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Π
ίσω ολοταχώς έκαναν οι Περιφερειάρ-
χες και η πλειοψηφία των Δημάρχων
από την αρχική τους θέση για ανυπα-

κοή στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Τη Δευτερα 20/4 η ΚΕΔΕ με ψήφισμά της κα-
λούσε “την Κυβέρνηση σε πρώτη φάση να
αποσύρει άμεσα την ΠΝΠ” και τους Δήμους
“να μην εφαρμόσουν όσα προβλέπει η ΠΝΠ,
γιατί τίθεται σε κίνδυνο η ομαλή λειτουργία
όλων των Δήμων και των υπηρεσιών τους, κα-
θώς και η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν
στη στοιχειώδη λειτουργία τους”. 

Λίγες μέρες μετά, τη Δευτέρα 27/4, η ΚΕΔΕ
συμφώνησε με την ΠΝΠ, με τον όρο ότι θα
“εξαιρεθούν τα ανταποδοτικά τέλη από τα
χρήματα που θα μεταφερθούν σε λογαριασμό
της ΤτΕ”. Στη συνάντηση που είχε προηγηθεί ο
πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει
σχετική νομοθετική ρύθμιση.

Αυτή η συμφωνία “υπό όρους” είναι μία πο-

λύ αρνητική εξέλιξη, αφού αποτελεί νομιμο-
ποίηση μίας πολιτικής που εδώ και χρόνια αν-
τιπαλεύουν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ και οι
δημότες. Στην ουσία η εξαίρεση των ανταπο-
δοτικών τελών, στρώνει ακόμα περισσότερο
το δρόμο στη λειτουργία των υπηρεσιών των
δήμων και των οργανισμών του δημοσίου με
ανταποδοτικά και ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια,
που θα οδηγήσουν στην εξάρτηση της λει-
τουργίας των Δήμων από το ύψος των δημοτι-
κών τελών, διδάκτρων, τροφείων, ακόμα και
την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών τους, αναγ-
κάζοντας έτσι τους δημότες να πληρώνουν
εκτός από τους φόρους και άμεσα για οποι-
αδήποτε δημόσια υπηρεσία. 

Ούτως ή άλλως η πλειοψηφία των Δημάρ-
χων της ΚΕΔΕ είναι αυτοί που ψήφισαν τον
Καλλικράτη και στήριξαν την πολιτική της προ-
ηγούμενης κυβέρνησης, μετατρέποντας τους
Δήμους σε φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς
που εφαρμόζουν ισοσκελισμένους προϋπολο-
γισμούς, με περικοπές στην κρατική χρηματο-
δότηση και αδίστακτα χαράτσια στους δημό-
τες. Γι’ αυτό ήταν από την αρχή αυταπάτη να
περιμένει κανείς ότι θα μπορούσε η Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου να ακυρωθεί από
τους μνημονιακούς δεξιούς Πατούληδες. 

Η ακύρωση της ΠΝΠ στην πράξη είναι υπό-
θεση των εργαζόμενων στους ΟΤΑ, των σωμα-
τείων και των δημοτών. Η ΠΟΕ ΟΤΑ, καλεί τους

Συλλόγους μέλη της “να παρέμβουν στα Δημο-
τικά Συμβούλια ώστε να ληφθούν αποφάσεις
προκειμένου να μην εφαρμοστεί στην πράξη η
ΠΝΠ και να μην κατατεθεί ούτε ένα ευρώ από
τα χρήματα των Δήμων τους”, θεωρώντας ότι
“η ενέργεια αυτή της κυβέρνησης, αποτελεί το
επόμενο σκαλοπάτι νεοφιλελεύθερης έμπνευ-
σης και εφαρμογής και θα επιβαρύνει τον ερ-
γαζόμενο, το δημότη, το συνταξιούχο που θα
κληθεί να «πληρώσει το μάρμαρο»”. 

Είναι ώρα τα συνδικάτα και τα δημοτικά
συμβούλια να εμποδίσουν την καταλήστευση
των αποθεματικών τους με απεργίες και κατα-
λήψεις και να μπλοκάρουν την εφαρμογή της
ΠΝΠ ακόμα και αν ψηφίστηκε. Το 43ο συνέ-
δριο της ΠΟΕ ΟΤΑ που ξεκίνησε τη Δευτέρα
27/4, είναι μία ευκαιρία να αποφασιστεί η ερ-
γατική απάντηση απέναντι στους εκβιασμούς
της ΕΕ και των δανειστών και τους συμβιβα-
σμούς της κυβέρνησης. 

Μ
ε μία αιφνιδιαστική ανακοί-
νωση, την περασμένη Δευτέ-
ρα 20/4 και επικαλούμενη

«την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά
επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγ-
κης», η κυβέρνηση προχώρησε με
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) στην υποχρεωτική αρπαγή
των αποθεματικών όλων των Φορέ-
ων Γενικής Κυβέρνησης και τη μετα-
φορά τους στην Τράπεζα της Ελλά-
δος, αφού πρώτα εξαιρεθούν τα πο-
σά που απαιτούνται για την κάλυψη
των υποχρεώσεών τους μόνο για το
επόμενο δεκαπενθήμερο. Παρά τις
αντιδράσεις, η ΠΝΠ, διαδικασία που
ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπολίτευση είχε
επανειλημμένως καταγγείλει, ψηφί-
στηκε τελικά μέσα σε τέσσερις μέ-
ρες, την Παρασκευή 24/4.  

Αυτή η πραξικοπηματική κίνηση
βάζει στο στόχαστρο τα ταμειακά
διαθέσιμα των Δήμων, των Περιφε-
ρειών, των Πανεπιστημίων και όλων
των φορέων του Δημοσίου, εξαιρου-
μένων όσων είναι εισηγμένων στο
χρηματιστήριο. Δηλαδή την ώρα
που χρειάζεται να ενισχυθεί η ανά-
πτυξη δομών για τους άστεγους,
τους πρόσφυγες και κάθε ευάλωτη
κοινωνική ομάδα εξ αιτίας της φτώ-
χειας και του αποκλεισμού, αρπά-
ζονται τα λεφτά των Δήμων που
προορίζονται για τις εργατικές
ανάγκες. Είναι μία προκλητική κίνη-
ση, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την
αδυναμία λειτουργίας των Δήμων,
την ακόμα μεγαλύτερη στροφή στην
ανταποδοτικότητα, δηλαδή στην αύ-
ξηση των εσόδων μέσω δημοτικών
τελών ή ιδιωτικοποιήσεων, στην ακό-
μη μεγαλύτερη μείωση των κοινωνι-
κών δαπανών και σε νέα επιβάρυνση
για τους εργαζόμενους και τους δη-
μότες. Οι υποσχέσεις ότι θα γυρί-
σουν πίσω οι απολυμένοι, οι προσ-
δοκίες ότι θα ανοίξουν ξανά τα νο-

σοκομεία και οι οργανισμοί που
έκλεισαν ή συγχωνεύτηκαν όλη την
τελευταία 5ετία, θυσιάζονται τώρα
στο βωμό του χρέους.

Ο Αλέξης Τσίπρας είπε στη συνάν-
τηση με τους Περιφερειάρχες ότι
πρόκειται για ένα εντελώς προσωρι-
νό μέτρο, αφού τα αποθεματικά αυ-
τά θα χρησιμοποιηθούν για έκδοση
τίτλων μικρής διάρκειας για να καλυ-
φτούν κρατικές ανάγκες.  

Στην ουσία το Γενικό Λογιστήριο
χρειάζεται να «σκουπίσει» τα διαθέ-
σιμα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι
θα «βγουν» όλες οι δανειακές υπο-
χρεώσεις μέχρι και το τέλος Ιουνίου.
Ποιες είναι αυτές; Μα η κανονική και
απρόσκοπτη πληρωμή των δόσεων
προς τους δανειστές, το ΔΝΤ, την
Ε.Ε. και την ΕΚΤ. Η πραγματικότητα
είναι ότι αυτή η ληστεία αποτελεί
κομμάτι του «έντιμου συμβιβασμού»
της κυβέρνησης με τους δανειστές
έτσι ώστε να είναι σίγουροι ότι θα
αποπληρωθούν οι δόσεις στην ώρα

τους. Στην έκτακτη συνεδρίαση της
ΚΕΔΕ, ο Δ. Μάρδας, αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών, απαντώντας
σε σχετικό ερώτημα δημάρχων εάν
γνωρίζουν οι εταίροι για τη διαδικα-
σία, απάντησε: «Βέβαια, το γνωρί-
ζουν. Η σκέψη να κατατίθενται τα
αποθεματικά στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος υπήρχε και παλαιότερα και
μάλιστα τότε άτοκα».

Εκβιασμοί

Η κυβέρνηση λέει ότι η “πρόθεσή
της είναι να παύσει τέλος Ιουνίου, η
ισχύς της ΠΝΠ”. Όμως η Πράξη Νο-
μοθετικού Περιεχομένου είναι μια
ενέργεια που ανοίγει ακόμη περισ-
σότερο την όρεξη των δανειστών για
μεγαλύτερες πιέσεις και εκβια-
σμούς. Αυτή η κίνηση στρώνει το
δρόμο για μεγαλύτερο συμβιβασμό
με τις παρανοϊκές απαιτήσεις τους,
οδηγώντας σε περικοπές στις υπη-
ρεσίες που έχει ανάγκη ο κόσμος. 

Με τα ίδια επιχειρήματα τον Μάρ-

τη του 2012 η τότε κυβέρνηση Πα-
παδήμου προχωρούσε στην υποχρε-
ωτική μεταφορά των αποθεματικών
των Ασφαλιστικών Ταμείων, των Πα-
νεπιστημίων και άλλων οργανισμών
στην Τράπεζα της Ελλάδος, και στη
συνέχεια προχώρησε στο περίφημο
κούρεμά τους. Τα στοιχεία που είχε
δημοσιεύσει ένα χρόνο μετά η Τρά-
πεζα της Ελλάδος (μετά από αίτημα
του τότε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέ-
ξη Μητρόπουλου), έδειχναν ότι το
κούρεμα του ελληνικού χρέους έφε-
ρε στα Ασφαλιστικά Ταμεία απώλει-
ες ύψους 7,3 δισεκατομμυρίων ευ-
ρώ. Αυτές οι ζημιές δεν καλύφθηκαν
ποτέ και βέβαια ποτέ δεν επιτεύχθη-
καν οι στόχοι εκείνης της ληστείας,
που ήταν να “καταστεί βιώσιμο το
ελληνικό χρέος”. Τρία χρόνια μετά,
πάλι συζητάμε τη βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους και η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ καταφεύγει στην ίδια
αποτυχημένη συνταγή.  

«Η επιβολή αυτής της απόφασης

με την αιτιολογία 'της έκτακτης περί-
πτωσης εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης' και με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου δεν δια-
φέρει δυστυχώς από τις πρακτικές
που ακολουθούσαν οι μνημονιακές
κυβερνήσεις σε ανάλογες περιπτώ-
σεις. Ο λαός δεν μαύρισε ΝΔ-ΠΑ-
ΣΟΚ στις εκλογές για να δει την ίδια
πολιτική να 'μπαίνει από το παράθυ-
ρο'. Αποδεικνύεται ότι η πολιτική 'ού-
τε ρήξη, ούτε υποταγή' οδηγεί στο
δεύτερο», αναφέρει ανακοίνωση των
Αντικαπιταλιστικών Κινήσεων πό-
λης/περιφέρειας και εργατικών σχη-
μάτων που καλούν: «Να αποσυρθεί η
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.
Να μην υπακούσουν τα περιφερει-
ακά, δημοτικά συμβούλια και τα συμ-
βούλια των οργανισμών και των Πα-
νεπιστημίων στην εφαρμογή της. Ού-
τε ένα ευρώ στους δανειστές. Άμεση
καταβολή των χρωστούμενων ΚΑΠ
στους δήμους. Κατάργηση των μνη-
μονίων και του Καλλικράτη. Όχι
στους εκβιασμούς της ΕΚΤ, της ΕΕ
και του ΔΝΤ, όχι σε νέα μνημόνια».  

Απέναντι στους συμβιβασμούς
της κυβέρνησης και στην επιμονή
στις ίδιες αποτυχημένες συνταγές,
οι εργαζόμενοι και η νεολαία χρει-
άζεται να επιβάλουν τις δικές τους
λύσεις. Η κίνηση που χρειαζόμαστε
είναι η διαγραφή του χρέους και η
άμεση μονομερής παύση πληρωμών
των τόκων και των τοκοχρεολυσίων
για να κλείσει μια και καλή η μαύρη
τρύπα της αποπληρωμής των δόσε-
ων. Είναι ώρα για πλήρη σύγκρουση
και έξοδο από την ευρωζώνη και την
ΕΕ, με εθνικοποίηση των τραπεζών
κάτω από εργατικό έλεγχο για να
κάνουμε τα μνημόνια, τη φτώχεια
και την ανεργία παρελθόν και να πά-
ρουμε πίσω όλα όσα μας έκλεψαν.

Κατερίνα Θωίδου

Σπρώχνουν τους Δήμους
στις ιδιωτικοποιήσεις

Kάτω τα χέρια από τα αποθεματικά
Απεργοί της ΠΟΕ ΟΤΑ 
το Νοέμβριο του 2011
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Στηρίξτε 
τη δική σας
εφημερίδα

Στα 27.355 ευρώ ανέβηκε ο δεί-

κτης της οικονομικής εξόρμησης

της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα

6.830 ευρώ που συγκεντρώθηκαν

τη βδομάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τους Στέλιο Σ.,

Εύη Π. και Γρηγόρη Κ. εργαζόμε-

νους στο νοσοκομείο Αγ. Σάββας,

καθώς επίσης τους Αμπντουλχαλίμ

Ν., Ντίνα Θ., Γιώργο Ρ., Μιχάλη Λ.

και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

που γράφτηκαν συνδρομητές στην

εφημερίδα. Ευχαριστούμε επίσης

τις συντρόφισσες και τους συντρό-

φους που οργάνωσαν εξορμήσεις

σε χώρους δουλειάς και πλατείες

και συγκέντρωσαν 15 ευρώ στην

ΔΕΔΔΗΕ και 7 ευρώ στη ΔΕΗ Συγ-

γρού, από 10 ευρώ στο Αγλαϊα Κυ-

ριακού, στο Κρατικό Νίκαιας και

στο Αττικό, 8 ευρώ στα Δικαστήρια

της Ευελπίδων, 6 ευρώ στην πλα-

τεία στο Ρέθυμνο και από 5 ευρώ

στις πλατείες στου Ζωγράφου,

στον Πειραιά, στην Πάτρα. 

Ευχαριστούμε τέλος για τις προ-

σωπικές σας ενισχύσεις: Δέσποινα

Κ. 100, Μαρία Ν. 50, από 30 ευρώ

Ευγενία Κ., Βαγγέλης Κ., Λεωνίδας

Κ., από 20 ευρώ Γιώτα Γ., Νίκος Κ.,

Φανή Α., Ρούμπι Α. 15, από 10 ευ-

ρώ Ελισώ Δ., Λάζαρος Μ., Ζήσης

Κ., Χρήστος Κ., Μαρία Γ., Γιώργος

Β., Στάθης και Τόλης Μ.

Πνιγμένοι μετανάστες, άδεια αποθεματικά στα Ταμεία - Αυτός είναι ο απολογισμός των συμβιβασμών με την ΕΕ. Η φωτό είναι από τη διαδήλωση της Πέμπτης 23 Απρίλη.

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Η
απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να «ανασχη-
ματίσει» την ομάδα της κυβέρνησης που
διαπραγματεύεται με τους «θεσμούς» εί-

ναι χωρίς αμφιβολία μια κίνηση που προωθεί το
συμβιβασμό με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Έτσι την υπο-
δέχθηκαν τα Χρηματιστήρια και τα διεθνή ΜΜΕ
που απηχούν τις απόψεις των δανειστών και των
«επενδυτών». 

Το Χρηματιστήριο της Αθήνας πανηγύρισε, οι
διεθνείς χρηματαγορές μείωσαν τα ελληνικά
σπρεντ, οι Financial Times πρόβαλαν στην πρώ-
τη σελίδα την ικανοποίηση των «αξιωματούχων
της Ευρωζώνης». Όσο και να προσπαθεί η Αυγή
να περιορίσει τη σημασία της συμβιβαστικής χει-
ρονομίας, αυτή δεν κρύβεται. Άλλωστε, η ανα-
κοίνωση ότι έρχεται «πολυνομοσχέδιο» επιβεβαι-
ώνει το τι ετοιμάζεται.

Οι δεξιοφυλλάδες και οι εκπρόσωποι των Σα-
μαροβενιζέλων δεν κρύβουν την ικανοποίησή
τους, απλά θεωρούν ότι ο Τσίπρας άργησε να
κάνει το συμβιβασμό και ότι το πρόβλημα ήταν
το «στιλ» του Βαρουφάκη που παρεμπόδιζε τη
σύγκλιση με το Eurogroup.

Είναι τραγικό ότι μέσα σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ έφτασε να δίνει τέτοια ικανο-
ποίηση στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας  στη
συνέντευξή του στον Χατζηνικολάου έφτασε να
αποδεχθεί ότι ήταν λάθος της κυβέρνησης το
γεγονός ότι δεν εξασφάλισε λεφτά μαζί με τη
συμφωνία της 20 Φλεβάρη και να χρεώσει το λά-
θος στον Βαρουφάκη που είχε την «αφέλεια» να
πιστέψει προφορικές διαβεβαιώσεις των υπουρ-
γών του Eurogroup.

Το πραγματικό λάθος, όμως, δεν βρίσκεται ού-

τε σε κάποιο πρόσωπο, ούτε σε κάποιους επιμέ-
ρους χειρισμούς. Βρίσκεται στην ίδια τη στρατη-
γική του ΣΥΡΙΖΑ. Η εγκατάλειψη του αιτήματος
για διαγραφή του χρέους και ο προσανατολι-
σμός ότι η κυβέρνηση θα πληρώσει μέχρι το τε-
λευταίο ευρώ με τη βοήθεια μιας «έντιμης συμ-
φωνίας» με την ΕΕ και το ΔΝΤ, έδωσε στο πιάτο
την ευκαιρία για τους εκβιασμούς των δανει-
στών. Και η νέα συμβιβαστική κίνηση τους δίνει
κι άλλες ευκαιρίες.

Κομμάτι του «ανασχηματισμού» του οικονομι-
κού επιτελείου είναι η απόφαση ότι οι εκπρόσω-
ποι των «θεσμών» αποκτούν ξανά τη δυνατότητα
να έρχονται στην Αθήνα και να κάνουν έλεγχο
στα υπουργεία. Αυτό δεν έχει «μόνο» τη συμβο-
λική σημασία της επιστροφής της Τρόικας με
την παλιά της μορφή. Σημαίνει μεγαλύτερες πιέ-
σεις για περικοπές και ιδιωτικοποιήσεις. 

Αριστερή λιτότητα

Η διάταξη του νέου «πολυνομοσχέδιου» που
δίνει ανεξαρτησία στη Γενική Γραμματεία Δημο-
σίων Εσόδων σημαίνει ότι η Τρόικα θα έχει μεγα-
λύτερη εποπτεία και σε αυτόν τον τομέα από την
κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Τι εξευτελι-
σμός για τους βουλευτές της Αριστεράς!

Την περασμένη βδομάδα η κυβέρνηση έδωσε
στοιχεία για την πορεία του Προϋπολογισμού
στο πρώτο τρίμηνο, τα οποία δείχνουν ότι εξα-
σφαλίστηκε πλεόνασμα, παρά τα μειωμένα έσο-
δα, χάρη στο δραστικό περιορισμό των δαπα-
νών. Με άλλα λόγια, οι πρώτες εκατό μέρες της
νέας κυβέρνησης αντί να είναι μέρες αποκατά-
στασης τουλάχιστον ενός μέρους από την κατα-

στροφή που έφεραν τα Μνημόνια, αποδείχθηκαν
μέρες «αριστερής λιτότητας». 

Ο Τσίπρας έχει τη δυνατότητα να πηγαίνει στη
Μέρκελ και να λέει ότι η κυβέρνησή του δείχνει
στην πράξη ότι ξέρει να δημιουργεί πλεονάσμα-
τα για να πληρώνονται οι δόσεις και οι τόκοι
προς το ΔΝΤ μέχρι τώρα και προς όλους τους
δανειστές στη συνέχεια. Αυτή είναι η πραγματική
βάση για τη συνέχεια των «διαπραγματεύσεων»
που τώρα θα συντονίζει ο Τσακαλώτος. 

Ο Βαρουφάκης πήγε στη Λαγκάρντ και δεν
εξασφάλισε κάποια διευκόλυνση από το ΔΝΤ –
αυτό ήταν το «ευχαριστώ» για τη συνέπεια στις
πληρωμές του Μάρτη και του Απρίλη. Το ίδιο
«ευχαριστώ» θα πάρει και ο Τσακαλώτος που θε-
ωρείται πιο «αρεστός» από την ΕΕ. Ο υπουργός
που είναι αρμόδιος για τις συντάξεις, ο Στρατού-
λης, θα είναι ο πρώτος που θα δεχθεί τις «περι-
ποιήσεις» των κλιμακίων της Τρόικας.

Μια μόνο δύναμη υπάρχει που μπορεί να στα-
ματήσει αυτόν τον κατήφορο- η ίδια δύναμη που
γκρέμισε τις συγκυβερνήσεις της ΝΔ και του ΠΑ-
ΣΟΚ: το εργατικό κίνημα με τους αγώνες του
ενάντια στις περικοπές, ενάντια στις ιδιωτικοποι-
ήσεις, ενάντια στους συμβιβασμούς που μας πι-
σωγυρίζουν. Ένα κίνημα ενισχυμένο με το αντι-
καπιταλιστικό πρόγραμμα που λέει: Σταματήστε
να πληρώνετε τους εκβιαστές, διαγράψτε το
χρέος, εμπρός να επιβάλουμε δημόσιο εργατικό
έλεγχο στις τράπεζες και όλα τα κλειδιά της οι-
κονομίας. 

Ελάτε να βαδίσουμε με την αντικαπιταλιστική
αριστερά στα συλλαλητήρια της Πρωτομαγιάς
σαν πρώτη απάντηση στις επιλογές του Τσίπρα
που οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ ολοταχώς προς τα δεξιά.

Όχι στο συμβιβασμό
όχι στο νέο πολυνομοσχέδιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ
Στόχος 120.000€
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Υπουργείο Οικονομικών
4ωρη στάση εργασίας, την Πέμπτη 30/4, πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι στο

υπουργείο Οικονομικών, μετά από απόφαση της Ομοσπονδίας τους (ΟΣΥΟ),
ενω στις 12μες την ίδια μέρα, θα γίνει αποκλεισμός του υπουργείου Οικονομι-
κών, στην οδό Νίκης. 

Αίτημα τους είναι η εξομοίωση των αποδοχών των νέων συναδέλφων τους, οι
οποίοι παρότι καλούνται να επιτελέσουν τα ίδια καθήκοντα με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους, η αμοιβή τους είναι μόλις η μισή. “Το μισθολογικό καθεστώς που
διέπει του νέους συναδέλφους συνιστά κατάφορη αδικία απέναντί τους, ενώ η
συνέχιση του καθεστώτος αυτού απειλεί να πλήξει τις αμοιβές όλου του κλά-
δου” τονίζει η ΟΣΥΟ.

Κύκλος γενικών συνελεύσεων έχει ξεκινήσει στις
ΕΛΜΕ όλης της χώρας, εν όψει του συνεδρίου της
ΟΛΜΕ που θα πραγματοποιηθεί 1 – 4 Ιούλη, στο ξε-
νοδοχείο Τιτάνια. Οι συνελεύσεις σε κάθε ΕΛΜΕ συ-
νοδεύονται από τη διαδικασία εκλογής συνέδρων. 

Η αντικαπιταλιστική αριστερά καλεί σε ενίσχυση
των Αγωνιστικών Παρεμβάσεων – Συσπειρώσεων –
Κινήσεων, του κομματιού εκείνου που βρέθηκε με
συνέπεια στην πρώτη γραμμή ενάντια στις μνημονια-
κές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων του κλεισίμα-
τος σχολείων, της αξιολόγησης, των διαθεσιμοτή-
των. 

“Μπροστά μας ανοίγονται τρεις δρόμοι. Ο πρώτος
μας καλεί να υποταχθούμε στον «έντιμο συμβιβα-
σμό». Ο δεύτερος επιμένει σταθερά στον αναχωρητι-
σμό από το πεδίο των αγώνων και μάλιστα πηγαίνει
χέρι – χέρι με ό,τι πιο σκουριασμένο και αραχνιασμέ-
νο μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ο τρίτος διατρα-
νώνει την ανάγκη για οργάνωση – συσπείρωση στο

Συνδικάτο και σκληρό – παρατεταμένο αγώνα ενάν-
τια στην πολιτική αυτή που μας εξαθλιώνει” τονίζουν
οι εκπαιδευτικοί που συσπειρώνονται στις Παρεμβά-
σεις. “Θεωρούμε απολύτως αναγκαίο το εργατικό
και λαϊκό κίνημα να μπει ξανά σε τροχιά νέων κινητο-
ποιήσεων με όχημα ένα ισχυρό και μαχητικό συνδι-
κάτο που δεν συνθηκολογεί και δεν συμβιβάζεται αλ-
λά ενώνει, εμπνέει και καθοδηγεί τους μαζικούς αγώ-
νες” 

“Το συνέδριο της ΟΛΜΕ να θέσει ως άμεσο στόχο
διεκδίκησης την ομαλή και πλήρη λειτουργία των
σχολείων από Σεπτέμβρη” λένε οι εκπαιδευτικοί της
Αγωνιστικής Κίνησης Γ'ΕΛΜΕ Αθήνας. “Αυτό προ-
ϋποθέτει  επαναπρόσληψη των διαθέσιμων - απολυ-
μένων, μαζικούς διορισμούς, μείωση των μαθητών
ανά τμήμα, αύξηση της χρηματοδότησης των σχολεί-
ων από τον κρατικό προϋπολογισμό και ακώλυτη μι-
σθολογική και βαθμολογική εξέλιξη ώστε ο κατώτα-
τος μισθός του εκπαιδευτικού να αυξηθεί”.

Α
γωνιστικό πρόγραμμα κινη-
τοποιήσεων προτείνει το δί-
κτυο των εργαζομένων

στους δήμους “Σκουπιδιάρα”
(συμμετέχει στις Παρεμβάσεις –
Κινήσεις - Συσπειρώσεις), στο 43ο
συνεδριο της ΠΟΕ ΟΤΑ, που ξεκί-
νησε στις 27/4 και θα ολοκληρω-
θεί στις 30/4.

Ως πρώτο μεγάλο σταθμό τοπο-
θετούν την απεργία της Πρωτομα-
γιάς και τη διαδήλωση που θα ξεκι-
νήσει στις 10πμ στο Μουσείο. Μια
βδομάδα μετά, στις 7 Μάη, έρχεται
η δεύτερη μέρα της δίκης των νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής. “Χρειάζε-
ται το συνέδριο μας να αποφασίσει
απεργιακή κινητοποίηση στις 7
Μάη και συμμετοχή στην διαδήλω-
ση όπως έκανε η ΑΔΕΔΥ και μια
σειρά απο σωματεία στις 20 του
Απρίλη” προτείνουν οι αγωνιστές
κι οι αγωνίστριες της “Σκουπιδιά-
ρας” και συνεχίζουν διεκδικώντας
απεργιακή κινητοποίηση μαζί με
τους υγειονομικούς μέσα στο
Μάιο: “Το τρίτο δεκαήμερο του
Μάη η ΠΟΕΔΗΝ προχωράει σε
24ωρη απεργία απαιτώντας προσ-
λήψεις στα νοσοκομεία που έχουν
ρημάξει απο τις μνημονιακές πολι-
τικές. Χρειάζεται το συνέδριο μας

να αποφασίσει ότι συντονίζεται με
τους εργαζόμενους στα νοσοκο-
μεία και προκηρύσει για την ίδια
ημέρα πανελλαδική απεργία για
τους ΟΤΑ”. 

Τίμημα

“Για τους εργαζόμενους στους
δήμους το τίμημα που πληρώσαμε
την τελευταία πενταετία ήταν τε-
ράστιο” εξηγούν σε ανακοίνωσή
τους. “Είχαμε τις μειώσεις των μι-
σθών μας μαζί με όλους τους δη-
μόσιους υπάλληλους. Είχαμε χι-
λιάδες απολύσεις και διαθεσιμότη-
τες, με την κατάργηση υπηρεσιών
και δομών όπως οι σχολικοί φύλα-
κες, η δημοτική αστυνομία κλπ. 

Τώρα είναι η ώρα για να τα πά-
ρουμε όλα πίσω. Δουλειές, μι-
σθούς, δικαιώματα. Πολύ περισ-
σότερο να απαιτήσουμε να σταμα-
τήσει η σταδιακή ιδιωτικοποίηση
των δήμων, να γίνουν προσλήψεις
με σταθερή και μόνιμη σχέση ερ-
γασίας, να ξαναζωντανέψουν οι
υπηρεσίες που έχουν ανάγκη οι
δημότες. Η λίστα Βαρουφάκη
αποτυπώνει όλους τους συμβιβα-
σμούς με τους δανειστές. Οι ιδιω-
τικοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη,
σε ΟΛΠ, ΟΣΕ, αεροδρόμια, ΟΔΙΕ

θα ολοκληρωθούν και θα γίνουν
και άλλες. Οι περικοπές σε Παι-
δεία και Υγεία συνεχίζονται. Οι
προσλήψεις που είναι αναγκαίες
για να μην καταρρεύσουν τα νο-
σοκομεία και τα σχολεία θα γίνουν
με βάση τον σχεδιασμό του Σαμα-
ρά και όχι με βάση τις ανάγκες
μας. Οι αυξήσεις στους μισθούς
και τις συντάξεις, μεταφέρονται
για το μέλλον. Η επιστροφή των
απολυμένων στις δουλειές τους
γίνεται με καθυστερήσεις, και
απαράδεκτους συμβιβασμούς.

Και σαν να μην φτάνουν όλα
αυτά έχουμε την ΠΝΠ που δε-
σμεύει τα αποθεματικά των ΟΤΑ
και των ταμείων, την εγκύκλιο Κα-
τρούγκαλου να περικοπούν κατά
10% οι προσλήψεις συμβασιού-
χων απο τους ΟΤΑ γιατί δεν
υπάρχουν χρήματα, και τον Βα-
ρουφάκη να δεσμεύεται στην ΕΕ
ότι θα συνεχιστεί το αίσχος με τα
5μηνα. Τα παλιά μνημόνια συνεχί-
ζουν να εφαρμόζονται καθημερι-
νά και όλες οι υπαναχωρήσεις
στο όνομα της «ρευστότητας»
οδηγούν σε νέο μνημόνιο μια που
οι «θεσμοί» μιλάνε για χρηματο-
δοτικό κενό την επόμενη διετία
ύψους 15 δις”.

Κυριακάτικη Αργία
“Ποτέ δουλειά την Κυριακή” λέει ο Συντονισμός Φορέων και Συλλογικοτήτων

στα Βριλήσσια και καλούν σε συγκέντρωση την Κυριακή 3/5, στις 10πμ στην
πλατεία Αναλήψεως. “Αυτό που λείπει από την κοινωνία δεν είναι οι αγορές, αλ-
λά η αξιοπρεπής διαβίωση. Η λιτότητα που έχουν επιβάλλει τα διεθνή και ντόπια
αφεντικά είναι καταστροφική για την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας. Η
νέα κυβέρνηση οφείλει άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις να προχωρήσει στην κα-
τάργηση του νόμου 4177/2013 και να θεσπίσει εκ νέου την Κυριακάτικη αργία”
επισημαίνουν οι συμμετέχοντες στο Συντονισμό. Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων Ελλάδος έχει προκηρύξει 24ωρη απεργία για τις 3/5 και ανάλογες κινητο-
ποιήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε αρκετά ακόμα σημεία της χώρας.

Μετρόπολις
Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται για τους απολυμένους των καταστημάτων Me-

tropolis την Τετάρτη 29/4, στις 7:30μμ, αυτή τη φορά με συγκέντρωση διαμαρτυ-
ρίας έξω από το Madwalk, στην οδό Πειραιώς 260. 

Την μουσικομοδάτη εκδήλωση οργανώνει ο Αντρέας Κουρής, ο ίδιος που απέ-
λυσε τους εργαζόμενους των Metropolis, χρωστώντας τους μέχρι σήμερα πάνω
από 600.000 ευρώ.  Μάλιστα για τις οφειλές στους απολυμένους έχει καταδικα-
στεί σε 32 μήνες φυλάκιση χωρίς αναστολή και χρηματικό πρόστιμο 14.600 ευρώ.
Παρ'όλα αυτά, σύμφωνα με τους απολυμένους, “ο Ανδρέας Κουρής εξακολουθεί
όχι μόνο να κυκλοφορεί ελεύθερος, αλλά και να επεκτείνει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες, για τη διοργάνωση των οποίων βάζει το χρήμα που χρωστά-
ει προς όλες τις κατευθύνσεις και στη συνέχεια μαζεύει τα κέρδη από τα ταμεία”
λένε οι απολυμένοι, δηλώνοντας ότι συνεχίζουν τον επίμονο αγώνα “μέχρι να
υποχρεωθεί να καταβάλει τους μισθούς και τις αποζημιώσεις που μας οφείλει”. 

ΜΚΟ “Ασπίδα του Δαυίδ”
Κινητοποίηση στη ΜΚΟ “Ασπίδα του Δαυίδ”, πραγματοποίησαν την Παρα-

σκευή 24/4, εργαζόμενοι στη συγκεκριμένo φορέα, το Σωματείο Εργαζομένων
σε Μονάδες – Ιδρύματα – Σχολεία Ειδικής Αγωγής και αλληλέγγυες συλλογικό-
τητες της περιοχής. 

Αφορμή για την κινητοποίηση στην, ασχολούμενη με παιδιά με αυτισμό, ορ-
γάνωση, ήταν η απόλυση τριών εργαζομένων την περασμένη εβδομάδα, ενώ εί-
χαν προηγηθεί τουλάχιστον άλλες τρεις απολύσεις τους τελευταίους δύο μήνες,
αφήνοντας το φορέα χωρίς λογοθεραπευτές και φυσικοθεραπευτή. Ταυτόχρονα
όπως καταγγέλεται, η εργοδοσία ασκεί μεγάλη πίεση στους εργαζομένους να
δεχθούν μεταβολή των συμβάσεων εργασίας από αορίστου σε ορισμένου χρό-
νου ή τη διατήρηση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης,
αλλά με πλήρες ωράριο εργασίας. 

Τηλεπικοινωνίες
Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας πραγματοποιούν την Τε-

τάρτη 29/4, στις 10πμ, έξι σωματεία τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής. Πρόκει-
ται για τα σωματεία εργαζομένων στη Vodafone, τη Wind, τη Νόκια, την Ιντρα-
κόμ, το Πλαίσιο και το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών.

Πρόθεση των εργαζομένων είναι να πραγματοποιηθεί συνάντηση με την ηγε-
σία του υπουργείου και να καταθέσουν πλαίσιο αιτημάτων στο υπουργείο, εν
όψει του επικείμενου νομοσχέδιου για τα εργασιακά, αλλά και να συζητηθούν τα
ζητήματα που προκύπτουν ειδικότερα στον κλάδο της πληροφορικής και των τη-
λεπικοινωνιών και γενικότερα στο σύνολο των εργαζομένων. 

Ανάμεσα στα αιτήματα συμπεριλαμβάνονται η άμεση επαναφορά του κατώτα-
του μισθού στα 751 ευρώ, η άμεση νομοθετική κατοχύρωση των κλαδικών μι-
σθών, στα επίπεδα του 2009, η κατάργηση των μνημονιακών νόμων και διατάξε-
ων που τσακίζουν τις συλλογικές συμβάσεις, η πλήρης επαναφορά των Συλλογι-
κών Διαπραγματεύσεων, καθώς και ρυθμίσεις ενάντια στις απολύσεις και την ερ-
γοδοτική αυθαιρεσία.

