα «Δεκεμβριανά» του 2008 με τη δολοφονία του Αλέ-
ξη Γρηγορόπουλου και τις απεργίες των Δήμων, εμφα-
νώς για να συνδέσει το παρελθόν με τις μάχες του σή-
μερα. Όλο αυτό γίνεται εις βάρος της συνοχής και της
«οικονομίας» στη ροή της ταινίας. Σε κάθε περίπτωση
όμως, τα «Παιδιά του εμφύλιου» είναι μια πολύ καλή
συμβολή σε μια συζήτηση που παραμένει επίκαιρη.

Δήμητρα Κυρίλλου 

Κάθε Δευτέρα και Τρίτη μέχρι τις 7 Απρίλη ανεβαί-
νει στο Δώμα του Θεάτρου του Νέου Κόσμου η «Περ-
σινή αρραβωνιαστικιά», το πρώτο διήγημα της Ζυράν-
νας Ζατέλη. 

Ένα κορίτσι αρραβωνιάζεται τον Μάρκο το βράδυ
της Πρωτοχρονιάς του 1961. Γυναίκα πια, γυρνάει
στις μνήμες της και αναβιώνει τον πρώτο της έρωτα,
την είσοδό της στην περίοδο που η ίδια αποκαλεί
«πρώτη μοναξιά της ζωής της». Μια από τις πιο επιτυ-
χημένες παραγωγές της περσινής χρονιάς ανεβαίνει
ξανά από την Ομάδα “Elephas tiliensis” με τις Ανθή
Ευστρατιάδου, Σύρμω Κεκέ, Τατιάνα Πίττα σε σκηνο-
θεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη και Δέσποινας Αναστάσο-
γλου. 

Αντιφασιστικό Φεστιβάλ
Παραστατικών Τεχνών

«Πέντε σπασμένες κάμερες»

ΘΕΑΤΡΟ

«Fils de Grece - Τα παιδιά του Εμφυλίου»

Των Εμάντ Μπουρνάτ 

και Γκαή Νταβίντι

Περσινή αρραβωνιαστικιά

22 Μάρτη 2014 



18 Μάρτη 2015, Νο 1165Συνέντευξη με τον Τζαβέντ Ασλάμ εργατικη αλληλεγγυη σελ.13

Ποιές είναι οι δράσεις της Πακιστανι-

κής Κοινότητας στην τελική ευθεία

για τη διαδήλωση στις 21 Μάρτη;

Για τις 21 Μάρτη έχουμε δουλέψει
μήνες τώρα. Τις τελευταίες τρεις
βδομάδες κάνουμε μικρά μαζέματα,
50, 60, 100 άτομα - αυτά για μας είναι
μικρά, μεγάλα για μας είναι πάνω από
πεντακόσια ή χίλια- και συζητάμε. Την
προηγούμενη βδομάδα τέτοιο μάζε-
μα έγινε στο Ρέντη με 70 άτομα.

Η Πακιστανική Κοινότητα έχει σε
κάθε δήμο μία τοπική επιτροπή. Αυ-
τό είναι το όργανό μας. Μέχρι την
τελευταία μέρα, έχουμε ακόμα σε
πάνω από 12 σημεία μαζέματα. Πι-
στεύουμε ότι θα είμαστε χιλιάδες
στις 21 Μάρτη, για να πούμε στην
κυβέρνηση ότι θέλουμε ίσα δικαιώ-
ματα, θέλουμε Ελλάδα χωρίς ρατσι-
σμό, φασισμό και ισλαμοφοβία. 

Τι πιστεύεις ότι εκφράζουν οι πρό-

σφατες κινητοποιήσεις για τα στρατό-

πεδα συγκέντρωσης;

Οι μετανάστες πίστευαν ότι τώρα
θα τελειώσει ο ρατσισμός και ο φα-
σισμός.  Είχαν ελπίδα ότι θα μπορέ-
σουν επιτέλους να βγουν έξω. Γιατί
ήταν μέσα 27 και 28 μήνες σε αυτά
τα, όχι ανθρώπινα αλλά ρατσιστικά
και ισλαμοφοβικά, στρατόπεδα.
Όταν άλλαξε η κυβέρνηση όλοι οι
κρατούμενοι ήταν σίγουροι ότι θα
τους αφήσουν ελεύθερους. Αυτό
ήταν το πρώτο που είχαν στο μυαλό
τους. Γι’ αυτό εξεγέρθηκαν ξανά.

Έτσι, πριν τρεις εβδομάδες μπή-
καμε στην Αμυγδαλέζα, με κάμερες,
αναγκάστηκαν να μας αφήσουν, κι
αυτό ήταν πολύ μεγάλη νίκη. Τα τε-
λευταία δύο χρόνια, η Πακιστανική
κοινότητα, η ΚΕΕΡΦΑ δίνουμε μάχες
ενάντια στα στρατόπεδα και ήρθε η
μέρα για να μπούμε μέσα και να αρ-
χίσει να βγαίνει κόσμος.

Ποιά θα είναι η δικαίωση για αυτό

τον κόσμο;

Θέλουμε να κλείσουν όλα τα
στρατόπεδα και τα αδέρφια μας που
ήταν μέσα να αποζημιωθούν. Κάποι-
ος που έμεινε ανάπηρος, που έσπα-
σε το πόδι, που κόλλησε αρρώστιες,
όλοι που έχασαν δυο και τρία χρόνια
από τη ζωή τους. Πάνω από 12 άτο-
μα πέθαναν. Πώς και γιατί πέθαναν;
Να αποκαλυφτούν αυτά. Αν κάποιος
ήταν άρρωστος, έπρεπε να είναι σε

νοσοκομείο, όχι στο στρατόπεδο.
Να τιμωρηθούν όλοι οι αστυνομικοί

που βασάνισαν και χτύπησαν κρατού-
μενους.  Προχτές ήταν ένας αδελφός
μας εδώ στα γραφεία της κοινότητας
που έλεγε «σε ποιον να το πούνε ότι
υπάρχει ρατσισμός»; Άλλος έλεγε ότι
ζητούσαν φάρμακα και η απάντηση
από τους φύλακες ήταν «να πεθάνεις,
τι μας νοιάζει»; Γι’ αυτό θέλουμε νόμο
και δικαιοσύνη, να τιμωρηθούν οι διοι-
κητές και οι αστυνομικοί που έκαναν
τέτοια πράγματα. 

Αυτό  δε γίνεται χωρίς νομιμοποί-
ηση. Άνθρωποι με τόσο άγχος και
ταλαιπωρία, τρία χρόνια μέσα στα
στρατόπεδα, ησυχία και προστασία
μόνο με χαρτιά θα βρουν. Κανείς δε
πρέπει να φοβάται ότι αν δώσουμε
χαρτιά στους μετανάστες,  τι θα γί-
νει; Δεν υπάρχει κανένας λόγος για
φόβο. Η πακιστανική κοινότητα ήταν
κάποτε 90 χιλιάδες, πάνω από 60 χι-
λιάδες είχαν χαρτιά. Είμαστε απλοί
εργάτες, δε θα μας χωρίσουν με
χρώματα και σύνορα. Αν θέλουν να
μην έρθει ο μετανάστης, τότε να φέ-
ρουν πίσω το στρατό που έχουν
στείλει και πολεμάει στα σπίτια τους.
Γι’ αυτό νομιμοποίηση για κάθε μετα-
νάστη, αλληλεγγύη και ειρήνη.

Και βέβαια καταδίκη για τους νεο-
ναζί. Πάνω από 700 άτομα ήταν θύ-
ματα ρατσιστικής βίας από τη Χρυσή
Αυγή. Το πόρισμα του εισαγγελέα λέ-
ει ότι είναι εγκληματική οργάνωση
και άρα πρέπει να δικαστούν και να
τους  διώξουν από πολιτική. Είναι
ντροπή για ευρωπαϊκή χώρα κάποιος
με ρόπαλο, σιδερογροθιά και μαχαίρι
στο χέρι, να λέει ότι είμαι πολιτικός.
Εμείς στις χώρες μας, τέτοιους αν-
θρώπους, τους λέμε τρομοκράτες.
Θέλουμε να καταδικαστούν οι δολο-
φόνοι της Χρυσής Αυγής, να τιμωρη-
θούν, να μην είναι μέσα στη Βουλή.

Η Πακιστανική Κοινότητα βρίσκεται

στο κέντρο του αντιρατσιστικού και

αντιφασιστικού κινήματος τα τελευ-

ταία χρόνια. Πώς το έχει καταφέρει;

Την ίδια ερώτηση μου έκαναν όταν
πήγα για να καταθέσω στο Άρειο
Πάγο. Πώς έχετε τόσες αποδείξεις
και μάρτυρες; Αυτό έγινε γιατί εμείς
δουλεύουμε μαζί με τα αδέρφια μας
τους έλληνες. Όταν είσαι σε μια ξέ-
νη χώρα, όλοι σου λένε, η κυβέρνη-
ση, η αστυνομία, η πρεσβεία, οι μυ-
στικές υπηρεσίες «να μην μπλέκε-
στε», «να μην κάνετε αυτό ή το άλ-
λο». Γιατί θέλουν να μην ξέρει η κοι-
νότητα τα δικαιώματά της.

Γι’ αυτό κι εμείς δουλέψαμε μαζί,
13 χρόνια τώρα, πρώτα με το ΣΕΚ
και την Εργατική Αλληλεγγύη και με-
τά τα τελευταία χρόνια με την ΚΕΕΡ-
ΦΑ και την Ένωση Μεταναστών Ερ-
γατών. Τι κάναμε; Στην Νίκαια, για
παράδειγμα όταν χτύπαγαν οι φασί-

στες και ερχόταν η αστυνομία, συλ-
λαμβάνανε το θύμα. Εμείς φτιάξαμε
μικρές τοπικές επιτροπές, σε κάθε
γειτονιά. Και όταν γινόταν επίθεση,
το πρώτο τηλέφωνο λέγαμε δε θα
είναι στην αστυνομία αλλά στον
αγωνιστή, τον έλληνα ή την ελληνί-
δα που είναι στην τοπική επιτροπή.
Στον σύντροφο πρώτα, και κερδίσα-
με ότι μπροστά σε αυτό το κόσμο η
αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει
ό,τι ήθελε. Αρχίσαμε έτσι να κάνου-
με μηνύσεις και διαμαρτυρίες κι αυ-
τό έγινε γνωστό.

Μανωλάδα

Έτσι όταν έγινε ο πυροβολισμός
στη Μανωλάδα, ο κόσμος ήξερε τι
σημαντική η δουλειά που κάνει η
Πακιστανική Κοινότητα, η ΚΕΕΡΦΑ
και η Ένωση Μεταναστών Εργατών
και το πρώτο τηλέφωνο ήταν σε
μας. Αυτή είναι η δύναμη που έχου-
με, ότι σταθήκαμε δίπλα σε όλους
τους μετανάστες και δώσαμε μεγά-
λη μάχη, με διαδηλώσεις σε όλη την
Ελλάδα, διαμαρτυρίες. Και οργάνω-
ση, εκατοντάδες μπήκαν στην Ένω-
ση. 

Όπως και στη Γενική Ανακύκλωση.
Ο εργοδότης δεν πλήρωνε τα τελευ-

ταία δυο χρόνια, κορόιδευε, έπαιρνε
καινούργιους εργάτες, δεν τους πλή-
ρωνε και οι παλιοί περίμεναν κι αυτοί
να πάρουν το μεροκάματο. Εμείς 31
μέρες ήμασταν εκεί, κάναμε απεργία
και διαδηλώσεις και τότε αναγκάστη-
κε να τους πληρώσει μέχρι και το τε-
λευταίο λεπτό. Και δεν είναι μόνο αυ-
τό. Αναγκάστηκε να πληρώσει
970.000 ευρώ για τους παλιούς γιατί
δείξαμε ότι οι δήμοι είναι που δίνουν
τα λεφτά και αναγκάσαμε τους δή-
μους να του πουν ότι αν δεν πληρώ-
σει τους εργάτες δε θα συνεχίσουν
τη συνεργασία μαζί του.

Αυτά δείχνουν ότι κανείς εργάτης
δε πρέπει να είναι μόνος, αν είμαστε
μια γροθιά, τότε είμαστε δύναμη. Εί-
μαστε εργάτες, αυτό είναι το πιο ση-
μαντικό και γι αυτό θέλουν να μας
χωρίσουν, να είμαστε μόνοι μας, να
μη ξέρουμε τα πράγματα. Όμως
εμείς καταλάβαμε ότι πρέπει να πα-
λέψουμε σαν εργάτες, έτσι καταφέ-
ραμε όσα καταφέραμε.

Το καταλάβαμε αυτό από το 2005
όταν πρώτη φορά έγινα πρόεδρος
στην κοινότητα. Τότε η ΜΙ6, η μυστική
υπηρεσία της Βρετανίας ήρθε εδώ και
έκανε απαγωγές 28 Πακιστανών.
Ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη μας για
σεβασμό και δικαιοσύνη. Μέχρι την
ελληνική βουλή φτάσαμε, όταν πήγα-
με, πάνω από 120 βουλευτές μας στή-
ριξαν, και έλεγαν ότι λέμε αλήθεια, ότι
πρέπει να ζητήσει συγνώμη η κυβέρ-
νηση. 

