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Τ
ο ταξίδι του Αλέξη Τσίπρα στη Μόσχα
χαιρετίστηκε με ικανοποίηση από πολ-
λές πλευρές της Αριστεράς και όχι μό-

νο. Όλες οι πτέρυγες της κοινής κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στηρίζουν αυτή την πρωτο-
βουλία, την οποία θεωρούν χειροπιαστή από-
δειξη της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτι-
κής που προωθεί η κυβέρνηση.

Το βασικό επιχείρημα υπέρ αυτής της στά-
σης είναι ότι ενισχύει τις ελληνικές θέσεις
στη διαπραγμάτευση με τους δανειστές, την
ΕΕ, το ΔΝΤ και την ΕΚΤ. Είναι γεγονός ότι τα
ανοίγματα προς τον Πούτιν έχουν προκαλέ-
σει ανησυχίες σε όλους τους μνημονιακούς,
ντόπιους και διεθνείς, και αυτό φάνηκε με τις
επιθέσεις που εξαπέλυσαν τις παραμονές
της επίσκεψης Τσίπρα. Και τι δεν ακούστηκε:
ότι η κυβέρνηση είναι «οι χρήσιμοι ηλίθιοι
του Πούτιν» μέχρι ότι γύρισε με άδεια χέρια.

Ωστόσο, ούτε οι έπαινοι του Καμένου, ού-
τε οι γκρίνιες των Σαμαροβενιζέλων δεν αρ-
κούν για να θεωρηθεί αυτή η πολιτική ως
αριστερή. Και ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι τα
κριτήρια της Αριστεράς πρέπει να είναι ταξι-
κά, όχι εθνικά. Τι έχουν να κερδίσουν οι ερ-
γαζόμενοι από μια μεγαλύτερη εμπλοκή της
Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς, π.χ. για τους ενεργειακούς αγωγούς;

Αν εφαρμόσουμε ταξικά κριτήρια, τότε
βλέπουμε ότι η θέση ενάντια στην επιβολή
κυρώσεων από την ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας
είναι θετική, γιατί εμποδίζει την κλιμάκωση
των ανταγωνισμών και τις επεμβάσεις στην
Ουκρανία. Οι εργάτες όλων των χωρών
έχουν κοινό συμφέρον να εμποδίσουν έναν
οικονομικό πόλεμο Δύσης-Ρωσίας.

Αντίθετα, η διπλωματία των αγωγών δεν
φέρνει τίποτα καλό. Οι πολυεθνικές του πε-
τρέλαιου και του φυσικού αέριου μαζί με τις
κυβερνήσεις που τις υπηρετούν ανταγωνί-
ζονται σκληρά για τον έλεγχο των ενεργει-
ακών πόρων και των δρόμων της μεταφοράς
τους. Η ιστορία αυτών των ανταγωνισμών
δείχνει ότι δεν σταματούν σε οικονομικούς
εκβιασμούς αλλά επεκτείνονται σε στρατιω-
τικές πιέσεις και συγκρούσεις.

Η φιλοδοξία του «να γίνει η Ελλάδα ενεργει-
ακός κόμβος» ταιριάζει στους έλληνες εφοπλι-
στές, στους Κοπελούζους, στους Βαρδινο-
γιάννηδες και στα συμφέροντα γύρω τους, αλ-
λά για τους εργάτες φέρνει μόνο θυσίες. Οξύ-
νει τον ανταγωνισμό με την Τουρκία και συνε-

πάγεται μεγάλα βάρη για εξοπλισμούς. Πιο
πολύ συμφέρει την εργατική τάξη να διαγρά-
ψει το χρέος και να σταματήσει τη σπατάλη
των στρατιωτικών δαπανών, παρά να εγκατα-
λείψει αυτούς τους στόχους και να κυνηγάει
«ανταλλάγματα» που θα προκύψουν αν υπάρ-
χει και ελληνική συμμετοχή σε έναν αγωγό
που μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία
στη Γερμανία.

Συλλογιστική

Όσο για τις «πολυδιάστατες» συμμαχίες
που ανοίγονται μέσα από αυτή την πολιτική,
αν κάποιοι θεωρούν (λαθεμένα) ότι μια συ-
νεργασία με τη Ρωσία είναι «παραδοσιακά
προοδευτική», ας αναλογιστούν πόσο προ-
οδευτική είναι η συμμαχία με το Ισραήλ που
γίνεται με την ίδια συλλογιστική: ο άξονας
Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ «προστατεύει» τα
υπαρκτά κοιτάσματα της Κύπρου και τα δυ-
νητικά κοιτάσματα της Ελλάδας. Στην πράξη,
θυσιάζει τους Παλαιστίνιους στο βωμό του
«ενεργειακού κόμβου».

Ούτε οικονομικά στέκουν από ταξική σκο-
πιά τα «πολυδιάστατα» ανοίγματα. Εκτός
από τα ταξίδια στη Μόσχα, η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ προωθεί και τα ταξίδια στο Πεκίνο,
σαν άλλο ένα υποτίθεται αντίβαρο στις δια-
πραγματεύσεις με την ΕΕ. Και τι βγαίνει; Άλ-
λη μια πίεση για συνέχιση των ιδιωτικοποι-
ήσεων, αυτή τη φορά από την COSCO αντί
για τη Lufthansa ή τη Siemens.

Η Αριστερά στην Ελλάδα έχει πολύχρονη
και πολύτιμη εμπειρία από τις κούφιες υπο-
σχέσεις της «πολυδιάστατης εξωτερικής πο-
λιτικής», από τα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ δήλω-
νε αντίθετο με την ΕΟΚ και το ΝΑΤΟ. Επειδή
αυτή η πολιτική παίρνει σαν αφετηρία τα
συμφέροντα του ελληνικού καπιταλισμού, η
κατάληξή της ήταν η μεγαλύτερη ενσωμάτω-
ση στην ΕΕ και στο ευρώ μαζί με τη μεγαλύ-
τερη σπατάλη όλων των εποχών για εξοπλι-
σμούς. Όσοι δεν θέλουμε να δούμε αυτό το
έργο σε επανάληψη, πρέπει να έχουμε καθα-
ρό ότι η απάντηση στους εκβιασμούς των
Βρυξελλών και της Φρανκφούρτης δεν βρί-
σκεται ούτε στη Μόσχα, ούτε στο Πεκίνο.
Βρίσκεται στην αντικαπιταλιστική ρήξη με το
ευρώ και την ΕΕ, στη διαγραφή του χρέους
και στην προοπτική να πάρουν οι εργάτες
τον έλεγχο του πλούτου που παράγουν. 

Πάνος Γκαργκάνας

Η παγκόσμια 
αστάθεια 
απλώνεται

Tι φέρνει η
“πολυδιάστατη”
εξωτερική πολιτική;

Τ
έσσερα χρόνια μετά τις εξεγέρσεις
στην Τυνησία και την Αίγυπτο, ο πόλε-
μος απλώνεται στον αραβικό κόσμο

από τη γειτονική τους Λιβύη μέχρι την Συρία
και το Ιράκ. Ένα νέο μέτωπο ανοίγει τώρα
στην Υεμένη, με τη Σαουδική Αραβία να τίθε-
ται επικεφαλής μιας συμμαχίας αραβικών
κρατών και του Πακιστάν. Αυτή η συμμαχία
επεμβαίνει στον υεμενικό εμφύλιο πόλεμο
ανάμεσα στους υποστηρικτές του προέδρου
Αμπέντ Ραμπό Μασούντ Χαντί και τον στρατό
των Χούθι που προελαύνει. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Η ιστοσελίδα Foreign Policy σχολιάζει:
«Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της Επι-
χείρησης Αποφασιστική Καταιγίδα -όπως
ονομάζονται οι επιχειρήσεις στην Υεμένη υπό
την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας- είναι ο
αριθμός και το μέγεθος των συμμετοχών
στην συμμαχία. 

Οι Σαουδάραβες συμμετέχουν με 100 πολεμι-
κά αεροσκάφη, 150.000 στρατιώτες και κάμπο-
σα πολεμικά πλοία… Η Αίγυπτος συνεισφέρει
ένα απροσδιόριστο αριθμό αεροσκαφών και
πλοίων και χερσαίων μονάδων ‘αν χρειαστεί’». 

Για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει, πρέπει
να λάβουμε υπόψη το περιφερειακό πλαίσιο.
Όλοι οι πόλεμοι αποτελούν συνδυασμό εσω-
τερικών ανταγωνισμών και αναμετρήσεις των
περιφερειακών δυνάμεων διά αντιπροσώπων. 

Για παράδειγμα στη Λιβύη, η Τουρκία και το
Κατάρ στηρίζουν τη μια πλευρά, ενώ η Αίγυπτος
και τα Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα την αντίπαλη.
Όμως, η μεγαλύτερη σύγκρουση είναι αυτή
ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και το Ιράν, δη-
λαδή τα κράτη που ισχυρίζονται ότι εκπροσω-
πούν το σουνιτικό και σιιτικό Ισλάμ αντίστοιχα. 

Πρόσφατα, ένας Ιρανός βουλευτής καυχή-
θηκε ότι η Τεχεράνη κυριαρχεί στις τρεις με-
γάλες αραβικές πρωτεύουσες –την Δαμα-
σκό, την Βηρυτό και την Βαγδάτη- χάρη στις
συμμαχίες της με σιιτικά κόμματα. Το καθε-
στώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας σημείωσε
τις προηγούμενες μέρες μια διπλωματική
επιτυχία με την καταρχήν συμφωνία για το
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με τις ΗΠΑ
και πέντε άλλες «μεγάλες δυνάμεις». 

Η Υεμένη κατέχει μια στρατηγική θέση στα
νότια σύνορα της Σαουδικής Αραβίας και
στις πύλες προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η
εξέγερση που ξέσπασε εκεί το 2011 κατέλη-
ξε τελικά στην απομάκρυνση του προέδρου
Αλί Αμπντουλάχ Σαλέχ κατόπιν συμφωνίας. 

Όμως, δυνάμεις που παρέμειναν πιστές σε
αυτόν συμμάχησαν με τις πολιτοφυλακές
των Χούθι και τώρα ελέγχουν την Σανάα, την
πρωτεύουσα, και το λιμάνι του Άντεν. Οι ΗΠΑ
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τη βάση
τους στην Υεμένη από την οποία εξαπέλυαν
τις επιχειρήσεις τους ενάντια στην Αλ Κάιντα
της Αραβικής Χερσονήσου.

Οι Χούθι ανήκουν στο ζαϊντίτικο ρεύμα του
σιιτικού Ισλάμ. Σημαντική σιϊτική μειοψηφία

ζει τόσο στην Υεμένη όσο και  στην Σαουδική
Αραβία. Ο γηραιός βασιλιάς Σαλμάν της Σα-
ουδικής Αραβίας που πρόσφατα ανέλαβε τα
καθήκοντά του, όπως και ο υπουργός Άμυνας
και αγαπημένος γιος του, ο Μοχάμεντ, τρέ-
μουν στην προοπτική μιας νίκης των Χούθι.
Φοβούνται ότι έτσι η επιρροή του Ιράν θα
εξαπλωθεί και στην Υεμένη και πιθανότατα
και στο εσωτερικό της χώρας τους. 

Υπάρχει και μια ακόμα διάσταση στην κρί-
ση. Η Υεμένη δεν είναι σημαντική μόνο για
την Σαουδική Αραβία αλλά και για την Αίγυ-
πτο. Στη δεκαετία του ’60 ο Γκαμάλ Αμπντέλ
Νάσερ, ο εθνικιστής ηγέτης της Αιγύπτου,
διεξήγε έναν πόλεμο διά αντιπροσώπων στην
Υεμένη, σε μια ανεπιτυχή προσπάθεια να
ανατρέψει το εκεί μοναρχικό καθεστώς. 

Περιφερειακοί ηγέτες

Η ιστοσελίδα Foreign Policy αναφέρει ότι η
επέμβαση στην Υεμένη μπορεί να σημαίνει:
«ότι η Αίγυπτος προσπαθεί να επιστρέψει στο
ρόλο του περιφερειακού ηγέτη στη Μέση
Ανατολή. Καθώς ο Χόσνι Μουμπάρακ γερνού-
σε και η οικονομία του έτριζε, η Σαουδική
Αραβία ουσιαστικά πρόσθεσε το ρόλο του
ηγέτη του αραβικού κόσμου στον αυτόκλητο
ρόλο του ηγέτη του ισλαμικού κόσμου. 

Αυτή η διαδικασία επιταχύνθηκε στη διάρ-
κεια της χαοτικής χρονιάς από την εκλογή
του προέδρου Μοχάμεντ Μόρσι. Όμως, η φι-
λοδοξία της Αιγύπτου να γίνει το ‘αφεντικό’
της περιοχής δυνάμωσε μετά από την επι-
κράτηση του Αμπντέλ Φατάχ Σίσι και την αλ-
λαγή στην γηραιά ηγεσία της Σαουδικής
Αραβίας, χωρίς να αναφερθούμε στην πτώση
της τιμής του πετρελαίου». 

Αυτοί οι ελιγμοί και ανταγωνισμοί ανάμεσα
στις περιφερειακές δυνάμεις τροφοδοτούνται
από τη μείωση της άμεσης επέμβασης των ΗΠΑ
στην περιοχή μετά το Ιράκ. Ο Ομπάμα ενθαρρύ-
νει κράτη όπως η Τουρκία και η Σαουδική Αρα-
βία να παίξουν μεγαλύτερο ρόλο και ταυτόχρο-
να στρέφει το ένα ενάντια στο άλλο. Η συμφω-
νία με το Ιράν, που εξαγριώνει το Ισραήλ και τη
Σαουδική Αραβία, ταιριάζει σε αυτό το μοτίβο. 

Όμως, όπως επισημαίνει ο Τζορτζ Φρίν-
τμαν στην ιστοσελίδα στρατηγικών μελετών
Stratfor: «προσεγγίσεις τέτοιου τύπου είναι
πάντοτε ασταθείς… οι ΗΠΑ προσφέρουν
πληροφορίες και σχεδιασμό επιχειρήσεων
στη Σαουδική συμμαχία… στο Ιράκ, οι ΗΠΑ
ενισχύουν τους Σιίτες βομβαρδίζοντας τις εγ-
καταστάσεις του Ισλαμικού Κράτους. Η
στρατηγική των ΗΠΑ στην Συρία είναι πολύ
περίπλοκη για να ερμηνευτεί». 

Ο κίνδυνος για τον δυτικό ιμπεριαλισμό εί-
ναι ότι αυτό το χάος -και μαζί του η Μέση
Ανατολή- θα ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η
παγκόσμια αστάθεια εξαπλώνεται. 

•� Κοινή διακήρυξη έξι οργανώσεων
της Αριστεράς στη Μέση Ανατολή
ενάντια στην επέμβαση στην Υεμένη.
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Π
λησιάζουμε στη μέρα που ξεκινάει η
δίκη της Χρυσής Αυγής με την ακρο-
δεξιά αντιπολίτευση του Σαμαρά να

κάνει ό,τι μπορεί για να οικειοποιηθεί τη ρα-
τσιστική ατζέντα των νεοναζί. Δεν περνάει μέ-
ρα, ούτε καν τις μέρες του Πάσχα, που να
μην επαναλαμβάνεται η κινδυνολογία για «τα
κύματα των λαθρομεταναστών που απειλούν
την ασφάλεια των πολιτών».

Ενώ οι φλόγες του πολέμου φουντώνουν
ξανά στη Μέση Ανατολή, με την ιμπεριαλιστι-
κή επέμβαση στην Υεμένη και τη νέα έξαρση

των συγκρούσεων στη Συρία, προκαλώντας
κύματα προσφύγων, η Νέα Δημοκρατία το
μόνο που βλέπει είναι άλλη μια ευκαιρία για
εκστρατεία «νόμου και τάξης», για να πιέσει
τον ΣΥΡΙΖΑ και να προσπαθήσει να κερδίσει
οπαδούς της Χρυσής Αυγής.

Με τον τρόπο αυτό, ο Σαμαράς θυμίζει άλ-
λη μια φορά τις δικές του ευθύνες για τα ρα-
τσιστικά εγκλήματα των φασιστικών ταγμά-
των εφόδου. Από το καλοκαίρι του 2012 μέχρι
τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα τον Σεπτέμ-
βρη του 2013, η Χρυσή Αυγή οργάνωσε δεκά-
δες επιθέσεις σε βάρος μεταναστών με κορυ-
φαία στιγμή τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκ-
μάν στα Πετράλωνα, το Γενάρη του 2013. 

Εκείνη η εξόρμηση των νεοναζί είχε σαν
ιδεολογική υπόκρουση την εξαγγελία Σαμαρά
για «ανακατάληψη» των πόλεων από τους
«λαθρομετανάστες» που άρχισε να υλοποιεί-
ται με την αστυνομική επιχείρηση «Ξένιος
Δίας». Και βέβαια είχε και υλική κάλυψη από
την προστασία που πρόσφερε η ΕΛΑΣ στους
μαχαιροβγάλτες της Χρυσής Αυγής. 

Μέχρι να εντοπίσουν οι περίοικοι τους δο-
λοφόνους του Σαχζάτ Λουκμάν, κανένας
αστυνομικός δεν είχε ανακαλύψει κανέναν
από τους δράστες των φασιστικών πογκρόμ.
Και μέχρι να ξεσπάσουν οι μαζικές οργισμέ-
νες αντιφασιστικές διαδηλώσεις μετά τη δο-
λοφονία του Φύσσα, καμιά δικαστική αρχή και
κανένας υπουργός δεν είχε κινηθεί για να
σπάσει την ασυλία των ταγμάτων εφόδου.

Αυτά είναι γεγονότα που αυτές τις μέρες
δεν πρέπει να ξεχνάει κανένας δημοκράτης,
κανένας νεολαίος, κανένας αγωνιστής της ερ-

γατικής τάξης και της Αριστεράς. Οι ακροδε-
ξιές κραυγές που απαιτούν από τον Πανούση
να κάνει την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ συνεχι-
στή της δικής τους πολιτικής δεν πρέπει να
αποπροσανατολίσουν κανέναν. 

Καταδίκη

Η δίκη της Χρυσής Αυγής πρέπει επιτέλους
να ξεκινήσει τη Δευτέρα και να προχωρήσει
χωρίς καμιά αναβολή. Να μεταφερθεί από το
χώρο των φυλακών Κορυδαλλού και να εξα-
σφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση των συγ-
γενών και φίλων των θυμάτων στο ακροατή-
ριο. Να γίνει δίκη και καταδίκη των αυτουρ-
γών που οργάνωσαν και εκτέλεσαν τις δολο-
φονίες, αλλά και αποκάλυψη των μηχανισμών
που τους πρόσφεραν προστασία και χρημα-
τοδότηση. Οι Μιχαλολιάκοι να πάνε στις φυ-
λακές και οι Μπαλτάκοι και οι εφοπλιστές που
τους βοήθησαν να τους ακολουθήσουν. 

Κανένα στέλεχος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ δεν πρέπει να κάνει ούτε ένα βήμα πί-
σω από αυτούς τους στόχους, ή, ακόμη χει-
ρότερα, να προσφέρει στους Χρυσαυγίτες
διευκολύνσεις ως «νόμιμο πολιτικό κόμμα».
Οι νεοναζιστικοί θύλακες δεν θα «αυτοδιαλυ-
θούν» όπως ελπίζει ο Πανούσης, πρέπει να
τους διαλύσουμε. Η θέση όλων είναι στο με-
γάλο αντιφασιστικό συλλαλητήριο τη Δευτέ-
ρα που ξεκινάει η δίκη, στο κάλεσμα της
ΚΕΕΡΦΑ, των μεταναστευτικών κοινοτήτων,
των δημάρχων της περιοχής, της ΑΔΕΔΥ και
της ΠΕΝΕΝ στις 8πμ στο γήπεδο της Προ-
οδευτικής, για να βαδίσουμε στο χώρο της
δίκης.

15 Απριλη 2015, Νο 1169H άποψή μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Τσακίστε τους Νεοναζί 
και τους προστάτες τους

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Ο
Μηνάς ήταν εκεί. Το ίδιο και ο
Γιώργος. Από τις 5 και 30 το πρωί
με ψιλόβροχο και τσουχτερό κρύο.

Με περιμένανε έξω από το χώρο που ξεκι-
νάνε κάθε πρωί οι εργάτες καθαριότητας
και τα απορριμματοφόρα. Ήπιαμε το κα-
φεδάκι μας παρέα με τους πιο γνώριμους
και αρχίσαμε την κουβέντα για τις εκλο-
γές. Οι εργαζόμενοι είχαν απορίες και
έβαζαν ερωτήματα. Τα είπαμε μαζί τους
αρκετή ώρα σε κλίμα φιλικό και ευχάρι-
στο. Με αλήθεια, με επιχειρήματα, με εμ-
πιστοσύνη. Γνωριζόμαστε πια καλά, είναι
καιρός που γίνεται αυτή η επικοινωνία. Οι
σύντροφοι δίνανε και την εφημερίδα τους,
την “Εργατική Αλληλεγγύη”. 

Παρόμοιες εξορμήσεις έχουν γίνει στο
Νοσοκομείο Συγγρού, στον “Ευαγγελι-
σμό”, σε διάφορα σχολεία της περιοχής.
Με όπλο την “Εργατική Αλληλεγγύη” ανοί-
γονται πιο εύκολα οι κουβέντες, πλησιά-
ζονται οι εργαζόμενοι, χτίζονται σχέσεις
εργατικής αλληλεγγύης - χωρίς εισαγωγι-
κά - στη γειτονιά και στην πραγματικότητά
της. 

Σε καιρούς κρίσιμους και χαλεπούς, σε
καιρούς επιτήδευσης και χαμένων ελπί-
δων, σε καιρούς που τα πισωγυρίσματα
βαφτίζονται γέφυρες και ιστορίες για ρά-
γες και για τρένα, εμείς χτίζουμε στέρεες
σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εργαζόμε-
νους, με τους άνεργους, με τους νέους
των ονείρων που ρυτίδιασαν πριν την ώρα
τους. Χτίζουμε σχέσεις ουσιαστικές, γιατί
τα κινήματα θα υπάρχουνε, άσχετα από
τις αλλαγές των διαχειριστών του συστή-
ματος. Τα κινήματα των από τα κάτω, για
τα δικαιώματα των εργαζόμενων ενάντια
στις απολύσεις, των άνεργων για δουλειά,
των εργαζόμενων της γαλέρας για αμοιβή
και ασφάλιση, για ανθρώπινες συνθήκες
δουλειάς. 

Ναι, χρειάζεται την “Εργατική Αλληλεγ-
γύη'' το κίνημα. Γιατί ενημερώνει από τη
σκοπιά της εργατικής τάξης και των συμ-
φερόντων της. Γιατί έχει σταθερό πολιτικό
πρόσημο. Γιατί δίνει ουσία στον παλμό
των γεγονότων όπου γής, όπου καταπιε-
σμένος σηκώνει κεφάλι και διεκδικεί. Γιατί
κάνει θέμα της την απόλυση της εργαζό-
μενης στον ΑΒ, κάνει θέμα της τη μαρτυ-
ρική Ουκρανία, τη Συρία και την Παλαιστί-
νη και τους βασανισμένους λαούς τους.
Γιατί είναι όργανο αγώνα στα σωματεία,
στο δρόμο, στα Πανεπιστήμια, στα κινήμα-
τα κατά του φασισμού και των εκτρωματι-
κών πολιτικών σχηματισμών του. 

Γιατί η “αντικειμενικότητά” της είναι
σταθερά στρατευμένη, έχει χρώμα και
άποψη. Η είδηση στην “Εργατική Αλληλεγ-
γύη” δίνει το χώρο της στην τάξη και στο
μέλλον της. Στην τάξη που αγωνίζεται,
στην τάξη που αγωνιά, στην τάξη που κα-
ταπιέζεται και που τελικά θα νικήσει. 

Ράνια Νενεδάκη 
δημοτική σύμβουλος με το 

“Κίνημα στην Πόλη του Ζωγράφου”

Πανό από το αντιρατσιστικό - αντιφασιστικό συλλαλητήριο στις 21 Μάρτη στην Ομόνοια. To πανό είναι έργο της Εύας Μπέη.

Γυρίστε στη σελίδα 4
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Σ
την αρμόδια επιτροπή της
Βουλής συζητείται αυτές τις
ημέρες το νομοσχέδιο για

την επαναλειτουργία της ΕΡΤ.

Είδαμε πρώην συναγωνιστές και
νυν βουλευτές συγκινημένοι να ει-
σηγούνται αυτό το νομοσχέδιο,
που όμως απέχει πολύ από αυτό
για το οποίο παλέψαμε.

Η αλήθεια είναι πως σχεδόν δύο
χρόνια δεν παλέψαμε μόνο για να
πάρουμε πίσω τις δουλειές μας και
να ανοίξει κάτι που να έχει το όνο-
μα της ΕΡΤ. Δεν ήμασταν οι «κολλη-
μένοι» με το όνομα ή με τις θέσεις.

Γι’ αυτό και η μόνη ικανοποίηση
που αντλούμε από αυτό το νομο-
σχέδιο, είναι αυτή του πρώτου βή-
ματος. Χρειάζεται πολλά ακόμα για
να νιώσουμε ότι δικαιώνεται ο αγώ-
νας μας.

Παλέψαμε για να μην παύσει ή
συρρικνωθεί καμία δημόσια παρο-
χή, και άρα θέλουμε την ΕΡΤ στο
μέγεθος που είχε και με παρεχόμε-
νο προϊόν πολύ καλύτερο, που να
εξυπηρετεί τις ανάγκες της κοινω-
νίας, να είναι η φωνή της, όπως κά-
νουμε σχεδόν δύο χρόνια τώρα.

Παλέψαμε μαζί με άλλους κλά-
δους για να γυρίσουν όλοι οι εργα-
ζόμενοι στις δουλειές τους. Πώς
μπορούμε να γυρίσουμε εμείς και
να δουλέψουμε με εκείνους που
προπαγάνδιζαν μέχρι χθες τις επι-
λογές των μνημονιακών κυβερνή-
σεων για απολύσεις, προκειμένου
«να πάει η χώρα μπροστά».

Πολλά σημεία του νομοσχεδίου
καταδεικνύουν την άγνοια των συν-
τακτών του για όσα παλέψαμε και
για όσα πετύχαμε. Κι αυτό μακραί-
νει το δρόμο μας περισσότερο. Εί-
ναι σίγουρο ότι τώρα, με μεγαλύτε-
ρη λύσσα, θα πρέπει να παλέψου-
με για να επιβάλλουμε τα κεκτημέ-
να του αγώνα μας, να επιβάλλουμε
τη δικαίωσή του.

Πρώτος σταθμός μας θα είναι η
Πρωτομαγιά. Θα βρεθούμε στο
δρόμο μαζί με όσους παλεύαμε το
προηγούμενο διάστημα, αλλά και
όλους τους εργαζόμενους να απαι-
τήσουμε να ανοίξει η ΕΡΤ αλλά και
τα νοσοκομεία που έκλεισαν, να
μην περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις,
να γυρίσουν όλοι οι απολυμένοι πί-
σω στις δουλειές τους, να απαιτή-
σουμε Υγεία, Παιδεία και δουλειά
για όλους.

Ειρήνη Φωτέλλη
εργαζόμενη ΕΡΤ

Στάση εργασίας και συγκέντρωση
στο υπουργείο Εργασίας πραγματο-
ποίησε τη Δευτέρα 6/4, το Σωματείο
Μισθωτών Τεχνικών, που αφορούσε
τα ασφαλιστικά δικαιώματα του κλά-
δου. Σε ανακοίνωσή τους καταγγέλ-
λουν τη συνεχιζόμενη τακτική να
χρησιμοποιούνται αποθεματικά τα-
μείων και οργανισμών για την εξυπη-
ρέτηση του χρέους.

“Η ίδια λογική, η λογική που ανα-

παράγει την πεπατημένη των πολιτι-
κών επιλογών του προηγούμενου
διαστήματος υπάρχει και στο ζήτημα
της διαχείρισης των αποθεματικών
των ταμείων. Η ληστεία των αποθε-
ματικών των ταμείων διαμέσου της
ανακεφαλαιοποίησης της τράπεζας
Αττικής παραμένει, παρά το γεγονός
ότι ήδη στην μαύρη τρύπα της τρά-
πεζας Αττικής έχουν χαθεί περισσό-
τερα από 400 εκατ. Ευρώ. Αντί να γί-
νεται συζήτηση για την ανάκτηση

των απωλειών των ταμείων από το
PSI και από την τράπεζα Αττικής, γί-
νεται ένα επιπλέον βήμα! Η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θέτει τα διαθέσιμα
των δημοσίων οργανισμών και των
ταμείων στη διαχείριση του ΟΔΔΗΧ
(Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου
Χρέους), προκειμένου να αποπληρώ-
σει τις δόσεις των δανείων σε ΔΝΤ
και ΕΚΤ διαμέσου εσωτερικού δανει-
σμού” αναφέρει.

Τ
ο Σάββατο 4 Απριλίου 2015
πραγματοποιήθηκαν οι εργα-
σίες της Τακτικής Γενικής Συ-

νέλευσης της Ένωσης Συντακτών
Περιοδικού-Ηλεκτρονικού Τύπου
(ΕΣΠΗΤ). Παρόντα 245 μέλη που άλ-
λα περισσότερο κι άλλα λιγότερο -
έως καθόλου- συμμετείχαν στην συ-
ζήτηση που πραγματοποιήθηκε. 

Από αυτούς οι περισσότεροι ψήφι-
σαν την έγκριση του προϋπολογι-
σμού για το 2015, τον οικονομικό
απολογισμό του 2014 και την εξου-
σιοδότηση της Γ.Σ. προς το Δ.Σ. της
ΕΣΠΗΤ για κήρυξη στάσεων εργα-
σίας και απεργιακών κινητοποιήσε-
ων. Επίσης, ομόφωνα εγκρίθηκε ψή-
φισμα, με βασικό αίτημα την αποκα-
τάσταση των αδικιών και των τερά-
στιων ανισοτήτων που επιβληθήκαν
με τα μνημόνια στον κλάδο.

