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Σ
τη Σύνοδο Κορυφής της «Ανατολι-
κής Εταιρικής Σχέσης» που θα γίνει
στη Ρίγα, πρωτεύουσα της Λετονίας

στις 21-22 Μαϊου, οι ηγέτες της ΕΕ θα συ-
ναντήσουν αντιπροσώπους των «6 ανατο-
λικών εταίρων» της Αρμενίας, του Αζερμ-
παϊτζάν, της Λευκορωσίας, της Γεωργίας,
της Μολδαβίας και της Ουκρανίας. 

Τα ΜΜΕ ασχολούνται περισσότερο με
την πιθανότητα συναντήσεων και επίτευ-
ξης «αμοιβαία επωφελών συμφωνιών» και
«κοινού τόπου» μεταξύ ελληνικής κυβέρνη-
σης και δανειστών στο περιθώριο της Συ-
νόδου. Είναι ειρωνεία ότι θέμα της Συνό-
δου στη Ρίγα είναι η επέκταση των «αγο-
ρών» και το άπλωμα της επιβολής των νεο-
φιλελεύθερων προγραμμάτων λιτότητας.

Όπως αναφέρει στην απόφασή του σχε-
τικά με τη Σύνοδο το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο στη Ρίγα: «προσβλέπει στην ταχύτερη
δυνατή επικύρωση από όλα τα κράτη μέλη
των συμφωνιών σύνδεσης, σφαιρικών και
εις βάθος συμφωνιών ζωνών ελεύθερων
συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Δημοκρα-
τία της Μολδαβίας και την Ουκρανία». Δη-
λώνει επίσης ότι «Η ΕΕ θα συνεχίσει να
στηρίζει τη μεταρρυθμιστική διαδικασία
της Ουκρανίας, από κοινού με άλλους χο-
ρηγούς και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις
που έχει θέσει το ΔΝΤ».

Αντάλλαγμα
Το νέο μνημόνιο στην Ουκρανία με αν-

τάλλαγμα την καταβολή 17,5 δις δολα-
ρίων, (περιλαμβάνονται σε ένα συνολικό-
τερο πακέτο 40 δις δολαρίων στο οποίο
συμμετέχει η ΕΕ και άλλες χώρες) περι-
λαμβάνει μεταρρυθμίσεις που αφορούν τη
«μείωση των δαπανών στον δημόσιο το-
μέα και της γραφειοκρατίας, την καταπο-
λέμηση της διαφθοράς αλλά και την ανα-
διάρθρωση των τραπεζών».

Το ευρωπαϊκό συμβούλιο κάνει λόγο και
για συνέχιση των κυρώσεων στη Ρωσία
και μη αποδοχή της προσάρτησης της
Κριμαίας. Όμως, παρά τους ανταγωνι-
σμούς ανάμεσα σε ΕΕ, ΗΠΑ και Ρωσία σε
συνεργασία με μερίδες των ντόπιων ολι-
γαρχών για τον έλεγχο της Ουκρανίας και
της ευρύτερης περιοχής, οι τρεις πλευρές
έχουν κοινό τόπο τις νεοφιλελεύθερες πο-
λιτικές προς όφελος του κεφαλαίου.

Οι ίδιες πολιτικές έχουν εφαρμοστεί
στις Βαλτικές χώρες όπου ο κατώτατος
μισθός είναι κάτω από τα 290 ευρώ. Στην
ίδια τη Λετονία, μετά την κρίση του 2008
και ένα χρόνο μετά την είσοδό της στο
ΔΝΤ το 2009, η ανεργία είχε εκτοξευθεί
στο 22,8% ενώ από το σύνολο 1,8 εκατομ-
μυρίων κατοίκων μετανάστευσαν 300.000
εργαζόμενοι, πάνω από το 15% του πλη-
θυσμού. Την είσοδο στην Ευρωζώνη το
2014 συνόδεψαν πανηγυρισμοί για τους
ρυθμούς ανάπτυξης που ακολούθησαν
την καταστροφή. Όμως ούτε οι μετανά-
στες επέστρεψαν, η επίσημη ανεργία είναι
στο 12% και η ανεπίσημη υπερδιπλάσια,
ενώ χιλιάδες συνεχίζουν να τρέφονται με
συσίτια στη Ρίγα.

“Ανατολική Εταιρική
Σχέση” - το άνοιγμα
της ΕΕ στην Ανατολή

Κ
είμενο με τον τίτλο «Σημεί-
ωμα βοήθειας για την Ελ-
λάδα» έστειλε η Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή στην ελληνική κυβέρνηση και όλους τους «θεσμούς» που
συμμετέχουν στην «διαπραγμάτευση». 

Το κείμενο, τα βασικά σημεία του οποίου δημοσίευσε το Βήμα, βάζει
προϋποθέσεις προκειμένου να δοθούν λεφτά από το EFSF προς την
Ελλάδα μέσα στον Ιούνιο και να υπάρξει μια συνολική συμφωνία μέχρι
το φθινόπωρο. 

Η πρώτη προϋπόθεση είναι «να νομοθετηθούν τα συμφωνηθέντα μέ-
τρα, τα οποία περιγράφονται στην πρώτη λίστα του κειμένου, ύψους 5
δισ. ευρώ περίπου μέχρι τον Ιούνιο, προκειμένου να καλυφθεί το δημο-
σιονομικό κενό της διετίας 2015 – 2016». Αναφέρονται τα εξής:

«Καθιέρωση ενιαίου συντελεστή ΦΠΑ 18% για συναλλαγές σε μετρη-
τά, 15% για συναλλαγές με κάρτα και διατήρηση του χαμηλού συντελε-
στή 6,5%. Αύξηση της έκτακτης εισφοράς στα ετήσια εισοδήματα πάνω
από 30.000 ευρώ, στα πρό της μείωσης επίπεδα. Διατηρείται ο ΕΝΦΙΑ
ως ο πλέον αποδοτικός (από άποψη εισπραξιμότητας) φόρος. Δεν θα
εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείματος στα επικουρικά, αλλά θα
επανεξεταστεί, στα πλαίσια του διαλόγου που θα ξεκινήσει το φθινόπω-
ρο για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.

Θα επανεξεταστεί το θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας

υπό το πρίσμα της έκθεσης του
ILO για τις ‘καλύτερες πρακτικές’
στις εργασιακές σχέσεις της Ευ-

ρωπαϊκής Ενωσης, της ανάγκης αύξησης της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας και της αντιμετώπισης του τεράστιου προβλήμα-
τος της ανεργίας. Ανεξαρτητοποιείται η γενική γραμματεία δημοσίων
εσόδων. Δημιουργείται το δημοσιονομικό συμβούλιο, επίσης ως ανε-
ξάρτητη αρχή. Στο πλαίσιο του πακέτου Γιούνκερ δημιουργείται δίχτυ
ασφαλείας για τους ‘μη προνομιούχους’.

Η δεύτερη προϋπόθεση για συνολική συμφωνία, είναι να εφαρμο-
στούν το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο - Οκτώβριο) οι μεγάλες διαρθρωτικές
αλλαγές για την οικονομία που θα περιλαμβάνονται στη λίστα του ΟΟ-
ΣΑ και ήδη συμφωνημένες με τους ευρωπαίους μεταρρυθμίσεις, όπως
η αλλαγή του ασφαλιστικού και των εργασιακών σχέσεων.

Στο κείμενο προσδιορίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι για την τετραε-
τία 2015 - 2018 που είναι οι εξής: 2015 πρωτογενές πλεόνασμα 0,75%
του ΑΕΠ. 2016 πρωτογενές πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ. 2017 πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. 2018 πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ».

Πρόκειται για νέο μνημόνιο. Σε ειδικό κεφάλαιο περιγράφονται οι εν-
στάσεις του ΔΝΤ. «Κατόπιν τούτων οι ευρωπαίοι θεωρούν ότι το ΔΝΤ
δεν θα χρηματοδοτήσει την Ελλάδα» και «εισηγούνται την ανάληψη της
στήριξης της χώρας μας από το EFSF» καταλήγει το Βήμα.

Η “φόρμουλα” Γιουνκέρ

Σ
την πρόσφατη ομιλία του στο συνέδριο
του περιοδικού Εκόνομιστ ο Αλέξης Τσί-
πρας βεβαίωσε ότι «σε αυτή τη φάση

φαίνεται πως έχει βρεθεί κοινό έδαφος με
τους θεσμούς σε μια σειρά ζητήματα και αυτό
μας κάνει να αισιοδοξούμε ότι είμαστε, πραγ-
ματικά, πολύ κοντά σε μια συμφωνία». 

Στη κάτω στήλη, η συμβιβαστική πρόταση
της Κομισιόν για συμφωνία που απέστειλε ο
Γιούνκερ προς την ελληνική κυβέρνηση, ΕΚΤ
και ΔΝΤ, δίνει μια εικόνα για το ποιο μπορεί να
είναι συγκεκριμένα το «κοινό έδαφος» στο
οποίο αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός. Επί του
τυπικού, εκπρόσωποι της κυβέρνησης επισή-
μως, μπορεί να αρνήθηκαν ότι υπάρχει τέτοια
συμφωνία, αλλά επί της ουσίας ο ένας μετά
τον άλλον αναπαράγουν τις προϋποθέσεις της
στα κανάλια.

Στην ίδια την ομιλία του στον Εκόνομιστ, ο
πρωθυπουργός απευθύνθηκε πολλές φορές
στους «θεσμούς» και τις «αγορές» (από το βή-
μα ενός συνεδρίου που όπως και να το κάνου-
με, αποτελεί δικό τους γήπεδο) στοχεύοντας
να αναδείξει το «κοινό έδαφος» με παραδείγ-
ματα από την ικανότητα της νέας κυβέρνησης
να εφαρμόσει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Για
παράδειγμα, περικοπές και πλεονασματικούς
προϋπολογισμούς: 

«Στο σχεδόν τετράμηνο της δικής μας δια-
κυβέρνησης, το πρωτογενές πλεόνασμα έφτα-
σε στα �2.164 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς
πλεονάσματος 1.046 εκατ. ευρώ για την ίδια
περίοδο το 2014 και έναντι πρόβλεψης για
πρωτογενές έλλειμμα 287 εκατ. ευρώ για το
πρώτο 4μηνο του 2015. Μόνον τον Απρίλιο,
αυξήσαμε τα καθαρά έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού κατά 15,3% έναντι του μηνι-
αίου στόχου» τόνισε ο πρωθυπουργός. Στην
συνέχεια πανηγύρισε για ακόμα μια φορά την
«επιτυχία» ότι «διεκδικήσαμε και πετύχαμε με
την απόφαση του Eurogroup της 20ης Φλεβά-
ρη, τη μετατόπιση των δανειστών, στα επίση-
μα κείμενα, από το Μνημόνιο και την πέμπτη

αξιολόγηση στην αναζήτηση κοινού εδάφους
στη βάση δικών μας προτάσεων».

Aλήθεια
Τα ερωτήματα είναι εύλογα: Στις πλάτες ποι-

ών παράχθηκε αυτό το πλεόνασμα; Ποιο είναι
αλήθεια το «κοινό έδαφος στη βάση των δικών
μας προτάσεων» στο Εurοgroup της 20ης Φλε-
βάρη, για το οποίο θα πρέπει να πανηγυρίζου-
με και να ευχόμαστε; Που μετατοπίστηκαν οι
«εταίροι»; Και ποια η αξιοπιστία τους; 

«Από τον Αύγουστο του 2014 έχουμε να λά-
βουμε τη δόση των 7,2 δις από τους δανειστές
μας…» τόνισε ο πρωθυπουργός σχετικά με το
τελευταίο ερώτημα. «Μεταξύ των οποίων και
το 1,9 δις που είναι τα κέρδη των κεντρικών
τραπεζών από τα ελληνικά ομόλογα. Και το 1,2
δις ομολόγων που πληρώθηκαν από χρήματα
του ελληνικού λαού, από τον ελληνικό προϋπο-
λογισμό και μεταφέρθηκε από το ΤΧΣ στον
ESM. Το ίδιο χρονικό διάστημα, όμως, που δια-
πραγματευόμαστε και διεκδικούμε τα 7,2 δις,
ενώ στερούμαστε χρήματα που δικαιούμαστε,

έχουμε αποπληρώσει στους ίδιους θεσμούς,
δόσεις ύψους 17,5 δις ευρώ».

Στο τέλος της ομιλίας του ο πρωθυπουργός
έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα στους «δανει-
στές» ότι θα πρέπει λίγο-πολύ να αρκεστούν
στην διακυβέρνηση που έχουν, θυμίζοντας τις
αποτυχίες της προηγούμενης κυβέρνησης αλ-
λά και ομολογώντας ανοιχτά την άνευ όρων
συνθηκολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ σε μια πολιτική
«ρεαλιστικής και βιώσιμης» λιτότητας: 

«Το διαπραγματευτικό σχέδιο της κυβέρνη-
σής μας, θέλω να ομολογήσω, δεν είναι ούτε
ριζοσπαστικό, ούτε τολμηρό, ούτε επιθετικό.
Το διαπραγματευτικό σχέδιο της κυβέρνησής
μας είναι απλά ρεαλιστικό και βιώσιμο. Καλού-
με και την άλλη πλευρά μετά από πέντε συνε-
χόμενα χρόνια μη ρεαλιστικών στόχων και συ-
νεχών αποτυχιών, επιτέλους να προσχωρήσει
στο ρεαλισμό» τόνισε. 

Μαθήματα ρεαλιστικής διαχείρισης στην τρόι-
κα; Συνέχιση της λιτότητας για τους φτωχούς. 

Γιώργος Πίττας

Συνέδριο Economist: Η κυβέρνηση
υπερηφανεύεται για το πλεόνασμα!
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Τ
ο τι ρόλο παίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση
σαν «δανειστές» το έχει νοιώσει ο
καθένας και η καθεμιά μέσα από τα

μνημόνια των τελευταίων χρόνων και τους
εκβιασμούς των τελευταίων μηνών. Και
ενώ η κυβέρνηση ετοιμάζεται για έναν «έν-
τιμο συμβιβασμό» σε αυτόν τον τομέα, έρ-
χεται στο προσκήνιο η άλλη βάρβαρη όψη
της ΕΕ: σαν ιμπεριαλιστικού οργανισμού
που επεμβαίνει και στρατιωτικά στην πιο
ταραγμένη περιοχή του πλανήτη, τη Μέση
Ανατολή.

Η απόφαση της ΕΕ να συγκροτήσει ναυ-
τική δύναμη στη Μεσόγειο που θα αναλά-
βει δράση «κατά των δουλεμπόρων» είναι
μια νέα κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών
επεμβάσεων στην περιοχή. Έρχεται να
προστεθεί στο μακρύ κατάλογο των εγκλη-
μάτων της Δύσης σε βάρος των λαών της. 

Από τον καιρό που οι αγγλογάλλοι νικη-
τές του Α΄ Παγκόσμιου Πόλεμου μετέτρε-
ψαν τις αραβικές χώρες σε αποικίες τους
μέχρι τις σύγχρονες επιθέσεις των ΗΠΑ
και των προθύμων τους στο Ιράκ, στη Λι-
βύη και στη Συρία, πάντα τα προσχήματα
ήταν «πολιτισμένα» και τα αποτελέσματα

καταστροφικά. Οι Μπους, πατέρας και
γιος θα χτυπούσαν τους «τρομοκράτες»
και έθρεψαν το ISIS. Ο Αβραμόπουλος και
η Μογκερίνι θα «κυνηγήσουν δουλέμπο-
ρους» και στην πράξη θα σκοτώνουν τους
πρόσφυγες πριν ακόμη μπουν στα σαπιο-
κάραβα της φυγής.

Ιμπεριαλιστικό «μνημόνιο»

Δυστυχώς, σε αυτό το ρατσιστικό και ιμ-

περιαλιστικό «μνημόνιο» της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει
ήδη την υπογραφή της. Την έβαλε ο Κο-
τζιάς στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία,
τραγουδώντας μαζί με τους ομολόγους
του και τον Γραμματέα της Ατλαντικής
Συμμαχίας “We are the world” –«Εμείς εί-
μαστε ο κόσμος»! Την έβαλε ο Καμμένος
ανακοινώνοντας την πρόθεση της κυβέρ-
νησης να δημιουργήσει νέα βάση στα Δω-
δεκάνησα. 

Ο Τσίπρας περιμένει τώρα από τη Μέρ-
κελ και τον Γιουνκέρ να επιβραβεύσουν
αυτή τη στάση της κυβέρνησης στρογγυ-
λεύοντας τα σκληρά μέτρα του νέου Μνη-
μόνιου που ετοιμάζουν.

Η Αριστερά πρέπει να είναι ξεκάθαρη
στην απόρριψη αυτής της βρόμικης συ-
ναλλαγής. Καμιά συμμετοχή στις ιμπερια-
λιστικές επιθέσεις κατά των λαών της Μέ-
σης Ανατολής, κανένα Μνημόνιο με τους
οικονομικούς και πολεμικούς εγκληματίες
της ΕΕ. Το ΚΚΕ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τηρούν
μια τέτοια στάση. Ο κόσμος της Αριστεράς
που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απαιτήσει
να μπει τέρμα στους κυβερνητικούς συμβι-
βασμούς.

Tα οικονομικά
και πολεμικά 
εγκλήματα της ΕΕ

Ο Κοτζιάς τραγουδά μαζί με τους ομολόγους του το “we are the world” στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
Στόχος 120.000€

Άλλα 5.850 ευρώ συγκεντρώθη-
καν την περασμένη βδομάδα ανε-
βάζοντας τον δείκτη της οικονομι-
κής εξόρμησης της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης στα 47.255 ευρώ. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που συγκέν-
τρωσαν 280 ευρώ σε εξορμήσεις
σε χώρους και γειτονιές, ενδεικτι-
κά 38 ευρώ στο νοσοκομείο Χα-
νίων, 10 ευρώ στο Ιπποκράτειο
στην Αθήνα, 8 στο νοσοκομείο του
Ρίου, 5 στο Παίδων Πεντέλης. Ευ-
χαριστούμε επίσης τους Βασίλη Γ.
και Αποστόλη Λ. που γράφτηκαν
συνδρομητές καθώς και για τις
προσωπικές σας ενισχύσεις: 400
ευρώ Γιάννης Κ., από 200 Σοφία Δ.
και Γιάννης Κ., Γιώργος Σ. 150 ευ-
ρώ, από 100 ευρώ Μαρία Α., Κώ-
στας Κ., Νίκος Σ. και Ελένη Μ., από
50 ευρώ Αλεξάνδρα Κ., Φωτεινή Σ.,
Πέννυ Π., Αλέκος Π., από 20 ευρώ
Έρση Π., Κώστας Δ., Χρίστος Ζ.,
Δήμητρα Γ. και Αγγελική Σ., 14 ευ-
ρώ Στέλιος Κ., 10 ευρώ Γιώργος
Μ., από 5 ευρώ Πέτρος Π., Πανα-
γιώτης Σ. και Μαρία Κ. Ευχαρι-
στούμε τέλος το Εργατικό Κέντρο
Ηρακλείου που ανανέωσε την συν-
δρομή του καθώς και ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ που ενίσχυσαν αγοράζον-
τας προσκλήσεις για το τετραήμε-
ρο του Μαρξισμού. 

Συνεχίζουμε με την απεργία στα
νοσοκομεία και όλο το Δημόσιο
στις 20/5 και την επόμενη στο φε-
στιβάλ του «Μαρξισμού». Στο
πλευρό των απεργών μέχρι τη νίκη,
εξοπλισμένοι με επαναστατικές
ιδέες για ν’ αλλάξουμε τον κόσμο!

Στηρίξτε 
τη δική σας
εφημερίδα

Nέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

Θα το βρείτε στο
μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
Φειδίου 14 (πίσω από Τιτάνια-ΡΕΞ)

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584



Η
αντίστροφη μέτρηση για την πώληση του λιμανιού
ξεκίνησε μετά την επίσημη έναρξη του διαγωνι-
σμού πώλησης του ΟΛΠ που αποφάσισε το ΤΑΙ-

ΠΕΔ την περασμένη εβδομάδα και η οποία επικυρώθηκε
και από το υπουργικό συμβούλιο της περασμένης Τετάρ-
της. Η καταληκτική ημερομηνία της πώλησης ορίστηκε για
τον Σεπτέμβριο, όπου και θα λήξει ο διαγωνισμός. Οπως
ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, θα γίνει η πώληση του 51% των
μετοχών του ΟΛΠ αντί για το 67,7% της αρχικής προκήρυ-
ξης. Η διάθεση του υπόλοιπου 16% θα γίνει σε τέσσερεις
διαδοχικές ημερομηνίες σε βάθος πενταετίας, «ανάλογα
με την πρόοδο στην υλοποίηση των επενδύσεων τις οποί-
ες θα δεσμευτεί να κάνει ο επενδυτής».