Νέα από τους χώρους

Συνέδριο ΠΟΕ ΟΤΑ

ΕΛΜΕ Γύρος συνελεύσεων

Aπό κινητοποίηση της ΠΟΕ ΟΤΑ το Δεκέμβρη του 2012 
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Εκλογές πραγματοποιούνται την Τετάρτη 29/4, στο Σωματείο Εργα-
ζομένων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης. 

Το Νυστέρι συμμετέχει στην Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων, με τις
Κατερίνα Αβραμίδου, Χριστίνα Σαρβανάκη και Μαρία Χαμαλίδου.

“Κατεβαίνουμε σε αυτές τις εκλογές έχοντας δώσει μεγάλες μάχες
τα δύο προηγούμενα χρόνια” δηλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη, η
Κατερίνα Αβραμίδου. “Μάχες για να μην κλείσει το νοσοκομείο. Μά-
χες ενάντια στην αξιολόγηση, τις διαθεσιμότητες, ενάντια στους φασί-
στες και το ρατσισμό, μάχες που ρίξανε την κυβέρνηση  των Σαμαρο-
βενιζέλων. Διεκδικούμε την ενίσχυση της Ενωτικής Κίνησης για να συ-
νεχίσουμε ακόμα πιο δυνατοί στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας,
ξεκινώντας από την επόμενη ημέρα. Μπροστά μας έχουμε τη μεγάλη
απεργία της Πρωτομαγιάς, τη δίκη των νεοναζί στις 7/5 και την απερ-
γία της ΠΟΕΔΗΝ μέσα στο Μάιο”.

Για το τρίτο δεκαήμερο του Μάη προσδιορίζε-
ται η πραγματοποίηση της 24ωρης πανυγειονο-
μικής απεργίας που έχει εξαγγείλει η ΠΟΕΔΗΝ,
με απόφαση της Εκτελεστικής της Επιτροπής.

Το αντικαπιταλιστικό δίκτυο των υγειονομικών
“Νυστέρι” καλεί σε άμεσο γύρο γενικών συνε-
λεύσεων σε όλα τα νοσοκομεία προκειμένου ”να
αποφασίσουμε επίσχεση εργασίας παντού και
επιτροπές αγώνα για να οργανώσουμε και να
κλιμακώσουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
στην Υγεία”. 

Σαν επόμενους μεγάλους κινηματικούς σταθ-
μούς βάζει την απεργία της Πρωτομαγιάς, την
αντιφασιστική κινητοποίηση στις 7 Μάη, δεύτε-
ρη μέρα της δίκης των νεοναζί και τις 20 Μάη
που προτείνει ως ημέρα απεργίας της ΠΟΕ-
ΔΗΝ. 

Ανάλογη αναμενόταν και η ατζέντα στη συνε-
δρίαση του Συντονιστικού των Νοσοκομείων, η
οποία βρισκόταν σε εξέλιξη το απόγευμα της
Τρίτης 28/4, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη βρισκόταν στο τυπογραφείο.

Την πλήρη λειτουργία του Γηροκομείου Αθηνών, διεκδικούν ο
Σύλλογος εργαζομένων της Ελεήμωνος Εταιρίας Αθηνών, ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Άνω Αμπελοκήπων και η Επιτροπή Αλληλεγ-
γύης που έχει συγκροτηθεί από κατοίκους της περιοχής. Οι φο-
ρείς οργανώνουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο πάρκο ΚΑΠΑΨ
(Τριφυλλίας και Λάμψα), την Τετάρτη 29/4, στις 6μμ.

“Δυστυχώς όλα δείχνουν πως το Γηροκομείο οδηγείται στην
κατάργηση, ωθώντας τους ηλικιωμένους στους ακριβοπληρωμέ-
νους οίκους ευγηρίας” καταγγέλουν σε κοινή τους ανακοίνωση.

Σήμερα λειτουργούν μόνο τα 3 από τα 9 κτίρια του γηροκομεί-
ου τα οποία φιλοξενούν περίπου 150 ηλικιωμένους. Δέκα χρόνια
πριν οι φιλοξενούμενοι ήταν 450. Αντίστοιχα έχουν μειωθεί και οι
εργαζόμενοι, καθώς από τους 300 που εργάζονταν πριν τρία χρό-
νια, σήμερα εργάζονται 145.

Κινητοποίηση έγινε την Παρασκευή 24
Απρίλη και στην Αλεξανδρούπολη, με αφορ-
μή την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Π.
Κουρουμπλή και του υφυπουργού Επικρατεί-
ας, Τ. Κουίκ. 

“Την παραμονή της επίσκεψης, αποφασί-
στηκε γενική συνέλευση όλων των εργαζομέ-
νων του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης” μας
μεταφέρει ο Βαγγέλης Καραθάνος, εργαζό-
μενος στο νοσοκομείο της πόλης. 

“Στη συνέλευση, η παρουσία εργαζομένων
από χώρους που είναι οι χαμηλότερα αμοιβό-
μενοι, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται σε
ιδιότυπο καθεστώς εργασιακής επισφάλειας,
όπως οι τραπεζοκόμοι, οι καθαρίστριες, και
άτομα που δουλεύουν με μπλοκάκια, φανέρω-
νε την έντονη αγωνία να δοθεί μια άμεση λύ-
ση στα προβλήματα που πηγάζουν τόσο από
τη χρόνια υποχρηματοδότηση όσο και από
την υποστελέχωση. 

Οι εργαζόμενοι ανάρτησαν πανό στην είσο-
δο, με αιτήματα τη διαγραφή του χρέους, την
καταβολή των δεδουλευμένων και την πρόσ-
ληψη μόνιμου προσωπικού, ενώ μετά από την
προσέλευση των υπουργών, κατευθύνθηκαν
στο γραφείο του διοικητή, (όπου έγινε σύσκε-
ψη κεκλεισμένων των θυρών με συνδικαλιστι-
κούς εκπρόσωπους και φορείς του νοσοκο-
μείου), φωνάζοντας συνθήματα. 

Προσβλητική

H επίσκεψη του υπουργού συνδυάστηκε
και με εγκαίνια (!) νέου ακτινολογικού μηχα-
νήματος που ήδη λειτουργεί εδώ και κάποι-
ους μήνες. Τη «φιέστα» των εγκαινίων που
δεν είχε κανένα σκοπό πέρα από τη δημοσιό-
τητα που κρύβει τα πραγματικά προβλήματα,
την σαμπόταρε με την απουσία της η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εργαζομένων, καταγ-
γέλλοντας την στην συνέλευση της προηγού-
μενης ημέρας σαν ανούσια και προσβλητική. 

Το απόγευμα παρουσία του υπουργού έγι-
νε στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Αλεξαν-
δρούπολης ανοιχτή συγκέντρωση φορέων
από όλη την περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και
Θράκης (διοικητές νοσοκομείων, δήμαρχοι,
εκπρόσωποι εργαζομένων, συλλόγων ατόμων
με αναπηρία κλπ) που διατύπωσαν τα επί μέ-
ρους προβλήματα στο χώρο της Υγείας. Πέ-
ρα από τα διαρκή αιτήματα για άμεση χρημα-
τοδότηση και στελέχωση με μόνιμο προσωπι-
κό ακούστηκαν και προτάσεις για θεσμικά
αυξημένη συμμετοχή όλων των εργαζομένων
στη λήψη αποφάσεων στα νοσοκομεία. 

Τέθηκε επίσης και το θέμα της αισχροκέρ-
δειας των φαρμακοβιομηχανιών, κάτι που
οδηγεί σε απαγορευτικές τιμές για πολλά
φάρμακα ζωτικής σημασίας. Ο Κουρουμπλής
δεσμεύτηκε να υπάρξουν λύσεις, ενώ δήλω-
σε ότι δεν θα πειράξει τα ταμιακά αποθεματι-
κά των νοσοκομείων. Ήδη αποφασίστηκε νέα
συνέλευση για να καθοριστεί η στάση σε πε-
ρίπτωση που οι εξαγγελίες για προσλήψεις
και άμεση πληρωμή χρωστούμενων δεν εκ-
πληρωθούν επαρκώς ενώ προγραμματίζεται
και δυναμική παρουσία εργαζομένων στη δια-
δήλωση της Πρωτομαγιάς”. 

Εμπρός για απεργία το Μάη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Προσλήψεις και 
όχι φιέστες

Δ
εκάδες ήταν οι γιατροί που συμμετεί-
χαν την Παρασκευή 24/4, σε συγκέν-
τρωση στο υπουργείο Υγείας και σε

συνάντηση με τον αναπληρωτή υπουργό
Υγείας, Αντρέα Ξανθό. Η συγκέντρωση
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια στάσης ερ-
γασίας της ΕΙΝΑΠ (Ένωση Ιατρών Νοσοκο-
μείων Αθήνας – Πειραιά) και συμμετείχαν ερ-
γαζόμενοι από το Αττικό, το Παίδων Πεντέ-
λης, το Δαφνί, το Σισμανόγλειο, το Γεννημα-
τάς, τον Ευαγγελισμό, τον Ερυθρό, το Κρατι-
κό της Νίκαιας, τον Αγ.Σάββα, το Αμαλία
Φλέμινγκ, τους Αγ.Αναργύρους, το Ασκληπι-
είο της Βούλας και το Νίμιτς.

Οι γιατροί, πολλοί από τους οποίους βρί-
σκονται ήδη σε επίσχεση εργασίας, επεσή-
μαναν τη δραματική κατάσταση στην οποία
βρίσκονται τα νοσοκομεία και διεκδίκησαν
συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την
αποπληρωμή των δεδουλευμένων τους, όσο
και με τις εξαγγελθείσες προσλήψεις προσω-
πικού. Ξεκαθάρισαν δε, ότι αν δεν πάρουν
συγκεκριμένες απαντήσεις, οι κινητοποιήσεις
θα κλιμακωθούν. 

Από τη μεριά του ο αναπληρωτής υπουρ-
γός, ξεκίνησε με μια πολιτική τοποθέτηση

σχετικά με τη σημασία της πολιτικής αλλα-
γής της 25ης Γεναρη, για να καταλήξει ότι οι
συνθήκες είναι έκτακτες, χωρίς να δώσει
συγκεκριμένες δεσμεύσεις.  

“Η απάντηση  ήταν πως η αποπληρωμή
των δεδουλευμένων θα εξαρτηθεί από την
πορεία των διαπραγματεύσεων. Με λίγα λό-
για, τα κονδύλια που προβλέπονται στον
προϋπολογισμό για τις εφημερίες παραμέ-
νουν δεσμευμένα ούτως ώστε να αποπληρώ-
νονται οι δόσεις προς το ΔΝΤ” τονίζουν σε
κοινή τους ανακοίνωση οι σύλλογοι ειδικευο-
μένων τριών νοσοκομείων (Ερυθρού Σταυ-
ρού, Ευαγγελισμού και Σισμανόγλειου).

“Τα λόγια του υπουργού ήταν αόριστα”
σχολιάζει στην Εργατική Αλληλεγγύη, ο Χρί-
στος Αργύρης, γιατρός στο Γεννηματά. “Μί-
λησε για έκτακτες συνθήκες, αλλά αυτό είναι
η δική του άποψη, δεν είναι αντικειμενικό.
Έχει να κάνει με τί προτεραιότητες βάζεις.
Δυστυχώς η προτεραιότητα του υπουργείου
Υγείας είναι η αποπληρωμή των δόσεων στο
ΔΝΤ και των υποχρεώσεων στους δανειστές
και όχι η χρηματοδότηση των νοσοκομείων.
Ήρθαμε να πάρουμε συγκεκριμένες δεσμέυ-
σες και ημερομηνίες πληρωμής και πήραμε

αοριστολογίες. Δουλεύουμε σαν τα σκυλιά
στα επείγοντα, συνάδελφοι φτάνουν στα
όρια της κατάρρευσης, τμήματα κλείνουν. Ο
μόνος δρόμος είναι να συγκρουστούμε με τη
λογική που βάζει τους δανειστές πιο πάνω
από τη δημόσια Υγεία”. 

Aττικό

Εν τω μεταξύ, σε επιτυχία των εργαζομέ-
νων κατέληξαν οι κινητοποιήσεις στο νοσο-
κομείο Αττικό. Η διεκδίκηση αφορούσε την
καταβολή των δεδουλευμένων και την ανανέ-
ωση των συμβάσεων των εργαζομένων στην
καθαριότητα του νοσοκομείου, την οποία
έχει αναλάβει εργολαβικά η εταιρία “Ανοδι-
κή”. 

Οι καθαρίστριες κατάφεραν να κερδίσουν
την άμεση αποπληρωμή τους και τη γραπτή
δέσμευση ότι θα ανανεωθούν κανονικά όλες
οι συμβάσεις τους για όσο διάστημα διατη-
ρείται η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
από τη συγκεκριμένη εργολαβία. Στο πλευρό
τους βρέθηκε το σωματείο του νοσοκομείου,
η ΠΕΚΟΠ, η Ένωση Καθαριστριών Πειραιά
και συνδικαλιστές από το ΕΚΑ.

Σ.Μ.

ΨΝΘ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

24/4, Νοσοκομείο
Αλεξανδρούπολης (επάνω),
οι γιατροί στο αμφιθέατρο
του υπ. Υγείας (κάτω)



Η φετινή απεργία και διαδήλωση για την
Πρωτομαγιά είναι σταθμός για όλους τους
εργαζόμενους. Είναι η πρώτη Πανεργατική

με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η καλύτερη ευκαιρία να ενώσουν τη
δύναμη και τις φωνές τους τα κομμάτια της εργατικής τάξης που αν-
τιστέκονται στους συμβιβασμούς με τους δανειστές, που παλεύουν
ενάντια στα παλιά και τα νέα Μνημόνια. 

Σε όλη τη χώρα ετοιμάζονται διαδηλώσεις. Στην Αθήνα ο Συντονι-
σμός ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες καλεί στις 10πμ
στο Μουσείο, όπου θα βρεθούν επίσης μια σειρά σωματεία και συνδι-
κάτα – τα σωματεία των Νοσοκομείων Άγιος Σάββας, Αττικό και Γεννη-
ματάς, το Σωματείο εργαζόμενων της Ιντρακόμ, το Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών, το Σωματείο του ΜΕΤΡΟ (ΣΕΛΜΑ), ο Σύλλογος Έκτακτων
Αρχαιολόγων, η ΠΟΣΠΕΡΤ. Στο Μουσείο καλούν επίσης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
και η ΚΕΕΡΦΑ. 

Η ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ καλούν στην πλατεία Κλαυθμώνος, το ΠΑΜΕ καλεί
στο Σύνταγμα. 

Στην Πάτρα καλούμε στις 10πμ
στο Εργατικό Κέντρο για την
πρωτομαγιάτικη απεργία. Εκεί θα
βρίσκονται μια σειρά σωματεία, η
ΚΕΕΡΦΑ, οργανώσεις της επανα-
στατικής αριστεράς, ενώ οι φοιτη-
τές έχουν συνελεύσεις κατά κύριο
λόγo την Τετάρτη 29/4 για να
αποφασίσουν τη συμμετοχή τους
στην 1η Μάη. 

Έχουμε κάνει εξορμήσεις στο
Πανεπιστήμιο, και στους φοιτητές
και τους εργαζόμενους. Συνδέου-
με την πορεία της Πρωτομαγιάς
με το τετραήμερο του Μαρξισμού
το Μάη. Έχουμε κολλήσει την
αφίσα του Συντονισμού με το κά-
λεσμα για το Εργατικό Κέντρο
στην πόλη και σε πολλούς εργατι-
κούς χώρους. Ανάμεσα σε άλ-
λους στα Νοσοκομεία στο Ρίο και
τον Άγιο Ανδρέα, στην Εφορία,
στο κεντρικό ΙΚΑ στον Άγιο Αλέ-
ξη, στο Δήμο, στα ΕΛΤΑ. 

Ράνια Κούτσικου, φοιτήτρια 
Επιστήμη Υλικών Πάτρας 

Στα Χανιά θα διαδηλώσουμε
την Πρωτομαγιά στις 10πμ στην
Αγορά. Όλες τις προηγούμενες

μέρες έχουν γίνει εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους
και γειτονιές, έχει κολληθεί η αφίσα του Συντονισμού
ενάντια στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες. Συζητά-
με με τους εργαζόμενους την κρισιμότητα αυτής της
Πρωτομαγιάς, καθώς είναι η πρώτη πανεργατική απερ-
γία με την νέα κυβέρνηση με κεντρικό σύνθημα ότι πρέ-
πει να τελειώνουμε με τα παλιά και τα νέα μνημόνια. 

Και στα Χανιά θα είναι ευκαιρία για όλο το εργατικό
κίνημα να συντονιστεί. Από τους γιατρούς που συνεχί-
ζουν την επίσχεση εργασίας μέχρι τους εκπαιδευτικούς
που πάλεψαν όλο το προηγούμενο διάστημα ενάντια

στην αξιολόγηση και αυτές τις μέρες κάνουν Γενικές
Συνελεύσεις για τα συνέδρια των Ομοσπονδιών που έρ-
χονται. Για το αντιφασιστικό κίνημα. Τις προηγούμενες
μέρες έγινε στην πόλη το Αντιφασιστικό Φεστιβάλ, στο
οποίο κεντρικό ζήτημα ήταν η συμμετοχή στην πρωτο-
μαγιάτικη διαδήλωση. Επίσης, για τους μετανάστες. Η
Πρωτοβουλία Μεταναστών κινείται για να κατέβει οργα-
νωμένα ένα ολόκληρο μπλοκ από μετανάστες εργάτες. 

Τα συνεργεία της Εργατικής Αλληλεγγύης θα συ-
νεχίσουν τις εξορμήσεις τους μέχρι την Παρασκευή
έτσι ώστε να κατέβουν όλα τα σωματεία με τα πανό
τους, να διαδηλώσουμε όλοι μαζί. 

Μαργαρίτα Παπαμηνά, δασκάλα, μέλος 
του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ Χανίων
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ΠΑΤΡΑ

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΧΑΝΙΑ

σελ.6 εργατικη αλληλεγγυη

Με αφορμή την Πρωτομαγιά κάναμε
περιοδείες στο Νοσοκομείο όπου συ-
νολικά δώσαμε 9 φύλλα της Εργατικής
Αλληλεγγύης. Υπήρχε ανησυχία όσον
αφορά την απόφαση της κυβέρνησης
για τα αποθεματικά. Αν θα μας πληρώ-
σουν, αν υπάρχουν άλλες επιπτώσεις.
Στο νοσοκομείο είχαμε την κινητοποί-
ηση των καθαριστριών που παρόλο
που δεν έχουν σωματείο αποφάσισαν
να απεργήσουν, να σταματήσουν τη
δουλειά τη Δευτέρα και την Τρίτη 20-
21 Απρίλη. 

Είναι το πιο ανοργάνωτο κομμάτι κι
όμως κατάφεραν να κερδίσουν την
υπόσχεση ότι θα πληρωθούν τα δεδου-
λευμένα τους συνολικά, ενώ πληρώθη-
καν δύο μήνες. Το αφεντικό αναγκά-
στηκε να δηλώσει ότι δεν θα διώξει κα-
μία παρά τις κινητοποιήσεις, μέχρι να
λήξει η σύμβαση του με το Αττικό. 

Έχουμε πάρει απόφαση ότι θα συμ-
μετέχουμε στη διαδήλωση της Πρωτο-
μαγιάς με το πανό μας στο Μουσείο.
Οι κινητοποιήσεις που κάνουμε εδώ
και ένα μήνα σχεδόν για να φύγουν τα
ράντζα συνεχίζονται. Σε ένα βαθμό αυ-
τό έχει λειτουργήσει πρακτικά. Έχου-
με αποφασίσει ότι θα δούμε πως θα
συνεχίσουμε μετά την επόμενη εφημε-
ρία. Προσπαθούμε να κατέβουν μαζί
με όλους τους υπόλοιπους εργαζόμε-
νους και οι καθαρίστριες στη διαδήλω-
ση της Πρωτομαγιάς.    

Σπύρος Στάικος, αναπληρωτής 
Γενικός Γραμματέας, Σωματείο 

Εργαζόμενων Αττικού Νοσοκομείου

Στη Θεσσαλονίκη καλούμε στις 10πμ στην
πλατεία Αριστοτέλους. Εκεί καλεί η ΕΔΟΘ,
το Εργατικό Κέντρο, ο Συντονισμός ενάντια
στα Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες, η
ΚΕΕΡΦΑ. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ έχει προσυγκέντρω-
ση στην Καμάρα και θα έρθει να ενωθεί με
την πορεία στην Αριστοτέλους. 

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους βλέπουν
τις υποσχέσεις της κυβέρνησης να πηγαί-
νουν για υλοποίηση για την επόμενη χρονιά.
Και για τις προσλήψεις και για τα μισθολογι-
κά ζητήματα. 

Παλεύουμε ενάντια στη συνέχιση των μνη-
μονιακών πολιτικών, όπως ήταν η τελευταία
εξέλιξη με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχο-
μένου που δέσμευσε τα αποθεματικά των
Δήμων. 

Πρέπει να συνεχίσουμε τους αγώνες, η
Πρωτομαγιά είναι η συνέχεια όλων των προ-
ηγούμενων κινητοποιήσεων. Απαιτούμε τον
τερματισμό αυτών των πολιτικών και πάνω
από όλα προβάλλουμε το αίτημα για προσ-
λήψεις γιατί οι υπηρεσίες έχουν ρημάξει.

Νίκος Χατζάρας
γραμματέας Σωματείου εργαζόμενων Δή-

μου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Θεσσαλονίκη

To Σωματείο του Μετρό καλεί στις 10.30πμ
στο Μουσείο μαζί με άλλα πρωτοβάθμια σωμα-

τεία. Κάνουμε μια προσπάθεια να συντονιστούμε και με άλλους συνα-
δέλφους από τις μεταφορές να είμαστε όλοι μαζί.

Στη συγκέντρωση και την πορεία θέλουμε να δείξουμε την αντίθε-
ση μας με την αντιλαϊκή πολιτική των τελευταίων χρόνων. Ό, τι πά-
λευαν παλιότερα οι εργαζόμενοι, τα βιώνουν τώρα οι σημερινοί. Εί-
ναι διαχρονικό το μήνυμα της Πρωτομαγιάς. Χρειάζεται να αντιστε-
κόμαστε, να νιώθουν οι κυβερνώντες την καυτή ανάσα των εργαζό-
μενων. Αν δεν πιέζουμε, δεν θα αλλάξει τίποτα. 

Εμείς στο Μετρό συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε ενάντια στις ελλεί-
ψεις προσωπικού, να γυρίσουν πίσω στις δουλειές τους οι 255 απο-
λυμένοι. Δεν αναγνωρίζουμε τη Συλλογική Σύμβαση που είχε υπο-
γραφεί αφού δεν δίνει δυνατότητα για μισθολογικές διαπραγματεύ-
σεις. Πώς να ονομάσεις «σύμβαση» ένα τέτοιο χαρτί; 

Παλεύουμε να κρατηθούν οι μεταφορές ως αγαθό, να έχουν φτη-
νότερη πρόσβαση οι ευάλωτες ομάδες- οι ηλικιωμένοι, οι άνεργοι-
και οι φοιτητές. Οι μεταφορές είναι αγαθό, όπως η Παιδεία, η Υγεία,
το νερό, το ρεύμα. 

Σπύρος Ρεβύθης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων Μετρό (ΣΕΛΜΑ)

Καλούμε στο Μουσείο στις
10πμ να διαδηλώσουμε μαζί με
όλη την υπόλοιπη εργατική τά-
ξη. Εμείς σας Πρωτοβουλία Γέ-
νοβα όλα αυτά τα χρόνια δίνου-
με τη μάχη το Σωματείο να συμ-
μετέχει στις Πανεργατικές και
στην Πρωτομαγιά. 

Τα επίδικα του εργατικού κι-
νήματος δεν έχουν κερδηθεί
από το Σικάγο, τον Μάη του ’68,
όλους τους μεγάλους αγώνες

της ιστορίας. Ειδικά τα τελευ-
ταία χρόνια μας έχουν πάρει τό-
σα πολλά. Είναι επίκαιρο να
διεκδικήσουμε ό, τι μας έχουνε
στερήσει με τα Μνημόνια τους. 

Το σωματείο θα κυκλοφορή-
σει ανακοίνωση και την Τρίτη
28 Απρίλη (σ.σ ο σύντροφος
μας μίλησε Δευτέρα) θα κάνου-
με εξόρμηση στην πύλη της Ιν-

τρακόμ να καλέσουμε όλους
τους εργαζόμενους να κατέ-
βουν στην πορεία. Θα μοιρά-
ζουμε το κάλεσμα και για το τε-
τραήμερο του Μαρξισμού. 

Ετοιμάζουμε εκλογοαπολογι-
στική συνέλευση μέσα στο Μάη
αφού στις 9 Ιούνη έχουμε εκλο-
γές για νέο Διοικητικό Συμβού-
λιο στο Σωματείο. 

Βαγγέλης Παπαδογιάννης,
εργαζόμενος στην Ιντρακόμ  
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ΜΕΤΡΟ

INTPAKOM

ATTIKO

Και η ΚΕΕΡΦΑ καλεί στο Μουσείο την Πρωτομαγιά.



Η
φετινή Πρωτομαγιά στον Πειραιά θα είναι δια-
φορετική. Θα είναι πιο αναβαθμισμένη από κά-
θε άλλη χρονιά λόγο της μάχης ενάντια στην

ιδιωτικοποίηση του λιμανιού. Η απόφαση της κυβέρ-
νησης να προχωρήσει στην «αξιοποίηση» του ΟΛΠ
κόντρα στις προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ
(ακόμα και την μέρα που αναλάμβανε καθήκοντα ο
ίδιος ο Αναπληρωτής υπουργός Δρίτσας, είχε δηλώ-
σει ότι «η ιδιωτικοποίηση σταματάει εδώ») έχει ξεση-
κώσει θύελλα αντιδράσεων.

Η Πρωτομαγιά, ήταν και είναι η ευκαιρία να διαδη-
λώσουν όλα τα κομμάτια της εργατικής τάξης, να ενώ-
σουν τα ξεχωριστά τους αιτήματα σε ένα σώμα αλλά
και να αναδείξουν τα ιδιαίτερα κάθε φορά αιτήματα
της πάλης τους. Είναι αρκετές οι εργατικές διεκδική-
σεις στον Πειραιά το τελευταίο διάστημα. Εκτός από
την ανοιχτή μάχη για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, εί-
ναι πρόσφατος ο αγώνας των ναυτεργατών της εται-
ρίας ΝΕΛ για τα δεδουλευμένα, ενώ καθοριστική ήταν
η καλοκαιρινή μάχη των εργατών στον προβλήτα της
Cosco, η οποία έληξε με νικηφόρα για τους απεργούς
έκβαση με πολλά από τα αιτήματα τους να γίνονται δε-
κτά με μία μόνο μέρα απεργίας.

Τώρα είναι η ευκαιρία του εργατικού κινήματος του
Πειραιά να δώσει μια μαζική απάντηση, τόσο στα σχέ-
δια της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση του λιμανι-
ού όσο και στις πιέσεις των «θεσμών και των εταίρων»
για νέα μέτρα, με πιο πολλή λιτότητα και πιο πολλές
ιδιωτικοποιήσεις. Ταυτόχρονα, η Πρωτομαγιά είναι και
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να προωθήσει το ερ-
γατικό κίνημα τα πολιτικά του αιτήματα, το αίτημα για
να καταδικαστούν οι χρυσαυγίτες δολοφόνοι, αλλά και
να μεταφερθεί η δίκη από τον Κορυδαλλό στο Εφε-
τείο. Εκτός από την δίκη που γίνεται στον Κορυδαλλό,
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα περισσότερα από τα
μεγάλα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής έχουν γίνει στην
ευρύτερη περιοχή, η δολοφονία του Φύσσα, η επίθεση
εναντίον του ΠΑΜΕ στο Πέραμα αλλά και η επίθεση
στους Αιγύπτιους ψαράδες.

Διεθνιστικά 

Οι ναζί της Χρυσής Αυγής έχουν δείξει σε κάθε ευ-
καιρία που τους δόθηκε,
ότι είναι εχθρός του κό-
σμου της δουλειάς. Πίσω
από τις κραυγές «δουλειά
για τον Έλληνα εργάτη»
κρύβεται η προσπάθεια να
διασπαστεί η εργατική τά-
ξη ανάμεσα σε ντόπιους
και μετανάστες, να πέσουν
και άλλο τα μεροκάματα
και να αποδυναμωθούν τα
συνδικάτα. Παραδοσιακά η
1η Μάη είναι μέρα διεθνι-
στικής ενότητας της εργα-
τικής τάξης και σε εκατον-
τάδες πόλεις στον κόσμο
εργάτες και εργάτριες δια-
δηλώνουν κάτω από ταξι-
κές και όχι εθνικές σημαί-
ες, έτσι θα γίνει και φέτος.
Σε σχετικό κείμενο που κυ-
κλοφόρησε η ΚΕΕΡΦΑ, κα-
λεί στη συγκέντρωση των
εργατικών σωματείων στο
Πασαλιμάνι θέτοντας όλα

τα αιτήματα του αντιρατσιστικού και αντιφασιστικού
κινήματος και τονίζοντας «Η Πρωτομαγιά είναι η ευ-
καιρία να στείλουμε το μήνυμα ότι θα πάμε μέχρι τέ-
λους τον αγώνα για να τσακίσουμε τη φασιστική απει-
λή της Χρυσής Αυγής»  

Πολλά εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες του Πει-
ραιά έχουν ήδη πάρει απόφαση συμμετοχής ενώ 10
από αυτά έχουν τυπώσει και κοινή αφίσα με την οποία

καλούν σε συγκέντρωση στο
Πασαλιμάνι στις 10π.μ. Η ναυ-
τεργατική ομοσπονδία ΠΕ-
ΝΕΝ έχει τυπώσει και δική της
αφίσα την οποία έχει ήδη κολ-
λήσει σε όλη την πόλη του
Πειραιά. Το κάλεσμα υπογρά-
φουν: Σύλλογος Υπαλλήλων
ΝΑΤ, Πανελλήνια Ομοσπονδία
Υπαλλήλων ΥΕΝ, Πανελλήνιος
Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΕΝ,
Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων
Καπνοβιομηχανίας Παπα-
στράτου, Ένωση Μόνιμων και
Δόκιμων Λιμενεργατών ΟΛΠ,
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ερ-
γαζόμενων στη Ναυτιλία και
τον Τουρισμό, Πανελλήνια
Ένωση Ναυτών Εμπορικού
Ναυτικού, Πανελλήνιος Σύλ-
λογος Εργαζόμενων στο Εμ-
πόριο, Σωματείο Εργαζόμε-
νων στον Πειραϊκό Φαρμακευ-
τικό Συνεταιρισμό και Ένωση
Εργαζόμενων ΗΣΑΠ.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
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Ε
ξορμήσεις και περιοδείες σε
όλους τους εργατικούς χώ-
ρους οργανώνει η Εργατική

Αλληλεγγύη με αφορμή τις διαδη-
λώσεις της Πρωτομαγιάς πανελλα-
δικά. Όπως μας μεταφέρουν οι σύν-
τροφοι που συμμετέχουν στα συ-
νεργεία στις ανταποκρίσεις τους, η
συζήτηση είναι πλούσια ειδικά μετά
την κίνηση του ΣΥΡΙΖΑ να βάλει χέρι
στα αποθεματικά για τις δόσεις στο
ΔΝΤ, ενώ στο επίκεντρο είναι η μάχη
ενάντια στους νεοναζί της Χρυσής
Αυγής μετά την έναρξη της δίκης. 

«Στον Δήμο Αγίας Παρασκευής
πήγαμε την Τετάρτη 22/4 εν όψει
της Πρωτομαγιάς. Είχε προηγηθεί η
συμμετοχή των εργαζόμενων στη
διαδήλωση για την δίκη της Χρυσής
Αυγής. Μάλιστα, ο Δήμος είχε βάλει
πούλμαν μετά από αίτημα του Συλ-
λόγου. Στην περιοδεία που έκανε το
συνεργείο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης με τον σύντροφο που εργάζε-
ται στο Δήμο, Κώστα Μεγαγιάννη
συζητήσαμε πως θα δοθεί η συνέ-
χεια, με μαζικό κατέβασμα στην
Πρωτομαγιά με πανό. Προτείναμε
να βγει ανακοίνωση, να γίνουν πε-
ριοδείες και στους χώρους που βρί-
σκονται έξω από το Δημαρχείo,
όπως στους Παιδικούς Σταθμούς. 

Μια σειρά εργαζόμενοι θεωρούν
ως πολύ καλό προηγούμενο την θέ-
ση της ΠΟΕ-ΟΤΑ για διαγραφή του
χρέους. Τα σωματεία μπορούν να
παλέψουν ώστε να πιέσουν την κυ-
βέρνηση να σταματήσει να το πλη-
ρώνει. Δώσαμε 8 εφημερίδες συνο-
λικά. 

Στο Δήμο Χολαργού θυμίσαμε την
εμπειρία από την τελευταία συνέ-
λευση των εργαζόμενων που ήταν
πολύ μαζική, ήταν παρόντες οι μισοί
εργαζόμενοι. Μπορεί να γίνει και τώ-
ρα έτσι ώστε να κατέβουν όλοι την
1η Μάη. Δώσαμε 4 φύλλα της Εργα-
τικής Αλληλεγγύης. Η Πρωτομαγιά
μπορεί να είναι η πρώτη αφορμή να
μπει οργανωμένα η πίεση στην κυ-
βέρνηση από τους εργαζόμενους»
μας είπε ο Σταμάτης Χ.

Aνταπόκριση

«Ξεκινήσαμε να παρεμβαίνουμε
σταθερά στο Γκαράζ του Δήμου
Αθήνας στην Ιερά Οδό. Οι σύντρο-
φοι που είχαν πάει πριν τις εκλογές
είχαν συναντήσει ανταπόκριση, οπό-
τε το καθιερώσαμε. Κάναμε εξόρμη-
ση για την Πρωτομαγιά την Παρα-
σκευή 24/4, μια μέρα μετά τις εκλο-
γές για το συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζό-
μενων ήταν προβληματισμένη για τις
εξελίξεις στην οικονομία. Τι θα γίνει
με τα αποθεματικά, αν θα έχει αυτή
η απόφαση επίπτωση στις δουλειές
και τους μισθούς, στους συμβασιού-

χους» μας μετέφερε ο Κυριάκος Μ. 
«Ανοίξαμε τη συζήτηση και για τη

δίκη της Χρυσής Αυγής. Στο χώρο
δεν λειτουργεί πια ομάδα των νεο-
ναζί όπως παλιότερα, δεν τολμάνε
να εμφανιστούν ανοιχτά. Υπήρχαν
ερωτήματα για τους μετανάστες και
τους πρόσφυγες. Κάναμε συζήτηση
για το αν χωράνε όλοι, πως μπορού-
με να παλέψουμε μαζί. Αυτός ο κό-
σμος έχει την εικόνα των παρατημέ-
νων γειτονιών της Αθήνας αφού εκεί
συγκεντρώνονται πάρα πολλά απορ-
ριμματοφόρα μετά τις βάρδιες.
Όλοι τόνιζαν ότι χρειάζεται προσω-
πικό, ενώ κόκκινη γραμμή είναι η
ιδιωτικοποίηση σε καθαριότητα και
πράσινο. Δώσαμε 6 φύλλα της ΕΑ
και ένα περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω. Μοιράσαμε και για το τε-
τραήμερο του Μαρξισμού και έχου-
με κόσμο που έχει δηλώσει ενδιαφέ-
ρον να έρθει». 

«Στην εξόρμηση στο ραδιοφωνικό
σταθμό 9.84 δώσαμε 12 εφημερί-
δες. Όλοι εκτίμησαν ως καθοριστική
την παρουσία της ΚΕΕΡΦΑ στη δια-
δήλωση για την δίκη της Χρυσής Αυ-
γής, ενώ πολλοί δημοσιογράφοι εί-
χαν παρακολουθήσει την εκπομπή
«Ανατροπή» όπου έκανε παρέμβαση
ο Θανάσης Καμπαγιάννης από την
Πολιτική Αγωγή. Τους ενημερώσαμε
για την νέα διαδήλωση στις 7 Μάη»
δήλωσε στην ΕΑ η Στέλλα Μ. 