Από το σύνολο σχεδόν των ομιλη-
τών, αυτό που έβγαινε ως κοινή συνι-
σταμένη ήταν πως, όσο η κατάσταση
στο κλάδο συνεχίζει να είναι τραγική,
να μην περιορίζεται η ανάγκη τέτοιων
συζητήσεων στο πλαίσιο της υποχρε-
ωτικής μίας Τακτικής Γενικής Συνέ-
λευσης τον χρόνο, αλλά να διοργανώ-
νεται συχνότερα, ώστε να βοηθήσει
τόσο τον κόσμο όσο και την ίδια την
Ένωση να διεκδικήσει περισσότερα,
ξεπερνώντας τον σημερινό της ρόλο.
Αφ’ ενός εκείνον του δικηγόρου και

νομικού συμβούλου για τα μέλη της,
που βιώνουν όλες τις συνέπειες της
διάλυσης των επαγγελματικών και μι-
σθολογικών τους δικαιωμάτων και αφ’
ετέρου του παρόχου επιδομάτων αλ-
ληλεγγύης, εξαιτίας της αντικειμενικά
μεγάλης ανάγκης που υπάρχει.

ΕΡΤ

Η συζήτηση άνοιξε όμως και για το
ζήτημα του επικείμενου ανοίγματος
της ΕΡΤ. Ο Πέτρος Πομόνης από την
ΕΡΑ Ζακύνθου, δήλωσε σχετικά:
«δεν θέλουμε απλώς να αλλάξει η
ταμπέλα και η ΝΕΡΙΤ να γίνει ΕΡΤ
εξακολουθώντας όμως να πατά στις
ίδιες ράγες, δηλαδή ενός μνημονια-
κού καναλιού, που ξεφτίλισε κάθε έν-

νοια στοιχειώδους αντικειμενικής
ενημέρωσης, αποτελώντας παραμά-
γαζο του Μαξίμου. Άρα λοιπόν οι δη-
μοσιογραφικές Ενώσεις όπως και η
Ομοσπονδία θα πρέπει να έχουνε λό-
γο και όχι να μένουν αμέτοχες, στη-
ρίζοντας τον αγώνα τόσων μηνών
των εργαζομένων της ΕΡΤOpen. Ού-
τε να συρρικνωθεί η ΕΡΤ επ’ ωφελεία
των ισοσκελισμένων προϋπολογι-
σμών που βάζει μπροστά η κυβέρνη-
ση. Η ΕΡΤ θα πρέπει να δουλέψει με
όλες τις δομές της και για να συμβεί
αυτό χρειάζεται πρόσληψη των αλ-
ληλέγγυων και νέου προσωπικού με
ΣΣΕ».

Πάνος Κατσαχνιάς

Στα 14.100 ευρώ ανέβηκε ο δείκτης της οικονομικής
εξόρμησης της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 6.900
ευρώ που συγκεντρώθηκαν τη βδομάδα που πέρασε.
Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες και τους συντρό-
φους για τις προσωπικές τους ενισχύσεις: Γιάννης Τ.
1000, Αποστόλης Λ. 500, από 50 ευρώ Νίκος Δ., Λευ-
τέρης Α., Γιώργος Τ., Μαριάννα Θ., Χρήστος Α., από
40 ευρώ Βαγγέλης Κ., Νίκος Φ., Κώστας Β., Γιάννης
Π., από 30 ευρώ Χρήστος Θ., Μαργαρίτα Π., Νίκος Χ.,
από 25 ευρώ Βασίλης Κ., Γιάννης Κ., Κατερίνα Τ., Σε-
βαστή Γ., από 20 ευρώ Μαρίνος Π., Μάνος Κ., Δάνος
Π., Φίλλιπος Κ., Γιάννης Π., Τόνια Α., Χρύσα Κ., Χρή-
στος Μ., Ιωάννα Π., Μύρωνας Μ., Αλέξανδρος Π., Βάϊ-
ος Χ., Μαρία Κ., Ντίνα Π., Κώστας Π., Μάνος Γ., Γιώρ-

γος Π., Αγγελική Β., Ηλίας Α., από 15 ευρώ Ευκλείδης
Μ., Κέλυ Γ., Παναγιώτης Π., Πέτρος Μ., Κώστας Γ.,
από 10 ευρώ Διοτίμα Χ., Βάσω Α., Μαρία Ρ., Λάζαρος
Μ., Έφη Ζ., Αποστόλης Θ., Γιωργος Κ., Παναγιώτα Ε.,
Βασίλης Μ., Δήμητρα Τ., Γιώργος Σ., Γιάννης Σ., Μυρ-
τώ Μ., Νικηφόρος Π., Θάλεια Γ.

Ευχαριστούμε επίσης όσους και όσες γράφτηκαν
συνδρομητές στην εφημερίδα Χρύσα Γ., Γιώργος Α.,
Χαρίτα Μ., Βασιλική Π. και Γιώργος Τ., καθώς και τα
σωματεία που ανανέωσαν τη συνδρομή τους: ΓΣΕΕ,
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, Σωματείο Εργα-
ζόμενων Ελληνικά Πετρέλαια, ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΟΤΟΕ Β. Ελ-
λάδας, Σύλλογος Υπαλλήλων Τράπεζας Αττικής, ΣΥ-
ΠΕΤΕ –ΠΠ ΕΘΝΑΚ. 

Στάση εργασίας και παρά-
σταση διαμαρτυρίας στην επό-
μενη συνεδρίαση της Συγκλή-
του του ΕΚΠΑ, αποφάσισε ο
σύλλογος Εργαστηριακού Δι-
δακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ)
του Πανεπιστημίου Αθηνας.

Όπως λένε οι εργαζόμενοι, η
διοίκηση του ΕΚΠΑ προσπαθεί
να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις
που έχουν δημιουργηθεί με τη
διαθεσιμότητα 400 διοικητικών
υπαλλήλων, βάζοντας διδακτι-
κό προσωπικό να υποκαταστή-
σει τα καθήκοντα των διαθέσι-
μων. 

“Επί Φορτσάκη αποφασίσα-
νε παρανόμως να γίνουμε ερ-
γαζόμενοι λάστιχο” δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη η
Ιωάννα Λούβρου, μέλος του
ΔΣ του Συλλόγου ΕΔΙΠ. “Αυτό
το πράγμα πρέπει να ανακλη-
θεί. Είμαστε διδακτικό προσω-
πικό. Δεν έχουν δικαίωμα να
μας βάζουν να καλύπτουμε
εμείς τις ελλείψεις που έχουν
δημιουργηθεί. Αντίθετα διεκδι-
κούμε να επιστρέψουν οι δια-
θέσιμοι και να γίνουν κι άλλες
προσλήψεις. Οι εύκολες λύ-
σεις στις πλάτες μας δεν θα
περάσουν. Δώσαμε μια μεγάλη
απεργιακή μάχη για τρισήμιση
μήνες και πρέπει επιτέλους να
υλοποιηθούν οι εξαγγελίες για
επιστροφή των συναδέλφων.
Λέμε όχι στο να υποκαταστή-
σουμε τα καθήκοντά τους και
σαν αλληλεγγύη στους διοικη-
τικούς και ενάντια στην ίδια
την υποβάθμιση του πανεπι-
στημίου”. 

Όπως ανακοίνωσε, στην κι-
νητοποίηση θα συμμετέχει και
ο Σύλλογος Διοικητικού Προ-
σωπικού του ΕΚΠΑ.

EΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΕΚΠΑ

Στάση
εργασίας

ΕΣΠΗΤ Μπορούμε να νικάμε

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Κάτω τα χέρια από τα αποθεματικά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ Στόχος 120.000€

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΤ
«Απέχει πολύ
από αυτό 
για το οποίο
παλέψαμε»

Συνέλευση της ΕΣΠΗΤ στο κτήριο της ΕΣΗΕΑ, 4/4/15
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Μαζική ήταν η συμμετοχή στη 48ωρη
απεργία που πραγματοποίησε 2 και 3
Απρίλη, το σωματείο εργαζομένων στη
Forthnet – Netmed. 

Όπως μάλιστα καταγγέλει το σωμα-
τείο, έγινε ολόκληρη προσπάθεια γα το
σπάσιμο της απεργίας από τη μεριά
της εργοδοσίας, χωρίς επιτυχία. 

“Team leader με αμάξια που πήγαιναν
από κτίριο σε κτίριο προσπαθώντας να
γκρουπάρουν τους εργαζόμενους ενάν-
τια στο σωματείο και την περιφρούρηση
της απεργίας. Προϊστάμενοι που μπρο-
στά στις εισόδους τρομοκρατούσαν
τους εργαζόμενους. Ακόμη και ότι «θα
καταρρεύσει ο ελληνικός τουρισμός»
λόγω της απεργίας ακούστηκε!” λένε οι
εργαζόμενοι. 

Διεκδίκηση των απεργών είναι να μη χα-
θεί καμιά θέση εργασίας, να επαναπροσ-
ληφθούν άμεσα οι απολυμένοι, να σταμα-
τήσουν οι απολύσεις και οι συνδικαλιστι-
κές διώξεις. Ταυτόχρονα διεκδικούν την
υπογραφή Επιχειρησιακής Σύμβασης Ερ-
γασίας, να προσληφθούν από τη Forthnet
όλοι οι επενοικιαζόμενοι συνάδελφοι, να
μετατραπούν οι συμβάσεις ορισμένου
χρόνου σε αορίστου για όλους τους ερ-
γαζόμενους, ανθρώπινες συνθήκες εργα-
σίας, μισθούς και δικαιώματα με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες των εργαζομένων,
καθώς και να παρθούν τα απαραίτητα μέ-
τρα υγιεινής και ασφάλειας. 

Πακέτο απολύσεων με τη μορφή “εθε-
λούσιων αποχωρήσεων” καταγγέλουν οι
εργαζόμενοι της Χαλυβουργικής. Μάλιστα
οι απολύσεις ανακοινώθηκαν από την ερ-
γοδοσία σε συνάντηση που πραγματοποί-
ησε με το σωματείο εργαζομένων, με θέμα
την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής
σύμβασης εργασίας. 

“Επιτέλους αυτό το γαϊτανάκι, του να
κρατά τους εργαζόμενους ομήρους και κα-
τά βούληση κάθε φορά να τους «εκτελεί»,
θα πρέπει άμεσα να σταματήσει” επισημαί-
νει το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτι-
κής Αττικής.

“Οφείλει η νέα κυβέρνηση που ο λαός
ανέδειξε να παρέμβει άμεσα σύμφωνα
με τις προεκλογικές της εξαγγελίες και
που μέρος αυτών ήταν να σταματήσει
αυτές τις ορέξεις των εργοδοτών, δηλα-
δή να αντιμετωπίζουν κατ’�αυτό τον τρό-
πο τους εργαζόμενους, ρίχνοντάς τους
στο άπατο βαρέλι της ανεργίας. Οι ερ-
γαζόμενοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς
θα απαντήσουν αναλόγως, υπερασπιζό-
μενοι το δικαίωμά τους στην εργασία.

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας – Δυτι-
κής Αττικής μαζί με το επιχειρησιακό σω-
ματείο θα αναλάβει όλες αυτές τις πρω-
τοβουλίες που σε κάθε περίπτωση θα
χρειαστούν για την άμεση ανάκληση της
απόφασης του εργοδότη” συμπληρώνει.

Μ
ε στάση εργασίας την Τρίτη
7/4 και μαζική συγκέντρωση
στο προαύλιο του νοσοκο-

μείου, συνέχισαν τις κινητοποιήσεις
οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Αγ.
Σάββας. Η Εργατική Αλληλεγγύη μί-
λησε με τον Κώστα Καταραχιά, πρό-
εδρο του Συλλόγου Εργαζομένων:

“Τελευταία λειτουργική κατάρ-
ρευση στον Αγ. Σάββα, πέρα από
το ακτινοθεραπευτικό και το παθο-
λογοανατομικό, είχαμε στο κυττα-
ρολογικό εργαστήριο όπου η πα-
ρουσία μόνο μιας παρασκευά-
στριας για όλο το νοσοκομείο έχει
οδηγήσει τη συναδέλφισσα σε
επαγγελματική εξουθένωση. Ξεκι-
νήσαμε λοιπόν ενημέρωση σε όλο
το νοσοκομείο για το τί συμβαίνει
στο συγκεκριμένο τμήμα. Η ίδια ει-
κόνα βέβαια υπάρχει σε πάρα πολ-
λά τμήματα του νοσοκομείου, που
διαλύονται λόγω των ελλείψεων. 

Πήραμε λοιπόν την πρωτοβου-
λία να κάνουμε στάση εργασίας
την Τρίτη 7/4, με συγκέντρωση στο

προαύλιο προκειμένου να ενημε-
ρώσουμε τον κόσμο που ερχόταν
στο νοσοκομείο. Η κινητοποίηση
είχε επιτυχία, ήταν μαζική και ακο-
λούθως έγινε συγκέντρωση των
εργαζομένων στο κυτταρολογικό
εργαστήριο, όπου αποφασίστηκε
να υπάρξει συγκεκριμένο ραντε-
βού μετά το Πάσχα, προκειμένου
να προχωρήσουμε σε απεργία
διαρκείας στο τμήμα, με κάλυψη
του Συλλόγου Εργαζομένων. 

Η προσπάθεια είναι να γενικεύ-
σουμε την κινητοποίηση σε κάθε

τμήμα του νοσοκομείου, καθώς οι
ελλείψεις είναι γενικευμένες. 

Πανυγειονομική απεργία
Πρόταση τόσο του σωματείου

μας όσο και του Συντονιστικού των
Νοσοκομείων, είναι όλα αυτά τα
ζητήματα πανελλαδικά, να καταλή-
ξουν σε μια πανυγειονομική απερ-
γία το αμέσως επόμενο διάστημα,
για να κλιμακώσουμε την πίεση πά-
νω στη νέα ηγεσία του υπουργείου
Υγείας, ώστε να βρεθούν τα χρή-
ματα για τις ανάγκες της Υγείας κι

όχι των δανειστών. 
Ο υποσχέσεις που έδωσε η ηγεσία

του υπουργείου Υγείας, στη συνάν-
τηση με τα σωματεία των νοσοκομεί-
ων την περασμένη βδομάδα, δεν αρ-
κούν. Μας είπανε για 4500 προσλή-
ψεις. Οι ανάγκες όμως είναι πολλα-
πλάσιες. Μόνο στον Αγ. Σαββά λεί-
πουν 360 άτομα και μιλάμε για ένα
από τα 130 νοσοκομεία της χώρας.
Στον Ευαγγελισμό έχουν 1.400 εισα-
γωγές ασθενών στη γενική εφημε-
ρία. Ακόμα όμως κι αυτές οι προσλή-
ψεις είναι θολό το που θα πάνε, τί ει-
δικότητες και πότε. Ποιός μας λέει
ότι δεν θα καταλήξουν στις καλένδες
όπως τόσες άλλες υποσχέσεις; Γι'
αυτό πιστεύουμε ότι όπως με τον
αγώνα των υγειονομικών τους αναγ-
κασαμε να δίνουν υποσχέσεις για
προσλήψεις, με τη συνέχιση του
αγώνα, θα γίνουν οι υποσχέσεις
πράξη και θα διευρυνθούν ώστε να
σώσουμε τα νοσοκομεία μας”.   

Σ.Μ.

Σ
ε απεργιακό πρόγραμμα δρά-
σης κατέληξε η συνεδρίαση ης
Εκτελεστικής Επιτροπής της

ΠΟΕΔΗΝ, που πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 8/4.

Η Ομοσπονδία των εργαζόμενων
στα δημόσια νοσοκομεία προαναγ-
γέλει πανελλαδική πανυγειονομική
απεργία και συγκέντρωση έξω από
το υπουργείο Υγείας στα μέσα του
Μαΐου (μεταξύ 15-25/5), με την ημε-
ρομηνία να αναμένεται να προσδιο-
ριστεί μετά από συνεννόηση με
τους υπόλοιπους υγειονομικούς
συνδικαλιστικούς φορείς. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 24ωρη απεργία
την Πρωτομαγιά, αντιφασιστική στάση εργασίας
7:30πμ – 11:30πμ στις 20/4 και πορεία από το
γήπεδο της Προοδευτικής στα δικαστήρια των
Φυλακών Κορυδαλλού που δικάζονται οι χρυ-
σαυγίτες, καθώς και στήριξη των πρωτοβουλιών
που παίρνονται για επισχέσεις εργασίας προκει-
μένου να εξοφληθούν τα δεδουλευμένα.

Ταυτόχρονα η ΠΟΕΔΗΝ παροτρύνει τα πρωτο-
βάθμια σωματεία να προγραμματίσουν γενικές
συνελεύσεις και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας,
σε συνεργασία με τοπικούς φορείς για τη δια-
σφάλιση της Δημόσιας και Δωρεάν περίθαλψης.

Σχετικά με τη συνάντηση με τον υπουργό
Υγείας την προηγούμενη εβδομάδα, η ΠΟΕ-
ΔΗΝ σχολιάζει μεταξύ άλλων: 

“Η κυβέρνηση συμφώνησε με τους δανειστές
να εφαρμόσει, τον υφιστάμενο προϋπολογισμό
του έτους 2015. Εξαιτίας αυτού δεν διαμορφώ-
νονται οι προϋποθέσεις ανάτασης του Εθνικού
Συστήματος Υγείας.

Οι πολίτες θα εξακολουθούν να βάζουν το χέ-
ρι βαθιά στη τσέπη και οι υπηρεσίες θα μετα-
τρέπονται βήμα – βήμα σε ανταγωνιστικές – αν-
ταποδοτικές.

Αν και βρισκόμαστε στο 4ο μήνα του έτους τα

Νοσοκομεία εμφανίζουν ήδη ελλείψεις σε βασικά
είδη, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό. Η αόρι-
στη δέσμευση του υπουργού Υγείας «ότι δεν θα
αφήσουμε τα Νοσοκομεία χωρίς χρήματα», όπως
χαρακτηριστικά είπε στη συνάντησή μας, δεν μας
καλύπτει. Διεκδικούμε γενναία αύξηση της χρημα-
τοδότησης με τροποποίηση του τρέχοντος προ-
ϋπολογισμού.

Μειωμένη χρηματοδότηση
Η πρωτοβάθμια περίθαλψη πληρώνεται από τις

τσέπες των ασφαλισμένων. Η χρηματοδότηση
του ΕΟΠΥΥ είναι 525 εκατ. ευρώ μειωμένη, σε
σχέση με τα προβλεπόμενα στο συστατικό του
νόμο (0,6% του ΑΕΠ). Πέρυσι οι πολίτες πλήρω-
σαν από την τσέπη τους 1 δις ευρώ για φαρμα-
κευτική δαπάνη, η οποία υπερδιαπλασιάστηκε
συνυπολογίζοντας την ιατρική περίθαλψη.

Η κατάργηση του 5ευρου εισιτηρίου για εξέ-
ταση στα εξωτερικά ιατρεία (20 εκατ. ευρώ)
από την Κυβέρνηση, που ήταν ένα από τα αιτή-
ματά μας, είναι θετικό μέτρο, δεν αντιστρέφει
όμως την κατάσταση της ιδιωτικοποίησης των
υπηρεσιών, αφού σήμερα η Πρωτοβάθμια Περί-
θαλψη πληρώνεται σχεδόν στο σύνολό της,
από τις τσέπες των πολιτών...

Εκφρασμένη είναι η θέση της
κυβέρνησης για διατήρηση της
ΕΣΑΝ Α.Ε. Η εν λόγω εταιρεία θα
διαχειρίζεται τους διαθέσιμους
πόρους των Νοσοκομείων, που
θα προέρχονται από την πώληση
των υπηρεσιών, αφού το κράτος
σταδιακά θα ξεφορτώνεται τη
δαπάνη.

Θα καθορίζει τη μισθολογική
πολιτική και θα έχει την αποκλει-
στική αρμοδιότητα να κλείνει «μη
ανταγωνιστικά» Δημόσια Νοσο-
κομεία, όπως αναφέρεται στο συ-
στατικό της νόμο, ενισχύοντας τα
ιδιωτικά επιχειρηματικά συμφέ-

ροντα...
Το προσωπικό αποδεκατίστηκε από τις αθρό-

ες συνταξιοδοτήσεις και τις μηδενικές προσλή-
ψεις τα τελευταία πέντε χρόνια.

Ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε 4.500 προσλή-
ψεις... Από την εξαγγελία των προσλήψεων και
έως την πρόσληψη, μεσολαβεί η προκήρυξη, η
ολοκλήρωση των διαδικασιών από το ΑΣΕΠ και η
έγκριση της πίστωσης (το πιο σημαντικό).

Η κυβέρνηση θα κριθεί την ημέρα της πρόσλη-
ψης. Εκτίμησή μας είναι ότι φέτος δεν θα ολο-
κληρωθεί καμία πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Θα προσληφθούν μόνο κάποιοι υπάλληλοι ορι-
σμένου χρόνο που είναι «μπαλώματα». Το σύστη-
μα θα επιδιώξει λύσεις εκ των έσω, με καταργή-
σεις υφιστάμενων δραστηριοτήτων (μέσω των εκ-
δόσεων νέων Οργανισμών) και ελαστικοποίηση
των εργασιακών σχέσεων...

Η κυβέρνηση απέκλεισε τα αιτήματά μας για
αύξηση των μισθών... Ετοιμάζει νέο σύστημα
αξιολόγησης με διαχωρισμό των υπαλλήλων και
καθιέρωση ατομικών μισθών. Θα αρνηθούμε τη
συμμετοχή μας με προκήρυξη Απεργίας – Απο-
χής. Θα κινηθούμε με βάση την Απειθαρχία –
Ανυπακοή”.

NOΣΟΚΟΜΕΙΑ Απεργιακό πρόγραμμα

AΓ. ΣΑΒΒΑΣ Η κατάρρευση δεν σταματά με υποσχέσεις

Forthnet
48ωρη απεργία

Χαλυβουργική
Όχι στις απολύσεις
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Σ
το Μουσείο στις 10πμ καλεί προσυγκέντρωση ο Συν-
τονισμός ενάντια στις Διαθεσιμότητες και τα Κλεισί-
ματα για την διαδήλωση της Πρωτομαγιάς με κεν-

τρικό σύνθημα «1η Μάη, ενάντια σε παλιά και νέα μνημό-
νια». 

Στο Μουσείο καλούν ακόμα (μέχρι τώρα) η ΠΟΣΠΕΡΤ,
το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών, ο Σύλλογος Έκτακτων
Αρχαιολόγων και ο Σύλλογος του Νοσοκομείου Άγιος Σάβ-
βας. Επίσης, από το Μουσείο θα ξεκινήσουν τα μπλοκ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της ΚΕΕΡΦΑ. 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οργανώνει εργατική συνέλευση «όπου θα
συζητηθεί η Πρωτομαγιά, τα μέτωπα πάλης του επόμενου
διαστήματος και ο προγραμματισμός για την παρέμβαση
στο εργατικό κίνημα» την Κυριακή 19 Απρίλη στις 11πμ
στα γραφεία της ΠΟΕ-ΟΤΑ (Καρόλου 24, πλατεία Καραϊ-
σκάκη). 

Ο Συντονισμός κυκλοφορεί ανακοίνωση στην οποία εξη-
γεί τη σημασία της φετινής πρωτομαγιάτικης διαδήλωσης.
Ανάμεσα σε άλλα αναφέρει: «Η φετινή απεργία και διαδή-
λωση για την Πρωτομαγιά είναι μεγάλος σταθμός για
όλους τους εργαζόμενους. Είναι το σημείο που θα ενώ-
σουμε τις φωνές και τις διεκδικήσεις μας, για να κερδίσου-
με όλα όσα παλεύαμε τα προηγούμενα χρόνια απέναντι
στις μνημονιακές κυβερνήσεις. Οι υπαναχωρήσεις της κυ-
βέρνησης και οι χιλιάδες "γκρίζες ζώνες", είναι η επιβεβαί-
ωση ότι η φετινή πανεργατική απεργία για την Πρωτομα-
γιά μπορεί και πρέπει να γίνει η αφετηρία για να ξανα-
βγούμε δυναμικά στο δρόμο.  

Η λίστα Βαρουφάκη αποτυπώνει όλους τους συμβιβα-
σμούς με τους δανειστές. Οι ιδιωτικοποιήσεις που είναι σε
εξέλιξη, σε ΟΛΠ, ΟΣΕ, αεροδρόμια θα ολοκληρωθούν και
θα γίνουν και άλλες. Οι περικοπές σε Παιδεία και Υγεία
συνεχίζονται. Οι προσλήψεις που είναι αναγκαίες για να
μην καταρρεύσουν τα νοσοκομεία και τα σχολεία θα γί-
νουν με βάση τον σχεδιασμό του Σαμαρά και όχι με βάση
τις ανάγκες μας. Οι αυξήσεις στους μισθούς και τις συντά-
ξεις, μεταφέρονται για το μέλλον. Η επιστροφή των απο-
λυμένων στις δουλειές τους γίνεται με καθυστερήσεις, και
απαράδεκτους συμβιβασμούς. (…) 

Αφετηρία

Δεν βάζουμε τις διεκδικήσεις μας «στο ψυγείο». Το ερ-
γατικό κίνημα με αφετηρία την Πρωτομαγιά θα ξαναβγεί
μαζικά στους δρόμους διεκδικώντας ότι θα ξηλώσουμε
άμεσα όλη την πολιτική των μνημονίων και δεν θα επιτρέ-
ψουμε την υλοποίηση νέων. Συνεχίζουμε τον αγώνα για να
ξαναγυρίσουν όλοι οι απολυμένοι στις δουλειές τους, χω-
ρίς «ναι μεν αλλά». Να ξανανοίξουν οι δομές οι υπηρεσίες,
τα νοσοκομεία και τα σχολεία που έκλεισαν. Να ξανανοί-
ξουν τα κλειστά εργοστάσια. Να κερδίσουμε πίσω μι-
σθούς, συντάξεις, συλλογικές συμβάσεις.

Ενδιάμεσος απεργιακός σταθμός είναι η διαδήλωση
στις 20 Απρίλη στο Κορυδαλλό την ημέρα που ξεκινάει η
δίκη των δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Ήδη η ΑΔΕΔΥ
και δεκάδες σωματεία καλούν σε στάση εργασίας 7.30πμ
έως 11.30πμ και συμμετοχή στο συλλαλητήριο στις 20
Απρίλη στις 8πμ στον Κορυδαλλό στο γήπεδο της Προ-
οδευτικής. Και όλοι μαζί ντόπιοι και μετανάστες συνεχίζου-
με στην απεργία της Πρωτομαγιάς, για να κάνουμε πράξη
το σύνθημα “εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι”.

Οργανώνουμε τη συμμετοχή των εργαζόμενων στην
Πρωτομαγιά ενάντια στη συνέχιση των μνημονιακών πολι-
τικών για να κερδίσουμε όλα όσα μας λεηλάτησαν οι προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις. Παίρνουμε την πρωτοβουλία για
να οργανώσουμε εκδηλώσεις, συζητήσεις, περιοδείες και
εξορμήσεις, σε όλους τους χώρους δουλειάς για την Πρω-
τομαγιά».

Νέκ. Δ.

Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Ξεκινήσα-
με από την πεζοπορία που έγινε από τη
Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, συνεχίσαμε
με την μηχανοκίνητη πορεία που έγινε
πέρσι στις 14/2, στήσαμε τα Κέντρα
Αγώνα πρώτα στην Κλαυθμώνος και με-
τά στην Καραγιώργη Σερβίας όπου μεί-
ναμε παρά τα χημικά και τώρα οργανώ-
σαμε το Καραβάνι Αγώνα και Αλληλεγ-
γύης. 

Συνεχίζουμε για να γυρίσουμε όλοι πί-
σω στις θέσεις μας. Ναι μεν πετύχαμε
να υπάρχει ως θεσμός αυτός του Σχολι-
κού Φύλακα, αλλά τίποτα δεν έχει τελει-
ώσει. Ακόμα και για αυτό κρατάμε μικρό
καλάθι μέχρι να το δούμε να υλοποιεί-
ται. Θα είμαστε στο δρόμο μέχρι να βγει
το νομοσχέδιο να δούμε ότι όλοι οι Σχο-
λικοί Φύλακες γυρνάμε πίσω. Χτες βρά-
δυ (σ.σ Δευτέρα του Πάσχα) ήμασταν
στο Κέντρο Αγώνα, εκεί γιορτάσαμε,
τσουγκρίσαμε τα αυγά μας. 

Η φετινή εργατική Πρωτομαγιά έχει
μεγαλύτερη σημασία από όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια. Χρειάζεται να είμαστε
όλοι παρόντες. Πρέπει να δώσουμε το
στίγμα ότι κάτι αλλάζει. Ναι μεν τόσα
χρόνια παλεύαμε να ανατρέψουμε τις
κυβερνήσεις που υπήρχαν, τώρα έγινε η
αλλαγή, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι
τελειώσαμε. Υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο
άνεργοι. Εμείς δεν μπορούμε να αφή-
σουμε πίσω τους εργαζόμενους της
ΕΡΤ, τις Καθαρίστριες, τη ΒΙΟΜΕ, τα
Τσιμέντα Χαλκίδας, όλους όσους πα-
λεύαμε μαζί. Η Πρωτομαγιά είναι για
όλους τους εργάτες, πρέπει να είμαστε
όλοι εκεί. 

Αμαλία Οικονόμου
Σχολικοί Φύλακες

H Πρωτομαγιά μας βρίσκει σε ένα κρίσιμο σημείο. Το ερ-
γατικό κίνημα πρέπει να βγει δυναμικά και να τα διεκδικήσει

όλα πίσω. Γι’ αυτό ο γιορτασμός της Πρωτομαγιάς δεν είναι
επετειακός, αλλά αγωνιστικός. Να παλέψουμε για τις εργα-
σιακές σχέσεις, για τους μισθούς, για τις συντάξεις, για τις
απολύσεις, για τα κλειστά εργοστάσια. Όλα όσα έχουν σχέ-
ση άμεσα με τη ζωή των εργαζόμενων, για να ζήσουν καλύ-
τερα. Να βάλουμε μπροστά αυτές τις διεκδικήσεις. 