Μετά από αυτές τις ανακοινώσεις  η ΟΜΥΛΕ αποφάσισε
να συγκαλέσει την Τρίτη 26/5 στις 11πμ, στον Πειραιά,
στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΟΛΠ, ευρεία σύσκεψη με
την Περιφέρεια, τους επιλιμένιους Δήμους, τον Δικηγορι-
κό Σύλλογο Πειραιά και τους φορείς του Πειραιά προκει-
μένου να προχωρήσει σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. 

Το ξεπούλημα του λιμανιού είναι μία απόφαση σκάνδα-
λο. Πρωτον γιατί η απόφαση αυτή αναδεικνύει το πόσο
αναξιόπιστες είναι οι περίφημες προεκλογικές υποσχέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του δημόσιου λιμανιού, που στη συνέ-
χεια έγιναν κόκκινες γραμμές και μετά εξανεμίστηκαν. Και
δεύτερον γιατί ενώ η κυβέρνηση τάσσονταν αρχικά υπέρ
της κατάργησης του ΤΑΙΠΕΔ, τώρα το διατηρεί στην θέση
του με τον ίδιο ρόλο και τις ίδιες αρμοδιότητες. Αντί η κυ-
βέρνηση να διεκδικήσει τα σχεδόν 30 εκατομμύρια ευρώ
από την Cosco που κέρδισε η πολυεθνική από φοροαπαλ-
λαγές τα προηγούμενα χρόνια, της χαρίζει και το 51% του
ΟΛΠ. 

Πρόκληση

Αυτή η εξέλιξη είναι πρόκληση για τους εργαζόμενους
στο λιμάνι που εδώ και μια δεκαετία δίνουν μάχη απέναντι
σε όλες τις κυβερνήσεις, για να μην πουληθεί ο ΟΛΠ, αλλά
και για όλους τους εργαζόμενους, τους φορείς και τους
κατοίκους του Πειραιά που τάχθηκαν στο πλευρό των ερ-
γαζομένων κόντρα στην ιδιωτικοποίηση και τη διάλυση
των εργασιακών σχέσεων που έφερε η COSCO μέσα στο
Λιμάνι. 

Οπως ανακοίνωσε η ΟΜΥΛΕ και η Ενωση Λιμενεργατών
ΟΛΠ , “η πρόσφατη απόφαση της Κυβέρνησης, πέραν της
πολιτικής αναξιοπιστίας, θέτει μια σειρά κρίσιμα πολιτικά
και νομικά ζητήματα, τα οποία συνιστούν νέο πολιτικό και
νομικό πραξικόπημα”. Συγκεκριμένα όπως καταγγέλει η
Ομοσπονδία και η Ένωση: “ενώ τυπικά εξελίσσεται ένας
διεθνής διαγωνισμός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης με τις δηλώ-
σεις τους προκαταλαμβάνουν την εξέλιξη του διαγωνι-
σμού και κατευθύνουν την παράδοση του ΟΛΠ στην CO-
SCO. Μετατρέπουν τους όρους του αρχικού διαγωνισμού
εν κρυπτώ, με μεταμεσονύκτια e-mail και μυστικές δια-
πραγματεύσεις... Περιφρονούν τους παραγωγικούς, αυτο-
διοικητικούς και κοινωνικούς φορείς, αλλά και τους εργα-
ζόμενους, αφού θεωρούν ότι δεν απαιτείται κανένας διά-
λογος μαζί τους, παρά τα επανειλημμένα αιτήματά τους
για συνάντηση και διάλογο και παρά τις αρχικές διαβεβαι-
ώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας περί μη αιφ-
νιδιασμού για τις όποιες κυβερνητικές αποφάσεις”. 

Ταυτόχρονα με τις καταληκτικές ανακοινώσεις της κυ-
βέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ, κλιμακώνεται η καμπάνια ενάν-
τια στο ξεπούλημα του Λιμανιού που έχει ήδη ξεκινήσει
από την πλευρά του Συντονισμού Ενάντια στα Κλεισίματα
και τις Διαθεσιμότητες που κυκλοφορεί από αυτή την
εβδομάδα, αφίσα, προκήρυξη και αυτοκόλλητο. “Η επιτυ-
χία της εργατικής Πρωτομαγιάς στον Πειραιά αλλά και της

24ωρης απεργίας στα λιμάνια στις 7 Μάη, απέδειξε ότι οι
εργαζόμενοι του Πειραιά είναι αποφασισμένοι να υπερα-
σπίσουν το λιμάνι και θα είναι στο πλευρό των λιμενεργα-
τών στους αγώνες που ξεκινάνε”, αναφέρει ανακοίνωση
του Συντονισμού.   

“Οι δανειστές εκβιάζουν για να «προσφέρουν» χρηματο-
δότηση και η κυβέρνηση συμβιβάζεται. Τα παλιά μνημόνια
συνεχίζουν να εφαρμόζονται καθημερινά και όλες οι υπα-
ναχωρήσεις στο όνομα της «ρευστότητας» οδηγούν σε
νέο μνημόνιο. Οι ιδιωτικοποιήσεις που είναι σε εξέλιξη, σε
ΟΛΠ, ΟΣΕ, αεροδρόμια θα ολοκληρωθούν και θα γίνουν
και άλλες. Οι περικοπές που διέλυσαν σχολεία και νοσοκο-
μεία συνεχίζονται. Οι αυξήσεις στους μισθούς και τις συν-
τάξεις, μεταφέρονται για το μέλλον. Το ασφαλιστικό ξα-
ναμπαίνει στο στόχαστρο των περικοπών. Τα εργασιακά
και η απελευθέρωση των απολύσεων μπαίνουν ξανά σε
συζήτηση.

Ντόπια και ευρωπαϊκά αφεντικά, δίνουν μάχη για να μην
κερδίσουμε τίποτε από όλα όσα παλεύαμε, για να μην αλ-
λάξει τίποτε. Θα χρειαστεί η σύγκρουση με όλους αυτούς
που θέλουν να συνεχίσουμε να πληρώνουμε το χρέος που
αυτοί δημιούργησαν, σε βάρος της υλοποίησης των δικών
μας αναγκών. Θα χρειαστεί το εργατικό κίνημα παλεύον-
τας για αυξήσεις, προσλήψεις Παιδεία και Υγεία, να επιβά-
λει «μονομερείς ενέργειες» όπως τη διαγραφή του χρέ-
ους, την κρατικοποίηση των τραπεζών με εργατικό έλεγχο,
για να δούμε ακόμη και τη στοιχειώδη βελτίωση της ζωής
μας. 

Η μάχη για να υπερασπίσουμε το λιμάνι είναι κρίσιμη σε
αυτην την κατεύθυνση και όλοι μπορούμε να την ενισχύ-
σουμε. Βάζοντας την αφίσα συμπαράστασης στο χώρο
δουλειάς, μοίραζοντας αυτήν την προκήρυξη για να ενη-
μερωθούν όλοι οι συνάδελφοι. Οργανώνοντας σε συνερ-
γασία με το σωματείο σου μια εκδήλωση - συζήτηση στο
χώρο δουλειάς, έτσι ώστε να έρθουν να μιλήσουν εργαζό-
μενοι απο το λιμάνι για τον αγώνα τους. Ζητώντας από το
σωματείο ή το σύλλογό σου να βγάλει ψήφισμα συμπαρά-
στασης στον αγώνα”.
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Π
ανελλαδική Στάση Εργα-
σίας για την Τετάρτη, 20
Μαΐου 2015 από τις

12:00 έως τη λήξη του ωραρίου,
και συμμετοχή στο συλλαλητή-
ριο που θα γίνει στο υπουργείο
Υγείας στις 12.30 το μεσημέρι,
αποφάσισε η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ,
στηρίζοντας την 24ωρη κινητο-
ποίηση της ΠΟΕΔΗΝ και της
ΟΕΝΓΕ. 

Παναττική σύσκεψη Ομοσπον-
διών και Πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία της ΑΔΕΔΥ την πε-
ρασμένη Πέμπτη 14/5, με θέμα
την ενημέρωση για τις εξελίξεις
σε σχέση με τις διεκδικήσεις των
εργαζόμενων από τη νέα κυβέρ-
νηση και το πρόγραμμα δράσης
της επόμενης περιόδου. 

Ο προεδρεύων της ΑΔΕΔΥ Σ.
Κουτσιουμπέλης τόνισε ότι απο-
τελεί νίκη του συνδικαλιστικού
κινήματος το ότι «από κει που
μετρούσαμε διαθεσιμότητες, κι-
νητικότητα και απολύσεις, υπήρ-
ξε μία επαναπρόσληψη απολυ-
μένων». Ωστόσο τόνισε ότι τα αι-
τήματα απέναντι στη νέα κυβέρ-
νηση παραμένουν, τόσο για τις
μισθολογικές αυξήσεις και την
αποκατάσταση των απωλειών
όσο και τις προσλήψεις προσω-
πικού, το συνταξιοδοτικό και μία
σειρά άλλα, ιδιαίτερα σε μία πε-
ρίοδο που οι δανειστές πιέζουν
για νέες μειώσεις και αύξηση
των ορίων συνταξιοδότησης.

Υποχρηματοδότηση

Συγκλονιστικά ήταν τα στοι-
χεία για την υποχρηματοδότηση
της δημόσιας υγείας που έδωσε
ο Γιάννης Λαζαρίδης από την ΕΕ
της ΠΟΕΔΗΝ. «630 εκατομμύρια
η επιχορήγηση για τα νοσοκο-
μεία το πρώτο τετράμηνο του
2014, 43 εκατομμύρια για όλα τα
νοσοκομεία το 2015. Οι Διοική-
σεις στέλνουν έγγραφα που λέ-
νε ότι αυτό το μήνα οι δαπάνες
για αναλώσιμο υλικό στο κάθε
τμήμα, μειώνονται κατά 70% σε
προϋπολογισμούς νοσοκομείων
που έχουν μειωθεί τα προηγού-
μενα μνημονιακά χρόνια πάνω
από 50%».

Το λόγο πήρε ο Χρίστος Αργύ-
ρης από την 5μελή της ΕΙΝΑΠ
στο Γεννηματάς και το Γενικό
Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ. «Η 20η
Μάη, είναι η πρώτη ευκαιρία να
δείξουμε ότι αν η κυβέρνηση
διαλέγει το δρόμο του συμβιβα-
σμού, το εργατικό κίνημα στην
Ελλάδα που έριξε τους Σαμαρο-
βενιζέλους διαλέγει το δρόμο

της σύγκρουσης. Να καταλά-
βουν οι εκβιαστές-δανειστές αλ-
λά και η κυβέρνηση που συμβι-
βάζεται πάνω στις πιέσεις και τα
χαστούκια που τρώει από ΕΕ-
ΔΝΤ –ΕΚΤ, ότι υπάρχει ένα ερ-
γατικό κίνημα το οποίο δεν περι-
μένει αλλά οργανώνει. Χρειάζε-
ται έξω από το υπουργείο Υγεί-
ας να είναι όλα τα πανό του δη-
μοσίου, και να βάλουμε έτσι την
πίεση να ξαναβγεί μία καινούρ-
για απεργία. Η 20η  Μάη μπορεί
να γίνει το πρελούδιο για μία
νέα απεργία μέσα στον Ιούνιο
για όλα τα ανοιχτά ζητήματα».

Η Ζωή Πεντότη από την Ομο-
σπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής
Ναυτιλίας τόνισε: «Αυτή τη στιγ-
μή τίποτα δεν έχει αλλάξει στο
Υπουργείο. Εξακολουθεί να λει-
τουργεί ως στρατόπεδο για να
εξυπηρετεί εφοπλιστικά συμφέ-
ροντα. Χρειάζεται όλοι να αφυ-
πνιστούμε για το θέμα της ιδιω-
τικοποίησης του ΟΛΠ και του
ΟΛΘ. Ενώ προεκλογικά ήταν
κόκκινη γραμμή για τη σημερινή
κυβέρνηση, ήρθε το ΤΑΙΠΕΔ, το
οποίο το έχει διατηρήσει η κυ-
βέρνηση ενώ μας έλεγε ότι θα
το καταργήσει, και προτείνει την
πώληση του 51% του ΟΛΠ. Ο
Πειραιάς αυτή τη στιγμή βράζει.
Το θέμα είναι να προλάβουμε.
Είμαστε σε συζητήσεις με την
ΟΜΥΛΕ και φορείς της περιοχής
για κινητοποιήσεις. Σίγουρα θα
προκηρύξουμε απεργία και θα
θέλαμε η ΑΔΕΔΥ όπως αυτή τη
στιγμή στηρίζει τους εργαζόμε-
νους στα δημόσια νοσοκομεία,
το ίδιο να κάνει και για τα Λιμά-
νια». 

Κλιμάκωση από την ΑΔΕΔΥ ζή-
τησε και ο Κώστας Πίττας, γραμ-
ματέας της Ομοσπονδίας τέως
Υπ.Αν. και νυν Παραγωγικής
Ανασυγκρότησης. «Η απεργία
στα νοσοκομεία στις 20 Μάη εί-
ναι κομβικό ζήτημα. Την Πρωτο-
μαγιά το εργατικό κίνημα βγήκε
στο δρόμο και στη συνέχεια έγι-
νε η απεργία στον ΟΛΠ ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση, στα ΕΛΠΕ
αμέσως μετά το ατύχημα, οι ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ μπήκαν με
τσαμπουκά μέσα στο Ραδιομέ-
γαρο. Αυτά είναι δείγματα του
πως μπορούμε να προχωρήσου-
με. Η στάση εργασίας της ΑΔΕ-
ΔΥ δεν πρέπει να είναι μόνο για
την Υγεία, αλλά να έχει έναν
προειδοποιητικό χαρακτήρα για
όλο το δημόσιο, με προοπτική
να βγει πολύ άμεσα στις αρχές
του Ιούνη μία δεύτερη 24ωρη».

Κατερίνα Θωίδου

AΔΕΔΥ Ώρα 
για κλιμάκωση

ΛΙΜΑΝΙΑ Εκστρατεία 
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
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Το τραγικό περιστατικό του
θανάτου ασθενή στο ΨΝΑ που
προκλήθηκε από ξυλοδαρμό
άλλου νοσηλευόμενου του ιδί-
ου θαλάμου, έρχεται να υπεν-
θυμίσει με τον πιο τραγικό
τρόπο την τραγική κατάσταση
που έχουν οδηγήσει οι περικο-
πές τα δημόσια νοσοκομεία
και ιδιαίτερα τα ψυχιατρικά.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕ-
ΔΗΝ σε ανακοίνωση για το
περιστατικό «τα τελευταία
επτά έτη δεν προσλήφθηκε
ούτε ένας επαγγελματίας ψυ-
χικής υγείας, αν και οι αποχω-
ρήσεις λόγω συνταξιοδότη-
σης είναι αθρόες. Τμήματα
οξέων 30 - 40 διεγερτικών
ασθενών, που εισέρχονται με
τη συνοδεία 3 και 4 αστυνομι-
κών, νοσηλεύονται σε κάθε
βάρδια από μια νοσηλεύτρια.

Πώς λοιπόν να μην αυξάνε-
ται η επιθετικότητα των διε-
γερτικών ασθενών; Περιστατι-
κά ξυλοδαρμών ασθενών
προς ασθενή ή προς νοση-
λευτές είναι καθημερινά φαι-
νόμενα. Πολλοί νοσηλευτές
ξυλοκοπήθηκαν άγρια από
νοσηλευόμενους. Με την κα-
τάλληλη στελέχωση, τα πε-
ρισσότερα από αυτά τα συμ-
βάντα θα είχαν αποφευχθεί».

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Πανσυνταξιουχικό συλλα-
λητήριο θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 20/5, στις 10πμ,
στην πλατεία Εθν.Αντιστάσης,
απέναντι από το δημαρχείο
της Αθήνας. 

Ο συνταξιούχοι διεκδικούν
καταβολή σε όλους τους συν-
ταξιούχους του 13ου και
14ου μισθού, επιστροφή των
κλεμμένων και επαναφορά
των συντάξεων στα επίπεδα
του 2009, επαναχορήγηση
όλων των ιατρικών παροχών
που περιορίστηκαν στην
Υγεία, Ε.Σ.Υ που να καλύπτει
δωρεάν τις ανάγκες όλου του
λαού κι επαναλειτουργία της
Εργατικής Εστίας με όλες τις
παροχές σε συνταξιούχους κι
εργαζόμενους.

“Το αγωνιστικό συλλαλητή-
ριο στις 20 Μαΐου είναι το
πρώτο βήμα για έναν εργατι-
κό ξεσηκωμό απέναντι στην
κυβέρνηση που όχι μόνο δεν
δίνει στους εργαζόμενους και
τους συνταξιούχους όλα όσα
μας έκλεψαν οι προηγούμε-
νες κυβερνήσεις αλλά προ-
ετοιμάζει μια νέα επώδυνη
συμφωνία με τους δανειστές”
λέει σε ανακοίνωσή του ο
Συντονισμός Συνταξιούχων.

Κ
λιμακώνονται οι προετοιμα-
σίες για την επιτυχία της
24ωρης πανυγειονομικής

απεργίας την Τετάρτη 20 Μάη και
του πανελλαδικού συλλαλητηρίου
στις 12.30 το μεσημέρι στο υπουρ-
γείο Υγείας, που αποφάσισε η ΠΟΕ-
ΔΗΝ και η ΟΕΝΓΕ. Η ΠΟΕΔΗΝ καλεί
την ίδια μέρα, αμέσως μετά τη συγ-
κέντρωση, συνεδρίαση του Γενικού
Συμβουλίου, για να αποφασίσει τη
συνέχεια των κινητοποιήσεων. Απερ-
γιακά πούλμαν θα ξεκινήσουν από τη
Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, την Πάτρα,
τη Χαλκίδα, ενώ αντιπροσωπείες από
τα νοσοκομεία όλης της Ελλάδας θα
συμμετέχουν στο συλλαλητήριο στο
υπουργείο Υγείας.  

Σε πολλά νοσοκομεία, πρωτοβάθ-
μια σωματεία και εργαζόμενοι κινούν-
ται για την επιτυχία της απεργίας και
της συμμετοχής στο πανελλαδικό
συλλαλητήριο, με γενικές συνελεύ-
σεις, εξορμήσεις, περιφρουρήσεις
την ημέρα της απεργίας. Ρόλο οργα-
νωτή της απεργίας έπαιξε η αφίσα
του Συντονιστικού Πρωτοβάθμιων
Σωματείων, Επιτροπών Αγώνα και ερ-
γαζομένων, που κυκλοφόρησε αμέ-
σως μετά την Πρωτομαγιά. Τον ίδιο
ρόλο έπαιξε και το νέο Νυστέρι που
κυκλοφόρησε την προηγούμενη
εβδομάδα στα νοσοκομεία με πρωτο-
σέλιδο «Όχι στους εκβιασμούς – όχι
σε νέα και παλιά μνημόνια - 20 Μάη
απεργία - Λεφτά Προσλήψεις». Το
πρωτοσέλιδο άρθρο θυμίζει, πως οι
μάχες που ξέσπασαν από τα κάτω σε
πολλά νοσοκομεία από τις αρχές
Μάρτη, ανάγκασαν την ΠΟΕΔΗΝ να
αποφασίσει την απεργία στις 20 Μάη,
η οποία θα αποτελέσει την πρώτη με-
γάλη απάντηση του εργατικού κινή-
ματος στους εκβιασμούς της ΕΕ και
του ΔΝΤ και στις συμφωνίες της κυ-
βέρνησης για νέα πακέτα λιτότητας,
περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων.     

«Πούλμαν για τη συμμετοχή στη
συγκέντρωση της Αθήνας ναυλώ-
νουν τα σωματεία των νοσοκομείων
της Θεσσαλονίκης, ενώ απεργιακή
συγκέντρωση υγειονομικών και ερ-
γαζόμενων στο δημόσιο, που δεν θα
μπορέσουν να ταξιδέψουν στην Αθή-
να θα γίνει την Τετάρτη 20 Μάη στις
12 το μεσημέρι στη ΔΥΠΕ», μας με-
ταφέρει ο Γιάννης Κούτρας επικου-
ρικός γιατρός στο ΠΕΔΥ Τούμπας.
«Συνελεύσεις για την απεργία  έγιναν
αυτή την εβδομάδα στο Θεαγένειο
και στο Ιπποκράτειο. Την περασμένη
Πέμπτη συνέλευση έκαναν οι γιατροί

στο Ιπποκράτειου και αποφάσισαν να
συνεχίσουν την επίσχεση εργασίας
για την πληρωμή των εφημεριών του
2015 και να συντονιστούν με τους
γιατρούς του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. 