«Η συζήτηση άνοιξε και με αφορ-
μή την Πρωτομαγιά και τον Μαρξι-
σμό με το τρίπτυχο διαδηλώνουμε
αντιφασιστικά-αντιρατσιστικά και αν-
τικαπιταλιστικά. Στον 9.84 πολλοί εί-
χαν ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, κάποιοι υπο-
στήριζαν φανατικά ότι πρέπει να του
δώσουμε χρόνο, αλλά τώρα πολλοί
είναι απογοητευμένοι και πιο ανοι-
χτοί σε ό, τι προτείνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Αρκετοί έχουν δείξει ενδιαφέρον για
τον Μαρξισμό, ενώ ήδη έχουμε μια
συμμετοχή» συμπλήρωσε.

Ο Μπάμπης Κ. από τη Θεσσαλονίκη
μας είπε «κάναμε εξόρμηση στο Θεα-
γένειο Νοσοκομείο. Η συζήτηση
όπως σε πολλούς άλλους χώρους
ήταν σε σχέση με το αν χρειάζεται
ρήξη με τους δανειστές ή συνέχεια
της διαπραγμάτευσης για έναν έντιμο
συμβιβασμό, όπως υποστηρίζει ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Εμείς επιμέναμε στη διαγραφή
του χρέους και στις λύσεις που βάζει
το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Πολλοί εργαζόμενοι έλε-
γαν ότι αν δεν υποχωρήσουν οι από
πάνω σε Ελλάδα και Ευρώπη, πρέπει
να προχωρήσουμε στην υλοποίηση
των αιτημάτων μας μονομερώς. Ανοί-
ξαμε την κουβέντα και για τον Μαρξι-
σμό όπου θα γίνουν συζητήσεις πάνω
σε όλα αυτά τα θέματα. Δώσαμε πέν-
τε φύλλα της εφημερίδας». 

Νεκ. Δ.

Mε την εργατική
αλληλεγγύη στους χώρους

Aκόμα μια χρονιά γιορτάζουμε την 1η Μάη.
Είναι και θα είναι απεργία, όχι αργία. Είμαστε
στις επάλξεις για να παραμείνει το Λιμάνι δημό-
σιο, να μην περάσει η ιδιωτικοποίηση. Δεν δε-
χόμαστε ούτε μισή ούτε, ολόκληρη. 

Στο Πασαλιμάνι υπάρχει το μνημείο των πε-
σόντων της μεγάλης απεργίας του Αυγούστου
του 1923, εκεί έπεσαν αδέρφια μας καπνεργά-
τες, λιμενεργάτες και άλλοι εργαζόμενοι. Θα εί-
μαστε εκεί με το Σωματείο μας, το πανό μας, το
Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Θα καταθέσουμε
στεφάνι και θα διαδηλώσουμε. 

Γιάννης Τσαλίμογλου,  εργαζόμενος ΟΛΠ

Ο φετινός γιορτασμός της εργατικής Πρωτο-
μαγιάς συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο για τη
χώρα, το λαό και τους εργαζόμενους. Διαμορ-
φώνεται ένα σκηνικό από την αδιέξοδη πολιτική
της κυβέρνησης που την αξιοποιούν οι «θεσμοί»
για να πιέσουν και να εκβιάσουν για νέα αντερ-
γατικά μέτρα. 

Το Εργατικό Κέντρο Πειραιά και τα συνδικάτα
είναι αποφασισμένα να δώσουν μάχη να μην πε-
ράσουν. Θα δώσουμε μάχη να σχεδιαστεί μια
νέα πολιτική με επίκεντρο την επαναφορά των
δικαιωμάτων τα οποία καταργήθηκαν μέσα στην
μνημονιακή περίοδο. 

Αντώνης Νταλακογιώργος , πρόεδρος ΠΕΝΕΝ

Στις επάλξεις

Θα δώσουμε μάχη



Τ
ελικά, τη λύση στα προβλήματα που δημι-
ουργεί στους μαθητές του Κορυδαλλού
και ειδικά σε όσους ετοιμάζονται να δώ-

σουν πανελλαδικές εξετάσεις η διεξαγωγή της
δίκης της Χρυσής Αυγής στις φυλακές της πε-
ριοχής, τη βρήκε το υπουργείο Παιδείας: αντί να
μεταφερθεί η δίκη σε άλλη αίθουσα, θα μετα-
φερθούν οι μαθητές σε άλλα εξεταστικά κέντρα!

Αυτή τη σκέψη φαίνεται να επεξεργάζεται το
υπουργείο Παιδείας, προκαλώντας, όπως είναι
φυσικό, την άμεση αντίδραση του δήμου και
των τοπικών συλλογικοτήτων που κινητοποι-
ούνται ενάντια στη διεξαγωγή της δίκης της
Χρυσής Αυγής στον Κορυδαλλό, δίπλα σε 11
σχολικές μονάδες, ορισμένες εκ των οποίων
λειτουργούν πάγια ως εξεταστικά κέντρα για
τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Η δημοτική αρχή, όλες οι δημοτικές παρατά-
ξεις, η Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά, ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Α΄θμιας Εκπαίδευσης Κορυδαλλού-
Αγ. Βαρβάρας, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και
Αθλητικά Σωματεία, σε κοινή ανακοίνωσή τους
καταγγέλουν:

“Οι μαθητές και οι οικογένειες τους για όλο
το διάστημα που θα διαρκέσουν οι Πανελλή-
νιες Εξετάσεις, εξορίζονται μεθοδευμένα από
τα σχολεία τους, εξαιτίας της πολιτικής επιλο-
γής της Κυβέρνησης να μη βρει κατάλληλη δι-
καστική αίθουσα εκτός Κορυδαλλού. Δεδομέ-
νου δε ότι η δίκη θα διαρκέσει περισσότερο

από 1,5 χρόνο, η μεταφορά των Εξεταστικών
Κέντρων του Κορυδαλλού, δεν αφορά μόνο
τους φετινούς υποψήφιους, αλλά οπωσδήποτε
και αυτούς της επόμενης σχολικής χρονιάς.

Θυμίζουμε ότι στις 31 Μαρτίου ο Υπουργός
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ.
Αριστείδης Μπαλτάς, σε κοινή δήλωση του με
τον Αναπληρωτή Υπουργό Τάσο Κουράκη, είχε
εκφράσει δημόσια την αντίθεση του στη διεξα-
γωγή της δίκης στον Κορυδαλλό.

Μάλιστα σε συνάντηση του Δημάρχου, Σταύ-
ρου Κασιμάτη και εκπροσώπων τοπικών φορέ-
ων με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, ο κ.
Κουράκης όχι μόνο συμφώνησε με το αίτημα
μεταφοράς της έδρας διεξαγωγής, αλλά δήλω-
σε ότι θα παραστεί στη δίκη για να υποστηρίξει
το αίτημα. Τελικά, στις 20 Απριλίου «έλαμψε»
δια της απουσίας του!

Καταγγέλλουμε την στάση του Υπουργείου
Παιδείας, η οποία είναι ανακόλουθη και ασυνε-
πής με τις δεσμεύσεις απέναντι στον Δήμο και
στους φορείς, λειτουργώντας με αδιαφορία
προς τους μαθητές, τους οποίους και θα έπρεπε
να υπερασπίζεται. Με τη συμπεριφορά αυτή
προκαταλαμβάνεται η απόφαση του δικαστηρί-
ου, στο οποίο θα τεθεί εκ νέου στις 7 Μαΐου από
τη δημοτική αρχή το αίτημα για μεταφορά της
δίκης της Χρυσής Αυγής εκτός Κορυδαλλού.(...)

Στις 7 Μαΐου κλείνουμε και πάλι όλα τα σχο-
λεία, τα αθλητικά κέντρα και όλες τις υπηρε-
σίες του Δήμου. Καλούμε όλους, εκπαιδευτι-
κούς, μαθητές και γονείς, τους κατοίκους του
Κορυδαλλού, να πάρουν μαζικά μέρος στη
συγκέντρωση έξω από τη δικαστική αίθουσα
των Φυλακών για να απαιτήσουμε τη μεταφορά
της δίκης”.
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Bριλήσσια Δημαρχείο 6.45πμ
Στάσεις: Δουκίσης Πλακεντίας, 
ΜΕΤΡΟ Αγίας Παρασκευής, Τηλ. 6947742771

Ν. Φιλαδέλφεια Δημαρχείο (Δεκελείας) 6.45πμ
Στάσεις: Νέα Ιωνία ΗΣΑΠ, Τηλ. 6972013360

Ζωγράφου πλ. Γαρδένιας, 7 πμ
Στάσεις: Ούλωφ Πάλμε και Γρηγορίου Αυξεντίου
Τηλ. 6978191832/6980120854

Βύρωνας πλ. Αγίου Λαζάρου 
(Χρυσοστ. Σμύρνης), 6.45 πμ
Στάσεις: Άλσος Παγκρατίου 
(Σπ. Μερκούρη και Ευτυχίδου), Τηλ. 6932825663

Ελληνικό Μετρό, 6.45 πμ
Στάσεις: Μετρό Ηλιούπολης, Μετρό Δάφνης,
Τηλ. 6955968912

Καλλιθέα ΗΣΑΠ, 6.45 πμ
Στάσεις: ΗΣΑΠ Πετράλωνα, Τεχνόπολη Γκάζι
(Πειραιώς και Περσεφόνης), Τηλ.
6975703850/6972825701

Αμπελόκηποι Νοσοκομείο Άγιος Σάββας, 7πμ
Στάσεις: Ομόνοια (Έξοδος Μετρό Πειραιώς)
Τηλ. 6945677808/6978192158/6977895434

Γαλάτσι Γαλατσίου κ Βείκου, 7 πμ
Στάσεις: Πλ. Αμερικής, Τηλ.
6945549910/6981517435

Άνω Λιόσια Προαστιακός Άνω Λιοσίων, 6.45πμ
Στάσεις: Ίλιον – Πετρούπολη (Λακιώτης-Θηβών),
Περιστέρι (Μετρό Ανθούπολη-Θηβών), 
Αιγάλεω (Θηβών και Ιερά Οδός), Τηλ.
6972032108/6972837702

Πειραιάς Πλατεία Κοραή, 7 πμ, 
Τηλ. 6936926038

Τ
ην Πέμπτη 7 Μάη συνεχίζεται η δί-
κη της Χρυσής Αυγής στη δικαστι-
κή αίθουσα των γυναικείων φυλα-

κών Κορυδαλλού. Όπως και στις 20
Απρίλη, την πρώτη ημέρα της δίκης, το
αντιφασιστικό κίνημα ετοιμάζεται να δώ-
σει μαζικό παρόν έξω από το δικαστήριο.

Η ΚΕΕΡΦΑ καλεί ξανά συγκέντρωση
στις 8πμ στο γήπεδο της Προοδευτικής
και πορεία προς τις φυλακές. Οι δήμοι
της Β΄ Πειραιά, τοπικοί φορείς και σω-
ματεία οργανώνουν επίσης την παρου-
σία τους στις κινητοποιήσεις. Το ίδιο μια
σειρά κοινότητες μεταναστών, αντιφασι-
στικές συλλογικότητες και οργανώσεις.

Το επιτυχημένο αντιφασιστικό συλλα-
λητήριο στις 20 Απρίλη έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στο να ξεκινήσει η δίκη. Η
απεργία της ΑΔΕΔΥ που έδωσε την ευ-
καιρία σε δεκάδες σωματεία του δημοσί-
ου να κινητοποιηθούν, η συμμετοχή συν-
δικάτων όπως της ΠΕΝΕΝ και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης, η
παρουσία φοιτητικών συλλόγων, κοινοτήτων μεταναστών, οργανώσεων
της Αριστεράς αλλά και χιλιάδων αντιφασιστών από όλες τις γειτονιές
της Αττικής, ήταν καταλυτική στην έναρξη της διαδικασίας. 

Η δεύτερη δικάσιμος στις 7 Μάη περιλαμβάνει τη νομιμοποίηση των
δικηγόρων της πολιτικής αγωγής που υπερασπίζονται τα θύματα των
δολοφονικών επιθέσεων της Χρυσής Αυγής καθώς και των μαρτύρων
κατηγορίας που έχουν ορίσει. Είναι κρίσιμες διαδικασίες και η μαζική
παρουσία του αντιφασιστικού κινήματος θα είναι εγγύηση ότι θα προ-
χωρήσουν.

Το ίδιο ισχύει για το αίτημα της πολιτικής αγωγής, του δήμου Κορυ-
δαλλού, των τοπικών φορέων και σωματείων για τη μεταφορά της δί-
κης από τις φυλακές σε άλλη κατάλληλη αίθουσα, όπως είναι το Εφε-

τείο Αθηνών.
Την ίδια μέρα, με

απόφαση του δή-
μου Κορυδαλλού
τα σχολεία, τα
αθλητικά κέντρα
και όλες τις δημο-
τικές υπηρεσίες θα
παραμείνουν ξανά
κλειστά ως ένδειξη
διαμαρτυρίας για
τη συνέχιση της
διεξαγωγής της δί-
κης στις φυλακές.
Η επίθεση που δέ-
χτηκαν οι φίλοι του
Παύλου Φύσσα και
μάρτυρες κατηγο-
ρίας στις 20 Απρί-
λη δείχνει πόσο
υπαρκτός είναι ο
κίνδυνος των φασι-

στικών επιθέσεων από τα τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής που απο-
λαμβάνουν ακόμα την προστασία της αστυνομίας. Η μαζική παρουσία
των αντιφασιστών θα εμποδίσει νέες επιθέσεις, θα μεγαλώσει την πίε-
ση στα δικαστήρια και την κυβέρνηση να πάρουν την απόφαση για με-
ταφορά της δίκης, θα στείλει ξανά το μήνυμα στη δικαιοσύνη να μην
τολμήσει να ρίξει στα μαλακά τους χρυσαυγίτες.

Για την επιτυχία της κινητοποίησης η ΚΕΕΡΦΑ κυκλοφορεί αφίσα και
προκήρυξη, και καλεί ξανά τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους
και όλες τις οργανωμένες συλλογικότητες να υιοθετήσουν ψηφίσματα
για απεργιακή κινητοποίηση στις 7 Μάη και συμμετοχή στη διαδήλωση.
Ενώ οργανώνει ξανά προσυγκεντρώσεις και ναυλώνει λεωφορεία που
θα ξεκινήσουν από όλα τα σημεία του Λεκανοπέδιου (βλέπε δίπλα).

Την Πέμπτη 30 Απρίλη συνεχίζεται στα
Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Πει-
ραιά η δίκη της υπόθεσης του άγριου
ρατσιστικού βασανισμού του Αιγύπτιου
εργάτη Ουαλίντ Τάλεμπ.

Τον Νοέμβρη του 2012, ο Ουαλίντ είχε
πέσει θύμα ληστείας και απάνθρωπων
βασανιστηρίων από τον ιδιοκτήτη του
φούρνου στον οποίο δούλευε, το γιο του
ιδιοκτήτη και δύο φίλους τους, στη Σα-
λαμίνα. Οι δράστες τον έκλεισαν σε ένα
στάβλο και επί ένα 24ωρο τον χτυπού-
σαν αλύπητα, έκαιγαν πάνω του αποτσί-
γαρα, τον έδεσαν με αλυσίδα και τον
βίασαν με σιδερόβεργα, αφού έκλεψαν
τις οικονομίες του και έσκισαν τις φωτο-
γραφίες της οικογένειάς του από το
πορτοφόλι του. Οι κατηγορίες που τους
βαρύνουν είναι αρπαγή, ληστεία, απρό-
κλητη σωματική βλάβη και προσβολή γε-
νετήσιας αξιοπρέπειας.

Δυο χρόνια μετά, ο φούρνος συνεχίζει
να λειτουργεί και οι βασανιστές να είναι
ελεύθεροι. Το θύμα δεν έχει σταματήσει
να δέχεται απειλές για τη ζωή του, ενώ
στις μέχρι τώρα δικαστικές διαδικασίες
ξαναζεί τα βασανιστήριά του μέσω των
ρατσιστικών ερωτήσεων και συμπεριφο-
ράς του συνηγόρου υπεράσπισης των
δραστών.

Στις 7 Μάη συνεχίζεται η δίκη της ΧΑ

Μεταφορά της δίκης, όχι των μαθητών

Προσυγκεντρώσεις 

Δικαιοσύνη 
για τον Ουαλίντ

Οι εργαζόμενοι του Δήμου Κορυδαλλού στην αντιφασιστική διαδήλωση την πρώτη μέρα της δίκης της Χ.Α

Οι μαθητές στην αντιφασιστική διαδήλωση την πρώτη μέρα της δίκης της Χ.Α
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Πραγματοποιήθηκε στις 25 και 26 Απριλίου
το 3ο Αντιφασιστικό Φεστιβάλ των Σχολείων
στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων που διοργάνω-
σαν η Αντιφασιστική Κίνηση ΕΛΜΕ Χανίων και ο
Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών.

Το πλούσιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ περι-
είχε και τις δύο ημέρες προβολές αντιφασιστι-
κών ταινιών, συζητήσεις καθώς και συναυλίες
με μαθητικά ροκ σχήματα και με κρητική μου-
σική. Στο χώρο του Φεστιβάλ προβάλλονταν
αντιφασιστικά βίντεο μαθητικής δημιουργίας
ενώ λειτουργούσαν έκθεση μαθητικής ζωγρα-
φικής και εργαστήριο δημιουργικής απασχό-
λησης παιδιών.

Στην συζήτηση της πρώτης ημέρας για το
αντιφασιστικό κίνημα και τη δίκη της Χρυσής
Αυγής, που συντόνιζε ο Φώτης Μπιχάκης, μέ-
λος της Αντιφασιστικής Κίνησης, ομιλητές
ήταν οι Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος, μέλος
της Πρωτοβουλίας Jail Golden Dawn, Σερα-
φείμ Ρίζος, δάσκαλος, μέλος του ΔΣ Συλόγου

Δασκάλων και Νηπιαγωγών, Δημήτρης Μακρέ-
ας, γενικός γιατρός, ενεργό μέλος του αντιρα-
τσιστικού κινήματος και θύμα φασιστικής επί-
θεσης, ενώ διαβάστηκε και εισήγηση-παρέμ-
βαση του Δημήτρη Ψαρρά, δημοσιογράφου,
συντάκτη του «Ιού».

Στη δεύτερη ημέρα του Φεστιβάλ , στη συ-
ζήτηση για τον φασισμό μέσα από τα σχολικά
εγχειρίδια της Ιστορίας, με συντονίστρια τη Μ.
Μαραγκουδάκη, μέλος της Αντιφασιστικής Κί-
νησης, ομιλητές ήταν η Κ. Αναγνωστάκη, υπο-
ψήφια διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
ο Χρήστος Παπαδάκης, φιλόλογος, μέλος της
Αντιφασιστικής Κίνησης της ΕΛΜΕ, η Μ. Γιαν-
νάκη, δασκάλα, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου
Δασκάλων και Νηπιαγωγών ενώ διαβάστηκε ει-
σήγηση-παρέμβαση της Ελευθερίας Ζώη, η
οποία διδάσκει Νεότερη Ιστορία στο Πανεπι-
στήμιο Κρήτης.

Ειρηναίος Μαράκης

Αθώους έκρινε την Πέμπτη 23/4 το Ε�
Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τα
μέλη του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμ-
ματος Σταμάτη Χατζηδήμου και Άντριου
Κουκ, καθώς και έναν μετανάστη από τη
Νιγηρία που σύρθηκαν στο δικαστήριο
με τις κατηγορίες της εξύβρισης και της
αντίστασης κατά της αρχής. Η αθωωτι-
κή απόφαση βγήκε κατά πλειοψηφία με
μειοψηφούσα την πρόεδρο της έδρας.

Οι δύο σύντροφοι του ΣΕΚ είχαν συλ-
ληφθεί στις 29 Φλεβάρη του 2012, έξω
ακριβώς από τα γραφεία του κόμματος
στην οδό Αναξαγόρα, επειδή διαμαρτυ-
ρήθηκαν για τη βίαιη σύλληψη του μετα-
νάστη από τη Νιγηρία. Ο συνήγορος
υπεράσπισης, Δημήτρης Ζώτος υπενθύ-
μισε ότι τέτοιες παρεμβάσεις είναι που
αποκαλύπτουν την αστυνομική βία και
αυθαιρεσία, από εδώ μέχρι το Φέργ-
κιουσον.

Χ
ιλιάδες διαδήλωσαν την
περασμένη Πέμπτη 23/4
έξω από τη Βουλή και τα

γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης καταγγέλοντας τη νέα μαζι-
κή δολοφονία προσφύγων στη
Μεσόγειο. Στο αντιρατσιστικό
συλλαλητήριο καλούσαν σωμα-
τεία, φοιτητικοί σύλλογοι, αντι-
ρατσιστικές κινήσεις και οργα-
νώσεις της αριστεράς.

Στα Προπύλαια συγκεντρώθη-
καν οι φοιτητικοί σύλλογοι, η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, το ΣΕΚ, η
ΟΚΔΕ, το ΕΕΚ και η Ροσινάντε.
Από την πλατεία Κλαυθμώνος ξε-
κίνησε το ΠΑΜΕ και εργατικά
σωματεία που ανήκουν στη δύ-
ναμή του. Οι δύο πορείες ενώθη-
καν στη Σταδίου και συνέχισαν
ενωμένες μέχρι και τα γραφεία
της ΕΕ, παρότι η αστυνομία προ-
σπάθησε να τις χωρίσει. Μπρο-
στά στη Μεγάλη Βρετάνια και
ενώ είχε μόλις περάσει το μπλοκ
του ΠΑΜΕ, ΜΑΤ έκοψαν το δρό-
μο, όμως η πίεση των διαδηλω-
τών τα έκανε να υποχωρήσουν.

“Σύνορα ανοιχτά για την εργα-
τιά”, “ΦΡΟΝΤΕΞ σημαίνει πρό-
σφυγες πνιγμένοι” και “εργάτες
ενωμένοι ποτέ νικημένοι” ακού-
γονταν μαζικά από τα μπλοκ της
ΚΕΕΡΦΑ όπου διαδήλωσαν και
πολλοί μετανάστες. Έξω από τα
γραφεία της ΕΕ, διαδηλωτές του
ΠΑΜΕ ανάρτησαν γιγαντοπανό
που έγραφε με μεγάλα γράμματα

στα αγγλικά “Κλέφτες, δολοφό-
νοι, υποκριτές”.

Η διαδήλωση της Πέμπτης
ήταν μια πρώτη μαζική απάντηση
του κινήματος στο νέο έγκλημα
της ρατσιστικής πολιτικής της
Ευρώπης-Φρούριο. Ο επόμενος
σταθμός θα είναι η Πρωτομαγιά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
της ΚΕΕΡΦΑ: “Τα σύνορα της ΕΕ
έχουν γίνει υγρός τάφος για πά-
νω 1.000 μετανάστες μόνο τις

τελευταίες μέρες. Τα σύνορα
πρέπει να ανοίξουν για τους
πρόσφυγες των πολέμων, να δο-
θεί άσυλο και στέγη και όχι να
θωρακιστούν με ενίσχυση της
FRONTEX που θα στείλει ακόμη
περισσότερες γυναίκες και παι-
διά στο πάτο της θάλασσας. Τώ-
ρα πρέπει να κλείσουν τα ρατσι-
στικά στρατόπεδα συγκέντρω-
σης-κολαστήρια. Να σταματή-
σουν οι σπατάλες των πολεμικών

εξοπλισμών και να δοθούν για
την υποδοχή των θυμάτων των
ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων του
ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη Μ.Ανατο-
λή, την Αφρική και την Ασία. Θέ-
λουμε η κυβέρνηση να δώσει τώ-
ρα ΧΑΡΤΙΑ, νομιμοποίηση στους
μετανάστες ώστε να σταματή-
σουμε να έχουμε νέες Μανωλά-
δες. Τα παιδιά των μεταναστών
να πάρουν ιθαγένεια χωρίς εμ-
πόδια”.

Λίγες μέρες μετά τη δίκη Κουκούτση, στις 14
Μάη, ο Πέτρος Κωνσταντίνου δικάζεται στο Δ΄
Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών ύστερα
από φασιστική μήνυση που έχει καταθέσει σε
βάρος του ο Τάσος Χατζηπαράσχος, γνωστό μέ-
λος των «αγανακτισμένων» της Επιτροπής Κατοί-
κων του Αγίου Παντελεήμονα. 

Ο Χατζηπαράσχος κατηγορεί τον Π.Κωνσταν-
τίνου για «ενορχήστρωση της επίθεσης που δέ-
χτηκε ομάδα φασιστών με την επωνυμία “Ελληνι-
κή Γροθιά” στο πανεργατικό συλλαλητήριο της
ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στις 29/6/2010».

Η δίκη κατά του Π. Κωνσταντίνου είχε αρχικά
οριστεί για τις 19 Φλεβάρη 2014, αλλά αναβλή-
θηκε για τις 14 Μάη λόγω ωραρίου. Αντί η μήνυ-
ση του Χατζηπαράσχου να μπει στο αρχείο και
να διερευνηθούν όλες οι ρατσιστικές και φασι-
στικές επιθέσεις που έγιναν και την ίδια τη μέρα
της Πανεργατικής του 2010 αλλά και όλη εκείνη
την περίοδο στις γειτονιές του κέντρου της Αθή-
νας, δικάζεται ο Π. Κωνσταντίνου για τη δράση
του στο αντιφασιστικό κίνημα. Ψήφισμα που κα-
ταγγέλλει την φασιστική δίωξη έχει πάρει το Δη-
μοτικό Συμβούλιο Αθήνας.

Στις 8 Μάη εκδικάζεται στο Α΄Αυτόφωρο Μο-
νομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών η μήνυση του
δημοτικού συμβούλου Αθήνας και συντονιστή
της ΚΕΕΡΦΑ, Πέτρου Κωνσταντίνου, κατά του
Δημήτρη Κουκούτση, πρώην βουλευτή της Χρυ-
σής Αυγής, για απόπειρα σωματικής βλάβης και
συκοφαντική δυσφήμιση κατ’ εξακολούθηση.
Θυμίζουμε ότι ο Κουκούτσης είναι κατηγορούμε-
νος και στη δίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκλημα-
τικής οργάνωσης.

Στις 24 Αυγούστου του 2012, κατά τη διάρκεια
αντιρατσιστικού συλλαλητηρίου δεκάδων χιλιά-
δων διαδηλωτών ενάντια στις ρατσιστικές επιχει-
ρήσεις σκούπα “Ξένιος Δίας” που τότε ξεκινούσε
ο Δένδιας, ο Πέτρος Κωνσταντίνου είχε δεχτεί
βρισιές και γροθιές από τον χρυσαυγίτη. Η επί-
θεση είχε γίνει μέσα στον προαύλιο χώρο της
Βουλής, όταν αντιπροσωπεία του συλληλητηρί-
ου μπήκε για να επιδώσει ψήφισμα.

Δύο μέρες μετά τον προπηλακισμό, ο Κουκού-
τσης έβγαλε ανακοίνωση στην οποία συκοφαν-
τούσε τον Π.Κωνσταντίνου λέγοντας ότι: “Ο βου-
λευτής της Χρυσής Αυγής… Δημήτριος Κουκού-
τσης… πέταξε με τις κλωτσιές από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο τον εμπρηστή και όχι μόνο της
«Μαρφίν», αρχηγό της Ανταρσίας Κωνσταντί-
νου…”. 

Η δίκη είχε αρχικά οριστεί για τις 30 Οκτώβρη
2014, όμως πήρε αναβολή ύστερα από αίτημα
του κατηγορούμενου. Ο άλλοτε τσαμπουκάς
Κουκούτσης είχε τότε επικαλεστεί ασθένεια προ-
σκομίζοντας με το δικηγόρο του σχετικό έγγρα-
φο. Απών ήταν και στις 20 Απρίλη, στο ξεκίνημα
της δίκης της Χρυσής Αυγής, όπως και τα περισ-
σότερα ηγετικά στελέχη της ναζιστικής οργάνω-
σης. Απαιτούμε όχι άλλη αναβολή, καταδίκη για
τον νεοναζί.

Να καταδικαστεί 
ο Χρυσαυγίτης 
Δ. Κουκούτσης

Να αθωωθεί 
ο Πέτρος
Κωνσταντίνου Αθώοι 

2 σύντροφοι

Χιλιάδες στο δρόμο ενάντια
στα εγκλήματα της ΕΕ

ΧΑΝΙΑ “Να στείλουμε το φασισμό στα
μπουντρούμια της ιστορίας”

Αντιρατσιστική πορεία στην Αθήνα, 23/4
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Μ
ε το πρόσχημα της τε-
χνικής Παιδείας, της
πρακτικότητας, της

προετοιμασίας των εργατοϋ-
παλλήλων για την εργασία στο
καπιταλιστικό καθεστώς, παρα-
μελείται  η γενική πληροφόρη-
ση και η γνώση του κόσμου. 

Έτσι γίνεται πιο απαραίτη-
τος  ο Μαρξισμός κάθε χρόνο.
Προσπαθεί να δώσει μία γενι-
κότερη γνώση των ζητημάτων
της κοινωνίας, της ιστορίας,
αλλά συγχρόνως την απαραί-
τητη πράξη για την αλλαγή του
καθεστώτος. Του καπιταλιστι-
κού καθεστώτος που οδηγεί
την κοινωνία σε αντιθέσεις,
συγκρούσεις, τελικά στην κα-
θυστέρηση, τις καταστροφές
ολόκληρων χωρών, όπως βλέ-
πουμε τα τελευταία χρόνια
εδώ κοντά στον τόπο μας. Οι
ξένοι φίλοι και σύντροφοι που
έρχονται να μιλήσουν στο
Μαρξισμό, συμβάλλουν στην
μεταβίβαση της γνώσης και
της κατάστασης των άλλων
λαών. 

Η κοινωνία και η εκπαίδευσή
της, υποφέρει από τον επιστη-
μονικοφανή τεχνοκρατισμό.
Έτσι ο ρόλος του Μαρξισμού
γίνεται πιο σπουδαίος. Να μά-
θουν οι εργαζόμενοι, οι νεώτε-
ροι διανοητές να δράσουν για
την αλλαγή αυτού του καπιτα-
λιστικού κόσμου. Ενός κόσμου
αντιθέσεων, πολέμων, κατα-
στροφών οικονομικών κρίσε-
ων.

Ακόμη στο Μαρξισμό ανα-
πτύσσεται ο Διεθνισμός, η σύν-
δεση των Εθνών. Αντίθετα με
το ρατσισμό, τη φυλετική υπε-
ροψία, που σήμερα υπάρχει.
Οι λαοί ενωμένοι, χωρίς προ-
σχηματικές διαφορές, μπο-
ρούν να συνεργαστούν. Όχι
μόνο να λύσουν τα άμεσα προ-
βλήματα, αλλά και να οδηγή-
σουν την παγκόσμια κοινωνία
προς μίαν άλλη κοινωνία των
λαών, των Εθνών και όχι των
καπιταλιστικών κρατών, της
υπεροψίας και λατρείας του
κέρδους. 

Μεγάλη η συμβολή του
Μαρξισμού κάθε χρόνο. Θεμε-
λιώνει θεωρητικά και πρακτικά
τον Διεθνισμό, την αδελφοσύ-
νη των λαών.

Εύχομαι καλό κουράγιο, κα-
λή επιτυχία κι αυτό το χρόνο. 

Δημήτρης Λιβιεράτος
συγγραφέας-ιστορικός  

Γιορτή των επαναστατικών ιδεών
Σ

ε λιγότερο από ένα μήνα ξεκινά το
μεγάλο πολιτικό γεγονός, ο Μαρξι-
σμός 2015, ένα σημείο συνάντησης

για όλη την αριστερά, που έχει στόχο να
αναδείξει τη δύναμη των απλών ανθρώ-
πων να αλλάζουν την ιστορία και να καθο-
ρίσουν το μέλλον τους. 

Αυτή την εβδομάδα κυκλοφορεί το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα (βλέπε στη διπλανή σε-
λίδα) που αναδεικνύει την πληθώρα των
51 συζητήσεων, το εύρος των θεμάτων
αλλά και των εισηγητών που συμμετέ-
χουν. 

Εργαζόμενοι, νεολαία, ντόπιοι και μετα-
νάστες, κόσμος των κινημάτων και της αν-
τίστασης στα μνημόνια, το ρατσισμό και
το φασισμό από τις γειτονιές της Αθήνας
και του Πειραιά αλλά και από μία σειρά
πόλεις της Ελλάδας, δηλώνουν τη συμμε-
τοχή τους σε αυτόν το μοναδικό πολιτικό
σταθμό που εδώ και χρόνια διοργανώνει
με συνέπεια το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα. 

Οι εξελίξεις των τελευταίων μηνών, κά-
νουν τον φετινό Μαρξισμό ακόμα πιο επί-
καιρο. Τρεις μήνες μετά τις εκλογές και
την πρωτοφανή συντριβή των κομμάτων
της άρχουσας τάξης, η νέα κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ, αναζητά έναν «έντιμο συμ-
βιβασμό» με την τρόικα, αναγνωρίζοντας
την αποπληρωμή του χρέους. Το ιστορικό
δίλημμα για το αν μπορούν οι αριστερές
κυβερνήσεις να μεταρρυθμίσουν το καπι-
ταλιστικό σύστημα υπέρ της εργατικής
τάξης ή αν χρειάζεται η ίδια η εργατική
τάξη να παλέψει για να το ανατρέψει, ξα-
ναμπαίνει τώρα πολύ χειροπιαστά. 

Διαστάσεις

Την ίδια στιγμή τα εγκλήματα της Ε.Ε.
στη Μεσόγειο έχουν πάρει εκρηκτικές δια-
στάσεις με τα δυο μαζικά «ναυάγια» στα
ανοιχτά της Ιταλίας να έχουν κοστίσει τις
ζωές πάνω από 1000 ανθρώπων μέσα σε
μία εβδομάδα. Ανάμεσά τους και τρεις νε-
κροί μετανάστες στη Ρόδο που θα μπο-
ρούσαν να είναι πολύ περισσότεροι αν
δεν είχαν σπεύσει οι κάτοικοι του νησιού
για να τους σώσουν. Η συζήτηση για το τι
φταίει για το ρατσισμό, τον ιμπεριαλισμό
και πώς μπορούμε να βάλουμε τέλος σε
αυτά τα μαζικά εγκλήματα σε βάρος των
μεταναστών και των προσφύγων, είναι πιο
επίκαιρη από ποτέ. 

Το πρόγραμμα του Μαρξισμού 2015
αναδεικνύει τη δύναμη να αλλάξουμε τα
πράγματα, κόντρα στις ιδέες του σεξι-
σμού, του ρατσισμού, της καταπίεσης και
της αλλοτρίωσης. 

Εάν το Μάη του ’68 το σύνθημα ήταν
«είναι μόλις η αρχή, η μάχη συνεχίζεται»,
το φετινό Μάη, 47 χρόνια αργότερα, οι
δυνατότητες και τα στοιχήματα είναι πολύ
μεγαλύτερα και για την εργατική τάξη και
για την επαναστατική αριστερά. 

Μην χάσετε αυτές τις συζητήσεις, δη-
λώστε συμμετοχή τώρα!