Και να διεκδικήσουμε ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτά
μπορούν να γίνουν πραγματικότητα. Με πρώτη τη διαγραφή
του χρέους, με το σπάσιμο των δεσμών που μας κρατάνε στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ, να γίνουν κρατικές οι τράπε-
ζες που οι εργαζόμενοι τις έχουν χρυσοπληρώσει με το αίμα
και τον ιδρώτα τους. Χρειάζεται ελπίδα και αποφασιστικότητα.
Κυρίως το δεύτερο, γιατί δεν περιμένουμε κάποιος άλλος να
κάνει κάτι για αυτά. Αποφασιστικότητα για να πάνε τα πράγ-
ματα προς τα εκεί που θέλουμε και εκεί που πρέπει, προς
όφελος αυτών που δουλεύουμε και στηριζόμαστε στις δικές
μας δυνάμεις. 

Το μήνυμα βέβαια της Πρωτομαγιάς είναι και διεθνιστικό.
Δεν μπορεί να είναι αλλιώς αφού βλέπουμε τι γίνεται με τον
πόλεμο που βρίσκεται κοντά στην περιοχή μας, αλλά και
τους υπόλοιπους λαούς που παλεύουν ενάντια σε μέτρα
όπως και εμείς. 

Βασίλης Συλαϊδής, Σωματείο εργαζόμενων Ιντρακόμ

Οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του Υπουργείου Πολιτισμού
έκαναν συνέλευση πριν το Πάσχα που πήγε πολύ καλά. Στη
συνέλευση πήγε κόσμος που είχε να εμφανιστεί καιρό, ενώ
γράφτηκαν και νέα μέλη. Μαζεύτηκαν πολλά χρήματα από
συνδρομές πράγμα που δείχνει ότι οι εργαζόμενοι συσπειρώ-
νονται στο σωματείο, ενδιαφέρονται να το δυναμώσουν και να
το στηρίξουν. 

Βγήκε κάλεσμα για την Πρωτομαγιά στο Μουσείο. Το ίδιο
προσπαθούμε να κάνουμε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι. Να
είμαστε όλοι μαζί, συμβασιούχοι και αορίστου χρόνου. Προ-
σπαθούμε να βάλουμε πίεση στα πρωτοβάθμια σωματεία όσο
και στην Ομοσπονδία να κινηθούν. 

Η φετινή Πρωτομαγιά πέρα από το συμβολικό της χαρακτή-
ρα, από τις θυσίες όσων έχουν χάσει τη ζωή τους για το 8ωρο,
έχει αξία να δείξουμε ότι ο κόσμος δεν έχει εφησυχάσει. Δεν το
χει βάλει κάτω, δεν έχει καταθέσει τα όπλα. Όλα αυτά που έχει
υποσχεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να γίνουν πράξη, έστω και αν κά-
ποια είναι μισά. Κι όχι μόνο αυτά, πρέπει να παλέψουμε για όλα
όσα έβαλε σαν αιτήματα η εργατική τάξη τα τελευταία χρόνια. 

Ταυτόχρονα, πρέπει να μάθουμε από τα ιστορικά παραδείγ-
ματα. Στην Ισπανία του 1936 μετά την πολύ πετυχημένη διαδή-
λωση της Πρωτομαγιάς ξέσπασε ένα μεγάλο κύμα απεργιών
και καταλήψεων που έφτασε μέχρι την επανάσταση.  

Aντώνης Φώσκολος
εργαζόμενος στο Υπουργείο Πολιτισμού

Ξεσηκωμός για την Πρωτομαγιά
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Λ
ίγες ημέρες πριν την έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής το
αντιφασιστικό κίνημα ετοιμάζεται να δώσει μέσα και έξω από
τις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού την ιστορική μάχη της

καταδίκης της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης. Μία μάχη που
θα κρίνει το μέλλον της φασιστικής απειλής στην Ελλάδα αλλά και
σε όλη την Ευρώπη, κόβοντας στους φασίστες τη δυνατότητα να
εμφανίζονται με την προβιά του νόμιμου πολιτικού κόμματος, κα-
θώς και την προοπτική να ξαναχτίσουν τα τάγματα εφόδου που
σκόρπισαν τον τρόμο στις γειτονιές όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Χιλιάδες κόσμος, συνδικάτα, φοιτητικοί σύλλογοι, δημοτικά συμ-
βούλια, κόμματα της αριστεράς, συλλογικότητες στις γειτονιές, άν-
θρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών, κοινότητες μεταναστών, κι-
νήσεις LGBTQ, κινήσεις ατόμων με αναπηρία, κάθε ένας και καθε-
μία που παλεύει για ελευθερία, δημοκρατία και δικαιοσύνη, αναμέ-
νεται να πολιορκήσουν τις δικαστικές φυλακές Κορυδαλλού, ενώ-
νοντας τη φωνή τους και τη δράση τους σε μία μεγάλη καμπάνια
που ξεκινά στις 20 Απρίλη και θα συνεχιστεί για ένα τουλάχιστον
χρόνο, με στόχο να φτάσουμε στην καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Μετά από δεκαετίες συγκάλυψης από τους κρατικούς μηχανι-
σμούς, με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και μετά τις αποφυλακίσεις
των ηγετικών στελεχών της αφού πέρασε το 18μηνο προφυλάκισής
τους, 69 βουλευτές, στελέχη και μέλη των ταγμάτων εφόδου της
Χρυσής Αυγής, θα κάτσουν στο εδώλιο, κατηγορούμενοι για φυσι-
κή και ηθική αυτουργία στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, στην
επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέραμα, την παραλίγο
δολοφονική εισβολή στο σπίτι Αιγύπτιων ψαράδων στο Πέραμα, κα-
θώς και για μία σειρά επιθέσεις και ξυλοδαρμούς των ταγμάτων
εφόδου σε μετανάστες και αγωνιστές αντιφασίστες. 

Δύναμη
Η έναρξη της δίκης αναδεικνύει τη δύναμη της δράσης του αντιφα-

σιστικού και αντιρατσιστικού κινήματος που ιδιαίτερα μετά τη δολοφο-
νία Φύσσα το Σεπτέμβρη του 2013, βγήκε κατά χιλιάδες στους δρό-
μους, τους έβαλε στην απομόνωση και τους έστειλε τελικά στη φυλα-
κή, αναγκάζοντας την τότε συγκυβέρνηση να σπάσει την ασυλία που
τους παρείχε και μαζί με τους εργατικούς αγώνες έπαιξε καθοριστικό
ρόλο για να στραφεί η πλειοψηφία του κόσμου προς την Αριστερά. 

Όμως ακόμα και μετά τις αποκαλύψεις για την εγκληματική δράση
αυτής της ναζιστικής συμμορίας η προστασία που απολαμβάνουν από
τον κρατικό μηχανισμό δεν σταμάτησε. Από τη μία, η δικαστική εξου-
σία καθυστέρησε να ορίσει τη δίκη και από την άλλη, επέλεξε να γίνει
μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού, βάζοντας εμπόδια στη δράση του
αντιφασιστικού κινήματος και στην δημοσιότητα της  ίδιας της δίκης.

Γι' αυτό, ένα βασικό αίτημα του αντιφασιστικού κινήματος, είναι
παράλληλα με την έναρξη της δίκης στον Κορυδαλλό να ετοιμάζε-
ται η αίθουσα του Εφετείου Αθηνών για να συνεχιστεί εκεί, χωρίς
αναβολές και καθυστερήσεις. Διεκδικούμε την απόλυτη δημοσιότη-
τα της δίκης για να αναδειχθούν και να ξηλωθούν οι προστάτες της
Χρυσής Αυγής στα επιτελεία της αστυνομίας, του στρατόυ, στη Δι-
καιοσύνη, στα εφοπλιστικά γραφεία και να σπάσουμε την ψεύτικη
ναζιστική προπαγάνδα του δήθεν “αντισυστημικού κόμματος”. 

Επιπλέον διεκδικούμε να διακοπεί κάθε κρατική επιχορήγηση
στη Χρυσή Αυγή. Είναι πρόκληση το γεγονός ότι οι Χρυσαυγίτες
παρόλο που είναι κατηγορούμενοι εξακολουθούν να απολαμβάνουν
μία σειρά προνόμια. Όπως καταγγέλλει ο Θανάσης Καμπαγιάννης,
από τους Δικηγόρους της Πολιτικής Αγωγής του αντιφασιστικού κι-
νήματος στη δίκη της Χρυσής Αυγής: “Οι Χρυσαυγίτες θα έχουν
100 με 200 δικηγόρους. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι επιστημονι-
κοί συνεργάτες βουλευτών της Χρυσής Αυγής, με αποτέλεσμα να
πληρώνονται από τον προϋπολογισμό της Βουλής, γιατί αυτά τα
προνόμια δεν έχουν κοπεί. Δηλαδή η Βουλή και ο δημόσιος προ-
ϋπολογισμός θα τους πληρώνει προκειμένου να είναι παρόντες στη
δίκη, τη στιγμή μάλιστα που δεν υπάρχει Νομική Βοήθεια στα θύμα-
τα της βίας της Χρυσής Αυγής”. 

συνέχεια στη σελίδα 8

170μετανάστες από την Αφρική
και τη Μέση Ανατολή, ανάμε-

σα τους γυναίκες και παιδιά, που ναυά-
γησαν στην Γαύδο την προηγούμενη
εβδομάδα, παρολίγο να πληρώσουν με
την ίδια τους τη ζωή την πολιτική της
Ευρώπης Φρούριο και των κλειστών
συνόρων

“Ένα χρόνο μετά την υπόθεση των
345 Συρίων προσφύγων στα Χανιά,
όπου αρκετοί από αυτούς μαζί με τις
οικογένειες τους συνεχίζουν να βρί-
σκονται εγκλωβισμένοι στα Χανιά,  βλέ-
πουμε να επαναλαμβάνεται η ίδια ιστο-
ρία”, αναφέρει ανακοίνωση της Δημοτι-
κής Κίνησης “Ανταρσία στα Χανιά”.
“Άνθρωποι κυνηγημένοι από τη φτώ-
χεια, την καταπίεση και τους πολέμους
που δημιουργούν οι ιμπεριαλιστικές
πολιτικές στις οποίες είναι συνένοχες
και οι ελληνικές κυβερνήσεις των προ-
ηγούμενων ετών με την παραχώρηση
της βάσης της Σούδας και τις συμμε-

τοχές σε αποστολές στρατευμάτων κα-
τοχής, έρχονται αντιμέτωποι με την
αβεβαιότητα. Δεν μας καθησυχάζουν
οι υποσχέσεις ότι οι μετανάστες θα
αφεθούν ελεύθεροι για να επιλέξουν
πως θα συνεχίσουν την πορεία τους,
οι προηγούμενες εμπειρίες και η αλλη-
λέγγυα πολιτική προς το πιο κατατρεγ-
μένο τμήμα της εργατικής τάξης, τους
μετανάστες είναι ανύπαρκτη. Χωρίς
άσυλο και στέγη, χωρίς νομιμοποίηση
και χωρίς την κατοχύρωση των δικαιω-
μάτων των μεταναστών καμία πολιτική
δεν είναι εφικτή, ούτε αληθινή...   

Όχι στα χνάρια 
των προηγούμενων

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει απα-
ράβατο καθήκον να μην βαδίσει στα
χνάρια των προηγούμενων κυβερνήσε-
ων και εδώ και τώρα να αναλάβει τις
ευθύνες της απέναντι στους μετανά-
στες, στους πρόσφυγες αλλά και στο

αντιρατσιστικό κίνημα αντί να διεκδικεί
συμβιβασμούς με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση και να δημιουργεί συμμαχίες με το
κράτος-σφαγέα του Ισραήλ.

Η μόνη απάντηση σε αυτό το συνε-
χές έγκλημα και αντί της πρόσκαιρης
φιλανθρωπίας είναι η κατάργηση της
FRONTEX, σύνορα ανοιχτά για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, αν-
θρώπινοι και φιλόξενοι χώροι υποδο-
χής με πλήρη ιατροφαρμακευτική κά-
λυψη για την υγεία των μεταναστών
αντί να στοιβάζονται σε ακατάλληλους
χώρους όπως γήπεδα και αποθήκες,
να δοθεί άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες με πλήρη δυνατότητα να κα-
τευθυνθούν στη χώρα επιλογής τους.
Να ανοίξουν τα σύνορα και να σταμα-
τήσουν οι δολοφονίες στα κλειστά σύ-
νορα της ρατσιστικής Ευρώπης Φρού-
ριο, να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες,
άσυλο στους πρόσφυγες και ιθαγένεια
σε όλα τα παιδιά”.

Συνέντευξη τύπου για τη δίκη των ναζί της
Χρυσής Αυγής και το αντιφασιστικό συλλαλη-
τήριο 20 Απρίλη διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ,  την
Τετάρτη, 15 Απρίλη, στη 1μμ, στην Αίθουσα
Αντώνης Τρίτσης, του Πνευματικού Κέντρου
Δήμου Αθήνας.

Στη συνέντευξη θα μιλήσουν οι: Θανάσης
Καμπαγιάννης, Κώστας Παπαδάκης, Δημήτρης
Ζώτος, Κωνσταντίνος Σκαρμέας, πρωτοβουλία
Jailgoldendawn, δικηγόροι για την πολιτική
αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος (για την
υπόθεση των Αιγύπτιων ψαράδων), Ανδρέας
Τζέλλης, δικηγόρος οικογένειας Παύλου Φύσ-
σα, Τζαβέντ Ασλάμ, Πακιστανική Κοινότητα Ελ-
λάδος, Γιώργος Μακρυνός, εκπρόσωπος Δή-
μου Κορυδαλλού, δημοτικός σύμβουλος, Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δη-
μοτικός σύμβουλος Αθήνας, Λευτέρης Παπα-
γιαννάκης, πρόεδρος Συμβουλίου Ένταξης
Μεταναστών Δήμου Αθήνας, Δημήτρης Πολυ-
χρονιάδης, ΔΣ ΔΟΕ και μέλος συντονιστικού
ΚΕΕΡΦΑ, εκπρόσωποι του Δήμου Νίκαιας -
Ρέντη, της AΔΕΔΥ και Φοιτητικών συλλόγων.

Αντιπροσωπεία της κίνησης Unite Against Fascism (Ενωμένοι Ενάντια
στο Φασισμό) της Βρετανίας θα συμμετέχει στη συγκέντρωση και στην
πορεία την Δευτέρα 20 Απρίλη στις φυλακές Κορυδαλλού. 

Συγκεκριμένα μαζί μας θα είναι ο Weyman Bennet, ένας εκ των συν-
τονιστών του UAF και η Maz Saleem, κόρη του Μohammed Saleem, ο
οποίος δολοφονήθηκε από ναζιστή στο Μπέρμινχαμ. Επίσης την Κυ-
ριακή 19 Απρίλη, παραμονή της έναρξης της δίκης της Χρυσής Αυγής
στην Ελλάδα, μία σειρά αντιφασιστικών κινήσεων, ανάμεσά τους η UAF
καλούν συγκέντρωση αλληλεγγύης στο αντιφασιστικό κίνημα της Ελ-
λάδας, στο κεντρικό Λονδίνο.  

ΧΑΝΙΑ  Στο πλευρό των προσφύγων

ΞΕΚΙΝΑΕΙ 
ΜΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΧΗ

Συνέντευξη
Τύπου ΚΕΕΡΦΑ

Αντιπροσωπεία από τη Βρετανία

Σύνταγμα, 21 Μάρτη 2015

Κερατσίνι, ένας χρόνος από τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα
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ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ - 

Μ
ε πούλμαν και Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς ξεκινούν
από τα χαράματα της 20ης

Απρίλη καραβάνια αντιφασιστών
με τα πανό και τις σημαίες τους,
προκειμένου να  φτάσουν στις 8πμ
στο Γήπεδο Προοδευτικής και
στην πορεία που θα  γίνει στις δι-
καστικές φυλακές Κορυδαλλού.
Από την Τρίτη 14 Απρίλη μέχρι το
Σάββατο 18 Απρίλη περίπτερο της
ΚΕΕΡΦΑ έχει στηθεί στο Σύνταγ-
μα, όπου συγκεντρώνει αιτήσεις
συμμετοχής για τα πούλμαν και
μοιράζει υλικό που καλεί στην κινη-
τοποίηση της 20ης Απρίλη. 

Αμπελόκηποι:
Άγιος Σάββας, 7πμ

Εξάρχεια: Ομόνοια 7πμ 
(έξοδος μετρό Πειραιώς) 

Κυψέλη: πλ. Αμερικής, 7πμ

Πετράλωνα: ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Καλλιθέα: ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Κουκάκι-Ν. Κόσμος: 

Μετρό Συγγρού - Φιξ, 6.45πμ

Κεραμεικός-Κoλωνός: 

Μετρό Μεταξουργείο, 6.45πμ

Βριλήσσια: Μετρό
Δουκίσης Πλακεντίας, 6.30πμ

Αγία Παρασκευή: Μετρό 6.45πμ

Μαρούσι: ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Ν.Ηράκλειο: ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Ν.Ιωνία: ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Ν.Φιλαδέλφεια: ΗΣΑΠ, 6.45πμ

Βύρωνας: 
πλ.Αγίου Λαζάρου, 6.45πμ

Παγκράτι: Άλσος Παγκρατίου, 7πμ

Νέα Σμύρνη: πλατεία Ν. Σμύρνης
(στάση τραμ), 7πμ

Ελληνικό: Μετρό, 6.45πμ

Ηλιούπολη: Μετρό , 7πμ

Δάφνη: Μετρό, 7.10πμ

Ζωγράφου: πλ Γαρδένιας, 7πμ

Ιλίσια: Ούλωφ Πάλμε - Γρηγορίου
Αυξεντίου, 7πμ

Άνω Λιόσια: 

Προαστιακός Άνω Λιοσίων 6.45πμ

Ίλιον - Πετρούπολη: 
Θηβών - Λακιώτης 7πμ

Περιστέρι: 
Μετρό Ανθούπολη (Θηβών) 7πμ 

Αιγάλεω: 
Θηβών και Ιεράς Οδού 7πμ 

Έ
να ευρύ φάσμα αντιφασι-
στών, ανθρώπων των Γραμ-
μάτων και των Τεχνών, με-

ταναστών, εκλεγμένων της τοπικής
αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστών, ατό-
μων με αναπηρία, συγκαταλέγονται
στους μάρτυρες κατηγορίας που
έχει ορίσει η εισαγγελία αλλά και η
Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυ-
σής Αυγής. 

Μία από της πιο εμβληματικές φυ-
σιογνωμίες θα είναι αυτή του Μίκη
Θεοδωράκη που θα καταθέσει ως
μάρτυρας κατηγορίας στη δίκη της
Χρυσής Αυγής, μετά από συζήτηση
που είχε μαζί του ο γραμματέας του
ΚΚΕ Δ. Κουτσούμπας, προκειμένου
όπως ανακοίνωσε το ΚΚΕ «να συμβά-
λει στην αποκάλυψη της ναζιστικής
οργάνωσης και των εγκλημάτων».  

Στον αρχικό κατάλογο των 130
μαρτύρων που έχει ορίσει η εισαγ-
γελία περιλαμβάνονται ο πατέρας,
συγγενείς, φίλοι και αυτόπτες μάρ-
τυρες της δολοφονίας του Παύλου
Φύσσα. Επίσης ο  Εmbarak Αbouzid,
ο Αιγύπτιος ψαράς που απο τύχη
γλίτωσε το θάνατο μετά την εισβολή
της Χρυσής Αυγής στο σπίτι του στο
Πέραμα, αλλά και δεκάδες άλλοι με-
τανάστες θύματα επιθέσεων. Ο Τζα-
βέντ Ασλάμ, επικεφαλής της Πακι-

στανικής Κοινότητας, εκατοντάδες
μέλη της οποίας είχαν δεχτεί επιθέ-
σεις από τη Χρυσή Αυγή, καθώς και
ο Ναΐμ Ελγαντούρ πρόεδρος της
Μουσουλμανικής Ενωσης Ελλάδας.
Ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης πρό-
εδρος του συνδικάτου Μετάλλου
Πειραιά, ένα από τα θύματα της
σκληρής επίθεσης σε βάρος των με-
λών του ΠΑΜΕ στο Πέραμα. Οι δή-
μαρχοι Νίκαιας, Γιώργος Ιωακειμί-
δης και Αθήνας, Γιώργος Καμίνης, η
Βασιλική Κατριβάνου, βουλευτής, ο
Μάριος Λώλος πρόεδρος της Ενω-
σης Φωτορεπόρτερ, ο Δημήτρης
Ψαρράς δημοσιογράφος και συγ-
γραφέας. Επίσης ο Φώτης Ανδρεό-
πουλος, πρώην πρόεδρος του Ανοι-
χτού Σχολείου Μεταναστών Πειραιά

Η Πολιτική Αγωγή του Αντιφασι-
στικού Κινήματος έχει καλέσει ως
μάρτυρες τους δήμαρχους Κορυ-
δαλλού, Σταύρο Κασιμάτη και Κερα-
τσινίου, Χρήστο Βρεττάκο, τον πρό-
εδρο της ΠΟΣΠΕΡΤ Παναγιώτη Καλ-
φαγιάννη, τον συντονιστή της ΚΕΕΡ-
ΦΑ και δημοτικό σύμβουλο Αθήνας
Πέτρο Κωνσταντίνου, το διευθυντή
της Εργατικής Αλληλεγγύης Πάνο
Γκαργκάνα, το δημοσιογράφο Γιώρ-
γο Πίττα, τη δημοτική σύμβουλο Νί-
καιας-Ρέντη Κατερίνα Θωίδου, τον

πρώην δημοτικό σύμβουλο Πειραιά
Θανάση Διαβολάκη, τον ηθοποιό
Βασίλη Κουκαλάνι, τον Αντώνη
Ρέλλα από την Κίνηση Χειραφέτη-
σης ΑΜΕΑ «Μηδενική Ανοχή», τους
δικηγόρους Κώστα Τορπουζίδη και

Μπάμπη Κουρουνδή από τη Θεσ-
σαλονίκη και τους εκπαιδευτικούς
Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα
στα Χανιά, Σεραφείμ Ρίζο δημοτικό
σύμβουλο Χανίων και Τζεμαλή Μη-
λιαζήμ, δάσκαλο στην Ξάνθη.

Προσυγκεντρώσεις 
για τις 20 Απρίλη

Συνέχεια από τη σελίδα 7

Δεν πρέπει να αφήσουμε αυτά τα προνόμια να λειτουργήσουν ως εμπόδια
σε βάρος της διαδικασίας της δίκης. Η διαρκής κινητοποίηση, η παρουσία
μέσα και έξω από το χώρο διεξαγωγής της δίκης, η οικονομική στήριξη της
Πολιτικής Αγωγής, θα αποτελέσει τη μόνη δικλείδα ασφαλείας που θα εξα-
σφαλίσει ότι θα γίνει η δίκη βήμα καταδίκης των νεοναζί. Ότι θα ακουστεί η
φωνή των συγγενών του Παύλου Φύσσα, όλων των θυμάτων των ρατσιστι-
κών και φασιστικών επιθέσεων από τη δεκαετία του 90. Μπορεί το κατηγορη-
τήριο να λέει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση "τουλάχιστον
από το 2008", όμως και αυτό είναι κομμάτι της προσπάθειας να πέσουν στα
μαλακά, αφού η εγκληματική δράση της ξεκίνησε από το 1987, ξεκινώντας
τις ανοιχτές επιθέσεις από τις αρχές του ‘90, για τις οποίες υπάρχουν από το
1996 αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 

Μόνο με μια τέτοια καμπάνια, η δικαστική και ευρύτερα η κρατική εξουσία
θα αναγκαστούν, ακόμα και αν δεν το επιθυμούν, να άρουν τελειωτικά την
ασυλία που απολάμβαναν επί χρόνια οι χρυσαυγίτες και να κλείσουν τους
ηγέτες τους για πολλά χρόνια στη φυλακή. Γι' αυτόν το λόγο η 20η Απρίλη
χρειάζεται να αποτελέσει το μεγάλο σταθμό της έναρξης μίας τεράστιας
καμπάνιας που θα συνεχιστεί με τη στήριξη της Πολιτικής Αγωγής του αντι-
φασιστικού κινήματος, την εξασφάλιση πλατιάς δημοσιότητας στα ΜΜΕ, εκ-
δηλώσεις και παρεμβάσεις και διαρκή κινητοποίηση του αντιφασιστικού κινή-
ματος στις γειτονιές, τους χώρους δουλειάς και νεολαίας, απαιτώντας την
καταδίκη των νεοναζί. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα
αφήσουμε ποτέ ξανά τους νεοναζί να δημαγωγούν και να παριστάνουν την
«πατριωτική αντιπολίτευση». 

Μόνο έτσι μπορούμε  να αναγκάσουμε την ίδια την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να
γυρίσει την πλάτη στη ρατσιστική κληρονομιά και την υποκριτική εκστρατεία ισ-
λαμοφοβίας των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που παραμένει και στρώνει το δρόμο
στους φασίστες. Και να συνεχίσουμε, ενωμένοι ντόπιοι και μετανάστες ακόμα πιο
δυνατοί μέχρι να βάλουμε τέρμα στους εκβιασμούς, των «θεσμών» της ΕΕ και
των τραπεζιτών, να βάλουμε τέλος στη λιτότητα, το ρατσισμό και το φασισμό. 

Στην πρώτη γραμμή της μάχης για να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή θα
είναι η νεολαία. Παρά το γεγονός ότι η 20η Απρίλη θα είναι η πρώτη μέ-
ρα που θα ανοίξουν οι σχολές μετά τις διακοπές του Πάσχα, μία σειρά
από Γενικές Συνελεύσεις και ΔΣ φοιτητικών συλλόγων έχουν ήδη πάρει
αποφάσεις και καλούν στη συγκέντρωση και στην πορεία στις Φυλακές
Κορυδαλλού. Συγκεκριμένα αποφάσεις έχουν πάρει οι  Σύλλογοι: 

Χημικού, Μαθηματικού, Φυσικού, ΦΜΣ, Πολιτικού Νομικής, 

Παντείου, ΣΤΕΦ ΤΕΙ Πειραιά, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας, ΑΣΚΤ.      

Την ίδια μέρα και ώρα που θα ξεκινά η πορεία προς της δικαστικές
φυλακές Κορυδαλλού αντιφασιστικές συγκεντρώσεις θα πραγματο-
ποιηθούν σε πολλές άλλες πόλεις. Τα ραντεβού που έχουν οριστεί
τη Δευτέρα 20 Απρίλη είναι τα εξής:

Θεσσαλονίκη: Τσιμισκή 
και Αριστοτέλους, 9πμ
Γιάννενα: Περιφέρεια,9πμ
Πάτρα: Πλατεία Γεωργίου, 9πμ
Χανιά: Πλατεία Αγοράς, 9πμ

Ηράκλειο: Λιοντάρια, 9πμ
Ρέθυμνο: Τέσσερις Μάρτυρες, 9πμ
Ξάνθη: Κεντρική πλατεία, 8πμ
Βόλος: Άγιος Νικόλαος, 9πμ

Και στις άλλες πόλεις

Και οι φοιτητές

Και ο Μίκης Θεοδωράκης
στους μάρτυρες κατηγορίας
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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΦΑ ΑΠΕΡΓΙΑ

Κ
λιμακώνονται οι προετοιμα-
σίες των συνδικάτων για την
επιτυχία της αντιφασιστικής

στάσης εργασίας, της συγκέντρω-
σης και της πορείας στα δικαστήρια
του Κορυδαλλού τη Δευτέρα 20
Απρίλη oπότε ξεκινά η δίκη της Χρυ-
σής Αυγής. 

Στη μάχη της καταδίκης της ναζι-
στικής εγκληματικής συμμορίας
μπαίνει δυναμικά η ΑΔΕΔΥ που ανα-
κοίνωσε μέσα στη Μεγάλη Εβδομά-
δα την κήρυξη 4ωρης στάση εργα-
σίας από τις 7:30πμ έως τις 11:30
πμ για τη διευκόλυνση της συμμετο-
χής των εργαζομένων στο συλλαλη-
τήριο ενώ καλεί και στη συγκέντρω-
ση στη Γρ. Λαμπράκη και Χρ. Σμύρ-
νης (γήπεδο Προοδευτικής) στις
8πμ.

Για την καλύτερη οργάνωση της
κινητοποίησης έγινε σύσκεψη των
Ομοσπονδιών του Δημοσίου στα
γραφεία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 8
Απρίλη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν
αντιπρόσωποι από τη ΔΟΕ, την ΟΛ-
ΜΕ, την ΟΕΝΓΕ, την Ομοσπονδία
του υπουργείου Εσωτερικών, του
υπουργείου Ανάπτυξης, Εργασίας,
των Εργαζομένων στα Ασφαλιστικά
Ταμεία, την ΕΙΝΑΠ, τη Γ' ΕΛΜΕ Αθή-
νας και άλλα σωματεία και Ομο-
σπονδίες. 

Τη σύσκεψη άνοιξε εκ μέρους της
ΑΔΕΔΥ Κουτσιουμπέλης ο οποίος
τόνισε ότι: “Εμείς πιστεύουμε ότι
πρέπει να αρχίσει ταχύτατα η δίκη.
Θα θέλαμε να ήταν μαζί μας και το
ΠΑΜΕ. Ελπίζω και εύχομαι όλες οι
κινήσεις να συναντηθούμε έξω από
τις φυλακές Κορυδαλλού σε μία μα-
ζική αντιφασιστική εκδήλωση. Η
προσυγκέντρωση μας είναι Γρηγορί-
ου Λαμπράκη και Χρυσοστόμου
Σμύρνης. Αυτό πρέπει να το επικοι-
νωνήσουμε σε επίπεδο συνδικαλιστι-
κού κινήματος. 

Τιμωρία

Οι μεγάλες ομοσπονδίες μπορούν
να βάλουν πούλμαν και τα νοσοκο-
μεία της περιοχής μπορούν να φέ-
ρουν κόσμο, ούτως ώστε να γίνει
ένα μεγάλο συλλαλητήριο που θα
πιέσει πραγματικά, θα στείλει το μή-
νυμα ότι οι εργαζόμενοι δεν ξεχνά-
με, απαιτούμε την τιμωρία τους,
πρέπει να μπουν φυλακή γιατί η εγ-
κληματική τους δράση έχει αποκα-
λυφθεί”. 