Eκβιασμοί

Μπορεί το υπουργείο Υγείας να
ανακοίνωσε την εκταμίευση κονδυλί-
ου για την πληρωμή μέρους των
εφημεριών μέχρι τις 27/5, όμως η
ΔΥΠΕ ζητά από τους γιατρούς να
δηλώσουν λιγότερες εφημερίες, εκ-
βιάζοντάς τους ότι έτσι θα πληρω-
θούν πιο γρήγορα. 

Με εκβιασμούς αντιμετωπίζει η κυ-
βέρνηση και τους επικουρικούς για-
τρούς. Με πρόσχημα την κάλυψη
των κενών στις παραμεθόριες περιο-
χές, οι γιατροί δε δηλώνουν πλέον
νοσοκομείο αλλά η τοποθέτησή τους
τίθεται στην ευχέρεια της ΔΥΠΕ. Για
παράδειγμα η δικιά μας ΔΥΠΕ καλύ-
πτει μία γεωγραφική περιοχή από
την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Φλώ-
ρινα. Αν κάποιος αρνηθεί να πάει
στην παραμεθόριο τιμωρείται αφού
χάνει τη σειρά του. Ουσιαστικά δη-
λαδή αντιμετωπίζουν τους γιατρούς
σαν φαντάρους και μάλιστα χωρίς να
αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία τους.
Γι’ αυτό στην απεργία της 20ης Μάη
θα συμμετέχουμε και οι επικουρικοί
γιατροί διεκδικώντας μόνιμες προσ-
λήψεις για τα δημόσια νοσοκομεία».  

“Υπάρχει δυσφορία στους εργαζό-
μενους για το γεγονός ότι η νέα κυ-
βέρνηση δεν έχει υλοποιήσει καμία
από τις υποσχέσεις της για τη δημό-
σια υγεία”, μας είπε ο Μιχάλης Ψάρ-
ρης, μέλος του ΔΣ Συλλόγου Εργα-
ζομένων νοσοκομείου Ρίου. “Τα νο-
σοκομεία συνεχίζουν να υποφέρουν
από την υποστελέχωση και τις περι-

κοπές. Το θέμα είναι να υπάρχει κι-
νητοποίηση και συμμετοχή στην
απεργία στις 20 Μάη και να υπάρχει
και συνέχεια. Το ΔΣ του σωματείου
μας δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί αλ-
λά αυτό δεν πρέπει να λειτουργήσει
σαν εμπόδιο στην αφύπνιση των συ-
ναδέλφων. Γι’ αυτό πήραμε την πρω-
τοβουλία και κυκλοφορήσαμε κάλε-
σμα με ονόματα κάποιων μελών του
ΔΣ και με τη βοήθεια των συντρόφων
της Εργατικής Αλληλεγγύης, κάναμε
γύρα στο νοσοκομείο και ενημερώ-
σαμε και τις τέσσερις βάρδιες για
την απεργία και το συλλαλητηριο
στην Αθήνα”. 

«Την Παρασκευή 15 Μάη κάναμε
περιοδεία στο νοσοκομείο Α. Συγ-
γρός με την Εργατική Αλληλεγγύη και
το Νυστέρι για να ενημερώσουμε
τους εργαζόμενους για την απεργία
και τη γενική συνέλευση που γινόταν
την ίδια μέρα», μας είπε ο Νίκος
Βούλτσος. «Στη συνέλευση οι εργα-
ζόμενοι που πήραν το λόγο συμφω-
νούσαν ότι χρειάζεται απεργιακή
απάντηση στην υποχρηματοδότηση
των νοσοκομείων. Χαιρετήσαμε τη
συνέλευση και τονίσαμε ότι αυτό που
χρειάζεται δεν είναι μόνο να διαπι-
στώνουμε τις ελλείψεις και τις επι-
πτώσεις των περικοπών αλλά να ορ-
γανώσουμε την απάντηση του εργατι-
κού κινήματος, μετατρέποντας την 20
Μάη σε αφετηρία για την κλιμάκωση
του αγώνα. Προτείναμε   τη δημιουρ-
γία επιτροπής αγώνα και την οργάνω-
ση απεργιακής φρουράς την ημέρα
της απεργίας. Η συνέλευση κατέληξε
σε ένα κοινό ραντεβού την Τετάρτη
20 Μάη στην πύλη του νοσοκομείου
για οργανωμένο κατέβασμα στην
απεργιακή συγκέντρωση με πανό». 

«Τα σωματεία των δύο Παιδιατρι-

κών νοσοκομείων Αγία Σοφία και
Αγλαϊα Κυριακού βάζουμε πούλμαν
για να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι
στο απεργιακό συλλαλητήριο στο
υπουργείο Υγείας», μας είπε η Μα-
ρία Αλιφιέρη, γραμματέας του σωμα-
τείου στο Αγλ. Κυριακού. «Παραμο-
νές της απεργίας κάναμε σα σωμα-
τείο εξόρμηση σε όλους τους χώ-
ρους του νοσοκομείου. Αυτό που
μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση είναι
ότι οι συνάδελφοι καταλαβαίνουν
πάρα πολύ καλά την αναγκαιότητα
της απεργίας και της κλιμάκωσής
της. Τα ταμεία του νοσοκομείου είναι
άδεια και δεν υπάρχουν χρήματα ού-
τε για απλά υλικά όπως σύριγγες και
γάζες, με αποτέλεσμα να τα πληρώ-
νουν οι γονείς από την τσέπη τους.
Στο ερώτημα του τι μπορούμε να κά-
νουμε προκειμένου να δοθούν λεφτά
για τα δημόσια νοσοκομεία, τους
φέρνουμε το παράδειγμα των για-
τρών που ανάγκασαν την κυβέρνηση
να βρει κονδύλι να τους πληρώσει
τις εφημερίες τους. 

Μας έκανε εντύπωση ότι είχαμε
ιδιαίτερη υποστήριξη από τους συ-
νοδούς και τους επισκέπτες του νο-
σοκομείου, που μας έδιναν συγχαρη-
τήρια και μας έλεγαν ‘συνεχίστε’. Για
αυτό και το πρωί της απεργίας πριν
τη συγκέντρωση θα είμαστε στο νο-
σοκομείο για να τους ενημερώνουμε.
Τις επόμενες ημέρες έχουμε προ-
γραμματίσει νέα γενική συνέλευση
για να αποφασίσουμε τα επόμενα
αγωνιστικά μας βήματα. Το ίδιο
απαιτούμε και από την ΠΟΕΔΗΝ που
έχει προγραμματίσει Γενικό Συμβού-
λιο μετά το απεργιακό συλλαλητήριο
της Τετάρτης 20/5».   

Κ.Θ

Λεφτά και προσλήψεις 
για τα Νοσοκομεία

ΑΠΕΡΓΙΑ 20 ΜΑΗ
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Εκλογές στην ΕΣΗΕΑ, το συνδικαλιστικό όργανο των
δημοσιογράφων στην Αττική, πρόκειται να πραγματο-
ποιηθούν το επόμενο διάστημα σε ημερομηνία που
αναμένεται να καθοριστεί στις 20/5 σε εκλογοαπολογι-
στική συνέλευση στο Divani Caravel. Πιθανότερη ημε-
ρομηνία είναι το διήμερο 3 και 4 Ιούνη.

Η αντικαπιταλιστική αριστερά δίνει και πάλι το πα-
ρών με την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή, το σχήμα
που συσπειρώνει συλλογικότητες που βρέθηκαν πρω-
τοπόροι στους αγώνες του κλάδου, όπως οι Financial
Crimes, το Αριστερό Ριζοσπαστικό ΜΜΕτωπο, ο Σπάρ-
τακος και πλήθος ανένταχτων αγωνιστών.

“Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή και σε αυτές τις
εκλογές διεκδικεί την ψήφο των συναδέλφων για να κι-
νηθεί στη ρότα της σύμπλευσης με την κοινωνία και τις
ανησυχίες της. Για δημοσιογραφία στο πλευρό των
«αδυνάτων» (που υπομένουν το bullying των δελτίων
των 8) και όχι γραφείο Τύπου της τρόικας - «θεσμούς»
τους λέμε τώρα- και μεγάλων επιχειρήσεων” μας είπε
ο Νάσος Μπράτσος, αγωνιστής εργαζόμενος της ΕΡΤ,
και υποψήφιος με την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή.

“Άλλωστε σε όλες τις μάχες δώσαμε το παρών. Πλη-
γωμένοι, όπως όλος ο κλάδος από τις συνέπειες της
κρίσης, αλλά όρθιοι και καθαροί χωρίς συμφωνίες και
μοιρασιές κάτω από τραπέζι, ούτε στην ΕΣΗΕΑ, ούτε
στον ΕΔΟΕΑΠ. Έτσι θα συνεχίσουμε. Αξιοποιώντας τη
δύναμη που θα μας δώσουν οι συνάδελφοι με την ψή-
φο τους, αλλά κυρίως με τη συμμετοχή τους και μετά
τις εκλογές”. 

Εκλογές θα πραγματοποιήσει στις 12 και 13 Ιουνη, η
ΕΣΠΗΤ (Ένωση Συντακτών Περιοδικού Ηλεκτρονικού
Τύπου). Για πρώτη φορά συμμετέχει στις εκλογές του
σωματείου η Αριστερή Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή, που συγκροτήθηκε από μέλη της ΕΣΠΗΤ και αγωνι-
στές που έχουν δώσει όλα τα τελευταία χρόνια μικρές
και μεγάλες μάχες τόσο στην ΕΣΠΗΤ, όσο και στα γε-
νικότερα κοινωνικά μέτωπα. Όπως συστήνονται οι ίδιοι
σε ανακοίνωσή τους:

“Πολλοί προερχόμαστε από το ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ που
όλα αυτά τα χρόνια πρωτοστάτησε σε απεργίες του
κλάδου, σε αγώνες σε μαγαζιά, προτάσσοντας τα ερ-
γατικά δικαιώματα, την ανεξαρτησία από το κράτος,
την εκάστοτε κυβέρνηση, την εργοδοσία, σε αντιπαρά-
θεση με τον γραφειοκρατικό συνδικαλισμό της υποτα-
γής και της ενσωμάτωσης. 

Η νέα πολιτική κατάσταση, δυστυχώς, ανέδειξε δια-
φορετικές προσεγγίσεις, και ιεραρχήσεις ανάμεσα
στους αγωνιστές του σχήματος, που οδήγησαν στη
συλλογική μας απόφαση να αναστείλουμε το ΠΑΡΑΤΥ-
ΠΩΣ και να πορευτούμε διαφορετικά. 

Η συγκρότηση της Αριστερής Πρωτοβουλίας για την
Ανατροπή κρατά τα θετικά στοιχεία αυτής της σημαντι-
κής συλλογικής αγωνιστικής διαδρομής και επιδιώκει να
εκφράσει στο νέο σκηνικό, τα δικαιώματα των εργαζόμε-
νων του κλάδου, σε αντιπαράθεση με τους εκδότες και
εργοδότες, αντιπαλεύοντας τη γραμμή υποταγής της νέ-
ας συγκυβέρνησης και σε σύγκρουση με κάθε εκδοχή
παλαιάς και νέας κοπής κυβερνητικού συνδικαλισμού,
μακριά από τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των σωμα-
τείων του κλάδου και τις ανάγκες των εργαζόμενων”. 

ΕΣΠΗΤ “Αριστερή
Πρωτοβουλία για 
την Ανατροπή”

Εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση θα πραγματοποι-

ήσουν την Πέμπτη 21/5, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο Ιντρα-

κόμ, εν όψει των εκλογών του σωματείου τον Ιούνη. Η Εργα-

τική Αλληλεγγύη μίλησε με τον Βασίλη Συλαϊδή, μέλος του

απερχόμενου Δ.Σ και μέλος της Πρωτοβουλίας Γένοβα ΙΝ-

ΤΡΑΚΟΜ.

“Η ημερομηνία των εκλογών θα καθοριστεί από τη συνέ-

λευση, με πιθανότερη ημερομηνία τις 9/6.

Η Πρωτοβουλία Γένοβα θα δώσει για μια ακόμη φορά το

παρών στις εκλογές του σωματείου. Ήδη έχουμε αρχίσει τις

εξορμήσεις και περιοδείες μέσα στην εταιρία, όπου μιλάμε

με τους συναδέλφους. Προσπαθούμε να μεταφέρουμε το

μήνυμα ότι ναι μεν δώσαμε μεγάλους αγώνες το προηγούμε-

νο διάστημα αλλά δεν τελειώσαμε. Μπροστά μας η μάχη συ-

νεχίζεται απέναντι στα αφεντικά, για τα θέματα των συμβά-

σεων, των μισθών, για τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά και

αγώνες που δίνουμε μαζί με άλλους κλάδους εργαζομένων”.  

Απεργία των εργατών στα αθηναϊκά πρακτορεία Τύπου πραγμα-
τοποιήθηκε την Πέμπτη 14/5, στα πλαίσια της οποίας έγινε και μα-
ζική συγκέντρωση στην είσοδο του πρακτορείου Ευρώπη. 

Όπως λέει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Προσωπικού Πρακτορεί-
ων Εφημερίδων Αθηνών: 

“Η απεργία αυτή απαντά στην αδιαλλαξία των εργοδοτών μας,
να υπογράψουν νέα Συλλογική Σύμβαση που να εξασφαλίζει ό,τι
και η τελευταία. Έρχεται να απαντήσει στην προκλητική αδιαφορία
τους, απέναντι στις συνθήκες στρατοπέδου συγκέντρωσης που
βιώνουν καθημερινά οι συνάδελφοι που εργάζονται στην Ίριδα”. Η
απεργία είχε καθολική συμμετοχή με αποτέλεσμα να μην κυκλοφο-
ρήσουν εφημερίδες την Παρασκευή 15/5. “Χαιρετίζουμε αυτούς
που έδωσαν βροντερό παρών στην εντυπωσιακή απεργιακή συγ-
κέντρωση - περιφρούρηση, έξω από τις πύλες των πρακτορείων,
αλλά και αυτούς που για πρώτη φορά έκαναν το βήμα και στάθη-
καν δίπλα στους υπόλοιπους εργαζόμενους” αναφέρει η Ένωση, η
οποία θα πραγματοποιήσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ στις
21 με 23/5. 

INTΡΑΚΟΜ

Εκλογοαπολογιστική
Συνέλευση

Δεν κυκλοφόρησε 
ούτε ένα φύλλο

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ΤΥΠΟΥ

Σε κατάληψη στα γραφεία του ΟΑΕΕ
(Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων
Επαγγελματιών) έχουν προχωρήσει από
τις 10/5 οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι του
Οργανισμού, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκτός
εργασίας εδώ και 17 μήνες. 

Οι εν λόγω εργαζόμενοι είχαν προσλη-
φθεί με σύμβαση έργου – ορισμένου χρό-
νου, από το 2008 έως το 2010, και καθώς
η εργασία τους αποδείχτηκε πολύτιμη για
την εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΕΕ, παρέ-
μειναν με δικαστική απόφαση έως τις 29
Νοέμβρη του 2013. Από τότε όμως βρί-

σκονται “ανασφάλιστοι, χωρίς επιδόματα,
χωρίς ταμείο ανεργίας, χωρίς εργασία.
Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι δικαιούμα-
στε το ύψιστο ατομικό δικαίωμα, αυτό της
εργασίας, που το Κράτος σαν στυγνός και
ανάλγητος εργοδότης μας το στερεί.
Εμείς θέλουμε το Κράτος να είναι υπέρ-
μαχος των εργαζομένων, να ανταποκρίνε-
ται στις ανάγκες τους και να τους διασφα-
λίζει μόνιμη εργασία και όχι ευέλικτες
μορφές εργασίας. Και είναι άδικο να βρι-

σκόμαστε εκτός της εργασίας μας από τα
δυσβάσταχτα μνημονιακά μέτρα που λύγι-
σαν τον ελληνικό λαό, αλλά και τώρα
όμως να αντιμετωπιζόμαστε ως εργαζόμε-
νοι χωρίς δεύτερη ευκαιρία και να καταδι-
καζόμαστε σε μόνιμη ανεργία και εξα-
θλίωση...” λένε οι ίδιοι οι απολυμένοι και
συνεχίζουν, εμπνευσμένοι από τον αγώνα
των καθαριστριών που έφτασε στη δι-
καίωση, διεκδικώντας πολιτική λύση στο
ζήτημα κι επιστροφή στις δουλειές τους.

Κατάληψη στον ΟΑΕΕ

Σ
ε απεργία από τη Δευτέ-
ρα 11/5, βρίσκονται οι
εργαζόμενοι της εται-

ρίας Τ. Ζαριφόπουλος Α.Ε,
στην Νέα Ιωνία. 

Κύριο αίτημα των απεργών
είναι η ανάκληση των 4 απολύ-
σεων, στις οποίες προχώρησε
η εργοδοσία (αρχικός της στό-
χος, σύμφωνα με τους εργα-
ζόμενους, ήταν 11-12 απολύ-
σεις). Πλάι στο αίτημα για
επαναπρόσληψη των συναδέλ-
φων τους προσθέτουν τη διεκ-
δίκηση για σταμάτημα της τα-
κτικής της εταιρίας, είτε να αν-
τικαθιστά το προσωπικό με νέ-
ους “φθηνότερους” εργαζόμε-
νους μέσω ΕΣΠΑ, είτε να τους
επαναπροσλαμβάνει με μικρό-
τερο μισθό, είτε να τους απο-
λύει ζητώντας τους “να γίνουν
εργολάβοι”.

Δεν είναι το πρώτο κύμα αν-
τεργατικών επιθέσεων από τη
μεριά της εταιρίας.

Η εργοδοσία προχώρησε
από το 2010 σε ατομικές συμ-

βάσεις εργασίας με μειώσεις
μισθών 15-35% για κάθε εργα-
ζόμενο, πάρα τα κέρδη της,
στο όνομα της “διατήρησης”
των θέσεων εργασίας, ενώ
προχώρησε και σε απολύσεις
όσων δεν δέχτηκαν τις μει-
ώσεις μισθών.

Σωματείο εργαζομένων δεν
υπήρχε μέχρι πριν από ένα
χρόνο και ιδρύθηκε όπως λένε
“για να βάλει τέλος σ’ αυτήν
την εργοδοτική αυθαιρεσία”.
Είναι η πρώτη φορά που δίνε-
ται ένας αγώνας με τέτοια

έκταση στη συγκεκριμένη
εταιρία, παρά την τεράστια
τρομοκρατία που ασκείται εις
βάρος του Σωματείου. 

Να σημειώσουμε ότι πρόκει-
ται για τη μεγαλύτερη εταιρία
στη χώρα στον κλάδο των συ-
στημάτων ασφαλείας, με 9 κα-
ταστήματα στην Ελλάδα και
καταστήματα σε Βουλγαρία,
Αλβανία και Κύπρο, παρέχον-
τας υπηρεσίες κι εξοπλισμό
στο σύνολο σχεδόν των τρα-
πεζών, σε μεγάλες εταιρίες
και καταστήματα κλπ. 

Mεγάλη συμπαράσταση

Οι απεργοί, στην πλειοψη-
φία τους τεχνικοί αλλά και δι-
οικητικοί, συγκεντρώνονται
καθημερινά στην πύλη της
εταιρίας, όπου γίνονται δέκτες
μεγάλης συμπαράστασης από
σωματεία και φορείς της πε-
ριοχής κι όχι μόνο. Στο τέλος
της κάθε ημέρας ψηφίζουν με
κάλπη για τη συνέχιση της
απεργίας και την επόμενη.  

Τη Δευτέρα 18/5, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντηση του σω-
ματείου με εκπροσώπους της
εργοδοσίας. Όπως μας κατήγ-
γειλαν εργαζόμενοι, η πλευρά
Ζαριφόπουλου ήταν κάθετη
και επιθετική στο ζήτημα των
απολύσεων, χωρίς να συζητά-
ει την επαναπρόσληψη κανε-
νός. “Αυτοί περιμένουν να
σπάσουμε αλλά δεν πρόκει-
ται”, μας λέει η Μαρκέλλα, μια
από τους 4 απολυμένους.

Σ.Μ.

ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Απεργία ενάντια στις απολύσεις ΕΣΗΕΑ “Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή”

ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι απεργοί της Ζαριφόπουλος στην πύλη της εταιρίας



Π
ροκλητική και ύποπτη μπορεί να χαρα-
κτηριστεί η αστυνομική εισβολή στην
ΕΡΑ Ζακύνθου και η προσαγωγή του

αγωνιστή εργαζόμενου της ΕΡΤ και συντρό-
φου, Πέτρου Πομόνη, που πραγματοποιήθηκε
την Πέμπτη 14/5. 

Το επεισόδιο έχει να κάνει με μήνυση του Δ.Σ
της ΝΕΡΙΤ, το Δεκέμβριο του 2014 (και αφορά
όλες τις περιφερειακές ΕΡΑ) και προωθήθηκε
από το πρωτοδικείο Αθηνών στις 7/4/15. Η ει-
σαγγελία και η αστυνομική διεύθυνση Ζακύν-
θου δείχνοντας “υπερβάλλοντα ζήλο”, προχώ-
ρησαν στην επέμβαση στην ΕΡΑ Ζακύνθου. 