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην 

aIστοσελίδα www.sekonline.gr 
aΕργατική Αλληλεγγύη, 210 52 47140 Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52
aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, Αθήνα, τηλ. 2105247584, www.marxistiko.gr
aΕθνική Τράπεζα στον λογαριασμό: 162/768 339-16

Επικοινωνία - Δήλωση συμμετοχής
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17.00 – 18.30

Δ
ερ

ιγ
νύ Το Ολοκαύτωμα

Γιώργος Πίττας
Η πάλη ενάντια στον φασισμό

Δ
11

Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος – ανταγωνισμοί και ΑΟΖ
Σία Αναγνωστοπούλου, Ντίνος Αγιομαμίτης

Ιμπεριαλισμός και πόλεμος

19.00-21.00

Δ
ερ

ιγ
νύ

Η Αριστερά στην κυβέρνηση, 
οι εργάτες στους δρόμους

Τάσος Αναστασιάδης, Δέσποινα Κωστοπούλου, 
Κώστας Καταραχιάς, Παναγιώτης Καλφαγιάννης, 

Αντώνης Νταλακογιώργος 

19.00-21.00

Δ
ερ

ιγ
νύ

Η δίκη 
της 
Χρυσής
Αυγής

Πέτρος Κωνσταντίνου,
Στρατής Μπουρνάζος,
Κατερίνα Θωίδου, 
Θανάσης Καμπαγιάννης,
Τάκης Ζώτος, 
Κώστας Παπαδάκης
Η πάλη ενάντια στον φασισμό

19.00-21.00

Μ
εγ

άλ
ο 

Α
μφ

ιθ
έα

τρ
ο

Η Ευρώπη 
των εργατών 
ενάντια 
στην Ευρώπη 
των τραπεζιτών

Πάνος Γκαργκάνας, 
Άλεξ Καλλίνικος, 
Ντενί Γκοντάρ

Μπορούν οι εργάτες 
να κυβερνήσουν;

19.00-21.00

Μ
εγ

άλ
ο 

Α
μφ

ιθ
έα

τρ
ο

Μπορούν 
οι εργάτες 
να κυβερνήσουν;

Μαρία Στύλλου, 
Ουασίμ Ουαγκντί, 
Χαντίμ Σεκ, 
Σταματία Τσουμέα, 
Κατερίνα Αβραμίδου

Μπορούν οι εργάτες 
να κυβερνήσουν;

10-11.30 12-13.30 14.30-16.00 16.30-18.00

A
21

Τι είναι ο ιστορικός υλισμός;
Κώστας Πίττας

Μαρξιστική θεωρία, ιστορία και φιλοσοφία

Εργατική τάξη, 
ο ιστορικός νεκροθάφτης

Τάσος Αναστασιάδης
Μαρξιστική θεωρία, ιστορία και φιλοσοφία

Η κυβέρνηση της Αριστεράς 
και η προοπτική
Μαρία Στύλλου

Μπορούν οι εργάτες να κυβερνήσουν;

Καπιταλισμός και κρίση
Μάικλ Ρόμπερτς

Μαρξισμός και οικονομία

Α
22

Αντόνιο Γκράμσι:
από την Κόκκινη Διετία στις Θέσεις της

Λυών
Νεκτάριος Δαργάκης

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Τι είναι το Μεταβατικό 
Πρόγραμμα;

Λέανδρος Μπόλαρης
Μπορούν οι εργάτες να κυβερνήσουν;

Ρόζα Λούξεμπουργκ, 
η ρήξη με τη σοσιαλδημοκρατία

Έλλη Πανταζοπούλου
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Η Αριστερά και το κράτος
Δημήτρης Μπελαντής, Μπάμπης 
Κουρουνδής, Κώστας Παπαδάκης
Μπορούν οι εργάτες να κυβερνήσουν;

Α
23

Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Σωτήρης Κοντογιάννης

Μαρξιστική θεωρία, ιστορία και φιλοσοφία

Η διαλεκτική στον Μαρξ, 
στην ιστορία και στη φύση

Γιώργος Ράγκος, Δημήτρης Ταβουλάρης
Μαρξιστική θεωρία, ιστορία και φιλοσοφία

Α
24

Ομοφυλόφιλοι και καπιταλισμός
Μυρτώ Μαγγιώρου, Χαρίτα Μήνη

Καταπίεση, κινήματα και απελευθέρωση
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10-11.30 12-13.30 14.30-16.00 16.30-18.00

Α
21

Τρότσκι: Διαρκής Επανάσταση
Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος;
Πάνος Γκαργκάνας, Μωϋσής Λίτσης, 

Τάκης Θανασούλας
Μαρξισμός και οικονομία

Επανάσταση και αντεπανάσταση 
στην Αίγυπτο

Ουασίμ Ουαγκντί
Ιμπεριαλισμός και πόλεμος

Το Κεφάλαιο
Άλεξ Καλλίνικος

Μαρξισμός και οικονομία

Α
22

Είναι το Ισλάμ σκοταδιστικό;
Τζεμαλί Μηλιαζήμ,

Κώστας Τορπουζίδης
Πώς σταματάμε το ρατσισμό

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η εργατική 
αντιπολίτευση σήμερα

Γ. Σηφακάκης, Θ. Διαβολάκης, 
Α. Δραγανίγος, Π. Σωτήρης, Χ. Μπίστης

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
μετά το Charlie Hebdo

Ντενί Γκοντάρ, 
Λέανδρος Μπόλαρης

Πώς σταματάμε το ρατσισμό

Ιθαγένεια, Χαρτιά και όχι στρατόπεδα – 
το αντιρατσιστικό αντιμνημόνιο
Νίκη Αργύρη, Ευγενία Κουνιάκη, 

Τζαβέντ Ασλάμ, Νεκτάριος Χαϊντάρ
Πώς σταματάμε το ρατσισμό

Α
23

Γυναίκες και επανάσταση
Λένα Βερδέ, Κατερίνα Θωίδου

Καταπίεση, κινήματα και απελευθέρωση

Τόνι Κλιφ:Πώς χάθηκε η Ρώσικη επανάσταση
Αργυρή Ερωτοκρίτου

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Το Ενιαίο Μέτωπο
Κώστας Πίττας

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Η επαναστατική εφημερίδα
Μάνος Νικολάου

Μαρξιστική θεωρία, ιστορία και φιλοσοφία

Α
24

Η τελευταία μάχη 
του Άρη Βελουχιώτη
Δημήτρης Λιβιεράτος 

Σταθμοί του εργατικού κινήματος

Τοπική Αυτοδιοίκηση και κινήματα πόλης
Ελένη Πορτάλιου, Ράνια Νενεδάκη, 

Ορέστης Ηλίας, Σεραφείμ Ρίζος
Καταπίεση, κινήματα και απελευθέρωση

Η Μέση Ανατολή σήμερα
Δήμητρα Κυρίλλου

Ιμπεριαλισμός και πόλεμος

Α
25

Τέχνη και απελευθέρωση
Βασίλης Κουκαλάνι, 

Αντώνης Ρέλλας, Κυριάκος Μπάνος
Καταπίεση, κινήματα και απελευθέρωση

Αθλητισμός και κοινωνικά κινήματα
Νάσος Μπράτσος, Θωμάς Σίδερης
Καταπίεση, κινήματα και απελευθέρωση

10-11.30 12-13.30 14.30-16.00 16.30-18.00

Α
21

Εθνικισμός και ιστορία
Κώστας Βλασόπουλος

Μαρξιστική θεωρία, ιστορία και φιλοσοφία

Ουκρανία
Βολοντίμιρ Ισένκο

Ιμπεριαλισμός και πόλεμος

Μαρξισμός, ανθρώπινη φύση και καταπίεση
Μαρία Στύλλου

Καταπίεση, κινήματα και απελευθέρωση

Η μαρξιστική θεωρία 
για τον ιμπεριαλισμό
Πάνος Γκαργκάνας

Ιμπεριαλισμός και πόλεμος

Α
22

1985 – Οι ανταρσίες 
στο ΠΑΣΟΚ

Μανώλης Σπαθής, Γιώργος Ράγκος
Σταθμοί του εργατικού κινήματος

Από τα Τάγματα Ασφαλείας
στη Χρυσή Αυγή

Τάσος Κωστόπουλος, 
Θανάσης Καμπαγιάννης

Η πάλη ενάντια στον φασισμό

Εργατικό κίνημα και συνδικάτα 
Γιάννης Αγγελόπουλος, 

Χρίστος Αργύρης, 
Βασίλης Συλαϊδής

Σταθμοί του εργατικού κινήματος

Grexit, απειλή ή λύση;
Σωτήρης Κοντογιάννης, 

Κώστας Σαρρής
Μαρξισμός και οικονομία

Α
23

Τα Λαϊκά Μέτωπα του 1936
Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Μπορούν οι εργάτες να κυβερνήσουν;

Κόμμα και τάξη, η διαλεκτική 
της επανάστασης

Πέτρος Κωνσταντίνου
Μαρξιστική θεωρία, ιστορία και φιλοσοφία

Η Χιλή του Αλιέντε
Διονυσία Πυλαρινού
Μπορούν οι εργάτες 

να κυβερνήσουν;

Από την ΟΣΕ στο ΣΕΚ
Γιάννης Σηφακάκης

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Α
24

70 χρόνια από το τέλος 
του Β Παγκόσμιου Πόλεμου

Μιχάλης Λιμπεράτος, Κώστας Βλασόπουλος
Σταθμοί του εργατικού κινήματος

Ο Λένιν και η Ρώσικη επανάσταση
Θένια Ασλανίδη

Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Η μάχη της ΕΡΤ
Στέλιος Μιχαηλίδης

Σταθμοί του εργατικού κινήματος

Α
25

Κομμουνιστικό Μανιφέστο, 
η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Γιάννης Κούτρας, Φύλλια Πολίτη
Μεταρρύθμιση ή Επανάσταση;

Μια άλλη εκπαίδευση είναι εφικτή
Ντ. Γκαρανέ, Η. Παπαχατζής, 
Δ. Πολυχρονιάδης, Σ. Ρίζος

Σταθμοί του εργατικού κινήματος

Ωρολόγιο
πρόγραμμα



Νο 1171, 29 Απρίλη 2015

Σταματήστε τα ρατσιστικά εγκλήματα

σελ.12-13 εργατικη αλληλεγγυη Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι

Ε
νός λεπτού σιγή στη μνήμη των χιλιάδων νεκρών
στη Μεσόγειο κράτησαν οι ηγέτες των χωρών της
ΕΕ κατά την έναρξη της έκτακτης συνόδου κορυ-

φής για το μεταναστευτικό την περασμένη Πέμπτη.

Τέτοια υποκρισία μαζεμένη έχει να δει η ευρωπαϊκή
ήπειρος από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τότε
που οι αρχηγοί και μάλιστα των συμμαχικών χωρών, καμώ-
νονταν ότι δεν είχαν ιδέα για το Ολοκαύτωμα, εναντίον
των Εβραίων στις κατεχόμενες από τους Ναζί χώρες, στη
λεγόμενη Festung Europa, ελληνιστί «Ευρώπη Φρούριο».

Οι ηγέτες της ΕΕ, έρχονται να προσθέσουν ακόμα μια
«λαμπρή» σελίδα στην μακρά ιστορία της «πολιτισμένης
Ευρώπης» που θα διδάσκεται στο μέλλον στα σχολεία, με-
τά τις σταυροφορίες, το δουλεμπόριο, την αποικιοκρατία
και το Ολοκαύτωμα. Με τον πιο ξεδιάντροπο τρόπο χρησι-
μοποίησαν τους μαζικούς πνιγμούς στη Μεσόγειο για να
προκαλέσουν μια Εκτακτη Σύνοδο, που θα δημιουργήσει
ακόμα περισσότερους νεκρούς στα σύνορα της νέας Ευ-
ρώπης-Φρούριο της ΕΕ.

Οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν να τριπλασιάσουν σε 9 εκα-
τομμύρια ευρώ το μήνα τα λεφτά που δίνουν στις κατασταλ-
τικές επιχειρήσεις που ήδη διεξάγoνται στη Μεσόγειο, με
στόχο την αποτροπή των προσφύγων και των μεταναστών.
Είναι τέτοιο το θράσος των ηγετών της ΕΕ που παρουσιά-
ζουν σαν φιλικό προς τους πρόσφυγες μέτρο την πρωτοβου-
λία για επιχειρήσεις («με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο») κατα-
στροφής των σκαφών που χρησιμοποιούν οι πρόσφυγες.

Βασανιστήρια
Για να τους «γλυτώσουν» υποτίθεται από τους «δουλέμ-

πορους», οι ηγέτες της ΕΕ θα τους στερούν τον τελευταίο
δρόμο διαφυγής από τον πόλεμο, την φτώχεια, τους δι-
κτάτορες και τα «ισλαμικά κράτη» -που κατά περίπτωση οι
ίδιοι δημιούργησαν! Μαντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες
ανθρώπους οδηγώντας τους υποχρεωτικά στη σύλληψη,
τα βασανιστήρια, την πείνα, τις φυσικές καταστροφές, το
θάνατο - και το ονομάζουν αυτό βοήθεια!

Πολλοί δεν διστάζουν να χρησιμοποιούν τους μαζικούς
πνιγμούς για να εντείνουν ακόμα περισσότερο τις στρα-
τιωτικές τους επεμβάσεις στην περιοχή. «Υπάρχουν σχέ-
δια για στρατιωτική επέμβαση για την καταδίωξη των δου-
λεμπόρων και η Ρώμη είναι πρόθυμη ακόμα και να ηγηθεί
μιας στρατιωτικής επέμβασης αν της ζητηθεί και αν διεξά-
γεται ως διεθνής αποστολή, με τη στήριξη του ΟΗΕ» δή-
λωσε με θράσος η Ιταλίδα υπουργός Αμυνας, Πινότι.

Σύμφωνα με τον Γκάρντιαν σε προσχέδιο απόφασης της
συνόδου προβλέπονταν μόνο 5.000 θέσεις μετεγκατάστα-
σης στην Ευρώπη για τους πρόσφυγες”! Ενώ για τους
υπόλοιπους θα υπάρχει “νέο πρόγραμμα «ταχείας επανό-
δου» με περισσότερες πτήσεις προς τις χώρες προέλευ-
σης το οποίο θα συντονίζει η Φρόντεξ, αλλά και περισσό-
τερα στρατόπεδα.

Αυτό το πλαίσιο των μέτρων που αποφάσισαν οι χώρες
της ΕΕ στη σύνοδο, έκανε ακόμα και τους αξιωματούχους
του ΟΗΕ, που δεν φημίζονται για τα ανθρωπιστικά τους
αντανακλαστικά, να ζητούν από την ΕΕ να δημιουργήσει
έστω κάποια «νόμιμα κανάλια μετανάστευσης». 

Προκαλεί ερωτήματα η θετική αποτίμηση αυτής της Συ-
νόδου εκ μέρους της υφυπουργού μετανάστευσης, Τα-
σίας Χριστοδουλοπούλου ότι «κερδίσαμε γενναία έκτακτη
οικονομική χρηματοδότηση που αφορά όλες τις υπηρε-
σίες που εμπλέκονται με την έρευνα και τη διάσωση, την
υποδοχή, το άσυλο και τη φιλοξενία».

Πρόκειται για αυταπάτες. Όσο διατεθειμένη είναι η ΕΕ
να «βοηθήσει» την Ελλάδα για να αντιμετωπιστεί η ανθρω-
πιστική κρίση της μαζικής ανεργίας και της φτώχειας, άλ-
λο τόσο είναι διατεθειμένη να «βοηθήσει» στην υποδοχή
και την φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών.

Μ
ια «δημοσιογράφος» της σκαν-
δαλοθηρικής ρατσιστοφυλλά-
δας SUN στη Βρετανία έγραψε

για τα πρόσφατα ναυάγια στη Μεσόγειο:

“Πλοιάρια διάσωσης; Θα χρησιμοποι-
ούσα κανονιοφόρους για να σταματήσω
τους μετανάστες. Μην ξεγελιέστε, αυ-
τοί οι μετανάστες είναι σαν τις κατσαρί-
δες. Μπορεί να μοιάζουν κάπως με καμ-
πάνια του Μπομπ Γκέλντοφ για την Αι-
θυοπία εν έτει 1984, όμως είναι φτιαγ-
μένοι έτσι που να επιβιώνουν και από
πυρηνική έκρηξη». Στην Ελλάδα η φασι-
στοφυλλάδα Μακελειό του Σ. Χίου κυ-
κλοφόρησε με πρωγοσέλιδο «πετάξτε
τους στη θάλασσα, γιατί θα μας φάνε
ζωντανούς».

Αυτού του τύπου οι ανοιχτά κτηνώδεις
ρατσιστικές επιθέσεις δεν αποτελούν
απλά υπερβολές κάποιων «ακραίων».
Ωριμάζουν πάνω σε ένα ρατσιστικό περι-
βάλλον που αντιμετωπίζει τη ζωή των
προσφύγων και των μεταναστών σαν
υποδεέστερη των κατοίκων των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή των ΗΠΑ.

Πριν ονομάσουν τους πρόσφυγες
«κατσαρίδες» οι φασίστες, έχουν προ-
ηγηθεί πρωθυπουργοί και υπουργοί
όπως ο Λοβέρδος που τους χαρακτήρι-
ζε «υγειονομική βόμβα», όπως ο Σαμα-
ράς που τους χαρακτήριζε «μάστιγα».
Ακόμα και ο νυν υπουργός Εξωτερικών
Ν. Κοτζιάς έκανε λόγο για «εκατομμύ-
ρια μετανάστες και χιλιάδες τζιχαντι-
στές που θα έρθουν στην Ευρώπη αν
καταρρεύσει οικονομικά η Ελλάδα».

Και δεν μένουν φυσικά στα λόγια.
22.000 πρόσφυγες και μετανάστες
έχουν χάσει τη ζωή τους στα σύνορα
της ΕΕ από τη μέρα που γιορτάσαμε το
«Μιλένιουμ» μπαίνοντας στον 21ο αι-
ώνα. Δεκάδες χιλιάδες σαπίζουν σε
στρατόπεδα συγκέντρωσης, ζώντας κά-
τω από άθλιες συνθήκες με μόνη εναλ-
λακτική την απέλαση. Αυτοί που κυκλο-
φορούν ελεύθεροι, ζούνε σε ένα καθε-
στώς ημιπαρανομίας υπό τη μόνιμη
απειλή, εκβιασμό και εκμετάλλευση
πρώτα-πρώτα της αστυνομίας, και μετά
διαφόρων κυκλωμάτων και εργοδοτών.

Ο παγκόσμιος καπιταλισμός του 21ου
αιώνα έχει μετατρέψει το πανάρχαιο δι-
καίωμα των ανθρώπων να μετακινούνται
σε «έγκλημα», όχι βέβαια όλων των αν-
θρώπων, καθώς επιχειρηματίες και του-
ρίστες από τη Δύση μπορούν να πηγαί-
νουν ελεύθερα σχεδόν σε όλη την Ασία
και την Αφρική.

Ο καπιταλισμός που στα χρηματιστή-
ρια κάθε μέρα «γιορτάζει» τη μετακίνη-
ση κεφαλαίων, αρνείται στην πλειοψη-
φία του πληθυσμού του πλανήτη να κά-
νει το ίδιο. Οι ΗΠΑ και οι χώρες της ΕΕ
που δεν έχουν αφήσει γωνιά του πλανή-
τη που να μην έχουν κάνει στρατιωτική
επέμβαση, έχουν βάλει στο στόχαστρο
τους πρόσφυγες που οι ίδιες δημιούρ-

γησαν. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, ο αριθ-
μός των προσφύγων, των αιτούντων
άσυλο και των εσωτερικά εκτοπισμένων
σε όλο τον κόσμο ήταν 51,2 εκατομμύ-
ρια, ο μεγαλύτερος μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο κόσμος δεν εγκαταλείπει για την
πλάκα τις εστίες του. Η πρώτη προφανής
απάντηση στους ισχυρούς του πλανήτη
που «ανησυχούν» για τη μετανάστευση
είναι: σταματήστε να σπέρνετε πολέμους
και φτώχεια. Αλλά μέχρι να γίνει αυτό;

Καταστροφή
Πρέπει να είναι κανείς όχι μόνο κτή-

νος, αλλά και πολύ ηλίθιος για να μη
βλέπει ότι στη θέση που βρίσκεται σήμε-
ρα ο γείτονας, αύριο, χθες βρισκόταν ο
ίδιος. Ότι ένας σεισμός 7,8 ρίχτερ, όπως
ο πρόσφατος στο Νεπάλ, μπορεί ανά
πάσα στιγμή να δημιουργήσει μια τερά-
στια καταστροφή στη χτυπημένη από
την κρίση ελληνική κοινωνία. Να ξεχνάει
τις ευρωπαϊκές κανονιοφόρους που πα-
ρακολουθούσαν τη Σμύρνη να καίγεται
και τους πρόσφυγες να πνίγονται στην
προκυμαία. Να ξεχνάει τα εκατομμύρια
των προσφύγων που δημιούργησε μέσα
στην ίδια την Ευρώπη ο Β’ Παγκόσμιος
Πόλεμος, μόλις δύο γενιές πίσω. Να ξε-
χνάει ότι εκατομμύρια Έλληνες, πάνω
από το ένα τρίτο του πληθυσμού της,
ζουν και εργάζονται σαν μετανάστες σή-
μερα εκτός Ελλάδας, στις ΗΠΑ, τον Κα-
ναδά, την Αυστραλία, τη Γερμανία, τη
Νότιο Αφρική, τη Βρετανία.

Στην πραγματικότητα οι χώρες της
ΕΕ έχουν ανάγκη τους πρόσφυγες που
τρέχουν να γλυτώσουν τη ζωή τους.
Εχουν ανάγκη και τους μετανάστες

που, όπως οι παππούδες μας, αναζη-
τούν μια καλύτερη ζωή. Με δεδομένο
ότι ο πληθυσμός των χωρών της Ευρώ-
πης και των χωρών της ΕΕ μαζί ξεπερ-
νάει τα 800 εκατομμύρια και 50 εκατομ-
μύρια ακόμα να έρθουν θα σημάνουν
απλά μια –καλοδεχούμενη- αύξηση πε-
ρίπου 15% στον πληθυσμό.

Σύμφωνα με την Eurostat καθώς συν-
ταξιοδοτείται, η μεταπολεμική γενιά
των baby boomers, η αναλογία των ατό-
μων άνω των 65 ετών ως προς τον ερ-
γαζόμενο πληθυσμό θα αυξηθεί δραμα-
τικά, ενώ ο αριθμός των κάτω των 15
ετών θα μειωθεί κατά σχεδόν 15% ως
το 2060. Η Ελλάδα, η πιο αραιοκατοικη-
μένη στο σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ,
δεν αποτελεί εξαίρεση.

Είναι μια χώρα που συστηματικά γερ-
νάει. Το 2060 ο ενεργός πληθυσμός
ηλικίας 15-64 ετών στην Ελλάδα θα
υποχωρήσει στο 54% του πληθυσμού.
Και θα ήταν πολύ πιο κάτω αν όλα τα
τελευταία χρόνια, η είσοδος των μετα-
ναστών δεν είχε βοηθήσει στην αντι-
στροφή αυτής της τάσης. Τα 200.000
παιδιά δεύτερης γενιάς είναι η ζωντανή
απόδειξη, το ίδιο και οι αυλές των σχο-
λείων του κέντρου της Αθήνας και των
χωριών. Χρειαζόμαστε ενέσεις πληθυ-
σμού και δη πληθυσμού που να εργάζε-
ται, να παράγει, να εξασφαλίζει τις συν-
τάξεις.

Γιατί σε αντίθεση με την ρατσιστική
προπαγάνδα, οι μετανάστες παράγουν
πλούτο, και μάλιστα μεγάλο, στις χώ-
ρες που πάνε - αλλιώς πιο πλούσια χώ-
ρα του πλανήτη θα ήταν το Μπαγκλαν-
τές και πιο φτωχές οι ΗΠΑ, ο Καναδάς,
η Αυστραλία και η Γερμανία. Μήπως κα-
ταστράφηκε η ελληνική οικονομία από

την μαζική είσοδο των Αλβανών και
ανατολικοευρωπαίων μεταναστών τη
δεκαετία του ’90;

Όχι βέβαια. Οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες παράγουν πλούτο, οικονο-
μικό, πολιτιστικό, (και κινηματικό όπως
έδειξε ο αγώνας των εργατών γης της
Μανωλάδας). Και αυτό που τους ενώνει
με τον ντόπιο πληθυσμό είναι το ποιος
και με τι όρους καρπώνεται αυτόν τον
πλούτο. Δεν υπάρχει καλύτερη απόδει-
ξη για την κοινή αυτή «μοίρα» από το
γεγονός ότι τα μαύρα μεροκάματα και
η ανασφάλιστη εργασία των μετανα-
στών τις προηγούμενες δεκαετίες, είναι
σήμερα κοινό βίωμα για μεγάλο μέρος
ολόκληρης της εργατικής τάξης. 

Κέρδη
Το βασικό ερώτημα του «πόσοι χωρά-

με» λογοδοτεί στην συστηματική προ-
σπάθεια αυτών που καρπώνονται όλα
τα κέρδη από την εκμετάλλευση της ερ-
γατικής τάξης, να φορτώσουν τα βάρη
της καπιταλιστικής κρίσης στους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες με στόχο
να διασπάσουν την ενότητα της εργατι-
κής τάξης. Οι καπιταλιστές έχουν ξεκά-
θαρη απάντηση σε αυτό και την είχαν
πάντα και παντού: Χωράνε όσοι θέλου-
με, για όσο θέλουμε και όποτε θέλουμε.

Χιλιάδες μετανάστες κρίνονται σήμε-
ρα ανεπιθύμητοι και “περισσεύουν”.
Όμως δεν είναι οι μόνοι. Ανεπιθύμητοι
κρίνονται οι ντόπιοι νέοι και νέες, που
αρχίζουν να μεταναστεύουν από την
Ελλάδα προς το εξωτερικό. Οι ηλικιω-
μένοι μετατρέπονται σε “βάρος”. Οι γυ-
ναίκες και αυτές “περισσεύουν”. Η ανέ-
χεια και το αβέβαιο μέλλον κάνει τους
ανθρώπους να μην γεννάνε, στην Ελλά-

δα των μνημονίων δεν χωράνε ούτε τα
παιδιά.

Οταν μας λένε λοιπόν ότι δεν χωράνε
άλλοι μετανάστες, στην ουσία λένε ότι
δεν χωράει κανείς. Και γι' αυτό η δική
μας απάντηση είναι ότι χωράμε όλοι.
Απαιτούμε ρητά και καθαρά να ανοί-
ξουν τα σύνορα στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες και να κλείσουν για
τους Ντάισνεμπλουμ και τους Αναστα-
σιάδηδες, που κάθε λίγο περνάνε τα
σύνορα της Ελβετίας με βαλίτσες γεμά-
τες ευρώ. Να κλείσουν τα στρατόπεδα
συγκέντρωσης, να δοθεί άσυλο στους
πρόσφυγες, χαρτιά στους μετανάστες,
ιθαγένεια στα παιδιά.

Υποστηρίζουμε ότι η διέξοδος για
ντόπιους και μετανάστες είναι η ακύρω-
σή των μνημονίων, η διαγραφή του χρέ-
ους, η έξοδος από την ΕΕ και τις νεοφι-
λελεύθερες και ρατσιστικές επιταγές
της: μειώστε το προσωπικό, μειώστε
τους μισθούς και τις συντάξεις, μειώστε
τις κοινωνικές δαπάνες, φάτε αέρα κο-
πανιστό και στο τέλος φάτε και ο ένας
τον άλλο.

Ο μόνος τρόπος για να βγούμε από
αυτήν την τρέλα της απειλής της φτώ-
χειας, του πολέμου, του ρατσισμού και
πρόσφατα του φασισμού που γεννά η
βαθιά κρίση του καπιταλισμού, είναι να
αναποδογυρίσουμε αυτήν την πυραμί-
δα που στέκεται στη μύτη της και κινδυ-
νεύει να μας πλακώσει όλους. Παλεύον-
τας όλοι μαζί για το χτίσιμο μιας άλλης
κοινωνίας κάτω από τον έλεγχο των
απλών ανθρώπων, που θα έχει ανάγκη
όλα τα χέρια και όλα τα μυαλά, θα μπει
φραγμός σε αυτήν την καταστροφή.

Γιώργος Πίττας

H επιχείρηση «Ποσειδών» στο Αιγαίο και το Ιόνιο, εί-
ναι αντίστοιχη της επιχείρησης «Τρίτων» στην Κεντρική
Μεσόγειο στην οποία συμμετέχει η Φρόντεξ, ο ελληνι-
κός στρατός, το ναυτικό, το λιμενικό και η αστυνομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας
και του Λιμενικού το συνολικό κόστος της επιχείρησης
στο Αιγαίο (συντήρηση, μισθοί, καύσιμα, έξοδα επιχεί-
ρησης) ξεπέρασε το 2013 τα 62 εκατομμύρια ευρώ
(ενώ 2,5 εκατομμύρια ήταν η συνεισφορά της Φρόν-
τεξ). Το αντίστοιχο κόστος το 2015 ξεπέρασε τα 76
εκατομμύρια ευρώ (2,8 εκατομμύρια ήταν η συνεισφο-
ρά της Φρόντεξ).

Για να έχουμε μια εικόνα σύγκρισης το ίδιο διάστημα
το κονδύλι του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
του υπουργείου Υγείας έπεσε από 105 εκατομμύρια ευ-
ρώ το 2013 στα 64 εκατομμύρια το 2014.

Την εξαετία (2007-13) η ΕΕ διέθεσε στην Ελλάδα 207
εκατομμύρια ευρώ για το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων
και μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ για το άσυλο (που πρα-
κτικά είχε σταματήσει να χορηγείται).

Χρήματα που θα μπορούσαν να δοθούν για να φτια-
χτούν, αντί να κλείνουν, νοσοκομεία. Χρήματα που θα
μπορούσαν να δοθούν για να βοηθάνε τους πρόσφυ-
γες αντί να τους πνίγουν.

Αδιάκοπα τα ΜΜΕ παρουσιάζουν την εικόνα ότι η Ελ-
λάδα «βουλιάζει» από μετανάστες. Πρόκειται για ψέμα,
καθώς ο αριθμός των «νομίμων» μεταναστών δεν ξε-
περνάει ούτε το μισό εκατομμύριο, δηλαδή το 5% του
συνολικού πληθυσμού. Ακόμη και άλλοι τόσοι να ήταν
οι λεγόμενοι «παράνομοι» (που δεν είναι) είναι πολύ χα-
μηλότερα από:

Την Ισπανία (οι μετανάστες αποτελούν το 13,8% του
πληθυσμού), Αυστραλία (27,7% του πληθυσμού), Γαλ-
λία (11,6% του πληθυσμού), Μεγάλη Βρετανία 12,4%
του πληθυσμού), Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (83,7%
του πληθυσμού), Σαουδική Αραβία (31,4% του πληθυ-
σμού), Γερμανία (11,9% του πληθυσμού), ΗΠΑ (14,3%
του πληθυσμού). Εντελώς «τυχαία», όλες ανήκουν στις
πλουσιότερες χώρες του πλανήτη.

Οσον αφορά στους πρόσφυγες, στα τέλη του 2013,
οι χώρες που φιλοξενούσαν τους μεγαλύτερους αριθ-
μούς προσφύγων ήταν: Πακιστάν, Ιράν, Λίβανος, Ιορ-
δανία, Τουρκία, Κένυα, Τσαντ, Αιθιοπία, Κίνα και ΗΠΑ.

Συρία
Σύμφωνα με την ύπατη αρμοστεία του ΟΗΕ για τους

πρόσφυγες,το καλοκαίρι του 2014 οι πρόσφυγες από
τη Συρία έφτασαν τα τρία εκατομμύρια, ενώ 6,5 εκα-
τομμύρια είναι οι εκτοπισμένοι εντός των συριακών συ-
νόρων. Μήπως όλοι αυτοί βρίσκονται στην Ευρώπη;

Όχι βέβαια. Ο Λίβανος, μια μικρή φτωχή χώρα, έχει
υποδεχθεί 1,14 εκατομμύρια πρόσφυγες, η Τουρκία
815.000 πρόσφυγες, η Ιορδανία 608.000 και το Ιράκ
215.000. Οι υπόλοιποι έχουν καταφύγει στην Αίγυπτο,
ενώ ένα ελάχιστο ποσοστό καταφέρνει να φτάσει στην
Ευρώπη.

Π
ερισσότεροι από χίλιοι άνθρωποι πνίγηκαν πριν
από δύο βδομάδες στη Μεσόγειο αναζητώντας
καταφύγιο στην Ευρώπη. Οι ηγέτες της ΕΕ έχυ-

σαν κροκοδείλια δάκρυα, και δεν ήταν η πρώτη φορά.

Στις 3 Οκτωβρίου του 2013, 366 μετανάστες είχαν
πνιγεί σε ναυάγιο έξω από τη Λαμπεντούζα. Λίγες μέ-
ρες αργότερα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου Μάρτιν Σουλτζ και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΕ έγι-
ναν δέκτες αποδοκιμασιών στην ίδια τη Λαμπεντούζα,
ενώ όλη η Ιταλία και η Ευρώπη συγκλονιζόταν από την
τραγωδία.

Αποτέλεσμα αυτής της τραγωδίας ήταν η εκκίνηση
της επιχείρησης Mare Nostrum που αφορούσε την θά-
λασσα νότια της Ιταλίας, με κόστος 9,3 εκατομμύρια
ευρώ το μήνα και διάρκεια ενός χρόνου. Περιλάμβανε
ένα μεγάλο πλοίο περισυλλογής μεταναστών, 2 φρε-
γάτες, 10 περιπολικά, 3 αεροπλάνα εντοπισμού και έξι
ελικόπτερα του Ιταλικού Ναυτικού.

Και μόνο η σύνθεση των πλεούμενων μαρτυρά ότι η
επιχείρηση είχε εξίσου αποτρεπτικό με διασωστικό χα-
ρακτήρα. Όμως ακόμα κι έτσι, η συγκεκριμένη επιχεί-
ρηση ενόχλησε αξιωματούχους της ΕΕ, οι οποίοι έβα-
λαν πίεση να τερματιστεί γιατί έστελνε «λάθος μήνυ-
μα» στους πρόσφυγες. Τερματίστηκε, τον Οκτώβρη
του 2014, οπότε η διάσωση πέρασε αποκλειστικά στην
επιχείρηση «Τρίτων» που εφαρμόζει η Φρόντεξ και πε-
ριπολεί μόνο σε απόσταση 30 χιλιομέτρων από τα ιτα-
λικά σύνορα.

Δραματική αύξηση πνιγμών
Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, στη διάρκεια του

2014 λόγω της μεγάλης έκτασης που κάλυπτε το Μάρε
Νόστρουμ, για κάθε 50 μετανάστες που έφταναν με τις
βάρκες στην Κεντρική Μεσόγειο έχανε την ζωή του
ένας. Η σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2015 είναι
δραματική: 1 στους 23 – μια αύξηση δηλαδή πάνω από
100% παρόλο που ο συνολικός αριθμός των προσφύ-
γων που επιχείρησαν να περάσουν ήταν ο ίδιος με το
2014. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έχουν πνιγεί
53 φορές περισσότεροι πρόσφυγες απ’ όσους πνίγη-
καν το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014. 

Οι ευθύνες για τους χιλιάδες νεκρούς, άντρες, γυ-
ναίκες και παιδιά στη Μεσόγειο βαραίνουν τους ηγέτες
της ΕΕ και τις κυβερνήσεις των χωρών που την απαρτί-
ζουν. Βαραίνουν τον καθ’ ύλη αρμόδιο επίτροπο Μετα-
νάστευσης της Κομισιόν Αβραμόπουλο ο οποίος σύμ-
φωνα με το βιογραφικό του ανέλαβε και επισήμως κα-
θήκοντα την 1η Νοεμβρίου 2014, δηλαδή μια μέρα με-
τά το σταμάτημα της επιχείρησης Μάρε Νόστρουμ
στις 31 Οκτώβρη.

Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του επικεφαλής της
Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Β.
Κοστέλ: «Ηταν μια προαναγγελθείσα τραγωδία. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ενωση είχε τέσσερις μήνες καιρό για να ξα-
νασκεφθεί την προσέγγισή της, αλλά δεν το έκανε. Κα-
νείς δεν απάντησε στις προτάσεις για επανέναρξη των
επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης».

Φυσικά το ρατσιστικό έγκλημα της Ευρώπης Φρού-
ριο δεν έχει ηλικία 4 μήνες, αλλά δεκαετίες ολόκληρες,
από τότε που το άνοιγμα των συνόρων εντός των χω-
ρών της ΕΕ σήμανε το μονόπλευρο κλείσιμο των συνό-
ρων από την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη. Η
Διεθνής Αμνηστία υπολογίζει σε 22.000 τους πρόσφυ-
γες και μετανάστες που άφησαν την τελευταία τους
πνοή στα σύνορα της ΕΕ από το 2000 και μετά.

Η μόνη πραγματική απάντηση σε αυτό το διαρκές ρα-
τσιστικό έγκλημα δεν είναι τα επιχειρησιακά σχέδια είτε
φύλαξης είτε διάσωσης της ΕΕ. Είναι η κατάργηση της
Φρόντεξ, το άνοιγμα των συνόρων και η νόμιμη είσοδος
των προσφύγων και των μεταναστών που τρέχουν να
σώσουν τη ζωή τους ή ψάχνουν μια καλύτερη ζωή.