Στη συνέχεια ο Γρηγόρης Καλο-
μοίρης, πρότεινε να γίνει απεύθυνση
στο υπουργείο Δικαιοσύνης διεκδι-
κώντας να μην γίνει η δίκη μέσα στις
φυλακές Κορυδαλλού. “Οφείλουμε
ως ΑΔΕΔΥ και ως Ομοσπονδίες να
κάνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγ-
ματα για να έχουμε μεγάλη συμμε-

τοχή στις 20 Απρίλη. Το ζήτημα είναι
τι δουλειά γίνεται σε κάθε χώρο για
να έχουμε ανταπόκριση. Να οργα-
νώσουμε συνελεύσεις, συσκέψεις,
συγκεντρώσεις, συνεντεύξεις μέχρι
την άλλη Παρασκευή”. 

“Το ότι δικάζεται η ηγεσία αυτής
της ναζιστικής οργάνωσης, είναι μια
ευκαιρία για το εργατικό κίνημα να
βγει μπροστά. Από αυτή την άποψη
αποφασίσαμε να καλέσουμε τις
Ομοσπονδίες όχι μόνο για να έχει
επιτυχία η 20 Απρίλη, αλλά για να
δούμε πώς η παρέμβασή μας θα
αποχτήσει πιο μόνιμο χαρακτήρα.
Θα πρέπει να γίνει συζήτηση στα
πρωτοβάθμια σωματεία, να είναι δη-
λαδή θέμα των γενικών συνελεύσε-
ων το πώς θα εμποδίσουμε τους φα-
σίστες”, τόνισε ο Παύλος Αντωνό-
πουλος. 

Την πρωτοβουλία της ΑΔΕΔΥ χαι-
ρέτησε στη συνέχεια ο Θανάσης
Καμπαγιάννης, από τους Δικηγό-
ρους της Πολιτικής Αγωγής στη Δί-
κη της Χρυσής Αυγής, ενημερώνον-
τας για την ίδια τη δίκη και τη σημα-
σία της. “Η υπόθεση αφορά τα συν-
δικάτα και από την πλευρά των δι-
καιωμάτων αλλά και από την καθαρά
συνδικαλιστική πλευρά. Η Χρυσή
Αυγή προσπάθησε να στοχοποιήσει
τα σωματεία του Πειραιά, προκειμέ-
νου να τα διαλύσει και να σπάσει τις
συλλογικές συμβάσεις”. Έκανε επί-
σης έκκληση για την οικονομική στή-
ριξη της πρωτοβουλίας των Δικηγό-
ρων της πολιτικής αγωγής και των
θυμάτων, εξηγώντας ότι “Οι δικηγό-
ροι της Χρυσής Αυγής είναι επιστη-
μονικοί συνεργάτες των βουλευτών
και πληρώνονται από τη Βουλή”. 

“Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε
τη δίκη σαν μία πολιτική μάχη που
θέλουμε να την κερδίσουμε”, είπε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ. “Θέλουμε μια διαρκή
κινητοποίηση που θα κρατήσει μίνι-
μουμ ένα χρόνο. Επιμένουμε στο ότι
δεν είναι νόμιμο κόμμα η Χρυσή Αυ-
γή και καλούμε όλους τους θε-
σμούς, το κοινοβούλιο, τους δή-
μους, τις περιφέρειες να το υπηρε-
τήσουν αυτό. Αυτό δεν είναι αυτο-
νόητο γιατί η Χρυσή Αυγή φοράει τη
προβιά του αντιμνημονιακού και αν-
τισυστημικού κόμματος και αυτό για
να το ξηλώσεις θέλει επίμονη προ-
σπάθεια. 

Σημείο καμπής

Σημείο καμπής αυτής της καμπά-
νιας είναι η δίκη της Χρυσής Αυγής
και γι' αυτό στείλαμε κάλεσμα στα
συνδικάτα όπως στην ΑΔΕΔΥ, την
ΠΕΝΕΝ, το Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά. Εκείνη τη μέρα θα υπάρχουν
25 προσυγκεντρώσεις που θα έρ-
θουν με πούλμαν και θα κάνουμε μία
πορεία χιλιάδων ανθρώπων. Ζητάμε
από την ηγεσία της ΑΔΕΔΥ και τα
συνδικάτα να είναι και μέσα στη δίκη
και έξω με τα πανό τους”. 

“Πήραμε ομόφωνη απόφαση από
το Δεκέμβρη σε μία μαζική συνέλευ-
ση να ζητήσουμε να οριστεί η δίκη
της Χρυσής Αυγής, εκτιμώντας ότι
υπήρχαν τακτικές και πολιτικές από
την τότε κυβέρνηση και από το δικα-
στικό σώμα να τους βγάλουν έξω”
είπε η Ντίνα Γκαρανέ από τη Γ' ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας. “Όταν προσδιορίστηκε
η δίκη, πήραμε την απόφαση για
στάση εργασίας, στείλαμε σε όλους

το κάλεσμα για τη συγκέντρωση στο
γήπεδο της Προοδευτικής και καλέ-
σαμε όλες τις ΕΛΜΕ και τις Ομο-
σπονδίες να συνταχθούν. Το εργατι-
κό κίνημα μπορεί να βάλει την πίεση
στην τωρινή κυβέρνηση να συγκρου-
στεί με το δικαστικό παρακράτος”.

“Εκπροσωπώ το σωματείο του
Αγίου Σάββα ως πρόεδρος των ερ-
γαζομένων και το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ που
έχουν πάρει απόφαση” είπε ο Κώ-
στας Καταραχιάς. “Η απόφαση της
ΑΔΕΔΥ να κηρύξει στάση εργασίας
στις 20 Απρίλη και να καλέσει στη
συγκέντρωση και στη διαδήλωση
έχει ενθουσιάσει ένα μεγάλο κομμά-
τι εργαζομένων. Γι' αυτό αποφασί-
σαμε σαν σωματείο να ναυλώσουμε
πούλμαν που θα ξεκινήσει στις 7πμ
από το νοσοκομείο”. 

“H ΑΔΕΔΥ θα πρέπει να ανοίξει
καμπάνια για τον κίνδυνο της φασι-
στικής απειλής. Με αφορμή τη δίκη,
που θα ζητάμε την καταδίκη τους,
να μην αφήσουμε να δημιουργηθεί
καμία παράταξη κανένας θύλακας
στους χώρους που εργαζόμαστε.
Κάποτε είχε βγάλει μία αφίσα η ΠΟΕ
ΟΤΑ, θα πρέπει η ΑΔΕΔΥ να βγάλει
υλικά και να δουλευτεί το θέμα στις
Ομοσπονδίες”, είπε ο εκπρόσωπος
της Ομοσπονδίας Ασφαλιστικών Τα-
μείων, Χ. Βαγενάς. 

“Χρειάζεται στις 20 Απρίλη η πλα-
τιά ενότητα μας να φανεί με πορεία.
Οι προσυγκεντρώσεις οφείλουν να
ενωθούν με τον κορμό της διαδήλω-
σης. Όταν δολοφονήθηκε ο Φύσσας
έκανε πολύ καλά η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕ-
ΔΥ που καλέσανε σε συγκέντρωση
και πορεία. Κάποιοι έμειναν στο Σύν-
ταγμα αλλά το ότι έφτασε η πορεία

στα κεντρικά γραφεία της Χρυσής
Αυγής, οδήγησε στην προφυλάκισή
τους”, είπε ο Χρίστος Αργύρης από
την Πενταμελή του Νοσοκομείου
Γεννηματάς. 

“Η αντιφασιστική δράση δεν είναι
μία μέρα έχει όμως κορυφαίες στιγ-
μές όπως η 20 Απρίλη”, είπε ο Κώ-
στας Πίττας από την Ομοσπονδία
υπουργείου Ανάπτυξης. “Τέτοιες
στιγμές θέλουν οργάνωση. Οι αφί-
σες που κυκλοφορούν έχουν πίσω
τους χρονικό διάστημα ενός μήνα.
Στο χώρο μου μαζί με πολλούς συ-
ναδέλφους του ΠΑΜΕ και του ΣΥΡΙ-
ΖΑ έχουμε δουλέψει και σήμερα συ-
ζητάμε να κάνουμε προσυγκέντρω-
ση στο υπουργείο για να πάμε στη
συγκέντρωση και στην πορεία. Δεν
θα πάμε χύμα έξω από τα δικαστή-
ρια αλλά οργανωμένα, με πορεία”. 

Απόφαση

Για την απόφαση της Ομοσπον-
δίας ότι συντάσσεται με την ΑΔΕΔΥ
στη στάση εργασίας, την συγκέν-
τρωση και διαδήλωση μετέφερε εκ
μέρους του Γενικού Συμβουλίου της
ΟΕΝΓΕ, Γιώργος Τσιρώνης. “Το ΔΣ
της ΟΛΜΕ δεν έχει πάρει ακόμα
απόφαση αλλά την επόμενη Πέμπτη
στο ΔΣ θα επιδιώξουμε να παρθεί
απόφαση” ενημέρωσε ο Χρήστος
Σόφης. 

“Δεσμεύομαι ότι θα μεταφερθούν
όλα όσα ειπώθηκαν εδώ ώστε να
μπορέσουμε να έχουμε μία απόφαση
για συμμετοχή στην κινητοποίηση”,
είπε ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης
από τη ΔΟΕ. “Θα βοηθούσε να
υπάρχει μία απόφαση της ΔΟΕ επέ-
κτασης της στάσης εργασίας για να
μπορέσει ο κόσμος να κινηθεί άνετα
και να συμμετέχει. Έχουμε τη δυνα-
τότητα να πάρουμε τέτοια απόφαση
σε πρωτοβάθμιους συλλόγους, έτσι
ώστε να υπάρχει ουσιαστικά 24ωρη
απεργία εκείνη τη μέρα. Επίσης θα
βοηθήσει να υπάρχει προσυγκέντρω-
ση και πορεία όπως γίνεται συνήθως
σε τέτοιες εκδηλώσεις. Το συνδικαλι-
στικό κίνημα χρειάζεται να απαντή-
σει με ενότητα και αποφασιστικότη-
τα, παίρνοντας την πρωτοβουλία των
κινήσεων σε μία δίκη που είναι καθο-
ριστική για το πως θα προχωρήσει
το αντιφασιστικό κίνημα”. 

Σε συγκέντρωση στις 8 το πρωί,
στο Περιβολάκι, στη Νίκαια, στις 20
Απρίλη, καλεί το Συνδικάτο Εργα-
τοϋπαλλήλων Αττικής και Εργαζομέ-
νων Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομη-
χανίας Ελλάδας και άλλα σωματεία
που συμμετέχουν στις δυνάμεις του
ΠΑΜΕ, ενώ την Πέμπτη 16/4 απερ-
γιακή απόφαση αναμένεται να πάρει
το Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Κατερίνα Θωίδου

Αθήνα, 21 Mάρτη 2015
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Σ
ήμερα κάτω από το βάρος
των εκβιασμών των «ευρωπαϊ-
κών θεσμών» και των ομολό-

γων που λήγουν και «πρέπει να πλη-
ρωθούν στο ακέραιο»  η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προωθεί ως «μεταρ-
ρύθμιση» την περαιτέρω ιδιωτικο-
ποίηση του ΟΛΠ. 

Η λίστα Βαρουφάκη, όπως αυτή
διέρρευσε στον Τύπο, περιλαμβάνει
ιδιωτικοποιήσεις της τάξης του�1,5
δις για την επόμενη χρονιά, όσο πε-
ρίπου ήταν και οι ετήσιες ιδιωτικο-
ποιήσεις της κυβέρνησης Σαμαρά.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Dow
Jones Newswires» η κυβέρνηση
από την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση
του ΟΛΠ (στο εσωτερικό οι υπουρ-
γοί την αποκαλούν «αξιοποίηση»)
υπολογίζει έσοδα της τάξης των
�500 εκατ.  

Στην λίστα Βαρουφάκη γίνεται
κριτική στις προηγούμενες κυβερ-
νήσεις ότι έκαναν τις ιδιωτικοποι-
ήσεις «με ερασιτεχνισμό» ενώ η νέα
ελληνική κυβέρνηση θα προχωρή-
σει με σοβαρότητα και σχεδιασμό. 

Πρόκειται για καθαρή ανατροπή
των δηλώσεων του υφυπουργού
Ναυτιλίας, Δρίτσα. Την ημέρα που
αναλάμβανε το χαρτοφυλάκιο του,
δήλωνε απερίφραστα: "Η πώληση
των μετοχών του ΟΛΠ και του ΟΛΘ
δεν θα προχωρήσει […] Το δημόσιο
λιμάνι είναι προϋπόθεση για την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση", σύμφω-
να με ρεπορτάζ του Σπύρου Ραπα-
νάκη στην «Αυγή». Τώρα, ακόμα και
οι ενστάσεις μετριοπαθών αναλύσε-
ων ότι ένα ιδιωτικό μονοπώλιο στο
βασικό λιμάνι της χώρας (όπως αυ-
τό που δημιουργήθηκε με την ιδιω-
τικοποίηση της Ολυμπιακής) «ενέ-
χει αντιαναπτυξιακούς κινδύνους»,
παραμερίζονται. 

Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
δεν πρόκειται να φέρει καμιά «ανά-
πτυξη» και αυτό το αποδεικνύει πε-
ράν όλων των άλλων η μέχρι τώρα
πορεία της Cosco. 

Φοροαπαλλαγές

Καταρχήν, αξίζει να αναφέρουμε
ότι ήδη το ελληνικό κράτος έχει χά-
σει πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ
εξαιτίας των προκλητικών φοροα-
παλλαγών που εξασφάλισε η προ-
ηγούμενη κυβέρνηση για την ΣΕΠ
Α.Ε.

Τον περασμένο Οκτώβριο υπο-
γράφτηκε «Μνημόνιο Κατανόησης»
μεταξύ της Cosco και της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ Α.Ε,  το οποίο αποτέλεσε τη βά-
ση ώστε διάφορα παπαγαλάκια της
κυβέρνησης Σαμαρά να χτίζουν το
μύθο ότι «οι Κινέζοι θα επενδύσουν

δισεκατομμύρια στη σιδηροδρομική
σύνδεση από τον Πειραιά μέχρι την
Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ο
Πειραιάς θα γίνει το βασικό λιμάνι
εισόδου στην Ευρώπη για τις κινέζι-
κες εξαγωγές. Εκατομμύρια θα εί-
ναι τα κοντέινερ που θα διακινούν-
ται μέσα από την Ελλάδα, χιλιάδες
θα είναι οι θέσεις εργασίας.» Καλό
το παραμύθι αλλά μόνο για τον
δράκο.

Αρκεί μια ματιά στο «Μνημόνιο»
της Cosco για να αντιληφθούμε ότι
δεν έχουν αναλάβει καμία δέσμευ-
ση ή έστω πρόθεση για να κάνουν
κάποια επένδυση στα τρένα, το μό-
νο που υπέγραψαν είναι ότι θα τους
βόλευε να υπάρχει μια σύγχρονη
σιδηροδρομική γραμμή που να συν-
δέει τον Πειραιά με την Ευρώπη και
αυτό επειδή θα εξυπηρετούσε τους
πελάτες τους.  

Όσο και να τους «βόλευε» όμως
δεν πρόκειται να το κάνουν. Καταρ-
χήν η ανάπτυξη τέτοιας υποδομής
απετεί τουλάχιστον πέντε χρόνια
μελέτης και ανάπτυξης, με πολλές
διακρατικές συμφωνίες με χώρες
εντός της Ε.Ε. Παρά τις 1.000 και
πλέον εταιρίες που έχει ο κινέζικος
κολοσσός δεν φαίνεται να έχει συμ-
μετοχή σε σιδηροδρομικές εταιρεί-
ες ή κάτι παρεμφερές πουθενά
στον κόσμο. 

Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι στην
ουσία η Cosco δεν θέλει καν τον
υπόλοιπο ΟΛΠ. Με τους προβλήτες
ΙΙ και ΙΙΙ που διαχειρίζεται ήδη διαθέ-
τει δυνατότητες πολύ πάνω από τις
ανάγκες που έχει ή σχεδιάζει να
έχει στα επόμενα επτά χρόνια. Ο
μόνος λόγος που φαίνεται να ενδια-
φέρεται είναι για να εξασφαλίσει

ότι δεν θα «πατήσει πόδι» κάποιος
ανταγωνιστής της στον Πειραιά.
Επομένως πώληση του ΟΛΠ δεν θα
σημάνει για κανέναν λόγο οικονομι-
κή ανάπτυξη για τον Πειραιά.

Aκόμα περισσότερο,  δεν μπορεί
να έχει κανείς εμπιστοσύνη στις δε-
σμεύσεις των καπιταλιστών της Co-
sco και της κάθε Cosco. Τι θα συμ-
βεί αλήθεια αν στο μέλλον αυτός ο
κολοσσός αποφασίσει, σε περίπτω-
ση που αλλάξουν τα διεθνή δεδομέ-
να στη ναυτιλία –κάτι που συμβαίνει
συχνά– ότι δεν τον εξυπηρετεί και
τόσο το λιμάνι του Πειραιά; 

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα
βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά,
στην Χαλκίδα, όπου το εργοστάσιο
τσιμέντου που αγόρασε ο κολοσ-
σός Lafarge, παρά το γεγονός ότι
είναι εξαιρετικά σύγχρονο αποφα-
σίστηκε να σταματήσει εντελώς την
παραγωγή και να καταργήσει και
τις 360 θέσεις εργασίας. Τεράστιο
ήταν το πλήγμα όχι μόνο για τους
εργαζόμενους αλλά και για την ευ-
ρύτερη περιοχή της Χαλκίδας.

Επίθεση 

Η επένδυση της Cosco στο Λιμάνι
του Πειραιά σήμανε επίθεση στα δι-
καιώματα των εργαζομένων. Αυτό
για το οποίο κανείς ή σχεδόν κανείς
δεν μιλάει, είναι οι εργασιακές σχέ-
σεις. Όλες οι ιδιωτικοποιήσεις ανά
τον κόσμο, όπου και από όποιον και
αν αυτές έγιναν, σήμαναν απολύ-
σεις, μειώσεις μισθών, ελαστικοποί-
ηση των σχέσεων εργασίας, περισ-
σότερα εργατικά ατυχήματα, χτύ-
πημα των εργατικών σωματείων και
σε πολλές περιπτώσεις αδήλωτη
εργασία. 

Όταν μιλάμε για το λιμάνι του
Πειραιά υπάρχει πλούσια εμπειρία
από το τι σήμανε η είσοδος της Co-
sco στο λιμάνι. Τον περασμένο Ιού-
λιο η απεργία των εργατών στον
προβλήτα της ΣΕΠ είχε τραβήξει
πάνω της τα φώτα της δημοσιότη-
τας. Η απεργία πολύ γρήγορα και
παρά την εμφάνιση των ΜΑΤ, έληξε
με επιτυχία με τα σημαντικότερα
από τα αιτήματα των απεργών να
ικανοποιούνται. 

Μια ματιά σε κάποια από τα αιτή-
ματα τους είναι αρκετή για να κατα-
λάβουμε ποιες ήταν οι συνθήκες:
«Αναγνώριση του σωματείου, κα-
τάργηση 16ωρης εργασίας, να πλη-
ρώνονται τα Σαββατοκύριακα, οι
αργίες και τα νυχτερινά, να αναγνω-
ρίζονται τα εργατικά ατυχήματα, να
υπάρξει κανονισμός εργασίας…». 

Είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να
αφήσουμε τις τύχες ούτε των θέσε-
ων εργασίας, ούτε του λιμανιού αλ-
λά ούτε και του Πειραιά στα χέρια
κάποιων διευθυντών μιας πολυεθνι-
κής. Για τους διευθυντές αυτούς ο
ΟΛΠ είναι απλά ένα ακόμα λιμάνι,
μερικά νούμερα στους ισολογι-
σμούς τους, για τους εργαζόμε-
νους του Πειραιά όμως, στο ίδιο το
λιμάνι και ευρύτερα, είναι η ζωή
τους.

Η μέχρι τώρα ιδιωτικοποίηση του
ΟΛΠ ούτε «ανάπτυξη» έφερε, ούτε
θέσεις εργασίας δημιούργησε. Χει-
ροτέρεψε τις συνθήκες για τους ερ-
γαζόμενους και απέδωσε σημαντι-
κά κέρδη με μόνο ωφελημένο την
πολυεθνική. Η περαιτέρω ιδιωτικο-
ποίησή της θα σημάνει διαιώνιση
αυτού του “success story”.

Μανώλης Σπαθής

Τ
ην Τετάρτη 8 Απριλίου πραγματο-
ποιήθηκε στο Εργατικό Κέντρο Πει-
ραιά, με πρωτοβουλία του Συντονι-

σμού Ενάντια στα Κλεισίματα και τις Δια-
θεσιμότητες, σύσκεψη ενάντια στην ιδιω-
τικοποίηση του ΟΛΠ, με συμμετοχή εργα-
ζομένων και συνδικαλιστών από τον ΟΛΠ,
την ΠΕΝΕΝ (ναυτεργάτες) και άλλους
χώρους.  

Έγινε αναφορά και στα άλλα ανοιχτά
μέτωπα που είναι ανοιχτά στον Πειραιά,
με πιο πρόσφατη την κινητοποίηση των
ναυτεργατών της ΝΕΛ για να πληρωθούν
τα δεδουλευμένα τους. 

Από τη συζήτηση προέκυψε η έλλειψη
ενός κέντρου που να μπορεί να συντονί-
ζει τους αγώνες που ανοίγουν στον ευρύ-
τερη περιοχή, ενώ σκιαγραφήθηκε ο κι-
νηματικός σχεδιασμός την επόμενης πε-
ριόδου.

Έχοντας σαν συνολικό στόχο την υπε-
ράσπιση του λιμανιού από τα νύχια της
Cosco και από την ιδιωτικοποίηση μπήκαν
δύο ενδιάμεσοι σταθμοί που μπορούν να
προετοιμάσουν και να συσπειρώσουν τα
σωματεία για την επερχόμενη μάχη. 

Πρώτο βήμα θα είναι η κινητοποίηση
για την δίκη της ΧΑ στις 20 Απρίλη, θα
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο γήπε-
δο της Προοδευτικής και πορεία προς τις
φυλακές του Κορυδαλλού. Έχει ήδη απο-
φασιστεί συμμετοχή της ΠΕΝΕΝ, ενώ η
συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΚΠ στις 16 του
μήνα προβλέπεται να αποφασίσει συμμε-

τοχή με ταυτόχρονη στάση εργασίας. 
Το επόμενο βήμα θα είναι η Εργατική

Πρωτομαγιά στον Πειραιά. Η φετινή πρω-
τομαγιά θα είναι η πρώτη στιγμή της χρο-
νιάς που οι εργαζόμενοι τόσο από τον
ιδιωτικό όσο και από τον δημόσιο τομέα
θα βρεθούν στον δρόμο ενάντια στα πα-
λιά μνημόνια που δεν έχουν ξηλωθεί ακό-
μα και στα νέα μνημόνια για τα οποία πιέ-
ζουν οι «θεσμοί». Είναι αναγκαίο φέτος η
κινητοποίηση να είναι πιο μαζική και κα-
λύτερα οργανωμένη από τις άλλες χρο-
νιές με κεντρικό αίτημα την υπεράσπιση
του λιμανιού.  

Σε ανακοίνωση του ο Συντονισμός
Ενάντια σε Κλεισίματα τις Διαθεσιμότη-
τες και τις Ιδιωτικοποιήσεις καλεί στην
πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση στο Πασα-
λιμάνι στις 10π.μ. και αναφέρει «Ντόπια
και ευρωπαϊκά αφεντικά, δίνουν μάχη για
να μην κερδίσουμε τίποτε από όλα όσα
παλεύαμε, για να μην αλλάξει τίποτε. Θα
χρειαστεί η σύγκρουση με όλους αυτούς
που θέλουν να συνεχίσουμε να πληρώ-
νουμε το χρέος που αυτοί δημιούργησαν,
σε βάρος της υλοποίησης των δικών μας
αναγκών. Θα χρειαστεί το εργατικό κίνη-
μα παλεύοντας για αυξήσεις, προσλή-
ψεις Παιδεία και Υγεία, να επιβάλει «μο-
νομερείς ενέργειες» όπως τη διαγραφή
του χρέους, την κρατικοποίηση των τρα-
πεζών με εργατικό έλεγχο, για να δούμε
ακόμη και τη στοιχειώδη βελτίωση της
ζωής μας.»

Το ιστορικό της
ιδιωτικοποίησης

Η κυβέρνηση Σημίτη το 1999
μετατρέπει τον ΟΛΠ σε ανώνυμη
εταιρεία και τον Αύγουστο του
2003 το 25% των μετοχών πουλι-
ούνται στο χρηματιστήριο.

Το 2009 υπογράφεται από την
κυβέρνηση Καραμανλή η σύμβα-
ση με την Cosco για 35 χρόνια
έναντι 500 εκατομμυρίων ευρώ το
οποίο θα καταβάλλεται τμηματικά
για τα 35 επόμενα χρόνια.

Ποια είναι η Cosco;

Πρόκειται για έναν πολυεθνικό
κολοσσό με έδρα την Κίνα, ο όμι-
λος περιλαμβάνει πάνω από 1.000
εταιρίες, ενώ η μετοχή του δια-
πραγματεύεται σε 7 χρηματιστή-
ρια ανά τον κόσμο. Έχει καθετο-
ποιήσει πλήρως τη ναυτιλιακή της
δραστηριότητα έχοντας στην κα-
τοχή του ταυτόχρονα εκατοντά-
δες πλοία, 32 λιμάνια και 16 ναυ-
πηγεία με ετήσια έσοδα της τά-
ξης των  24 δις.

Η «επένδυση» 
της Cosco στον Πειραιά

Η ΣΕΠ Α.Ε., όπως ονομάζεται η
θυγατρική της Cosco που εκμε-
ταλλεύεται τον προβλήτα στον
Πειραιά από το 2009, την χρονιά
που μας πέρασε είχε έσοδα 135
εκατομμύρια ευρώ και κέρδη 22
εκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κα-
τά 15% και 22% αντίστοιχα και
ενώ η ελληνική οικονομία βρισκό-
ταν σε ύφεση.

Ποιος είναι ο ΟΛΠ;

Πλειοψηφικά κρατική εταιρεία,
η οποία είναι συστηματικά κερδο-
φόρα με το 2014 να καταγράφει
καθαρά κέρδη σχεδόν 7 εκατομ-
μύρια ευρώ και απασχολεί άμεσα
γύρω στους 1.200 εργαζόμενους.

Αυτή τη στιγμή οι «αγορές»
αποτιμούν το σύνολο του ΟΛΠ
στα  �285 εκατομμύρια  με το με-
ρίδιο που κατέχει το κράτος να
υπολογίζεται κοντά στα  �200 εκα-
τομμύρια η ελληνική κυβέρνηση
διεκδικεί ότι θα «αξιοποιήσει» το
λιμάνι σε δυόμιση φορές μεγαλύ-
τερη τιμή από τις εκτιμήσεις της
αγοράς.

«Επικρατεί τεράστιος αναβρασμός στους εργαζόμενους του λιμανιού, για εμάς δεν
έχει διαφορά αν θα πουληθεί ολόκληρος ο ΟΛΠ, μέρος του ή αν θα γίνει κάποια συνερ-
γασία… Αν αλλάξει το μάνατζμεντ θα δουλεύουμε με συμβάσεις σαν και αυτές της  Co-
sco» τόνισε ο Γιάννης Τσαλίμογλου, εργάτης στον ΟΛΠ.

«Φοβόμαστε ότι η ιδιωτικοποίηση θα προχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες, θα
είμαστε παρόντες τόσο στην αντιφασιστική κινητοποίηση, όσο και στην Εργατική Πρω-
τομαγιά και όπου αλλού χρειαστεί» είπε ανάμεσα σε άλλα ο Αποστόλης Μπανάσιος
από την ΠΕΝΕΝ.

«Η ιδιωτικοποίηση αυτή είναι η συνέχεια της παλιάς πολιτικής, και τότε είχαμε παλέ-
ψει, θα παλέψουμε και τώρα. Για να είναι επιτυχημένος ο αγώνας θα χρειαστεί ενότητα
των εργατών πέρα από το λιμάνι, να περιλαμβάνει και τη ζώνη που έχει παράδοση και
ιστορία», είπε ο Χρήστος Μπαλτζάκης, παλαίμαχος συνδικαλιστής της Ναυπηγοεπι-
σκευαστικής Ζώνης. 

«Στελέχη της σημερινής κυβέρνησης, όπως ο Δρίτσας, ήταν ενάντιοι στην ιδιωτικο-
ποίηση το προηγούμενο διάστημα, μπορεί να μην είχαν υιοθετήσει το προωθημένο αί-
τημα της επανακρατικοποίησης ολόκληρου του λιμανιού, αλλά ήταν αντίθετοι. Η στρο-
φή που παρατηρούμε σήμερα, είναι αποτέλεσμα της συνολικής πολιτικής της κυβέρνη-
σης, που έχει σκύψει το κεφάλι και έχει πει ότι θα πληρωθεί όλο το χρέος.Δεν αμφισβη-
τεί ούτε το χρέος, ούτε την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ευρώ, ούτε τα μνημόνια και την
τρόικα στην ουσία, απλώς τους αλλάζει όνομα. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πιθανές πη-
γές για να πληρωθεί αυτό το χρέος είναι οι ιδιωτικοποιήσεις δημόσιας περιουσίας και η
δέσμευση των αποθεματικών των ταμείων, των δημόσιων οργανισμών και των δήμων»
τόνισε στην τοποθέτησή του ο  Θανάσης Διαβολάκης, πρώην δημοτικός σύμβουλος με
την Ανταρσία στο Λιμάνι.

«Η πώληση του ΟΛΠ στην Cosco ισοδυναμεί με την παραχώρηση όλου του παραλια-
κού μετώπου, θα δημιουργηθεί ένα κράτος εν κράτει που θα σημάνει υπερκέρδη για
την πολυεθνική και άθλιες συνθήκες για τους εργαζόμενους. Θα χρειαστούν πρωτο-
βουλίες για να αποτρέψουμε την εξέλιξη αυτή, οι οποίες θα πρέπει να εναντιώνονται
από στην ιδιωτικοποίηση από τη σκοπιά των εργαζόμενων και όχι από τη σκοπιά άλλων
συμφερόντων που είναι ανταγωνιστικά με την Cosco και θέλουν την ιδιωτικοποίηση με
άλλους όρους…  » 

Η
απάντηση στην νέα ιδιωτικοποίηση δεν μπο-
ρεί να είναι παρά η άμεση δυναμική αντί-
δραση των λιμενεργατών και όλων των ερ-

γαζομένων.