Η μήνυση αφορά “την κατάληψη δημόσιας
περιουσίας από άγνωστα στοιχεία που προκα-
λούν φθορές”. “Μου ζητήθηκε να τους ακο-
λουθήσω στο τμήμα και να δώσω κατάθεση.
Από τη μεριά μου δήλωσα ότι το 'άγνωστο
στοιχείο' που λένε, είμαστε οι εργαζόμενοι
που αγωνιζόμαστε επί 23 μήνες στην ΕΡΑ, δεν
υπάρχει η παραμικρή φθορά, θα συνεχίσουμε
να είμαστε εκεί κι αν θέλουν να έρθουν να μας
συλλάβουν ” μας είπε ο Πέτρος Πομόνης, λίγο
μετά την προσαγωγή του.  

Το γεγονός ξεσήκωσε μεγάλη κατακραυγή,
αναγκάζοντας τους αστυνομικούς να μιλάνε
για “λάθος”. Ωστόσο δίκαια δημιουργείται η
καχυποψία στους κόλπους των αγωνιζομένων,
αν το συγκεκριμένο “λάθος” συσχετιστεί με την
επιτηδευμένη ασάφεια του νομοσχεδίου της
ΕΡΤ, σχετικά με την λειτουργία (ή μη) του συ-
νόλου των περιφερειακών σταθμών και με την
επιλογή Ταγματάρχη ως διευθύνων σύμβουλο.
Πρόσωπο που σε αντίστοιχη θέση στο παρελ-
θόν είχε υποστηρίξει την συρρίκνωση της ΕΡΤ. 

“Το θεωρούμενο ως "λήξαν" περιστατικό με
την απόπειρα εκκένωσης της ΕΡΑ Ζακύνθου
και την ετεροχρονισμένη προσπάθεια ποινικο-
ποίησης του αγώνα μας δεν μας εφησυχάζει,
τουναντίον, μας υπενθυμίζει με τον πιο ξεκά-
θαρο τρόπο ότι η μάχη για την επαναλειτουρ-
γία όλων των δομών της ΕΡΤ, αλλά κυρίως για
τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας
των δομών αυτών μετά την 'επόμενη ημέρα',
είναι σήμερα αναγκαία όσο ποτέ” λένε μεταξύ
άλλων οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ3 με ομόφωνο
ψήφισμα της γενικής τους συνέλευσης.

Σε ακόμα πιο σκληρό ύφος η ΠΟΣΠΕΡΤ το-
νίζει: “Η ετεροχρονισμένη εντολή έχει να κάνει
άραγε με τα αντανακλαστικά της αστυνομίας ή
με εντολή του αρμόδιου υπουργείου ώστε ο
εκλεκτός Ταγματάρχης με τους λοχίες του να
βρει εύκολο πεδίο για την μη επαναλειτουργία
τους, όπως διαφαίνεται. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ γρήγορα ξέχασε τις υποσχέσεις της
και τις προγραμματικές δηλώσεις της και τη
στήριξη αυτού του μοναδικού αγώνα στα παγ-
κόσμια χρονικά. [...] Κύριοι της Κυβέρνησης
δεν είναι στραβός ο γιαλός. Σε κάθε περίπτω-
ση οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ και η ΠΟΣΠΕΡΤ ξέ-
ρουν από αγώνες, γεγονός που γνωρίζετε και
εσείς πολύ καλά και δεν θα σταματήσουμε αν
δεν δικαιωθούν τα οράματα αυτού του αγώνα
και των εργαζόμενων της ΕΡΤ όπως και της
κοινωνίας που στάθηκε αλληλέγγυα".

Πρόκληση για κάθε εργαζόμενο χαρακτηρί-
ζει την επέμβαση η “Εργατική Αλληλεγγύη ερ-
γαζομένων ΕΡΤ”. “Είναι πρόκληση για κάθε ερ-
γαζόμενο το γεγονός ότι η διοίκηση της ΝΕΡΙΤ
αντί να παγώσει όλες τις πρακτικές της ενάντια
στους αγωνιζόμενους της ΕΡΤ, συνεχίζει ακά-
θεκτη μέχρι τις τελευταίες στιγμές της, να δεί-
χνει το αποκρουστικό της πρόσωπο. Όσοι φαν-
τάζονται ότι με τέτοιες πρακτικές θα εξασφαλί-
σουν την συρρίκνωση της ΕΡΤ στερώντας από

το σώμα της περιφερειακούς σταθμούς, τους
προειδοποιούμε ότι θα διαψευστούν. Οι εργα-
ζόμενοι της ΕΡΤ που με τον αγώνα των 23 μη-
νών κέρδισαν πίσω τις δουλειές τους, είναι
αποφασισμένοι να μην αφήσουν να υλοποι-
ηθούν τέτοια σχέδια. Παρόλο που ο νόμος που
ψήφισε η κυβέρνηση για την επαναλειτουργία
της ΕΡΤ, αφήνει όλα τα περιθώρια στους Μάη-
δες(σ.σ. πρόεδρος της ΝΕΡΙΤ) του χθες και
στους Ταγματάρχες του σήμερα, να ονειρεύον-
ται μια "μικρή και ελεγχόμενη" ΕΡΤ, οι εργαζό-
μενοι θα επιβάλλουν την ΕΡΤ που οραματιστή-
καμε και έχει ανάγκη η κοινωνία”.

Συνενοχή

Ως “οργανωμένη, μεθοδική και με συγκεκρι-
μένη στόχευση” χαρακτηρίζει την ενέργεια η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. “Κάθε κωλυσιεργία στην αποκάλυ-
ψη των «πρωταγωνιστών» της πρόκλησης δεί-
χνει συνενοχή και ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι οι
επιλογές του (σ.σ. του ΣΥΡΙΖΑ) στοχεύουν στη
συρρίκνωση της ΕΡΤ, όπως το παλιό σχέδιο
Μόσιαλου”. Εκτιμά δε, ότι καθόλου τυχαία δεν
είναι η επιλογή “να διοριστεί πριν λίγες ημέρες
διευθύνων σύμβουλος στην ΕΡΤ, ο Ταγματάρ-
χης, εκ των πλειοδοτούντων στις μοσιαλικές
περικοπές – συρρικνώσεις την εποχή που αυ-
τές είχαν ανακοινωθεί. Στα σχέδια εκείνης της
εποχής ήταν και η ΕΡΑ Ζακύνθου μεταξύ των
στόχων της μνημονιακής κυβέρνησης”. 

Όπου Μόσιαλος σημειώστε πρώην υπουρ-
γός Επικρατείας στην κυβέρνηση του ΓΑΠ, το
2011, με διατυπωμένο σχέδιο συρρίκνωσης
της ΕΡΤ, με τον Λ.Ταγματάρχη διευθύνων σύμ-
βουλο και τότε, της ΕΡΤ. 

Σε κοινό μήκος κύματος η ΕΣΗΕΠΗΝ (συνδι-
καλιστικό όργανο των δημοσιογράφων σε Πε-
λοπόννησο, Ήπειρο και Ιόνιο) τονίζει ότι “το
«ατύχημα» αυτό θα ήταν ένα ακόμα κωμικό
επεισόδιο, αν δεν επεσήμανε τον κίνδυνο ότι,
σχέδια που είχαν εξυφάνει συγκεκριμένοι κύ-
κλοι στο παρελθόν – και προέβλεπαν ακόμη και
την βίαιη απομάκρυνση των εργαζομένων της
ΕΡΤ - μπορούν να ισχύουν και στον παρόντα
χρόνο. Η κυβέρνηση δια των ελεγκτικών της
μηχανισμών οφείλει να διαπιστώσει ποιοί επιχεί-

ρησαν χρησιμοποιώντας τις δομές του κρά-
τους, να διασύρουν και να συκοφαντήσουν τον
αγώνα των εργαζομένων στην ΕΡΤ- ΕΡΑ και στη
συνέχεια να τους αποκαλύψει στο πανελλήνιο”. 

Οι αντιδράσεις δεν έλειψαν και σε κυβερνη-
τικό επίπεδο, με τον τοπικό βουλευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και υφυπουργό αθλητισμού Σ.Κοντονή να
δηλώνει ότι “Η απαράδεκτη διαδικασία 'σύλλη-
ψης' του εργαζομένου, Π. Πομόνη, σήμερα το
πρωί στην Ζάκυνθο από αστυνομικές δυνάμεις
με την κατηγορία 'κατάληψης δημόσιας περι-
ουσίας' προκαλεί το κοινό αίσθημα”, ενώ το
γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ αναρωτιέται για
“τους σκοπούς μιας τέτοιας εισαγγελικής
ενέργειας “ από τη στιγμή “που εγκρίθηκε από
το Κοινοβούλιο η επαναλειτουργία της ΕΡΤ και
η επαναπρόσληψη των εργαζομένων της.
Ιδίως μάλιστα εφόσον ο χώρος ανήκει στο δη-
μόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα και ο δημοσιο-

γράφος είναι πλέον εργαζόμενος της”.
Παρ'όλα αυτά, για “άναρθρες κραυγές”, μίλη-
σε ο υπουργός Ν.Παππάς σε συνέντευξή του
στην Εφημερίδα των Συντακτών, αναφερόμε-
νος σε όσους ασκούν κριτική και κατά κύριο
λόγο στην ΠΟΣΠΕΡΤ, χωρίς παρ'όλα αυτά να
δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με
τις αστοχίες που καταλογίζονται στην κυβέρ-
νηση για το ζήτημα της ΕΡΤ.

Αστοχίες που τις τελευταίες βδομάδες, αν
και δεν αφορούν μόνο αυτό, συμπυκνώνονται
στο ζήτημα του νέου διευθύνοντος συμβούλου. 

Τη Δευτέρα 18/5, ο Τσίπρας συνάντησε στο
Μαξίμου, τον προοριζόμενο για νέο πρόεδρο
της ΕΡΤ, Διονύση Τσακνή και τον προοριζόμε-
νο για διευθύνων σύμβουλο, Λάμπη Ταγματάρ-
χη. Μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε εξωθεσμι-
κή κι εκβιαστική, καθώς η έγκριση του νέου Δ.Σ
εκκρεμεί να περάσει από την αρμόδια επιτρο-
πή της Βουλής. Παράλληλα νέες ενστάσεις
από τη μεριά των εργαζομένων ξεσήκωσε η
ανακοίνωση Τσίπρα, στα πλαίσια της συνάντη-
σης, για επαναλειτουργία της ΕΡΤ στις 25/5,
χωρίς ακόμα να έχει επιστρέψει στη δουλειά
του, ούτε ένας από τους επί 23 μήνες αγωνιζό-
μενους εργαζόμενους. Για “ξέπλυμα της ΝΕ-
ΡΙΤ” που θα λάβει χώρα την ερχόμενη Δευτέρα
και για μετάβαση από το “μαύρο” στο “γκρίζο”
μιλάνε εργαζόμενοι της ΕΡΤ, δηλώνοντας ότι
δικαίωση του αγώνα δεν αποτελεί μια απλή αλ-
λαγή στα λογότυπα, από τη στιγμή που αυτή
δεν συνοδεύεται από τους ανθρώπους της ΕΡΤ
και τις κατακτήσεις του αγώνα τους.
• Συνέλευση πρόκειται να πραγματοποι-

ήσουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, την Τετάρτη
20/5, στις 6μμ, στο ΕΡΤopen, απέναντι από το
Ραδιομέγαρο, όπου αναμένεται να καθορι-
στούν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Ηεμφάνιση ενός αστυνομικού στην ΕΡΑ Ζακύνθου και η προσαγωγή μου στο αστυνομικό
τμήμα, την περασμένη Πέμπτη 14 Μαΐου, εκτελώντας μια εισαγγελική εντολή, ενεργο-

ποίησε τα αντανακλαστικά της προσπάθειας που πηγάζει από τον πολύμηνο αγώνα των
αγωνιζόμενων εργαζόμενων και αλληλέγγυων για μια ανοικτή ΕΡΤ, ενώ, παράλληλα, δημι-
ούργησε ερωτήματα τα οποία δεν επιδέχονται απλοϊκές απαντήσεις. 

Από τη μια πλευρά, το συγκεκριμένο επεισόδιο ακύρωνε το νομοθετικό έργο της κυβέρνη-
σης για την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, με αφορμή μηνυτήρια αναφορά μέλους του Δ.Σ. της
καταργημένης ΝΕΡΙΤ και γι’ αυτό χαρακτηρίστηκε ως προβοκάτσια από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Από την άλλη πλευρά, το συγκεκριμένο επεισόδιο ενίσχυσε τη διάχυτη αίσθηση του ημιτε-
λούς και ανικανοποίητου που χαρακτηρίζει τους χειρισμούς σε κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα,
από την κυβέρνηση της αριστεράς. 

Αναφορικά με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ, η κυβερνητική πολιτική περί μη ρεβανσισμού
έχει ως αποτέλεσμα η ΝΕΡΙΤ να καταργηθεί τυπικά, αλλά οι μηχανισμοί και τα πρόσωπα που
την υπηρέτησαν να παραμένουν ανέπαφα, ενώ η επαναφορά στελεχών στη διοίκηση της νέ-
ας ΕΡΤ που ήταν εμπνευστές για τον περιορισμό και τη συρρίκνωσή της κατά το παρελθόν,
δικαιολογημένα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η μέγιστη πρόκληση για τους απολυμέ-
νους εργαζομένους και αλληλέγγυους που αγωνίστηκαν 23 μήνες για μια «ΕΡΤ ανοικτή -
ελεύθερη φωνή κάθε αγωνιστή» και την κοινωνία που υπερασπίσθηκε αυτήν την προοπτική. 

Επειδή το τυχαίο και το μεμονωμένο περιστατικό αποτελούν συχνά γνωστή δικαιολογία,
ιδίως για τους κυβερνώντες, είναι επιτακτική ανάγκη να αποτρέψουμε κάθε απόπειρα που
θα ακρωτηριάζει τις δομές της ΕΡΤ (περιφερειακούς σταθμούς κ.α.) που υπερασπιστήκαμε
με αγώνες και θυσίες. Η πρώτη βολή στην ΕΡΑ Ζακύνθου δεν πέτυχε το στόχο της.

Πέτρος Πομόνης, εργαζόμενος ΕΡΑ Ζακύνθου, 
μέλος της Αριστερής Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή στην ΕΣΠΗΤ

ΕΡΤ Με τον Π. Πομόνη ΝΑΙ
Με τον Λ. Ταγματάρχη ΟΧΙ
Ο Πέτρος Πομόνης σε
προηγούμενη κινητοποίηση
των εργαζόμενων της ΕΡΤ
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Τ
ην άρση ή αντικατάσταση των περιοριστικών όρων
που τους έχουν επιβληθεί έχουν ζητήσει από το δι-
καστήριο πέντε από τα ηγετικά στελέχη της Χρυ-

σής Αυγής, που κατηγορούνται για ένταξη και διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης. Για τους Μ.Αρβανίτη, Ε. Ζα-
ρούλια, Ν.Μιχαλολιάκο και Α. Γρέγο που εξακολουθούν
να είναι βουλευτές, η βασική δικαιολογία ήταν η ανάγκη
“άσκησης των βουλευτικών και κοινοβουλευτικών τους
καθηκόντων”. Για τον Δ. Κουκούτση που δεν είναι πλέον
βουλευτής, η δικαιολογία ήταν η ανάγκη να ασκήσει το
επάγγελμά του “για να μπορέσει να ζήσει”.

Πρόκειται για ασύστολα ψεύδη. Η ηγεσία της Χρυ-
σής Αυγής θέλει βέβαια να έχει -και έχει ήδη- τη δυνα-
τότητα να μπαίνει στη Βουλή, να συμμετέχει σε όλες
τις διαδικασίες και να το παίζει “νόμιμο πολιτικό κόμ-
μα” που έπεσε “θύμα πολιτικής σκευωρίας”. Το βασικό
που χρειάζεται αυτή τη στιγμή είναι να ηγηθεί ξανά
των ταγμάτων εφόδου και η άρση των περιοριστικών
όρων θα της το επιτρέψει. Το ότι δεν πρέπει να υπάρ-
χει καμία αμφιβολία γι’ αυτό, το δείχνει η αντίδραση
των χρυσαυγιτών, στη τελευταία δικάσιμο στις 15
Μάη, μετά το επεισόδιο με τους κατηγορούμενους στη
δίκη της Συνομωσίας Πυρήνων της Φωτιάς. Όπως πε-
ριγράφει το σάιτ της πολιτικής αγωγής του αντιφασι-
στικού κινήματος jailgoldendawn.gr:

Προσωπείο

“Το σημερινό περιστατικό ήταν αρκετό για να πέσει
το προσωπείο του “νόμιμου πολιτικού κόμματος”: η πιο
ενδεικτική φιγούρα ήταν αυτή του πρώην βουλευτή
Κουκούτση που στράφηκε αρχικά προς τα έξω φωνά-
ζοντας “Θα σας λιώσουμε αρχίδια”, στη συνέχεια απευ-
θύνθηκε στους συνηγόρους πολιτικής αγωγής φωνά-
ζοντας “Αρχίδια έρχεται η ώρα σας” και συνέχισε με
ύβρεις κατά της μουσουλμάνας διερμηνέως της αραβι-
κής γλώσσας που κάθεται πίσω από τα έδρανα της πο-
λιτικής αγωγής. Θυμίζουμε ότι τόσο ο Κουκούτσης όσο
και οι υπόλοιποι βουλευτές έχουν ζητήσει αντικατάστα-
ση ή άρση των περιοριστικών όρων που τους έχουν επι-
βληθεί, με βασικό ισχυρισμό την τέλεση των βουλευτι-
κών τους καθηκόντων. Οι “βουλευτές” της Χρυσής Αυ-
γής θα πρέπει ωστόσο να αποφασίσουν αν επιθυμούν
να είναι καθώς πρέπει κοινοβουλευτικοί παράγοντες ή
νεοναζί τραμπούκοι του δρόμου. Η συμπεριφορά του
Κουκούτση σήμερα παρέπεμπε ευθέως στο δεύτερο”.

Το θράσος των χρυσαυγιτών να ζητάνε την άρση των
περιοριστικών τους όρων είναι αποτέλεσμα της αποδο-
χής που απολαμβάνουν μέσα στο κοινοβούλιο. Η αντι-
μετώπισή τους από την πρόεδρο της Βουλής Ζ. Κων-
σταντοπούλου ως κοινοβουλευτικό κόμμα που πρέπει
να παραβρίσκεται απαραιτήτως σε όλες τις διαδικα-
σίες, δίνει κάλυψη και στους ίδιους να διατυπώνουν αυ-
τό το αίτημα αλλά και σε όλους τους κρατικούς θε-
σμούς να τους βλέπουν ως νόμιμο πολιτικό κόμμα. Ο
Ν. Κοτζιάς δήλωσε ανοιχτά ότι η πρόσκλησή του προς
τη Χρυσή Αυγή να συμμετέχει στο Συμβούλιο Εξωτερι-
κής Πολιτικής πατάει πάνω στην αντίστοιχη αντιμετώπι-
ση από το προεδρείο της Βουλής. Αν αυτό ήταν το μή-
νυμα που έλαβε ο Κοτζιάς, γιατί όχι και το δικαστήριο;

“Δεν πρέπει να επιτρέψουμε καμία μεθόδευση απα-
ξίωσης του κατηγορητήριου κατά της Χρυσής Αυγής
με αποφάσεις του δικαστηρίου που νομιμοποιούν τον
ισχυρισμό τους ότι αποτελούν «κοινοβουλευτικό κόμ-
μα»”, αναφέρει η ΚΕΕΡΦΑ. “Είναι ένα ναζιστικό κόμμα,
με τάγματα εφόδου, που φοράει την προβιά του κοινο-
βουλευτικού κόμματος. Κάθε παραχώρηση φέρνει πιο
κοντά τον χρόνο να αποκτήσουν ξανά το θράσος ώστε
να κλιμακώσουν τις επιθέσεις των ταγμάτων εφόδου”.