Κροκοδείλια δάκρυα

Σπατάλη

ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΕ
Φρόντεξ και
ξανά Φρόντεξ

Πρόσφυγες και
μετανάστες σε
αριθμούς

Aντιρατσιστικό συλαλλητήριο, Πέμπτη 23 Απρίλη
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«Α
ς φαντασθούν ένα μεγάλο καράβι, παραφορτω-
μένο με επιβάτες, που πνίγεται μεσοπέλαγα,
χωρίς βοήθεια, και σκορπίζεται στη θάλασσα,

σκοινιά-μαδέρια. Πλήρωμα και επιβάτες πέφτουν στη θά-
λασσα. Με τα μάτια πεταμένα έξω, με κινήσεις σπασμωδι-
κές, με φωνές, με θρήνους, με μουγκρητά, κυνηγούν ένα
μεγάλο μαδέρι που πέρασε πλέοντας πλάγι τους… Τέτοια
απάνω κάτω στυγερή εικόνα παρουσιάζονταν στον ταξι-
διώτη από το λιμάνι ως την Ομόνοια, και σ’ όλες τις πλατεί-
ες, τα πεζοδρόμια, τους δρόμους, τα στενά…» 

“Έμενε ο κόσμος στα βαγόνια των σιδηροδρόμων. Έμενε
εκεί που είχε καμιά αποθήκη εγκαταλειμμένη. Τσαντήρια κά-
νανε. Καταστροφή, μεγάλη καταστροφή. Να μην ξαναδούν
τα μάτια μας τέτοια πράγματα. Το τι τραβήξανε αυτοί οι άν-
θρωποι δεν λέγεται. Ατιμαστήκανε…Και κατόπιν εδώ που ήρ-
θανε τα ίδια. Προσπαθήσανε, κάνανε χίλια δυό να βρίσκουνε
το ψωμί τους, μέχρι να βρουν ένα σπίτι να κάτσουνε… Και οι
ντόπιοι δεν τους έβλεπαν με καλό μάτι. Αλλά τους βρίζανε.
Χίλια δυό. Φύγετε από δω ρε! Πηγαίνετε παρά πέρα…” 

Κοντεύει ένας αιώνας από τότε που γράφτηκαν αυτές οι
λέξεις, αλλά είναι τόσο κοντά. Το πρώτο απόσπασμα είναι
από την "Λεηλασία μιας ζωής» του μεσολογγίτη εκπαιδευτι-
κού Αντώνη Τραυλαντώνη και το δεύτερο από την αυτοβιο-
γραφία του γεννημένου στη Σύρο Μάρκου Βαμβακάρη.
Μνήμες πανομοιότυπες με τις μνήμες 1,5 εκατομμυρίου
προσφύγων που έφταναν στην Ελλάδα μετά την καταστρο-
φική αποτυχία της εφόδου του ελληνικού καπιταλισμού
στην καταρρέουσα Οθωμανική αυτοκρατορία το 1919-1922.

Καραντίνα

Τα προηγούμενα χρόνια, χιλιάδες Έλληνες μετανάστες
πέρναγαν από την καραντίνα της νήσου Ελις στις ΗΠΑ
αναζητώντας μια καλύτερη ζωή σαν μετανάστες. Το 1922
χιλιάδες πρόσφυγες από την Τουρκία, αποβιβάζονταν για
«περιποίηση-απολύμανση» στη Μακρόνησο - πολλοί από
αυτούς βρίσκοντας τον θάνατο πριν τη νέα «πατρίδα».  

Μέσα σε λίγους μήνες οι «Έλληνες αδελφοί» μόλις πέρα-
σαν τα σύνορα βαφτίστηκαν «τουρκόσποροι» που «ήρθαν να
πάρουν τα σπίτια». Απομονώθηκαν στα γκέτο-συνοικίες στις
παρυφές των πόλεων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης αλ-
λά και στην Βόρεια Ελλάδα προκειμένου να αυξηθεί το ελ-
ληνικό ποσοστό του πληθυσμού που την κατοικούσε. Αποτέ-
λεσαν το φθηνό εργατικό δυναμικό για την ελληνική άρχου-
σα τάξη, που τους αντιμετώπισε με τον χειρότερο ρατσισμό: 

«Με έκπληξίν μας είδομεν εις τα χθεσινά φύλλα ότι το
Λαϊκόν Κόμμα θα περιλάβη τρεις πρόσφυγας πολιτευομέ-
νους εις τον συνδυασμόν Αθηνών. Διατί θα τους περιλάβη;
Επί τη βάσει ποίας ηθικής και επί τη βάσει ποίας σκοπιμό-
τητος; …Επί του παρόντος οι πρόσφυγες δεν έχουν καμ-
μίαν θέσιν εις τους συνδυασμούς του Λαϊκού Κόμματος»
έγραφε ο Γεώργιος Βλάχος στην «Καθημερινή», στις
19/7/1928, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφυγες ήταν τόσο
κατώτεροι από τους ντόπιους που δεν πρέπει να έχουν δι-
καιώματα ούτε «ως εκλογείς» ούτε «ως εκλέξιμοι». 

Τελικά τότε η χώρα δεν “καταστράφηκε» από την παρου-
σία των προσφύγων, όπως προέβλεπαν οι φυλλάδες της άρ-
χουσας τάξης. Ηταν, τελικά, το εργατικό κίνημα και η Αρι-
στερά που αγκάλιασαν τους πρόσφυγες του πολέμου στην
διάρκεια του Μεσοπολέμου, μετατρέποντας τις συνοικίες
τους στο λεγόμενο «κόκκινο στεφάνι» που περικυκλώνει το
κέντρο της Αθήνας, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης.  

Ιδιο και απαράλλακτο καθήκον με αυτό που έχει να πρά-
ξει και σήμερα η Αριστερά, προτάσσοντας σθεναρά απέ-
ναντι στον ρατσισμό και τη «ρεαλιστική» απανθρωπιά την
εργατική αλληλεγγύη και το διεθνισμό, προβάλλοντας ξα-
νά το σύνθημα: είναι όλοι καλοδεχούμενοι!

Γ.Π.

Η συμπαράσταση και η αλληλεγγύη
των κατοίκων της Ρόδου στους πρόσφυ-
γες που πήρε μεγάλη διάσταση στα μέ-
σα μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι ούτε το πρώτο ούτε το τε-
λευταίο παράδειγμα της αυθόρμητης διάθεσης του κόσμου. 

Λίγες μέρες αργότερα, στο Πικέρμι αντίστοιχη συμπαρά-
σταση υπήρξε στο κλειστό γήπεδο της Διώνης όπου μεταφέρ-
θηκαν πάνω από 90 πρόσφυγες που περισυνελέγησαν ανοι-
χτά του Ακρωτήριου Καφηρέα. «Φτάνοντας στο γήπεδο μπά-
σκετ της Διώνης στο Πικέρμι υπήρχε ήδη κόσμος εκεί, που
προσπαθούσε να βοηθήσει φέρνοντας τρόφιμα, ρούχα, ακό-
μα και παιχνίδια και μπάλες γιατί είχε μαθευτεί ότι υπάρχουν
και παιδιά» δήλωσε στην Eργατική Αλληλεγγύη η Εμμανουέλα
Τερζοπούλου, κάτοικος στην περιοχή.

Κάθε λίγο, ένα μεγάλο τέτοιο γεγονός, όπως στη Ρόδο έρ-
χεται να σπάσει το ρατσιστικό πέπλο που έχουν επιβάλει κρά-
τος και ΜΜΕ και θέλει τους κατοίκους μονίμως υποτίθεται
«ανησυχούντες» να αντιδρούν στους μετανάστες και στους
πρόσφυγες. Πριν από λίγους μήνες ήταν η Ιεράπετρα και οι
Σύριοι πρόσφυγες, πριν από λίγα χρόνια το ναυάγιο στην Ζά-
κυνθο και πριν από λίγες δεκαετίες η Ομόνοια την εποχή, που
οι πρώτοι Αλβανοί μετανάστες άρχισαν να  καταφθάνουν στο
κέντρο της Αθήνας και χιλιάδες αθηναίοι έφερναν ρούχα και
τρόφιμα στους δρόμους γύρω από την Ομόνοια.

Είναι η ίδια αυθόρμητη διάθεση που εκφράστηκε κατά πλει-

οψηφία και κατ’ επανάληψη και στο «πεί-
ραμα στην στάση του λεωφορείου» στο
κέντρο της Αθήνας, όπου ξανά και ξανά

η πλειοψηφία του ανύποπτου κόσμου υπερασπιζόταν τον
Ασιάτη ηθοποιό απέναντι στον ηθοποιό που παρίστανε τον
χρυσαυγίτη που τον προπηλάκιζε. 

Δυστυχώς η αντιμετώπιση του κράτους απέναντι στους
πρόσφυγες λειτουργεί σαν το οργανωμένο αντίβαρο αυτής
της διάθεσης. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ:

«Την Πέμπτη ανευρέθηκε στο στενό του Καφηρέα, ένα κα-
ραβάκι με 95 πρόσφυγες από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το
Ιράκ, Κούρδοι, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. Στην αρχή
οδηγήθηκαν στο γήπεδο στο Πικέρμι όπου μονάδες του Λιμε-
νικού Σώματος και της Αστυνομίας τους φρουρούσαν. Εχθές
όμως οδηγήθηκαν, τουλάχιστον, οι άνδρες πρόσφυγες στο
στρατόπεδο συγκέντρωσης της Αμυγδαλέζας. Οι πρόσφυγες
φτάνοντας εδώ, το μόνο που ζήτησαν ήταν ελευθερία. 

Και όμως οδηγήθηκαν στο κέντρο κράτησης της Αμυγδαλέ-
ζας. Για ποιο λόγο; Και για πόσο; Στις δηλώσεις της, η κα Χρι-
στοδουλοπούλου, υπουργός Μετανάστευσης είχε υποσχεθεί
ότι οι πρόσφυγες από τη Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν
δεν θα κρατούνται. Ότι το Κέντρο Κράτησης της Αμυγδαλέ-
ζας θα κλείσει και θα παρασχεθεί βοήθεια στους πρόσφυγες
που φθάνουν στην Ελλάδα. 

Εμείς επιμένουμε ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι
καλοδεχούμενοι». 

ΠΙΚΕΡΜΙ

Α
πό την πρώτη στιγμή και με κάθε
τρόπο εκφράζει τη συμπαράστα-
ση και την αλληλεγγύη της στους

ναυαγούς πρόσφυγες η τοπική κοινωνία
της Ρόδου. Ήδη από την ώρα που έγινε
αντιληπτό το ναυάγιο στο οποίο έχασαν
τη ζωή τους τρεις άνθρωποι, κάτοικοι
του νησιού προσέτρεξαν αυτοβούλως
να βοηθήσουν τις αρμόδιες αρχές στη
διάσωση των προσφύγων, με χαρακτη-
ριστικότερη την περίπτωση του Αντώνη
Ντεληγιώργη (επαγγελματία οπλίτη με
το βαθμό του λοχία), ο οποίος βούτηξε
μαζί με άλλους πολίτες στη θάλασσα
και κατόρθωσε να σώσει με τις δικές
του προσπάθειες 20 ανθρώπους, όπως
μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρω-
σης.

Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι η βοή-
θεια των νησιωτών δεν περιορίστηκε
στον τομέα της διάσωσης. Τις επόμενες
μέρες πλήθος φορέων και συλλόγων,
μια αυθεντική έκφραση της κοινωνίας
των πολιτών, προέβη σε άμεσες ενέρ-
γειες προς βοήθεια των προσφύγων.
Ενδεικτικά, η Ένωση Συλλόγων των μα-
θητών των σχολείων του Δήμου, εξέδω-
σε ανακοίνωση που τη διένειμε σε όλα
τα σχολεία, στην οποία – μεταξύ άλλων
– αναφέρεται: 

“Δεν πρέπει στιγμή να ξεχνάμε πως
αυτοί οι άνθρωποι έφτασαν μέχρι εδώ
κυνηγημένοι από τον πόλεμο και τη φρί-
κη του θανάτου…” «Καλούμε τους συλ-
λόγους γονέων, τους μαθητές και τους

εκπαιδευτικούς του νησιού μας να ορ-
γανώσουν άμεσα καμπάνια αλληλεγ-
γύης για όσο καιρό θα βρίσκονται οι
πρόσφυγες στο νησί μας, μαζεύοντας
ρούχα, κουβέρτες, τρόφιμα μακράς
διαρκείας, είδη προσωπικής υγιεινής,
τα οποία θα μεταφέρουν στους χώρους
φιλοξενίας ή στους χώρους που υποδει-
κνύουν οι Αρχές. 

Επίσης καλούμε την κυβέρνηση να
πάρει άμεσα μέτρα για τη φιλοξενία

των προσφύγων σε χώρους με ανθρώ-
πινες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής,
καθώς και να χορηγήσει άμεσα άσυλο
και ταξιδιωτικά έγγραφα στους πρό-
σφυγες προκειμένου να μεταβούν με
αξιοπρεπή τρόπο σε όποια χώρα επι-
θυμούν».

Η ανταπόκριση των Ροδιτών ήταν
άμεση, εντυπωσιακή και συγκινητική.
Απέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο την
άρνηση της κοινωνίας να ενστερνιστεί
την κυρίαρχη προπαγάνδα που βλέπει
«τρομοκράτες» και «επικίνδυνους τζι-
χαντιστές» στα πρόσωπα των κατατρεγ-
μένων. Κι όλα αυτά σε ένα νησί που έχει
συνδέσει την οικονομική του ζωή με τον
τουρισμό, για τον οποίο οι πρόσφυγες
αποτελούν «πλήγμα» σύμφωνα με τις
αναλύσεις κάποιων γνωστών και μη
εξαιρετέων «διαμορφωτών της κοινής
γνώμης». 

Ούτε όμως αυτή η μπανανόφλουδα
πατήθηκε στη Ρόδο, αντιθέτως οι κάτοι-
κοι κατέστησαν φανερό ότι διαθέτουν
βαθιά επίγνωση τόσο των συνθηκών και
των αιτιών που οδηγούν τόσο πολλούς
ανθρώπου στην αναγκαστική μετανά-
στευση και την προσφυγιά, όσο και της
αναγκαιότητας να αναλάβει η ίδια η κοι-
νωνία δράση για το θέμα, διατυπώνον-
τας ξεκαθαρισμένους στόχους, χωρίς
να περιμένει αμέτοχη τις όποιες  αναπο-
τελεσματικές διαπραγματεύσεις και
συμβιβασμούς των κάθε είδους «αρμο-
δίων».

Πασχάλης Ταπεινόπουλος,
εκπαιδευτικός, Ρόδος

ΡΟΔΟΣ

Η λαϊκή αλληλεγγύη
αντίδοτο στο ρατσισμό

Δεν ξεχνάμε
το 1922

Διάσωση προσφύγων στη Ρόδο
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Π
ριν από λίγες μέρες τα αμερι-
κανικά δικαστήρια καταδίκα-
σαν σε βαριές ποινές -από 30

χρόνια έως ισόβια- τέσσερις μισθο-
φόρους της διαβόητης εταιρίας
Blackwater για τη δολοφονία, τον
Σεπτέμβρη του 2007, 17 αμάχων
στην πλατεία Νισούρ της Βαγδάτης.
Το δικαστήριο έκρινε τους κατηγο-
ρούμενους ένοχους για πολλαπλούς
φόνους εκ προμελέτης.

Οι μισθοφόροι της Blackwater
ήταν εφιάλτης για τους αμάχους στο
Ιράκ. Αλλά φυσικά δεν ήταν οι μόνοι
που άνοιγαν πυρ "για ψύλλου πήδη-
μα". Υπάρχουν πάμπολλες καταγγε-
λίες για μαζικές δολοφονίες με πρω-
ταγωνιστές Αμερικανούς πεζοναύ-
τες, στρατιώτες των ειδικών δυνάμε-
ων ή μισθοφόρους εταιριών "ασφα-
λείας". Τα περισσότερα περιστατικά
έμειναν, φυσικά, άγνωστα αφού κατά
κανόνα δεν υπήρχαν επιζώντες από
αυτές τις επιθέσεις. Κάποια από αυ-
τά τα εγκλήματα ήρθαν στο φως της
δημοσιότητας από τις διαρροές στο
Wikileaks της Τσέλσι Μάνινγκ -διαρ-
ροές που τις πλήρωσε με κάθειρξη
35 ετών για παράνομη δημοσιοποί-
ηση απόρρητων εγγράφων.

Ανάμεσα στους νεκρούς της πλα-
τείας Νισούρ ήταν ένα εννιάχρονο
παιδί, μια 55χρονη γυναίκα που γα-
ζώθηκε κυριολεκτικά από τα πολυβό-
λα της Blackwater στην προσπάθειά
της να προστατεύσει, με το σώμα
της, την κόρη της από τις σφαίρες,
ένας άνεργος πατέρας επτά παιδιών
που επέστρεφε από ένα ραντεβού
για δουλειά, ένας 77χρονος κηπου-
ρός... Οι εφημερίδες στις ΗΠΑ δεν
μπήκαν καν στον κόπο να γράψουν
τα ονόματα των νεκρών.

Η μαζική δολοφονία των αμάχων
στην πλατεία Νισούρ ή τα βασανι-
στήρια στο Άμπου Γκράιμπ δεν ήταν
εξαιρέσεις: οι επεμβάσεις της Δύ-
σης σπέρνουν εδώ και δεκαετίες τον
θάνατο και τον τρόμο στον "Τρίτο
Κόσμο". Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρω-
σης προσπαθούν αυτές τις μέρες να
στρέψουν την οργή για τον πνιγμό
των χιλιάδων προσφύγων στη Μεσό-
γειο στους "δουλεμπόρους". Ο
πραγματικός υπεύθυνος, όμως, αυ-
τού του φριχτού εγκλήματος είναι η
ίδια η «πολιτισμένη Δύση», που μετέ-
τρεψε, για τα συμφέροντά της, σε
κόλαση τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια
Αφρική και δεκάδες άλλες φτωχές
περιοχές του πλανήτη. Και ύστερα
οργάνωσε έναν ολόκληρο δολοφονι-
κό μηχανισμό, τη Frontex για να κα-
ταδιώκει και να δολοφονεί τους πλη-
θυσμούς που προσπαθούν με τερά-
στιες θυσίες και αψηφώντας τους
φριχτούς κινδύνους να φύγουν για
να σώσουν τη ζωή τους και τη ζωή
των παιδιών τους.

Χάος στη Λιβύη

Η Δύση τρομοκρατήθηκε από το
ξέσπασμα της "Αραβικής Άνοιξης"
στις αρχές του 2011. Στην Τυνησία
στην αρχή και στην Αίγυπτο αμέσως

μετά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρω-
ποι κατέβηκαν στους δρόμους ενάν-
τια στα τυραννικά, φιλοδυτικά καθε-
στώτα του Μπεν Αλί και του Μουμ-
πάρακ. Η εξάπλωση της εξέγερσης
στη Λιβύη και τη Συρία, σε δυο κα-
θεστώτα με ψυχρές ή ακόμα και εχ-
θρικές κάποιες φορές σχέσεις με τη
Δύση, κάθε άλλο παρά χαροποίησε
τους ηγέτες των ΗΠΑ και της Ευρω-
παϊκής Ένωσης: μια νίκη των εξε-
γερμένων πληθυσμών ήταν στα μά-
τια τους τεράστια απειλή -μια εξέλι-
ξη αμέτρητα χειρότερη ακόμα και
από τη διαιώνιση της κυριαρχίας του
Καντάφι στη Λιβύη ή του Άσαντ στη
Συρία. Η Δύση έσπρωξε το 2011 συ-
νειδητά τις χώρες αυτές στον εμφύ-
λιο πόλεμο και το χάος.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
(που ελέγχεται απόλυτα από τις ΗΠΑ
και τις άλλες Μεγάλες Δυνάμεις)
ενέκρινε, στο όνομα της προστασίας
του πληθυσμού από τις αγριότητες
του Καντάφι, την επέμβαση στη Λι-
βύη. Το 2011 οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η
Βρετανία έστειλαν τα βομβαρδιστικά
να χτυπήσουν τη Λιβύη. Ταυτόχρονα,
η Δύση άρχισε να στηρίζει με χρήμα-
τα, όπλα και πυρομαχικά κάθε επίδο-
ξο τοπικό πολέμαρχο που ήταν δια-
τεθειμένος να σηκώσει τα όπλα
ενάντια στο καθεστώς. 

Η Δύση κατάφερε αυτούς τους
στόχους: οι διαδηλωτές έφυγαν από
τους δρόμους και η χώρα βυθίστηκε
στον εμφύλιο πόλεμο. Ο Καντάφι
έπεσε, αλλά αυτό που ακολούθησε
δεν ήταν η επικράτηση της δημο-
κρατίας αλλά το χάος: ρουκέτες και

οβίδες πέφτουν σε πυκνοκατοικημέ-
νες γειτονιές σκορπώντας το θάνα-
το αδιάκριτα. Η Διεθνής Αμνηστία
καταγγέλλει τη Δύση για την προ-
κλητική αδιαφορία που δείχνει για
το χάος που η ίδια δημιούργησε. Αλ-
λά τα διεθνή Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης το μόνο που βλέπουν σε αυ-
τό το χάος είναι τη "δράση ακραίων
ισλαμιστικών ομάδων". 

Η καταστροφή του Ιράκ

Το ISIS, που τώρα αυτονομάζεται
Ισλαμικό Κράτος και ελέγχει ένα με-
γάλο κομμάτι του εδάφους του Ιράκ
και της Συρίας είναι δίχως αμφιβο-
λία μια ακραία δολοφονική οργάνω-
ση που σκορπάει τον τρόμο στους
τοπικούς πληθυσμούς.Το ISIS,
όμως, είναι ένα από τα φριχτά παρα-
προϊόντα των επεμβάσεων της Δύ-
σης στη Μέση Ανατολή. Το Ισλαμικό
Κράτος έχει γίνει μαγνήτης για χι-
λιάδες νέους από τις μουσουλμανι-
κές χώρες που έχουν μεγαλώσει μέ-
σα στη φρίκη των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων. Οι ΗΠΑ έστειλαν για
πρώτη φορά τα βομβαρδιστικά τους
να χτυπήσουν το Ιράκ το καλοκαίρι
του 1990. Ο στόχος τους ήταν ξεκά-
θαρος: για να τιμωρήσουν το Σαν-
τάμ Χουσεϊν (τον παλιό τους σύμμα-
χο που είχε τολμήσει να αψηφίσει
τις εντολές τους) η χώρα έπρεπε να
"επιστρέψει στην εποχή του λίθου". 

Ό, τι άφησαν όρθιο οι βόμβες το
κατεδάφισαν τα επόμενα χρόνια οι
"κυρώσεις" -ένα εμπάργκο που άφη-
σε τους πληθυσμούς στο Ιράκ χωρίς
ανταλλακτικά για τις κατεστραμμέ-

νες υποδομές, χωρίς φάρμακα, τρό-
φιμα ή καθαρό νερό. Οι ανθρωπιστι-
κές οργανώσεις υπολογίζουν σε
500.000 τα παιδιά που πέθαναν μέ-
σα στα χρόνια του εμπάργκο από τις
συνέπειές του. Και ύστερα ήρθε ο
πόλεμος, η κατοχή και η πριμοδοτη-
μένη από τις κατοχικές, φιλοαμερι-
κανικές κυβερνήσεις της Βαγδάτης
σεχταριστική βία. 

Μια γενιά ολόκληρη, για να το
πούμε απλά, δεν έχει γνωρίσει τίπο-
τα άλλο μέχρι τώρα στη ζωή της πέ-
ρα από τις βόμβες, τη Blackwater,
το Αμπού Γκράιμπ, τις κυβερνήσεις-
μαριονέτες και την τυφλή βία. Ο Αμ-
πού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, ο "χαλί-
φης" του Ισλαμικού Κράτους είχε
συλληφθεί και κλειστεί στις φυλακές
του διαβόητου στρατοπέδου Μπού-
κα κοντά στη Βαγδάτη από τις αμε-
ρικανικές δυνάμεις κατοχής το 2004.
Από τους γνωστούς ηγέτες του ISIS
οι μισοί έχουν περάσει από τις αμε-
ρικανικές φυλακές μέσα στα χρόνια
της κατοχής. 

Τώρα οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους
προσπαθούν να ελέγξουν την επέ-
κταση του Ισλαμικού Κράτους με
την προσφιλή τους μέθοδο: με τις
βόμβες. Το μόνο όμως που κατα-
φέρνουν με αυτόν τον τρόπο είναι
να προσθέτουν ένα ακόμα βάσανο
στον κόσμο και να αυξάνουν το γόη-
τρο του ISIS μέσα στη νεολαία των
μουσουλμανικών κρατών. Πάνω από
τρία εκατομμύρια άμαχοι έχουν μέ-
χρι τώρα εγκαταλείψει τα σπίτια
τους στη Συρία για να γλυτώσουν
από τον στρατό του Άσαντ, τις θη-

ριωδίες του Ισλαμικού Κράτους και
τις βόμβες των Αμερικάνων. Αυτοί
που καταφέρνουν με κάποιο τρόπο
να φτάσουν στο Αιγαίο "αναχαιτίζον-
ται" από την Frontex.

Υεμένη

Στο οπλοστάσιό της ενάντια στους
πληθυσμούς του "Τρίτου Κόσμου" η
Δύση έχει προσθέσει τα τελευταία
χρόνια τα μη επανδρωμένα αερο-
πλάνα, τα διαβόητα Drones. Τα θύ-
ματά τους μετριούνται ήδη σε χιλιά-
δες. Η Διεθνής Αμνηστία υποστηρίζει
ότι η χρήση τους θα πρέπει να χαρα-
κτηριστεί "έγκλημα πολέμου". Οι
ΗΠΑ, αντίθετα, υποστηρίζουν ότι
ελάχιστοι, μόνο, άμαχοι έχουν χάσει
τη ζωή τους -παράπλευρες απώλειες
σύμφωνα με τη στρατιωτική λογική-
από τις επιθέσεις των μη επανδρω-
μένων αεροπλάνων. 

Στην πραγματικότητα, όπως επι-
σημαίνουν οι οργανώσεις των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων, αυτή η εκτί-
μηση στηρίζεται μόνο σε μια αλλαγή
του ορισμού του "αμάχου" και του
"εμπολέμου" από το Πεντάγωνο.
Σύμφωνα με το νέο ορισμό κάθε άν-
δρας που βρισκόταν σε στρατεύσι-
μη ηλικία και σκοτώθηκε από επίθε-
ση Drone ήταν "τρομοκράτης".

Η οργάνωση Human Rights Watch
έχει καταγράψει μια σειρά από επιθέ-
σεις Drones στην Υεμένη -μια από τις
χώρες που έχει βυθιστεί, μετά την
Αραβική Άνοιξη, χάρη στις επεμβά-
σεις της Δύσης στο χάος- που, όπως
λέει, θα έπρεπε να χαρακτηριστούν,
ξεκάθαρα, εγκλήματα πολέμου. 

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν σήμερα την
επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας
ενάντια στους αντάρτες Χούτι στην
Υεμένη. Αλλά ταυτόχρονα βομβαρ-
δίζουν και αυτές με τη βοήθεια Dro-
nes τις "θέσεις" της Αλ Κάιντα, που
βρίσκεται σε πόλεμο με τους Χούτι.
Η πρώτη καταγεγραμμένη αμερικα-
νική επίθεση ενάντια στην Αλ Κάιντα
στην Υεμένη ήταν το 2009: ένας πύ-
ραυλος Κρουζ εξοπλισμένος με βόμ-
βες διασποράς χτύπησε το χωριό Αλ
Ματζάλα στην επαρχία Αμπιάν. Ο
απολογισμός 44 άμαχοι νεκροί, ανά-
μεσά τους 21 παιδιά. 

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν κα-
ταγραφεί τουλάχιστον 120 ακόμα
επιθέσεις. Οι μαρτυρίες των ελάχι-
στων (και κατά κανόνα φριχτά ακρω-
τηριασμένων) επιζώντων είναι συγ-
κλονιστικές: "Πριν φτάσουμε στη
διασταύρωση", λέει ο οδηγός ενός
φορτηγού που επέζησε παρά τα βα-
ριά του εγκαύματα, "δυο αεροπλά-
να, ένα λευκό και ένα μαύρο, φάνη-
καν μπροστά μας. Μας πλησίασαν
και αρχίσαμε να κάνουμε πλάκα ότι
θα μας επιτεθούν... Το γέλιο μας κό-
πηκε στη μέση από δυο ρουκέτες...
Είδα τα πτώματα των συνεπιβατών
μου σκορπισμένα γύρω από το αυ-
τοκίνητο, κάποια με κομμένα κεφά-
λια".

Σωτήρης Κοντογιάννης

Η φρίκη 
των πολέμων
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Η συζήτηση για τη δίκη της Χρυσής Αυγής στην

εκπομπή του MEGA “Ανατροπή” την περασμέ-

νη Δευτέρα 20/4 ξεκίνησε με επίθεση στις αν-
τιφασιστικές διαδηλώσεις που πραγματοποι-

ήθηκαν το ίδιο πρωί έξω από τις φυλακές Κο-
ρυδαλλού. Πρέπει τελικά να διαδηλώνουμε

έξω από το δικαστήριο;

Υπάρχει μία παρανόηση σε σχέση με το πώς
έχουν κινηθεί τα πράγματα και είναι σημαντικό
να μην υπάρχει και στους κόλπους του αντιφα-
σιστικού κινήματος. Το αντιφασιστικό κίνημα
επί εικοσιπέντε χρόνια λέει ότι η Χρυσή Αυγή
είναι εγκληματική οργάνωση και εγκαλεί το
κράτος για το γεγονός ότι ποτέ δεν έβαλε χέρι
στην εγκληματική της δράση, ότι ποτέ δεν έκα-
νε συσχέτιση των πολλών και διαφορετικών εγ-
κληματικών πράξεων που υπάρχουν ήδη από
τη δεκαετία του ’90, ακόμα και με τη μορφή
αμετάκλητων καταδικαστικών αποφάσεων.

Μονάχα μετά τη δολοφονία Φύσσα έγινε αυ-
τή η συσχέτιση και κινήθηκε το κράτος για να
χαρακτηριστεί και να κατηγορηθεί η Χρυσή
Αυγή ως εγκληματική οργάνωση και οι ηγέτες
της ως οργανωτές όλων αυτών των περιστατι-
κών. Άρα δεν είναι το αντιφασιστικό κίνημα
που κινείται με βάση την πρωτοβουλία του
κράτους να κινηθεί κατά της Χρυσής Αυγής
ως εγκληματικής οργάνωσης, είναι το κράτος
το οποίο κινείται με βάση τις καταγγελίες και
τη δράση του αντιφασιστικού κινήματος. Κι
άρα δεν μπορούμε να επιτρέψουμε την ποινική
δίωξη, από εξαναγκασμός του κράτος να κινη-
θεί εναντίον της Χρυσής Αυγής, να λειτουργή-
σει τελικά σαν ένας μανδύας τεκμηρίου αθωό-
τητας και νομιμότητας της Χρυσής Αυγής μέ-
χρι να εκδοθεί η τελεσίδικη καταδικαστική
απόφαση. Έτσι, η ποινική δίωξη θα καταλήξει
να είναι ασπίδα προστασίας της Χρυσής Αυ-
γής και δεν είναι δυνατόν ούτε το αντιφασιστι-
κό κίνημα, ούτε εμείς σα δικηγόροι να αποδε-
χτούμε μια τέτοιου τύπου λογική.

Για μας η Χρυσή Αυγή είναι εκ των προτέ-
ρων μια εγκληματική οργάνωση. Παλεύουμε
για την καταδίκη της μέσα στο δικαστήριο και
παλεύουμε για την απονομιμοποίησή της παν-
τού, από την κοινωνία μέχρι κάθε συλλογικό-
τητα και θεσμό, από τη Βουλή μέχρι κάθε γει-
τονιά, όχι όταν εκδοθεί η καταδικαστική από-
φαση και όταν θα καταστεί αμετάκλητη, αλλά
από τώρα. Κι άρα το αντιφασιστικό κίνημα έχει
να συνεχίσει αυτό το οποίο έκανε: να διαδηλώ-
νει στις γειτονιές όπως έκανε το 2012-13 όταν
η αστυνομία και οι διωκτικές και δικαστικές
αρχές βοηθούσαν τη Χρυσή Αυγή και τώρα, να
διαδηλώνει και έξω από τα δικαστήρια. Μόνο
έτσι το κράτος και οι κρατικοί μηχανισμοί θα
έχουν την αίσθηση ότι δε σταματάει η πίεση
που εξαρχής τους ανάγκασε να κινηθούν κατά
της Χρυσής Αυγής και μόνο έτσι θα φτάσουν
εκεί που δείχνει όλο το υλικό το οποίο έχει
συγκεντρωθεί και είναι συντριπτικό και είναι η
καταδίκη της Χρυσής Αυγής.

Μήπως όμως «οι διαδηλώσεις εμποδίζουν 

τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της»;

Υπάρχουν για μας και στην ίδια τη διαδικα-
σία της δίκης, δύο δικαστήρια. Το δικαστήριο
το οποίο εξελίσσεται με την απεύθυνση στην

έδρα, τους δικαστές και το δικαστήριο του
ακροατήριου, της κοινωνίας που μπορεί να μην
έχει τη δυνατότητα στις σημερινές συνθήκες
να πάρει την απόφαση για τη δικαστική εξέλιξη
μιας υπόθεσης αλλά δεν μπορεί κανείς να πει
ότι δεν είναι υπαρκτό. Γι’�αυτό το λόγο εξάλ-
λου οι δίκες είναι δημόσιες, γιατί χρειάζεται να
υπάρχει κοινό και αυτό να σχηματίζει εικόνα.
Και έξω από το κοινό υπάρχει ολόκληρη η κοι-
νωνία, η πλειοψηφία του κόσμου που σχηματί-
ζει άποψη μέσα από τη διαδικασία της δίκης.

Εμείς θέλουμε να δώσουμε τη μάχη και στα
δύο επίπεδα. Και μέσα, με τις νομικές διατά-
ξεις τα όρια και τους περιορισμούς των οποί-
ων γνωρίζουμε, το γεγονός δηλαδή ότι δεν εί-
ναι το πεδίο –επειδή ακριβώς είναι θεσμικό–
στο οποίο μπορεί το κίνημα να ξετυλίξει το σύ-
νολο των αιτημάτων και της δυναμικής του.
Και έξω, για να κερδίσουμε το δικαστήριο της
κοινωνίας, του ακροατήριου.

Άρα η παρουσία των διαδηλωτών είναι το
μεγάφωνο των πραγμάτων που γίνονται στη
δίκη προκειμένου να φτάνουν πλατιά έξω στον
κόσμο. Θέλουμε ο κόσμος να έχει στο τέλος
της δίκης σχηματισμένη μια πολύ καθαρή αντί-
ληψη (κόντρα στην “αντισυστημική” θολούρα
που ρίχνει η Χρυσή Αυγή) για το τι είναι ο φα-
σισμός, ποιες οι σχέσεις του με το κράτος και
τα επιχειρηματικά συμφέροντα, γιατί δυνάμω-
σε, πώς παλεύεται.

Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένας συγκεκριμέ-

νος στόχος της πολιτι-
κής αγωγής γιατί αντι-
λαμβανόμαστε ότι μια
προσπάθεια να δικαστη-
ριοποιηθεί η αντιμετώπι-
ση του φασισμού, είναι
προσπάθεια να αποπο-
λιτικοποιηθεί η συγκε-
κριμένη διαδικασία, να
εμφανιστεί ότι δεν είναι
πολιτικό και ιδεολογικό
φαινόμενο αλλά είναι
κάποιες αξιόποινες πρά-
ξεις και άτομα, δεν είναι
σχέσεις αλλά κάποια
δράση. Αλλά ο φασι-
σμός είναι σχέση. Δεν
θέλουμε να επιτρέψου-
με την αποπολιτικοποί-
ηση της αντιμετώπισης
του φασισμού, αλλά αν-
τιλαμβανόμαστε ότι αυ-
τό δεν θα συμβεί απέ-
χοντας από τη δίκη αλ-
λά επειδή θα είμαστε
παρόντες μέσα και θα
ενισχύουμε τις κινηματι-
κές διαδικασίες που θα
εξελίσσονται έξω από
αυτήν.