Παράλληλα η πακιστανική πρε-
σβεία έπαιξε πολύ άσχημο ρόλο και
έτσι συνεχίζει μέχρι σήμερα, είναι
αντίπαλή μας. Γιατί θέλανε να μη ζη-
τήσουμε δικαιοσύνη. Μας έβαλαν
279 άτομα σε μαύρη λίστα. Πάντα
και παντού, όταν είναι στη μέση η
κυβέρνηση, η εξουσία και οι μυστι-
κές υπηρεσίες, η δικαιοσύνη χάνε-
ται. Μας έβαλαν φυλακή, στο Κορυ-
δαλλό, επειδή μιλήσαμε για τις απα-
γωγές. Κερδίσαμε κάθε φορά γιατί
δε σταματήσαμε. Χωρίς αγώνες, χω-
ρίς να είμαστε οργανωμένοι, δε θα
είχαμε ποτέ δικαιώματα.

“Χωρίς να είμαστε οργανωμένοι,
δε θα είχαμε ποτέ δικαιώματα”

O Tζαβέντ Ασλάμ από την

Πακιστανική Κοινότητα

μιλάει στην Λένα Βερδέ

Κερατσίνι 18 Σεπτέμβρη, ο πατέρας
του Σαχζάτ Λουκμάν, Χαντίμ Χουσεϊν,
ο Τζαβέντ Ασλάμ και η Μάγδα Φύσσα. 

11 Νοέμβρη 2006, χιλιάδες διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας απαιτώντας την απελευθέρωση του Τζαβεντ Ασλάμ.

5 Ιούλη 2012, διαδήλωση ενάντια στις φασιστικές επιθέσεις στη Νίκαια.
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Α
θωώθηκαν οι εννέα αγωνι-
στές που δικάζονταν στα Χα-
νιά για την κατάληψη του

κτηρίου της Αντιπεριφέρειας Χα-
νίων, στις 10/2/2012, κατά τη διάρ-
κεια της γενικής απεργίας ενάντια
στο τρίτο μνημόνιο που περνούσε η
κυβέρνηση Παπαδήμου.

Ο ασφαλίτης μάρτυρας κατηγο-
ρίας δεν πάτησε στο δικαστήριο κα-
τά μια συνήθη πρακτική του χαλ-
κείου της αστυνομικής διεύθυνσης
Χανίων. Η φερεγγυότητά του έτσι κι
αλλιώς είχε πληγεί καθώς ένας από
τους κατηγορούμενους που υποτί-
θεται ότι είχε αναγνωρίσει προσκό-

μισε τα εισιτήρια του πλοίου που
ταξίδευε στην Αθήνα εκείνη την
ημέρα.

Αυτό όμως που έκρινε την έκβα-
ση της δίκης ήταν το μεγάλο πλή-
θος συμπαραστατών που βρέθηκε
έξω από τα δικαστήρια και τις δύο
μέρες που κράτησε η δίκη και το
ακόμη μεγαλύτερο κύμα συμπαρά-
στασης από συνδικάτα, συλλόγους
και φορείς  από ολόκληρη τη χώρα.

Η ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Δασκάλων
και Νηπιαγωγών του Νομού Χανίων
και η ΔΟΕ είχαν κηρύξει στάσεις
εργασίας και μεγάλος αριθμός εκ-
παιδευτικών παραβρέθηκαν στα δι-
καστήρια. Εκδόθηκαν 149 ψηφίσμα-

τα, με 2100 υπογραφές.  Ήρθαν
μάρτυρες πολιτικής υπεράσπισης
από την ΑΔΕΔΥ ο Π. Αντωνόπου-
λος, την ΟΛΜΕ ο Π. Χαραμής και τη
ΔΟΕ ο Δ. Πολυχρονιάδης. Ο Πρό-
εδρος και η γραμματέας του σωμα-
τείου των εργαζομένων στην Αντι-
περιφέρεια καθώς και οι βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, Βάλια Βαγιωνάκη και
Παύλο Πολάκη.

Η αθώωση των 9 διωκόμενων στα
Χανιά, αποτελεί μια πρώτη νίκη
στον αγώνα ενάντια στην ποινικο-
ποίηση των αγώνων, των μορφών
πάλης και των αγωνιστών που οι
προηγούμενες μνημονιακές κυβερ-
νήσεις οργάνωσαν στο σωρό, προ-

σπαθώντας να τρομοκρατήσουν το
κίνημα.

Σήμερα χαιρόμαστε γι’ αυτή τη νί-
κη. Όμως κανένας εφησυχασμός
δεν επιτρέπεται. Με την ίδια ένταση
και πάθος θα πρέπει να βαδίσουμε
στους δρόμους το επόμενο διάστη-
μα, ώστε να ανατρέψουμε το αντι-
δραστικό πλαίσιο το οποίο χτίστηκε
για την αντιμετώπιση του «εχθρού
λαού» που απεργεί, διεκδικεί, αγω-
νίζεται, αλλά και την οριστική παύ-
ση αντίστοιχων διώξεων αγωνιστών
που εκκρεμούν.

Σεραφείμ Ρίζος, δάσκαλος
Δημοτικός σύμβουλος

με την Ανταρσία στα Χανιά

Την τραμπούκικη φασιστική επίθεση χρυ-
σαυγιτών δέχτηκε φοιτητής της Παντείου
στον Πειραιά. Όπως καταγγέλλει ανάμεσα
σε άλλα σε ανακοίνωση που έχει αναρτήσει
η θεία του Κατερίνα Καλογερά:

«Περπατάς στο δρόμο ανυποψίαστος για
να πας στη δουλειά σου, για να δεις τους
φίλους σου ή γιατί απλά σ’ αρέσει να περ-
πατάς, φορώντας τα ρούχα που γουστά-
ρεις, έχοντας κόψει τα μαλλιά σου έτσι
όπως γουστάρεις, και γιατί όχι, άλλωστε σ’
ελεύθερη χώρα ζούμε. 

Ο ανιψιός μου είναι φοιτητής στο Πάν-
τειο Πανεπιστήμιο. Tο Σάββατο το βράδυ
ξεκίνησε από το σπίτι του για να συναντήσει
τους φίλους του. Πέρασε από την οδό
Ηρώων Πολυτεχνείου έξω από το ξενοδο-
χείο Savoy στον Πειραιά, όπου όπως έμαθε
αργότερα είχε εκδήλωση η “πολιτική οργά-
νωση'' Χρυσή Αυγή. Ξαφνικά ένα χέρι αρχί-
ζει να τον χτυπάει στον ώμο και ένας τύπος
να τον ρωτάει “τι μαλλί είναι αυτό ε; τι είσαι
εσυ''; Το παιδί δεν απαντάει και συνεχίζει
την πορεία του, ο τύπος γίνεται πιο επιθετι-
κος “τι είσαι εσύ ρε αντιφασίστας ή αναρχι-
κός;'', “δεν ασχολούμαι μ’ αυτά'' απαντάει ο
ανιψιός μου, αλλά ο τύπος επιμένει “τι είσαι
εσύ αντιφασίστας ή αναρχικός'', “ηρέμησε''
του λέει ο μικρός και τα αίματα άναψαν, ο
τύπος του ρίχνει την πρώτη μπουνιά ενώ
αρχίζουν να μαζεύονται κι άλλοι (6,7), ο μι-
κρός καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε δύσκο-
λη θέση και προσπαθεί να ξεφύγει, τον κυ-
νηγούν, τον πιάνουν, του χτυπάνε το κεφάλι
σε κάτι κάγκελα, μετά τον ρίχνουν κάτω και
αρχίζουν να τον βρίζουν, να του πατούν το
χέρι και να τον κλωτσάνε στα πλευρά, κι
αφού εκτονώθηκαν, τον παρατούν και φεύ-
γουν. 

Μόνο μερικά 18άρικα έτρεξαν να τον βοη-
θήσουν, να του δώσουν νερό και μαντήλια
για να σταματήσει το αίμα. Όσο για τους
χουλιγκάνους της “πολιτικής οργάνωσης''
συνέχισαν ανενόχλητοι την συμμετοχή τους
στην εκδήλωση.»

XANIA Αθωώθηκαν οι εννέα αγωνιστές

Χρυσαυγίτικη 
επίθεση 
στον Πειραιά

Με αφορμή την οργάνωση του
αντιφασιστικού συλλαλητηρίου
στις 21 Μάρτη, επισκεφτήκαμε
τις εστίες του Πολυτεχνείου που
βρίσκονται στου Ζωγράφου, στο
χώρο της Πολυτεχνειούπολης.

Στεγάζονται μέσα σε Ολυμπια-
κά ακίνητα, αλλά η εγκατάλειψη
είναι εμφανής, παρά το ότι πρό-
κειται για καινούρια κτίρια. Η
υποχρηματοδότηση έχει φτάσει
στο να μην υπάρχουν λεφτά από
τον προϋπολογισμό του Υπουρ-
γείου για να αγοραστούν αναλώ-
σιμα υλικά όπως λάμπες. Ταυτό-
χρονα μέσα στο χώρο δε λει-
τουργεί κυλικείο, παρά μόνο η λέ-
σχη σίτισης. Οι φοιτητές που εί-
ναι εγγεγραμμένοι σε αυτήν δεν
έχουν δικαιώμα να φάνε στη σίτι-
ση των σχολών τους. Αυτό έχει
σαν αποτέλεσμα οι φοιτητές της
αρχιτεκτονικής για παράδειγμα
που φοιτούν στο κέντρο της Αθή-
νας να πρέπει να πηγαινοέρχον-
ται για να φάνε και να σπουδά-
σουν.

Μέσα στις εστίες μένουν πολλοί
φοιτητές που είναι μετανάστες,
από το Αφγανιστάν, την Ουγκάν-
τα, τις ΗΠΑ. Αυτό μας έδωσε τη
δυνατότητα να συζητήσουμε για
τα ζητήματα του ρατσισμού, της
ξενοφοβίας και της ιθαγένειας.
Γνωρίσαμε πολλά παιδιά με τα
οποία βάλαμε στόχο να φτιάξουμε
ομάδα της ΚΕΕΡΦΑ. Για να ανοί-
ξουν οργανωμένα αυτές οι συζη-
τήσεις και να παρθούν πρωτοβου-
λίες. Αρκετοί θα διαδηλώσουν
στις 21 Μάρτη, το ήξεραν από τις
εξορμήσεις που οργανώνουν οι
φοιτητές της ΚΕΕΡΦΑ στις σχο-
λές τους, ενώ άλλοι το έμαθαν
όταν πήγαμε και ενθουσιάστηκαν.

Θα ξαναπάμε μέσα στη βδομά-
δα, αλλά βάζουμε σαν στόχο να
πηγαίνουμε πιο συστηματικά γιατί
χρειάζεται τα ζητήματα των
εστιών να συνδεθούν με τα αιτή-
ματα των φοιτητικών συλλόγων
και να αντιμετωπιστούν από κοι-
νού, δυναμώνοντας το φοιτητικό
κίνημα.

Αντίστοιχη εικόνα θετικής αντα-
πόκρισης είχαμε και στην εξόρμη-
ση στις εστίες του ΕΚΠΑ, στα Ιλί-
σια. Δεν υπάρχουν τα ίδια προβλή-
ματα εκεί, καθώς είναι πολύ πιο
καινούρια τα κτίρια, αλλά η ανάγκη
για πολιτική παρέμβαση είναι η
ίδια. 

Ζαννέτα Λυσικάτου

Εκδήλωση για το χρέος πραγματοποίησε η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου-Νέου
Κόσμου την Τετάρτη 11 Μάρτη στα πλαίσια της
καμπάνιας που ξεκινάει η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά για τη διαγραφή του χρέους. 

Ομιλητές ήταν ο Κώστας Πίττας, ο Χρίστος Του-
λιάτος και ο Βασίλης Μηνακάκης. Στις πολύ ενδια-
φέρουσες εισηγήσεις που έγιναν τονίστηκε ότι οι
δυνατότητες διαγραφής του χρέους μέσα στην
Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι υπαρκτές, καθώς και
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μεταρρύθμιση
της ΕΕ ή της Ευρωζώνης προς όφελος των εργα-
ζόμενων, όπως υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Δόθηκαν πολλά στοιχεία σε σχέση με το ίδιο το
χρέος, πως έχει εκτοξευτεί εξαιτίας των πολιτικών
των προηγούμενων κυβερνήσεων για χάρη των κα-
πιταλιστικών συμφερόντων. 

Αυτή η εικόνα δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα,
αλλά για όλες τις χώρες. Επισημάνθηκε ότι η κρίση
η οποία συνεχίζεται δεν είναι κρίση χρέους, αλλά
κρίση του ίδιου του καπιταλισμού. Tέλος, έγινε
εκτενής αναφορά στη σημασία του αντικαπιταλιστι-
κού μεταβατικού προγράμματος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Πάνω από δέκα σύντροφοι πήραν το λόγο είτε
για παρεμβάσεις είτε για ερωτήσεις, ανάμεσα
τους και σύντροφος από το ΕΕΚ που είχε προ-
σκληθεί στην εκδήλωση. Μπήκαν επιπλέον στοι-
χεία για το πώς λειτουργεί το χρηματοπιστωτικό
κεφάλαιο, εικόνες από τις εργατικές μάχες της πε-
ριόδου, έγινε κάλεσμα για την αντιρατσιστική-αντι-
φασιστική διαδήλωση στις 21 Μάρτη, ενώ η συζή-
τηση απλώθηκε σε σχέση με τις δυνατότητες της
εργατικής τάξης να επιβάλει τις αντικαπιταλιστι-
κές λύσεις που είναι αναγκαίες.   

ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ Εκδήλωση για το χρέος

Με την
Εργατική
Αλληλεγγύη
στην εστία
Ζωγράφου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ στη Νομική Θεσσαλονίκης για τη
δίκη της Χρυσής Αυγής με ομιλητές τον Θανάση Καμπαγιάννη, τον Κώστα Τσιτσελίκη, τον Κώστα Τορ-
πουζίδη και τον  Μωυσή Καραμπεΐδη. 

Σε μια αίθουσα γεμάτη με 100 περίπου άτομα, οι εισηγητές ανέπτυξαν το ιστορικό της δολοφονικής
δράσης της Χρυσής Αυγής, υποστήριξαν ότι πρόκειται για μια κατεξοχήν εγκληματική οργάνωση με
το μανδύα πολιτικού κόμματος και τόνισαν την ανάγκη το αντιφασιστικό κίνημα να ακυρώσει κάθε
προσπάθεια να πέσουν οι νεοναζί στα μαλακά. Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με ερωτήσεις και το-
ποθετήσεις, τόσο για τη διαδικασία και τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτής της δίκης, όσο και για τη σύν-
δεση της Χρυσής Αυγής με το «βαθύ κράτος» και ασκήθηκε κριτική στην επιλογή ηγετικών στελεχών
του ΣΥΡΙΖΑ (όπως της Ζωής Κωνσταντοπούλου) να νομιμοποιήσουν τους νεοναζί στη Βουλή. Στο τέ-
λος, όλοι και όλες ανανεώσαμε το ραντεβού μας για το αντιρατσιστικό-αντιφασιστικό συλλαλητήριο
στις 21 Μάρτη στη 1μμ στο Άγ. Βενιζέλου, αλλά και για την κινητοποίηση στις 20 Απρίλη, τη μέρα που
ξεκινάει η δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Μπάμπης Κουρουνδής
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Ο
λοκληρώθηκαν οι εκλογές για το ΔΣ και
την εξελεγκτική επιτροπή στον ΕΔΟ-
ΕΑΠ, τον οργανισμό επικουρικής ασφά-

λισης και περίθαλψής των δημοσιογράφων. Τις
πρώτες δύο θέσεις κατέλαβαν η Πόπη Χριστο-
δουλίδου και ο Γιάννης Αγγέλης τους οποίους
στήριζε η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή (Fi-
nancial Crimes, Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕ-
τωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι). 

Ψήφισαν συνολικά 2.296, ενώ τα άκυρα και
λευκά ψηφοδέλτια ήταν 55. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέχτηκαν: Χρι-
στοδουλίδου Πόπη 644 ψήφοι, Αγγέλης Γιάννης
575, Καρούτζος Νικόλαος 573, Ντελέζος Κων-
σταντίνος 516, Σταθάτου Άντζυ 488, Μέρμηγκας
Γεώργιος 486 (αναπληρωματικός), Χαϊμαντά Σό-
νια 466 (αναπληρωματική), Τουφεξή Μιμή 436
(αναπληρωματική), Αξελός Χρήστος 389 (ανα-
πληρωματική), Παπαδής Κώστας 381 (αναπληρω-
ματικός). 

Για την εξελεγκτική επιτροπή εκλέχτηκαν οι:
Κορίδη Φώφη με 569 ψήφοι και Χαλαβαζής
Ιωάννης με 433 ψήφους. 

Σε ανακοίνωσή τους οι Πόπη Χριστοδουλίδου
και Γιάννης Αγγέλης σημειώνουν: «Το αποτέλε-
σμα των εκλογών για την νέα Διοίκηση του
ΕΔΟΕΑΠ αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι
υπάρχει ισχυρή θέληση των μελών-μετόχων
του Ταμείου για την υπεράσπισή του απέναντι
σε κάθε προσπάθεια αποδυνάμωσης και μετάλ-
λαξής του σε κάτι άλλο που θα περιορίζει

τον αυτοδιοικητικό και ανθρώπινο χαρακτήρα
αλληλεγγύης που πρέπει να το χαρακτηρίζει.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους, εργαζόμε-
νους, ανέργους και συνταξιούχους, για την
υποστήριξή τους και δεσμευόμαστε για άλλη
μία φορά ότι θα φανούμε αντάξιοι της εμπιστο-
σύνης τους στην αναμφίβολα δύσκολη περίοδο
που περνάμε».

Στις εκλογές της ΕΠΗΕΑ (Ένωση Προσωπι-
κού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθήνας) ψήφισαν
1.655, με 90 λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια. Η
Ανανεωτική Συνδικαλιστική Κίνηση πήρε 968
ψήφους και 7 έδρες, το Δίκτυο Αλληλεγγύης
και Παρέμβασης (συμμετείχαν οι Financial Cri-
mes) πήρε 367 ψήφους και 2 έδρες, ενώ η ΔΑΣ-
ΠΑΜΕ πήρε 230 και δύο έδρες. 

Καταγγελία για απολύσεις και απληρωσιά
εξέδωσε η ΕΣΗΕΜΘ (Ένωση Ημερήσιων Εφη-
μερίδων Μακεδονίας-Θράκης). Συγκεκριμένα
αναφέρει: «Αυτή τη φορά στο στόχαστρο βρέ-
θηκε το ανταποκριτικό γραφείο της εφημερί-
δας SPORTDAY στη Θεσσαλονίκη. Έπειτα από
διαδοχικές μειώσεις αμοιβών, με ποινή απόλυ-
σης για όσους δεν τις αποδέχονταν, κι ενώ
οφείλει στους εργαζόμενους μισθούς άνω των
πέντε μηνών, η εργοδοσία προχωρεί στην από-
λυση δημοσιογράφου-μέλους της ΕΣΗΕΜΘ και
έχει ειδοποιήσει τους πέντε συντάκτες που
έχουν απομείνει στο ανταποκριτικό γραφείο
της ότι στο εξής θα προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους από τα σπίτια τους!»  

Eκλογές για την ανάδειξη αντιπροσώ-
πων στο Συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ (θα γίνει
27 με 30 Απρίλη) ξεκινούν στους Συλλό-
γους εργαζόμενων στους Δήμους. Στο Δή-
μο Βριλησσίων οι εκλογές γίνονται την
Πέμπτη 19 Μάρτη από τις 8πμ έως τις 3μμ. 

Η Aγωνιστική Πρωτοβουλία, ψηφοδέλτιο
που στηρίζει η «Σκουπιδιάρα», το δίκτυο
των αντικαπιταλιστών εργαζόμενων στους
Δήμους, συμμετέχει στις εκλογές με υπο-
ψήφιους τους: Ρεοζήλη Σουντουλίδου, Λία
Κατσαροπούλου και Κώστα Φοινινή. 

Η Ρ. Σουντουλίδου δήλωσε στην ΕΑ:
«Στον Δήμο Βριλησσίων ξεκινήσαμε την
Αγωνιστική Πρωτοβουλία εργαζόμενων
με αφορμή τις εκλογές των αντιπροσώ-
πων για το συνέδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ. Πα-
λεύουμε για να εκλέξουμε έναν αντιπρό-
σωπο από εμάς. Όμως, η δημιουργία
τους σχήματος δεν έχει να κάνει μόνο με
τις εκλογές. Προσπαθούμε να βάλουμε
τις βάσεις για να φτιάξουμε μια αριστερή
συλλογικότητα στον χώρο δουλειάς που
να μπορεί όλο το επόμενο διάστημα να
παίρνει πρωτοβουλίες, να δίνει απαντή-
σεις, να στηρίζει τους εργαζόμενους στις
διεκδικήσεις τους. Για να πάρουμε πίσω
σαν εργαζόμενοι όσα χάσαμε με τα μνη-
μόνια αλλά και για να βοηθήσουμε όλοι
μαζί, να πάρει το μέλλον μας τον δρόμο
που μας αξίζει και μπορούμε». 

Στις 31 Μάρτη έχουν οριστεί οι εκλο-
γές για τους Δήμους Αγίας Παρασκευής,
Κορυδαλλού και Κερατσινίου όπου θα

κατέβουν ψηφοδέλτια που στηρίζει ή
συμμετέχει η «Σκουπιδιάρα». 

Την Τρίτη 17 Μάρτη, όταν η ΕΑ έφευγε
για το Τυπογραφείο, σε εξέλιξη ήταν η
καταμέτρηση για τις εκλογές στο Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Θεσσαλονί-
κη. Είχαν βγει τα αποτελέσματα για το
ΔΣ, ενώ εκκρεμούσαν οι αντιπρόσωποι
για την ΠΟΕ-ΟΤΑ και την ΕΔΟΘ: το Ενω-
τικό Ψηφοδέλτιο πήρε 128 ψήφους και 6
έδρες, η Αγωνιστική Συνεργασία (όπου
συμμετείχε η «Σκουπιδιάρα») πήρε 55 ψή-
φους και έδρες και οι «Εργαζόμενοι» 25
ψήφους και 1 έδρα.   

*** Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
πραγματοποίησαν οι εργαζόμενοι του
Δήμου Περάματος την Δευτέρα 16 Μάρ-
τη, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας
που είχαν καλέσει ενάντια στις απολύσεις
14 εργαζόμενων ΑμεΑ. 

Οι εργαζόμενοι ήταν ανάστατοι καθώς
τον Απρίλη λήγουν οι συμβάσεις των συγ-
κεκριμένων εργαζόμενων και η διοίκηση
του Δήμου υποστήριζε ότι δεν υπήρχαν
κονδύλια για να παραμείνουν στο δυναμι-
κό του Δήμου. 

Μετά από τις κινητοποιήσεις και συνάν-
τηση των 14 εργαζόμενων με την Διοίκη-
ση, τους ανακοινώθηκε ότι θα παραμεί-
νουν στη δουλειά με την μετατροπή των
θέσεών τους σε προσωποπαγείς και την
ένταξή τους στο μισθολόγιο του Δήμου. 

Eκδήλωση στον χώρο του εργοστασίου θα πραγματοποι-
ήσουν οι εργαζόμενοι στα Τσιμέντα Χαλκίδας στις 26 Μαρτίου
στα δύο χρόνια από τότε που μπήκε λουκέτο στο εργοστάσιο. 

Η Ένωση Εργαζόμενων Τσιμέντων Χαλκίδας συνεχίζει τον
αγώνα για την ακύρωση όλων των απολύσεων και για να επα-
ναλειτουργήσει το Τσιμεντάδικο. Την Τρίτη 31 Μάρτη θα
πραγματοποιήσει την ετήσια Γενική της Συνέλευση στο Εργα-
τικό Κέντρο Εύβοιας στις 10πμ.

Η ανακοίνωσή τους αναφέρει: «Η διαμορφωμένη κατάστα-
ση, δύο χρόνια μετά το σταμάτημα λειτουργίας του εργοστα-
σίου που επέβαλε η κερδοσκοπία της πολυεθνικής LAFARGE,
με τις συνεχιζόμενες απολύσεις, καθώς και οι πρόσφατες
αποφάσεις του Πρωτοδικείου της Χαλκίδας οι οποίες ακυρώ-
νουν τις 118 πρώτες απολύσεις, δημιουργούν νέα δεδομένα
που επιβάλουν τη συνέχιση του αγώνα μας με μεγαλύτερη συ-
νέπεια και αυτοπεποίθηση».  

Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στα καταστήματα ΑΒ Βασι-
λόπουλος για την επαναπρόσληψη της Ελένης Σ., εργαζόμε-
νης που απολύθηκε από το ΑΒ Χολαργού επειδή αντέδρασε
στις άσχημες συνθήκες εργασίας, στην αυταρχική συμπερι-
φορά, τις προσωπικές απειλές που δεχόταν από τον διευθυν-
τή του καταστήματος, ενώ διεκδίκησε τις απλήρωτες υπερω-
ρίες και ζήτησε να κάνει το διάλειμμα που δικαιούταν. 

Η Ελένη Σ. είναι εργαζόμενη στο ΑΒ για 15 συνεχόμενα
χρόνια! Η υπόθεσή της τελικά θα συζητηθεί στην επιθεώρηση
εργασίας την Παρασκευή 20 Μάρτη αφού ο εργοδότης επι-
καλέστηκε ότι «δεν ενημερώθηκε για την διενέργεια της ερ-
γατικής διαφοράς». 

Πολλά σωματεία από το χώρο του εμπορίου, και όχι μόνο,
έχουν εκδόσει ψηφίσματα συμπαράστασης και ανακοινώσεις. 

Νέα κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε
το Σάββατο 14 Μαρτίου στην ιδιωτική
κλινική Κυανούς Σταυρός στους Αμπε-
λόκηπους. Η παράσταση διαμαρτυρίας
ήρθε σε συνέχεια πέντε στάσεων εργα-
σίας και μίας 24ωρης απεργίας μέσα σε
έναν μήνα.

Την κινητοποίηση οργάνωσε το Σωμα-
τείο Προσωπικού Ιδιωτικής Υγείας Αθή-
νας και συμμετείχαν εργαζόμενοι από
άλλες ιδιωτικές κλινικές καθώς και συν-
δικαλιστές από την δημόσια υγεία. Προ-
κλητική ήταν η παρουσία αστυνομικών
στην είσοδο της κλινικής. 

«Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε τις κινη-
τοποιήσεις μέχρι να αποπληρωθούν τα
δεδουλευμένα μας και θέλουμε να το
κάνουμε αυτό σε συντονισμό με όλους
τους εργαζόμενους του κλάδου με τους
οποίους αντιμετωπίζουμε τα ίδια προ-
βλήματα. Τις αποφάσεις μας θα λάβου-
με συλλογικά στην Γενική Συνέλευση
του Σωματείου Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας
στις 24 Μαρτίου στο Εργατικό Κέντρο
Αθήνας. Σε πρώτη φάση την Πέμπτη 19
Μαρτίου θα παραστούμε σε τριμερή συ-
νάντηση στο Υπουργείο Εργασίας» μας
είπε η Ειρήνη Στεργιοπούλου εργαζόμε-
νη στον Κυανού Σταυρό.

Στην συνέχεια ακολούθησε παράστα-
ση διαμαρτυρίας στην Euromedica Αμ-
πελοκήπων όπου οι εργαζόμενοι είναι
απλήρωτοι αρκετούς μήνες. Η ημέρα
δράσης έκλεισε με συνέντευξη τύπου
που οργάνωσε το κλαδικό Σωματείο με
εργαζόμενους του κλάδου. 

Εκεί αναφέρθηκε οτι στην κλινική Νέ-
ον Αθήναιον στο Παγκράτι η εργοδοσία
κατέβαλε μέρος των δεδουλευμένων
μετά από την πίεση που ασκήθηκε από
τους εργαζόμενους και την παρουσία
του σωματείου. Εικόνες μπήκαν και από
την κλινική Τίμιος Σταυρός στο Αιγάλεω
όπου πραγματοποιήθηκε στάση εργα-
σίας την Παρασκευή 13 Μαρτίου.

Kώστας Πολύδωρος

Εκλογές για το ΔΣ στον ΕΔΟΕΑΠ
Τις δύο πρώτες θέσεις πήραν οι υποψήφιοι που στήριξε η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

Εκλογές για το συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΑΝΟΥΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ
Να πληρωθούν 
τα δεδουλευμένα

Κυκλοφορεί το νέο τεύχος

Παλιότερη απεργιακή κινητοποίηση των δημοσιογράφων



Νο 1165, 18 Μάρτη 2015 Δραστηριότητες

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
Σύλλογος δασκάλων 7.30μμ
Η πάλη για την 
απελευθέρωση των γυναικών
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

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

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 

καφέ Τσίου 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Αγγέλα Χαραλαμπάκη

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Η Αριστερά στην κυβέρνηση, 
οι εργάτες στους δρόμους
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Τσίου 8μμ
Ομοφυλοφιλία, σεξουαλικότητα 
και η πάλη για την απελευθέρωση
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Μυρτώ Μαργέλη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Τριώτα 
(Μετρό Αγ.Αντώνης) 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 25/3 καφέ Χρώματα 7.30μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 στέκι πολιτιστικών
ομάδων πανεπιστημίου 
(Νικηφόρου Φωκά 82) 8μμ
Γιατί όλοι οι μετανάστες 
είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Ζήσης Καλλιμάνης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι ανταγωνισμοί πίσω από τις 
«Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες»
Ομιλήτρια: Μαρία Ριζοπούλου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλανουδάκης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Γιατί λέμε όχι στην Ε.Ε. 
της λιτότητας και του ρατσισμού
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

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

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 Στέκι Νεολαίας 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

• ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Διαγραφή του χρέους
ή διαπραγμάτευση;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Ποέτα 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ

Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Στο δρόμο για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Στο δρόμο για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 καφέ Munches 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΝΙΚΑΙΑ

TEΤΑΡΤΗ 18/3 δημαρχείο 7μμ
Στο δρόμο για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 Πνευματικό Κέντρο
(Ανακρέοντος) 7μμ
Ουκρανία, το σταυροδρόμι 
των ιμπεριαλισμών
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
γραφεία ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η πάλη για την 
απελευθέρωση των γυναικών
Ομιλήτρια: Ειρήνη Φωτέλλη

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 υπόγειο White Rabbit
(Σολομού 12) 7.30μμ
Η Συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 καφέ Quiz 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Αντρέας Καπνίσης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 καφέ El Viaje 6.30μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Όλοι οι μετανάστες καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
γραφεία ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7.30μμ

Η συνδιάσκεψη του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 καφέ 1968 
(Θησέως και Αγ.Πάντων – στοά) 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Λούκας Χμιελέβσκι

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 πλατεία Καρπάθου
7.30μμ
Στο δρόμο για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Γιώργος Κορογόνας

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 Καφενέον 6μμ
Στο δρόμο για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 δημαρχείο 8μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Πάνος Πόλκας

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
αιθ. «Εκτός των τειχών» 7μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 καφέ Μπλού 6μμ
Στην τελική ευθεία για τις 21 Μάρτη

Ομιλητής: Γιώργος Σουμπλάσης

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 19/3 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3 καφέ Δολίχη 7.30μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

Στις σχολές

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 26/3, 2.30μμ 
Ισπανία 36 -  Λαϊκό Μέτωπο και επανά-
σταση ενάντια στο φασισμό

ΦΛΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3 
Εντευκτήριο 3μμ 
Γιατί δεν είμαστε Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς 

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/3 
αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ 
το αντιφασιστικό κίνημα 
στη δίκη της Χρυσής Αυγής 

ΑΣΚΤ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3, 2μμ
Ισπανία 36 -  Λαϊκό Μέτωπο και επανά-
σταση ενάντια στο φασισμό
Ομιλητής: Κώστας Πίττας 
Θα ακολουθήσει προβολή ταινίας 
«Γη και Ελευθερία» του Κέν Λόουτς

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΡΙΤΗ 31/3, 2μμ 
Ισπανία 36 -Λαϊκό Μέτωπο 
και επανάσταση ενάντια στο φασισμό 
ομιλητής Λέανδρος Μπόλαρης
θα ακολουθήσει προβολή ταινίας 
«Γη και Ελευθερία» του Κέν Λόουτς

ΣOΣIA ΛI ΣMO μέ σα από την 
ανε ξάρ τη τη δρά ση της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το μέ -

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA

της εργα τι κής πρω το πο ρί ας

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 19/3
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 5.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 10πμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 7.30πμ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 7μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πλατεία Μυρισιώτη 6μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 6.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6μμ

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 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/3
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 10πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 10μ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 10πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 10πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 10πμ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 10πμ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 10πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 10πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 10πμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 10πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 10πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 10μ 
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 9.30πμ

Εξορμήσεις
Μαρξιστικά Φόρουμ
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ΚΕΕΡΦΑ ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ 3ΗΜΕΡΟ στο
ASH IN ART (Ηρακλέους 10 - Νέος

Κόσμος - έναντι Μετρό ΦΙΞ)

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/3 7μμ - 21 Μάρτη, παγκό-
σμιος ξεσηκωμός ενάντια στο ρατσισμό και το
φασισμό
Ομιλητές: Γιάννης Μαραβελάκης, ΚΣΕ ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, Γιώργος Ζιόβας, ηθοποιός, Γιάννης
Σπυρόπουλος, EΡΤ open

• ΠΕΜΠΤΗ 19/3 8.30μμ - προβολή ταινίας

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/3 8.30μμ προβολή ταινίας

Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ) τηλ. 2105247584
www.marxistiko.gr

Τα βιβλία είναι όπλα



Κ
υκλοφόρησε το νέο τεύχος
του περιοδικού Σοσιαλισμός
από τα Κάτω (Νο109, για τους

μήνες Μάρτη-Απρίλη). Τα άρθρα του
περιοδικού αναλύουν την καινούρ-
για κατάσταση που προέκυψε μετά
τις εκλογές της 25ης Γενάρη. «Η
αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους», όπως αναφέ-
ρεται στο εξώφυλλο του περιοδικού. 

Ο Πάνος Γκαργκάνας στο εισαγω-
γικό άρθρο του περιοδικού γράφει τί
χρειάζεται να κάνει το εργατικό κίνη-
μα και η αριστερά «Για να έχει συνέ-
χεια η ελπίδα». Επισημαίνει ότι η συμ-
φωνία που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ στο Euro-
group βάζει επιτακτικά την ανάγκη να
δοθούν απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα
ζητήματα της περιόδου. Τονίζει ότι η
αριστερά χρειάζεται να ξεκινάει από
την δυναμική που εκφράστηκε στα
αποτελέσματα των εκλογών και την
αδυναμία των ΝΔ-ΠΑΣΟΚ να ξεπερά-
σουν την κρίση τους. Η νέα κυβέρνη-
ση δεν αξιοποίησε αυτή την πραγμα-
τικότητα σε κανένα σημείο της δια-
πραγμάτευσης με τους δανειστές. 

Κάθε βήμα που έκανε ήταν στην
κατεύθυνση συμβιβασμού και υπο-
χώρησης. Η συγκυβέρνηση με τους
ΑΝΕΛ, η παράδοση του υπουργείου
Άμυνας στον Καμένο, η εκλογή του
Παυλόπουλου ως Προέδρου της Δη-
μοκρατίας, η υπουργοποίηση του
Βαρουφάκη, οι υποχωρήσεις ακόμα
και σε σχέση με το Πρόγραμμα της
Θεσσαλονίκης. Όλα δείχνουν ότι
δεν θα υπάρχει καμιά χαλάρωση της
λιτότητας. Το επιχείρημα για τους
«τέσσερις μήνες» που χάνονται μετά
τη συμφωνία για να κερδίσουμε τέσ-
σερα χρόνια απλά επαναλαμβάνει
«τις αυταπάτες ενός success story». 

Στο άρθρο τονίζεται ότι «ο μόνος
δρόμος προς τη βελτίωση περνάει
από την πάλη ΕΝΑΝΤΙΑ στη συμφω-
νία που προσπαθεί να επιβάλει η
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ». Το εργατικό κί-
νημα μπορεί να στηρίξει μια στρατη-
γική εργατικού ελέγχου πατώντας
πάνω στην αριστερόστροφη δυναμι-
κή που «δεν εξαντλήθηκε στις εκλο-
γές, αντίθετα ενισχύθηκε». Αυτό
φαίνεται και από το γεγονός ότι η
ηγεσία Τσίπρα έχει πιέσεις από τα
αριστερά της από την πρώτη στιγμή.  

Στη συνέχεια η Μαρία Στύλλου με
το άρθρο της «Η αριστερά στην κυ-
βέρνηση, οι εργάτες στους δρό-
μους» εξηγεί ότι για να συμβούν τα

παραπάνω η αριστερά χρειάζεται να
έχει ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές. 

«Υπάρχει μια μεγάλη ιστορική εμ-
πειρία από κυβερνήσεις της Αριστε-
ράς», η συγκυβέρνηση Σοσιαλδημο-
κρατών-Ανεξάρτητων Σοσιαλδημο-
κρατών στην Γερμανία του ’18, τα
Λαϊκά Μέτωπα της δεκαετίας του ’30
και η Χιλή του ’72-’73, το ΑΚΕΛ στην
Κύπρο πιο πρόσφατα. Η Μ. Στύλλου
εξηγεί ότι κυβέρνηση της αριστεράς
δεν σημαίνει έλεγχος πάνω στα κλει-
διά του καπιταλισμού. Ότι όταν η κυ-
ρίαρχη τάξη αναγκάζεται να αποδε-
χτεί τέτοιες πολιτικές λύσεις σημαί-
νει πως βρίσκεται κολλημένη με την
πλάτη στον τοίχο. Γι’ αυτό ανοίγον-
ται τεράστιες δυνατότητες και ευ-
καιρίες για το εργατικό κίνημα, αλ-
λά μόνο με σύγκρουση με το σύ-
στημα. Αυτό δείχνουν οι εμπειρίες
της Γαλλίας και της Ισπανίας την
δεκαετία του ’30 και της Χιλής το ’73
που αναλύονται εκτενέστερα στο
κείμενο. 

Σε σχέση με την σημερινή κατάστα-
ση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει καμιά διαφορά
σε σχέση με τα κλασικά ρεφορμιστι-
κά κόμματα που βρέθηκαν σε κυβέρ-
νηση. Η επαναστατική αριστερά για
να παίξει το ρόλο της αριστερής αντι-
πολίτευσης χρειάζεται το αντικαπιτα-
λιστικό μεταβατικό πρόγραμμα. Χρει-
άζεται την ενιαιομετωπική δράση μαζί
με κομμάτια της εργατικής τάξης που
μπορεί αρχικά να έχουν αυταπάτες
για την αριστερή κυβέρνηση. Χρει-
άζεται τέλος ανεξάρτητη επαναστατι-
κή οργάνωση που να παίρνει πρωτο-
βουλίες που δεν μένουν στα όρια του
κοινοβουλευτικού δρόμου. 