Το θράσος 
των δολοφόνων

Β
ραδιά πειραματικής μουσικής με τίτλο “Απόψε αντιφασχε-
διάζουμε” και στόχο την οικονομική ενίσχυση της πολιτι-
κής αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής είχε οργανωθεί

την Πέμπτη 7 Μάη στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων. Σύμφωνα
με την ανακοίνωση απολογισμού των συντελεστών: 

“Αντιφασχεδιάσαμε λοιπόν και ήταν ωραία. Μουσική, αλλά όχι
με τον συνήθη τρόπο, όχι με οικεία ακούσματα, όχι αυτά που
“θέλει ο κόσμος”. Όμως ο κόσμος ήταν εκεί την περασμένη Πέμ-
πτη, στις 7 του μήνα, στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων -από
νωρίς μάλιστα. Κι ήταν πολύς και όμορφος αυτός ο κόσμος…
Όλα όσα εχθρεύεται ως θέση και πράξη ο βόθρος του φασι-
σμού, έδιναν στο χαρτονένιο κουτί ενίσχυσης μας για ώρες. Κι
αυτό γέμισε με πολλά περισσότερα από όσα μπορούσαν να με-
τρηθούν στο τέλος της μεγάλης νύχτας. Ακόμα και η χειροποί-

ητη μπύρα HomeHack, “that kills fascists”, που έγινε ανάρπαστη
μέσα σε μία ώρα... Οικονομικά μιλώντας, δεν τα πήγαμε καθό-
λου άσχημα. Το αντιφασιστικό ταμείο μας μέτρησε 720 ευρώ, τα
οποία ήδη κατατέθηκαν στον λογαριασμό της Πολιτικής Αγωγής
του αντιφασιστικού κινήματος (jailgoldendawn.com)”.

Συγκέντρωση-εξόρμηση για ενημέρωση του κόσμου της πό-
λης, συγκέντρωση υπογραφών και οικονομικής ενίσχυσης για
την πολιτική αγωγή του αντιφασιστικού κινήματος οργάνωσε την
Κυριακή 17 Μάη η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης. “Ήμασταν περίπου
είκοσι άτομα και το υλικό μας, προκηρύξεις, κονκάρδες κλπ έγι-
νε ανάρπαστο μέσα σε μία ώρα από τον κόσμο που περνούσε”,
μας είπε ο Κώστας Τορπουζίδης. “Εικοσιτέσσερα άτομα υπέγρα-
ψαν το κείμενο και συγκεντρώσαμε εικοσιδύο ευρώ ενίσχυση.
Ήταν μια καλή πρωτοβουλία που θα επαναλάβουμε”.

Στηρίζουμε την Πολιτική Αγωγή

Μ
ε τέσσερις συνεδριάσεις έκλεισε
ο πρώτος μήνας της δίκης της
Χρυσής Αυγής που ξεκίνησε στις

20 Απρίλη. Ο απολογισμός τους επιβεβαι-
ώνει το αντιφασιστικό κίνημα και όλα τα
ζητήματα που έχει αναδείξει ως κινδύ-
νους που μπορούν να ρίξουν τους χρυ-
σαυγίτες δολοφόνους στα μαλακά.

Το πρώτο είναι το πρόβλημα της αίθου-
σας. Η δίκη συνεχίζεται στη δικαστική αί-
θουσα των γυναικείων φυλακών Κορυδαλ-
λού, παρά το γεγονός ότι βάζει εμπόδια
στην πρόσβαση του κόσμου που θέλει να
παρακολουθήσει τη δίκη, διευκολύνει την
αστυνομοκρατία της, δημιουργεί τεράστια
προβλήματα στη δημοσιότητά της, διατα-
ράσσει τις μαθητικές εξετάσεις και είναι
επικίνδυνη για τους κατοίκους της γειτο-
νιάς και τους μάρτυρες κατηγορίες που
απειλούνται από φασιστικές επιθέσεις.

Οι αντιφασιστικές διαδηλώσεις και οι
επίμονες παρεμβάσεις του δήμου Κορυ-
δαλλού, της Επιτροπής Αγώνα που έχει
δημιουργηθεί για το θέμα με τη συμμετο-
χή τοπικών σωματείων και φορέων, αλλά
και των δικηγόρων της Πολιτικής Αγωγής
πέτυχαν τη δέσμευση του υπουργού Δι-
καιοσύνης ότι από το Σεπτέμβρη η δίκη
θα μεταφερθεί σε άλλο χώρο. Στο κρίσιμο
αίτημά τους όμως να γίνει και στο μεσο-
διάστημα μεταφορά της δίκης στην αί-
θουσα τελετών του Εφετείου της Αθήνας,
δεν έχουν πάρει απάντηση. 

Η έδρα του δικαστηρίου δηλώνει ότι
περιμένει την πρωτοβουλία του υπουρ-
γού και ο υπουργός δηλώνει ότι περιμένει
την πρωτοβουλία της έδρας! Ακόμα και
μετά το επεισόδιο που προέκυψε στην τε-
λευταία συνεδρίαση και έδειξε τα προ-
βλήματα του χώρου -κατηγορούμενοι στη
δίκη της Συνωμοσίας Πυρήνων της Φω-
τιάς επιχείρησαν να μπουν στην αίθουσα
και οι χρυσαυγίτες απάντησαν με απειλη-
τικές χειρονομίες και βρισιές προς τους
δημοσιογράφους, τους μάρτυρες και την
οικογένεια Φύσσα- δεν υπάρχει επίσημη
τοποθέτηση επί του θέματος.

Το δεύτερο είναι η προκλητική καθυ-
στέρηση που προκαλούν στη διεξαγωγή
της διαδικασίας οι κατηγορούμενοι και οι

δικηγόροι τους. Στην πρώ-
τη συνεδρίαση στις 20
Απρίλη η δίκη διεκόπη δύο
μόλις ώρες μετά την έναρ-
ξή της διότι ένας κατηγο-
ρούμενος εμφανίστηκε χω-
ρίς νομική εκπροσώπηση
και ζήτησε από το δικαστή-
ριο να του διορίσει. Την τα-
κτική του ακολούθησε στη
δεύτερη συνεδρίαση στις 7
Μάη έτερος κατηγορούμε-
νος που ανακοίνωσε ότι η
δικηγόρος του “τον παρά-
τησε”. Ενώ στις επόμενες
συνεδριάσεις στις 12 και
15 Μάη ήταν οι δικηγόροι
των συγκεκριμένων κατη-
γορούμενων, που διορίστη-
καν αυτεπαγγέλτως και ζη-
τούσαν επίμονα τη διακοπή
της δίκης προκειμένου να
μελετήσουν τη δικογραφία.

Η παρελκυστική τακτική
κλιμακώθηκε στην τελευ-
ταία συνεδρίαση με την
αποχώρηση όλων των συ-
νηγόρων υπεράσπισης των
χρυσαυγιτών ως “ένδειξη
διαμαρτυρίας” στο παραπάνω επεισόδιο
με τους κατηγορούμενους στη δίκη της
Συνομωσίας Πυρήνων της Φωτιάς.

Απειλές

Τόσο η προσπάθειά τους να παρουσια-
στούν ως θύματα που απειλείται η ζωή
τους όσο και η αντίδράσή τους με κωλο-
δάχτυλα και απειλητικές βρισιές προς
τους δικηγόρους της πολιτικής αγωγής
και το ακροατήριο, προκάλεσε την οργή
όλων και ιδιαίτερα της οικογένειας Φύσσα
με τη μητέρα του Παύλου να φωνάζει τό-
σο τους ίδιους: “Δολοφόνοι, δε θα πάτε
πουθενά, εδώ θα κάτσετε να δικαστείτε”
όσο και στους αστυνομικούς που πλημμύ-
ρισαν την αίθουσα για να τους προστατέ-
ψουν “Τον Παύλο δεν τον προστατέψατε,
μόνον αυτούς ξέρετε να προστατεύετε”.

Το αποτέλεσμα είναι ότι στις τέσσερις
συνεδριάσεις μέχρι τώρα, εκτός από την

ανάγνωση των ονομάτων των κατηγορού-
μενων και των δικηγόρων τους (που επα-
ναλαμβάνεται κάθε φορά), αλλά και την
ανάγνωση των μαρτύρων κατηγορίας, το
μόνο ουσιαστικό που έχει γίνει είναι η δή-
λωση παράστασης πολιτικής αγωγής. Η
απόφαση της έδρας η δίκη να συνεχιστεί
στις 4 Ιουνίου, τρεις βδομάδες μετά την
τελευταία διαδικασία, δίνει στους χρυ-
σαυγίτες ακόμα περισσότερο χρόνο.

Το αντιφασιστικό κίνημα θα επιμείνει να
αναδεικνύει όλα αυτά τα ζητήματα και με-
θοδεύσεις. Στις 4 Ιούνη θα είναι ξανά
εκεί, στις 10πμ, έξω από τις φυλακές Κο-
ρυδαλλού για να απαιτήσει την απονομή
δικαιοσύνης για τα θύματα της Χρυσής
Αυγής, που δεν είναι άλλη παρά η καταδί-
κη σε ισόβια όλων των ηγετών και των με-
λών των ταγμάτων εφόδου της δολοφονι-
κής συμμορίας.

Λένα Βερδέ

4 Ιούνη: Όλοι στον Κορυδαλλό
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Π
ρος διαβούλευση αναρτήθηκε
την περασμένη βδομάδα το νο-
μοσχέδιο της αναπληρώτριας

υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής
Τασίας Χριστοδουλοπούλου «Τροπο-
ποίηση Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας
και άλλες διατάξεις» που κατά κύριο
λόγο αφορά στην απόδοση της ελληνι-
κής ιθαγένειας στα παιδιά των μετανα-
στών.

Το νομοσχέδιο προκαλεί αντιδράσεις
στη ΝΔ και όλη τη δεξιά πολυκατοικία
που χαρακτηρίζουν τις διατάξεις του
“ανοιχτή πρόσκληση προς τους μετανά-
στες”. Είναι οι ίδιοι που είχαν πρωτο-
στατήσει για να παγώσει, με απόφαση
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο νό-
μος Ραγκούση του 2010 που έδινε με
το σταγονόμετρο δικαίωμα κτήσης της
ελληνικής ιθαγένειας στα παιδιά των
μεταναστών. Εκείνος ο νόμος εισήγαγε
δύο τρόπους απόκτησης ιθαγένειας. Ο
πρώτος, που αφορούσε στα παιδιά που
έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, προέβλε-
πε τη νόμιμη διαμονή των δύο γονέων
επί πέντε τουλάχιστον συνεχή έτη πριν
τη γέννησή τους. Ο δεύτερος, που αφο-
ρούσε στα παιδιά που δεν γεννήθηκαν
εδώ, προέβλεπε την επιτυχημένη παρα-
κολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελ-
ληνικού σχολείου.

Όπως μπορούσε ο καθένας να κατα-
λάβει, ο νόμος πετούσε απέξω χιλιάδες
παιδιά των οποίων οι γονείς έχαναν για
παράδειγμα μέσα στην κρίση τις δου-
λειές τους και άρα τη δυνατότητα από-
κτησης εγγράφων νόμιμης διαμονής
στη χώρα και μάλιστα συνεχόμενης (με
τους ισχύοντες ρατσιστικούς νόμους, η
νόμιμη διαμονή προϋποθέτει για το με-
τανάστη δουλειά και ένσημα). Παρόλα
αυτά, για το δεξιό και ακροδεξιό χώρο,
ακόμα και το παραπάνω παράθυρο για
κάποιες λίγες χιλιάδες παιδιά, έπρεπε
να κλείσει. Ο νόμος πάγωσε ύστερα
από αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ που
έκρινε αντισυνταγματικές μια σειρά δια-
τάξεις του.

Δυστυχώς το νέο σχέδιο νόμου είναι
προσαρμοσμένο στις αποφάσεις του
ΣτΕ, κάνοντας αυστηρότερες, ακόμα

και από το νόμο Ραγκούση, τις προ-
ϋποθέσεις για την απόκτηση της ιθα-
γένειας. 

Προϋποθέσεις

Με τις νέες διατάξεις, για τα παιδιά
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, απαραί-
τητος όρος για να πάρουν την ιθαγέ-
νεια θα είναι πλέον, μαζί με τη νόμιμη
διαμονή του ενός γονέα για πέντε χρό-
νια πριν τη γέννησή τους, και η εγγρα-
φή τους στην Α' τάξη Δημοτικού και η
συνέχιση παρακολούθησης του σχο-
λείου κατά το χρόνο υποβολής της δή-
λωσης. Ενώ για τα παιδιά που δεν γεν-
νήθηκαν εδώ, απαραίτητος όρος για
την ιθαγένεια είναι είτε η επιτυχημένη
παρακολούθηση της εννιάχρονης υπο-
χρεωτικής εκπαίδευσης ή των έξι τάξε-
ων του γυμνασίου-λυκείου είτε η κατο-
χή πτυχίου ΤΕΙ ή ΑΕΙ με απαραίτητο
όμως και το απολυτήριο δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου.
Πολλές από αυτές τις αυστηρότερες
διατάξεις που υιοθετεί η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ προβλέπονταν σε σχέδιο νό-
μου που ετοίμαζε η προηγούμενη κυ-
βέρνηση.

Γιατί χρειάζονται τόσες προϋποθέ-
σεις; Υπάρχουν πολλά παιδιά από φτω-
χές οικογένειες που εγκαταλείπουν την
εκπαίδευση σε μικρή ηλικία. Μήπως θα
τους αφαιρέσουμε την ιθαγένεια; Γιατί
τα παιδιά των μεταναστών που αντιμε-
τωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες δυσκο-
λίες και από τις φτωχές ντόπιες οικογέ-
νειες πρέπει να ξεπεράσουν τέτοιους
φραγμούς για να πάρουν ιθαγένεια; Ή
μήπως έχει αρχίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πι-
στεύει ότι θα γίνουμε «έθνος αρίστων»
αν περνάμε από τέτοια κόσκινα τα παι-
διά των μεταναστών;

Η απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας
στα παιδιά μεταναστών ήταν από τις
βασικές προεκλογικές δεσμεύσεις του
ΣΥΡΙΖΑ μετά το μεγάλο αντιρατσιστικό
κίνημα των τελευταίων χρόνων που πά-
λευε σκληρά και ανέβαζε ψηλά στην
πολιτική ατζέντα το αίτημα για “Ιθαγέ-
νεια σε όλα τα παιδιά”. Τελικά όμως και
σε αυτόν τον τομέα ψάχνει ένα συμβι-
βασμό. Το αντιρατσιστικό κίνημα θα συ-
νεχίσει να παλεύει στο δρόμο για τη δι-
καίωση των αιτημάτων του, για ιθαγέ-
νεια σε όλα τα παιδιά χωρίς αποκλει-
σμούς.

Επιτυχημένη με τη συμμε-
τοχή εκατοντάδων διαδηλω-
τών, ντόπιων και μεταναστών,
ήταν η αντιφασιστική συγκέν-
τρωση και πορεία που πραγ-
ματοποιήθηκε στη Νέα Ιωνία
την περασμένη Παρασκευή
15 Μάη. Αφορμή για τη δια-
δήλωση ήταν το μπαράζ ρα-
τσιστικών επιθέσεων σε βά-
ρος μεταναστών που έχουν
γίνει στη γειτονιά το τελευ-
ταίο διάστημα, με πιο πρό-
σφατη αυτή το πρωί της ίδιας
μέρας, όταν φασιστοειδή
τραυμάτισαν με αιχμηρό αντι-
κείμενο μετανάστη εργάτη,
την ώρα που πήγαινε στη
δουλειά του.

Επίθεση

Είχαν προηγηθεί επίθεση
σε εργάτη από το Πακιστάν
στην οδό Σαπουντζάκη, επί-
θεση από ομάδα δέκα φασι-
στών ξημερώματα, με νερά-
τζια και πέτρες, σε σπίτι με-
ταναστών στην οδό Ρίμινι κα-
θώς και επίθεση από ομάδα
τεσσάρων φασιστών που ξυ-
λοκόπησε και τραυμάτισε δυο
μετανάστες από το Πακιστάν
την ώρα που πήγαιναν στη
δουλειά τους στη γωνία των
οδών Σουλίου και Αντρέα
Κάλβου.

Η πορεία, που ξεκίνησε από
την πλατεία Σημηριώτη, πέρα-
σε από τα σημεία των επιθέ-
σεων. Στην πρώτη γραμμή
βρέθηκαν οι μετανάστες που
χτυπήθηκαν, στέλνοντας το
μήνυμα ότι η φασιστική τρο-
μοκρατία δεν περνάει. Στη
διαδήλωση συμμετείχαν με τα
πανό τους η Πακιστανική Κοι-
νότητα, η ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας, η
Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνη-
ση Ν.Ιωνίας "Εκτός Σχεδίου",

η δημοτική κίνηση "Ρήξη κι
Ανατροπή στο Ηράκλειο", η
Λαϊκή Αντίσταση και η Εργατι-
κή Λέσχη Ν.Ιωνίας. “Stop στις
ρατσιστικές επιθέσεις”, “Έξω
οι φασίστες από τη Ν. Ιωνία”,
“Ούτε στην Ιωνία, ούτε πουθε-
νά, τσακίστε τους φασίστες
σε κάθε γειτονιά” ήταν τα
συνθήματα που κυριάρχησαν.
Οι κάτοικοι της Νέας Ιωνίας
επικροτούσαν τους διαδηλω-
τές στο πέρασμά τους και επι-
δοκίμαζαν το αντιφασιστικό
τους μήνυμα.

“Η αλήθεια είναι ότι η επα-
νεμφάνιση ρατσιστικών επι-
θέσεων δεν αποτελεί έκπλη-
ξη. Ο φασισμός ήταν και εί-
ναι όπλο του συστήματος
ενάντια σε οποιαδήποτε σπί-
θα αντίστασης στην επίθεση
που βιώνουμε καθημερινά
από κυβέρνηση ΕΕ ΔΝΤ”,
έγραφε η κοινή ανακοίνωση
των φορέων και των συλλογι-
κοτήτων με την οποία καλού-
σαν στη διαδήλωση τις προ-
ηγούμενες μέρες. “Καθήκον
μας είναι να δράσουμε ώστε
οι επιθέσεις αυτές να είναι
και οι τελευταίες. Να δρά-
σουμε κόντρα τόσο σε κάθε
ναζιστική επίθεση όσο και σε
κάθε πολιτική επιλογή και
πρακτική που καλλιεργεί το
φασισμό, το ρατσισμό και
την εκμετάλλευση. Να δρά-
σουμε με άμεσο στόχο την
απομόνωση των Χρυσαυγι-
τών και όλων των επίδοξων
συνεχιστών τους και τον τερ-
ματισμό οποιασδήποτε κίνη-
σης για την οργάνωση τους.
Δεν μας τρομάζει η βία τους,
θα μας βρουν μπροστά τους.
Με συλλογική οργάνωση, αλ-
ληλεγγύη και αποφασιστικό-
τητα θα την τσακίσουμε”.

Τ
ο ετήσιο φεστιβάλ της οργάνωσης Marx 21, αφιερωμέ-
νο στο Μαρξισμό, υπό τον τίτλο “Marx is Muss 2105”,
πραγματοποιήθηκε από τις 14 έως τις 17 Μάη στο Βε-

ρολίνο. Την εικόνα από τις εκδηλώσεις μάς έδωσε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ που συμμετείχε σε
πάνελ για την μάχη ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό.

“Οι συζητήσεις που οργάνωσε το Marx 21 ήταν μια ευκαιρία
για να συζητηθούν τα μεγάλα ζητήματα της περιόδου όπως η
κρίση στην Ευρώπη και την ευρωζώνη και οι εναλλακτικές. Η
κουβέντα προφανώς άνοιξε γύρω από το ζήτημα της προ-
οπτικής της αριστεράς μετά και τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελ-
λάδα καθώς αναπτύσσονται προβληματισμοί διεθνώς και από
κομμάτια της αριστεράς που υποστήριξαν το ΣΥΡΙΖΑ για τους
συμβιβασμούς που ήδη έχουν γίνει και μέχρι που μπορούν να
φτάσουν. Και βέβαια κεντρικό ήταν το μεγάλο ερωτηματικό,
αν υπάρχει εναλλακτική λύση σε ρήξη με το ευρώ και την ΕΕ,

σε σύγκρουση με τον ίδιο τον καπιταλισμό.
Ένα δεύτερο κεντρικό ζήτημα ήταν η συζήτηση σχετικά με

την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, το ισλαμοφοβικού
κινήματος Pegida στη Γερμανία, της Λεπέν στη Γαλλία, της
Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα και ποια πρέπει να είναι η αντιμε-
τώπισή τους. Ήταν ένα θέμα που τράβηξε ενδιαφέρον και
συμμετοχή με τις εμπειρίες των Γερμανών συντρόφων από
την πάλη τους ενάντια στο Pegida που κατάφεραν πραγματι-
κά σε όλη τη χώρα να ξεσηκώσουν ένα ολόκληρο αντιρατσι-
στικό και αντιφασιστικό κίνημα και να εμποδίσουν την ανάπτυ-

ξή του. Και μάλιστα τόσο ισχυρό που παίρνει πρωτοβουλίες
προληπτικά θα λέγαμε και συνδέεται με τα κινήματα στις γει-
τονιές, ενώ προσπαθεί να συνδεθεί και με την πάλη ενάντια
στη λιτότητα.