Πόσο σημαντική είναι 

η παρουσία των συνδικάτων;

Η δίκης της Χρυσής Αυγής είναι πολύ μεγά-
λη μάχη, ειδικά για τα εργατικά σωματεία και
τις συλλογικότητες που παλεύουν πάντα για
δύο πράγματα. Για ελευθερίες και δημοκρατία
που είναι και το μεγάλο ζήτημα, το να έχεις
ελεύθερο το πεδίο να ξετυλίξεις τη δράση σου
σαν εργατικό σωματείο. Δεν χρειάζεται να επι-
χειρηματολογήσει κανείς γιατί ο φασισμός εί-
ναι απειλή γι’�αυτό, μια προσπάθεια να τσακι-
στεί ο χώρος των ελευθεριών.

Αλλά και στο επίπεδο της ίδιας της ύπαρξης
των σωματείων είναι σημαντική η δίκη γιατί η
Χρυσή Αυγή ήταν και είναι μια οργάνωση που
ομολογημένος της στόχος είναι να τσακίσει τα
σωματεία. Άρα τα σωματεία έχουν πολύ συγ-
κεκριμένο λόγο και συμφέρον να δώσουν το
παρόν στη δίκη. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι το κέν-
τρο της ιστορίας στον Πειραιά, ήταν η προ-
σπάθεια της Χρυσής Αυγής να τσακίσει τα σω-
ματεία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
που δεν συναινούσαν στην κατάργηση των
συλλογικών συμβάσεων και τη μείωση των μι-
σθών. Ήταν η προσπάθεια της Χρυσής Αυγής
να στήσει εργοδοτικό σωματείο σε συνεργα-
σία με τους εργοδότες της Ζώνης που άνοιξε
το κύκλο της βίας στους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ και κορυφώθηκε στη δολοφονία Φύσ-
σα. Είναι λοιπόν απόλυτη η νομιμοποίηση των
σωματείων να βρίσκονται έξω από τη δίκη αλ-
λά και μέσα σε αυτή.

Πώς εξελίχτηκε η πρώτη μέρα 
της δίκης και τι ακολουθεί;

Η πρώτη μέρα σημαδεύτηκε από τρία πράγ-
ματα. Το πρώτο ήταν το ξεκίνημα της δίκης.

Από πολλούς ακούγαμε ότι δεν πρόκειται να
φτάσει ποτέ στο ακροατήριο γιατί η ποινική
δίωξη είναι πάρα πολύ αδύναμη, γιατί το κατη-
γορητήριο θα καταπέσει πιο πριν κλπ. Η δίκη
ξεκίνησε και αυτή είναι μια πολύ σημαντική εξέ-
λιξη. Τέθηκε το ζήτημα του συνηγόρου για έναν
από τους κατηγορούμενους της Χρυσής Αυγής
και η δίκη διεκόπη για τις 7 Μάη, αλλά αυτό δεν
αλλάζει το γεγονός ότι η δίκη ξεκίνησε.

Το δεύτερο είναι η απουσία των ηγετών της
Χρυσής Αυγής, που είναι σημαντικό γιατί όλο
το προηγούμενο διάστημα έλεγαν ότι θα δώ-
σουν τη μάχη της δίκης, αλλά στην πραγματι-
κότητα δε θα το κάνουν όπως φάνηκε από την
πρώτη μέρα. Και το τρίτο ήταν η μαζική πα-
ρουσία του κόσμου έξω από τα δικαστήρια αλ-
λά και η υπενθύμιση ότι τα τάγματα εφόδου
της ΧΑ δεν έχουν διαλυθεί. Η επίθεση στους
φίλους του Φύσσα και μάρτυρες κατηγορίας,
δείχνει γιατί δεν χωράει κανένας εφησυχα-
σμός στο πώς αντιμετωπίζουμε τη δίκη και συ-
νολικά τη Χρυσή Αυγή.

Στις 7 Μάη θα γίνει η διαδικασία της νομιμο-
ποίησης της πολιτικής αγωγής που σημαίνει
ότι τα θύματα των επιθέσεων της Χρυσής Αυ-
γής θα δηλώσουν την πολιτική αγωγή. Αυτό
θα γίνει σίγουρα για τις τρεις συνεκδικαζόμε-
νες υποθέσεις (δολοφονία Φύσσα, απόπειρα
ανθρωποκτονίας συνδικαλιστών ΠΑΜΕ, από-
πειρα ανθρωποκτονίας Αιγύπτιων αλιεργατών)
και πιθανόν και για άλλες.

Επίσης η πολιτική αγωγή -και σε αυτό υπάρ-
χει συμφωνία όλων των δικηγόρων των συνεκ-
δικαζόμενων υποθέσεων- δε θέλει να δηλώσει
παράσταση μόνο για τα συγκεκριμένα επιμέ-
ρους αδικήματα, αλλά θα προσπαθήσουμε να
επιχειρηματολογήσουμε για ποιο λόγο η πολι-
τική αγωγή θα πρέπει να δηλωθεί και για το
άρθρο 187, και για το άρθρο δηλαδή της εγ-
κληματικής οργάνωσης. Το 187 είναι ένα άρ-
θρο δημόσιας ασφάλειας. Άρα το έννομο αγα-
θό το οποίο προσβάλλεται δεν είναι άμεσα
προσωπικό, αλλά είναι σα να λέμε η δημόσια
τάξη κι άρα όταν τίθεται ζήτημα δήλωσης πα-
ράστασης πολιτικής αγωγής στο 187, δεν γίνε-
ται δεκτό από τα δικαστήρια.

Επειδή όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση
οι επιθέσεις ήταν στα πλαίσια της εγκληματι-
κής οργάνωσης και αυτοί που θα ζητήσουν να
νομιμοποιηθούν είναι άμεσα παθόντες από τη
δράση της εγκληματικής οργάνωσης, γι’�αυτό
το λόγο θα επιχειρηματολογήσουμε ότι θα
πρέπει να είμαστε πολιτική αγωγή όχι μόνο για
τις επιθέσεις και για τους συγκεκριμένους που
τις τέλεσαν, αλλά και για το άρθρο 187 και για
όλους τους διευθύνοντες και μέλη της εγκλη-
ματικής οργάνωσης. Γιατί όπως λέει και το κα-
τηγορητήριο «όλοι οι διευθύνοντες ευθύνονται
για όλες τις επιθέσεις». Αυτή είναι η ουσία του
κατηγορητήριου, ότι όλες οι επιθέσεις ήταν
κεντρικά οργανωμένες και καθοδηγημένες. Το
αν αυτό γίνει δεκτό είναι μια συζήτηση που θα
γίνει εκείνη την ημέρα κι άρα είναι μια σημαν-
τική ημέρα. Δεν θα είναι το τέλος της συζήτη-
σης για το πόσο πολύ θα απλωθεί η παρέμβα-
ση της πολιτικής αγωγής στη διεξαγωγή της
δίκης για όλα αυτά τα ζητήματα, θα είναι η αρ-
χή.

Θα γίνει επίσης νομιμοποίηση των μαρτύ-

Δίνουμε αντιφασιστική μάχη   μέσα και έξω από τα δικαστήρια

Οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, 
Θανάσης Καμπαγιάννης, Τάκης Ζώτος και Κώστας Παπαδάκης

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης, 

δικηγόρος της Πολιτικής Αγωγής

στη δίκη της Χρυσής Αυγής,

μίλησε στη Λένα Βερδέ
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ρων κατηγορίας της πολιτικής αγωγής, πέρα
των 131 που καλεί το κατηγορητήριο. Από τη
μεριά μας, εκ μέρους του Αμπουζίτ Εμπάρακ,
έχουμε επιδώσει στους κατηγορούμενους και
στους βασικούς διευθύνοντες 20 άτομα που
είναι οι δικοί μας μάρτυρες κατηγορίες. Είναι
επίσης κρατούμενο -μετά την παρέμβαση που
έκανε από την πολιτική αγωγή ο Κώστας Πα-
παδάκης και την απόπειρα παρέμβασης του
δημάρχου Κορυδαλλού- ότι το πρώτο που θα
συζητηθεί μετά τη νομιμοποίηση της πολιτικής
αγωγής θα είναι η αναχωροθέτηση της δίκης.

Εμείς από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει
αυτή την παρέμβαση, πριν καν ανοίξει ο κύ-
κλος των αντιδράσεων από το δήμο και τους
φορείς, με επιστολή στον υπουργό Δικαιοσύ-
νης την οποία κοινοποιήσαμε και σε άλλους
θεσμικούς παράγοντες, ότι δεν πρέπει να γίνει
στο συγκεκριμένο δικαστήριο για πολλούς λό-
γους. Και ότι δεν πρέπει να γίνονται δικαστή-
ρια στις φυλακές και για λόγους προσβασιμό-
τητας, δημοσιότητας κλπ επιχειρηματολογία
που αγκαλιάστηκε από πολλές κινήσεις.

Έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο να πάρει
αυτή την απόφαση και να βοηθήσει η πολιτεία
και η κυβέρνηση. Με απόφαση δηλαδή, ο
υπουργός να δηλώσει ότι δεν είναι διαθέσιμη
η αίθουσα των φυλακών και άρα κατευθείαν
μπαίνει το ζήτημα της αναχωροθέτησης στο
χώρο του Εφετείου. Η πραγματικότητα είναι
ότι η κυβέρνηση πετάει το μπαλάκι στη δικα-
στική έδρα, γνωρίζοντας ότι η ίδια δεν παίρνει
την πολιτική πρωτοβουλία να δηλώσει ότι
υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής του χώρου. Κι
άρα αυτό κάνει πιο δύσκολο το να πει το δικα-
στήριο ότι αποφασίζει την αλλαγή.

Εμείς, σε κάθε περίπτωση, θέτουμε το ζήτη-
μα ανεξάρτητα από τη συνέχιση και την ταχεία
διεξαγωγή της δίκης. Δε θέτουμε δηλαδή σε
αίρεση την ομαλή συνέχιση της δίκης, ενδεχό-
μενο αναβολής ή ρυθμού πολύ αργού, στο
όνομα της αλλαγής του χώρου. Δεν είναι αντι-
φατικά αυτά τα πράγματα, η αλλαγή είναι δυ-

νατόν να αποφασιστεί. Δεν είναι σωστό ότι ο
χώρος του Εφετείου της Αθήνας είναι πιασμέ-
νος από άλλα δικαστήρια. Όλα αυτά είναι διοι-
κητικές αποφάσεις, μπορεί δηλαδή να θεωρη-
θεί ότι η συγκεκριμένη δίκη εξαιτίας της σημα-
σίας θα πρέπει να προτεραιοποιηθεί και να πά-
ει στο χώρο που έχουμε προτείνει εμείς και εί-
ναι ο χώρος των εκδηλώσεων του Εφετείου
της Αθήνας. Είναι κάτι που θα το παλέψουμε.

Στις δίκες που έχουν γίνει με τον 187 και
ακόμα περισσότερο με τον 187Α, πάντα το ζή-
τημα της αλλαγής του χώρου το ανακινούσε η
υπεράσπιση. Είναι πρωτοφανές ότι τώρα το
ζήτημα το σηκώνει η πολιτική αγωγή κι αυτό
γιατί βολεύει τη Χρυσή Αυγή να γίνει η δίκη
στον Κορυδαλλο σε συνθήκες φρουρίου, μει-
ωμένης δημοσιότητας και απόλυτης αποστεί-
ρωσης, όπως το είδαμε στην πρώτη δικάσιμο.

Πόσο υπαρκτή είναι η απειλή να πέσουν οι 

χρυσαυγίτες στα μαλακά και τι θα σημάνει αυτό;

Καταρχήν δεν έχει εξαντληθεί η αυστηρότη-
τα όσον αφορά στους κατηγορούμενους. Μια
σειρά ζητήματα που έχουμε επισημάνει και με
δημόσιες παρεμβάσεις και με το υπόμνημά
μας είναι ότι δεν έχει χρησιμοποιηθεί το 187Α
της τρομοκρατικής οργάνωσης παρότι η Χρυ-
σή Αυγή ήταν μια οργάνωση που τρομοκρα-
τούσε ένα σεβαστό κομμάτι του πληθυσμού
μέσα από τις εγκληματικές της ενέργειες, ή
ότι δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για ηθι-
κές αυτουργίες παρότι υπήρχαν επιθέσεις στις
οποίες θα ήταν πολύ εύκολο να στηριχτούν.

Γνωρίζουμε ακόμα από την ιστορία τέτοιου
τύπου υποθέσεων, που το κράτος αναγκάζεται
να δικάσει φασιστικές οργανώσεις ή άτομα
του παρακράτους, η συνήθης στρατηγική είναι
ότι την πληρώνουν κάποιοι φυσικοί αυτουργοί,
και οι ηθικοί, δηλαδή οι οργανωτές της φασι-
στικής και ρατσιστικής βίας, πέφτουν στα μα-
λακά και φυσικά αποκρύπτεται οποιαδήποτε
συμμετοχή ή συνέργεια του κράτους στη δρά-

ση αυτή. Είναι μια τεχνογνωσία που την έχει το
ελληνικό κράτος και δεν την έχει ξεχάσει. Η κί-
νηση των Μιχαλολιάκων και των Κασιδιάρηδων
να μην έρθουν την πρώτη μέρα λογοδοτεί σε
αυτή την παλιά στρατηγική, να την πληρώσουν
κάποια τελευταία στελέχη και οι ηθικοί αυ-
τουργοί να την βγάλουν καθαρή.

Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να την πλη-
ρώσει η ηγεσία της Χρυσής Αυγής, γιατί αυτό
είναι το καινούργιο, ότι για πρώτη φορά λογο-
δοτεί και κινδυνεύει να καταδικαστεί η ηγεσία

της Χρυσής Αυγής για τις εγκληματικές της
πράξεις. Θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Χρυ-
σή Αυγή, χωρίς να είναι ο μόνος, είναι ένας
κρίσιμος κόμβος της ναζιστικής δράσης και
της φασιστικής απειλής στην Ελλάδα. Άρα μια
οργάνωση σαν τη Χρυσή Αυγή με τα ιδιαίτερα
εθνικοσοσιαλιστικά ναζιστικά χαρακτηριστικά,
την αρχή του αρχηγού κλπ θα έχει πολύ μεγά-
λη δυσκολία συνέχισης της δράσης της αν η
ηγεσία της που είναι ο συγκεκριμένος κύκλος
ανθρώπων βρεθεί στη φυλακή για τα επόμενα
πολλά χρόνια.

Και φυσικά δεν μπορεί κανείς να παραλείψει
και την ευρύτερη πολιτική σημασία της δίκης
αυτής, που έχει να κάνει με το ότι η Χρυσή Αυ-
γή μπορεί να φανεί χρήσιμη στην προσπάθεια
ανασυγκρότησης του αστικού στρατοπέδου
μετά την πτώση της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑ-
ΣΟΚ και την άνοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
Στην προσπάθεια ανασυγκρότησης δηλαδή
ενός χώρου στα δεξιά της κυβέρνησης που
μπορεί στην ηγεσία του να έχει πιο κυριλέ πο-
λιτική έκφραση, τα μεγαλύτερα κοινοβουλευτι-
κά κόμματα κλπ, αλλά στη βάση μπορεί να έχει
τα τάγματα εφόδου που ξέρουμε ότι μπορεί να
τα προσφέρει μια τέτοιου τύπου δύναμη σαν
τη ΧΑ ενάντια στην αριστερά, το κίνημα κλπ.

Άρα, το να κόψουμε αυτή τη δυνατότητα ση-
μαίνει ότι πολιτικά αδυνατίζουμε την προσπά-
θεια ανασυγκρότησης του αστικού στρατοπέ-
δου και δυναμώνουμε την προσπάθεια οι πιέ-
σεις προς την κυβέρνηση να είναι από τα κά-
τω, από τον κόσμο, τους εργαζόμενους, προ-
κειμένου να υλοποιήσει η κυβέρνηση περισσό-
τερα και όχι λιγότερα από τα αιτήματα και τις
προγραμματικές της διακηρύξεις.

Δίνουμε αντιφασιστική μάχη   μέσα και έξω από τα δικαστήρια

Την Παρασκευή 24/4/2015, πραγματοποι-
ήθηκε εκδήλωση στο Βερολίνο με πρωτο-
βουλία του NSU-Watch, της Ένωσης Δημο-
κρατών Δικηγόρων (RAV) και του Ιδρύματος
Ρόζα Λούξεμπουργκ για τις δίκες των νεονα-
ζί δολοφόνων σε Ελλάδα και Γερμανία. Ομι-
λητές ήταν οι δικηγόροι της πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της Χρυσής Αυγής (Θανάσης
Καμπαγιάννης) και του NSU (Alexander Hoff-
mann) ενώ τη συζήτηση συντόνισε η Annika
Eckel. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 150 άτο-
μα, μεταξύ των οποίων και νέοι μετανάστες
από την Ελλάδα.

Ο Θανάσης Καμπαγιάννης στην ομιλία
του αναφέρθηκε στην πρώτη μέρα της δί-
κης στις 20 Απρίλη, στις μαζικές αντιφασι-
στικές κινητοποιήσεις στις φυλακές Κορυ-
δαλλού και τον τεράστιο ρόλο που έχει να
παίξει το αντιφασιστικό κίνημα στο δρόμο,
σαν πίεση προς τα δικαστήρια, αλλά και σαν
ασπίδα προστασίας στα θύματα των φασι-
στικών επιθέσεων και τους μάρτυρες κατη-
γορίας. Εξήγησε ότι οι στόχοι της πολιτικής
αγωγής είναι τρεις: 

1) Να καταδικαστούν οι φυσικοί αυτουργοί, 
2) Να καταδικαστούν οι ηθικοί αυτουργοί,

δηλαδή η ηγεσία της ΧΑ

3) να αποκαλυφθούν και να καταδικαστούν
οι συνένοχοι στον κρατικό μηχανισμό 

Από την πλευρά του ο Alexander Hoffmann
αναφέρθηκε στη δίκη της ναζιστικής οργά-
νωσης NSU η οποία δολοφόνησε 8 Τούρ-
κους και έναν Έλληνα μετανάστη στη Γερ-
μανία. Μίλησε για τις προσπάθειες συγκάλυ-
ψης των δολοφόνων από τον κρατικό μηχα-
νισμό και την απροθυμία των ανακριτικών
αρχών να αποδόσουν ρατσιστικό κίνητρο
στις εγκληματικές ενέργειες της οργάνω-
σης. Αναφέρθηκε τέλος στο πώς αναπτύχθη-
καν δεσμοί της αστυνομίας και άλλων κρατι-
κών μηχανισμών με τους Νεοναζί από τη δε-
καετία του '70.

Ακολούθησε πλούσια συζήτηση με πολλές
ερωτήσεις στους ομιλητές. Ένα βασικό
ερωτήμα ήταν γιατί η ΧΑ παρόλο που απο-
καλύφθηκε η εγκληματική της δράση έφτα-
σε να είναι τρίτο κόμμα. Ο Θανάσης Καμπα-
γιάννης εξήγησε πώς ο θεσμοθετημένος
κρατικός ρατσισμός και η ακροδεξιά ρητο-
ρία της ΝΔ άνοιξαν το δρόμο στη ΧΑ, την
νομιμοποίησαν. Και όσο συνεχίζεται αυτό, η
ΧΑ θα έχει τη δυνατότητα να εμφανίζεται
πάλι στην πολιτική σκηνή.

Λευτέρης Αραμπατζής

Συζήτηση στο Βερολίνο

20 Απρίλη, πρώτη μέρα της δίκης της Χρυσής Αυγής, μπροστά στις φυλακές Κορυδαλλού
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Σ
κοτεινό, δυστοπικό και ταυτόχρο-
να σκωπτικό και περιπαιχτικό, είναι
το έργο “Δεν έχω τίποτα”, ενός

από τους μεγαλύτερους εν ζωή θεατρι-
κούς συγγραφείς της Βρετανίας, του Εν-
τουαρντ Μποντ, που ανεβαίνει μέχρι το
τέλος του Μάη στον κλειστοφοβικά ται-
ριαστό Κάτω Χώρο του Θέατρου του Νέ-
ου Κόσμου.

Το 2077 το ανθρώπινο γένος βρίσκε-
ται σε απόγνωση. Τις προηγούμενες δε-
καετίες κατά χιλιάδες οι άνθρωποι αυτο-
κτονούν με μια μαζική και ανεξήγητη μα-
νία. Κύματα προσφύγων βρίσκουν μπρο-
στά τους τον απόλυτο διωγμό. Η μνήμη
και το παρελθόν έχουν διαγραφεί και
απαγορευτεί. Η επιβίωση έχει περιορι-
στεί στα βασικά. Ο χώρος και τα αντικεί-
μενα έχουν αποκτήσει την απόλυτα εξα-
τομικευμένη χρηστική τους σημασία και
κάθε -έστω και μικρή- αλλαγή κουβαλάει
το φόβο της τιμωρίας. 

Σε ένα μικρό λιτό δωμάτιο ο Τζαμς και
η Σάρα ζουν σαν από συνήθεια. Ο Τζαμς
εργάζεται στην υπηρεσία παρακολούθη-
σης. Υποταγμένος στις διαταγές της, εί-
ναι ο βασικός μάρτυρας της καθημερι-
νότητας εκτός των τειχών. Η Σάρα εγ-
κλωβισμένη σε μια πανομοιότυπη ρουτί-
να καταναλώνει τις εικόνες που της με-
ταφέρει ο σύζυγός της και ανέχεται την
ηγεμονία του. Ο ερχομός ενός τρίτου
προσώπου, που επιμένει πως είναι ο
αδερφός της και ο οποίος κουβαλάει μα-
ζί του την απαγορευμένη δυνατότητα
της αναπαραγωγής της μνήμης, μια φω-
τογραφική μηχανή, είναι αρκετός για να
διαταράξει την ούτως ή άλλως διασαλε-
μένη ισορροπία. 

Kαθημερινότητα

Η Σάρα (η Άννα Ελεφάντη -που έχει
κάνει και τη μετάφραση- σε μια τρομερή
ερμηνεία) βρίσκεται σε μια αυτιστική κα-
θημερινότητα, έχοντας χάσει την αίσθη-
ση του χρόνου, είτε παραμιλάει μόνη
της, είτε το βουλώνει στις εξάρσεις του
Τζαμς, μέχρι τη στιγμή που θα εμφανι-
στεί ο αδερφός της. Ο Πάρης Θωμόπου-
λος ως αδερφός μεταφέρει με μια επιτη-
δευμένη αθωότητα την αλλαγή χωρίς ο
ίδιος να την επιδιώκει. Με την ενοχικότη-
τα ενός πρόσφυγα που κουβαλάει τις δι-
κές του μνήμες, βρίσκεται αντιμέτωπος
με την καταστολή, όχι απλά του νοικοκύ-
ρη Τζαμς, αλλά συνολικά των κατασταλ-
τικών κοινωνικών κανόνων που τους πε-
ριβάλλουν.

Ο Βασίλης Κουκαλάνι σαν Τζαμς ανα-
μετριέται με έναν δύσκολο και σωματικό
ρόλο και τα καταφέρνει περίφημα. Το
ανθρωπάκι της υπηρεσίας που -παρά τις
αναστολές- λέει ναι σε όλα, γίνεται ο
ηγεμόνας όταν γυρίζει σπίτι, όμως ισο-
πεδώνεται όταν καταφθάνει ο πρόσφυ-

γας αδερφός. Απέναντι στη Σάρα που
βρίσκει ένα λόγο να ξεκινήσει μια προ-
σπάθεια αλλαγής των συσχετισμών, του
χώρου και των αντικειμένων, ο Τζαμς τα
χάνει. Προτιμάει να οχυρωθεί πίσω από
την υπηρεσιακή του ταυτότητα, από τον
κοινωνικό του ρόλο. Το σύνδρομο του
νοικοκύρη τον οδηγεί στο να καταστρέ-
ψει τελικά το ίδιο του το νοικοκυριό.

“Η γραμμή μεταξύ του τρόμου και της
γελοιότητας είναι εξαιρετικά λεπτή. Το
ένα διεισδύει διαρκώς στο άλλο. Το τρα-
γικό παρωδείται και αντίστροφα. Στα πιο
σκληρά κομμάτια σε κάνει να γελάσεις
και στα πιο γελοία να σκεφτείς σοβαρά.
Η τραγωδία γίνεται παρωδία και το αντί-
στροφο”, δήλωσε στην Εργατική Αληλ-
λεγύη ο Βασίλης Κουκαλάνι. Πράγματι η
παράσταση παρά το τόσο βαρύ περι-
βάλλον της, κουβαλάει με μαεστρία την
τραγικότητα μιας μαύρης κωμωδίας. Η
μανία της επανάληψης για τα πιο γελοία
πράγματα αποκτάει ένα τόνο χλευαστι-
κό.

O Έντουαρντ Μποντ ο θεατρικός συγ-
γραφέας που με το έργο του "Early Mor-
ning" (1968) κατάφερε να καταργήσει
την θεατρική λογοκρισία στην Βρετανία
και με άλλες σπουδαίες δουλειές όπως
το κινηματογραφικό σενάριο του αρι-
στουργήματος του Μικελάντζελο Αντο-
νιόνι "Blow up”, επιχειρεί να παρουσιά-
σει ένα έργο-προειδοποίηση. 

Και αν σύμφωνα με τον Μποντ, το μέλ-
λον είναι τόσο ζοφερό και αλύπητο, ακό-
μα και μέσα σε αυτή την τραγικότητα
της ήττας και της υποταγής το γεγονός
ότι η παραμικρή λεπτομέρεια μπορεί να
αναταράξει την τόσο εξελιγμένη και
αδυσώπητη καταστολή της ζωής και της
συνείδησης δίνει ένα νεύμα ελπίδας. 

Ωστόσο, όπως και στα υπόλοιπα έργα
του, ο Μποντ παραμένει πιστός στην πα-
ράδοση της απομόνωσης και του εγκλει-
σμού, προσπαθεί να αποδώσει την κοι-
νωνική κριτική του μέσα από την πλήρη
αποδόμηση των χαρακτήρων, την εξατο-
μίκευση των συναισθημάτων και των

πράξεων. Η αντίσταση υπάρχει μόνο ως
ατομική, ηρωική πράξη και όχι ως συλ-
λογική δράση. Οι μάζες υπάρχουν μόνο
για να υπακούν και να αυτοκαταστρέ-
φονται.

Πειραματικό 

Η σκηνοθεσία του Δημήτρη Μυλωνά
[Γράμματα αγάπης στο Στάλιν (2014) - Ο
Ρόζενκραντζ και ο Γκίλντενστερν είναι
νεκροί (2015)] είναι στα όρια του πειρα-
ματικού. Λόγια που επαναλαμβάνονται,
δύο καρέκλες και τέσσερις ξύλινοι τοίχοι
που οριοθετούν τους χώρους και τις
σχέσεις, κινήσεις που αποκτούν φετιχι-
στική σημασία, σκηνές γεμάτες ένταση
που συνοδεύονται από την σκληρή μου-
σική του Παύλου Κατσιβέλη (JazzMatazz
Pavleas) συγχρονίζονται σε μια παρά-
σταση που θέλει να προβληματίσει. 

“Νομίζω πως η τόσο ριζοσπαστική μα-
τιά του Μυλωνά έρχεται να επιβεβαιώσει
το κείμενο του Έντουαρντ Μποντ που
μέσα από αυτή τη δυσοίωνη προσδοκία
προσπαθεί να θέσει ερωτήματα. Κοινω-
νικά ερωτήματα πάνω σε έννοιες όπως ο
έλεγχος, η εξουσία, το κράτος, και ποιος
τα διαχειρίζεται ή με τι σκοπό τα διαχει-
ρίζεται. Ποιός είναι ο ρόλος μας ως άν-
θρωποι, ως κοινωνικά όντα και πως απο-
δεχόμαστε αυτές τις συνθήκες; Γιατί μια
μειοψηφία μπορεί να επιβάλλεται στις
πλειοψηφίες; Μπορεί να αλλάξει αυτό ή
όχι; Νομίζω πως ο Μποντ μεταφέρει αυ-
τές τις εικόνες στο όχι και τόσο μακρινό
μέλλον θέλοντας να προειδοποιήσει για
τις συνέπειες μιας διαχείρισης που δεν
βάζει τον άνθρωπο στο κέντρο”, εξηγεί ο
Βασίλης Κουκαλάνι.

Κυριάκος Μπάνος

Σ
ε μια μεσογειακή χώρα και μια Ευρώπη στις οποί-
ες εκατοντάδες άνθρωποι σε βαρκούλες χάνονται
ασταμάτητα, ενώ τα καράβια των χορηγών της ΧΑ

και των στρατοπέδων συγκέντρωσης τύπου «Αμυγδαλέ-
ζα», συνεχίζουν ανέμελα να αρμενίζουν, υπάρχουν πολ-
λά σημαντικά παραδείγματα ανθρώπων και ομάδων, που
εξακολουθούν να παλεύουν απέναντι σε αυτή την τρέλα.

Τρέλα που δεν αντιστρέφει μόνο παροιμίες, έννοιες
και πεποιθήσεις, αλλά που προσπαθεί να μας πείσει ότι:
«ο πόλεμος είναι ειρήνη», «οι άνθρωποι χωρίζονται σε
κατηγορίες» και φυσικά ότι «το κέρδος είναι πάνω από
τους ανθρώπους», γι’ αυτό και άλλωστε το διαπραγμα-
τεύονται τόσο σκληρά.

Η πρόσφατη τελετή απονομής των φετινών βραβείων
της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, η οποία
πραγματοποιήθηκε στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών,
ανέδειξε ως πρόσωπο της βραδιάς τον σκηνοθέτη Πάνο
Κούτρα, του οποίου το ρόουντ μούβι «Xenia» απέσπασε
συνολικά έξι βραβεία· ανάμεσά τους εκείνα για την κα-
λύτερη ταινία, το κορυφαίο σενάριο και την καλύτερη
σκηνοθεσία.

Χειροκρότημα

Εκτός όμως από τις πολλές βραβεύσεις, ο Πάνος
Κούτρας κέρδισε και το θερμό χειροκρότημα του κοινού
εξαιτίας και της στάσης του τη συγκεκριμένη βραδιά.
Δηλώνοντας (και τις τρεις φορές που ανέβηκε στο βή-
μα), πως θα αποδεχτεί το βραβείο μόνο όταν πραγματο-
ποιηθεί η κυβερνητική εξαγγελία για τη χορήγηση ιθα-
γένειας στα παιδιά των μεταναστών δεύτερης γενιάς, τα
οποία έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ελλάδα.

Συνεπέστατη στάση -προέκταση της ίδιας της ταινίας,
αφού στον πυρήνα της θεματικής της έχει το συγκεκρι-
μένο ζήτημα- τόσο η απόφαση του ίδιου, όσο και αυτή
του συν-σεναριογράφου Παναγιώτη Ευαγγελίδη και των
συμπαραγωγών της ταινίας να δεχτούνε, αλλά να μην
παραλάβουνε τα βραβεία που τους αφορούσαν προσω-
πικά, αποδείχθηκε και η σωστότερη που θα μπορούσανε
να κρατήσουνε.

Ο ίδιος σχετικά με αυτήν τους την απόφαση δήλωσε
στην «ΕΑ»: 

«Το σκεφτήκαμε πολύ λίγο και συμφωνήσαμε όλοι
αμέσως. Η ταινία μιλάει για αυτά τα παιδιά. Οι δύο πρω-
ταγωνιστές που κουβαλάνε κυριολεκτικά την ταινία
στους ώμους τους, είναι παιδιά δεύτερης γενιάς και αν-
τιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, όπως οι ήρωες της
ταινίας. Μόλις λίγες εβδομάδες πριν την απονομή, ο Νί-
κος Γκέλια (ο Οδυσσέας, που είναι ο μεγαλύτερος από
τα δύο αδέρφια) έπρεπε να σταθεί στην ουρά από τις
έξι το πρωί και να πληρώσει ένα σκασμό λεφτά για να
πάρει την "ανανέωση" της διαμονής του στην χώρα! Το
βρίσκω εξωφρενικό! Θα ήταν εκ μέρους μου μεγάλη
γαϊδουριά -αν μη τι άλλο- να πάρω τα βραβεία και να
γιορτάζω, την στιγμή που ξέρω πως οι πρωταγωνιστές
μου και οι οικογένειές τους συνεχίζουν να ζουν αυτή την
τρομερή αδικία και ανισότητα. Φυσικά η απόφασή μας
αυτή ενισχύθηκε και από την θετική στάση που υπάρχει
αυτή την στιγμή από την κυβέρνηση να λύσει επιτέλους
το συγκεκριμένο πρόβλημα. Σκεφτήκαμε πως μπορούμε
να συμβάλλουμε θετικά στην επίλυσή του. Ελπίζω να
μην κάναμε λάθος και το νομοσχέδιο να περάσει σύντο-
μα, γιατί είναι πραγματικά πολύς ο καιρός που το οφεί-
λουμε σαν κοινωνία σε αυτά τα παιδιά».

Πάνος Κατσαχνιάς

“Δεν έχω τίποτα”
ΘΕΑΤΡΟ

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑ 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
(ή ο Οδυσσέας ακόμα 
περιπλανιέται στην Μεσόγειο)

Aπό αριστερά: Πάρης Θωμόπουλος, Άννα Ελεφάντη, Βασίλης Κουκαλάνι

INFO 
Θέατρο του Νέου Κόσμου - 
Τηλ.: 210 9212900 
Τετάρτη έως Σάββατο 21.15, 
Κυριακή 19.00
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Σ
τη Θράκη τις τελευταίες μέρες έχουν
συμβεί μια σειρά από γεγονότα που συν-
δέονται μεταξύ τους. Το κορυφαίο είναι

ο εμπρησμός του τεμένους στην Κομοτηνή.
Ξημερώματα της Παρασκευής 17/4, στην οδό
Αντιγόνου 19, στο «Γενιτζε Μαχαλέ», λίγα μέ-
τρα απ' το τοπικό αστυνομικό τμήμα, άγνωστοι
παραβίασαν την αυλόπορτα του 3ου Μειονοτι-
κού Σχολείου και του Μαχμούτ Αγά τζαμί και
έβαλαν φωτιά στην είσοδο του τζαμιού. Την
πυροσβεστική ειδοποίησε ένας κάτοικος της
περιοχής. Την ίδια ώρα, άγνωστοι έκοψαν με
σιδεροπρίονο τα δέντρα στο τζαμί του Αλάν
Κουγιού, που βρίσκεται στο γειτονικό οικισμό
Ρομά.

Αμέσως ακροδεξιά ειδησεογραφικά σάιτ άρ-
χισαν να γράφουν για προβοκάτσια των Τούρ-
κων στην περιοχή και δήθεν επανενεργοποί-
ηση της επιχείρησης “Βαριοπούλα”  για την
πρόκληση έντασης μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας.

Η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης εξέδωσε ανακοίνωση με
τίτλο: “Κάτω τα χέρια απ' τη Μειονότητα! Να
σταματήσουν τώρα οι φασιστικές προκλή-
σεις!” Σε αυτήν, καλούσε στο αντιφασιστικό
συλλαλητήριο ανήμερα τη Δευτέρα 20 Απρίλη
πρώτη μέρα της δίκης των ναζί δολοφόνων
της Χρυσής Αυγής στην Κεντρική Πλατεία της
Ξάνθης. Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση τονί-
ζαμε πως: “Πρέπει όλοι μαζί να παλέψουμε για
να σταματήσουμε αυτές τις ακροδεξιές, ρα-
τσιστικές και φασιστικές προκλήσεις. Οι μηχα-
νισμοί που κρύβονται πίσω τους είναι οι ίδιοι
μηχανισμοί του "βαθιού κράτους" που ανέχτη-
καν, συγκάλυψαν ή και όπλισαν τα χέρια των
ναζί δολοφόνων της Χρυσής Αυγής. Αυτούς
τους μηχανισμούς πρέπει να ξηλώσουμε…”

Δεν είναι τυχαίο ότι λίγες μέρες πριν, στον
Εχίνο που βρίσκεται στην ορεινή περιοχή της
Ξάνθης, και στον οποίο  ζουν μόνο μουσουλ-
μάνοι, πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Παρα-
σκευή περιφορά του Επιταφίου. Η δοξολογία,
και γενικότερα η απρόσκοπτη τέλεση των θρη-
σκευτικών τελετών της κάθε γνωστής θρη-
σκείας είναι βέβαια συνταγματικά κατοχυρω-
μένη. Όμως η περιφορά ενός Επιταφίου με
φερτούς ένστολους, μέσα σε ένα αμιγώς μου-
σουλμανικό οικισμό που είχε να συμβεί από τη
Χούντα, τι ακριβώς ήθελε να αποδείξει; Η ορ-

γάνωση της συγκεκριμένης δράσης από την
ένωση αποστράτων Ξάνθης, τις ένοπλες δυνά-
μεις και τα σώματα ασφαλείας από διάφορα
μέρη της χώρας ποια σκοπιμότητα εξυπηρε-
τεί; 

Κήρυγμα

Η συνέχεια ήρθε με το κήρυγμα ισλαμοφοβι-
κού μίσους το ίδιο βράδυ από τον Μητροπολί-
τη Ξάνθης Παντελεήμονα, που αναφερόμενος
στο Θεό των μουσουλμάνων τόνισε πως: “έναν
θεό που σκοτώνει δεν τον χρειαζόμαστε”.