Η δύναμη που μπορεί να εμποδίσει την ιδιωτικο-
ποίηση υπάρχει και είναι τα συνδικάτα, οι απερ-
γίες, οι συντονισμένοι αγώνες της εργατικής τά-
ξης. Αν μερικές εκατοντάδες ασυνδικάλιστοι λιμε-
νεργάτες κατάφεραν μέσα σε 24 ώρες να πετύ-
χουν την αναδίπλωση ενός κολοσσού του μεγέ-
θους της Cosco που είχε την απόλυτη στήριξη της
κυβέρνησης, μπορούμε εύκολα να φανταστούμε τι
θα μπορούσε να καταφέρει μια ευρύτερη κινητο-
ποίηση του εργατόκοσμου του Πειραιά. 

Με μπροστάρηδες τους εργάτες του ΟΛΠ, με
συμμάχους τους ναύτες των πλοίων, τους εργάτες
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης και τα άλλα ερ-
γατικά σωματεία του Πειραιά, η «δύναμη πυρός»
θα ήταν αρκετή όχι μόνο για να βάλει τέλος στις
σκέψεις για ιδιωτικοποίηση, αλλά και για να κόψει
λίγο τον τσαμπουκά των «θεσμών και τους εταί-
ρων» και να αλλάξει το σκηνικό στο λιμάνι. Θα έδι-
νε την απαραίτητη αυτοπεποίθηση στους εργάτες
της Cosco, που κέρδισαν στον πρώτο γύρο το πε-
ρασμένο καλοκαίρι, να διευρύνουν τα αιτήματα
τους και ενδεχομένως να πετύχουν νέες νίκες. 

Επιμονή

Με όλο και μεγαλύτερη ένταση και επιμονή μας
παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια τις ιδιωτικοποι-
ήσεις και τις υπόλοιπες νεοφιλελεύθερες συνταγές
ως μονόδρομο για την ανάπτυξη, βαφτίζοντας
όλες τις κατακτήσεις των εργαζόμενων ως προκλη-
τικά προνόμια. 

Έχουμε κάθε δικαίωμα να απαντάμε στον ίδιο τό-
νο ότι τα μόνα προκλητικά προνόμια που υπάρχουν
είναι τα δισεκατομμύρια που μαζεύουν όμιλοι όπως
της Cosco από την εκμετάλλευση της εργασίας των
λιμενεργατών και των ναυτεργατών, προκλητικό εί-
ναι ότι πληρώνουμε δεκάδες δισεκατομμύρια στο
ΔΝΤ και στους υπόλοιπους «θεσμούς». Ο κόσμος
της εργασίας είναι αυτός που παράγει τον πλούτο
και θα έπρεπε να είναι και αυτός που τον ελέγχει. 

Ο μαρασμός, η ανεργία, η απαξίωση και η φτώχεια
δεν είναι μονόδρομος ούτε για τον Πειραιά ούτε για
το Πέραμα. Η εργατική τάξη της περιοχής έχει τα
προσόντα, την εμπειρία και τη δύναμη, όχι μόνο να

σταματήσει την ιδιωτικοποίηση αλλά και να επιβάλει
την επανακρατικοποίηση όλου το λιμανιού χωρίς να
δώσει ούτε ένα ευρώ στην Cosco, που έτσι και αλ-
λιώς απολαμβάνει σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές. 

Ένας δημόσιος φορέας ναυσιπλοΐας σε συνδυα-
σμό με κρατικό λιμάνι θα μπορούσαν να εξασφαλί-
σουν από την μια τις εργασιακές σχέσεις και από
την άλλη να προσφέρουν ασφαλείς και ποιοτικές
υπηρεσίες στον νησιωτικό πληθυσμό. Το μοντέλο
των κρατικών επιχειρήσεων με τα διάφορα μοντέλα
διοίκησης έχει δείξει τα όρια του και τα προβλήμα-
τα του στο παρελθόν. Αυτό που θα κάνει τη διαφο-
ρά θα είναι ο εργατικός έλεγχος. 

Αν οι εργάτες συλλογικά ελέγχουν τις μεγάλες
επιχειρήσεις μπορούν να σχεδιάσουν την παραγω-
γή, όχι για τα κέρδη των μετόχων αλλά για το με-
ροκάματο και τις ανάγκες των πολλών. Οι λιμενερ-
γάτες μαζί με τους ναυτεργάτες και την στήριξη
της εργατικής τάξης του Πειραιά έχουν την δυνα-
τότητα να δώσουν ζωή σε ολόκληρη την ευρύτερη
περιοχή, αρχικά στην ζώνη του Περάματος, που
έχει χτυπηθεί από την ανεργία,  τα ναυπηγεία του
Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας που φυτοζωούν,
ακόμη και της Χαλυβουργικής που θέλει να μειώσει
τις θέσεις εργασίας αυτές τις μέρες.

ΟΛΠ Όχι στην ιδιωτικοποίηση!
Το λιμάνι 
σε αριθμούς

Σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά

Συντονισμός για αγώνα

Υπάρχει άλλος δρόμος;

Μερικές από τις παρεμβάσεις της σύσκεψης:

Οι εργαζόμενοι στο Λιμάνι συνεχίζουν να αγωνίζονται κατά της ιδιωτικοποίησής του.

Συνέλευση των εργαζόμενων της Cosco

1/10/2009, απεργιακή περιφρούρηση στο Λιμάνι



Η
πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ το τε-
λευταίο δίμηνο έδειξε ότι για
να απαλλαχτεί η ελληνική οι-

κονομία από το βάρος του δημοσίου
χρέους χρειάζεται σύγκρουση με
την ευρωζώνη, αφού μέσα στην ευ-
ρωζώνη δεν υπάρχουν περιθώρια να
σπάσει η λιτότητα.

“Όμως η έξοδος από το ευρώ δε
θα  οδηγήσει σε κοινωνική κατα-
στροφή”; είναι το ερώτημα που επα-
νέρχεται συνεχώς.

Η εικόνα της οικονομίας ως σύνο-
λο είναι ότι το εισόδημα που δημι-
ουργήσαμε (μέσα από τα προϊόντα
που εγχωρίως παράξαμε) μέσα στο
2014 ήταν στα 185 δις ευρώ. 135 δις
ευρώ ήταν το εισόδημα που χρησι-
μοποιήσαμε (νοικοκυριά, επιχειρή-
σεις, κυβέρνηση) για να αγοράσου-
με  μέρος της εγχώριας παραγωγής
μας και άλλα 50 δις είναι το εισόδη-
μα που έρχεται από το εξωτερικό
για να πληρωθεί η υπόλοιπη εγχώ-
ρια παραγωγή μας (τα αγαθά που
εξάγουμε). 

Επίσης 50 περίπου δις είναι το ει-
σόδημα που ξοδεύουμε για τις εισα-
γωγές που κάνουμε. 

Δηλαδή το εισόδημα από τις εξα-
γωγές (σε ευρώ, δολάρια, άλλα ξένα
νομίσματα) καλύπτει την αξία των
σημερινών εισαγόμενων αγαθών.
Και αυτό δεν αλλάζει με την αλλαγή
του εγχώριου νομίσματος. Όπως
π.χ. σήμερα μπορούμε χωρίς εξωτε-
ρικό δανεισμό να ψωνίζουμε τις ση-
μερινές εισαγόμενες ποσότητες πε-
τρελαίου, φαρμάκων, τεχνολογικού
εξοπλισμού, καταναλωτικών αγα-
θών, την ίδια δυνατότητα θα έχουμε
και στην περίπτωση εξόδου από το
ευρώ και αλλαγής νομίσματος -επι-
στροφής στη δραχμή. Θα συνεχί-
σουμε να παράγουμε τα ίδια αγαθά
προς εξαγωγή και συνεπώς θα συνε-
χίσουμε να εισπράττουμε τα 50 δις
ευρώ από το εξωτερικό και να καλύ-
πτουμε τα 50 δις ευρώ που κοστί-
ζουν οι εισαγωγές μας. 

Πίεση

Όταν δεν υπάρχουν εμπορικά ελ-
λείμματα δεν υπάρχει πίεση για υπο-
τίμηση προκειμένου να ακριβύνουν
τα εισαγόμενα και να φτηνύνουν τα
εξαγόμενα. 

Μπορεί να επιλέξουμε την αναλο-
γία 1 ευρώ=1 δρχ. Οι μισθοί και οι
τιμές των προϊόντων, αλλά και
τα δάνεια και οι καταθέσεις στο ελ-
ληνικό τραπεζικό σύστημα θα μετα-
τραπούν σε ισόποσες αξίες δρχ. 

Τα χρέη προς το ευρωσύστημα
(δημόσιο χρέος, ρευστότητα από
ELA) θα διαγραφούν μονομερώς. Ο
δανεισμός από το εξωτερικό επιχει-
ρήσεων και τραπεζών θα μετατραπεί
σε εθνικό νόμισμα.

Τα σημερινά ευρώ θα παρακρα-
τηθούν από το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα και θα χρησιμοποιηθούν
για να πληρωθούν τα εισαγόμενα
προϊόντα μέχρι να γυρίσει η πρώτη
χρονιά και να υπάρξει κανονικότητα
στις διεθνείς εμπορικές συναλλα-
γές. Μέσα στη χώρα, με νόμο, οι
ανταλλαγές θα γίνονται σε δραχ-
μές, ο κόσμος δε θα αργήσει να
προσαρμοστεί, άλλωστε πριν 15
χρόνια έτσι συναλλάσσονταν. Το
πραγματικό πρόβλημα είναι ο φό-
βος της υποτίμησης του νέου νομί-
σματος, που μπορεί να εξηγηθεί ότι
δεν είναι πραγματικός κίνδυνος,
δεν προκύπτει από την κατάσταση
της ελληνικής οικονομίας, είναι φό-
βος.

Αλλά δεν υπάρχουν άλλες δυνά-
μεις που θα επιδιώξουν υποτίμηση
για να κερδοσκοπήσουν;

Θα πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι
στις τιμές των εισαγόμενων προϊόν-
των για να μην αυξήσουν τις τιμές οι
εισαγωγείς και πάμε σε ένα κύμα
πληθωρισμού, αλλά να περιοριστούν
οι εισαγωγείς στις τιμές που προκύ-
πτουν από την επίσημη ισοτιμία του
νέου νομίσματος. Όσοι έμποροι
προχωρήσουν σε απόκρυψη των εμ-
πορευμάτων για να αυξηθούν οι τι-
μές των προϊόντων, δηλ. σε μαύρη
αγορά, θα πρέπει να απαλλοτριώ-
νονται και να περνάει ο έλεγχος
στους εργαζόμενους των επιχειρή-
σεων. 

Θα υπάρχει επίσης καθ’ όλη την
περίοδο μετάβασης, έλεγχος της κί-
νησης κεφαλαίων από το ελληνικό
τραπεζικό σύστημα προς τράπεζες
του εξωτερικού για να αποφευχθεί

το «bank run» (πριν τη μετάβαση).
Τα ρευστά διαθέσιμα σε ευρώ χρει-
άζονται για την κάλυψη των εισαγω-
γών μέχρι να ομαλοποιηθούν τα
έσοδα από τις εξαγωγές. Το κράτος
μπορεί να απαγορεύσει τις κερδο-
σκοπικές εκροές καταθέσεων που
ποντάρουν στην μελλοντική υποτί-
μηση.

Συμπερασματικά, η κρατικοποί-
ηση του τραπεζικού συστήματος, ο
εργατικός έλεγχος σε όλες τις  τρά-
πεζες, αλλά και στις επιχειρήσεις
που επιδιώκουν ένα καθεστώς μαύ-
ρης αγοράς για να κερδοσκοπή-
σουν, μπορούν να λύσουν τα προ-
βλήματα που δημιουργεί η έξοδος
από το ευρώ, δηλ. να αποφύγουμε
την υποτίμηση της δραχμής, που
φέρνει τη μείωση στην αγοραστική
δύναμη χωρίς να διασφαλίζει την
απασχόληση και την ανάπτυξη.

Επιχείρημα

Όσοι είναι υπέρ της υποτίμησης
του νέου νομίσματος, την ανταγωνι-
στική υποτίμηση, χρησιμοποιούν το
επιχείρημα ότι έτσι θα επιτύχουμε
μεγέθυνση και απασχόληση, αφού
θα υποκαταστήσουμε με τα φτηνά
μας προϊόντα τα ακριβά εισαγόμενα,
αλλά θα πουλάμε και στο εξωτερικό
περισσότερα, επίσης γιατί θα είναι
φθηνότερα. 

Είναι λάθος να βάζει η αριστερά
τέτοιες πολιτικές. Αν όλοι φροντί-
ζουν να πουλάνε στους άλλους, αν
δεν μπορούν τα εισοδήματά τους να
απορροφήσουν την παραγωγή τους,
τότε θα πρέπει να βρεθούν κάποιοι
από άλλο πλανήτη για να αγορά-
σουν τα προϊόντα όλων. 

Άλλωστε δεν είναι καθόλου σίγου-
ρο ότι η υποτίμηση του νομίσματος
θα επιτύχει. Τον έλεγχο των τιμών
τον έχουν οι Έλληνες καπιταλιστές,
οι οποίοι έδειξαν την περίοδο της
εσωτερικής υποτίμησης ότι δεν είναι
διατεθειμένοι να ρίξουν τις τιμές πα-
ρά το γεγονός ότι έπεσαν οι μισθοί.
Και σε συνθήκες ονομαστικής υποτί-
μησης το πιο πιθανό είναι ότι θα
ανεβάσουν τις τιμές των προϊόντων
σε δραχμές για να μη χάσουν σε διε-
θνή αξία από τις ανταλλαγές των
προϊόντων τους. Τελικά χαμένοι θα
είναι μόνο οι εργαζόμενοι που θα
αγοράζουν λιγότερα προϊόντα από
αυτά που μπορούν να αγοράσουν
σήμερα.

Ακόμη όμως κι αν πετύχει η ονο-
μαστική υποτίμηση σε μια χώρα, σε
βάρος της αγοραστικής δύναμης
της εργατικής τάξης, θα ακυρωθεί η
επιτυχία μόλις οι άλλες χώρες κά-
νουν το ίδιο, ενώ οι εργαζόμενοι θα
έχουν μπει σε ένα ανταγωνιστικό
αγώνα δρόμου, χωρίς τέλος, σηκώ-
νοντας «αναγκαστικά» το λάβαρο
του εθνικισμού, όχι του εργατικού
διεθνισμού.

Η λύση δεν είναι η ανταγωνιστική
υποτίμηση για τους εργαζόμενους
στην περιφέρεια της Ευρώπης,
στην Ευρώπη και τον κόσμο, γιατί
οδηγεί σε φτωχοποίηση, ύφεση και
διαίρεση.

Η αύξηση των μισθών και των δη-
μοσίων επενδύσεων μπορεί να δημι-
ουργήσει αύξηση της ζήτησης και
μεγάλη αύξηση της παραγωγής. Οι
δαπάνες που μπορούν να γίνουν αν
η μηχανή της τράπεζας της Ελλά-
δας αρχίσει να δουλεύει, δανείζον-

τας από το τίποτα, όπως άλλωστε
κάνει κι ο Ντράγκι στο ευρωσύστη-
μα, θα δημιουργήσουν αντίστοιχη
παραγωγή και απασχόληση, άρα τα
αντίστοιχα εισοδήματα, που με τη
σειρά τους θα γίνουν νέες δαπάνες
σε ένα επόμενο κύκλο παραγωγής
και απασχόλησης. 

Παραμένει στην παραπάνω κευν-
σιανή συλλογιστική το επόμενο με-
γάλο πρόβλημα. Όποια μηχανή και
να πάρει μπροστά, είτε του Ντράγ-
κι, είτε της Τράπεζας της Ελλάδας
που θα δανείσει δραχμές επενδύον-
τας στα μελλοντικά εισοδήματα που
θα προέλθουν από τη μελλοντική
παραγωγή και τελικά θα κλείσουν
και τα ανοίγματα της Τράπεζας της
Ελλάδας ή των αρχικών  κρατικών
ελλειμμάτων, δεν διασφαλίζει την
αύξηση της παραγωγής που προ-
βλέπουν οι πολλαπλασιαστές του
Κέυνς. 

Προϊόν

Η διάθεση για μεγαλύτερη παρα-
γωγή στον καπιταλισμό έχει σαν
προϋπόθεση την εξασφάλιση της
κερδοφορίας, που όμως είναι ακόμη
χαμηλά, παρά τις επιθέσεις στους
μισθούς, μέσα από την προηγούμε-
νη διαδικασία της μείωσης της ζων-
τανής εργασίας ως προς το συσσω-
ρευμένο κεφάλαιο που χρησιμοποιεί
αυτή η εργασία για να παράγει το
ετήσιο προϊόν. 

Η μείωση της κερδοφορίας και η
επενδυτική απεργία που συνεπάγε-
ται, είναι  ουσιαστικά το αποτέλεσμα
της αύξησης της παραγωγικότητας
της εργασίας μέσα από την προ-
ηγούμενη σωρευτική επένδυση σε
νεκρή εργασία. Αυτόν το στόχο επι-
διώκει ο κάθε καπιταλιστής μέσα
από την ανταγωνιστική του σχέση με
τους άλλους καπιταλιστές και τελικά
αποδεικνύεται η αχίλλειος πτέρνα
του συστήματος, η ρίζα της ύφεσης
και των αποτυχιών του χρηματοπι-
στωτικού τομέα και τελικά και της
κρατικής χρεοκοπίας.

Οι πολλαπλασιαστές δεν δου-
λεύουν όταν αυτή η προϋπόθεση
δεν ισχύει. Χρειάζεται εργατικός
έλεγχος στο σύνολο της παραγω-
γής, εκεί που παίρνονται οι σημαντι-
κές αποφάσεις για επενδύσεις για
να παρακάμψουμε το φρένο της
επενδυτικής απεργίας και να περά-
σουμε σε μια πολιτική αύξησης της
παραγωγής μέχρι την πλήρη απα-
σχόληση. Χρειάζεται μια συνολική
αλλαγή του συσχετισμού δύναμης
υπέρ των εργατών που έχει όριο μια
άλλη κοινωνία, σοσιαλιστική στην οι-
κονομία και στους θεσμούς.

Γιάννης Θεοχάρης,
αντιπρόεδρος Σωματείου 

Εργαζομένων Ιντρακόμ
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Mπορούμε να φύγουμε από το Ευρώ;
Διαδήλωση στη ΔΕΘ, Σεπτέμβρης 2014
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Τ
ρεις ολόκληρες ώρες κράτησε η βιβλιο-
παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νά-
σου Μπράτσου «Αθλητισμός και Κοινωνι-

κά Κινήματα» την Δευτέρα 6 Απρίλη στην ΕΣΗ-
ΕΑ. Το βιβλίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις
Νότιος Άνεμος και η τιμή του είναι 10 ευρώ. 

H αίθουσα του πρώτου ορόφου της ΕΣΗΕΑ
γέμισε με φίλους του αθλητικού βιβλίου κι όχι
μόνο. Εκεί ήταν συνάδελφοι του Νά-
σου εργαζόμενοι στο ERT-open, φίλοι
και συντοπίτες του από την Ικαρία, δη-
μοσιογράφοι από την Ικαριακή Ραδιο-
φωνία στην οποία είναι ιδρυτικό μέλος,
σύντροφοί του από τα κινήματα στα
οποία συμμετέχει, δημοσιογράφοι από
όλο τον υπόλοιπο Τύπο, οπαδοί διαφό-
ρων ομάδων (επαγγελματικών και ερα-
σιτεχνικών). 

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε
αναλάβει ο Θωμάς Σιδέρης, δημοσιο-
γράφος και συγγραφέας. Στον πρόλο-
γό του μετέφερε μια δική του προσω-
πική εμπειρία για το πώς κινείται ο Νά-
σος. «Ήμασταν στο Ηράκλειο για δια-
κοπές και καταλήξαμε να κάνουμε ένα
θέμα για τους πρόσφυγες και την εκ-
μετάλλευση που υφίστανται», ενώ ανέ-
φερε ότι σε ραδιοφωνική εκπομπή
όταν είπε ότι ο Νάσος είναι συγγραφέ-
ας, ο ίδιος του απάντησε ότι «είναι δη-
μοσιογράφος». Σημείωσε ότι όντως το
βιβλίο έχει δημοσιογραφικό περιεχόμε-
νο, αλλά ο τρόπος που καταγράφει τα
γεγονότα έχει και «λογοτεχνική αξία». 

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στους
ομιλητές της βιβλιοπαρουσίασης.
Πρώτος πήρε το λόγο ο Μιχάλης Λυμ-
περάτος, ιστορικός και συγγραφέας.
Ξεκίνησε τονίζοντας ότι το πεδίο με το
οποίο καταπιάνεται ο Ν. Μπράτσος δεν
έχει αγγιχτεί ιδιαίτερα. Είπε χαρακτη-
ριστικά ότι ασχολείται με τους πρωτα-
γωνιστές που δεν φαίνονται, δεν βγαίνουν
προς τα έξω, με τους απλούς ανθρώπους και
την ιστορία τους. Αυτό που ονομάζουμε η
«ιστορία των από τα κάτω». 

Τόνισε ότι το βιβλίο μεταφέρει τη σημασία
που έχει η γειτονιά, η συνοικία, η περιοχή. Ο
αθλητισμός και ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο απο-
τέλεσε «μηχανισμό πολιτικοποίησης». Εξήγησε
πόσο σημαντικό ήταν ότι το εργατικό κίνημα
θέλησε να πάρει τον έλεγχο στη «διαχείριση
του ελεύθερου χρόνου των εργαζόμενων». 

Χρησιμοποίησε κομμάτια από τον πρόλογο
του βιβλίου που έχει γράψει ο ιστορικός, Δη-
μήτρης Λιβιεράτος, ο οποίος είναι από τους
ελάχιστους που έχουν γράψει για τον εργατικό
αθλητισμό της εποχής του Μεσοπολέμου. 

Ο Μ. Λυμπεράτος έδωσε στοιχεία από το βι-
βλίο όσον αφορά τη συγκρότηση ομάδων στη
Θεσσαλονίκη με ονόματα που θυμίζουν την
αριστερά και το εργατικό κίνημα (πχ Λένιν, Ερ-
γατικός Αστέρας), ενώ έκανε αναφορές και σε
διεθνή παραδείγματα. Αναφέρθηκε στις Σπαρ-
τακιάδες και τις Εργατικές Ολυμπιάδες για τις
οποίες υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο στο βιβλίο. 

Έκανε εκτενέστερη αναφορά στην Εργατική
Ολυμπιάδα της Βαρκελώνης που δεν πραγμα-
τοποιήθηκε καθώς συνέπεσε με την αρχή του
φασιστικού πραξικοπήματος του Φράνκο. Τόνι-
σε πως οι φασίστες έκαναν ό,τι περνούσε από
το χέρι τους για να μην διεξαχθεί η Ολυμπιάδα
αφού αυτό θα ανύψωνε το ηθικό των εργατών. 

Αναφέρθηκε στη συνέχεια στην συγκρότηση
της Ομοσπονδίας Αθλητικών Σωματείων Αθη-

νών και τις ομάδες που είχαν άμεση σχέση με
την αριστερά και το εργατικό κίνημα αφού το
βιβλίο είναι πολύ πλούσιο σε ιστορικά στοιχεία. 

Τόνισε ότι στην Κατοχή όπου υπήρχαν τέτοι-
οι σύλλογοι, η αντίσταση στους ναζί ήταν «ρω-
μαλέα» αφού οι αθλητές των ομάδων συμμε-
τείχαν ενεργά. Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις
περιγραφές του βιβλίου για τον αγώνα του
Μεσσηνιακού με Γερμανούς στρατιώτες που
επαναλήφθηκε προκειμένου να νικήσουν οι να-
ζί, για τους εκτελεσθέντες αθλητές της Τόλ-
μης Περιστερίου και για τον φιλικό αγώνα
ΑΕΚ-Παναθηναϊκός το 1942 στη Λεωφόρο που
εξελίχτηκε σε αντιφασιστική διαδήλωση. 

Τέλος, μίλησε για τα κεφάλαια του βιβλίου
που είναι αφιερωμένα στον Νίκο Γόδα και τον
καπετάν Νικήτα που ενώ ήταν σπουδαίοι ποδο-
σφαιριστές, έπαιξαν ιδιαίτερο ρόλο και στην
Αντίσταση. 

Ενός λεπτού σιγή

Δεύτερος πήρε το λόγο ο Γιάννης Λευκιμιά-
της, εργαζόμενος στο ERT-open. Σημείωσε ότι
είναι ιδιαίτερη του τιμή να συμμετέχει στο πά-
νελ της βιβλιοπαρουσίασης εκπροσωπώντας
τους αγωνιζόμενους εργαζόμενους της δημό-
σιας τηλεόρασης. Εξήγησε ότι για πολλά χρό-
νια θεωρούσε ότι ο αθλητισμός και τα κινήματα
είναι δύο πεδία που είναι άσχετα μεταξύ τους,
αλλά το τελευταίο διάστημα έχει αλλάξει γνώ-
μη. Έδωσε ως παράδειγμα τον αγώνα που έγι-
νε μεταξύ της ομάδας ποδοσφαίρου της ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ και την ομάδα του Εργατικού Κέντρου

Αθήνας με τα έσοδα να πηγαίνουν
στους εργαζόμενους του Αλτερ και της
Ελευθεροτυπίας. Είπε ότι το βιβλίο του
Νάσου μεταφέρει πολλές τέτοιες ιστο-
ρίες, ενώ στο τέλος της τοποθέτησης
του ζήτησε να κρατηθεί ενός λεπτού
σιγή για τα θύματα του αγώνα της ΕΡΤ
όπως και έγινε. Άλλωστε, το ίδιο το βι-
βλίο είναι αφιερωμένο στους 18 αγωνι-
στές που έχασαν τη ζωή τους σε αυ-
τούς τους 22 μήνες αγώνα. 

Ακολούθησε η τοποθέτηση της Λαμ-
πρινής Θωμά, δημοσιογράφου και πα-
ραγωγού του περίφημου ντοκιμαντέρ
«Παλικάρι» που πραγματεύεται την ζωή
του Λούη Τίκα. Ξεκίνησε αναφέροντας
ότι ο Νάσος την στήριξε στην μάχη που
έδινε με την εργοδοσία στον σταθμό
9.84 από την συνδικαλιστική του θέση.
Στη συνέχεια αφού τόνισε ότι είναι φα-
νατική της Θύρας 4 του ΠΑΟΚ, αναφέρ-
θηκε στη σημασία που έχουν τα σπορ
στην κοινωνική ζωή, όχι μόνο στη σύγ-
χρονη ιστορία. Μίλησε για το πώς ο Ιπ-
πόδρομος στο Βυζάντιο «ανέβαζε και
κατέβαζε αυτοκράτορες». Έπειτα, ανα-
φέρθηκε στο πως οι μετανάστες της
Αμερικής της εποχής του Λ. Τίκα χρησι-
μοποίησαν τα σπορ, ειδικά το μπέιζμ-
πολ, για να ενσωματωθούν στην αμερι-
κάνικη κοινωνία, «για να γίνουν αποδε-
κτοί στον τόπο που είχαν πάει». 

Επόμενος ομιλητής ήταν ο Βαγγέ-
λης Δεληπέτρος, από το enetpress.gr

και παλιός συνάδελφος του Νάσου. Χαρακτή-
ρισε το βιβλίο «ύμνο στην αλληλεγγύη» σε πο-
λύ δύσκολους καιρούς. Τόνισε ότι ήρθε η ώρα
να ανοίξει η ΕΡΤ, «να ανοίξει όπως είναι το
ΕΡΤ-open και η ΕΡΤ3, να κρατηθεί και να θε-
ριέψει» αυτή η ενημέρωση. 

Συμφώνησε ότι ο Νάσος κάνει δημοσιογρα-
φία χωρίς να κρύψει την γνώμη του κάτι που
ενοχλεί τα καθεστωτικά ΜΜΕ που δεν θέλουν
ούτε την πραγματική δημοσιογραφική έρευνα,
όπως αυτό το βιβλίο. 

«Αυτό το βιβλίο μπορεί να είναι μόνο η αρχή
και άλλα κεφάλαια μπορούν να προστεθούν»,
επισήμανε. Έκλεισε λέγοντας ότι αυτά που
γράφει ο Νάσος «για τον Ολυμπιακό σώζουν
την ιστορία του πέρα από τις παράγκες, την
εμπορευματοποίηση και τους προέδρους». 

Aκολούθησε ο Σωτήρης Τριανταφύλλου, δη-
μοσιογράφος και πρόεδρος του ΠΣΑΤ. Θύμισε
ότι στις 7 Απριλίου (σ.σ. η βιβλιοπαρουσίαση

έγινε 6/4) του 1929 η Εθνική Ελλάδας  έδωσε
τον πρώτο της επίσημο αγώνα και έχασε από
την Β� ομάδα της Ιταλίας 1-4. Το μοναδικό
γκολ της Εθνικής το πέτυχε ένας Έλληνας
εβραίος, ο Αλβέρτος Ναμία. 

Στη συνέχεια, δήλωσε ότι ο ΠΣΑΤ έχει τιμή-
σει τον αγώνα της ΕΡΤ απονέμοντας βραβεία
στις εκπομπές «Αθλητική Κυριακή» και «Μικρό-
φωνο στα γήπεδα». Για το βιβλίο τόνισε ότι εί-
ναι η πρώτη φορά που συγκεντρώνονται όλα
αυτά τα στοιχεία σε ένα βιβλίο. Μπορεί να
υπήρχαν σε ξεχωριστές αναφορές, σε σκόρ-
πια κείμενα, αλλά ποτέ μαζεμένα. 

Πολιτικά πανό

Μίλησε και για την πρόσφατη περίοδο όπου
σε πολλά γήπεδα εμφανίστηκαν πολιτικά πα-
νό, πχ κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Δε-
κέμβρη του 2008, πανό ενάντια στα Μνημόνια
και άλλα. Θύμισε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια
της δικτατορίας διαλύθηκαν ομάδες πχ Εργο-
τέλης, ενώ σημείωσε ότι πολλά περισσότερα
υπάρχουν στο βιβλίο. Έκλεισε την δική του το-
ποθέτηση λέγοντας ότι το βιβλίο είναι το μονα-
δικό στο οποίο υπάρχει εκτενή αναφορά στην
Μεικτή Μακρονήσου, την ομάδα των εξόρι-
στων μετά των Εμφύλιο. 