Εκεί είχαμε και τη δική μας παρέμβαση με την εμπειρία της
ΚΕΕΡΦΑ, να μην έχεις δηλαδή υποτιμήσει την άνοδο του φα-
σισμού, να έχεις έγκαιρα κινητοποιηθεί με τις κοινότητες και
τον κόσμο της αριστεράς και να έχεις οδηγήσει σε κρίση το
ναζιστικό κόμμα με τη δίκη των μελών των ταγμάτων εφόδου
και των ηγετών του. Να έχεις επίσης συνδέσει το αντιφασιστι-
κό κίνημα με την πάλη ενάντια στο ρατσισμό και τη ξενοφοβία
και να βάζεις το ζήτημα του διεθνούς συντονισμού του κινή-
ματος. Στη συζήτηση αυτή την οποία παρακολούθησαν 150
με 200 άτομα είχαν παρέμβαση και Έλληνες μετανάστες, νεο-
λαία κατά κύριο λόγο, που βοήθησαν ιδιαίτερα. Συνολικά στο
φεστιβάλ συμμετείχαν πάνω από 800 άτομα”.

Μαρξισμός 
στο Βερολίνο

Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά Διαδήλωση 
στη Νέα Ιωνία

20 Απρίλη, διαδήλωση στον Κορυδαλλό την πρώτη μέρα της δίκης των νεοναζί
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη Tετραήμερο στην ΑΣΟΕΕ

Ο Άλεξ Καλλίνικος, συγγραφέας του βιβλίου Deciphering Capital, μιλά-
ει για το Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ. Είναι ηγετικό μέλος του SWP στην
Βρετανία και πανεπιστημιακός. 

Ο Μάικλ Ρόμπερτς, μαρξιστής οικονομολόγος, εξετάζει
τη σχέση Καπιταλισμός και Κρίση. Διαβάστε τις αναλύ-
σεις του στο μπλογκ thenextrecession.wordpress.com 

Ο Βολοντίμιρ Ισένκο αναλύει την κρίση στην Ουκρανία.
Είναι αναπληρωτής διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικών
και Εργατικών Ερευνών στο Κίεβο, και μέλος των συντα-
κτικών επιτροπών του περιοδικού Commons Journal for
Social Criticism και του διαδικτυακού περιοδικού LeftEast. 

O Ουασίμ Ουαγκντί μιλάει για την Επανάσταση και την αντεπανάσταση
στην Αίγυπτο. Είναι ηγετικό μέλος των Επαναστατών Σοσιαλιστών,
αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ. 

Ο Ντενί Γκοντάρ και ο Λέανδρος Μπόλαρης παρουσιάζουν την Πάλη
ενάντια στην ισλαμοφοβία. Ο Ντενί είναι ακτιβιστής από το αντιρατσι-
στικό και αντιφασιστικό κίνημα στη Γαλλία. Ο Λέανδρος είναι ιστορι-
κός και συγγραφέας, η «Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε» είναι
ένα από τα βιβλία του. 

Ο Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός και συγγραφέας
πολλών βιβλίων για το εργατικό κίνημα μιλάει για την
τελευταία μάχη του Άρη Βελουχιώτη. Η τριλογία του
«Κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα» είναι από τα πιο γνω-
στά έργα του.   

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος και ο Κώστας Βλασόπουλος μι-
λούν για τα 70 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγ-
κοσμίου Πολέμου. Ο Μ. Λυμπεράτος είναι πανεπιστημια-
κός και συγγραφέας, το βιβλίο «Από το ΕΑΜ στην ΕΔΑ»
είναι από τα πιο γνωστά του. Ο Κώστας Βλασόπουλος
είναι πανεπιστημιακός και μέλος της συντακτικής επι-

τροπής του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω. 

Ο Δημήτρης Μπελαντής, ο Μπάμπης Κουρουνδής και ο
Κώστας Παπαδάκης αντιμετωπίζουν τα ζητήματα γύρω
από την Αριστερά και το κράτος. Ο Δ. Μπελαντής είναι δι-
κηγόρος και συγγραφέας, «Αριστερά και εξουσία» είναι ο
τίτλος του τελευταίου του βιβλίου. Ο Μ. Κουρουνδής είναι
δικηγόρος και μέλος του Πανελλαδικού Συντονιστικού Ορ-
γάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ο Κ. Παπαδάκης είναι επίσης δικηγόρος, μέλος
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής. 

Ο Τάσος Κωστόπουλος και ο Θανάσης Καμπαγιάννης
μιλούν για την πορεία από τα Τάγματα Ασφαλείας στη
Χρυσή Αυγή. Ο Τ. Κωστόπουλος είναι δημοσιογράφος
και συγγραφέας, «Η αυτολογοκριμένη μνήμη - Τα τάγ-
ματα ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη» εί-

ναι ένα από τα βιβλία του. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης είναι δικηγόρος,
μέλος της Πολιτικής Αγωγής στη δίκη της Χρυσής Αυγής, ενώ έχει
γράψει το βιβλίο «Η πάλη ενάντια στο ρατσισμό σήμερα». 

Τρεις εκπαιδευτικοί, μέλη των Παρεμβάσεων υποστηρί-
ζουν ότι Μια άλλη εκπαίδευση είναι εφικτή. Η Ντίνα Γκα-
ρανέ από το ΔΣ της Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας και μέλος του ΣΕΚ,
ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης, μέλος του ΔΣ της Διδα-
σκαλικής Ομοσπονδίας (ΔΟΕ) και ο Ηλίας Παπαχατζής
από την ΕΛΜΕ Ηλείας και μέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Στη συζήτηση «Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και η εργατική αντιπολίτευση σήμερα» θα
μιλήσουν πέντε σύντροφοι, μέλη της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ο Γιάννης
Σηφακάκης από το ΣΕΚ, ο Θανάσης Διαβολάκης από την ΟΙΕΛΕ (Ομο-
σπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών), ο Αντώνης Δραγανίγος από το
ΝΑΡ, ο Παναγιώτης Σωτήρης από την ΑΡΑΝ και ο Χρίστος Μπίστης
από το ΕΚΚΕ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΠΕΜΠΤΗ 21/5 
με το τρένο στις 9.30μμ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5 
με το τρένο στις 11.30μμ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6974770802, 6973080186
ΓΙΑΝΝΕΝΑ: 
ΠΕΜΠΤΗ 21/5 με το ΚΤΕΛ στις 8πμ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985560716
ΠΑΤΡΑ: 
ΠΕΜΠΤΗ 21/5 με πούλμαν 
από το Εργατικό Κέντρο στη 1μμ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6970988678

ΒΟΛΟΣ: 
ΠΕΜΠΤΗ 21/5 
με το τρένο στις 12μες 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6974820870

ΞΑΝΘΗ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 με το τρένο, 4.30μμ
ΠΕΜΠΤΗ 21/5 με το τρένο, 4.30μμ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6988944066

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5, Λιμάνι 7.30μμ 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6981351994,
6985723827

ΡΕΘΥΜΝΟ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 ΚΤΕΛ 
για λιμάνι Χανίων 6μμ
ΠΕΜΠΤΗ 21/5 ΚΤΕΛ 
για λιμάνι Χανίων 6μμ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6937799627, 6979240756

ΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/5, Λιμάνι 8μμ 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6948946578

Mένουν λίγες μέρες για την έναρξη του 4ήμερου φεστιβάλ με επα-
ναστατικές ιδέες και συζητήσεις!

Ο Μαρξισμός φέτος έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο που έδωσε
σκληρές μάχες διεκδικήσεων στον δρόμο, διότι η πράξη είναι πάντα
συνδεδεμένη με τη θεωρία, με τις συζητήσεις λύνουμε απορίες και
προβληματισμούς, καθώς επίσης ανταλλάσσουμε εμπειρίες με συν-
τρόφους πανελλαδικά και διεθνώς.

Είναι σημαντικό να ακούμε και να μαθαίνουμε από συντρόφους από
την Ουκρανία, την Αίγυπτο και άλλες χώρες πως δίνουν την μάχη εκεί. 

Το ίδιο ενδιαφέρον θα έχουν και οι συζητήσεις για το αντιρατσιστικό
αντιμνημόνιο και για την δίκη της Xρυσής Aυγής, που είναι μια μάχη
που την δίνουμε και θα την δώσουμε μέχρι τέλους.

Mάνια Καρτελιά, Πατήσια

Στο Περιστέρι κάνουμε δουλειά
για τον Μαρξισμό μέσω της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης. Έχουμε
ανοιχτεί στους εργατικούς χώ-
ρους που πάμε για εξορμήσεις,
στην πλατεία που βγαίνουμε κάθε
εβδομάδα.

Από το πρόγραμμα έχω ξεχωρί-
σει κάποιες από τις συζητήσεις
που σίγουρα θέλω να παρακο-
λουθήσω. Είναι η συζήτηση που
είναι αφιερωμένη στον Γκράμσι
και την «κόκκινη διετία» στην Ιτα-
λία και η συζήτηση που θα μιλή-
σουμε για το Grexit, πόσο πιθανό
είναι, τι επιχειρήματα έχουμε από
τη δική μας μεριά. 

Μαρία Ωρολογά, Περιστέρι

Για μένα ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία του προγράμματος του φετινού
Μαρξισμού είναι οι συζητήσεις για την Ισλαμοφοβία. Είναι ένα θέμα όχι μόνο ελλη-
νικό, αλλά πανευρωπαϊκό. Είναι από τα τελευταία χαρτιά που παίζουν απέναντι μας
με την επίθεση στο Ισλάμ και το ρατσισμό, με τις επιθέσεις σε μετανάστες και πρό-
σφυγες. Χρειάζονται ξεκάθαρες απαντήσεις από τη δική μας πλευρά. 

Σωκράτης Ταγκόπουλος, Βόλος  

Θεωρώ το φεστιβάλ του Μαρξισμού πο-
λύ αναγκαίο. Ειδικά, τώρα που έχουμε μια
κυβέρνηση που αυτοπροσδιορίζεται ως
αριστερή. Είναι αναγκαίες οι επαναστατι-
κές ιδέες, όπως λέει και το κάλεσμα για το
φεστιβάλ. 

Η πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση για μένα
είναι η συζήτηση «Γυναίκες και επανάστα-
ση». Επίσης, θέλω να παρακολουθήσω τη
συζήτηση «Μεταρρύθμιση ή επανάσταση»
καθώς είναι το θέμα που ανοίγεται στις μέ-
ρες μας. Πολλοί ακόμα πιστεύουν ότι ο κα-
πιταλισμός μεταρρυθμίζεται και δεν ανα-
τρέπεται, το οποίο είναι εξαιρετικά λανθα-
σμένο συμπέρασμα. Για μένα δεν μπορεί
να υπάρξει ανθρώπινος καπιταλισμός. 

Ειρήνη Κοντόσταβλου
μαθήτρια, Καισαριανή 

Ό, τι σχετίζεται με την απελευθέρωση και την διεκδίκηση για τα δικαιώματα όλων
των ανθρώπων με αφορά. Οπότε θεωρώ ότι ο ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2015 είναι ο φυσικός
χώρος για να φιλοξενηθούν τέτοιες συζητήσεις. 

Θεωρώ θετικό το βήμα που κάνουν οι διοργανωτές να διευρύνουν το ακροατήριο
με την δυνατότητα να υπάρχει απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα τουλάχι-
στον στη συζήτηση όπου είμαι ομιλητής «Τέχνη και Απελευθέρωση». Έτσι, εν δυνά-
μει, δεν αποκλείονται τριάντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι. 

Όσον αφορά τη συζήτηση που θα παρέμβω, πιστεύω ότι η Τέχνη θα εξαφανιστεί
όσο η καθημερινή ζωή αποκτά περισσότερη ισορροπία. Θεωρώ πως τα έργα τέχνης
φέρνουν τον άνθρωπο σε ισορροπία με το περιβάλλον του. Δεν είναι μόνο μέρος
της γνώσης, αλλά και της φύσης και της αναγκαιότητας

Είναι το απαραίτητο μέσο για να συγχωνευτεί κάθε ξεχωριστό άτομο με το σύνο-
λο της κοινωνίας του, της συμμετοχής του στα βιώματα και τις εμπειρίες ολόκλη-
ρου του ανθρώπινου γένους. 

Έτσι, λοιπόν, η Τέχνη βρίσκεται σε αντίθεση με τις προσταγές του ναζισμού που
θέλει να επιβάλει ένα κανονιστικό πρότυπο. Η Τέχνη οφείλει να συγκρουστεί με το
ναζισμό, το φασισμό και το ρατσισμό. 

Ο πραγματικός καλλιτέχνης πρέπει να συλλαμβάνει, να συγκρατεί το βίωμα και να
το κάνει μνήμη. Την ανάμνηση, την έκφραση και την ύλη σε μορφή. 

Αντώνης Ρέλλας, σκηνοθέτης, ακτιβιστής με αναπηρία   

Ξεκινάει την Πέμπτη 21 Μάη το φετινό τετραήμερο φεστιβάλ

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2015 στην ΑΣΟΕΕ. Μέσα σε αυτές τις τέσσερις μέ-

ρες θα γίνουν πάνω από πενήντα συζητήσεις, ενώ πλούσιο είναι το

καλλιτεχνικό πρόγραμμα. 

Στις διπλανές στήλες μπορείτε να διαβάσετε για τα θέματα και

τους ομιλητές των κεντρικών βραδινών συζητήσεων, όπως και τα

θέματα πολλών ακόμα συζητήσεων. 

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα του φεστιβάλ μπορείτε να το δείτε

στο σύνδεσμο http://sekonline.gr/images/general/M15NET.pdf

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2015 
Ξεκινάμε αυτή την Πέμπτη

Παρασκευή 22 Μάη
Στη φυλακή για πάντα 
οι ναζί της Χρυσής Αυγής
Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00

Σάββατο 23 Μάη
Η Ευρώπη των εργατών απέναντι
στην Ευρώπη των τραπεζιτών
Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00

Κυριακή 24 Μάη
Μπορούν οι εργάτες 
να κυβερνήσουν;
Μεγάλο Αμφιθέατρο 19.00-21.00

Θανάσης 
Καμπαγιάννης
Πολιτική Αγωγή 
στη δίκη της 
Χρυσής Αυγής

Πάνος 
Γκαργκάνας
εφημερίδα 
Εργατική 
Αλληλεγγύη

Τάσος 
Αναστασιάδης
Συντονισμός ενάντια 
στα Κλεισίματα και 
τις Διαθεσιμότητες

Δέσποινα
Κωστοπούλου
Καθαρίστριες 
Υπουργείου 
Οικονομικών

Παναγιώτης 
Καλφαγιάννης
πρόεδρος 
ΠΟΣΠΕΡΤ

Πέτρος
Κωνσταντίνου
δημοτικός 
σύμβουλος Αθήνας,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Στρατής
Μπουρνάζος
δημοσιογράφος,
Ενθέματα Αυγής

Μαρία
Στύλλου
περιοδικό
Σοσιαλισμός 
από τα Κάτω

Σταματία
Τσουμέα
Σχολική 
Φύλακας

Κατερίνα
Αβραμίδου
Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο,
Θεσσαλονίκη

Ουασίμ
Ουαγκντί
Επαναστάτες
Σοσιαλιστές,
Αίγυπτος

Χαντίμ 
Σεκ
Ένωση
Μεταναστών
Εργατών

Ντενί
Γκοντάρ
αντιφασίστας
ακτιβιστής,
Γαλλία

Τάκης Ζώτος
Πολιτική Αγωγή 
στη δίκη της 
Χρυσής Αυγής

Κώστας 
Καταραχιάς 
πρόεδρος 
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Μ
ια σεμνή εκδήλωση για την
Μακρόνησο οργάνωσε η
ΠΕΚΑΜ (Πανελλήνια Ένωση

Κρατουμένων Αγωνιστών Μακρονή-
σου) στο Μουσείο της Μακρονήσου
στο Θησείο την Δευτέρα 18/5. Πάνω
από 100 άτομα μεταξύ αυτών και
πολλοί επιζώντες της Μακρονήσου
βρέθηκαν κρατώντας ζωντανή τη
μνήμη της θηριωδίας.

Στην εκδήλωση μετά από ομιλίες
και χαιρετισμούς παίχτηκε η “Ειρή-

νη” του Αριστοφάνη σε μετάφραση
και σκηνοθεσία της Τιτίκας Σαριγ-
κούλη, ενώ τον κεντρικό ρόλο του
Τρυγαίου έπαιξε ο Αλέξανδρος
Μαρτζούκος. Μαζί του στη σκήνη
ήταν και οι: Σπύρος Κατηφόρης, Δη-
μήτρης Τσοϊδάκης, Αλέκος Πούλος,
Μάνος Καραβασίλης, Δημήτρης Πα-
παηλιού, Αφροδίτη Βενιέρη, Κων-
σταντίνα Στεφανίδου, Χρύσα Μπα-
λατσούρα, Γεωργία Κουτσουπιά,
Δώρα Σταθοπούλου, Κατερίνα Ροδί-
τη, Νίκος Ιωσήπου, Θανάσης Παπα-

στάθης. 
Όπως ανακοινώθηκε και κατά την

διάρκεια της εκδήλωσης την Κυρια-
κή 7 Ιούνη θα πραγματοποιηθεί η
ετήσια εκδρομή μνήμης στην Μα-
κρόνησο με την τελετή μνήμης στο
μνημείο του Αγωνιστή - Δεσμώτη -
Μακρονησιώτη, ξενάγηση στα ενα-
πομείναντα κτήρια των στρατοπέ-
δων και των μύλων και μεγάλη συ-
ναυλία με τους Ρωμιοσύνη πάνω στο
μαρτυρικό νησί.

Μαύρη επέτειος

Άλλωστε αυτές τις μέρες συμπλη-
ρώνονται εβδομήντα χρόνια από την
μαύρη επέτειο της σφαγής της Μα-
κρονήσου όταν πάνω από 300 κρα-
τούμενοι, οι πιο σκληροτράχηλοι
κομμουνιστές, δολοφονήθηκαν εν
ψυχρώ με την δικαιολογία της εξέ-
γερσης, ενώ αμέσως μετά με εντολή
της διοίκησης τους τύλιξαν με δί-
χτυα ψαρέματος και πέταξαν τα
κορμιά τους στη θάλασσα, κρύβον-
τας το περιστατικό για δεκαετίες.

Ήταν μετά την πτώση της χούντας
το 1974 που ήρθαν στην επιφάνεια
οι μαρτυρίες και τα στοιχεία που
αποδείκνυαν ένα από τα μεγαλύτε-
ρα εγκλήματα της λευκής τρομο-
κρατίας της περιόδου μετά τα Δε-
κεμβριανά. 

Διοικητής της μονάδας και αυτός
που σχεδίασε την σφαγή, ήταν ο με-
τέπειτα δικτάτορας Ιωαννίδης, τον
οποίο είχε επαινέσει, για το τερά-
στιας σημασίας “αναμορφωτικό” λει-
τούργημα που ασκούσε, η βασίλισ-
σα Φρειδερίκη που είχε επισκεφτεί
την Μακρόνησο, συνοδευόμενη  από
Αμερικανούς και Βρετανούς αξιωμα-
τούχους. 

“Ό
χι εγώ δεν ξέρω να μισώ”, λέει το
ρεφρέν του νέου τραγουδιού των
Panx Romana “Μαύρη Ανεμώνα” μια

πρωτότυπη punk-reggae σύνθεση με απόλυτα
αντιρατσιστικό μήνυμα. Μάλιστα οι Woody, Julio,
Frank & Δημήτρης από τους Panx Romana απο-
φάσισαν να γυρίσουν ένα αντιρατσιστικό φιλμάκι
που θα συνοδεύει το τραγούδι ως βίντεο κλιπ. 

Το τραγούδι είναι συνεργασία της ιστορικής
μπάντας με τον χαρισματικό Τζαμαϊκανό μουσικό
της reggae, Judah Bunnington από το Leeds της
Αγγλίας, που ήρθε για τα γυρίσματα του βίντεο
στην Αθήνα την προηγούμενη βδομάδα.

“Το τραγούδι είναι πραγματικά μια πολύ ιδιαί-
τερη σύνθεση. Αλλά και το μήνυμα που περνάει
είναι σημαντικό και εδώ για την Ελλάδα που ξέ-
ρω ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τον ρατσι-
σμό αλλά και στην Αγγλία που ο ρατσισμός με-
γαλώνει. Βλέπουμε και στην Αμερική τι γίνεται με
τις δολοφονίες μαύρων. Το μήνυμα του τραγου-
διού είναι παγκόσμιο”, τονίζει στην Εργατική Αλ-

ληλεγγύη που βρέθηκε στα γυρίσματα του βίν-
τεο, ο Τζαμαϊκάνος στην καταγωγή, μουσικός
που στο τραγούδι ρίχνει reggae ρίμες και στο
ρεφρέν κάνει την έκπληξη τραγουδώντας ελληνι-
κά.