Ακολουθεί το άρθρο του Σωτήρη
Κοντογιάννη που εξηγεί «Τι φέρνει η
ποσοτική χαλάρωση», την οποία
αποφάσισε να ακολουθήσει η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αρχικά, το-
νίζει ότι η «ποσοτική χαλάρωση» δεν
έχει τίποτα το «προοδευτικό», επει-
δή εναντιώθηκε σε αυτή την επιλογή
η Γερμανία. Η «ποσοτική χαλάρωση»
είναι «μια ‘μη συμβατική’ προσπά-
θεια αύξησης της ποσότητας του
χρήματος που βρίσκεται σε κυκλο-
φορία μέσα στην Ευρωζώνη» με την
αγορά ομολόγων κρατών - μελών ή
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από την
ΕΚΤ. Αυτή η επιλογή που ήταν ταμ-
πού για την ΕΚΤ το προηγούμενο
διάστημα επιλέχτηκε καθώς πάνω
από την Ευρωζώνη στέκεται το
«φάντασμα του αποπληθωρισμού».

Όμως, αυτή η επιλογή δεν έχει δου-
λέψει καθόλου για την Ιαπωνία που
την επέλεξε πρώτη, ενώ χωλαίνει
παρά τις αρχικές επιτυχίες στις ΗΠΑ
και την Βρετανία. 

Πολιτικές λιτότητας

Σε αντίθεση με ό, τι υποστηρίζε-
ται, η Ελλάδα δεν θα επωφεληθεί
από αυτή την επιλογή για αρκετούς
λόγους, πχ γιατί «ποτέ μέχρι σήμερα
η ‘ποσοτική χαλάρωση’ δεν έχει
οδηγήσει σε μείωση της υπερχρέω-
σης». Το άρθρο κλείνει με το συμπέ-
ρασμα ότι οι πολιτικές λιτότητας θα
συνεχιστούν από τους ηγέτες της
ΕΕ και τους τραπεζίτες καθώς δεν
έχουν με τι να αντικαταστήσουν τον
άκρατο νεοφιλελευθερισμό. Οι ερ-
γαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν
τίποτα από αυτές τις πολιτικές, πα-
ρά μόνο από τους αγώνες τους. 

Ο Λέανδρος Μπόλαρης στο άρ-
θρο του «Είμαστε όλοι Charlie He-
bdo;» επιχειρηματολογεί για την
ανάγκη να συγκρουστούμε με την
ισλαμοφοβία. Γράφει χαρακτηριστι-
κά ότι μετά την επίθεση στα γρα-
φεία του γαλλικού περιοδικού στις 7
Γενάρη ξεκίνησε μια νέα εκστρατεία
ισλαμοφοβίας από τις άρχουσες τά-
ξεις. Δεν είναι η πρώτη φορά που
κάτω από το πρόσχημα της υπερά-
σπισης του «ελεύθερου λόγου» επι-
χειρούν να επανακτήσουν τον έλεγ-
χο στην Μέση Ανατολή μετά το κύμα
των Αραβικών Επαναστάσεων που

τους τρόμαξαν. Θυμίζει
ότι οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις σε
κάθε τους πολεμική επέμβαση στην
περιοχή χρησιμοποιούσαν αντίστοι-
χη προπαγάνδα με την σημερινή.
Από τη δεκαετία του ’80 και τους
«τρελούς μουλάδες» του Ιράν μέχρι
σήμερα με τον Μπους και τον Ομπά-
μα. Σε αυτές τις επεμβάσεις προ-
ϊστορία έχει και ο γαλλικός ιμπερια-
λισμός που σήμερα επιδιώκει να παί-
ξει ρόλο από το Ιράκ μέχρι την Αφρι-
κή (πχ με την επέμβαση στο Μαλί το
2013). 

H αριστερά χρειάζεται να εξηγή-
σει πατώντας πάνω στην μαρξιστική
παράδοση τί θέση έχουν οι θρη-
σκείες μέσα στον κόσμο για να μην
πέσει στην παγίδα να δικαιολογεί τα
εγκλήματα του ιμπεριαλισμού που
υποτίθεται αντιμετωπίζει την «αντι-
δραστική απειλή του ‘ισλαμισμου’». 

Ούτε η επιστροφή στις ιδέες του
Διαφωτισμού, ούτε ο «διμέτωπος»
αγώνας απέναντι στον ιμπεριαλισμό
και τον «ισλαμοφασισμό» είναι οι λύ-
σεις. Ο Λ. Μπόλαρης επισημαίνει ότι
και ο όρος «ισλαμοφασισμός» είναι
παρμένος από το οπλοστάσιο των
ιμπεριαλιστών. Κλείνει το άρθρο του
με την ανακοίνωση της Διεθνιστικής
Σοσιαλιστικής Τάσης που τονίζει ότι
οι δραστηριότητες της αριστεράς
πρέπει να λογοδοτούν στον «στόχο
της ενότητας της εργατικής τάξης
ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία,
χρώμα και έθνος» στην πάλη για την

ανατροπή του καπιταλισμού. 
Ακολουθεί το άρθρο του Θανάση

Καμπαγιάννη για την «Δίκη της Χρυ-
σής Αυγής». Αρχικά αναλύει τα
εκλογικά αποτελέσματα της ναζι-
στικής οργάνωσης. Υπάρχει μι-
κρή μείωση της εκλογικής της
δύναμης, ενώ σημαντικό είναι
πως υπάρχει καθίζηση της ΧΑ
στις εργατογειτονιές. Τονίζει ότι
για να «επανακτήσει η Χρυσή Αυγή
κεντρικό πολιτικό ρόλο και να επι-
στρέψει στο στρατηγικό της πολιτι-
κό σχέδιο, δηλαδή στα τάγματα
εφόδου στο δρόμο» χρειάζεται να
«κερδίσει την επικείμενη δίκη». Για
αυτό η δίκη χρειάζεται να είναι μάχη
για όλη την αριστερά. Όμως, το κεί-
μενο τονίζει πως η απονομιμοποίηση
της Χρυσής Αυγής δεν θα κριθεί μό-
νο στο δικαστήριο, αλλά σε όλα τα
πεδία. Χωρίς υποχωρήσεις σαν αυ-
τές του ΣΥΡΙΖΑ που στελέχη του αν-
τιμετωπίζουν την ΧΑ σαν «νόμιμο πο-
λιτικό κόμμα» (Κωνσταντοπούλου,
Βούτσης, Φίλης). 

Η επιτυχία του συλλαλητηρίου της
21 Μάρτη μπορεί να παίξει καθορι-
στικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια,
ενώ η σύγκρουση με την ισλαμοφο-
βία είναι κρίσιμο ζήτημα ειδικά μετά
τις δηλώσεις Κοτζιά-Καμένου που
της ανοίγουν το δρόμο. 

Ο Κώστας Βλασόπουλος στο άρ-
θρο του «Γιατί ο Μαρξισμός» παρου-
σιάζει τους βασικούς λόγους που
κάνουν τις επαναστατικές ιδέες πιο
επίκαιρες από ποτέ. Στο κείμενό του
τονίζει αρχικά ότι ο μαρξισμός «προ-
σφέρει μια συνολική εξήγηση για το
πώς λειτουργεί ο κόσμος γύρω
μας». 

Όμως, όπως έλεγε και ο Μαρξ «οι
φιλόσοφοι προσπάθησαν να ερμη-
νεύσουν τον κόσμο, το ζήτημα είναι
να τον αλλάξουμε». Επιχειρηματολο-
γεί ότι ιδιαίτερα σήμερα ο «σοσιαλι-
σμός δεν είναι απλά ένα ιδανικό, αλ-
λά μια προοπτική που ανοίγει από
την ίδια την ιστορική εξέλιξη, την
ανάπτυξη του καπιταλισμού και την
πάλη εναντίον του». 

Κλείνει το άρθρο του υπογραμμί-
ζοντας ότι η δύναμη που μπορεί να
επιτελέσει το έργο της αλλαγής της
κοινωνίας είναι η εργατική τάξη γιατί
ισχύουν αυτά που είδε ο Μαρξ σε αυ-
τήν: τον ρόλο του ιστορικού νεκρο-
θάφτη του καπιταλισμού λόγω του
συλλογικού τρόπου εργασίας και πά-
λης που την χαρακτηρίζει, καθώς και
την καθοριστική θέση της μέσα στον
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.  

Το τεύχος του περιοδικού κλείνει
με τρεις βιβλιοκριτικές: για το βιβλίο
του Σπύρου Σακελλαρόπουλου «Κρί-
ση και κοινωνική διαστρωμάτωση
στην Ελλάδα του 21ου αιώνα», για
το βιβλίο «Η ακροδεξιά στο φως της
Ιστορίας» από το περιοδικό «Αρχει-
οτάξιο» και για την νέα έκδοση του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου «Ισπανία
1936» με κείμενα των Άντι Ντέργκαν
και Τόνι Κλιφ.

Νεκτάριος Δαργάκης
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Πέρα απο 
τα όρια του
ρεφορμισμού



Ποια είναι η γνώμη σου για την κρίση στην

ανατολική Ουκρανία;

Η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο
όπου καμιά πλευρά δεν μπορεί να πετύχει μια
αποφασιστική νίκη. Η αναλογία με τον Πρώτο
Παγκόσμιο Πόλεμο είναι, από αυτή την άπο-
ψη, πολύ καταλληλότερη από την αναλογία
με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Αυτό που συμβαίνει δεν είναι μια αναμέ-
τρηση ανάμεσα στον φασισμό και τον αντι-
φασισμό ούτε ένας πόλεμος κινήσεων. Μοι-
άζει περισσότερο με τις μάχες του Πρώτου
Παγκοσμίου Πολέμου που διαρκούσαν μή-
νες και στο τέλος κανένας στρατός δεν επι-
κρατούσε αποφασιστικά. Το τέλος του πο-
λέμου θα έρθει μάλλον με την οικονομική
εξάντληση της μιας πλευράς. Αυτή η κατά-
σταση δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά παρά τις
νίκες των αυτονομιστών στο αεροδρόμιο
του Ντόνιετσκ και στο Ντεμπαλτσέβε. Δεν
μπορούν να νικήσουν τον ουκρανικό στρατό
χωρίς μια σοβαρή ρωσική επέμβαση ενώ
την ίδια στιγμή ο ουκρανικός στρατός δεν
μπορεί να τους νικήσει. 

Εκτός από αυτά όμως, οι αντιμαχόμενες
πλευρές προσπαθούν να υπονομεύσουν η μια
την άλλη οικονομικά. Έτσι οι Ρώσοι ελπίζουν
να ωφεληθούν από την οικονομική κατάρρευ-
ση της Ουκρανίας. Η ουκρανική κυβέρνηση
από την άλλη σταμάτησε την πληρωμή συν-
τάξεων και επιδομάτων στις περιοχές που
ελέγχουν οι αυτονομιστές, και επέβαλε οικο-
νομικό αποκλεισμό με το κλείσιμο των τραπε-
ζών εκεί. Το μέτρο πλήττει τους Ουκρανούς
πολίτες που ζουν εκεί, και το σκεπτικό ίσως
είναι ότι έτσι θα προκληθεί κάπου εσωτερική
εξέγερση σε αυτές τις περιοχές. 

Εντωμεταξύ η Δύση προσπαθεί με τις κυ-
ρώσεις να υπονομεύσει την Ρωσία, ελπίζον-
τας ίσως ότι θα προκαλέσουν ένα μαζικό κί-
νημα ενάντια στον Πούτιν από τη δυσαρέ-
σκεια των τμημάτων του πληθυσμού που
πλήττονται από τις κυρώσεις. Τα «πατριωτι-
κά» κόμματα της δεξιάς από τη μεριά τους
αντιμετωπίζουν με δυσπιστία τον Πούτιν.
Προσάρτησε την Κριμαία αλλά μετά έκανε
πίσω. Κάνει μια κίνηση στο Ντόνιετσκ αλλά
πάλι κάνει πίσω, χωρίς να υποστηρίζει με
όλες τις δυνάμεις του τους αυτονομιστές. 

Ταυτόχρονα, η Ρωσία χρησιμοποιεί το φυ-
σικό αέριο ως το δικό της μοχλό οικονομι-
κής πίεσης στη Δύση. Το στοιχείο αυτό συν-
δυάζεται με την οικονομική κρίση στην ΕΕ
και τις εσωτερικές της εντάσεις που έχει
προκαλέσει η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Εντωμεταξύ,
το πρόβλημα του ISIS είναι μια καθαρή από-
δειξη ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να επιβάλ-
λουν πλήρως την παγκόσμια ηγεμονία τους.
Δεν τα καταφέρνουν πια τόσο καλά στο ρό-
λο του «παγκόσμιου χωροφύλακα». 