Στην δική του ομιλία ο Νάσος Μπράτσος ευ-
χαρίστησε όσους παραβρέθηκαν στην εκδή-
λωση, τόνισε ότι ήταν επιλογή το βιβλίο να μην
μεγαλώσει άλλο σε όγκο παρόλο που υπάρ-
χουν στοιχεία και διάθεση για βοήθεια από
αναγνώστες και συναδέλφους για δύο λόγους.
Πρώτον, για να μην ανέβει η τιμή και δεύτερον
για να μην χαθεί το ιστορικό κέντρο του βιβλί-
ου που απευθύνεται στα νέα παιδιά που αγα-
πάνε το ποδόσφαιρό και το γήπεδο. 

Τέλος, παρατήρησε ότι πολλές ομάδες δεν
γνωρίζουν ότι η ιστορία τους έχει κοινά με άλ-
λες δίνοντας παραδείγματα από το βιβλίο, ενώ
σημείωσε ότι και σήμερα πολύς κόσμος προ-
σπαθεί να έχει ένα διαφορετικό πρότυπο
αθλητισμού μέσα από τα εργασιακά πρωτα-
θλήματα και τις ερασιτεχνικές ομάδες. 

Μετά το πάνελ το λόγο πήραν ο Λευτέρης
Σερλής από την Μεικτή Ομάδα νοσοκομείων
Αττικής, ο Σωτήρης Πολίτης από την Ικαριακή
Ραδιοφωνία, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος από
την ΕΡΤ, ο Νίκος Μάλλιαρης, πρώην ποδο-
σφαιριστής και από τα ιδρυτικά μέλη του
ΠΣΑΠ, ο Σωτήρης από τους Refugees της Νέ-
ας Ιωνίας κ.ά.

Νεκτάριος Δαργάκης

“Αθλητισμός και Κοινωνικά Κινήματα”

Ένας ύμνος στην Αλληλεγγύη

Μ. Λυμπεράτος, Σ. Τριανταφύλλου, Β. Δεληπέτρος, Θ. Σιδέρης, Ν. Μπράτσος, Λ. Θωμά, Γ. Λευκιμιάτης



Τ
ο διαχρονικό θεατρικό έργο του Α.Στρίν-
τμπεργκ έχει γυρίσει σε ταινία η Λιβ Ούλμαν.
Η σπουδαία πρωταγωνίστρια του Ιγκμαρ

Μπέργκμαν, βρίσκεται πλέον «πίσω από την κάμε-
ρα» (συμπτωματικά αυτές τις μέρες στις αίθουσες
παίζεται επίσης η πολύ καλή της ταινία «Η Εξαφά-
νιση της Έλινορ Ρίγκμπι») και η μεταφορά του
«Μις Τζούλια» στο σινεμά είναι μεγάλο τόλμημα. 

Ο Στρίνμπεργκ ήταν ένας αντισυμβατικός συγ-
γραφέας που ήρθε σε ρήξη με τα ήθη της εποχής
του αλλά ο ίδιος είχε πολλές αντιφάσεις και πισω-
γυρίσματα στις απόψεις του, που αντανακλώνται
και στο τεράστιο έργο του. Υπήρξε οπαδός του
Δαρβίνου, θαυμαστής της Παριστινής Κομούνας
αλλά και μισογύνης προς τα τελευταία του.  

Έγραψε το «Δεσποινίς Τζούλια» το 1888, επιρε-
ασμένος από το ρεύμα τους νατουραλισμού και
τον Εμίλ Ζολά. Όπως και ο ρεαλισμός, το νατου-
ραλιστικό ρεύμα στοχεύει στην πιστή απεικόνιση
της πραγματικότητας, σε αντίθεση με τον ρομαν-
τισμό και τον κλασσικισμό που κυριαρχούσαν τον
19ο αιώνα.�Όμως οι νατουραλιστές έφτασαν στην

πλήρη αποδοχή του δαρβινισμού, δηλαδή ότι η
κληρονομικότητα και το κοινωνικό περιβάλλον κα-
θορίζουν απόλυτα το είναι. Οι άνθρωποι είναι δέ-
σμιοι των περιστάσεων. Η σύγκρουσή τους με αυ-
τές προκαλεί την καταστροφή και το χάος.

Παιχνίδι

Αυτό συμβαίνει και με τη μις Τζούλια, την κακο-
μαθημένη κόρη ενός ευγενούς (η Ούλμαν μετέφε-
ρε την πλοκή από τη Σουηδία στην Ιρλανδία του
19ου αιώνα). Τη βραδιά του θερινού ηλιοστασίου,
όταν ο κόσμος γλεντάει και οι πλούσιοι κατ’εξαί-
ρεση χορεύουν με τους πληβείους, η Τζούλια επι-
λέγει να ερωτοτροπήσει με τον ωραίο και φιλόο-
δοξο υπηρέτη του αρχοντικού της, τον Τζον, προ-
καλώντας και πιέζοντάς τον να την αποπλανήσει.
Παίζεται ένα παιχνίδι γάτας με το ποντίκι, όπου
όμως οι ρόλοι εναλλάσσονται. Η Τζούλια είναι κό-
ρη του αφέντη, ενώ ο Τζον ένας βαλές που του

γυαλίζει τις μπότες. Όμως η Τζούλια είναι και γυ-
ναίκα, το σεξ ακόμη και με έναν υπηρέτη δική της
ατίμωση είναι, γι’αυτόν είναι κατόρθωμα και στο
σημείο αυτό οι ρόλοι αντιστρέφονται. Και όταν
τολμά να σκεφτεί μια διέξοδο στην ανιαρή ζωή –
μπιμπελό των γυναικών της τάξης της, π.χ. να φύ-
γει με τον εραστή της, συνειδητοποιεί ότι χωρίς
τα χρήματα του πατέρα της, του κόμη της περιο-
χής, δε μπορεί να κάνει τίποτα, είναι ένα τίποτα. Η
μη συμμόρφωση - σύγκρουση με το ισχύον κοινω-
νικό πλαίσιο είναι καταστροφική.

Η ταινία της Ούλμαν πέτυχε να πιάσει την καρδιά
του έργου του Στρίνμπεργκ παραμένοντας πιστή
στο θεατρικό (αυτή είναι ίσως η αδυναμία της –ότι
μοιάζει με κινηματογραφημένο θέατρο). Γυρισμένη
μέσα στους μουντούς χώρους του αρχοντικού και
ειδικά στην κουζίνα όπου αποτυπώνεται η θέση του
καθενός και αποσπώντας εξαιρετικές ερμηνείες.  

Δήμητρα Κυρίλλου 
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

σελ.14 εργατικη αλληλεγγυη

Δεσποινίς Τζούλια

Σε διαδήλωση αλληλεγγύης του αγώνα ενάντια στην εξόρυξη
χρυσού στην Χαλκιδική (την Πέμπτη 16 Απρίλη στις 6μμ το απόγευ-
μα στα Προπύλαια) καλεί η Επιτροπή Αλληλεγγύης στην Χαλκιδική
«τους πολίτες και τις συλλογικότητες της Αττικής, που συνθέτουν
το πολύμορφο κίνημα αλληλεγγύης και υποστήριξης στους αγωνι-
ζόμενους κατοίκους της Χαλκιδικής». Όπως αναφέρει:

«Θέλουμε, ταυτόχρονα, να στείλουμε και ένα μήνυμα στη νέα κυ-
βέρνηση: Να εγκαταλείψει τις διφορούμενες δηλώσεις και τα ‘ήξεις,
αφήξεις’. Να πάρει άμεσα την πολιτική πρωτοβουλία της ακύρωσης
της επένδυσης, με όλα τα διαθέσιμα εργαλεία, που είναι πολλά και
ισχυρά. Να σταματήσει να χρησιμοποιεί τις δυνάμεις καταστολής,
με τον τρόπο που το έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, δη-
λαδή σε βάρος του κινήματος και υπέρ της Eldorado Gold».

Ακόμα 300 καθαρί-
στριες του υπουργεί-
ου Οικονομικών κατεβαίνουν στους
δρόμους διεκδικώντας το δικαίωμα
στην εργασία. Οι συγκεκριμένες εργά-
ζονταν για χρόνια στο υπουργείο με
συμβάσεις έργου και η υπόθεσή τους
διαχωρίστηκε από τις 595 καθαρίστριες
που δούλευαν με συμβάσεις αορίστου
χρόνου, βγήκαν σε διαθεσιμότητα και
πραγματοποιούν την πολύμηνη κινητο-
ποίηση στην Καραγιώργη Σερβίας.  

Οι καθαρίστριες πραγματοποίησαν
συγκέντρωση και συναυλία διαμαρτυ-
ρίας την Τρίτη 7/4, έξω από το υπουρ-

γείο Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης, ενώ

την επομένη, συγκεντρώθηκαν ξανά
έξω από το υπουργείο όπου και αλυσο-
δέθηκαν συμβολικά στα κάγκελα. 

Ο Κατρούγκαλος σε συνάντηση με
αντιπροσωπεία τους, τους διεμήνυσε
ότι “κατανοεί μεν” αλλά “δεν μπορεί να
γίνει δεκτό το αίτημα της επαναπρόσλη-
ψης, καθώς είναι με σύμβαση έργου και
τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας”.  

Οι ίδιες δηλώνουν ότι δεν εγκαταλεί-
πουν τον αγώνα και είναι αποφασισμέ-
νες να προβούν σε όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες μέχρι να δικαιωθούν.

Μ
αζική συμμετοχή και πλούσια συζήτηση
ήταν τα χαρακτηριστικά του Μαρξισμού
2015 που οργάνωσε στις αρχές του Απρί-

λη στην Ιστανμπούλ  το DSIP, η αδελφή οργάνω-
ση του ΣΕΚ στην Τουρκία. 

Εκατοντάδες αγωνιστές και αγωνίστριες πήραν
μέρος στις 26 συζητήσεις που πραγματοποιήθη-
καν στην διάρκεια του Μαρξισμού που φέτος
διήρκεσε 5 μέρες και τις οποίες εισηγήθηκαν πά-
νω από 50 ομιλητές, πανεπιστημιακοί, δημοσιο-
γράφοι, αγωνιστές-τριες  της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς,  του κουρδικού κινήματος.

Κύριο χαρακτηριστικό του Μαρξισμού ήταν ο
διεθνιστικός του χαρακτήρας: συζητήσεις με θέ-
μα το για χρόνια απαγορευμένο ζήτημα της σφα-
γής των Αρμενίων που φέτος κλείνει 100 χρόνια
με την συμμετοχή αρμένιων αγωνιστών. Τον αγώ-
να των Κούρδων και πιο συγκεκριμένα την επικεί-
μενη συμμετοχή και ενίσχυση του HDP, του Λαϊ-
κού Δημοκρατικού Kόμματος  στις επερχόμενες
εκλογές του Ιουνίου - με ομιλήτρια μια από τις
βουλευτίνες του HDP. 

Ομιλητές από την Μέση Ανατολή πήραν το λόγο
για τις εξελίξεις στην Συρία, την Παλαιστίνη ενώ
μια συνολικότερη προσέγγιση του ζητήματος έγινε
στην εξαιρετική συζήτηση με θέμα «Ιμπεριαλισμός
και Κρίση» που εισηγήθηκε ο Αλεξ Καλλίνικος.

Την δεύτερη μέρα του Μαρξισμού στην βραδι-
νή συζήτηση με θέμα την προοπτική της Αριστε-
ράς στην Ευρώπη ομιλητές ήταν ο Αλεξ Καλίνικος
από το SWP Βρετανίας, η Μάρτα Καστίγιο από
την οργάνωση En Lucha και το Podemos στην
Ισπανία και ο Γιώργος Πίττας από το Σοσιαλιστικό

Εργατικό Κόμμα. Το ζήτημα για την ανάγκη του
μεγαλώματος μιας αντικαπιταλιστικής διεθνιστι-
κής αριστεράς ήταν στο επίκεντρο πολλών συζη-
τήσεων που αφορούσαν τις εξελίξεις στην ίδια
την Τουρκία: την φθορά που έχει υποστεί το κόμ-
μα του Ερντογάν μετά το κίνημα του Γκεζί Παρκ
και τις κινητοποιήσεις που ακολούθησαν το «ατύ-
χημα» που πριν ένα χρόνο κόστισε τη ζωή σε εκα-
τοντάδες ανθρακωρύχους στην Τουρκία.

Συγκλονιστική ήταν η συζήτηση για το LGBTQ κί-
νημα που είχε ανάμεσα στους ομιλητές τους Nico-
la Field και Gethin Roberts από το Lesbians and
Gays Support the Miners, που βρέθηκαν στην Αγ-
κυρα και την Κωνσταντινούπολη, ενόψει της επερ-

χόμενης προβολής της ταινίας Pride στην Τουρκία.  
Μεγάλη ήταν η γκάμα των συζητήσεων που

αφορούσε την επαναστατική παράδοση. Ανάμεσα
στους ομιλητές ήταν και ο John Molyneux από το
SWP στην Ιρλανδία που μίλησε με αφορμή την έκ-
δοση του βιβλίου του «Μαρξισμός και Κόμμα» στα
τουρκικά – μια από τις δεκάδες μεταφράσεις βι-
βλίων μαρξιστικής θεωρίας που έχουν κάνει οι
σύντροφοι του DSIP στα τούρκικα. 

Η ανάγκη για το χτίσιμο ανεξάρτητων σοσιαλι-
στικών επαναστατικών οργανώσεων δεν έμεινε
μόνο στην θεωρία. Όπως ανακοινώθηκε στο κλεί-
σιμο του Μαρξισμού στην διάρκεια του πενθημέ-
ρου 16 νέα μέλη οργανώθηκαν στο DSIP.

Έκτακτη γενική συνέλευση
πραγματοποιούν οι συμβασιού-
χοι του ΟΔΙΕ (Οργανισμός Διε-
ξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος),
το μεσημέρι της Τρίτης 21/4, στο
ΕΚΑ. 

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν έτοι-
μοι για κινητοποιήσεις καθώς την
ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση του
ιπποδρόμου θα την πληρώσουν
οι ίδιοι, που ήδη εργάζονται με
το άκρων άωτον της επισφάλει-
ας, με συμβάσεις μιας ημέρας
και με μισθό 200-300 ευρώ. 

Ο ΟΔΙΕ αναμένεται να είναι
στις πρώτες ιδιωτικοποιήσεις
της νέας κυβέρνησης καθώς
στις 26/3 το ΤΑΙΠΕΔ ανακοίνωσε
την πρόσκληση του στον επεν-
δυτή για την ιδιωτικοποίηση του
στοιχήματος του οργανισμού. 

H κυβέρνηση τόσο προεκλογι-
κά όσο και μετά, έλεγε ότι θα
συγκρουστεί με τα μεγάλα συμ-
φέροντα στον ΟΔΙΕ, θα τον εξυ-
γιάνει και θα εξασφαλίσει τους
εργαζόμενους. 

Όπως λένε οι εργαζόμενοι του
ΟΔΙΕ όμως, “αυτά μας έλεγαν
πριν τη συμφωνία με την Ευρω-
παϊκή Ένωση για συνέχιση των
ιδιωτικοποιήσεων και την παρά-
ταση της δανειακής σύμβασης.
Τώρα μπροστά στους εκβια-
σμούς των «θεσμών» και την
απειλή της χρεοκοπίας, όλα έγι-
ναν παρελθόν”.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ανατολικής Αττι-
κής σε ανακοίνωσή της για το
ζήτημα βάζει μια ακόμη διάστα-
ση: “Η ιδιωτικοποίηση του στοι-
χήματος αποτελεί την πρώτη
πράξη στο συνολικό σχέδιο της
ιδιωτικοποίησης και της τερά-
στιας έκτασης 3000 στρεμμάτων
που σχεδιάζουν να ξεπουλήσουν
με παραχώρηση έως και 50 ετών
σε γνωστά οικονομικά τζάκια για
να εφαρμοστούν τα ανεξέλεγκτα
επιχειρηματικά σχέδια για εκμε-
τάλλευση με μεγάλες κατα-
σκευές, θέρετρα, εμπορικά κέν-
τρα τύπου MALL, Καζίνο και γή-
πεδα γκολφ που κάθε άλλο πα-
ρά θα υπηρετήσουν την τοπική
κοινωνία, με τεράστιες κατα-
στροφικές συνέπειες στη ζωή
των κατοίκων της περιοχής και
όλου του Λεκανοπέδιου και του
περιβάλλοντος”. 

Η ανακοίνωση καλεί τους ερ-
γαζόμενους στον ΟΔΙΕ και τους
κατοίκους στην περιοχή να πά-
ρουν την υπόθεση στα χέρια
τους, να σταματήσουν την ιδιω-
τικοποίηση και το περιβαλλοντι-
κό έγκλημα που σχεδιάζεται για
την Αν. Αττική. 

Nέα απο τους χώρους

Ο Μαρξισμός στην Τουρκία

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ Αλληλεγγύη στις Σκουριές

ΟΔΙΕ

Όχι στην 
ιδιωτικοποίηση

Πανηγυρικό το κλείσιμο του Μαρξισμού 2015 στην Ινσταμπούλ
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Σ
ύμφωνα με τα αποτελέσματα
των εκλογών στο πρόσφατο
συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, οι ισο-

ψηφούσες πρώτες παρατάξεις, η
«Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δα-
σκάλων» και η «Συνεργασία Πανεπι-
στημιακών» εκλέγουν από τρεις
έδρες στην 11 μελή Εκτελεστική
Γραμματεία και ισοψηφούν στην
εκλογή μιας τέταρτης έδρας. Η
έδρα αυτή σύμφωνα με το καταστα-
τικό κατανέμεται με κλήρωση. 

Όμως, στη συνεδρίαση της ΔΕ
της ΠΟΣΔΕΠ, στις 31.03.2015, η Συ-
νεργασία Πανεπιστημιακών ανακά-
λυψε έναν «ευφυή» τρόπο, για να
αλλοιώσει το αποτέλεσμα των εκλο-
γών του συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ.
Επειδή, κατά δήλωσή τους, «συμφω-
νεί» και «εκτιμά» την ΑΡΜΕ, «δάνει-
σε» μια ψήφο τους στην ΑΡΜΕ,
ώστε η ΑΡΜΕ να αποκτήσει μια
έδρα στην Εκτελεστική Γραμματεία,
αυτήν που της στέρησε το εκλογικό
σώμα. Έτσι, δια της νόθευσης του
εκλογικού αποτελέσματος, η Συνερ-
γασία Πανεπιστημιακών κερδίζει μια
σύμμαχη έδρα. Με μια «λεπτομέ-
ρεια»: κλέβοντας τη μισή έδρα από
τη Συνάντηση Πανεπιστημιακών Δα-
σκάλων. Δώρισε, λοιπόν, μια έδρα
που δεν τους ανήκει. Χωρίς κανέναν
ενδοιασμό. Με τον αμοραλισμό του
«κάθε κόλπο είναι θεμιτό, αρκεί να
μας βολεύει». Δεν μας ξενίζει, επί-
σης, ότι η νόθευση αυτή της βούλη-
σης των συνέδρων έγινε με τη σιω-
πηρή, αλλά τόσο εύγλωττη συμφω-
νία όλων -μα όλων- των άλλων παρα-
τάξεων. 

Λίγες μέρες πριν η Συνεργασία
Πανεπιστημιακών και η ΑΡΜΕ συνέ-
πραξαν μαζί με την Ενωτική Πρωτο-
βουλία και την ΚΙΠΑΝ προκειμένου
να μην υπερψηφιστεί αγωνιστικό
πλαίσιο δράσης, αλλά να υπερισχύ-
σουν οι θέσεις υπεράσπισης ουσια-
στικά του νόμου Διαμαντοπούλου -
Αρβανιτόπουλου, που διαλύει το δη-
μόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο και
το μετατρέπει σε αυταρχικό ιδιωτικό
εκπαιδευτήριο, με αγοραίους όρους
λειτουργίας. Εντάσσουμε την προ-
αναφερθείσα απαράδεκτη ενέργεια
στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα
κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι
μας ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα
των πανεπιστημιακών να μην αφο-
πλιστεί για μια ακόμη διετία. Όταν η
«θέση» είναι ο στόχος και όχι το μέ-
σον, η κατάσταση έχει ήδη κακο-
φορμίσει. Μια Ομοσπονδία που πα-
ρουσιάζει τέτοια φαινόμενα καιρο-
σκοπισμού και ωφελιμισμού, δεν
χρειάζεται απλά βελτίωση και αλλα-
γές. Χρειάζεται εκ βάθρων αναγέν-
νηση. 

Συνάντηση Πανεπιστημιακών
Δασκάλων

«Δ
εν περιμένουμε άλλο! Εδώ και
τώρα ομόφυλο σύμφωνο και
γάμος, και πλήρης αναγνώρι-

ση της ταυτότητας φύλου» απαιτεί σε
ανακοίνωσή της η Ομάδα Sylvia Rivera
για ένα κινηματικό Thessaloniki Pride.
Όπως αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα στην
ανακοίνωση: «κύκλοι του Υπουργείου Δι-
καιοσύνης διατείνονται πως, όταν θεσπι-
στεί το ομόφυλο σύμφωνο συμβίωσης, δε
θα συμπεριλαμβάνονται ασφαλιστικά και
φορολογικά δικαιώματα, γιατί θα επιβα-
ρυνθεί ο προϋπολογισμός και θα θεωρη-
θεί... μονομερής ενέργεια από τους «θε-
σμούς» (κάτι σαν gayxit δηλαδή)…” 

“Η σημερινή κυβέρνηση έχει ως βασι-
κό κορμό της τον ΣΥΡΙΖΑ, που μόλις
πριν 16 μήνες είχε καταθέσει στη Βουλή
πρόταση νόμου για ένα διευρυμένο
σύμφωνο συμβίωσης που θα συμπερι-
λάμβανε περισσότερα δικαιώματα από
το τωρινό σύμφωνο και θα ίσχυε βέβαια
και για τα ομόφυλα ζευγάρια… 

Οι 100 πρώτες μέρες της κυβέρνησης
κοντεύουν να τελειώσουν. Και όχι μόνο
δεν ψηφίστηκε το παραμικρό ΛΟΑΤ δι-
καίωμα, αλλά σημειώθηκαν παλινωδίες
ακόμη και στο κρίσιμο (συμβολικά και
ουσιαστικά) θέμα της κατάργησης της
απάνθρωπης υγειονομικής διάταξης 39Α
(με αυτή τη διάταξη το 2012 οργανώθηκε
από το Υπ. Υγείας και την αστυνομία ένα
πρωτοφανές κυνήγι γυναικών χρηστριών
ναρκωτικών ουσιών, τρανς και θυμάτων
trafficking, θετικών στον ιό HIV). 

Πολιτική Βούληση

Αν υπάρχει στ’ αλήθεια η πολιτική βού-
ληση, απαιτούνται άμεσες κινήσεις των
αρμόδιων υπουργείων για όλα τα ζητήμα-
τα που θέτει το κίνημα των ομοφυλόφιλων
και των τρανς. Ιδιαίτερα για τα τρανς άτο-
μα είναι κυριολεκτικά επείγουσα η ανάγκη
για την πλήρη αναγνώριση της ταυτότη-
τας φύλου χωρίς ιατρικούς όρους και
προϋποθέσεις… Αλλά και τα ομόφυλα
ζευγάρια της χώρας δυσκολεύονται στην
καθημερινή τους ζωή, επειδή η κοινή ζωή
τους δεν αναγνωρίζεται από το κράτος
(ζητήματα περιουσιακά, περίθαλψης στα
νοσοκομεία, αναγνώρισης των παιδιών
τους κλπ). Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει
γνώση των ζητημάτων αυτών, επομένως
απομένει η κατάθεση νόμων για τη θέσπι-
ση ομόφυλου γάμου και συμφώνου συμ-
βίωσης με πλήρη και ίσα δικαιώματα,
όπως ακριβώς γράφει και η συνεδριακή
απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ...”
• Διήμερο εκδηλώσεων οργανώνεται

ενόψει του 1ου LGBTQI+ Pride Κρήτης
στις 16 και 17 Απρίλη στο Αυτοδιαχειρι-
ζόμενο Θέατρο Εμπρός στην Αθήνα.
Στις 16 Απρίλη στις 8μμ θα γίνει παρου-
σίαση του ΛΟΑΤ κινήματος της Κρήτης
και την Παρασκευή 17 Απριλίου, στις
23:30, πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης
του1ου LGBTQI+ Pride Κρήτης (Φεστι-
βάλ Ορατότητας και Διεκδικήσεων για
την Απελευθέρωση.

Εκδήλωση της ΤΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Ηράκλειο Ατ-
τικής με κεντρικό θέμα τη Διαγραφή του Χρέους
έγινε την Δευτέρα 06.04 στη Βίλλα Στέλλα.

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πάνος Γκαργκάνας, διευθυν-
τής της Εργατικής Αλληλεγγύης και μέλος του ΠΣΟ
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που τόνισε τη σημασία που έχει για
το κίνημα και την αντικαπιταλιστική αριστερά η προ-
βολή του αιτήματος για τη μονομερή διαγραφή του
Χρέους. Κάνοντας κριτική στις απόψεις περί ελληνι-
κής ιδιαιτερότητας για την δημιουργία και ανάπτυξη
του χρέους, έδωσε μία σειρά στοιχεία για να δείξει
ότι το χρέος είναι παγκόσμιο φαινόμενο και άρρηκτα
συνδεδεμένο με την ίδια την λειτουργία του καπιταλι-
σμού και στην Ελλάδα και παγκόσμια.

Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αιτίες "φουσκώ-
ματος" του χρέους στην Ελλάδα από τη δεκαετία
του ’70 (σωτηρία των τραπεζών από το κράτος για
τα θαλασσοδάνεια των προβληματικών επιχειρήσε-
ων, η άνοδος των επιτοκίων των αμερικάνικων τρα-
πεζών πριν την ένταξη της Ελλάδας στο ευρώ, φο-
ροαπαλλαγές κλπ) για να καταλήξει ότι η μόνη ρε-
αλιστική λύση είναι το αντικαπιταλιστικό μεταβατι-
κό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τη διαγραφή
του χρέους, τη ρήξη με το ευρώ και την ΕΕ και τον
έλεγχο της οικονομίας από την εργατική τάξη.

Στη συνέχεια μίλησε ο Χρήστος Τουλιάτος από
την "πρωτοβουλία για διαγραφή του χρέους τώρα"
που αφού παρουσίασε τους σκοπούς της Πρωτο-
βουλίας εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συμβιβάζεται γιατί
προσπαθεί να βρει λύση για το χρέος εντός της ΕΕ
και του ευρώ και κατέληξε "στην ανάγκη η Ελλάδα

να υιοθετήσει ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης εκτός
ΕΕ και ευρώ".

Τρίτος ομιλητής ήταν ο οικονομολόγος Τάκης
Θανασούλας που, μεταξύ άλλων, εξήγησε για τα
αδιέξοδα των νεοκεϋνσιανών οικονομολόγων που
δεν μπορούν να δώσουν λύση για το πρόβλημα
του Χρέους και τόνισε ότι κάθε περίοδος ανάπτυ-
ξης του καπιταλισμού συνοδεύεται και με έξαρση
του δημόσιου χρέους που γίνεται όμως βαρίδι σε
περίοδο ύφεσης σαν τη σημερινή. Ο καπιταλισμός
είναι σήμερα καταδικασμένος σε ύφεση και απο-
πληθωρισμό που δημιουργεί το φαύλο κύκλο του
χρέους και απέναντι σ' αυτό δεν χρειαζόμαστε μία
άλλου τύπου ανάπτυξη αλλά τα κλειδιά της οικονο-
μίας να τα πάρει η εργατική τάξη.

Τελευταίος ομιλητής ήταν ο Τάκης Τσίτσος από
την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που τόνισε το ρόλο της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς και ιδιαίτερα της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ στη σημερινή συγκυρία απέναντι στους εκβια-
σμούς της ΕΕ και τους συμβιβασμούς της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήδη έχει ξεκινήσει καμπά-
νια για την ανάγκη διαγραφής του Χρέους και σύνδε-
σης της με τους αγώνες της εργατικής τάξης.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων έγινε ένας πλού-
σιος και συντροφικός διάλογος με πολλές ερωτή-
σεις και τοποθετήσεις που ανέδειξε την αναγκαιό-
τητα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να διοργανώνει τέτοιου είδους
συζητήσεις για να εκφράζονται ανοικτά όλες οι
απόψεις και να ξεκαθαρίζουμε αλλά και να αποκτά-
με επιχειρήματα για την καθημερινή μας δράση.

Γιώργος Ράγκος

Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ συμμετειχε στη
μεγάλη κινητοποίηση 1000
και πλέον κατοίκων της

Φωκίδας, στην Άμφισσα την Πα-
ρασκευή 3 Απριλίου, που πραγμα-
τοποιήθηκε για την υπεράσπιση
των δομών του Εθνικού Συστήμα-
τος Υγείας, συμπεριλαμβανομέ-
νου του Νοσοκομείου Άμφισσας
και του Κέντρου Υγείας Ιτέας.  