Με παιχνιδιάρικη, πολύχρωμη και παρεΐστικη
διάθεση με πολλά παιδιά τόσο από τις κοινότη-
τες μεταναστών, από τους Ρομά, με μετανάστες
από το Σχολείο Μεταναστών Πειραιά γυρίστηκε
το βίντεο κλιπ με την συνεργασία του σκηνοθέτη
Αλέξη Πόνσε, του Δημήτρη Αβραμόπουλου στο
μοντάζ, της Ελένης Παλατοπούλου ως βοηθού
σκηνοθέτη, τον Αχιλλέα Ροβόλη στις κάμερες
και τον Κώστα Βλαχόπουλος και την Πηνελόπη
Κανελλοπούλου στην παραγωγή. Με μπλούζες
“Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά”, με μηνύματα ενάν-

τια στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, με μου-

σουλμάνες γυναίκες που φοράνε μαντίλες, το

βίντεο είναι ένα αντιρατσιστικό πανηγύρι ωδή

στην ανεκτικότητα, την πολυμορφία, την διαφο-

ρετικότητα, την πολυπολιτισμικότητα. Το κλου

του βίντεο είναι η παρουσία ενός από τους ση-

μαντικότερους γκραφιτάδες της Αθήνας αλλά

και διεθνώς με ιδιαίτερα πολιτικό στίγμα, του

WD, που μέσα σε δυόμισι ώρες δημιούργησε

ένα μνημειακού χαρακτήρα γκραφίτι που κατα-

λήγει στο μήνυμα “Όλα τα χρώματα είναι όμορ-

φα”.

Οι Panx Romana δημιουργήθηκαν το 1982 εκ-

φράζοντας μαζί με μια σειρά από underground

μπάντες την πάνκ έκρηξη της δεκαετίας του ’80.

Η “Μαύρη Ανεμώνα” θα κυκλοφορήσει στα τέλη

του καλοκαιριού ενώ όπως ανακοίνωσαν και οι

ίδιοι το καινούριο album θα είναι σαν ένα “εικο-

νογραφημένο αντιρατσιστικό αλφαβητάρι” σχε-

διασμένο από τον WD. 

Η
ταινία του Έιμπελ Φεράρα
παίζεται από τις 14 Μάη
στις αίθουσες και παρουσιά-

ζει την τελευταία μέρα της συναρ-
παστικής ζωής του Πιερ-Πάολο Πα-
ζολίνι, ποιητή, συγγραφέα, σκηνο-
θέτη. 

Ο «Πιέρπα» είναι πια αναγνωρι-
σμένος διεθνώς και σε μεγάλη δη-
μιουργικη έξαρση. Επιστρέφει από
την Στοκχόλμη και έχει μόλις ολο-
κληρώσει την ταινία «Σαλό - 120 μέ-
ρες στα Σόδομα», που έμελλε να
κάνει πάταγο αλλά δυστυχώς να εί-
ναι και η τελευταία του. Το ίδιο
βράδυ, 2 Νοέμβρη 1975, δολοφο-
νήθηκε με βάρβαρο τρόπο από τον
νεαρό εραστή του, στην παραλία
της Όστια. Μέσα στην μέρα που
μεσολάβησε, γράφει ασταμάτητα
στη γραφομηχανή του, γευματίζει
με τη μητέρα και τους φίλους του,
δίνει μια συνέντευξη, στην οποία ο
δημοσιογράφος τον «στριμώχνει»
σε σχέση με το τι έχει να αντιπρο-
τείνει στην σάπια «κατάσταση» της
χώρας του, την οποία μόνιμα κα-
ταγγέλλει, οραματίζεται την επόμε-
νη ταινία του, συναντά φίλους και
καταλήγει σε ένα συνηθισμένο ψω-
νιστήρι αγοραίου σεξ στον σταθμό
του Τέρμινι, που επρόκειτο να κα-
ταλήξει στο θάνατό του. 

Όλα αυτά είναι σημαντικά στοι-
χεία για τον Παζολίνι, αλλά ταυτό-
χρονα τόσο λίγα για να κατανοήσει
κανείς την αντισυμβατική  και αντι-
φατική του πορεία, μια πορεία  που
ακολούθησε την ταραγμένη πολιτι-
κή ζωή της μεταπολεμικής Ιταλίας.  

Σε όλη του τη ζωή ο Παζολίνι
ανακατεύεται και –σε μεγάλο βαθ-
μό ταυτίζεται με τις πολιτικές εξελί-
ξεις στην Ιταλία. Το 1947 ήταν ένας
νεαρός, πολλά υποσχόμενος λογο-
τέχνης και φιλόλογος, όταν δημοσι-
εύτηκε μια δήλωσή του στην πρώτη

σελίδα της εφημερίδας Λιμπερτά,
με τίτλο «πιστεύουμε ότι μόνο ο
κομμουνισμός μπορεί να φέρει σή-
μερα μια νέα κουλτούρα». Δεν ήταν
ακόμη μέλος του Κ.Κ. Ιταλίας και
έμελλε να γίνει αλλά όχι για πολύ. 

“Προσβολή”

Εκτός από Μαρξιστής, ο Παζολίνι
ήταν ανοιχτά ομοφυλόφιλος, έτσι
το 1949 διαγράφηκε από το κόμμα
με την κατηγορία για «διαφθορά νε-
αρών μελών» και «προσβολή δημο-
σίας αιδούς»(!) και έχασε και τη
δουλειά του καθηγητή. Πέρασε δύ-
σκολα χρόνια στη Ρώμη, βγάζοντας
το ψωμί του σαν εργάτης στη Σινε-
τσιτά -τη βιομηχανία θεάματος της
Ιταλίας- και πουλώντας ο ίδιος τα
έργα του στην πλανόδια αγορά του
Τίβερη. 

Δεν άργησε να βγει από την αφά-
νεια. Συνεργάστηκε με τον Φελίνι
στις «Νύχτες της Καμπίρια» και το
1960 γύρισε την πρώτη του ταινία
«Ακατόνε», σαφώς επηρεασμένη
από το ρεύμα του Ιταλικού νεορεα-

λισμού. Σε αυτήν, όπως και στην
επόμενη «Μάμα Ρόμα», εξυψώνει
τους λούμπεν ήρωές του (ένας σω-
ματέμπορας, μια πόρνη), παρά τα
όρια που τους βάζει η κοινωνική
τους θέση, σε αντίθεση με την αστι-
κή τάξη και τους μικροαστούς,
τους οποίους κριτικάρει αλύπητα.
Φυσικά συγκεντρώνει ντουζίνες
από μηνύσεις, αφορισμούς και
απειλές για την τολμηρή του αφή-
γηση. Εν τω μεταξύ  γυρίζει το «Κα-
τά Ματθαίον Ευαγγέλιο», όπου  πα-
ρουσιάζει έναν «επαναστάτη» Ιησού
Χριστό, αλλά και το «Θεώρημα» και
το «Χοιροστάσιο» και πολλές ται-
νίες όπου ασκεί σκληρή κριτική
στην αστική τάξη και τον φασισμό. 

Στην πραγματικότητα ο Παζολί-
νι υπήρξε ένας μεγάλος αιρετικός
που έχτισε ένα ιδιαίτερο «σύμ-
παν» συνδυάζοντας τον Μαρξισμό
και την θρησκευτική πίστη, μέσω
της ψυχανάλυσης. Αυτό εξηγεί
τόσο το λογοτεχνικό – ποιητικό
του έργο, όσο και την αντιφατική
στάση του στις πολιτικές εξελίξεις

της Ιταλίας. 
Το 1969 η Ιταλία μπαίνει σε μια

περίοδο ανόδου του μαζικού κινή-
ματος με το «καυτό φθινόπωρο»,
όταν όμως οι φοιτητές συγκρούον-
ται με την αστυνομία, ο Παζολίνι
θα γράψει ένα ποιήμα όπου εξυ-
μνεί τους αστυνομικούς, ως παιδιά
της εργατικής τάξης (ενώ οι φοιτη-
τές είναι μικροαστοί και αστοί).
Μεγάλο ατόπημα, που εξηγείται
από τον ιδεαλιστικό τρόπο που
σκεφτόταν. Ασφαλώς  δεν ήταν με
τους αστικούς θεσμούς, ίσα-ίσα
συγκρούστηκε με ολόκληρο το
εποικοδόμημα της  μεταπολεμικής
Ιταλίας: Δικαιοσύνη, ΜΜΕ, κατανα-
λωτισμός, ηθικολογία, αλλά βασι-
κά μόνο με αυτό. Χτυπούσε τα
σύμβολα του καπιταλισμού και την
αδικία, όπως την αντιλαμβανόταν ο
ίδιος. Όταν το 1972 η αστυνομία
δαιμονοποίησε αναρχικούς στην
βομβιστική επίθεση του Μιλάνο,
συνεργάστηκε με την οργάνωση
της επαναστατικής αριστεράς «Λό-
τα Κοντίνουα» και γύρισε μια ται-
νία μικρού μήκους που αποκαθι-
στούσε την αλήθεια. 

Καθώς η πολιτική κρίση οξυνόταν
και η κοινωνία πολώθηκε ανάμεσα
στην αριστερά και τους νεο-φασί-
στες, ο Παζολίνι έγινε κόκκινο πανί.
Ήταν άλλωστε «εύκολος» στόχος:
Ομοφυλόφιλος, αιρετικός και βλά-
σφημος. Παρά τα πισωγυρίσματα
και τις αντιφάσεις του, άφησε ένα
πλούσιο κινηματογραφικό και λογο-
τεχνικό έργο που πιστεύουμε ότι η
αριστερά και το κίνημα οφείλουν να
διεκδικήσουν. Όπως έλεγε και ο
ίδιος «Την ιστορία δεν την έγραψαν
οι αυλικοί ούτε οι καρδινάλιοι, αλλά
αυτοί που είπαν Όχι». Ο Παζολίνι
ήταν ένας πό αυτούς.

Δήμητρα Κυρίλλου

Panx Romana
“Μαύρη Ανεμώνα”

Δεν ξεχνάμε 
τη Μακρόνησο 

ΠαζολίνιΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

O Παζολίνι στον τάφο του Αντόνιο Γκράμσι



Ποια είναι η κατάσταση 

στα νοσοκομεία σήμερα; 

Η χρηματοδότηση έχει πέσει στο μισό τα τε-
λευταία 5 χρόνια. Αυτό δημιουργεί τεράστια
προβλήματα και ελλείψεις στα υλικά και στις
υποδομές των νοσοκομείων. Το δεύτερο βασι-
κό ζήτημα είναι οι ελλείψεις προσωπικού. Τα
στοιχεία δείχνουν πάνω από 20.000 εργαζόμε-
νοι, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό που
λείπει από τα νοσοκομεία και 8.000 γιατροί πα-
νελλαδικά. Έτσι καταλαβαίνουμε όλοι πως οι
εξαγγελίες για 4.500 προσλήψεις συνολικά, εί-
ναι καταθλιπτικά λίγες. Δεν δημιουργούν προ-
ϋποθέσεις ανάταξης της κατάρρευσης των νο-
σοκομείων που εξελίσσεται μέρα με τη μέρα.

Και φυσικά είναι το ζήτημα των ανασφάλιστων
και των μεταναστών χωρίς χαρτιά. Οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις  έχουν δημιουργήσει ένα τεί-
χος, προσπαθώντας να αποκλείσουν ένα μεγά-
λο κομμάτι από τους ανασφάλιστους και τους
μετανάστες. Είναι μια πραγματική κτηνωδία.

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης για πρόσβα-
ση στη δημόσια υγεία για όλους τους ανασφά-
λιστους είναι ένα αυτονόητο βήμα για μια κυ-
βέρνηση της αριστεράς. Δεν θα έπρεπε καν να
το συζητάμε. Από την πρώτη μέρα της κυβέρ-
νησης κανονικά, με έναν απλό τρόπο, θα έπρε-
πε να γίνει σαφές πως εισιτήριο του κάθε αν-
θρώπου για το νοσοκομείο είναι η ασθένειά
του. Χωρίς να κοιτάμε αν έχει χαρτιά ή όχι, αν
είναι ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος. Άλλω-
στε, η ανεργία και οι απολύσεις μετατρέπουν
καθημερινά κόσμο σε ανασφάλιστο ή «χωρίς
χαρτιά» επειδή χάνει τα ένσημά του. Στην συ-
νάντηση που είχαμε σαν ΕΙΝΑΠ με τον υπουρ-
γό Ξανθό, την προηγούμενη Δευτέρα, ζητήσα-
με να λυθεί άμεσα το ζήτημα. Ο υπουργός εί-
πε πως θα στείλει μια εγκύκλιο στις διοικήσεις
για να διευθετηθεί το ζήτημα. 

Την ίδια στιγμή πρέπει να εξασφαλιστεί χρη-
ματοδότηση και προσλήψεις προσωπικού. Αυ-
τό πρακτικά σημαίνει διπλασιασμός της χρη-
ματοδότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και 30.000 προσλήψεις. Τα σχέδια αυτά πρέπει
να ξεκινήσουν από σήμερα και σε ένα εύλογο
χρονικό διάστημα να έχουν προχωρήσει. 

Όμως οι εξαγγελίες για το προσωπικό δεν
έχουν προκηρυχθεί ακόμα και απ' ό,τι φαίνεται
ετοιμάζονται να ανακοινώσουν προσλήψεις
μόνο σε συμβασιούχους, μονοετείς ή διετείς,
μέσα στο 2015. 

Γι' αυτό λέμε ότι είναι κομβική η απεργία
στις 20 Μάη. Η πρώτη μεγάλη απεργία στα νο-
σοκομεία έχει να δημιουργήσει τις προϋποθέ-
σεις ότι θα προηγηθούν οι ανάγκες των εργα-
ζόμενων για υγεία, για παιδεία, και όχι οι πλη-
ρωμές στους δανειστές. Για να φορολογηθούν
οι πλούσιοι, για να μη δίνουμε κι άλλα λεφτά
στους εξοπλισμούς.

Είναι ζήτημα απεργιακού κινήματος το να
λυθούν τα μεγάλα ζητήματα και να σώσουμε
τα νοσοκομεία. Και αυτό το καταλαβαίνει με-
γάλο κομμάτι μέσα στους υγειονομικούς που
είναι διατεθειμένο να παλέψει και να ανοίξει
αυτό το δρόμο.

Πώς φτάσαμε να έχουμε αυτή την απεργία;

Από πολύ νωρίς πήραμε τις πρωτοβουλίες
για να οργανώσουμε ότι θα πάρουμε πίσω όλα
όσα μας λεηλάτησαν. Οι εργαζόμενοι στα νο-
σοκομεία δεν είχαν κανένα λόγο αναμονής
αφού τα μνημονιακά μέτρα συνεχίζουν να δια-
λύουν τα νοσοκομεία. 

Άρα όπως παλεύαμε όλο το προηγούμενο

διάστημα, με τις απεργίες μας, με τους συντο-
νισμούς, με την αντίσταση που αναπτύξαμε
και καταφέραμε και παίξαμε ρόλο στο να πέ-
σουν ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, έτσι και αυτή
τη στιγμή έχουμε τον προσανατολισμό ότι
πρέπει να γυρίσει ανάποδα όλη αυτή η κατα-
στροφή που έχει υποστεί ο χώρος της υγείας,
ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια. Και αυτό για
εμάς σημαίνει πρωτοβουλίες κινητοποιήσεων.
Είχαμε βάλει ήδη από το Φλεβάρη προσανατο-
λισμό για να βγουν γενικές συνελεύσεις, που
οργανώθηκαν σε νοσοκομεία από τις δυνάμεις
του Συντονιστικού των Νοσοκομείων εδώ στην
Αθήνα, αλλά προέκυψαν και σε διάφορα άλλα
σημεία και στην επαρχία λόγω των προβλημά-
των των νοσοκομείων.

Έτσι φτάσαμε στην σύσκεψη της ΠΟΕΔΗΝ
τον Απρίλη όπου μπήκαμε με πρόταση για
24ωρη παν-υγειονομική πανελλαδική απεργία
μέσα στο Μάη. Αυτή η πρόταση είχε μεγάλη
αποδοχή από τα εκατοντάδες μέλη των ΔΣ
από όλη την Ελλάδα που είχαν έρθει με την
αγωνία ότι τα νοσοκομεία καταρρέουν.

Η αγωνιστική διάθεση φάνηκε όλο το προ-
ηγούμενο διάστημα που είχαμε σειρά κινητο-
ποιήσεων, κατά τόπους, σε νοσοκομεία. Από
τον Αγ. Σάββα είχαμε πάρει την πρωτοβουλία
και συγκεντρωθήκαμε αντιπροσωπείες σωμα-
τείων και εργαζόμενων στις 11 Μάρτη έξω από

το υπουργείο υγείας με στάση εργασίας. Και
φυσικά είχαμε τις επισχέσεις των γιατρών που
αγκάλιασαν πάρα πολλά νοσοκομεία και κατά-
φεραν να πάρουν τη δέσμευση από το υπουρ-
γείο ότι 27 Μάη θα ξεκινήσουν να πληρώνον-
ται τα χρωστούμενα.

Η 20 Μάη έρχεται μέσα από όλα αυτά τα
ρυάκια που αναπτύχθηκαν παντού και στα
οποία εμείς βοηθήσαμε σαν Συντονιστικό Νο-
σοκομείων. 

Γιατί τα νοσοκομεία 

βρίσκονται στην  πρώτη γραμμή; 

Πέρα από τη διάλυση που έχουν υποστεί
και τις επιθέσεις που έχουν δεχτεί τα τελευ-
ταία χρόνια, στα νοσοκομεία τα προηγούμενα
χρόνια αναπτύχθηκε ένα μαχητικό κίνημα. Αν
συνολικά στην εργατική τάξη βλέπαμε μεγά-
λες πανεργατικές, στο κομμάτι των νοσοκο-
μείων μπορούμε να πούμε πως οι απεργιακές
κινητοποιήσεις που έβγαιναν ήταν διπλάσιες.
Πολλές 24ωρες, αναρίθμητες στάσεις εργα-
σίας κατά τόπους στα νοσοκομεία. Και συνο-
λικά δεν υπήρχε χτύπημα που να μην δημι-
ουργούσε μεγάλη αντίσταση μέσα στα νοσο-
κομεία.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν το κλείσι-
μο των νοσοκομείων από τον Άδωνη Γεωργιά-
δη. Μέσα στο κατακαλόκαιρο, στον Ιούλιο και
τον Αύγουστο του 2013 επιλέξανε να κάνουν
την επίθεση, και είδαμε να αναπτύσσονται
αγώνες για να μην κλείσουν τα νοσοκομεία. 

Μπορεί να μην καταφέραμε να σταματή-
σουμε όλα τα κλεισίματα, όμως εξασφαλίσα-
με ότι δεν θα απολυθεί κανένας και το σχέδιο
του Γεωργιάδη για το κλείσιμο άλλων 50 νο-
σοκομείων πανελλαδικά σκάλωσε. Είδαμε με-
γάλες κινητοποιήσεις και στην επαρχία σε
διάφορα σημεία, στην Ικαρία, στην Κρήτη, στη
Θεσσαλονίκη. 

Ο κόσμος των νοσοκομείων έχει μάθει να
κινείται με απεργιακό τρόπο και στη νέα φάση
που έχουμε αυτή τη στιγμή, οι προσδοκίες του
είναι ανεβασμένες. Περιμένει πράγματα μετά
την πτώση της προηγούμενης κυβέρνησης και
αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει υπουρ-
γούς της αριστεράς. Εκεί δηλαδή που οι δα-
νειστές πιέζουν για να μην προχωρήσει τίποτα
και να παραμείνει σε ισχύ όλη αυτή η διάλυση
των νοσοκομείων που έφεραν οι περικοπές
των μνημονίων, ο κόσμος πιστεύει πως πρέπει
να πιέσει με τους δικούς του αγώνες προς την
αντίθετη κατεύθυνση.

Τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε 

ένα μεγάλο κύμα επισχέσεων των γιατρών 

για τις απλήρωτες εφημερίες. 

Πώς συνδέεται με την απεργία στις 20 Μάη; 

Οι επισχέσεις ήταν ένα πραγματικά γνήσιο
κύμα αντίστασης απέναντι στην απλήρωτη ερ-
γασία. Υπάρχουν ιδιαίτερα νέοι γιατροί που
δουλεύουν σε εφημερίες ακόμα και 100 ώρες
την εβδομάδα και η πληρωμή τους είναι 6 μή-
νες μετά. Αυτό είναι ακριβώς κομμάτι των προ-
βλημάτων της λειτουργίας των νοσοκομείων
και των ελλείψεων που υπάρχουν. Το κίνημα
των επισχέσεων με μεγάλες συνελεύσεις όπου
έγιναν στο Γεννηματάς, στον Ευαγγελισμό,
στο Κρατικό Νίκαιας, δεν ήταν συνελεύσεις
μόνο για τις εφημερίες. Ήταν πολιτικότατες
συνελεύσεις όπου άνοιγαν όλα τα ζητήματα
των νοσοκομείων και πήγαιναν πολύ παρακά-
τω. Ξεκίναγαν από τις εφημερίες και έφταναν
στο χρέος. Ακόμα και σε πολιτικά ζητήματα
για τη συμμετοχή στο αντιφασιστικό κίνημα
όπως η δίκη της Χ.Α. ή αντιρατσιστικές απο-
φάσεις για τους μετανάστες.