Το μεγαλύτερο ερώτημα σε μια τέτοια κα-
τάσταση είναι σε ποια ακριβώς στιγμή θα
σπάσει το αδιέξοδο. Ποιος θα καταρρεύσει
πρώτος; Η Ουκρανία; Οι αυτονομιστές;
Ίσως η Ρωσία; Ή θα ξεσπάσει μια σοβαρή
κρίση στην ΕΕ και τότε τα πράγματα θα αλ-
λάξουν ριζικά;

Η κυρίαρχη αφήγηση στη Δύση, υποστηρί-

ζει ότι η Ουκρανία αντιπροσωπεύει την εγ-

γενή τάση του ρώσικου επεκτατισμού. Πώς

θα απαντούσες σε αυτή την άποψη;

Πρέπει να αναλύσουμε την κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της αντιπα-

λότητας των αντιμαχόμενων ιμπεριαλισμών.
Ναι, η στρατιωτική επέμβαση στην Ου-

κρανία είναι γεγονός: η παροχή οπλισμού
και η αποστολή ρώσικων στρατευμάτων τον
Αύγουστο (πρόσφατα επίσης) έστω σε πε-
ριορισμένο βαθμό. Αλλά αυτές οι κινήσεις
δεν ήταν συνέπεια κάποιου ακραίου, σατανι-
κού χαρακτήρα του ρώσικου ιμπεριαλισμού,
αλλά περισσότερο το αποτέλεσμα της άνι-
σης κατανομής ευκαιριών και πόρων ανάμε-
σα στους ιμπεριαλισμούς που ανταγωνίζον-
ται στην Ουκρανία. Ποιος ο λόγος να επέμ-
βουν στρατιωτικά οι ΗΠΑ αν η ουκρανική κυ-
βέρνηση είναι πλέον απολύτως πιστή στη
δυτική ηγεμονία και τις επιταγές του ΔΝΤ;

Αυτά τα επιχειρήματα είναι μια νομιμοποί-
ηση του δυτικού ιμπεριαλισμού. Ετσι λοιπόν
ο Πούτιν γίνεται ο νέος Χίτλερ ενάντια στον
οποίο πρέπει να ενωθούμε δεξιοί κι αριστε-
ροί  για να πολεμήσουμε αυτόν τον «απόλυ-
το» εχθρό. Αυτή η γραμμή μπορεί να απο-
κτήσει ρατσιστική χροιά. Στο τέλος θα γίνει
μια καθαρή ιδεολογική νομιμοποίηση των
συμφερόντων των αρχουσών τάξεων της
Ευρώπης και της Αμερικής. 

Ο ρώσικος ιμπεριαλισμός νομιμοποιείται
ιδεολογικά με την συντηρητική, πατριαρχική
υπεράσπιση της ρώσικης αξιοπρέπειας, της
εθνικής κυριαρχίας και τη δικαιωματική θέ-
ση του στον κόσμο που έχασε με την κα-

τάρρευση της ΕΣΣΔ.

Το πρόβλημα είναι τώρα ότι αξίες που θε-
ωρούμε προοδευτικές –τα δικαιώματα των
μειονοτήτων, η ισότητα των φύλων, η τυπική
δημοκρατία- έχουν χρησιμοποιηθεί ως όπλα
σε αυτή την ιμπεριαλιστική διαμάχη. Έτσι,
σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν δυσφημιστεί και
αντιμετωπίζονται ως άνευ σημασίας. Η Αρι-
στερά πρέπει να βρει τρόπους να διατηρή-
σει την ανεξαρτησία της απέναντι σε αυτή
την ενδο-ιμπεριαλιστική διαμάχη· διαφορετι-
κά καταλήγεις αριστερός υποστηρικτής του
ενός ή του άλλου αντιμαχόμενου. 

Πώς αντιμετωπίζει τον πόλεμο ο απλός κό-

σμος στην Ουκρανία;

Θα έλεγα ότι η κοινή γνώμη είναι ιδιαιτέ-
ρως αντιφατική στο ζήτημα του πολέμου.
Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις η πλειοψη-
φία επιθυμεί μια «ειρηνική επίλυση». Όμως,
πολλοί από αυτούς που απαντάνε έτσι λένε
επίσης ότι υποστηρίζουν την «Αντιτρομο-
κρατική Επιχείρηση» (ΑΤΟ). Δηλαδή ναι, θέ-
λουμε ειρήνη αλλά στη βάση της νίκης μας.

Πολλοί υποστήριξαν τον στρατό. Αυτό
φαίνεται στο κίνημα των εθελοντών: πολύς
κόσμος συνέλεγε και έδινε χρήματα για να
εξοπλιστεί ο στρατός, κι ένας σημαντικός
λόγος γι’ αυτό είναι ότι η ουκρανική κυβέρ-
νηση δεν μπορούσε να εξοπλίσει επαρκώς
τους ίδιους τους στρατιώτες της! 

Όμως, μοιάζει ότι η πλειονότητα των Ου-
κρανών δεν είναι έτοιμη να πολεμήσει και
να πεθάνει σ’ αυτό τον πόλεμο. Οι κυβερνη-
τικές εκθέσεις δείχνουν ότι πολύς κόσμος
έχει προσπαθήσει να αποφύγει την επι-
στράτευση, να φύγει από τη χώρα· κι αυτό
ισχύει ακόμα και για τη Δυτική Ουκρανία
όπου ιστορικά τα εθνικιστικά αισθήματα εί-
ναι πολύ ισχυρότερα. Είναι έντονη κι η αί-
σθηση ότι αφού πρόκειται για «αντιτρομο-
κρατική επιχείρηση» (κι όχι πόλεμο) τότε εί-
ναι δουλειά του στρατού και της αστυνο-
μίας όχι δική μου. 

Η επιστράτευση έχει πάρει ένα ξεκάθαρο
ταξικό χαρακτήρα γιατί είναι πολύ πιο εύκο-
λο να εντοπιστούν και να επιστρατευτούν
αγρότες και εργάτες από, για παράδειγμα,
ένα μεσοαστό που κινείται άνετα και έτσι η
στρατιωτική επιτροπή είναι δύσκολο να τον
εντοπίσει. Είναι περισσότερο ικανοί να υπε-
ρασπίσουν τα δικαιώματά τους, έχουν χρή-
ματα για να λαδώσουν και σε τέτοια άτομα
είναι ευκολότερο να πάνε στο εξωτερικό για
να αποφύγουν την επιστράτευση. 

Έτσι το βάρος αυτού του πολέμου πέφτει
περισσότερο στις πλάτες των φτωχών από
ότι της μεσαίας τάξης και φυσικά των πλού-
σιων. Οπότε, όπως σε όλους τους ιμπερια-
λιστικούς πολέμους, οι φτωχοί πολεμάνε
για τα συμφέροντα των πλούσιων. Γι’ αυτό
δεν προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι τελι-
κά ο κόσμος δεν είναι πρόθυμος να πολεμή-
σει. Έχουν γίνει μια σειρά διαμαρτυρίες
ενάντια στην επιστράτευση, στις οποίες
πρωτοστάτησαν κυρίως γυναίκες που φο-
βούνται για τους συγγενείς τους. Δεν πρό-
κειται για ένα αντιπολεμικό κίνημα που βα-
σίζεται σε μια ιδεολογική εχθρότητα στον
πόλεμο, αλλά σε κάποιο σημείο μπορεί να
φτάσει σε ένα υψηλότερο επίπεδο. 

Πιστεύεις ότι η αναποτελεσματικότητα στη

διεξαγωγή του πολέμου από μεριάς της κυ-

βέρνησης έχει αντίκτυπο στην αποφυγή της

επιστράτευσης;

Βεβαίως. Οι απώλειες, οι ελλείψεις στον
εξοπλισμό, η αίσθηση ότι ο πόλεμος δεν

οδηγείται σε νικηφόρα έκβαση, όλα αυτά
έχουν αντίκτυπο. Όμως, την ίδια στιγμή η
πλειοψηφία σε δυτική και κεντρική Ουκρα-
νία ρίχνει το φταίξιμο στην Ρωσία, όχι στην
κυβέρνηση. Στην ανατολή και στο νότο κα-
τηγορούν περισσότερο την κυβέρνηση. 

Η κυβέρνηση μόλις υπέγραψε μια συμφωνία

με το ΔΝΤ που επιμένει για περισσότερα μέ-

τρα λιτότητας. Έχει αρχίσει ο κόσμος να κα-

τηγορεί την κυβέρνηση γι’ αυτά και για την

οικονομική κατάρρευση; Υπάρχει απογοή-

τευση με την κυβέρνηση λόγω της λιτότητας;

Η δυσαρέσκεια μεγαλώνει παρόλο που
μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο μαζικό κί-
νημα διαμαρτυρίας. Ένα τέτοιο κίνημα μπο-
ρεί να εμφανιστεί με αφορμή ένα φαινομενι-
κά ασήμαντο γεγονός όπως το πάρκο Γκεζί
στην Τουρκία. 

Θεωρείται υπεύθυνη η ΕΕ για τη λιτότητα;

Όχι, σαφώς όχι προς το παρόν, τουλάχι-
στον όσον αφορά την οικονομική κατάρρευ-
ση. Ο κόσμος δεν συνδέει την κατάρρευση
της οικονομίας με την ΕΕ. Περισσότερο θα
ακούσεις κατηγορίες για τους ολιγάρχες,
την κυβέρνηση, την Ρωσία, τον πόλεμο. Εν-
τείνεται επίσης μια ιδιαίτερα επικίνδυνη πίε-
ση του στυλ ότι δεν πρέπει να διαμαρτυρό-
μαστε όσο διαρκεί ο πόλεμος, θα ήταν αντι-
πατριωτικό, πρέπει να περιμένουμε, να ενω-
θούμε απέναντι στον εξωτερικό εχθρό. 

Στις πρόσφατες κοινοβουλευτικές εκλογές

τα ακροδεξιά και φασιστικά κόμματα πήραν

σχετικά χαμηλά ποσοστά. Την ίδια στιγμή η

πολιτική ρητορική των κομμάτων γύρω από

τον πρόεδρο Ποροσένκο και τον πρωθυ-

πουργό Γιατσενούκ ήταν άκρως εθνικιστική

και διχαστική όσον αφορά τη δαιμονοποίηση

των Ουκρανών στα ανατολικά. Οι πολιτικοί

σχολιαστές στη Δύση υποστηρίζουν ότι αυτά

τα χαμηλά ποσοστά αποδεικνύουν ότι οι φό-

βοι για την επιρροή της ακροδεξιάς ήταν

αβάσιμοι, ότι έχει περιθωριοποιηθεί και έχει

μικρή επιρροή. 

Θα έλεγα ότι τώρα έχουν περισσότερες
ευκαιρίες. Το κοινοβούλιο δεν είναι το μο-
ναδικό πεδίο πολιτικής πάλης. Η δεξιά έχει
πλέον υπό τον έλεγχό της ένοπλες ομάδες,
όπως το τάγμα Αζόφ που ο πυρήνας του
έχει σχηματιστεί από τη νεοναζιστική Εθνι-
κοκοινωνική Συμμαχία (SNA). Αυτοί είναι κα-
νονικοί νεοναζί όχι κάποιοι δεξιοί λαϊκιστές. 

Μια άλλη διάσταση είναι η διείσδυσή τους
στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου. Διοικη-
τής της αστυνομίας στη περιφέρεια του Κιέ-
βου είναι ένα μέλος της SNA. Ο Δεξιός Το-
μέας και το Σβόμποντα είναι οι πιο δραστή-
ριες πολιτικές οργανώσεις στους δρόμους
και στις διαμαρτυρίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι
κυριαρχούν αριθμητικά σε αυτές. Όμως η
διεισδυτικότητα των ιδεολογικά αφοσιωμέ-
νων στελεχών τους είναι υψηλή. Μπορούν
να αμφισβητήσουν την τυπική ηγεσία και να
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ηγηθούν. Αυτό είναι επικίνδυνο. 
Μια τρίτη διάσταση είναι ότι ολόκληρο το

επίσημο πολιτικό σκηνικό έχει μετακινηθεί
προς τα δεξιά. Είναι συνηθισμένο πλέον να
ακούγεται ένας λόγος μίσους ενάντια σε
όσους αντιτίθενται στην κυβέρνηση του Κιέ-
βου: με τον χαρακτηρισμό «σκαθάρια Κολο-
ράντο» για παράδειγμα. Αυτό από τον
υπουργό Εσωτερικών. 

Αυτή η ορολογία χρησιμοποιείται ενάντια

στο πληθυσμό της ανατολής γενικά ή για

τους μαχητές του αυτονομιστικού κινήματος;

Όχι μόνο ενάντια σ’ αυτούς αλλά ακόμα
και ενάντια σε κάθε έναν που αντιπολιτεύε-
ται ειρηνικά την κυβέρνηση. Στους κύκλους
της φιλελεύθερης αριστεράς ακούγεται συ-
χνά ότι το Μαϊντάν γέννησε ένα νέο ουκρα-
νικό έθνος των πολιτών, στο οποίο δεν έχει
σημασία αν είσαι Ουκρανός, Ρώσος, Εβραί-
ος, Αρμένιος ή Πολωνός –αν υποστήριξες
το Μαϊντάν ανήκεις σ’ αυτό. Ακούγεται πε-
ριεκτικό, αλλά την ίδια στιγμή αποκλείει
όσους δεν υποστήριξαν το Μαϊντάν ή την
έκβασή του.

Έχουμε για παράδειγμα την σημαντική
περίπτωση του δημοσιογράφου που συνε-
λήφθηκε με την κατηγορία της εσχάτης
προδοσίας, επειδή κάλεσε σε αντίσταση
στην επιστράτευση και χαρακτήρισε τον πό-
λεμο αδελφοκτόνο. Η Διεθνής Αμνηστία τον
έχει κηρύξει κρατούμενο συνείδησης. [Στις
8 Φλεβάρη ο Ρουσλάν Κότσομπα, ένας δη-
μοσιογράφος της τηλεόρασης από την Δυ-
τική Ουκρανία κατηγορήθηκε για εσχάτη
προδοσία όταν δημοσιοποίησε βίντεό του
που απευθυνόταν στον πρόεδρο και στο
οποίο έκφραζε την αντίθεσή του στην επι-
στράτευση δηλώνοντας ότι προτιμάει να
πάει φυλακή παρά να επιστρατευτεί για να
«σκοτώνει τους συμπολίτες του που ζουν
στ’ ανατολικά»]. 