Την κινητοποίηση ουσιαστικά
προκάλεσε η κινητικότητα του Σω-
ματείου Εργαζομένων του Νοσο-
κομείου Άμφισσας, το οποίο είχε
οργανώσει τον Δεκέμβριο του
2014 και πάλι μια πολύ επιτυχημέ-
νη κινητοποίηση και διαδήλωση
πάλι στην Άμφισσα, για την υπο-
στελέχωση και τα προβλήματα
του νοσοκομείου της πόλης. Η
συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε

στην κεντρική πλατεία της Άμφισ-
σας, την πλατεία Κεχαγιά, όπου
έγιναν χαιρετισμοί-ομιλίες από εκ-
προσώπους σωματείων εργαζομέ-
νων αλλά και εκπροσώπους φορέ-
ων, και έπειτα ξεκίνησε διαδήλω-
ση μέχρι την εθνική οδό, όπου και
έγινε αποκλεισμός του δρόμου
για μία ώρα.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκανε χαιρετισμό-
τοποθέτηση στην συγκέντρωση
που έγινε πριν τη διαδήλωση, με
τον περιφερειακό σύμβουλο Βασί-
λη Ζούμπο, στην οποία τόνισε ότι
“το κλείσιμο του Κέντρου Υγείας
Ιτέας και η τραγική υποστελέχωση
και υποχρηματοδότηση του Νοσο-

κομείου Άμφισσας (όπως άλλωστε
και των περισσοτέρων περιφερει-
ακών νοσοκομείων), είναι άμεσο
αποτέλεσμα των απάνθρωπων κα-
πιταλιστικών μνημονιακών πολιτι-
κών που επέβαλλε τα τελευταία 5
χρόνια στην χώρα μας η Ε.Ε. και το
Δ.Ν.Τ. σε στενή συνεργασία με
όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις.
Είναι άμεσο αποτέλεσμα της κομ-
βικής επιλογής όλων των μνημονια-
κών κυβερνήσεων να εξυπηρετή-
σουν το τοκογλυφικό δημόσιο χρέ-
ος απέναντι στους γύπες των αγο-
ρών, γεγονός που εδώ και 5 χρόνια
έχει συρρικνώσει τις κοινωνικές
δαπάνες στα όρια του αφανισμού”.

Πραξικόπημα
στην ΠΟΣΔΕΠ

Kίνημα ΛΟΑΤ
“Δεν

περιμένουμε”

Η Φωκίδα διαδηλώνει
για τη δημόσια Υγεία

Εκδήλωση ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Ν.Ηράκλειο

Παρασκευή 3 Απρίλη, Άμφισσα
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ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η δίκη των δολοφόνων 
της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Μάκης Δραγάνης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ 1968 
(Θησέως & Αγ. Πάντων, στη στοά) 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ Χρώματα (Αγ.Γλυ-
κερίας) 8μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 στης Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ,
Γιατί ο Μαρξισμός
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 Στέκι (Ρήγα Φερραίου)
7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής 
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 Σύλλογος Δασκάλων
7μμ
Χιλή ’72-‘73
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 
Στέκι Νεολαίας 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ Τσίου 7.30μμ
Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Λυδία Παυλίδη

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ ορ. 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο,
Β’ ορ. 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Αλίκη Τολίδου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ερωτοκρίτου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 καφέ Άνω Πουρνα-
ρούσα 7.30μμ
Γαλλία ‘36
Ομιλήτρια: Πόπη Τσέλιου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Ζαννέτα Λυσικάτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Γιάννης Σανιδάς
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;

ΙΛΙΣΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ Munches 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 καφέ Munches 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Munches 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 ΕΡΤ-open 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 ΕΡΤ-open 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Οδυσσέας Κατσούλης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 ΕΡΤ-open 7μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 
«Εκτός των Τειχών» 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Χαρίτα Μήνη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 
«Εκτός των Τειχών» 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η Ισπανία του ‘36

Ομιλητής: Χρήστος Κωστόπουλος

ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Άγγελος Γεοργκάι

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 
Πολιτιστικό Κέντρο Κορυδαλλού 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Στάθης Ψυχογιός

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Δανάη Γαϊτάνου

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 δημαρχείο 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 
Γρηγόρης (Πλ. Ηρώων) 6μμ
Οργανώνοντας για 
τη δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Μαρία Μανωλά

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/4 
κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρουσό
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4 
κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Ισπανία 1936

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/4 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σάκαλη
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4 Στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Τι είναι και πώς παλεύεται ο σεξισμός;
Ομιλήτρια: Ρούλα Σουτουλίδού

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/4 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Τάκης Ζώτος
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ

Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ
(Ραγκαβή 69) 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Χρήστος Μάραντος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 υπόγειο White Rabbit
(Σολωμού 12) 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Κώστας Βλασσόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΠΕΜΠΤΗ 16/4 
γρ. ΕΛΜΕ Γκράβας 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Εύα Ζουγανέλη

ΒΥΡΩΝΑΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/4 καφέ El Viaje 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4 καφέ El Viaje 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ El Viaje 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/4 καφέ Quiz 7μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4 καφέ Quiz 7μμ
Τι φέρνει η ποσοτική χαλάρωση;
Ομιλητής: Αντρέας Καπνίσης
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Quiz 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Ειρήνη Δρακούλη
• ΠΕΜΠΤΗ 23/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Μελίνα Παπαγεωργίου 
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Χιλή ‘73
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

• ΠΕΜΠΤΗ 16/4 καφέ Δολίχη (Δημη-
τρακοπούλου 51) 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 22/4 καφέ Δια Χειρός 
(Δημητρακοπούλου 41-45) 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/4 καφέ Πλατωνας 7μμ
(Πλάτωνος και Τριπόλεως 61)
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλητής: Στέλλα Μυρισιώτη

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 23/4 Στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 7.30μμ
Λένιν: Ο αριστερισμός
Ομιλήτρια: Εύα Καραναστάση

ΒΟΛΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16/4 Θόλος 3.30μμ
Τι είναι ο ρατσισμός και πώς παλεύε-
ται; 
Ομιλητής: Voador

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠEΜΠΤΗ 16/4 καφέ Τριώτα 7μμ
Ισπανία '36
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΠEΜΠΤΗ 23/4 καφέ Τριώτα 7μμ
Η Χούντα του '67 και η αντίσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολογά
ΠEΜΠΤΗ 30/4 καφέ Τριώτα 7μμ
Μαρξισμός και Θρησκεία
Ομιλήτρια: Ευαγγελία Στυλιανοπούλου

ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 16/4 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμπούση

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργά-
τες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 23/4 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Τι φέρνει η ποσοτική χαλάρωση;
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης

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

Εξορμήσεις με

την εργατικη
αλληλεγγυη

Μαρξιστικά Φόρουμ

  εργατικη αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
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ΠΕΜΠΤΗ 16/4
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/4
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Ταμπούρια 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 7μμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 6μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/4
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12.30μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρ.Μικράς Ασίας 12μ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ πικετοφορία
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ πικετοφορία
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10πμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ Πλατεία Κύπρου 11.30πμ πικετο-
φορία
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11πμ  πι-
κετοφορία
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ πικε-
τοφορία
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12μ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12.30μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ πικετο-
φορία
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 12μ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης Ιασωνίδου 11μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ 
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ
ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα
11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
ΚΕΝΤΡΟ άγαλμα Λαμπράκη 11.30πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ λαϊκή της Βούλγαρη 11.30πμ



Η
διαδήλωση της 31ης Μάρτη
του 1990 στο Λονδίνο ήταν
από τις μεγαλύτερες που εί-

χαν γίνει μέχρι τότε στη Βρετανία.
Πάνω από 200.000 άνθρωποι πλημ-
μύρισαν τους δρόμους της πόλης
εκφράζοντας την αντίθεσή τους
στον Poll Tax, τον κεφαλικό φόρο
που προσπαθούσε να επιβάλλει η
δεξιά κυβέρνηση της Μάργκαρετ
Θάτσερ. Αντί να τη διαλύσει, η κατα-
στολή της αστυνομίας μετέτρεψε τη
διαδήλωση σε εξέγερση. Ήταν η αρ-
χή του τέλους για τον φόρο αλλά
και για την ίδια τη μισητή πρωθυ-
πουργό των Τόρις, σύμβολο των επι-
θέσεων του νεοφιλελευθερισμού.

Σε αντίθεση με τις προηγούμενες
επιθέσεις των Τόρις -που βασίζον-
ταν στη γνωστή τακτική “του σαλα-
μιού” χτυπώντας ένα εργατικό κομ-
μάτι κάθε φορά- ο Poll Tax ήταν επί-
θεση εναντίον όλων. Ένα άδικο, τα-
ξικό, δημοτικό “χαράτσι” που ανάγ-
καζε κάθε ενήλικο να πληρώνει, ανε-
ξαρτήτως εισοδήματος, περουσίας
και οικογενειακής κατάστασης, το
ίδιο ποσό. Αν ήσουν εκατομμυριού-
χος ή σκουπιδιάρης, αυτό για τη Θά-
τσερ δεν είχε καμία σημασία.

Όταν τα δημοτικά συμβούλια στη
Σκοτία, όπου έγινε η πρώτη απόπει-
ρα εφαρμογής του νόμου το 1988,
άρχισαν να μοιράζουν τους λογαρια-
σμούς, εκατομμύρια άνθρωποι είδαν
ταυτόχρονα τα τέλη τους να εκτο-
ξεύονται -και μαζί εκτοξεύτηκε και η
οργή τους. Παντού άρχισαν, με
πρωτοβουλία κατά κύριο λόγο αρι-
στερών οργανώσεων, να δημιουρ-
γούνται επιτροπές “Δεν πληρώνω
τον Poll Tax”. Η μαζικότητα των επι-
τροπών και η ταχύτητα με την οποία
δημιουργούνταν ήταν πρωτοφανείς.
Μαζέματα που ξεκινούσαν από μερι-
κές δεκάδες ανθρώπους σε ένα σπί-
τι, μετατρέπονταν σε συγκεντρώσεις
που γέμιζαν το κέντρο μιας κοινότη-
τας μια βδομάδα αργότερα. Από τη
Σκοτία, το κίνημα σύντομα απλώθη-
κε σε όλη την Αγγλία και την Ουα-
λία, όπου ο φόρος θα εφαρμοζόταν
στις αρχές του 1990.

Συγκρούσεις

Οι επιτροπές οργάνωναν διαδηλώ-
σεις έξω από τα δημαρχεία σε όλη
τη χώρα, ακόμα και σε μικρές πόλεις
και χωριά. Χιλιάδες άνθρωποι, η
πλειοψηφία των οποίων μπορεί να
μην είχε ασχοληθεί ποτέ ξανά με την
πολιτική, συμμετείχαν στις συγκεν-
τρώσεις οι οποίες πολύ συχνά κατέ-
ληγαν σε συγκρούσεις με τους τοπι-
κούς άρχοντες και την αστυνομία.
Στα τέλη του 1989, οι τοπικές επι-
τροπές απέκτησαν πανεθνικό συντο-
νισμό, την Πανβρετανική Ομοσπον-
δία Ενάντια στον Poll Tax.

Η διαδήλωση της 31ης Μάρτη στο
Λονδίνο ήταν η κορύφωση αυτής της
δράσης και ταυτόχρονα η καθοριστι-
κή καμπή για τη νικηφόρα έκβαση
του αγώνα μερικούς μήνες αργότε-

ρα. Η πορεία ξεκίνησε από το πάρκο
Κένινγκτον στο νότιο Λονδίνο με κα-
τεύθυνση την πλατεία Τραφάλγκαρ.
Καθώς η Τραφάλγκαρ γέμιζε ασφυ-
κτικά, ένα κομμάτι της διαδήλωσης
κόλλησε στην οδό Γουάιτχολ, όπου
βρίσκονται πολλές κυβερνητικές
υπηρεσίες και υπουργεία. Εκατοντά-
δες αστυνομικοί και ΜΑΤ συγκεντρώ-
θηκαν εκεί για να εμποδίσουν τους
διαδηλωτές να φτάσουν στην οδό
Ντάουνινγκ και να πραγματοποι-
ήσουν καθιστική διαμαρτυρία έξω
από την πρωθυπουργική κατοικία.

Ξάφνικα και χωρίς καμία πρόκλη-
ση, 40 έφιπποι αστυνομικοί πέρασαν
πάνω από τον κόσμο. Οι διαδηλωτές
διασκορπίστηκαν στους γύρω δρό-
μους προσπαθώντας να απομακρύ-
νουν μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
Ένας διαδηλωτής είχε πει: “Δεν
μπορούσα να το πιστέψω. Ίσως εί-
μαι αφελής, αλλά δεν πίστευα ότι η
αστυνομία χτυπάει τον κόσμο χωρίς
λόγο. Αλλά γι’ αυτό βρίσκονταν
εκεί”. Το πόσο αναίτια ήταν η επίθε-
ση φάνηκε από το γεγονός ότι η
πρώτη επί τόπου σύλληψη ήταν
ενός... ανάπηρου. Οι διαδηλωτές
άρχισαν να θυμώνουν.

Εντωμεταξύ, η ατμόσφαιρα στην
Τραφάλγκαρ ήταν πανηγυρική. Οι
διαδηλωτές κρεμούσαν πανό σε σκα-
λωσιές, τραγουδούσαν και χόρευαν.
Η Τζέην, δασκάλα από το Μπέρμιν-
χαμ, είχε περιγράψει τότε στην εφη-
μερίδα Socialist Worker: “Μία ομάδα
κρέμασε πανό που έγραφε 'Οι αν-
θρακωρύχοι του Γιορκσάιρ ενάντια
στον φόρο'. Δεκάδες χιλιάδες άν-
θρωποι ζητωκραύγαζαν και χόρευαν.
Ήταν φανταστικά”.

Τότε η αστυνομία επιτέθηκε στους
διαδηλωτές από διαφορετικά σημεία

γύρω από την πλατεία. Δύο αστυνο-
μικά βαν και ένα αυτοκίνητο έπεσαν
με ταχύτητα πάνω στο πλήθος χωρίς
προειδοποίηση. Δεκάδες διαδηλω-
τές άρχισαν να πέφτουν κάτω αιμό-
φυρτοι, εκατοντάδες τραυματίστη-
καν από τις επιθέσεις των αστυνομι-
κών με τα γκλοπ. Ο φωτογράφος
Κέηθ Πάρνελ της κυριακάτικης εφη-
μερίδας Mail ήταν ένας από αυτούς.

Γκλοπ

“Είδα έναν αστυνομικό να έρχεται
κατά πάνω μου”, είχε περιγράψει,
“Τον άκουσα να λέει�«εσένα θα σε
γαμ...»�και μετά με χτύπησε με το
γκλοπ του. Μου έσπασε το χέρι με
το οποίο προσπάθησα να προστα-
τευτώ. Τότε η αστυνομία άρχισε να
χτυπά έναν τύπο πίσω μου... Η αστυ-
νομία είχε χάσει τον έλεγχο”. Βέ-
βαια, η εφημερίδα στην οποία δού-
λευε κατηγόρησε τις “αναρχικές
συμμορίες” για τη βία...

Η επίθεση της αστυνομίας εξόργι-
σε και πείσμωσε τον κόσμο που άρ-
χισε αναπάντεχα και μαζικά να αντε-
πιτίθεται. Η διαδήλωση έγινε εξέ-
γερση με τις συγκρούσεις να κρα-
τούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες
της επόμενης μέρας. Οι εξεγερμένοι
έβαλαν στο στόχαστρό τους τράπε-
ζες, οικονομικά γραφεία, κυριλέ
εστιατόρια και αυτοκίνητα.

Στις κινητοποιήσεις ενάντια στον
Poll Tax και την εξέγερση στο Λονδί-
νο απελευθερώθηκε το συσσωρευ-
μένο ταξικό μίσος ενάντια στη Θά-
τσερ. Ήταν η εκδίκηση του κινήμα-
τος για τις κοινωνικές περικοπές, την
καταστολή της απεργίας των ανθρα-
κωρύχων το 1984-85, τον πόλεμο
στα Φόκλαντ, για όλες τις επιθέσεις
της στους εργάτες και τους φτω-

χούς. Και ταυτόχρονα ήταν η έκφρα-
ση μιας έντονης πολιτικοποίησης.
Δεν είναι τυχαίο ότι στον απόηχο της
πτώσης του τοίχους στο Βερολίνο το
1989, οι διαδηλωτές άρχισαν να απο-
καλούν “Στάζι” την αστυνομία, ή ότι
επιτέθηκαν στην πρεσβεία της Νό-
τιας Αφρικής δείχνοντας τα ασθήμα-
τά τους για το απαρτχάιντ.

Σύσσωμος ο “επίσημος πολιτικός
κόσμος” και τα ΜΜΕ επιτέθηκαν
άγρια στους διαδηλωτές μετά την
εξέγερση. Όλοι μαζί έσκουζαν κατά
του “όχλου” και της “τυφλής βίας”
που είχε κυριαρχήσει εκείνη τη μέρα
στο Λονδίνο. Η εφημερίδα Sunday
People έφτασε στο σημείο να καλεί
τον κόσμο να γίνει καταδότης, δημο-
σιεύοντας φωτογραφίες διαδηλω-
τών με τίτλο “αν τους γνωρίζεις,
τσίμπα τους”.

Παρότι η στήριξη στους Τόρις κα-
τέρεε μαζικά, το αντιπολιτευόμενο
Εργατικό Κόμμα δεν κατάφερε να
καρπωθεί τη δυσαρέσκεια. Η ηγεσία
του είχε από καιρό εγκαταλείψει την
ιδέα της αντίστασης στη Θάτσερ ενώ
έκανε ό,τι μπορούσε για να αποδείξει
ότι δεν είχε σχέση με το “παράνομο”
κίνημα. Όταν η Θάτσερ επιτέθηκε
στους διαδηλωτές μέσα στο κοινο-
βούλιο λέγοντας ότι “Οι διαδηλώσεις
οργανώνονται από την ριζοσπαστική
αριστερά... αυτό είναι άρνηση της
δημοκρατίας. Καταδικάζω κάθε έναν,
ιδιαίτερα τα μέλη αυτού του οίκου,
που επιλέγουν να παρακούσουν στο
νόμο αρνούμενοι να πληρώσουν”, ο
ηγέτης των Εργατικών Νηλ Κίνοκ
απάντησε: “Πρώτα από όλα θα συμ-
φωνήσω με όσα μόλις είπε η πρωθυ-
πουργός” και αποκήρυξε τους διαδη-
λωτές ως “ψευτοεπαναστάτες”.

Τίποτα δεν κατάφερε να καταπνί-

ξει την αντίσταση. Το κίνημα συνέχι-
σε να μεγαλώνει και τις εβδομάδες
μετά την εξέγερση, εργαζόμενοι
στους δήμους απήργησαν, αρνούμε-
νοι να συνεργαστούν με την κυβέρ-
νηση και να μαζέψουν τους φόρους.
Ως τον Ιούνη το ένα τρίτο του κό-
σμου στην Αγγλία και την Ουαλία εί-
χε αρνηθεί να πληρώσει.

Από την εξέγερση και μετά, το κέν-
τρο των δράσεων στράφηκε ενάντια
στα δικαστήρια, που απειλούσαν χι-
λιάδες αρνητές πληρωμής με φυλακί-
σεις αν δεν καταβάλλουν τα χρήμα-
τα. Εξαγριωμένα πλήθη διαδηλωτών
άρχισαν να καταλαμβάνουν τις ακρο-
αματικές διαδικασίες, να κυνηγούν
τους δικαστικούς επιμελητές που πή-
γαιναν για κατασχέσεις, να πολιορ-
κούν τοπικούς άρχοντες παντού.

Δακρυσμένη

Η κρίση των Τόρις έγινε τόσο με-
γάλη, που πολλά στελέχη τους άρχι-
σαν να φοβούνται ότι η εξέγερση θα
μετατρεπόταν σε μια πιο γενικευμέ-
νη ταξική σύγκρουση. Μέχρι τον Αύ-
γουστο, κορυφαίοι κυβερνητικοί
υπουργοί έλεγαν πως και η Θάτσερ
και ο φόρος έπρεπε να “θυσια-
στούν”. Ο Poll Tax, από περίπατο με-
τά τις προηγούμενες “επιτυχίες”
της, κατέληξε σε τραγωδία για τη
“Σιδηρά Κυρία”. Το Νοέμβρη, μία
δακρυσμένη Θάτσερ εμφανίστηκε
στην πρωθυπουργική κατοικία και
ανακοίνωσε την παραίτησή της.

Στις αρχές του 1991 η κυβέρνηση
παραδέχτηκε μέσω του διαδόχου
της Θάτσερ, Τζον Μέητζορ, ότι και ο
φόρος ήταν νεκρός. Η εφημερίδα
Observer έγραψε τη νεκρολογία: “Αν
ο Poll Tax πέθανε, είναι γιατί τον
σκότωσε η άρνηση πληρωμής, μια
τακτική που και τα τρία μεγάλα κόμ-
ματα επέμεναν πως δεν είχε νόημα
και ήταν λάθος. Η εξωκοινοβουλευ-
τική δράση, ο εφιάλτης των πολιτι-
κών του Γουέστμινστερ, δικαιώθηκε
και καθώς ξεδιπλωνόταν εξέθεσε
τους κούφιους μας ισχυρισμούς πε-
ρί δημοκρατίας… αυτό το σαββατο-
κύριακο ο καθένας από αυτούς που
δεν πλήρωσε θα πρέπει να νιώθει
περήφανος για τον εαυτό του”.

Για όλους όσους υποστήριζαν -και
ήταν πλειοψηφία ακόμα και μέσα
στην αριστερά στα τέλη του ’80- ότι
η Θάτσερ είχε ισοπεδώσει μια και
για πάντα το εργατικό και νεολαιίστι-
κο κίνημα και ότι η αντίσταση της ερ-
γατικής τάξης ήταν πλέον μια ξεπε-
ρασμένη και μάλλον μάταιη σκέψη, η
εξέγερση ενάντια στον Poll Tax ήταν
η πιο μεγάλη διάψευση. Απέδειξε όχι
μόνο ότι οι συσσωρευμένες εμπει-
ρίες της τάξης εγκυμονούν τις δυνα-
τότητες της αντεπίθεσης, αλλά ότι
αυτή μπορεί να είναι και νικηφόρα. Η
εξωκοινοβουλευτική δράση μπορεί
να εξασφαλίσει τη νίκη και γι’ αυτό
παραμένει ο “εφιάλτης των πολιτι-
κών” απανταχού της γης.

Λένα Βερδέ
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Νο 1169, 15 Απριλη 2015 Γιατί να διαβάσουμε το

Π
αρόλο που η ιστορία δεν γράφεται με τα
“αν”, ο Τομ Μπίαν στο βιβλίο του “Arditi
del Popolo – Η ιστορία της πρώτης αντι-

φασιστικής οργάνωσης” συμπεραίνει πως έστω
και σε αυτή την  εμβρυακή μορφή που λειτούρ-
γησαν οι Arditi del Popolo (ADP) από την άνοιξη
του 1921 μέχρι και την ανάθεση στον Μουσολίνι
της πρωθυπουργίας τον Οκτώβρη του 1922, η
δράση τους ήταν η μόνη ικανή στρατηγική για
να σταματήσει τον Μουσολίνι.

Ο Τομ Μπίαν (1957-2010) υπήρξε για πάνω
από 30 χρόνια μέλος του SWP (αδερφή οργά-
νωση του ΣΕΚ στην Βρετανία) και δίδασκε στο
τμήμα Ιταλικών σπουδών στο πανεπιστήμιο του
Κεντ. Ήταν συγγραφέας βιβλίων σχετικών με
την εργατική, επαναστατική και αντιφασιστική
παράδοση της Ιταλίας και μεταξύ άλλων ανέδει-
ξε την, άγνωστη σε πολλούς, ιστορία των Arditi
del Popolo. Το βιβλίο του εκδόθηκε στα ελληνι-
κά από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο το 2012
(όταν οι ναζίδες μπήκαν για πρώτη φορά στη
βουλή) ξεκινάει από τον τίτλο του ακόμα την
προσπάθεια να εξηγήσει γιατί η άνοδος του
Μουσολίνι ήταν αποτρέψιμη.

Πρόκειται προφανώς για ένα συμπέρασμα
που περισσότερο από ποτέ τις τελευταίες δε-
καετίες ενδιαφέρει όλη την Αριστερά της Ευρώ-
πης αλλά και εδώ στην Ελλάδα. 

Το βιβλίο περιγράφει με πολύ σαφή και ιστορι-
κά συνεπή τρόπο τις πολιτικές συνθήκες της Ιτα-
λίας το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, κι επεξη-
γεί διεξοδικά την συγκρότηση της πρώτης αντι-
φασιστικής οργάνωσης στην ιστορία. Κυρίως
όμως δίνει τις αναγκαίες απαντήσεις σε αυτά τα
ερωτήματα που συναντάμε μπροστά μας στην
προσπάθεια οργάνωσης και συγκρότησης του
αντιφασιστικού κινήματος και σήμερα.

Κόκκινη διετία

Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος τελείωσε με επα-
ναστάσεις και το μήνυμα της Οκτωβριανής Επα-
νάστασης απλωνόταν σαν φωτιά σε όλη την Ευ-
ρώπη σπέρνοντας το φόβο στην άρχουσα τάξη.
Στην Ιταλία, στη διάρκεια της «Κόκκινης Διετίας»
του 1919-20, με τις γενικές απεργίες και τις κα-
ταλήψεις εργοστασίων, η εργατική τάξη έφτασε
κυριολεκτικά μια αναπνοή μακριά από μια νικη-
φόρα επανάσταση. 

Την αποτυχία του Σοσιαλιστικού Κόμματος
Ιταλίας (PSI) να αρπάξει την ευκαιρία και να ορ-
γανώσει την εργατική επανάσταση, ακολούθησε
η γέννηση του ιταλικού φασισμού με μοναδικό
στόχο τη διάλυση του εργατικού κινήματος, που
άρχισε να εκφράζεται με ένα μεγάλο κύμα εμ-
πρησμών, δολοφονικών επιθέσεων, τρομοκρα-
τίας και προσπάθειας των φασιστικών συμμο-
ριών να δείξουν ότι κυριαρχούν στο δρόμο. Ο
Μουσολίνι, που οργάνωσε τις φασιστικές συμ-
μορίες στρατολογώντας αρχικά πρώην αξιωμα-
τικούς, εθνικιστές στρατιώτες, φοβισμένους μι-
κροαστούς, απογοητεύμενους άνεργους και
υπόκοσμο, είχε την πλήρη υποστήριξη του κρα-
τικού μηχανισμού.

Όμως η μάζα των βετεράνων που επέστρεφε
από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ιταλία,
όπως και σε άλλες χώρες την ίδια περίοδο, βρέ-
θηκε στο κέντρο του επαναστατικού κινήματος.
Πρώην Αrditi, (“γενναίοι” όπως ονομάζονταν οι
επίλεκτες ομάδες κρούσης του ιταλικού στρα-
τού στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο) πρωτοστά-
τησαν και στην αντιφασιστική δράση. Η απάντη-
ση στη φασιστική τρομοκρατία ήταν η ίδρυση
την άνοιξη του 1921 των “Arditi del Popolo” των
“λαϊκών ομάδων κρούσης”, από βετεράνους

στρατιώτες και τα πιο μαχητικά κομμάτια της
εργατικής τάξης. 

Οι Arditi προχώρησαν οργανώνοντας κόσμο
με επιτροπές στις γειτονιές, εμπλέκοντας εργα-
τικά κέντρα και οργανώσεις, και αποδεχόμενοι
στους κόλπους τους τους πάντες, ακόμα και αν
είχαν κομματικές ταυτότητες άλλων οργανώσε-
ων. “Ο βασικός τους σκοπός ήταν να εντάξουν
το μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων στην
αντίσταση κατά του φασισμού”, εξηγεί ο Μπίαν
τονίζοντας πως “ένας από τους βασικούς τους
τρόπους για να προβάλουν τη δράση τους ήταν
η οργάνωση διαδηλώσεων σε εργατικές περιο-
χές”. Με τοπικές κινητοποιήσεις, δράσεις και
καλέσματα για απεργίες προσπαθούσαν να
απαντήσουν σε κάθε περιοχή στις φασιστικές
προκλήσεις συσπειρώνοντας όλο το δυναμικό
των εργατικών οργανώσεων της κάθε περιοχής. 

Οι Arditi πολύ γρήγορα έχτισαν τοπικές μαζι-
κές οργανώσεις σε μια σειρά από περιφέρειες
σε όλη την Ιταλία στις οποίες συμμετείχαν πλή-
θος κομμουνιστών, σοσιαλιστών, αναρχικών και
γενικότερα αντιφασιστών εργατών– χωρίς να
έχουν όμως την υποστήριξη των ηγεσιών του
Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSI), αλλά ούτε και
του νέου Κομμουνιστικού Κόμματος (PCI) που
είχε μόλις ιδρυθεί.

Το PSI πέρα από τις αμέτρητες επερωτήσεις
στο κοινοβούλιο είχε “παραδοθεί” στην “νομιμό-
τητα” του αστικού κράτους και λίγο αργότερα
αποδέχτηκε τη συμφωνία “ειρήνης” που του
πρόσφερε ο Μουσολίνι μετά τις πρώτες επιτυ-
χίες των ADP ξεκαθαρίζοντας “ότι δεν συνδέε-
ται με την οργάνωση Arditi και τις δραστηριότη-
τές της”. Για τους ηγέτες του PSI ερχόταν η
ώρα να βρεθούν στην κυβέρνηση και η άρνησή
τους να αντιπαρατεθούν με τους φασίστες
στους δρόμους δενόταν με την εμπιστοσύνη
στους θεσμούς και τα συμφέροντα που ετοιμά-
ζονταν να υπηρετήσουν. Το μέλλον θα τους διέ-
ψευδε οικτρά.

Από την άλλη, το νεοσύστατο ΚΚ στάθηκε σε-
χταριστικά (με φωτεινή εξαίρεση τον Α. Γκράμ-
σι) απέναντι στους Arditi, λέγοντας ότι δεν είναι

αρκετά “ξεκάθαροι”, κατηγορώντας τους σαν
“αμφιλεγόμενους” και καλώντας τα μέλη του
“να μη συμμετάσχουν στις οργανώσεις τους”.
Ηταν “απασχολημένοι να εξετάζουν με μεγεθυν-
τικό φακό το κίνημα για να δουν αν είναι επαρ-
κώς μαρξιστικό”, ήταν η διάσημη πλέον ειρωνική
κριτική του Μπουχάριν σε ένα γράμμα της Κο-
μιντέρν προς τους Ιταλούς κομμουνιστές.

Οι Arditi ήταν “πολλές σημαίες που εξέφραζαν
διαφορετικές ιδέες, αλλά συναντήθηκαν σε ένα
ενιαίο στρατό με ένα σκοπό: να προωθήσουν τη
δική τους απελευθέρωση”, όπως έλεγε χαρα-
κτηριστικά στην ομιλία του στη μεγάλη συγκέν-
τρωση που πραγματοποίησαν στη Ρώμη στις 6
Ιουλίου του 1921, ο Μπομπάτσι, αντιπρόσωπος
το 1920 στο συνέδριο της Γ' Διεθνούς. 