Μετά τους εμπρησμούς όλοι οι παράγοντες
της μειονότητας, αλλά και τα ΥΠΕΞ της Τουρ-
κίας και της Ελλάδας εξέδωσαν ανακοινώσεις.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτε-
ρικών Κωνσταντίνος Κούτρας, σύμφωνα με τις
πρώτες εκτιμήσεις, απέδωσε την πυρκαγιά σε
«βραχυκύκλωμα». Διαφεύγει μάλλον από τον
εκπρόσωπο τύπου του ΥΠΕΞ  ότι σε όλα τα
τζαμιά της Κομοτηνής μετά την βραδινή προ-
σευχή κατεβαίνει ο γενικός διακόπτης… 

Οι εμπρησμοί  συνέβησαν στην περιοχή
ενόψει της δίκης της Χρυσής Αυγής, αλλά και
για να δημιουργήσουν προβλήματα στην αρ-
μονική συμβίωση των δύο κοινοτήτων. Για να

τελειώνουμε με αυτές τις προκλήσεις, τα θέ-
ματα θρησκευτικής λατρείας στην Θράκη
έχουν λυθεί προ πολλού. Χριστιανοί και Μου-
σουλμάνοι συμβιώνουν ειρηνικά στη Θράκη
και οι διαφορές που μπορεί να υπάρχουν δεν
εστιάζονται στους τρόπους της θρησκευτικής
λατρείας. Ο καθένας σέβεται την θρησκεία
του άλλου και αυτό αποδεικνύεται ιδιαίτερα
στις πόλεις και τα χωριά όπου ο πληθυσμός εί-
ναι μικτός. Όλα τα υπόλοιπα είναι πολιτικές
σκοπιμότητες και προκλήσεις που δεν έχουν
να κάνουν με «αγνά θρησκευτικά» κίνητρα.

Είναι πρόβλημα ότι τις επόμενες μέρες ο
ρατσιστικός- ισλαμοφοβικός λόγος  πήρε και
θεσμική μορφή με την ανακοίνωση των δημάρ-
χων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας
και Θράκης σχετικά με τη δυνατότητα στέγα-
σης προσφύγων και μεταναστών σε δομές φι-
λοξενίας της περιοχής μας. Ζήτησαν «γρήγο-
ρη διέλευση των αλλοδαπών»  φτάνοντας στο
σημείο να αναφέρουν με θράσος ότι στη Θρά-
κη υπάρχουν ήδη ομάδες πολιτών που έχουν
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα τα
οποία συγγενεύουν με τους νεοεισερχόμενους
πρόσφυγες (!). 

Αυτού του είδους οι ισχυρισμοί αποτελούν

τον πιο κλασικό ορισμό της ισλαμοφοβίας, διό-
τι δεν χωράει αμφιβολία ότι αυτό που εννοούν
οι  δήμαρχοι είναι η μουσουλμανική θρησκεία.
Αραγε  οι κ.κ. Δήμαρχοι επιθυμούν μια φυλετι-
κά και θρησκευτικά καθαρή Ελλάδα, και γι’ αυ-
τό θεωρούν «παραφωνία» την ύπαρξη Τούρ-
κων Μουσουλμάνων στη Θράκη, που τους ανέ-
χονται υπό τον όρο να μην υπερβούν ένα συγ-
κεκριμένο πληθυσμιακό όριο;

Προπαγάνδα

Είναι επίσης πρόβλημα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στην
περιοχή της Θράκης έχει δώσει χώρο στους
ΑΝ.ΕΛ, των οποίων ο μουσουλμάνος βουλευ-
τής Ιρφάν Μεχμέτ Αλί ζητούσε από τον εισαγ-
γελέα, μετά την ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ, να
παρέμβει και να μας καλέσει για απολογία.
Τους ενοχλεί που λέμε τα πράγματα με το
όνομά τους και που καταγγέλλουμε τις συνδέ-
σεις της εθνοφασιστικής προπαγάνδας με την
Χρυσή Αυγή και τους θύλακές της μέσα στο
στρατό.

Δυστυχώς από την μεριά του βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Χουσεΐν Ζεϊμπέκ μπορεί να καταδικά-
ζονται στα λόγια αυτές οι προκλήσεις, αλλά
στην πράξη γίνεται μια καθαρή προσπάθεια να
κουκουλωθούν οι αντιδράσεις. Αλλοι, όπως ο
Σιδηρόπουλος στο Xanthipress, χρησιμοποιών-
τας τη φρασεολογία για τα δύο άκρα που τσα-
κώνονται, έβαλαν την ΚΕΕΡΦΑ στο ίδιο καζάνι
με του χρυσαυγίτες,  εξομοιώνοντας τις ισλα-
μοφοβικές εθνοφασιστικές προκλήσεις με διά-
φορες  φωνές αντίστασης που ακούγονται δι-
καίως από τη μειονότητα.

Η μαζική αντιφασιστική συγκέντρωση στις
20 Απρίλη την πρώτη μέρα της δίκης της Χ.Α.
ήταν μια πρώτη απάντηση στις προκλήσεις.
Σαν ΚΕΕΡΦΑ, σαν ΑΝΤΑΡΣΥΑ και σαν ΣΕΚ θα
συνεχίσουμε να δίνουμε την μάχη ενάντια στη
ρατσιστική ισλαμοφοβική υστερία και ενάντια
στις εθνικιστικές και φασιστικές προκλήσεις.
Δεν θα σταματήσουμε αφού ξέρουμε πως Έλ-
ληνες και Τούρκοι εργάτες δεν έχουν να χωρί-
σουν τίποτα παρά να παλέψουν ενωμένοι
ενάντια στον εθνικισμό, το ρατσισμό, την ισλα-
μοφοβία και τον φασισμό.

Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Σ
ειρά εκδηλώσεων σχετικά με
το χρέος οργανώνονται πα-
νελλαδικά ανοίγοντας την

αναγκαία συζήτηση ενάντια στους
εκβιασμούς των δανειστών.

Πολλοί εργαζόμενοι παρακολού-
θησαν την Κυριακή 26/4 την ανοιχτή
εκδήλωση-συζήτηση που οργάνωσε
η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. Πέλλας στο Εργατι-
κό Κέντρο Γιαννιτσών με θέμα τη
διαγραφή του χρέους. Πρώτος πήρε
το λόγο ο Θοδωρής Βουρεκάς, από
την πρωτοβουλία «Διαγραφή Χρέ-
ους Τώρα»,  που ανέλυσε διεξοδικά
τον τρόπο με τον οποίο δημιουργή-
θηκε το δημόσιο χρέος τόσο παγκό-
σμια όσο και στην Ελλάδα. 

Στη συνέχεια ο Μπάμπης Κου-
ρουνδής, μέλος του ΠΣΟ της ΑΝ-

ΤΑΡΣΥΑ, τόνισε ότι για να σπάσουν
το φαύλο κύκλο των Μνημονίων οι
εργαζόμενοι πρέπει να ξεδιπλώσουν
βήμα-βήμα ένα αντικαπιταλιστικό
σχέδιο, σε σύγκρουση με τους μη-
χανισμούς εποπτείας της Ευρωζώ-
νης και της ΕΕ. Ο Παύλος Αντωνό-
πουλος, μέλος της ΕΕ της ΑΔΕΔΥ,
ανέφερε τις αρνητικές απαντήσεις
των υπουργείων στα αιτήματα των
δημοσίων υπαλλήλων με πρόσχημα
ότι «δεν υπάρχουν λεφτά» και υπο-
στήριξε ότι εάν η ρήξη δεν γίνει από
την πλευρά του λαού θα γίνει από
τους δανειστές με βάση τους δικούς
τους όρους. 

Εκδήλωση με θέμα τις εργατικές

και λαϊκές ανάγκες στη μέγγενη του
χρέους, της Ε.Ε. και του Ευρώ
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή
24/4 από την τοπική επιτροπή της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ Ιλίου-Πετρούπολης-
Αγίων Αναργύρων. Την εκδήλωση
παρακολούθησαν περίπου 40 άτομα
από την γειτονιά, ενώ στο τέλος της
εκδήλωσης όλοι ανανεώσαμε το
ραντεβού μας στην Πρωτομαγιάτικη
απεργία στο Μουσείο”, εξήγησε
στην Ε.Α. η Κατερίνα Πατρικίου. 

Εκδήλωση της ΤΕ 4ου Διαμερί-
σματος Αθήνας έγινε και στον Κολω-
νό με ομιλητές τους Γιάννη Σηφακά-
κη και Τάκη Τσίτσο από την ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τον Νίκο Βασιλόπου-

λο από το Συντονιστικό της Τοπικής. 

Νάουσα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον και μεγάλη
συμμετοχή με 50 άτομα είχε η εκδή-
λωση που διοργάνωσε η Ανεξάρτη-
τη Πρωτοβουλία Νάουσας στην πό-
λη με ομιλητές τον Πάνο Γκαργκάνα
από την Εργατική Αλληλεγγύη και
τον Ανέστη Ταρπάγκο από τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ.

“Ο Πάνος Γκαργκάνας μίλησε για
το πώς δημιουργήθηκε το χρέος
από την δεκαετία του '80 και μετά, τι
σήμαναν τα θαλασσοδάνεια και πώς
φτάσαμε σήμερα στο να έχουμε ένα
μη βιώσιμο χρέος που δεν μπορεί

και δεν πρέπει να αποπληρωθεί. Τό-
νισε πως είναι λάθος η χρησιμοποί-
ηση των αποθεματικών για την απο-
πληρωμή τοκοχρεολυσίων.

Ο Α. Ταρπάγκος αφού έκανε μια
οικονομική ανάλυση για την κρίση
και το χρέος εξήγησε πως δυστυ-
χώς υπάρχει ο κίνδυνος του συμβι-
βασμού από την μεριά της κυβέρνη-
σης, τονίζοντας πως οι εργαζόμενοι
δεν πρέπει να επιτρέψουν να περά-
σει μια ακόμα μνημονιακή συνέχεια.
Από κάτω έγιναν ερωτήσεις για το
πώς μπορούμε να προχωρήσουμε
στη ρήξη με το ευρώ και ποια είναι η
προοπτική μετά. Από την μεριά της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ τοποθέτηση έκανε ο
Γιάννης Κούτρας, γιατρός”, ανέφερε
στην Ε.Α. η Φύλλια Πολίτη.

ΘΡΑΚΗ Οι φασιστικές προκλήσεις δεν θα περάσουν

Εκδηλώσεις για το χρέος

Από μαζική αντιφασιστική συγκέντρωση τον Απρίλη του 2013 στη Ξάνθη



Α
υτό το βιβλίο είναι πολύτιμο
για όσους και όσες θέλουν να
μελετήσουν την ιστορία του

φασισμού. Είναι γραμμένο από έναν
πολιτικό επιστήμονα και ιστορικό
που έχει συμβάλει με τις έρευνές
του σε αυτή την προσπάθεια ήδη
από τις αρχές της δεκαετίας του
’70, σε μια περίοδο που έμοιαζε ότι
αυτή η ενασχόληση αφορά αποκλει-
στικά το παρελθόν, όχι το παρόν. 

Όταν το 1972 ο Ρόμπερτ Όουεν
Πάξτον δημοσίευσε το βιβλίο του
για το δωσιλογικό καθεστώς του Βι-
σί στην Γαλλία στη διάρκεια του
Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου,
προκάλεσε την κατακραυγή ιστορι-
κών, πολιτικών και ΜΜΕ. Αναδείκνυε
με ακλόνητα στοιχεία την προθυμία
με την οποία ο γαλλικός κρατικός
μηχανισμός, η κυβέρνηση που είχε
έδρα την κωμόπολη του Βισί ήταν η
νόμιμη κεφαλή του, συνεργάστηκε
με τους ναζί. 

Η μελέτη του Πάξτον ήταν «αιρετι-
κή» και ενοχλητική γιατί συγκρουό-
ταν με δυο μύθους. Ότι το Βισί έκανε
«παθητική αντίσταση», προστατεύον-
τας τον πληθυσμό από τις χειρότε-
ρες πλευρές της ναζιστικής κατοχής
και ότι ήταν ένα περιθωριακό φαινό-
μενο που αφορούσε μια χούφτα προ-
δοτών. Όμως το καθεστώς του Βισί
σηματοδοτούσε την επικράτηση ενός
ισχυρού γαλλικού φασισμού; Αυτό το
ερώτημα μας φέρνει στην «Ανατομία
του Φασισμού» που πρωτοκυκλοφό-
ρησε στα αγγλικά το 2004 (στα ελλη-
νικά κυκλοφόρησε το 2006). 

Το βασικό πλεονέκτημα της μεθό-
δου του Πάξτον είναι η επιμονή να
εξεταστεί ο φασισμός με βάση «πε-
ρισσότερο τις πράξεις παρά τα λό-
για» του. Δηλαδή, περισσότερο από
το τι έκαναν τα φασιστικά κινήματα
πριν και μετά την κατάληψη της
εξουσίας παρά από την «ιδεολογία
τους, το παρδαλό μίγμα ιδεών και ει-
κόνων που προβάλλουν και άλλαζε
με ταχύτητα». 

Βία

Ο Πάξτον κάνει την παρατήρηση
ότι η δίψα για επιβολή, κυριαρχία
και βία είναι στην ουσία ο ιδεολογι-
κός πυρήνας του φασισμού: θυμίζει
τη δήλωση του Μουσολίνι «οι δημο-
κράτες του il Mondo θέλουν να μά-
θουν το πρόγραμμά μας; Ε, λοιπόν
το πρόγραμμά μας είναι να σπάσου-
με τα κόκκαλα των δημοκρατών του
il Mondo. Κι όσο νωρίτερα, τόσο το
καλύτερο».

Μας θυμίζει επίσης και την πρώτη
ομιλία του Χίτλερ ως καγκελάριου
της Γερμανίας το 1933 που απάντη-
σε σε όσους ρωτούσαν: «δείξε μας
τις λεπτομέρειες του προγράμματός

σου: ποτέ δεν δέχτηκα να βγω
μπροστά σε αυτόν τον Volk και να
του δώσω φτηνές υποσχέσεις». 

Ένας λόγος που είναι σωστή αυτή
η επικέντρωση, έχει να κάνει και με
τις απόψεις που ακούγονται ξανά
σήμερα και αποδίδουν στον φασισμό
«αντικαπιταλιστική» ιδεολογία με βά-
ση τις ρητορικές εξάρσεις των φασι-
στών ηγετών ή τις αναφορές διανο-
ουμένων που είχαν ώς αναφορά
τους κάποια φασιστικά κινήματα. Εί-
ναι η αγαπημένη μέθοδος όσων φο-
βερίζουν ότι η πάλη ενάντια στον κα-
πιταλισμό ανοίγει την πόρτα στους
φασίστες ή είναι απλά το «άλλο
άκρο» τους. Ο Πάξτον επισημαίνει:

Ρητορεία

«Ωστόσο ακόμα και στην πιο
ακραία της μορφή, η αντικαπιταλιστι-
κή ρητορεία των φασιστών ήταν επι-
λεκτική. Όταν αποδοκίμαζαν την
αστική τάξη το έκαναν γιατί ήταν πο-
λύ υποτονική και ατομιστική για να
ενδυναμώσει ένα έθνος κι όχι επειδή
έκλεβε από τους εργάτες την υπερα-
ξία της εργασίας τους. Στον καπιτα-
λισμό έστρεψαν την κριτική τους όχι
στην εκμετάλλευση που ασκούσε αλ-
λά για τον υλισμό του, για την αδια-
φορία του απέναντι στο έθνος, για
την ανικανότητά του να συγκινήσει
τις ψυχές των απλών ανθρώπων… 

Μόλις τα φασιστικά καθεστώτα
ανέβαιναν στην εξουσία, δήμευαν
τις περιουσίες μόνο των πολιτικών
τους αντιπάλων, των ξένων ή των
Εβραίων. Κανένα τους δεν άλλαξε
την κοινωνική ιεραρχία, πέρα από το
ότι προώθησαν κάποιους τυχοδιώ-
κτες σε ανώτερα αξιώματα. Το πε-
ρισσότερο που έκαναν ήταν να αντι-
καταστήσουν τις δυνάμεις της αγο-
ράς με την κρατική οικονομική δια-
χείριση, όμως μέσα στον κυκεώνα
της Μεγάλης Οικονομικής Ύφεσης
οι περισσότεροι επιχειρηματίες εί-
δαν αρχικά ευνοϊκά αυτό το μέτρο». 

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Πάξτον
αγνοεί ή περιφρονεί το ρόλο των
ιδεών γενικά ή στην ανάπτυξη των
φασιστικών κινημάτων συγκεκριμέ-
να. Όμως, μας καλεί να τα αντιμετω-
πίσουμε ιστορικά, στην εξέλιξή
τους. Ο ίδιος προτείνει την εξέταση
του φασισμού σε πέντε στάδια: α. τη
δημιουργία των κινημάτων β. την
εδραίωσή τους στο πολιτικό σύστη-
μα γ. την κατάκτηση της εξουσίας δ.
την άσκηση της εξουσίας ε. την «μα-
κρά περίοδο κατά την οποία το φα-
σιστικό καθεστώς επιλέγει ή τη ριζο-
σπαστική αλλαγή ή την εντροπία.
Παρόλο που κάθε στάδιο αποτελεί
προϋπόθεση για το επόμενο, κανείς
δεν περιμένει από ένα φασιστικό κί-
νημα να πληροί και τα πέντε ή έστω

να κινείται προς μία μόνο
κατεύθυνση». 

Το βιβλίο εξετάζει από
αυτή την άποψη τους «επι-
τυχημένους» φασισμούς,
που έφτασαν να πάρουν την
εξουσία στην Ιταλία και τη
Γερμανία αλλά και μια σειρά
«αποτυχημένους». Ένα πα-
ράδειγμα είναι ο γαλλικός
φασισμός που παρά τη δυ-
ναμική της αντισημίτικης και
«ακτιβίστικης» γαλλικής
ακροδεξιάς στη δεκαετία
του ’30 απέτυχε να εδραι-
ωθεί στο πολιτικό σκηνικό
γιατί «η Τρίτη Δημοκρατία
παρ�όλους τους κλυδωνι-
σμούς της, δεν βρέθηκε πο-
τέ σε αδιέξοδο, ούτε παρέ-
λυσε εντελώς. Οι συντηρη-
τικοί δεν ένιωσαν έντονη
απειλή κατά τη δεκαετία του
’30, έτσι ώστε να χρειαστεί
να στραφούν για βοήθεια
στους φασίστες». Επίσης οι
περισσότεροι φυρερίσκοι
των γάλλων φασιστών προ-
τίμησαν την «αδιάλλακτη
δογματική ‘καθαρότητα’ πα-
ρά να αρχίσουν να συναλ-
λάσονται με τους συντηρητικούς,
κάτι που εφάρμοσαν ο Χίτλερ και ο
Μουσολίνι». 

Ελίτ

Πράγματι, η επικράτηση του φασι-
στικού τέρατος στην Ιταλία και τη
Γερμανία δεν θα ήταν δυνατή χωρίς
την έγκριση και συνενοχή αυτών
που ο Πάξτον ονομάζει «ελίτ» – στην
πραγματικότητα της άρχουσας τά-
ξης των καπιταλιστών και τους πολι-
τικούς της – «φοβισμένους συντηρη-
τικούς» και «πρώην φιλελεύθερους».
Οπότε, τι σχέση έχει ο φασισμός με
τον καπιταλισμό σύμφωνα με τον
συγγραφέα;

Ο Πάξτον σωστά απορρίπτει τον
ορισμό που είχε δώσει «η σταλινική
Τρίτη Διεθνής» σύμφωνα με τον
οποίο ο φασισμός είναι το «εργα-
λείο» κάποιων μερίδων του κεφαλαί-
ου. Ο φασισμός δεν είναι κατα-
σκεύασμα, είναι ένα μαζικό αντιδρα-
στικό κίνημα (όταν πιάνει ρίζες).
Όμως, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός

ότι η μήτρα που αναπτύσσονται τέ-
τοια κινήματα είναι η καπιταλιστική
κοινωνία, με τις εκμεταλλευτικές
σχέσεις της, το κράτος και τις κυ-
ρίαρχες ιδέες που τα προστα-
τεύουν. Ο Πάξτον αποτυπώνει την
ουσία της εξουσίας του όταν γράφει
ότι πρόκειται για: «δικτατορία ενάν-
τια στην Αριστερά εν μέσω λαϊκού
ενθουσιασμού». 

Υποστηρίζει ότι αυτό το ενδεχόμε-
νο βρισκόταν έξω από την οπτική
του μαρξισμού στα τέλη του 19ου
αιώνα, όταν ο Ένγκελς έγραφε το
1895 ότι το γενικό εκλογικό δικαίω-
μα θα γίνει ένα ακαταμάχητο όπλο
για την νίκη του σοσιαλισμού, ότι ο
«χρόνος και τα νούμερα» είναι με τη
μεριά μας. Ο Πάξτον είναι άδικος
απέναντι στον Ένγκελς. Όταν στη
συνέχεια του βιβλίου παρουσιάζει κι-
νήματα προδρομικά του φασισμού,
όπως αυτό γύρω από το στρατηγό
Μπουλανζέ στη Γαλλία του 1880 δεν
αναφέρει ότι ο Ενγκελς έκανε κάποι-
ες πολύ οξυδερκείς αναλύσεις για
τον χαρακτήρα του και έδωσε πολύ

σοφές συμβουλές στην
γαλλική αριστερά για
την αντιμετωπισή του
που και σήμερα διατη-
ρούν τη φρεσκάδα
τους. 

Όμως, παρόλες αυτές
τις προβληματικές κριτι-
κές στο μαρξισμό, το βι-
βλίο του Πάξτον εξακο-
λουθεί να είναι σκάλες
ανώτερο από κάμποσες
αναλύσεις του φασιστι-
κού φαινομένου που πα-
ριστάνουν τις μαρξιστι-
κές. Και οι προειδοποι-
ήσεις του για το σήμερα
είναι πολύτιμες επίσης.
Προς το τέλος του βι-
βλίου γράφει ότι:

«Ένα νέο φασιστικό
καθεστώς οπωσδήποτε
θα δαιμονοποιούσε κά-
ποιον εχθρό εσωτερικό
και εξωτερικό, ο εχθρός
αυτός όμως δεν θα
ήταν απαραιτήτως οι
Εβραίοι. Ενας αυθεντι-
κά λαϊκός αμερικάνικος
φασισμός θα ήταν θεο-
σεβής, θα στρεφόταν

κατά των μαύρων και, από την 11η
Σεπτεμβρίου 2001 και μετά, θα
στρεφόταν κατά των ισλαμιστών·
στη Δυτική Ευρώπη θα ήταν κοσμι-
κός και, στην παρούσα περίοδο, θα
στρεφόταν πιθανότατα κατά των ισ-
λαμιστών παρά κατά των Εβραίων·
στη Ρωσία και στην Ανατολική Ευ-
ρώπη θα ήταν θεοσεβής, Σλαβόφι-
λος, κατά των Εβραίων και κατά των
Δυτικών».

«Δεν υπάρχει ενδυματολογικό
τεστ για το φασισμό» είναι ένα από
τα συμπεράσματά του. Στην Ελλάδα
του 2015 αυτή η διαπίστωση μπορεί
να μοιάζει περιττή, όταν παλεύουμε
ενάντια στα «τάγματα εφόδου» της
ναζιστικής συμμορίας της Χ.Α.
Όμως, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη για
όλο το αντιφασιστικό κίνημα στην
Ευρώπη και για όσους/ες θέλουν να
κατανοήσουν την ουσία του φασι-
σμού για να τον τσακίσουν πιο απο-
τελεσματικά. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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“Η Ανατομία του Φασισμού”

σελ.20 εργατικη αλληλεγγυη

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

Τα βιβλία είναι όπλα



Νο 1171, 29 Απρίλη 2015 Δραστηριότητες

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 
Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Ρατσισμός και ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια : Θένια Ασλανίδη

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Χρώματα 8μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Είμαστε όλοι Charlie Hebdo;
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ 1968 (Θησέως 
& Αγ. Πάντων, στη στοά) 7.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5  
Ενάντια στην Ευρώπη φρούριο
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Πλάτωνας 
(Πλάτωνος & Τριπόλεως 61) 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Σπιρτόκουτο 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ - ΘΗΣΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 Πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά – 
Εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Oι εξελίξεις στην Ουκρανία 
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Γιώργος Κορωγόνας

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Dreamer 7μμ
Η μάχη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του ΟΛΠ
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 δημαρχείο 7μμ
Το ενιαίο μέτωπο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΒΟΛΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 
Θόλος (Πανεπιστήμιο) 3μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 
Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 7.30μμ
Ισπανία ‘36
Ομιλητής: Ευκλείδης Μακρόγλου

ΚΑΜΑΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Ποέτα 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, 
οι εργάτες στους δρόμους
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 Στοά Σάρκα,
Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλήτρια: Παναγιώτα Ερωτοκρίτου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Ισπανία ‘36
Ομιλήτρια: Αλίκη Τολίδου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Θεοχάρης Παπαδόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5
Γαλλία ‘36
Ομιλήτρια: Πόπη Τσέλιου

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 Κίνημα στην Πόλη 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Σύλβια Κατρινάκη
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Κατερίνα Σεβαστάκη

ΙΛΙΣΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Munches 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 Εκτός των Τειχών 7.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Τι είναι ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Τι είναι ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Χρήστος Κιούπης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
• ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 καφέ Τσίου 7.30μμ
Το Κομμουνιστικό Μανιφέστο 
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
• ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Δημήτρης Λυγίζος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Τσίου 8μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Θράσος Τζιάρας
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 
Η εργατική τάξη σήμερα
Ομιλητής: Τάσος Καρασαχινίδης

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Ισπανία 1936
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 Γρηγόρης (πλ.Ηρώων) 6μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Γιώργος Καράμπελας

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 Στέκι Δράση 
για μια άλλη Πόλη 6μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά 
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 
Τι είναι σεξισμός και πώς παλεύεται
Ομιλήτρια: Ρούλα Σουντουλίδου

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Blue 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 
Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία 
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 White Rabbit (υπόγειο) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 ΕΛΜΕ (Γκράβα) 7μμ
Οι μετανάστες είναι καλοδεχούμενοι
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΒΥΡΩΝΑΣ
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Street Food HOT DOG
( Xρεμωνίδου 57) 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5 
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Quiz 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Δημήτρης Αξαμπανόπουλος

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Ειρήνη Δρακούλη
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5
Ισπανία του ‘36
Ομιλήτρια: Μελίνα Παπαγεωργίου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Τριώτα 7μμ
Η χούντα του ’67 και η αντίσταση
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολογά

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 ΕΡΑ 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Πέτρος Πομόνης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η εργατική Πρωτομαγιά
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΞΑΝΘΗ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Τι φέρνει η ποσοτική χαλάρωση;
Ομιλητής: Γιάννης Πατζανακίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Καλοδεχούμενοι όλοι οι μετανάστες
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΠΑΤΡΑ
• ΠΕΜΠΤΗ 30/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ισπανία του ‘36
Ομιλητής: Χρήστος Κωστόπουλος
• ΠΕΜΠΤΗ 7/5
Κράτος και επανάσταση
Ομιλήτρια: Βερονίκη Αμτζοπούλου

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 Στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Άλε Κρήτη

Στις σχολές

Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες – Η
μάχη ενάντια στην Ευρώπη-φρούριο
των μνημονίων και του ρατσισμού

ΑΘΕ (Επίκεντρο) ΠΑΤΡΑ 
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5 1μμ
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΠΕΙ 
ΤΡΙΤΗ 5/5 αίθουσα εκδηλώσεων 2μμ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/5 αμφιθέατρο ΣΑΕΤ 1.30μμ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/5 αίθουσα Β’ έτους 1μμ
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου

ΠΑΝΤΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 κυλικείο 3μμ
Μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος;
Ομιλητής: Θωμάς Παπανικολάου

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 4/5 αίθουσα Α011 1.30μμ
Γιατί ο μαρξισμός;

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4
ΜΕΤΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ 7.15πμ
ΜΕΤΡΟ ΑΓ.ΑΝΤΩΝΗΣ 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 7.30πμ

ΠΕΜΠΤΗ 30/4
ΜΕΤΡΟ ΑΙΓΑΛΕΩ 7.30πμ
ΜΕΤΡΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ 7πμ
ΜΕΤΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 3.30μμ
ΜΕΤΡΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΕΙΟ 3.30μμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ  Σκλαβενίτης 6μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 6μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλ. Δημαρχείου 6.30μμ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/5
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 12.30μ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρoμος Μικράς Ασίας 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 12μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 12μ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ  
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11.30πμ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ πλ. Πατριάρχου 12.30μ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 12πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλατεία 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 12μ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 12μ 
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Λαϊκή Πανόρμου 12μ
ΚΥΨΕΛΗ πλατεία – Γερμανός 12μ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ πλατεία 11.30πμ Everest
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος Εθν. Αντίστασης 12μ
ΑΛΙΜΟΣ Θουκιδίου 11πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11.30πμ 
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 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

Εξορμήσεις
Μαρξιστικά Φόρουμ
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Εκδηλώσεις ΕΑΑΚ

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
Φεστιβάλ ΜΑΡΚΣ - ΕΑΑΚ
ΠΕΜΠΤΗ 30/4 προαύλιο 6μμ
700 νεκροί πρόσφυγες – 
Ενάντια στο σφαγείο της Ε.Ε. 
Ομιλητές: Κατερίνα Θωίδου,
Ζάχος Χριστοδουλόπουλος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5 6μμ
Βιομηχανικοί Εργάτες του Κόσμου – 
Το εργατικό κίνημα σήμερα
Ομιλητές: Τάσος Αναστασιάδης, 
Δημήτρης Τσίτκανος

ΑΣΚΤ 
Εκδήλωση ΑΡΚΑΣ ΕΑΑΚ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/5 
Το φοιτητικό κίνημα και οι εξελίξεις

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/5 Αστεροσκοπείο 2μμ
Ρεμπέτικο γλέντι οικονομικής ενίσχυσης

ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
Τ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 29/4 
Στέκι Γεωπόνων (Παπάθιο) 7μμ
Συνέλευση

Τ.Ε ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ -
ΨΥΧΙΚΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ 7/5 
Κεντρική πλατεία Χαλανδρίου, 7μμ
Ανοιχτή Εκδήλωση 
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, 
Λεωνίδας Βατικιώτης, Δημήτρης
Μπελαντής, Δημήτρης Σαραφια-
νός, Σταύρος Χατζόπουλος
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Ο
ι άρχοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
δυσφορούν έντονα εξαιτίας των “ενο-
χλητικών Ελλήνων”. Σύμφωνα με τους

Financial Times, η σύνοδος των υπουργών Οι-
κονομικών της Ευρωζώνης, το λεγόμενο και
Eurogroup, τους βρήκε την περασμένη Παρα-
σκευή σε έξαλλη κατάσταση να «κατηγορούν
με θυμό τον Έλληνα ομόλογό τους ότι υπανα-
χώρησε σε σχέση με τις δεσμεύσεις του κα-
θώς και ότι απέτυχε να αντιληφθεί τις βαθιές
διαφορές που ακόμη τους χωρίζουν» .

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Αυτό το απόσπασμα είναι από τα τελευταία
μιας πλημμυρίδας άρθρων που στοχοποιούν
την λίγων μηνών κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Με
εχθρικό ύφος περιγράφονται τα προφίλ αρι-
στερών υπουργών, ειδικά του Παναγιώτη Λα-
φαζάνη. Οι υπαινιγμοί φτάνουν μέχρι ότι ο
ΣΥΡΙΖΑ δείχνει ανεκτικότητα έναντι της τρο-
μοκρατίας.  

Στο χειρότερο σημείο έφτασε το άρθρο του
Κρις Τζάιλς με τίτλο «Πώς να αντιμετωπίσουμε
ένα προβληματικό παιδί σαν την Ελλάδα». Ο
Τζάιλς φαίνεται πως είναι ο αρχηγός της φρά-
ξιας των οπαδών της λιτότητας εντός των Fi-
nancial Times. Ήταν ο συγγραφέας της αδέ-
ξιας προσπάθειας να απαξιωθούν τα στοιχεία
που χρησιμοποίησε ο Τομά Πικετί για να κατα-
δείξει την διευρυνόμενη οικονομική ανισότητα

στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο. 
Ο Τζάιλς συνόψισε τη διάθεση όσων συμμε-

τείχαν στη συνάντηση του ΔΝΤ που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον ως εξής: «Κα-
νείς δεν έχει κατανόηση για τη συμπεριφορά
της Ελλάδας, η οποία αποφεύγει τις ουσια-
στικές συζητήσεις μετά το περίγραμμα συμ-
φωνίας του Φεβρουαρίου. Την αποκαλούν
παιδαριώδη συμπεριφορά. Πολλοί είναι αυτοί,
που σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, λένε πως οι ελ-
ληνικές αρχές συμπεριφέρονται σαν μικρό
παιδί που κάνει πείσματα».  

Αυτού του είδους η πατερναλιστική και αλλα-
ζονική στάση, στα όρια του ρατσισμού, μας δί-
νει μια εξήγηση γιατί ο κόσμος εξεγείρεται, τό-
σο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη, ενάντια στην Ε.Ε. και τις πολιτικές και οικο-
νομικές ελίτ που έχουν επιβάλλει τη λιτότητα.

Η αντιδημοκρατική αυτή λογική είχε ανα-
δειχθεί και σε ένα άλλο άρθρο νωρίτερα:
«Πολλοί αξιωματούχοι (της ΕΕ) – συμπερι-
λαμβανομένων και κάποιων υπουργών Οικο-
νομικών της Ευρωζώνης – υποστηρίζουν κατ’
ιδίαν, ότι μόνο αν ο Αλέξης Τσίπρας αποφα-
σίσει να εγκαταλείψει την άκρα αριστερά του
ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί μια νέα συμφωνία να κατα-
στεί εφικτή». «Η ιδέα είναι ο κύριος Τσίπρας
να φτιάξει μια νέα συμμαχία με το παραδο-
σιακό κεντροαριστερό ελληνικό κόμμα ΠΑ-

ΣΟΚ και  το Ποτάμι, ένα κεντροαριστερό κόμ-
μα, που συμμετείχε για πρώτη φορά σε εκλο-
γές τον Ιανουάριο».

Απύθμενη
Σου φεύγει το μυαλό από την απύθμενη ηλι-

θιότητα αυτών των παραινέσεων. Ο Τσίπρας,
που είδε το κόμμα του να ανεβαίνει από το 3
στο 36 τοις εκατό, θα έπρεπε – κατ’ εντολή
των Βρυξελλών, του Βερολίνου και της Φρανκ-
φούρτης – να τα χαραμίσει όλα για να κάνει
συμμαχία με μια χούφτα ηττημένα ρετάλια.