Σε μια τέτοια κατάσταση δεν χρειάζεται η
ακροδεξιά στην κυβέρνηση για να επιβάλει
την καταστολή. Μένοντας έξω από τις επί-
σημες δομές εξουσίας η ακροδεξιά μπορεί
να αρπάξει την ευκαιρία να κριτικάρει την
κυβέρνηση επειδή απέτυχε να «υπερασπίσει
το έθνος». Μπορούν να κάνουν το ίδιο για
την οικονομική κατάρρευση. Αυτή η πραγ-
ματικότητα δημιουργεί μια πολύ επικίνδυνη
σύγκλιση της εθνικιστικής και κοινωνικής
δυσαρέσκειας. Είναι ακριβώς αυτό που συ-
νέβη στην Ευρώπη της δεκαετίας του ’30. 

Στη Δύση αλλά και στην Ουκρανία είναι συ-

νηθισμένο να παρουσιάζουν τους απλούς

ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία που

τάχθηκαν ενάντια στο Μαϊντάν και στις μετά-

Μαϊντάν κυβερνήσεις, ως παραπλανημένους

από την ρώσικη προπαγάνδα. Υποστηρίζεται

ότι ήταν δεμένοι με μια πατριαρχικού τύπου

αφοσίωση στην ταυτότητα της «περιφέρει-

ας» δηλαδή με τους ολιγάρχες και το Κόμμα

των Περιφερειών του πρώην προέδρου. Εί-

ναι μια ικανοποιητική εξήγηση;

Είναι φανερό ότι εδώ βλέπουμε δυο μέ-
τρα και δυο σταθμά. Δηλαδή πως θα περιέ-
γραφες τον κόσμο που βγήκε στο δρόμο
για να υποστηρίξει την Συμφωνία με την ΕΕ
και έβλεπε την τελευταία σαν κάποιου εί-
δους παράδεισο που θα έλυνε όλα τα προ-
βλήματα της Ουκρανίας; Πιάστηκαν απλά
κορόιδο από την προπαγάνδα της Δύσης
περί «ευρωπαϊκών αξιών»; Ή επρόκειτο
απλά για μια εξέγερση ενάντια σε μια διε-
φθαρμένη κυβέρνηση; Στην πραγματικότη-
τα ισχύουν και τα δυο.

Υπήρχε μια φανερή δυσαρέσκεια με τον
Γιανούκοβιτς [τον ανατραπέντα πρόεδρο]
και την κυβέρνησή του, με στοιχεία της νεο-
φιλελεύθερης πολιτικής του: την «μεταρ-
ρύθμιση» του ασφαλιστικού, τη φορολόγη-
ση των μικρών επιχειρήσεων ενώ οι μεγά-
λες έμεναν ανέγγιχτες. Τόσο το κίνημα του
Μαϊντάν όσο και αυτό του αντί-Μαϊντάν συν-
δύαζαν προοδευτικά και αντιδραστικά στοι-
χεία. Στο τέλος και στις δυο περιπτώσεις
επικράτησαν τα αντιδραστικά. Όμως και τα
δύο κινήματα εμπεριείχαν ένα στοιχείο γνή-
σιας εξέγερσης δυσαρεστημένων ανθρώ-
πων ενάντια σε μια κυβέρνηση που δεν ενέ-
κριναν –και πρέπει να υπερασπιστούμε αυ-
τό το δικαίωμά τους. 

Γιατί τόσος κόσμος στα ανατολικά αντιτάχ-

θηκε στο Μαϊντάν; 

Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων.
Υπήρχε βέβαια ένα στοιχείο ανορθολογι-
σμού, αλλά ο κόσμος εκεί είχε και κάμπο-
σους πολύ ορθολογικούς λόγους να μην
υποστηρίξει την Συμφωνία Σύνδεσης με την
ΕΕ. Αν ζεις στη δυτική Ουκρανία και οι συγ-
γενείς σου εργάζονται στην ΕΕ μπορείς να
είσαι υπέρ της ενσωμάτωσης στην ΕΕ. Κάτι
τέτοιο μπορεί να σου εξασφαλίσει πιο εύκο-
λα βίζα για να ταξιδέψεις και να εργαστείς
εκεί, ιδιαίτερα για τα μεσαία στρώματα και
τους νέους. 

Αν από την άλλη εργάζεσαι σε μια κρατι-
κή επιχείρηση ή βιομηχανία στην Ανατολική
Ουκρανία που απευθύνεται κυρίως στη ρώ-
σικη αγορά δεν θα ενδιαφερόσουν για στα-
θερές σχέσεις με την Ρωσία, χαμηλότερους
δασμούς κλπ; Δεν λέω ότι τα συμφέροντα
των εργατών στα δυτικά και τα ανατολικά
είναι ανταγωνιστικά, αλλά οι αντιμαχόμενοι
εθνικισμοί και ιμπεριαλισμοί τα έκαναν να
φαίνονται ότι είναι αμοιβαία αποκλειόμενα.
Αυτό ήταν το πρόβλημα. 

Όμως, έχει ιδιαίτερη σημασία να κατανοή-
σουμε ότι ο κόσμος είχε ορθολογικούς λό-
γους να διαμαρτύρεται. Ναι, υπήρχε ανορ-
θολογικός φόβος, μια υπερεκτίμηση του Δε-
ξιού Τομέα. Τα ρώσικα ΜΜΕ έκαναν ιδιαίτε-
ρη προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση,
δημιουργώντας την εικόνα μιας «φασιστικής
χούντας» κλπ. Αλλά ταυτόχρονα ο κόσμος
δίκαια ξεσηκωνόταν ενάντια σε μια νέα, νεο-
φιλελεύθερη εθνικιστική κυβέρνηση. 

Ένα χρόνο από την πτώση του Γιανούκοβιτς

πιστεύεις ότι ο συνδυασμός της λιτότητας με

τον πόλεμο έχει τη δυναμική να προκαλέσει

μια έκρηξη ή ένα κίνημα διαμαρτυρίας;

Η πατριωτική υστερία δεν θα κρατήσει για
πάντα. Το πιο προφανές παράδειγμα είναι ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Στην Ρώσικη
Αυτοκρατορία ο πόλεμος ενάντια στην Γερμα-
νία ήταν πολύ δημοφιλής αλλά σύντομα οι
απλοί Ρώσοι άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι ο
ρώσικος στρατός δεν μπορούσε να νικήσει τον
γερμανικό που κατέλαβε τεράστιες εκτάσεις.
Η υποστήριξη του πολέμου σχετίζεται άμεσα
με πιθανότητες νίκης. Όσο περισσότερο διαρ-
κεί κι όσο περισσότερο κοστίζει τόσο λιγότερο
θα τον υποστηρίζει ο κόσμος και θα είναι πρό-
θυμος για θυσίες. Η οικονομική κατάσταση
χειροτερεύει ραγδαία. Το πιο χτυπητό παρά-
δειγμα είναι ο πληθωρισμός, οι μισθοί είναι
παγωμένοι. Ο κατώτατος μισθός είναι ο ίδιος
1,218 γρίβνια, το 1/3 της ονομαστικής αξίας
του πλέον σε πραγματικές τιμές. Τώρα το
Μνημόνιο με το ΔΝΤ επιβάλλει αύξηση των
τιμών στη κατανάλωση φυσικού αερίου και
περικοπές στον αριθμό των δημοσίων υπαλ-
λήλων. Όλα αυτά θα προκαλέσουν διαμαρ-
τυρίες. Όμως το πιο σημαντικό ερώτημα εί-
ναι: ποιος θα ηγηθεί σε αυτές τις διαμαρτυ-
ρίες; Η άκρα δεξιά και οι λαϊκιστές θα κατορ-
θώσουν να εκμεταλλευτούν τον εθνικισμό
και τη κοινωνική δυσαρέσκεια ή θα εμφανι-
στεί μια αριστερή εναλλακτική λύση; Προς
το παρόν η αριστερά είναι αδύναμη. 

Ποια είναι η εκτίμησή σου για τον αντίκτυπο

της κρίσης στην Αριστερά και για τις προκλή-

σεις που αντιμετωπίζει;

Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Το μεγαλύ-
τερο τμήμα της Αριστεράς έχει μετατραπεί
σε υποστηρικτές της μιας ή της άλλης
πλευράς. Σε τελευταία ανάλυση αυτό είναι
αντανάκλαση και της αδυναμίας της εργατι-
κής τάξης αλλά και της ταξικής ανάλυσης
της Αριστεράς. Στην πραγματικότητα, μπο-
ρούμε να εντοπίσουμε αυτά τα προβλήματα
πίσω στη δεκαετία του ’60. Εχουμε την
επιρροή της μεταμοντέρνας, φιλελεύθερης
Αριστεράς που υποστηρίζει το Μαϊντάν στη
βάση των «ευρωπαϊκών αξιών» και αυτού
που μπορεί να ονομαστεί κινηματισμός. Η
«αντιϊμπεριαλιστική» Αριστερά υποστηρίζει
περισσότερο το αντι-Μαϊντάν, ακόμα και
την Ρωσία ως ανταγωνιστή των ΗΠΑ.

Κι οι δυο θέσεις είναι εγκατάλειψη μιας
ανεξάρτητης αριστερής πολιτικής. Αυτό
που μας λείπει σε αυτό τον πόλεμο είναι μια

ανεξάρτητη, αντικαπιταλιστική σοσιαλιστική
θέση κι αυτή πρέπει να δημιουργήσουμε.
Εκτυλίσσονται κάποιες πρωτοβουλίες, για
παράδειγμα συμμετέχω σε μια που προσπα-
θεί να συγκροτήσει ένα νέο αριστερό κόμ-
μα. Δεν θα είναι υπέρ ή ενάντια στο Μαϊν-
τάν αλλά θα προσπαθήσει να μιλήσει για τα
κοινά συμφέροντα των εργατών στη δυτική
και ανατολική Ουκρανία. Συμμετέχουν αρι-
στερά ριζοσπαστικά δίκτυα από το Κίεβο,
την Οδησσό και άλλες πόλεις, αλλά επίσης
και ανεξάρτητα συνδικάτα όπως του Κρίβιι
Ρι, που είναι ένα μεγάλο βιομηχανικό κέν-
τρο στην κεντρική Ουκρανία. 

Θα δούμε αν τελικά θα κατορθώσουμε να
συγκροτήσουμε μια ισχυρή αριστερή πολιτική
δύναμη που θα μπορεί να παίξει έναν ανεξάρ-
τητο ρόλο στις επερχόμενες διαμαρτυρίες. 

Υπάρχουν ενδείξεις ότι μια τέτοια ανεξάρτητη

αριστερή ομάδα που προσπαθεί να γεφυρώ-

σει το χάσμα ανάμεσα στα ανατολικά και τα

δυτικά θα μιλάει για το ρόλο της κυβέρνησης

του Κιέβου στον πόλεμο ή θα περιοριστεί μό-

νο σε κοινωνικά και οικονομικά αιτήματα;

Αυτή είναι μια πολύ καλή ερώτηση για
μας, επειδή το εθνικό ζήτημα είναι σημαντι-
κό και εμείς στην ουκρανική Αριστερά κάνα-
με το λάθος να φετιχοποιήσουμε τα λεγόμε-
να κοινωνικά-οικονομικά θέματα, ξεχνώντας
τα ζητήματα που έπαιξαν ρόλο στο να βγει ο
κόσμος στο δρόμο. Δεν είχαμε μια ξεκάθα-
ρη θέση για το εθνικό ζήτημα, το γλωσσικό,
το ΝΑΤΟ, την ΕΕ ή την Ρωσία. Η πλειοψηφι-
κή άποψη ήταν ότι πρόκειται για ψευδο-ζη-
τήματα κι ότι έπρεπε να επικεντρωθούμε
στα κοινωνικά-οικονομικά ζητήματα. Πιθανό-
τατα υπάρχουν κάποιοι που συνεχίζουν να
βλέπουν τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είμαι
καθόλου σίγουρος ότι αυτό είναι κάτι καλό. 

Δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί για
τέτοια προβλήματα. Κι επίσης είναι χαζό να
παλεύεις μόνο για πολύ τοπικά αιτήματα
όταν η χώρα ολόκληρη πάει κατά διαόλου.
Ο Λένιν αποκαλούσε αυτή την στάση «οικο-
νομισμό», τον τυπικό οικονομισμό μιας συν-
δικαλιστικού τύπου προσέγγισης. Έχουμε
το πρόβλημα του πολέμου. Είναι το πιο ση-
μαντικό ζήτημα στη χώρα και πρέπει να
έχουμε μια ξεκάθαρη θέση. Και φυσικά αυ-
τή η θέση δεν θα πρέπει να διχάζει τους ερ-
γάτες, χρειαζόμαστε μια θέση που να ενώ-
νει την τάξη. 
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T
ην Παρασκευή 20/3, στις 4μμ,
θα γίνει η συνέλευση των εργα-
ζόμενων της ΕΡΤ μετά από κά-

λεσμα της Ομοσπονδίας τους. Η συμ-
πλήρωση 21 μηνών αγώνα, τους βρί-
σκει προβληματισμένους, σε αρκετές
περιπτώσεις οργισμένους, αλλά και
αποφασισμένους για τη συνέχεια. 

Παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνη-
σης για σεβασμό στην πολύμηνη αυ-
τή μάχη και την εμπειρία της αυτο-
διαχείρισης που παρήγαγε κι εξακο-
λουθεί να παράγει, το σχέδιο νόμου
που αναρτήθηκε στο site της δημό-
σιας διαβούλευσης, ήταν μια ψυχρο-
λουσία για τους αγωνιζόμενους. 

Οι εργαζόμενοι μέσα από συνε-
λεύσεις που επανέλαβαν ξανά και
ξανά όλο το προηγούμενο διάστη-
μα, έχουν καταλήξει στο δικό τους,
αρκετά ολοκληρωμένο, σχέδιο για
το τί σημαίνει δικαίωση του αγώνα
και πώς πρέπει να είναι η νέα ΕΡΤ. 

Κάτι που δεν φαίνεται να έλαβε
υπόψη της η κυβέρνηση.

“Δεν επαναλειτουργεί η ΕΡΤ– αλ-
λάζει όνομα το μόρφωμα της ΝΕ-

ΡΙΤ!” ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή της
η ΠΟΣΠΕΡΤ. “Οι συντάκτες του σχε-
δίου αυτού μας εξέπληξαν με την
προχειρότητα και την ασάφεια (δη-
μιουργική ή όχι) προσέγγισης στα
θεσμικά και νομικά ζητήματα … Αντί
λοιπόν να τροποποιηθεί ο ιδρυτικός
νομός της ΕΡΤ, ώστε «να μην υπάρ-
χουν παθογένειες» κατά την κυβέρ-
νηση στις προγραμματικές της δη-
λώσεις, επιλέχτηκε να τροποποιηθεί
(;) ο ιδρυτικός νόμος έκτρωμα της
ΝΕΡΙΤ (στην ουσία είναι αυτούσιος! )
που κατάργησε την ΕΡΤ!” συνεχίζει. 

Ο αγώνας συνεχίζεται

“Ο αγώνας συνεχίζεται” λένε οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 στη Θεσσα-
λονίκη, που αμέσως μετά τη δημοσί-
ευση του σχεδίου νόμου πραγματο-
ποίησαν γενική συνέλευση.

“Η δρομολογημένη επαναλειτουρ-
γία της ΕΡΤ αποτελεί νίκη των αγω-
νιζόμενων εργαζομένων και της αλ-

ληλέγγυας κοινωνίας, όμως δυστυ-
χώς, οι προβλέψεις του σχετικού
σχεδίου νόμου της κυβέρνησης που
δόθηκε στη δημοσιότητα στις 9
Μαρτίου 2015, σε ελάχιστα σημεία
φαίνεται να λαμβάνουν υπόψη τη
βούληση των ίδιων των εργαζομέ-
νων και στην ουσία επαναφέρουν το
κάθετο ιεραρχικό μοντέλο διοίκη-
σης με ρόλο παντεπόπτη στο πρό-
σωπο του διευθύνοντος συμβούλου
μιας Ανώνυμης Εταιρείας που πατά-
ει πάνω στις δομές του μορφώμα-
τος της ΝΕΡΙΤ! 

Η συμμετοχή 2 εργαζομένων της
ΕΡΤ σε ένα επταμελές ΔΣ δεν απα-
λύνει σε καμία περίπτωση την ου-
σιαστική απόρριψη του οριζόντιου
διοικητικού μοντέλου με ανάδειξη
ανακλητών συντονιστών από τις γε-
νικές συνελεύσεις, όπως έχουν προ-
τείνει οι εργαζόμενοι” λέει η απόφα-
ση της συνέλευσης και συνεχίζει το-
νίζοντας μια σειρά ακόμα σημεία

που σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λούν δικαίωση του αγώνα: 

“Το σχέδιο νόμου, δημιουργεί και
πάλι εργαζόμενους πολλών ταχυτή-
των (συμβασιούχοι αορίστου και
ορισμένου χρόνου), κρεμάει τους
εργαζόμενους που (εξ)αναγκάστη-
καν να βγουν στη σύνταξη (ακόμα
και αυτούς που έκαναν αίτηση για
συνταξιοδότηση), προσπερνάει το
ζήτημα των συμβασιούχων αλλά και
των πολύτιμων αλληλέγγυων στον
αγώνα μας που συμμετείχαν ενεργά
στην παραγωγή και λειτουργία του
αυτοδιαχειριζόμενου προγράμμα-
τος, φορτώνεται τα «βάρη» του μορ-
φώματος της ΝΕΡΙΤ, δεν περιγρά-
φει με ρητό και κατηγορηματικό
τρόπο (ονομαστικά) την επαναλει-
τουργία όλων των δομών της ΕΡΤ”.

Το ζήτημα του σχεδίου νόμου
αναμενόταν να συζητηθεί και στη
συνεδρίαση του γενικού συμβουλί-
ου της ΠΟΕΣΥ (πανελλήνια ομο-
σπονδία δημοσιογράφων) την ερχό-
μενη βδομάδα.

Στέλιος Μιχαηλίδης

NOMOΣΧΕΔΙΟ ΕΡΤ εργατικη αλληλεγγυη 

Ε
μείς δεν παλέψαμε για
να αλλάξει απλά το
όνομα της ΝΕΡΙΤ σε

ΕΡΤ. Παλέψαμε για να ανοί-
ξει η ΕΡΤ με όλες της τις λει-
τουργίες, για να είναι ανοι-
χτή στην κοινωνία. Επομέ-
νως συνεχίζουμε τον αγώνα.
Για την ακρίβεια εντείνουμε
τον αγώνα, προκειμένου αυ-
τό που θα ανοίξει να είναι
πραγματικά η ΕΡΤ. 

Αυτό σημαίνει με όλες τις
δομές της και με τους συμβα-
σιούχους και τους αλληλέγ-
γυους που τόσο καιρό είναι
μέσα στον αγώνα. Όσοι διά-
λεξαν την απεργοσπασία της
ΝΕΡΙΤ, μπορούν να γίνουν
υπάλληλοι του υπουργείου
Οικονομικών που ούτως ή άλ-
λως με αυτό έχουν σύμβαση.
Το πρόγραμμα και η δουλειά
μας πρέπει να καθορίζεται όχι
από το Δ.Σ. αλλά από τις συ-
νελεύσεις μας όπως κάναμε
όλο αυτό το διάστημα. Μέσα
στη βδομάδα πάμε σε συνέ-
λευση για να αποφασίσουμε
τα επόμενα βήματά μας.

Ειρήνη Φωτέλλη
εργαζόμενη ΕΡΤ 

Οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι
έχουν το λόγο

Ε
νδεικτική του κλίματος που επικρατεί
στις τάξεις των αγωνιζόμενων εργαζό-
μενων της ΕΡΤ, ήταν η συζήτηση που

έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης 12/3, στα γρα-
φεία της ΠΟΣΠΕΡΤ, στα πλαίσια σύσκεψης
που οργάνωσε ο Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν εργαζόμενοι της
ΕΡΤ από όλο το φάσμα των ειδικοτήτων, κα-
θώς και αγωνιστές από μια σειρά κλάδους
που επανειλημμένα έχουν βρεθεί στο πλευρό
τους αυτούς του 21 μήνες.

Από τη μια, το γεγονός ότι η κυβέρνηση
αναγκάζεται να μην αφήσει “στο περίμενε” το
άνοιγμα της ΕΡΤ, όπως έχει κάνει με μια σει-
ρά προεκλογικές της υποσχέσεις, χαρακτηρί-
στηκε ως επιτυχία του αγώνα, με κρίσιμο ρό-
λο να παίζει η συνέχεια της μαχητικής διεκδί-
κησης και μετεκλογικά, με αποκορύφωμα το
συλλαλητήριο έξω από το Ραδιομέγαρο, στις
11/2. 

Από την άλλη όμως, σκληρή ήταν η κριτική
στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου της κυ-
βέρνησης, με τους παρευρισκόμενους να επι-
σημαίνουν μια σειρά από προβληματικές
πλευρές του.

Σε πρακτικό επίπεδο η σύσκεψη κατέληξε
στο να εξασφαλιστεί η αναζοπύρωση της
καμπάνιας για την ΕΡΤ, με εξορμήσεις και συ-
ζητήσεις σε εργατικούς χώρους και γειτονιές.

Δεδομένου ότι η στήριξη των υπόλοιπων
εργατικών κλάδων ήταν ένα από τα μεγάλα
όπλα του αγώνα όλο το προηγούμενο διάστη-
μα, οι αγωνιζόμενοι θα προσπαθήσουν να κά-
νουν ευρύτερα γνωστές τις ενστάσεις τους
για το σχέδιο της κυβέρνησης, καθώς και ην
πρότασή τους για το ποια ΕΡΤ θέλουμε. Απο-
κορύφωμα αυτής τη προσπάθειας προτείνε-

ται να είναι ένα μεγάλο συλλαλητήριο, τις
ημέρες που θα μπει το νομοσχέδιο στην ολο-
μέλεια της Βουλής.   

“Ο αγώνας συνεχίζεται για να εξασφαλίσου-
με ότι η ΕΡΤ που θα ανοίξει, θα είναι όπως την
οραματίστηκαν οι εργαζόμενοί της, που μάτω-
σαν όλους αυτούς τους μήνες, όπως απόδει-
ξαν ότι μπορούν να κάνουν, όπως έχει ανάγκη
η κοινωνία. Γιατί το σχέδιο νόμου που παρου-
σίασε για διαβούλευση η κυβέρνηση είναι πιο
πίσω ακόμη και απο την αρχική τοποθέτηση ότι
«η ΕΡΤ θα ανοίξει απο μηδενική βάση», μια που

στο σχέδιο νόμου η βάση δεν είναι μηδενική
αλλά η ΝΕΡΙΤ” αναφέρει μεταξύ άλλων η ανα-
κοίνωση του Συντονισμού μετά τη σύσκεψη της
Πέμπτης και συνεχίζει: “Θα χρειαστεί λοιπόν να
επιμείνουμε αγωνιστικά για να επιβάλουμε ότι,
τίποτε απο όσα παλεύαμε όλους αυτούς τους
μήνες δεν θα θυσιαστεί στους συμβιβασμούς
της κυβέρνησης με τους «εταίρους», τους δα-
νειστές και το έκτρωμα της ΝΕΡΙΤ.

Συνεχίζουμε να παλεύουμε και να διεκδι-
κούμε μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΡΤ:

Η ΕΡΤ να ανοίξει με το σύνολο των τηλεο-

πτικών και ραδιοφωνικών σταθμών (εθνικών
και περιφερειακών), διαδίκτυο, μουσικά σύνο-
λα, που λειτουργούσαν μέχρι την 11η Ιουνίου
2013 (ΕΤ 1, ΝΕΤ, ΕΤ 3).

Δεν αποδεχόμαστε καμία περικοπή στις
δραστηριότητες που είχε η ΕΡΤ πριν τις 11
Ιούνη του 2013, δεν αποδεχόμαστε τις περικο-
πές προσωπικού και δομών που έκανε η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση για να στήσει τη ΝΕΡΙΤ.
Αντίθετα θα χρειαστούν νέες προσλήψεις
προσωπικού για να καλυφτούν όλες οι ανάγ-
κες της πλήρους λειτουργίας της ΕΡΤ.

Η επιστροφή στη δουλειά των απολυμένων
της ΕΡΤ χρειάζεται να είναι με όλα τα δικαιώμα-
τα που είχαν πριν το μαύρο. Τους μισθούς, την
ασφάλιση, τις συλλογικές συμβάσεις, τους κα-
νονισμούς λειτουργίας και τους εσωτερικούς
κανονισμούς που είχαν. Με μόνιμη και σταθερή
δουλειά για όλους, μαζί με τους πρώην συμβα-
σιούχους της ΕΡΤ που συνέχισαν τον αγώνα,
μαζί με τους δεκάδες αλληλέγγυους που είναι
απαραίτητοι στη λειτουργία της ΕΡΤ και όχι
ανακύκλωση νέων συμβασιούχων.

Η επαναλειτουργία της ΕΡΤ χρειάζεται να
στηριχθεί στις κατακτήσεις του ertopen, στην
εμπειρία των 21 μηνών αυτοδιαχείρισης. Αντί
για τα συγκεντρωτικά μοντέλα, πραγματικός
σεβασμός στον αγώνα των 20 μηνών σημαίνει
ότι η διεύθυνση της ΕΡΤ υπόκειται στις συνε-
λεύσεις και τις αποφάσεις των εργαζόμενων.
Μόνο έτσι μπορεί η ΕΡΤ να βάλει στο πλάι τις
«κακοδαιμονίες του παρελθόντος», να παρα-
μείνει η φωνή της μαχόμενης κοινωνίας και να
μη μετατραπεί σε ένα νέο κυβερνητικό φερέ-
φωνο. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για να επιβάλουμε
ότι θα γίνουν πράξη οι απαιτήσεις και οι
προσδοκίες των εργαζόμενων της ΕΡΤ”. 

Mε τους αλληλέγγυους
στο πλευρό τους

Πορεία Πολυτεχνείου 17/11/2013