Μανιφέστο

Το μανιφέστο της διαδήλωσης απαιτούσε τον
αφοπλισμό των φασιστών και να τεθεί η οργά-
νωσή τους εκτός νόμου και συνέχιζε λέγοντας
πως οι Arditi δεν είχαν αυταπάτες ότι τα αιτήμα-
τα αυτά θα ικανοποιηθούν από το κράτος “επει-
δή ήταν οι ίδιες οι αρχές που ενθάρρυναν τη δη-
μιουργία του φασιστικού κινήματος, ενισχύον-
τας το οικονομικά, εξοπλίζοντάς το και προστα-
τεύοντάς το σε κάθε κρίσιμη στιγμή”.

Ήταν εκείνη την ημέρα που το εργατικό κέν-
τρο της Ρώμης αναγκάστηκε μέσα από πίεση να
καλέσει αντιφασιστική γενική απεργία για να κα-
τέβει ο κόσμος στη διαδήλωση όπου συμμετεί-
χαν πάνω από 50.000.

Οι Arditti σε πολλά σημεία κατάφεραν να
απαντήσουν ηρωικά στις φασιστικές επιθέσεις:
Στην πόλη της Σαρτσάνα άπλωσαν τα οδοφράγ-
ματα και τσάκισαν τους φασίστες. Στην αποτυ-
χημένη πρώτη πορεία του Μουσολίνι προς τη
Ρώμη οι φασίστες μπήκαν στα τρένα κυνηγημέ-
νοι. Και βέβαια στην ηρωική νικηφόρα αντίστα-
ση – το Σεπτέμβρη του 1922 ένα μόλις μήνα
πριν την άνοδο των φασιστών στην εξουσία –
της Πάρμα, που μπορεί να διαβάσει κανείς στο
κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο Parma bell’ arma
(Πάρμα, όμορφα οπλισμένη).

Το φθινόπωρο του 1922, στη δεύτερη πορεία
προς της Ρώμη, προσκεκλημένος από την ίδια
την άρχουσα τάξη, ο Μουσολίνι κατάφερε να
βγει νικητής. Ο ίδιος ο Μουσολίνι ανέφερε σε
ένα βιογράφο του ότι αν το παράδειγμα της
Πάρμα είχε ακολουθηθεί και αλλού, το “δικαίω-
μα” των φασιστών “να ελέγχουν τη δημόσια ζωή
θα ήταν υπό συζήτηση”.

“Δύο είναι τα διδάγματα αυτής της ιστορίας
για τους αντιφασίστες και την Αριστερά σήμε-
ρα”, γράφει ο συγγραφέας. “1) Η ανάγκη να μην
βάζουν την ιδεολογική καθαρότητα σαν προ-
ϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε ένα αντιφα-
σιστικό αγώνα και 2) να μην έχουν καμιά εμπι-
στοσύνη ότι το κοινοβούλιο και η αστυνομία θα
σταματήσουν την άνοδο του φασισμού”. 

Για όσους συγκροτούμε τις τοπικές επιτροπές
της ΚΕΕΡΦΑ στις γειτονιές, στους εργατικούς
χώρους, στα πανεπιστήμια και στα σχολεία και
οργανώνουμε το πώς οι φασίστες δεν θα ξανα-
σηκώσουν κεφάλι, η ιστορία των Arditi Del Popo-
lo μας συγκινεί, μας εμπνέει και μας διδάσκει.

Κυριάκος Μπάνος 

Θα τα βρείτε στο

Φειδίου 14 
πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ
τηλ. 2105247584
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Ένωση Κομμουνιστών Ιράκ Σοσιαλιστικό Φόρουμ ΛίβανοςΜαχητής/Μαχήτρια Μαρόκο

Τ
α μεσάνυχτα της 26 προς 27
Μάρτη 2015 πολεμικά αεροπλά-
να από δέκα αραβικές και μου-

σουλμανικές (Πακιστάν) χώρες, υπό
την ηγεσία της Σ. Αραβίας εξαπέλυσαν
επιδρομές στην Υεμένη με την πρόφα-
ση της αντιμετώπισης της σεχταριστι-
κής Υεμενικής πολιτοφυλακής (τους
αντάρτες Χούθι) που πιστεύεται ότι
συνδέεται με ένα ξένο κράτος, την Ισ-
λαμική Δημοκρατία του Ιράν. Οι Χούθι
έχουν θέσει υπό τον έλεγχό τους σχε-
δόν όλη την Υεμένη και βρίσκονται στα
πρόθυρα της ανατροπής της εκλεγμέ-
νης κυβέρνησης υπό τον πρόεδρο Άμ-
πεντ Ράμπο Μανσούρ Χαντί.

Αυτή η εκστρατεία έχει αποσπάσει
ευρεία υποστήριξη από τις δυτικές ιμ-
περιαλιστικές κυβερνήσεις και καλω-
σορίστηκε από τις περισσότερες αρα-
βικές κυβερνήσεις οι οποίες, στη συγ-
κεκριμένη περίπτωση, εμφανίστηκαν
ενωμένες στη σύνοδο κορυφής που
πραγματοποιήθηκε στο Σαρμ ελ Σέιχ,
σε λιγότερο από δυο μέρες από την
έναρξη των εχθροπραξιών. 

Η σύνοδος αυτή αποφάσισε εκτός
από την συνέχιση των επιχειρήσεων
μέχρι την συντριβή και τον αφοπλισμό
των Χούθι και την επιστροφή του προ-
έδρου Χαντί στην εξουσία, να συγκρο-
τήσει μια κοινή στρατιωτική δύναμη. Ο
σκοπός της θα είναι να αντιμετωπίζει
ό,τι αυτές οι κυβερνήσεις θεωρούν ως
απειλή για το αραβικό έθνος συνολι-
κά, τη διασφάλιση της προστασίας
του και, ουσιαστικά, την προστασία
των καθεστώτων τους. Βάζουν στην
άκρη τις διαφορές τους και δίνουν τα
χέρια για να καταπνίξουν τους επανα-
στατικούς αγώνες στην περιοχή που
αποδεικνύονται τόσο ανθεκτικοί ώστε
να μπορούν να τους ανατρέψουν. 

Η ανάμιξη της Σ. Αραβίας στα εσω-
τερικά της Υεμένης δεν είναι κάτι και-
νούργιο. Στη δεκαετία του 1960 χρη-
σιμοποίησε κάθε μέσο, της στρατιωτι-
κής ισχύος της συμπεριλαμβανομέ-
νης, για να υπερασπίσει το μοναρχικό
καθεστώς από την Υεμενική Επανά-
σταση που είχε την υποστήριξη του
καθεστώτος του Νάσερ της Αιγύ-
πτου. Στη διάρκεια της Αραβικής
Άνοιξης το βασίλειο του Σαούντ έπαι-
ξε κρίσιμο ρόλο στην ανάσχεση της
υεμενικής εξέγερσης, ασκώντας πίε-
ση, με τη βοήθεια του Συμβουλίου
Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) για
την επιβολή ενός διακανονισμού που
είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυν-
ση του προέδρου Αλί Αμπντουλάχ Σα-

λέχ, αλλά κράτησε ανέπαφο το μηχα-
νισμό του παλιού καθεστώτος. Έτσι
στρώθηκε ο δρόμος για τον Σαλέχ να
ενώσει τις δυνάμεις του με αυτές των
ανταρτών Χούθι ύστερα από μια μα-
κρά περίοδο εχθρότητας, να πάρει
τον έλεγχο της πρωτεύουσας Σανάα
και στην συνέχεια των περισσότερων
επαρχιών της Υεμένης. Ωστόσο, οι
Χούθι είναι πλέον σύμμαχοι του ιρανι-
κού καθεστώτος και εκτελούν τα σχέ-
δια των Αγιατολάχ, οι εθνικιστικές φι-
λοδοξίες των οποίων για μια ευρύτε-
ρη αυτοκρατορία είναι χρωματισμέ-
νες από την θρησκευτική ιδεολογία
και εξοπλισμένες με το όπλο της σε-
χταριστικής-θρησκευτικής διχόνοιας.

Στόχος 

Ωστόσο, η τρέχουσα σαουδική επί-
θεση στην Υεμένη έχει μια σαφή δια-
φορά από προηγούμενες επεμβάσεις.
Το Ριάντ επωφελείται από τους ατέ-
λειωτους πολέμους των ΗΠΑ στην πε-
ριοχή και τον τρόπο με τον οποίο διε-
ξάγει νέες ιμπεριαλιστικές επεμβά-
σεις μετά τον πόλεμο ενάντια στο
Ιράκ το 1991. Σχημάτισε μια ευρεία
συμμαχία εννιά αραβικών χωρών και
μιας μη-αραβικής (Πακιστάν) και κά-
λεσε άμεσα όλες τις αραβικές κυβερ-
νήσεις, με την εξαίρεση της Συρίας,
σε μια σύνοδο κορυφής του Αραβι-
κού Συνδέσμου. Ο απώτερος στόχος
της ήταν μάλλον η επίτευξη της ευρύ-
τερης δυνατής κινητοποίησης των
ενόπλων δυνάμεων αυτών των χωρών
για την πραγματοποίηση χερσαίων
επιχειρήσεων μελλοντικά, που αναμέ-
νεται ότι θα είναι πολύμηνες λόγω
του δύσβατου και ορεινού εδάφους
της Υεμένης. 

Ο χερσαίος πόλεμος μπορεί επίσης
να οδηγήσει σε εμφύλιες διαμάχες
που θα τις τροφοδοτήσει η σεχταρι-
στική διχόνοια κι αυτές με την σειρά
τους μπορεί να μεταδοθούν στις γει-
τονικές χώρες. Κι αυτά σε συνδυασμό
με την επιταχυνόμενη κούρσα των
εξοπλισμών στην περιοχή από την
οποία επωφελούνται κυρίως οι ιμπε-

ριαλιστικές κυβερνήσεις και οι στρα-
τιωτικοί μηχανισμοί τους –που μπο-
ρούν να εντείνουν τις συγκρούσεις
και την αστάθεια σε αυτή τη περιοχή
με τον μεγάλο φυσικό πλούτο που
βρίσκεται υπό ιμπεριαλιστικό έλεγχο. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποφά-
σεις της συνόδου δεν περιέχουν κα-
μιά αναφορά στον Παλαιστινιακό λαό
παρά τον πρόσφατο Ισραηλινό πόλε-
μο στην Γάζα με τον τρομερό απολο-
γισμό του σε ζωές και υλικές κατα-
στροφές, και παρά το γεγονός ότι
ένα μεγάλο τμήμα αυτού του λαού
δεν μπορεί να επιστρέψει στις πατρο-
γονικές εστίες του. Επίσης, ο σιωνι-
στής εχθρός συνεχίζει τις πολιτικές
του εποικισμού στη Δυτική Όχθη και
την Ιερουσαλήμ, με σκοπό την ισοπέ-
δωση των σπιτιών και κτιρίων των Πα-
λαιστινίων, την αρπαγή της γης τους,
ενώ την ίδια στιγμή συνεχίζεται η πο-
λιτική των διακρίσεων σε βάρος των
Παλαιστινίων με δολοφονίες, φυλακί-
σεις, εκτοπισμούς και περιορισμούς
στην κυκλοφορία. Η σύνοδος δεν υιο-
θέτησε καν τις πιο βασικές θέσεις κα-
ταδίκης αυτών των ενεργειών, πολύ
περισσότερο δεν απείλησε να προ-
σφύγει στις νόμιμες ενέργειες διε-
θνώς, που αφορούν την αποτροπή,
την ενθάρρυνση πράξεων αντίστα-
σης, και την παροχή των μέσων για
την πραγματοποίηση αυτών των πρά-
ξεων σε ένα λαό που ζει υπό διαρκή
κατοχή, που συνεχίζεται εξαιτίας της
προδοσίας και της δειλίας των συνε-
νόχων Αράβων ηγετών. 

Αντίθετα, αυτοί οι ηγέτες επέλεξαν
να κηρύξουν τον πόλεμο σε μια φτω-
χή αραβική χώρα. Θα σχηματίσουν
μια κοινή στρατιωτική δύναμη για να
εμπλακούν στη πληθώρα των πολέ-
μων που έρχονται, εκτός από τον πό-
λεμο ενάντια στο σιωνιστικό κράτος ή
έστω στην ένοπλη απάντηση στην
επιθετικότητά του. Οι μόνοι πόλεμοι
που ενδιαφέρουν αυτά τα καθεστώτα
είναι ενάντια στις τρέχουσες λαϊκές
εξεγέρσεις στον αραβικό κόσμο. Πε-
ριορίζουν την υποστήριξή τους στον
παλαιστινιακό αγώνα στη χρηματοδό-
τηση της Παλαιστινιακής Αρχής στην
Δυτική Όχθη. 

Οι επαναστατικές μαρξιστικές ορ-
γανώσεις που υπογράφουν αυτή τη
διακήρυξη καταδικάζουν με τον πιο
έντονο τρόπο τις διάφορες επιθετικές
ενέργειες που πραγματοποιούν οι πο-
λιτοφυλακές των Χούθι σε συνεργα-
σία με τους στρατιωτικούς που συνε-
χίζουν να ελέγχονται από τον πρώην

τύραννο της Υεμένης τον Αλί Αμ-
πντουλάχ Σαλέχ, και που διαθέτουν
την υποστήριξη της Ισλαμικής Δημο-
κρατίας των μουλάδων του Ιράν. Αυ-
τές οι οργανώσεις καταγγέλλουν επί-
σης την στρατιωτική επίθεση του βα-
σιλείου της Σαουδικής Αραβίας και
των συμμάχων του και απαιτούν άμε-
ση παύση των εχθροπραξιών και από-
συρση όλων των ξένων στρατευμά-
των από την Υεμένη. Όλες οι ιμπερια-
λιστικές ομάδες που επεμβαίνουν
στην Υεμένη, είτε το Ιράν είτε τα διά-
φορα κράτη του Κόλπου ιδιαίτερα η
Σ. Αραβία, πρέπει να υποχρεωθούν
στην καταβολή μεγάλων οικονομικών
επανορθώσεων για τις μεγάλες απώ-
λειες που έχουν προκαλέσει με τις
βάρβαρες επεμβάσεις τους στο λαό
της Υεμένης. 

Τέλος απαιτούμε ο λαός της Υεμέ-
νης με πλήρη ελευθερία και αυτοδιά-
θεση να αποφασίσει για τη μοίρα του
και να εκλέξει την κυβέρνηση που επι-
θυμεί, χωρίς ανάμιξη ή επιβολή από
το εξωτερικό. 
• Όχι στις επεμβάσεις ξένων αντιδρα-
στικών καθεστώτων στην Υεμένη, είτε
του Ιράν είτε της Σ. Αραβίας και των
συμμάχων της
• Κάτω η συμμορία των διεφθαρμέ-
νων προδοτών που συναντήθηκε στο
Σαρμ ελ Σέιχ
• Όχι στην ιμπεριαλιστική υποστήριξη
της αντιδραστικής στρατιωτικής
επέμβασης
• Όχι στον εμφύλιο πόλεμο, δικαίωμα
στην αυτοδιάθεση για το λαό της Υε-
μένης
• Στηρίζουμε κάθε μορφής βοήθεια
στη μαζική επαναστατική διαδικασία
της Υεμένης

Υπογράφουν:
Επαναστάτες Σοσιαλιστές (Αίγυπτος)
Ενωση Ιρακινών Κομμουνιστών (Ιράκ)

Αλ-Μουναντχιλ-α (Μαρόκο)
Επαναστατικό Αριστερό Ρεύμα (Συρία)

Αριστερή Εργατική Λίγκα (Τυνησία)
Σοσιαλιστικό Φόρουμ (Λίβανος)

«Mετά τις 21 Μάρτη συ-
νεχίζουμε»! Αυτό είναι το
μήνυμα που έστειλε το
Σάββατο 4 Απρίλη από το
Eργατικό Kέντρο στο Σεντ
Ντενύ στο Παρίσι, μια μα-
ζική συνέλευση στην
οποία συμμετείχαν εκπρό-
σωποι από δεκάδες συλ-
λογικότητες, σωματεία,
φοιτητές, εκπαιδευτικοί,
πολιτικές οργανώσεις, με-
ταναστευτικές οργανώ-
σεις, οργανώσεις για την
υπεράσπιση των Ρομά κ.α
που στις 21Μ οργάνωσαν
στην Γαλλία μαζικές αντι-
ρατσιστικές-αντιφασιστι-
κές διαδηλώσεις.

Ηταν ένα πρώτο, μετά
από πολύ καιρό, βήμα
συντονισμού, που διευκο-
λύνθηκε από την οργάνω-
ση στις 21 Μάρτη. Η ποι-
κιλία και το εύρος των
πρωτοβουλιών που συμ-
μετείχαν δείχνει τις δυνά-
μεις αντίστασης που
υπάρχουν. Συμφωνήθηκε
δίπλα στις επιμέρους
δράσεις της κάθε πρωτο-
βουλίας να υπάρχει κοι-
νός βηματισμός.

Συζητήθηκαν μια σειρά
από επόμενα βήματα,
όπως η συνέχιση του μέιλ
και της σελίδας για τις
21Μ στο facebook και
δράσεις όπως η απεργία
που οργανώνουν συνδικά-
τα στις 9 Απρίλη, η συνέ-
λευση του Mετώπου ενάν-
τια στην Iσλαμοφοβία στις
11 Απρίλη, οι διαδηλώσεις
της Πρωτομαγιάς,  οπότε
είναι και η εικοστή επέτει-
ος της δολοφονίας του
Μπραχίμ Μπουαράμ από
φασίστες του Εθνικού Με-
τώπου και μια νέα διαδή-
λωση ενάντια σε όλους
τους ρατσισμούς και την
βία της ακροδεξιάς στις 6
Ιούνη στην επέτειο του
θανάτου του Κλεμάν Με-
ρίκ. 

Τάνια Βρυζάκη

Συνεχίζουμε
απεργιακά,
αντιρατσιστικά
και
αντιφασιστικά

ΓΑΛΛΙΑ
ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Οχι στην επέμβαση στην Υεμένη

Επαναστάτες Σοσιαλιστές 

Αίγυπτος Ρεύμα Επαναστατικής Αριστεράς 
Συρία



21, 22, 23, 24 Μάη στην Αθήνα εργατικη αλληλεγγυη 

Κ
άθε μία από τις τέσσερις μέρες του Μαρξισμού
κλείνει με μία κεντρική εκδήλωση. Οι βραδινές
συζητήσεις αναδεικνύουν τα μεγάλα πολιτικά μέ-

τωπα της περιόδου.

“Η Αριστερά στην κυβέρνηση, οι εργάτες στους δρό-
μους” είναι η κεντρική εκδήλωση την πρώτη μέρα, Πέμ-
πτη 21 Μάη. Ο Τάσος Αναστασιάδης από το Συντονισμό
ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες θα μιλή-
σει μαζί με εργαζόμενους από την ΕΡΤ, τα λιμάνια, τα
νοσοκομεία, τις καθαρίστριες, τους διαθέσιμους. Η συ-
ζήτηση είναι στις 7μμ στο αμφιθέατρο Δεριγνύ.

Στο αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα είναι
αφιερωμένη η κεντρική εκδήλωση τη δεύτερη μέρα, Πα-
ρασκευή 22 Μάη, με τίτλο “Στη φυλακή για πάντα οι να-
ζί της Χρυσής Αυγής”. Ομιλητές είναι οι Πέτρος Κων-
σταντίνου συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, Στρατής Μπουρ-
νάζος από τα Ενθέματα της Αυγής και οι δικηγόροι της
Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής Τάκης
Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης, Θανάσης Καμπαγιάννης. Η
συζήτηση θα γίνει στις 7μμ στο μεγάλο Αμφιθέατρο.

“Η Ευρώπη των εργατών απέναντι στην Ευρώπη των
τραπεζιτών” είναι η κεντρική εκδήλωση την τρίτη μέρα,
Σάββατο 23 Μάη. Θα γίνει στις 7μμ στο μεγάλο Αμφιθέ-
ατρο με ομιλητές τον Πάνο Γκαργκάνα από την Εργατι-
κή Αλληλεγγύη τον Άλεξ Καλλίνικος και το Ντενί Γκον-
τάρ.

Στο κεντρικό ερώτημα του φετινού Μαρξισμού “Μπο-
ρούν οι εργάτες να κυβερνήσουν;” απαντάει η τελευ-
ταία, πανηγυρική εκδήλωση την Κυριακή 24 Μάη, στις
7μμ στο μεγάλο Αμφιθέατρο. Ομιλητές είναι η Μαρία
Στύλλου από το περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω
μαζί με αγωνιστές και αγωνίστριες από τις μάχες που
δίνει σήμερα το εργατικό κίνημα και η νεολαία.

Α
πό τις 21 έως τις 24 Μάη, στο Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ), θα
πραγματοποιηθεί ο “Μαρξισμός 2015”, το

τετραήμερο φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών που
οργανώνει το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.

Ο κατάλογος των ομιλητών από την Ελλάδα και
το εξωτερικό αλλά και το πρόγραμμα των πενήντα
και πλέον παράλληλων συζητήσεων πάνω σε όλα
τα καυτά μέτωπα που αντιμετωπίζει το εργατικό και
νεολαιίστικο κίνημα στην πάλη του ενάντια στις επι-
θέσεις του συστήματος, δείχνουν ότι ο Μαρξισμός
θα είναι και φέτος ένα μεγάλο γεγονός. Ενδεικτικά:

Ο Άλεξ Καλλίνικος, πανεπιστημιακός, ιστορικό
στέλεχος του Socialist Workers Party της Βρετα-
νίας και συγγραφέας ανάμεσα σε άλλα του βιβλίου
Deciphering Capital (Αποκρυπτογραφώντας το Κε-
φάλαιο), θα μιλήσει για τον Μαρξ και το Κεφάλαιο.

Ο Βολοντιμίρ Ισένκο, αναπληρωτής διευθυντής
στο Κέντρο Κοινωνικών και Εργατικών Ερευνών
στο Κίεβο θα αναλύσει τη σύγκρουση Δύσης-Ρω-
σίας στην Ουκρανία.

Ο Ουασίμ Ουαγκντί από τους Επαναστάτες Σο-
σιαλιστές της Αιγύπτου θα μιλήσει για την Επανά-
σταση και την αντεπανάσταση στην Αίγυπτο.

Ο Ντενί Γκοντάρ, βασικός οργανωτής του αντι-
ρατσιστικού και αντιφασιστικού κινήματος στη Γαλ-
λία θα παρουσιάσει την Πάλη ενάντια στην ισλαμο-
φοβία μετά το Charlie Hebdo.

Η Σία Αναγνωστοπούλου, πανεπιστημιακός μαζί
με τον Ντίνο Αγιομαμίτη από την Εργατική Δημο-
κρατία στην Κύπρο θα αναζητήσουν τις απαντήσεις
της Αριστεράς στους ελληνοτουρκικούς ανταγωνι-
σμούς, στη συζήτηση Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος –
ανταγωνισμοί και ΑΟΖ.

Ο Κώστας Βλασόπουλος, πανεπιστημιακός, θα
μιλήσει για το ρόλο του Εθνικισμού στην Ιστορία,
ενώ ο Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός, θα σταθεί στη
σχέση της Τέχνης με την Απελεθεύρωση.

Ο Τάσος Κωστόπουλος, δημοσιογράφος και
ιστορικός, θα παρουσιάσει την πορεία από τα Τάγ-
ματα Ασφαλείας στη Χρυσή Αυγή.

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος, πανεπιστημιακός θα μι-
λήσει για τα 70 χρόνια από το τέλος του Β Παγκό-
σμιου Πολέμου, ενώ ο Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστο-
ρικός του εργατικού κινήματος, για την τελευταία
μάχη του Άρη Βελουχιώτη.

Ο Δημήτης Μπελαντής, δικηγόρος, συγγραφέας
θα αντιμετωπίσει το καίριο ζήτημα “Η Αριστερά και
το Κράτος”.

Η Ελένη Πορτάλιου, πανεπιστημιακός και η Ρά-
νια Νενεδάκη, δημοτική σύμβουλος Ζωγράφου, θα
μιλήσουν για τα Κινήματα Πόλης και την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση.

Ο Νάσος Μπράτσος μαζί με τον Θωμά Σίδερη,
δημοσιογράφοι στην ΕΡΤ θα παρουσιάσουν το νέο
βιβλίο “Αθλητισμός και Κοινωνικά Κινήματα”.

Είναι η πρώτη φορά που θα παρακολουθήσω το φεστιβάλ του Μαρξισμού και
έχω εντυπωσιαστεί από το πλήθος των συζητήσεων και της θεματολογίας. Εί-

ναι ευκαιρία να ενημερωθώ για τόσα ιστορικά θέματα όπως οι επαναστάσεις της
εργατικής τάξης αλλά και να αποκτήσω μια πιο εμπεριστατωμένη άποψη πάνω σε
μια σειρά από ζητήματα τα οποία απασχολούν τον κόσμο που παλεύει ενάντια
στα μνημόνια, τους φασίστες και τον ρατσισμό. 

Οι συζητήσεις που σίγουρα θέλω να παρακολουθήσω είναι αυτές γύρω από το
ισλάμ και το grexit, μιας και είναι τα θέματα που κυριαρχούν στις κουβέντες, με
τους συμφοιτητές μου να κινούνται αρκετά γύρω από αυτά τα θέματα. Αλλά και
συνολικά ο πλούτος των συζητήσεων στον Μαρξισμό θα μου δώσει τις απαντήσεις
και την αυτοπεποίθηση για να παρέμβω πιο αποτελεσματικά στις μάχες του κινή-
ματος στις σχολές και όχι μόνο. Με το πρόγραμμα του Μαρξισμού θα οργανώσου-
με εξορμήσεις στα πανεπιστήμια για να κατέβουν και άλλοι φοιτητές μαζί μας
στην ΑΣΟΕΕ, όπως και μια προφεστιβαλική εκδήλωση στο ΑΠΘ για να συζητήσου-
με την επικαιρότητα του μαρξισμού και αν οι εργάτες μπορούν να κυβερνήσουν.

Ιωάννα Κατλαμούση, φοιτήτρια αγγλικής φιλολογίας ΑΠΘ

Μαζί μας στο Μαρξισμό θα βρίσκεται και ο
Μάικλ Ρόμπερτς. Ο γνωστός μαρξιστής οικο-
νομολόγος θα είναι ομιλητής σε συζήτηση για
την σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση.

Οι οικονομικές αναλύσεις του Ρόμπερτς είναι
πολύ πιο εύστοχες και έγκυρες από όλων των
επίσημων διεθνών οικονομικών οίκων και θε-
σμών που εξετάζουν την κρίση. Γι’ αυτό και το
μπλογκ που διατηρεί thenextrecession.word-
press.com έχει συγκεντρώσει ευρύτερο ενδια-
φέρον.

Με τον φετινό Μαρξισμό ανοίγεται μια μεγάλη ευκαιρία για την αντικαπι-
ταλιστική συζήτηση να συνενώσει ένα πολύ ευρύ φάσμα των επανα-

στατικών τάσεων που πρωτοστατούν σε αυτήν την κομβική ιστορική συγκυ-
ρία, να λειτουργήσει ενωτικά, να εμψυχώσει και να εμπνεύσει. 

Είναι κατά τη γνώμη μου σημαντικό φέτος να είναι παρόντες όλοι οι αγω-
νιστές των κυρίαρχων επαναστατικών μετώπων σε αυτή τη μεγάλη ανταλλα-
γή ιδεών για να αποκτήσουμε καινούργια επιχειρήματα, αυτοπεποίθηση και
προοπτικές αγώνων. Το φεστιβάλ Μαρξισμού αυτό οφείλει να κάνει και το
κάνει κάθε χρόνο, φέρνει στο προσκήνιο τις ουσιαστικές μάχες ενάντια στην
κρίση, τα μνημόνια, τον ρατσισμό και τον φασισμό και τα προικίζει με γνή-
σιες επαναστατικές ιδέες.

Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός

ΟΜαρξισμός θα είναι ένας σταθμός για το εργατι-
κό κίνημα. Και μόνο ο τίτλος του τετραήμερου

“Μπορούν οι εργάτες να κυβερνήσουν;” είναι στο
κέντρο της πολιτικής συζήτησης που ανοίγει στους
εργατικούς χώρους και μάλιστα σε καθημερινή βάση.

Στη νέα περίοδο μετά τις εκλογές, με την αριστερά
στην κυβέρνηση και την εργατική τάξη να διεκδικεί να
πάρει πίσω όλα όσα της λεηλάτησαν τα μνημόνια, η
κουβέντα είναι πιο αναβαθμισμένη. Ο κόσμος έδωσε
μάχες, απέκτησε αυτοπεποίθηση και εμπειρίες.
Μπροστά στο πάγωμα των υποσχέσεων και τις υπο-
χωρήσεις της νέας κυβέρνησης, το ψάξιμο μεγαλώ-
νει. Η εναλλακτική του εργατικού ελέγχου, όπως έγινε
βίωμα τα τελευταία χρόνια μέσα από τους αγώνες με
κορυφαίο παράδειγμα την ΕΡΤ, έρχεται στο προσκή-
νιο.

Στο Μαρξισμό θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε
από την ιστορία των προηγούμενων αριστερών κυ-
βερνήσεων. Και να συζητήσουμε για την αντικαπιτα-
λιστική προοπτική, την οριστική δηλαδή απαλλαγή
μας από τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού.

Η κίνηση της εργατικής τάξης είναι αυτή που καθο-
ρίζει που πάνε τα πράγματα. Οι κινητοποιήσεις των
νοσοκομείων ανάγκασαν τον Τσίπρα να έρθει στο
υπουργείο Υγείας και να υποσχεθεί 4.500 προσλή-
ψεις. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Δεν υποστέλ-
λουμε κανένα αίτημα, τα διεκδικούμε όλα. Ο Μαρξι-
σμός θα μας βοηθήσει να είμαστε πιο αποτελεσματι-
κοί, να είμαστε νικηφόροι. Να είμαστε όλοι εκεί!

Κώστας Καταραχιάς, πρόεδρος Συλλόγου
Εργαζομένων νοσοκομείου Άγιος Σάββας

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2015

Ο Μάικλ Ρόμπερτς 
στον Μαρξισμό