Η τακτική που ακολουθεί η κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ έχει τη συλλογιστική της. Η συμφω-
νία που υπέγραψε το Φλεβάρη ο Έλληνας
υπουργός Οικονομικών Γιάνης Βαρουφάκης,
δεσμεύει την κυβέρνηση να συνεχίσει τις
συμφωνίες των προηγούμενων κυβερνήσεων
–να υλοποιήσει τις νεοφιλελεύθερες «μεταρ-
ρυθμίσεις» και να συνεχίσει να πληρώνει το
χρέος με την ελπίδα ότι θα εξασφαλίσει τη
ροή χρημάτων, κυρίως από την ΕΚΤ προς το
ελληνικό τραπεζικό σύστημα.

Το πρόβλημα είναι ότι η συμφωνία αυτή
συνεπάγεται τη συνέχιση της λιτότητας και
την εγκατάλειψη των γνήσιων μεταρρυθμίσε-
ων που ο ΣΥΡΙΖΑ υποσχέθηκε όσο ήταν στην
αντιπολίτευση. Φυσικά ο Τσίπρας και ο Βα-
ρουφάκης δεν πρόκειται να το παραδεχτούν

αυτό. Οι ατελείωτες διαλέξεις σχετικά με την
ηλιθιότητα της λιτότητας που δίνουν σε κάθε
ευκαιρία μπορεί να ερεθίζουν το Eurogroup,
αλλά ρίχνουν στάχτη στα μάτια όλων.

Εν τω μεταξύ σταδιακά και επώδυνα, η κυ-
βέρνηση μαζεύει τα λεφτά για να ξεπληρώσει
το ΔΝΤ, την ΕΚΤ και τα άλλα όρνεα, στραγγί-
ζοντας τους πόρους από τον ήδη στεγνό δη-
μόσιο τομέα. Η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού
του Πειραιά προχωράει κανονικά, ακόμη και
αν κατά την παραλαβή της κυβέρνησης ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είπε ότι θα την σταματήσει.

Ακόμα χειρότερα, την τελευταία εβδομάδα
προέκυψε ότι ο δεξιός υπουργός Άμυνας, Πά-
νος Καμμένος, πήρε άδεια να υπογράψει συμ-
φωνία 500 εκατομμυρίων δολαρίων ώστε να
αναβαθμίσει πέντε αεροσκάφη θαλάσσιας περι-
πολίας, τύπου P – 38 Οράιον. Είναι η μεγαλύτε-
ρη στρατιωτική προμήθεια από το 2006, η
οποία θα επιτρέψει στο ναυτικό να κυνηγάει πιο
αποτελεσματικά τους παράνομους μετανάστες.

Ο Τσίπρας είναι αποφασισμένος να δείξει
στους «θεσμούς» -έτσι αποκαλούν τώρα τους
εαυτούς τους το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή- ότι είναι σε θέση να τους δώσει αυ-
τά που απαιτούν. Υπάρχουν φήμες ότι ίσως
είναι πρόθυμος να θυσιάσει το Βαρουφάκη.

Φαίνεται ότι ο Τσίπρας ελπίζει να ανταμει-
φθεί με μια κάποια χαλάρωση της λιτότητας
με αυτό τον τρόπο. Αυτή η στρατηγική όμως
σημαίνει ότι τα βάσανα του απλού κόσμου
στην Ελλάδα θα συνεχιστούν.

H ηλιθιότητα των “θεσμών”

Σ
αρωτική νίκη των δυνάμεων
της ειρήνης, της συνεργασίας
και της συμφιλίωσης ήταν το

αποτέλεσμα των εκλογών στην βό-
ρεια Κύπρο την περασμένη Κυριακή.
Ο Μουσταφά Ακιντζί εκλέχθηκε νέος
προέδρος των τουρκοκυπρίων με
συντριπτική πλειοψηφία εξασφαλί-
ζοντας 60,5% έναντι 39,5% του Ντερ-
βίς Έρογλου που ήταν μέχρι σήμερα
πρόεδρος και αντιπροσωπεύει την
συντηρητική και εθνικιστική δεξιά. 

Ο Ακιντζί που κατέβηκε σαν ανε-
ξάρτητος υποψήφιος και υποστηρί-
χτηκε από τα τρία κόμματα της αρι-
στεράς (το Σοσιαλδημοκρατικό, το
Τουρκικό Ρεπουπλικανικό και το Κόμ-
μα Ενωμένη Κύπρος) στήριξε την
προεκλογική του εκστρατεία κυρίως
στο κυπριακό και την προοπτική για
μια συμφωνία μέσα από τις διαπραγ-
ματεύσεις. Υποσχέθηκε ότι θα παρα-
χωρήσει την Αμμόχωστο σαν μέρος
ενός πακέτου μέτρων επαναπροσέγ-
γισης, κάτι που πρώτη φορά δηλώνε-
ται από ηγέτη των τουρκοκυπρίων.

Σκάνδαλα
Σε μια περίοδο που η οικονομική

κρίση, η διαφθορά και τα σκάνδαλα
συγκλονίζουν την τουρκοκυπριακή
κοινότητα, ο Ακιντζί που προέρχεται
από φτωχή εργατική οικογένεια,
χωρίς οικογενειακούς δεσμούς με
τα μεγάλα δικηγορικά γραφεία, τους
τραπεζίτες και γενικά το τουρκοκυ-
πριακό και τουρκικό κατεστημένο
κατάφερε να εκφράσει την συντρι-
πτική πλειοψηφία των τουρκοκυ-
πρίων. Σημαντικό ρόλο στην εκλογή

του έπαιξε και το γεγονός ότι διετέ-
λεσε δήμαρχος του τουρκοκυπρια-
κού τομέα της Λευκωσίας από το
1976 μέχρι το 1990 και έπαιξε καθο-
ριστικό ρόλο στο να υπάρξει συμ-
φωνία με τον ελληνοκύπριο δήμαρ-
χο της Λευκωσίας για το Ενιαίο Απο-
χετευτικό σύστημα και το Ενιαίο
Ρυθμιστικό Σχέδιο Λευκωσίας. Στο
παρελθόν ήλθε σε ρήξη με την πολι-
τική της Άγκυρας στο Κυπριακό και
την προσπάθειά της να επιβάλλει
μέτρα στους τουρκοκύπριους.

Στο ίδιο μοτίβο κινήθηκαν και οι
δηλώσεις του αμέσως μετά την
εκλογή του. Μιλώντας σε χιλιάδες

υποστηριχτές του που πανηγύριζαν
έξαλλα στην πλατεία Ινονού είπε:
«Βιώσαμε βαθύ πόνο στο παρελθόν.
Δεν υποφέραμε μόνο εμείς αλλά και
οι ελληνοκύπριοι. Είναι καιρός να
επουλώσουμε τις πληγές και να κτί-
σουμε μαζί ένα ειρηνικό μέλλον».

Βασικά συνθήματα
Για τις σχέσεις του με την Τουρκία

δήλωσε ότι δεν θα επιδιώξει σύγ-
κρουση αλλά δεν θα είναι υποτελής
ούτε στην Άγκυρα ούτε στους ελλη-
νοκύπριους επαναλαμβάνοντας ου-
σιαστικά ένα από τα βασικά συνθή-
ματα των μεγάλων εργατικών διαδη-

λώσεων των τουρκοκυπρίων το 2011. 
Ο εκλογικός θρίαμβος του Ακιντζί

καταγράφει μια σημαντική στροφή
στα αριστερά της τουρκοκυπριακής
κοινότητας. Τα παραδοσιακά κόμμα-
τα που εναλλάσονταν στην εξουσία,
το ακροδεξιό του Έρογλου και το
κεντροδεξιό του Σερτάρ Ντεκτάς κα-
ταποντίστηκαν αφού και τα δυο μαζί
μόλις που κατάφεραν να συγκεντρώ-
σουν τα ποσοστά που πήρε το κόμμα
Εθνικιστικής Ενότητας του Έρογλου
στις προηγούμενες βουλευτικές
εκλογές. Σημαντική καθίζηση είχε
και το Τουρκικό Ρεπουπλικάνικο κόμ-
μα που αρχικά υποστήριξε τη Σιμπέλ

Σιμπέρ αφού έχασε σχεδόν τους μι-
σούς ψηφοφόρους του και αναγκά-
στηκε στο δεύτερο γύρο να υποστη-
ρίξει τον Ακιντζί. Ένα σκηνικό γνώρι-
μο αφού το είδαμε και στην Ελλάδα.
Εξάλλου, ο ίδιος ο Ακιντζί έκανε σα-
φή αναφορά στη μεγαλειώδη νίκη
της αριστεράς στην Ελλάδα και την
εκλογή ΣΥΡΙΖΑ ενώ στην προμετωπί-
δα της καμπάνιας του ήταν η λέξη
ελπίδα. Και αυτή είναι που κυριαρχεί
σήμερα σε πολλούς ανθρώπους τό-
σο στο βορρά όσο και στο νότο.

Ανεξάρτητα από το ποιές θα είναι
τελικά οι εξελίξεις στο Κυπριακό, το
σίγουρο είναι ότι υπάρχει ένα εξαι-
ρετικό κλίμα σήμερα μέσα στους
απλούς ανθρώπους των δύο πλευ-
ρών. Η Δικοινοτική Ριζοσπαστική
Αριστερή Συνεργασία που στήριξε
την υποψηφιότητα Ακιντζί, βρέθηκε
την Κυριακή το βράδυ με τα πανό
και τις σημαίες της στην πλατεία Ινο-
νού μαζί με τους τουρκοκύπριους
συντρόφους μας. Πολύς κόσμος
μας αγκάλιασε με ενθουσιασμό. Μέ-
σα σε αυτές τις συνθήκες η ΔΡΑΣυ
μπορεί και πρέπει να παίξει ένα ση-
μαντικό ρόλο και να μετατραπεί σε
ένα πόλο συσπείρωσης της ριζο-
σπαστικής αριστεράς και στις δυο
πλευρές. Αυτός είναι και ο καλύτε-
ρος τρόπος για να μην πηγαίνουν
χαμένες αυτές οι νίκες και να δια-
ψεύδονται οι ελπίδες.

Ντίνος Αγιομαμίτης

Νίκη της Αριστεράς στη Β. Κύπρο
Πανηγυρισμοί στην πλατεία Ινονού



29 Απριλη 2015, Νο 1171Διεθνή εργατικη αλληλεγγυη σελ.23

Τ
α χαράματα του Σάββατου 25/4 ένας πολύ
δυνατός σεισμός (7,9 Ρίχτερ) χτύπησε το Νε-
πάλ. Μέχρι την στιγμή που η ΕΑ πήγαινε στο

τυπογραφείο οι νεκροί ήταν πάνω από 4.300, οι
τραυματίες είναι πάνω από 8.000, ο αριθμός των
αγνοούμενων είναι και προβλέπεται ότι θα παραμεί-
νει απροσδιόριστος, ενώ υποδομές κάθε είδους
έχουν καταστραφεί. 

Όσο περνάνε οι μέρες η κατάσταση χειροτερεύει
για τον κόσμο. Η νεπαλέζικη κυβέρνηση έχει ζητή-
σει την στήριξη της διεθνούς κοινότητας. Πολλές
χώρες έχουν ανταποκριθεί με την Ινδία, την Κίνα
και το Πακιστάν να έχουν στείλει τη σημαντικότερη
ανθρωπιστική βοήθεια και τα περισσότερα συνερ-
γεία για να βοηθήσουν στις έρευνες. 

Άλλη μια φορά όμως την παράσταση κλέβουν τα
ΜΜΕ. Ο αστικός Τύπος μιλάει για «φυσική καταστρο-
φή» ή φτάνει να χρησιμοποιεί ακραίες ηθικοπλαστι-
κές εκφράσεις περί «βιβλικής καταστροφής» και «εκ-
δίκησης της φύσης». Ανίκανα να κρύψουν τον ρατσι-
σμό τους, περνάνε στα ψιλά γράμματα το δράμα του
νεπαλέζικου λαού, για να ασχοληθούν με τους ξέ-
νους υπηκόους που βρίσκονταν στο Κατμαντού για
τις διακοπές τους ή στο Έβερεστ για αναρρίχηση.

Υποκριτές

Παραβλέπουν αυτό που δεν τους βολεύει να
προβάλουν, ότι σε κάθε «ατύχημα» ή «φυσική κατα-
στροφή», είτε πρόκειται για τον Τιτανικό, είτε για
σεισμούς, τα θύματα προέρχονται με ασύμμετρο
τρόπο από τους φτωχούς. Ειδικά σε αυτήν την πε-
ρίπτωση, η εικόνα αυτή είναι ξεκάθαρη, οι φτωχοί
πάντα μένουν στα παλιότερα σπίτια, χτισμένα χω-
ρίς θεμέλια, χωρίς τσιμέντο και χωρίς οπλισμό. Μέ-
νουν στις πιο πυκνοκατοικημένες γειτονιές, εκεί
που οι δρόμοι είναι τόσο στενοί ώστε τα οχήματα
έκτακτης ανάγκης δεν χωράνε να περάσουν, εκεί
που τα σπίτια είναι τόσο κοντά μεταξύ τους που το
ένα καταρρέει πάνω στο άλλο. Ξεχνάνε τα ΜΜΕ
της Δύσης να αναφέρουν ότι το 80% (!) των κατοί-
κων του Νεπάλ ζει με λιγότερα από 2 δολάρια τη
μέρα. Τι απίστευτοι υποκριτές… 

Παγκόσμιο ρεκόρ στην υποκρισία όμως διεκδι-
κούν με άνεση τα ελληνικά ΜΜΕ. Μένουν πιστά στο
διεθνές μοτίβο του Τύπου για το πώς παρουσιάζε-
ται η είδηση, πλειοδοτούν όμως σε κινδυνολογία,
όχι για τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τον κό-
σμο στο Νεπάλ αλλά… για τον κίνδυνο που διατρέ-
χουμε στην Ελλάδα! Έχουμε συνηθίσει στην αμε-
τροέπεια και στην κινδυνολογία από τη μονταζιέρα
της ΝΔ και του Μουρούτη, αλλά σε όλα τα πράγμα-
τα πρέπει να υπάρχει και ένα όριο. 

Τα ΝΕΑ έφτασαν στο σημείο να αναρωτιούνται
στο πρωτοσέλιδο τους τη Δευτέρα 27/4 «Ντόμινο
σεισμών, θα φτάσουν μέχρι εδώ;». Δεν χρειάζεται
καν να επιχειρηματολογήσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι
απίθανο, μιας και το Νεπάλ βρίσκεται 5.700 χιλιόμε-
τρα μακριά, ενώ οι συγκεκριμένες τεκτονικές πλά-
κες συγκρούονται εδώ και 40 εκατομμύρια χρόνια.
Αυτό για το οποίο χρειάζεται να επιχειρηματολο-
γούμε συστηματικά είναι ο βρώμικος ρόλος των
ΜΜΕ στην Ελλάδα που έχουν αναλάβει τον ρόλο
του τρομοκράτη. Καθημερινά μας βομβαρδίζουν με
απειλές για άτακτη χρεοκοπία, διεθνή απομόνωση,
πείνα και δυστυχία, τώρα καθώς φαίνεται ήρθε η
ώρα να προσθέσουν και το βιβλικό «σεισμοί – λιμοί
– κανταποντισμοί».

Από τις 20 έως και τις 30 Απριλίου πραγματοποιείται σχεδόν σε
όλον τον εναέριο χώρο της χώρας η «διακλαδική, μεσαίας κλίμα-
κας άσκηση» με τον όνομα Ηνίοχος, με συμμετοχή στρατιωτικών
δυνάμεων από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Ο χαρακτηρισμός «μεσαίας
κλίμακας» είναι εντελώς παραπλανητικός καθώς στην άσκηση
συμμετέχουν πάνω από 100 πολεμικά αεροσκάφη, εκ των οποίων
τα 13 είναι ισραηλινά. 

Η άλλη όψη της «ειρηνικής διπλωματίας» που ευαγγελίζεται η
κυβέρνηση Τσίπρα, είναι η επιχειρησιακή αναβάθμιση του ελληνι-
κού στρατού, και το βάθεμα της συνεργασίας με τους χασάπηδες
του παλαιστινιακού λαού. Τα χαρακτηριστικά της άσκησης παρα-
πέμπουν ξεκάθαρα σε επιχειρήσεις σαν και αυτές που έχουμε δει
τα τελευταία χρόνια να κάνουν οι Αμερικάνοι, οι Γάλλοι και οι Ισ-
ραηλινοί ιμπεριαλιστές στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.

Εκπαιδεύουν τις στρατιωτικές τους μηχανές για νέες επεμβά-
σεις, σαν και αυτές που έφεραν θάνατο, καταστροφή, πείνα και
δυστυχία, ενώ οδήγησαν στην προσφυγιά εκατομμύρια ανθρώ-
πους. Αμερικανοί κομάντος έχουν αναλάβει να εντοπίζουν τους
στόχους και να καθοδηγούν τα χτυπήματα των ελληνικών και ισ-
ραηλινών αεροσκαφών σε μια άνευ προηγουμένου επίδειξη
ισχύος. Από τα χαράματα μέχρι τα μεσάνυχτα ασταμάτητες χαμη-
λές πτήσεις και εικονικοί βομβαρδισμοί με «έξυπνα όπλα».

Τεράστιο αναμένεται να είναι το οικονομικό κόστος, καθώς οι
πάνω από 2.500 πτήσεις που υπολογίζονται ότι θα έχουν γίνει κα-

τά τη διάρκεια της άσκησης θα έχουν καταναλώσει καύσιμα αξίας
23 εκατομμυρίων. Πλούσιο όμως, είναι και το ιστορικό του ανθρώ-
πινου κόστους σε τέτοιου είδους ασκήσεις. Πρόσφατο είναι το
ατύχημα στο Βόλο στο οποίο σκοτώθηκαν 3 φαντάροι από έκρη-
ξη όλμου και ακόμα πιο πρόσφατο είναι το πολύνεκρο δυστύχημα
σε αεροπορική άσκηση στην Ισπανία. Παρόμοιο ατύχημα με αυτό
της Ισπανίας, έγινε ήδη στην τρέχουσα άσκηση, όταν μαχητικό
αεροπλάνο, κατά την προσγείωσή του στην Ανδραβίδα, βγήκε
έξω από τον διάδρομο προσγείωσης μετά από βλάβη στον τροχό,
ευτυχώς χωρίς να πάρει κανέναν σβάρνα, αυτή τη φορά.   

Έχουν δίκιο οι εκατοντάδες φαντάροι από 50 μονάδες που
υπογράφουν το κάλεσμα του Δικτύου Σπάρτακος, «Μας απευθύ-
νουν πολεμικό προσκλητήριο και τους το επιστρέφουμε. Δε θα
βοηθήσουμε στους επόμενους βομβαρδισμούς, στο επόμενο μα-
κελειό που ετοιμάζουν (…) Αυτά τα σχέδια και συμφέροντα δεν εί-
ναι δικά μας. Αυτοί που μας ετοιμάζουν ένα μέλλον εκμετάλλευ-
σης και περιπλάνησης δε μπορούν να μας εμπνεύσουν με την
«πολυδιάστατη» εξωτερική πολιτική τους, δε μπορούν να μας
τσουβαλιάσουν σε κανένα νέο «εθνικό όραμα». Η δικιά μας ταξική
σκοπιμότητα επιβάλει να καταγγελθεί η άσκηση, να εκτεθεί το
αξιόμαχο του ελληνικού στρατού, να γίνουν πιο δύσκολες οι ιμπε-
ριαλιστικές συμμαχίες», ενώ καλούν και σε συγκέντρωση διαμαρ-
τυρίας έξω από το Υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη 29/4 στις 6μ.μ.

Μανώλης Σπαθής

Τ
ην Δευτέρα 20/4 ο ΥΠΕΘΑ Πάνος
Καμμένος βρέθηκε σε επίσημη
επίσκεψη στην Αίγυπτο. Κατά τη

διάρκεια της επίσκεψης αυτής, εκτός
από τα διάφορα εθιμοτυπικά, πραγμα-
τοποιήθηκαν και συναντήσεις, με τον
Αμπντούλ Φατάχ Σαΐντ Χουσεΐν Χαλίλ
αλ-Σίσι, το γνωστό στρατοκράτη δικτά-
τορα της Αιγύπτου, αλλά και με τον
ομόλογο του, υπουργό Άμυνας και
Στρατιωτικής Παραγωγής. Τρεις μέρες
μετά στην ίδια χώρα βρέθηκε και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης
Παυλόπουλος. 

Οι συναντήσεις έγιναν σε «θερμό κλί-
μα», όπως μεταδίδει ο αστικός Τύπος,
ενώ συζητήθηκαν θέματα στρατιωτικής
συνεργασίας, καθορισμού ΑΟΖ, μετανά-
στευσης και τρομοκρατίας. Στην πραγ-
ματικότητα, η επίσκεψη Καμμένου
έστρωσε το χαλί της επίσκεψης του
Παυλόπουλου, στην προσπάθεια της ελ-
ληνικής κυβέρνησης να αναβαθμίσει τις
σχέσεις της με την κυβέρνηση Σίσι. Έτσι
και αλλιώς, ο ακροδεξιός Καμμένος είχε
σχέσεις από παλιά με τον Σίσι και τον εί-
χε στηρίξει στην προσπάθειά του να
εδραιωθεί. Το άνοιγμα αυτό αποτελεί
ξεκάθαρη συνέχεια της εξωτερικής πο-
λιτικής των προηγούμενων ελληνικών
κυβερνήσεων, οι οποίες προσπαθούσαν
από κοινού με την Αίγυπτο, το Ισραήλ
και την Κύπρο να μοιράσουν την Ανατο-

λική Μεσόγειο.
Για αυτό και οι αναφορές του Καμμέ-

νου «στο όραμα της κοινής αντιαερο-
πορικής ασπίδας από την Κρήτη μέχρι
την Αίγυπτο», για τον ίδιο λόγο και οι
αναφορές Παυλόπουλου στην «υπο-
δειγματική στάση της αιγυπτιακής κυ-
βέρνησης στο θέμα της ΑΟΖ». Η κυ-
βέρνηση Τσίπρα διεκδικεί αναβαθμι-
σμένο διπλωματικό ρόλο στην περιοχή,
η κατεύθυνση αυτής της εξωτερικής
πολιτικής σύμφωνα με τον ίδιο τον
πρωθυπουργό είναι η «ειρηνική διπλω-

ματία, καθώς η χώρα μας θα είναι πα-
ράγοντας σταθερότητας και ειρήνης». 

Πρόκειται για καραμπινάτη υποκρι-
σία: Ούτε η σταθερότητα, ούτε η ειρή-
νη, δεν μπορούν να οικοδομηθούν και
να στηριχθούν από καθεστώτα όπως
αυτό του Σίσι. Η άνοδος του καθεστώ-
τος αυτού στην εξουσία είναι βαμμένη
στο αίμα, ενώ δεκάδες χιλιάδες έχουν
βρεθεί στις αιγυπτιακές φυλακές μόνο
και μόνο επειδή διαδήλωσαν ενάντια
στο στρατιωτικό καθεστώς. 

ΚΑΜΜΕΝΟΣ, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

“Ειρηνική διπλωματία”
ή ξεδιάντροπες συμμαχίες;

Κοινή άσκηση με ΗΠΑ - Ισραήλ!

H τραγωδία 
της φτώχειας

ΝΕΠΑΛ

Επίσημη τελετή υποδοχής του Πάνου Καμμένου στην Αίγυπτο



Φοιτητικές εκλογές 13 Mάη εργατικη αλληλεγγυη 

«Δ
υναμώστε την Αντικαπιταλιστική Αριστερά»! Αυτό εί-
ναι το μήνυμα της προκήρυξης που κυκλοφόρησαν
οι φοιτητές του ΣΕΚ εν όψει των φοιτητικών εκλογών

στις 13 Μάη, όπου καλούν σε υπερψήφιση των σχημάτων της
ΕΑΑΚ. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα: «Οι φετινές
φοιτητικές εκλογές στις 13 Μάη γίνονται σε κρίσιμες συνθήκες.
Όχι μόνο στις σχολές, αλλά και συνολικά στην κοινωνία. Μετά
την εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές του Γε-
νάρη και το τσάκισμα των κομμάτων της άρχουσας τάξης, της
ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ένας ολόκληρος κόσμος διεκδικεί το τέλος
των Μνημονίων και την επανάκτηση όλων όσων μας λεηλάτησαν
τα τελευταία χρόνια. Από την άλλη, αυτές οι εκλογές έρχονται
να στείλουν ένα μήνυμα ότι η αριστερή στροφή δεν σταμάτησε
αλλά αντίθετα συνεχίζει, κόντρα στις προσπάθειες της κυρίαρ-
χης τάξης να πισωγυρίσει με εκβιασμούς όλο αυτό το κλίμα. 

Είναι λοιπόν καθοριστικής σημασίας να συγκροτηθεί ένα κί-
νημα που θα παίζει το ρόλο της αριστερής αντιπολίτευσης. Το
διάστημα πριν τις εκλογές το φοιτητικό κίνημα έπαιξε καθορι-
στικό ρόλο στην αριστερή στροφή με το κύμα των καταλήψεων
που ξεδιπλώθηκε κόντρα στις διαγραφές των φοιτητών, την
υποχρηματοδότηση των σχολών, τους Φορτσάκηδες και τις
επιθέσεις στο άσυλο. Τροφοδότησε το εργατικό κίνημα να ξα-
ναβγεί απεργιακά και τελικά να τσακίσουμε τη συγκυβέρνηση
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Αυτή η δύναμη είναι που υποχρεώνει σήμερα τους
υπουργούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ να δηλώνουν ότι θα
υλοποιήσουν βασικές τις διεκδικήσεις μας και χρειάζεται να
δυναμώσει ακόμα περισσότερο. 

Ο υπ. Παιδείας τον Απρίλη παρουσίασε σημεία του νέου πολυ-
νομοσχεδίου που ετοιμάζει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σ’
αυτά περιλαμβάνονται η κατάργηση των Συμβουλίων Ιδρυμάτων,

η εκλογή των πρυτανικών αρχών από όλη την ακαδημαϊκή κοινό-
τητα, δηλαδή τους φοιτητές, τους εργαζόμενους και τους διδά-
σκοντες, η κατάργηση των διαγραφών των φοιτητών. Ξέρουμε
ότι όλα αυτά είναι θετικά βήματα αλλά στα μισά του δρόμου. Το
κυρίαρχο πρόβλημα της υποχρηματοδότησης παραμένει. 

Μέσα στα μνημονιακά χρόνια οι προϋπολογισμοί των σχολών
μειώθηκαν κατά 70%, απολύθηκαν μαζικά διοικητικοί υπάλληλοι
και συνταξιοδοτήθηκαν χωρίς νέες προσλήψεις διδάσκοντες. Η
μάχη για να αυξηθεί η χρηματοδότηση για την Παιδεία παραμέ-
νει ανοιχτή κόντρα στους εκβιασμούς της ΕΕ και του ΔΝΤ. 

Η καλύτερη απάντηση από τη μεριά του φοιτητικού κινήμα-
τος μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και τις καταλήψεις, μπο-
ρεί να δοθεί με τη διεκδίκηση να διαγραφεί το χρέος και όχι τα
αποθεματικά των σχολών. Έτσι μπορούν να βρεθούν τα λεφτά
για να επιστρέψουν οι διοικητικοί υπάλληλοι στις θέσεις τους,
να έχουμε μόνιμο προσωπικό φύλαξης, καθαριότητας, ικανό
αριθμό διδασκόντων για να μην στοιβαζόμαστε σε αίθουσες
τριακόσιοι φοιτητές. Παράλληλα να έχουμε λεφτά για τα συγ-
γράμματά μας που έχουν μειωθεί δραματικά, τα αναλώσιμα των
εργαστηρίων, τη σίτιση, τη στέγαση και τις μεταφορές. 

Πλάι σε αυτές τις μάχες είναι η πάλη ενάντια στο ρατσισμό
και τη φασιστική απειλή… Η Ευρώπη φρούριο των μνημονίων
και της Frontex πνίγει χιλιάδες προσφύγων στα νερά της Με-
σογείου που εγκαταλείπουν τις χώρες τους για να γλιτώσουν
από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Οι νεοναζί της ΧΑ βρί-
σκουν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξή τους στις ρατσιστι-
κές πολιτικές. Η παρουσία των φοιτητικών συλλόγων πλάι στα
σωματεία και την ΚΕΕΡΦΑ στην έναρξη της δίκης στις 20 Απρί-
λη στον Κορυδαλλό ήταν καθοριστικής σημασίας. Είναι μια μά-
χη που χρειάζεται να συνεχίσουμε να δίνουμε σε όλο το διά-
στημα που θα κρατήσει η δίκη. 

Nα συγκρουστούμε με την πληρωμή του χρέους, με την ΕΕ
και να επιβάλλουμε τον φοιτητικό και εργατικό έλεγχο σε όλα
τα κρίσιμα κλειδιά της κοινωνίας. Αυτός είναι ο πιο ρεαλιστικός
τρόπος για να ανοίξουμε το δρόμο για μια κοινωνία απαλλαγμέ-
νη από την κρίση, το ρατσισμό, τους πολέμους, την καταπίεση». 

Ολόκληρη την ανακοίνωση μπορείτε να την διαβάσετε στην
διεύθυνση  http://tinyurl.com/ng7equq

Νεκτάριος Δαργάκης

Στηρίζουμε ΕΑΑΚ, 
ψηφίζουμε αντικαπιταλιστικά

Mετά την απόφαση της κυβέρνησης για τα
αποθεματικά, καλέστηκαν έκτακτες Γενι-

κές Συνελεύσεις σε όλο το ΤΕΙ Αθήνας. Στη
ΣΕΥΠ, μια σχολή που έχει να κάνει δύο χρόνια
περίπου συνέλευση, μαζεύτηκαν 200 σπουδα-
στές. Ο κόσμος έλεγε ότι είναι φλέγον ζήτημα,
πρέπει να βγει απόφαση ενάντια στην αρπαγή
των αποθεματικών. 

Στην ΣΓΤΚΣ η συζήτηση πήγε ακόμα παρα-
πέρα. Μπήκε ότι χρειάζεται η διαγραφή του
χρέους για να έχουμε χρήματα για την Παι-
δεία, την Υγεία, τις ανάγκες μας. Νέες Γενικές
Συνελεύσεις θα γίνουν για την Πρωτομαγιά.
Στην ΣΓΤΚΣ έχουμε την Πέμπτη 30 Απριλίου.
Και στις δύο συνελεύσεις άνοιξε το θέμα με
τους πνιγμούς των μεταναστών. Βάλαμε ότι
μας αφορά αυτό το ζήτημα αφού οι ελληνικές

κυβερνήσεις είναι αναμεμειγμένες στις επεμ-
βάσεις του ΝΑΤΟ. 

Όσον αφορά τις εκλογές, χρειάζεται η
σπουδάζουσα νεολαία να δείξει ότι δεν είναι
με την αναμονή και με τον συμβιβασμό. Είναι
οι πρώτες εκλογές με αυτή την κυβέρνηση. Οι
σπουδαστές πρέπει να μαυρίσουν την ΔΑΠ και
την ΠΑΣΠ, να ρίξουμε ακόμα πιο κάτω τους
υποστηριχτές των Σαμαροβενιζέλων.  

Αυτό που χρειάζεται είναι να ενισχυθεί η αν-
τικαπιταλιστική αριστερά που προτείνει τη δια-
γραφή του χρέους, τη ρήξη με το ευρώ και
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο αντικαπιταλιστικός
δρόμος είναι ο πιο ρεαλιστικός για να βρούμε
διέξοδο. 

Διοτίμα Χριστοπούλου, ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας 

Μετά τις εκλογές του Γενάρη είναι χρέος μας να μην αφήσουμε την ριζοσπαστικοποίηση
του κόσμου να χαθεί με τις υποχωρήσεις που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι φοιτητικές εκλογές μπο-

ρούν να παίξουν ρόλο σε αυτή την μάχη. Να ενισχύσουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά που
ήταν παρούσα σε κάθε μάχη του προηγούμενου διαστήματος. 

Στο Βιολογικό Ηρακλείου δώσαμε μάχη να είμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, στις Πανερ-
γατικές και σε όλους τους αγώνες που έδωσαν. Συμμετείχαμε στις 21 Μάρτη, στην παγκόσμια
μέρα ενάντια στον φασισμό και το ρατσισμό. Παλέψαμε ενάντια στον «Οργανισμό», την υλο-
ποίηση του νόμου Διαμαντοπούλου για τις σχολές μας. Αν περνούσε, θα έφερνε μεγαλύτερη
εντατικοποίηση και αυταρχισμό. Κάναμε τέσσερις μέρες κατάληψη και έτσι δώσαμε ώθηση να
βγουν στον αγώνα και οι άλλοι φοιτητικοί σύλλογοι του Ηρακλείου. 

Χρειάζεται, μέχρι τις εκλογές αλλά και στη συνέχεια, να συζητάμε με όλο τον κόσμο αντιφασι-
στικά, αντιρατσιστικά και αντικαπιταλιστικά με εκδηλώσεις, πολιτικές συζητήσεις και εξορμήσεις. 

Ελισώ Δακλαδά, Βιολογικό Ηρακλείου  

Φιλοσοφική, αμφιθέατρο 313, 1μμ

ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας, 
αμφιθέατρο ΣΑΕΤ, 12μες 

Κοινωνιολογία Ρεθύμνου, 
αίθουσα Δ2-Β, 2.30μμ

Πολιτικό Νομικής, 4μμ

Ιατρική Ιωαννίνων, αίθουσα α' έτους, 2μμ

Μαθηματικό, αίθουσα Α21, 1μμ

Χημικό, αίθουσα Α15,1μμ

Φιλοσοφική, αίθουσα 442 

ΑΣΚΤ, αμφιθέατρο Ντε Κίρικο, 1μμ

Τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων
έχουν ανοίξει πολύ έντονα την κουβέντα

στις σχολές για το ποιά θα είναι η συνέχεια.
Μαζί με τις εξαγγελίες του Μπαλτά και την δέ-
σμευση των αποθεματικών οι φοιτητές συζητά-
νε για το αν η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τα
αιτήματά μας, για κατάργηση του πολυνομο-
σχεδίου Διαμαντοπούλου, για παροχή σίτισης -
στέγασης - μεταφοράς ή θα συνεχίσει  την πο-
λιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων.

Σε αυτή την κουβέντα εντάσσεται και το
ζήτημα των φετινών φοιτητικών εκλογών
που θα πραγματοποιηθούν 13 Μάη και το τι
αποτέλεσμα μπορούν να έχουν. Ζητούμενο
είναι όλη η νεολαία που πάλεψε ενάντια στα
κλεισίματα και την υποβάθμιση των σχολών,
τις απολύσεις και τις διαγραφές, που μπήκε
μπροστά διεκδικώντας ότι δεν θα φτιαχτούν
φασιστικοί πυρήνες στα πανεπιστήμια, αλλά
οι συμφοιτητές μας που είναι παιδιά μετανα-

στών θα πάρουν ιθαγένεια, θα μπει σε αυτή
την μάχη μαζί με τα σχήματα της ΕΑΑΚ.

Είναι στόχος τόσο πανελλαδικά, όσο και
στο Ρέθυμνο  οι εκλογές να είναι μία μεγάλη
πολιτική μάχη, στην οποία ζητάμε από
όλους και όλες που παλέψαμε μαζί να δώ-
σουν ανοιχτή ψήφο στην αντικαπιταλιστική
αριστερά μπαίνοντας στα ψηφοδέλτια και
δουλεύοντας μαζί μας. Ψήφος στην ΕΑΑΚ
δεν είναι απλά ψήφος στην αριστερά. Είναι
ψήφος στο ίδιο το κίνημα για την συνέχειά
του μέσα στις σχολές μας. Για να σπάσουν
οι αυτοδυναμίες της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ και
να πάρουν τη θέση τους οι μαζικές συνελεύ-
σεις των ίδιων των φοιτητών που θα μπαί-
νουν μπροστά για να διασφαλίσουν ότι τα
αιτήματά μας θα γίνουν πράξη, όποιες και
αν είναι οι αποφάσεις της κυβέρνησης.

Μαριλύδα Ανδρουλάκη, Κοινωνιολογία
Ρέθυμνο

Γενικές Συνελεύσεις για την Πρωτομαγιά

ΠΑΤΡΑ
Χημικό, 1μμ
Επιστήμη Υλικών,
1μμ 
Ιατρική, 1μμ
ΤΕΙ
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