Και μέσα τις επισχέσεις σε πολλά σημεία οι
γιατροί συνδέθηκαν με τις υπόλοιπες μάχες
στα νοσοκομεία, βλέποντας τις 20 Μάη σαν
ένα βήμα κεντρικοποίησης του αγώνα για να
πληρωθούν οι εφημερίες. Και άρα όλα αυτά εί-
ναι το καλύτερο υλικό για να τροφοδοτηθεί και
η απεργιακή μάχη στις 20 Μάη με εργαζόμε-
νους που έχουν εμπειρία και έχουν δώσει ήδη
μάχες μέσα στα νοσοκομεία.

Αυτές τις μέρες στον Αγ. Σάββα 

είχατε και την ιστορία με την μεταφορά 

των λειψάνων της Αγ. Βαρβάρας. 

Βρεθήκαμε μπροστά σε μια ιστορία που με-
ταθέτει το κέντρο βάρους από το τι πραγματι-
κά συμβαίνει σε ένα αντικαρκινικό νοσοκομείο,
σε ένα πανηγυράκι που οργανώθηκε από τους
ΑΝΕΛ, το ΣΚΑΙ και την Αρχιεπισκοπή Αθηνών
εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση και την πί-
στη πολλών ανθρώπων που βρίσκονται μέσα
στο νοσοκομείο. 

Ο Σύλλογος εργαζομένων βγήκε και τοποθε-
τήθηκε ξεκάθαρα πως το νοσοκομείο δεν έχει
ανάγκη από λιτανείες, έχει ανάγκη από προ-
σωπικό και χρηματοδότηση. Η παρέμβαση του
σωματείου μετέφερε τη συζήτηση εκεί που
έπρεπε εξ' αρχής να είναι. Έτσι αποφασίσαμε
να αναρτήσουμε ένα πανό στην πύλη, να βγά-
λουμε μια ανακοίνωση που τη μοιράζαμε στον
κόσμο και τα ΜΜΕ και να προβάλουμε τα αιτή-
ματά μας. 

Η αντίδραση του σωματείου εμπόδισε στην
ουσία τον υπουργό να έρθει στο νοσοκομείο
κάνοντας φιέστες με λείψανα και εικόνες, μια
εικόνα που θα ήταν κατάπτυστη για έναν
υπουργό της αριστεράς, σε ένα νοσοκομείο
που είναι διαλυμένο.
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Κίνημα για να 
σώσουμε τα νοσοκομεία
Ο Κώστας Καταραχιάς, 

πρόεδρος του 

σωματείου εργαζομένων 

στον Αγ. Σάββα, 

μίλησε στον 

Κυριάκο Μπάνο
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“Ξανασαλπάρουμε για 1.816.379 λόγους”, όσοι και οι
άνθρωποι που ζουν στην Λωρίδα της Γάζας και “πα-
λεύουν με τη συνθήκη του εγκλωβισμού, της απαγόρευ-
σης μετακίνησης και του ελέγχου της ζωής τους από την
κατοχική δύναμη, με την συνενοχή τόσο γειτονικών κρα-
τών όσο και της λεγόμενης διεθνούς κοινότητας”, τονίζε-
ται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρωτοβουλία «Ένα
Καράβι για τη Γάζα». Η Πρωτοβουλία ετοιμάζει και συν-
διοργανώνει την νέα αποστολή «Στόλος της Ελευθερίας
ΙΙΙ», δηλώνοντας έμπρακτα ότι “ο αποκλεισμός της Γάζας
δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνεται ανεκτό και πρέπει να
σπάσει”.

“Για τους 2.310 νεκρούς και τους πάνω από 500.000
ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους ή και ολόκληρες
τις γειτονιές τους με την σφαγή από τις ισραηλινές δυ-

νάμεις το καλοκαίρι του 2014, για τους χιλιάδες νεκρούς
όλων των, σχεδόν κάθε χρόνο στρατιωτικών επιχειρήσε-
ων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, για εκείνους που
έχασαν τη ζωή τους περιμένοντας μια άδεια εξόδου από
τη Γάζα για να νοσηλευτούν. 

Γι' αυτό ζητάμε από κάθε άνθρωπο που μπορεί, τις
συλλογικότητες, τα σωματεία εργαζομένων να στηρί-
ξουν και αυτό το ταξίδι που, με πενιχρά μέσα, επιχειρεί
να υψώσει τη φωνή κατά της κατοχής, κατά του απο-
κλεισμού, κατά του σύγχρονου απαρτχάιντ και κατά
της μεγαλύτερης ανοιχτής φυλακής στον κόσμο”, κα-
ταλήγει η ανακοίνωση που καλεί την Πέμπτη 21 Μαϊου,
στο Ελεύθερο Αυτοδιαχειριζόμενο Θέατρο Εμπρός,
στις 17.30 σε ανοιχτή συνέλευση για την οργάνωση της
αποστολής. 

Δ
εν έχει τέλος η κατρακύλα
του υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ. Πα-
νούση και μαζί του, της κυ-

βέρνησης και του πρωθυπουργού
Τσίπρα προσωπικά που τον ανέχεται
στη θέση του. Μετά τα λεγόμενα
του Πανούση για το άσυλο, την απο-
δοχή του νόμου της ζούγκλας και
της θανατικής καταδίκης μέσα στις
φυλακές, αυτή τη φορά νομιμοποί-
ησε με την παρουσία του την χυδαία
ρατσιστική, ισλαμοφοβική και τρο-
μολαγνική εκδήλωση με θέμα «Η
απειλή του φανατικού Ισλάμ και η
εσωτερική ασφάλεια», που διοργά-
νωσε το «ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθ-
μιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
της Άννας Διαμαντοπούλου.

Με αφορμή την εκδήλωση-συζή-
τηση στο ίδιο πάνελ βρέθηκαν εκτός
από τον Πανούση και δύο εκ των
προκατόχων του, ο Μιχάλης Χρυσο-
χοΐδης και ο Νίκος Δένδιας. Στην
ίδια εκδήλωση -που προφανώς πα-
ρούσα ήταν η “Αννούλα του φονιά”
(για να θυμίσουμε το πετυχημένο
φοιτητικό σύνθημα των καταλήψεων
του 2011)- παραβρέθηκε και ο “μαζί
τα φάγαμε” Πάγκαλος για να συμ-
πληρώσει το παζλ του πιο ακραίου
μνημονιακού κατεστημένου.

Και αν στο επίπεδο των συμβολι-
σμών η συνέχεια του κράτους και η
συνύπαρξη νυν και πρώην υπουρ-

γών αποτελεί πρόκληση, τα πράγ-
ματα είναι ακόμα χειρότερα στα
όσα ακούστηκαν στη εκδήλωση.
Κάποιος θα πει πως είναι αναμενό-
μενο ο ακροδεξιός Δένδιας να χα-
ρακτηρίσει τις μεταναστευτικές ρο-
ές "ως το όχημα εισόδου της τρο-
μοκρατίας στην Ευρώπη" και να
προτείνει για άλλη μια φορά να
τους πνίγουμε. Και πως δεν είναι
έκπληξη ο “δεν πρόλαβα να διαβά-
σω το μνημόνιο” Χρυσοχοΐδης, ανα-
φερόμενος στην Ελλάδα, να πει
πως “αντιμετωπίζει πρόβλημα
ασφάλειας καθώς καθημερινά, χι-
λιάδες άνθρωποι περνάνε από τα
σύνορα μας”, ή η Διαμαντοπούλου
να τονίσει πως η "ανάσα του φόβου
έχει φτάσει στην Ευρώπη". Αυτό
όμως που είναι αδιανόητο είναι ο
υπουργός της κυβέρνησης, που θέ-
λει να λέει πως έχει αριστερό πρό-
σημο, να ευλογάει τα γένια των
μνημονιακών και να αναγνωρίζει ότι
είχαν δίκιο όταν έλεγαν πως τίθεται
θέμα ασφάλειας της χώρας από
τους ταλαιπωρημένους πρόσφυγες
που ψάχνουν κάθε μέσο για να δια-
φύγουν μαζί με τις οικογένειές τους

από την κόλαση των πολέμων και
των καταστροφών.

Η στάση της Αστυνομίας μετά τις
εκλογές αποτελεί την πιο χαρακτη-
ριστική απόδειξη της «συνέχειας του
κράτους» στον τομέα της καταστο-
λής με την απαγόρευση της πανελ-
λαδικής συγκέντρωσης ενάντια στο
φράχτη στην Ορεστιάδα, με τις επι-
θέσεις στους κατοίκους στις Σκου-
ριές ή την καταπάτηση του ασύλου,
όπως έγραφε ο Μπάμπης Κουρουν-
δής στην προηγούμενη Εργατική
Αλληλεγγύη. Kαι ο υπουργός ο ίδιος
δεν έχει καμιά διάθεση να τον δια-
ψεύσει ούτε στο επίπεδο των συμ-
βολισμών, ούτε στο επίπεδο της πο-
λιτικής πρακτικής.

Ισλαμοφοβική προπαγάνδα

Αναπαράγοντας όλη την ισλαμο-
φοβική προπαγάνδα της ακροδεξιάς
για πρόσφυγες και μετανάστες τζι-
χαντιστές, ο Πανούσης νομιμοποιεί
και σε ιδεολογικό επίπεδο την συνέ-
χεια της πολιτικής της σκούπας και
των στρατοπέδων συγκέντρωσης
που επέβαλαν οι προηγούμενοί του.
Είναι πια φανερό ότι η “συνέχεια του
κράτους” δεν αφορά μόνο την απο-
δοχή των μνημονιακών δεσμεύσεων
από τη νέα κυβέρνηση, αλλά και την
διατήρηση του ίδιου αυταρχικού
πλαισίου.

Ο Α. Τσίπρας πρέπει να ζητήσει
άμεσα την παραίτηση του Πανούση
για αυτά τα συνεχή αδιανόητα πολι-
τικά ατοπήματα που τελικά οδηγούν
στην νομιμοποίηση της καταστολής,
της ρατσιστικής και ισλαμοφοβικής
ρητορικής, “αλλιώς καθιστά όλη την
κυβέρνηση συνυπεύθυνη”, όπως τό-
νιζε σε ανακοίνωσή της την προ-
ηγούμενη εβδομάδα η “Εναλλακτική
Πρωτοβουλία δικηγόρων Θεσσαλο-
νίκης.

Κ.Μ.

“Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, και αυτό είναι σίγουρο”, απαντάνε
με την ανακοίνωση που εξέδωσαν τα δεκάδες μέλη της οργανωτικής
του 1ου Φεστιβάλ Ορατότητας και Διεκδικήσεων για την Απελευθέρωση
Φύλου, Σώματος και Σεξουαλικότητας: LGBTQI+ Pride Κρήτης στις
απειλές και τους αφορισμούς που έχουν εξαπολύσει κάθε είδους συν-
τηρητικοί κύκλοι της Κρήτης από την εκκλησία μέχρι τους φασίστες.

“Όσο πλησιάζουν οι ημέρες διεξαγωγής του διημέρου, αποκαλύπτε-
ται σταδιακά ποιες δυνάμεις είναι στο πλευρό μας και ποιες απέναντί
μας. Οι σκοταδιστικές εξάρσεις σεξισμού, ομοφοβίας, τρανσφοβίας,
μας πεισμώνουν αντί να μας αποθαρρύνουν, αφού αναδεικνύουν όλα τα
στερεότυπα και τις εξουσίες στα οποία είμαστε ενάντια”, αναφέρεται
μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

“40 ημέρες πριν την 26η Ιουνίου, η διοργάνωση του Φεστιβάλ έχει
μπει στην τελική ευθεία. Σταδιακά, το πρόγραμμα αποκτά την οριστική
του μορφή. Ομοφοβία και Τρανσφοβία στην Εκπαίδευση, Τρανς ζήτημα,
θεσμικές και μη διεκδικήσεις είναι κάποιες από τις θεματικές που θα
προσεγγιστούν μέσα από ομιλίες, συζητήσεις, βιωματικά εργαστήρια
και την συμμετοχή LGBTQI+, φεμινιστικών και άλλων ομάδων γύρω από
το φύλο και την σεξουαλικότητα.

Αλληλεγγύη - Αυτοοργάνωση

Βασιζόμαστε στην αλληλεγγύη και την αυτοοργάνωση. Υλοποιούμε το
όραμά μας χωρίς αιγίδες και χορηγούς, αλλά μέσω στήριξης αλληλέγ-
γυων ομάδων και ατόμων, με πολύμορφες δράσεις ενίσχυσης του Φεστι-
βάλ.

Τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα της LGBTQI+ κοινότητας αντι-
μετωπίζονται από ένα κομμάτι της κοινωνίας ως μια περιττή έως και
προκλητική πολυτέλεια που ανήκει στη σφαίρα του πολιτισμικού. Η ορα-
τότητα στον δημόσιο χώρο, η ελευθερία και αυτοδιάθεση του σώματος
και της επιθυμίας δεν είναι απλά σχήματα λόγου, αλλά εκφάνσεις της
ζωής. Σε θεσμικό επίπεδο, η νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου, το
σύμφωνο συμβίωσης, το δικαίωμα στην παιδοθεσία είναι οι ελάχιστες
από τις νομικές κατοχυρώσεις που απουσιάζουν από την ελληνική νομο-
θεσία με συνέπεια να δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο η ζωή των ατό-
μων της LGBTQI+ κοινότητας. 

Η απάντηση με ορατότητα, διεκδικήσεις και αγώνες είναι για μας ευ-
θύνη και δέσμευση απέναντι σε όλα τα θύματα σεξιστικών, ομοφοβικών,
τρανσφοβικών επιθέσεων. Ταυτόχρονα, είναι και απέναντι σε κάθε άλλη
καταπιεσμένη κοινωνική ομάδα, καθώς αντιλαμβανόμαστε πως όροι κα-
ταπίεσης όπως το φύλο, η φυλή, η τάξη, η σεξουαλικότητα, η σωματική
διάπλαση κ.ά συνδέονται και συγκρούονται σ’ ένα σύνθετο πλέγμα, δο-
μώντας προνόμια και αποκλεισμούς. Μόνο λοιπόν αν το προσεγγίσουμε
συνολικά θα μπορέσουμε να απαλλαγούμε από αυτό.

H απάντηση σε όλα αυτά δεν θα μπορούσε να είναι λιγότερο συλλογι-
κή, μαχητική και εκκωφαντική από ένα Φεστιβάλ Ορατότητας και Διεκδι-
κήσεων για την Απελευθέρωση Φύλου, Σώματος και Σεξουαλικότητας,
στο κέντρο του Ηρακλείου. Χωρίς αιγίδες και χορηγούς, βασισμένη
στην αλληλεγγύη και στην κοινωνική του απεύθυνση, η τέλεση του Φε-
στιβάλ είναι δεδομένη, όπως και η ύπαρξή μας.

Καλούμε φορείς, άτομα, συλλογικότητες να τοποθετηθούν δημόσια
και να στηρίξουν το Φεστιβάλ με λόγια και με πράξεις”, καταλήγει η
ανακοίνωση.

Ένα καράβι για τη Γάζα

Ο Πανούσης ως συνέχεια 
Δένδια και Χρυσοχοΐδη

Το ισλαμοφοβικό τρίο στην εκδήλωση της Διαμαντοπούλου
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ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!
ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΟΛΑ ΠΙΣΩ

Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες των
φοιτητών που στήριξαν τα ψη-
φοδέλτια της Αντικαπιταλιστικής
Αριστεράς, της ΕΑΑΚ, στις φετι-
νές φοιτητικές εκλογές και την
ανέδειξαν σε τρίτη δύναμη. Τα
αποτελέσματα καταγράφουν τη
συνεχιζόμενη πτώση της ΔΑΠ
και της ΠΑΣΠ (χάνουν πάνω από
3000 ψήφους) και την ταυτόχρο-
νη άνοδο της Αριστεράς. Πέντε
μήνες μετά τις βουλευτικές
εκλογές η αριστερή στροφή όχι
μόνο δε σταματά αλλά συνεχίζει.

Οι εκβιασμοί της κυρίαρχης
τάξης, των τραπεζιτών, της ΕΚΤ
και του ΔΝΤ δεν πέρασαν. Η νεο-
λαία στις σχολές ψήφισε Αριστε-
ρά σε ποσοστό πάνω από 44%
και μέσα σ' αυτό, το κομμάτι της
αντικαπιταλιστικής αριστεράς
έφτασε το 14%! Σ' αυτό έπαιξε
καθοριστικό ρόλο το κίνημα που
αναπτύχθηκε το προηγούμενο
διάστημα. Οι καταλήψεις ενάντια
στη διάλυση των σχολών, το νό-
μο της Διαμαντοπούλου, τους
Φορτσάκηδες αποτυπώθηκαν
και στα αποτελέσματα.

Στο ΕΜΠ, η ΔΑΠ με την ΠΑΣΠ
χάνουν 4%, τα ΕΑΑΚ αναδει-
κνύονται σε πρώτη δύναμη και η
Αριστερά συνολικά ανεβαίνει 3
μονάδες. Στο Αριστοτέλειο της
Θεσσαλονίκης ακόμα πιο έντο-
να, ΔΑΠ και ΠΑΣΠ χάνουν σχε-
δόν 8 μονάδες και ενισχύεται η
Αριστερά. Αντίστοιχα παραδείγ-
ματα στα πανεπιστήμια της Πά-
τρας, των Ιωαννίνων, του Ρεθύ-
μνου.

Είναι στοίχημα αυτά τα αποτε-
λέσματα να αξιοποιηθούν στην
κατεύθυνση ενός κινήματος που
θα επιβάλει ότι προτεραιότητα
έχουν οι ανάγκες των φοιτητών
και όχι οι πληρωμές των δόσεων
στους δανειστές. Η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ έχοντας στη στρατη-
γική της τον “έντιμο συμβιβα-
σμό” υποχωρεί ξανά και ξανά
στις πιέσεις των θεσμών. Είναι
μια στρατηγική που φαίνεται
από τους πρώτους κιόλας μήνες
ότι λειτουργεί ενάντια στις ελπί-
δες του κόσμου που πάλεψε όλο
το προηγούμενο διάστημα για
να ξεφορτωθεί τους Σαμαροβε-
νιζέλους και τις Τρόικες. Βρισκό-
μαστε σε μια περίοδο που οι ερ-
γατικοί αγώνες ξεκινάνε ενάντια
στα νέα Μνημόνια και τους Λά-

τσηδες. Από τις απεργίες στα λι-
μάνια ενάντια στην ιδιωτικοποί-
ηση, τις απεργίες στα Ελληνικά
Πετρέλαια μέχρι τις μαζικές επι-
σχέσεις των υγειονομικών σε
όλη τη χώρα ενάντια στη διάλυ-
ση της δημόσιας υγείας και την
απληρωσιά.

Αυτή είναι η δύναμη που μπο-
ρεί να εκβιάσει από την ανάποδη
μεριά ότι αν κάτι πρέπει να δια-
γραφεί αυτό δεν είναι τα αποθε-
ματικά των πανεπιστημίων και
των ταμείων αλλά το χρέος. Εί-
ναι η δύναμη που επέβαλε ότι οι
εργαζόμενοι της ΕΡΤ γύρισαν
πανηγυρικά στο Ραδιομέγαρο
και συνεχίζουν τον αγώνα, είναι
η δύναμη που επέβαλε ότι ξεκί-
νησε επιτέλους η δίκη των νεο-
ναζί της Χρυσής Αυγής.

Στο πλευρό των εργατών

Μπροστά μας έχουμε την
απεργία σε όλο το δημόσιο στις
20 Μάη και χρειάζεται οι φοιτη-
τές να βρεθούν μαζικά στο δρό-
μο στο πλευρό των εργαζομέ-
νων. Το νομοσχέδιο που ετοιμά-
ζει ο υπ. Παιδείας περιλαμβάνει
βασικές διεκδικήσεις των κατα-
λήψεων που έγιναν στις σχολές
το φθινόπωρο. Ξέρουμε ότι αυτό
είναι αποτέλεσμα της δύναμης
του κινήματος. Παρ' όλα αυτά το
κυρίαρχο πρόβλημα της υποχρη-
ματοδότησης παραμένει. Ο δρό-
μος των καταλήψεων μαζί με τις
απεργίες είναι ο πιο ρεαλιστικός
ότι μπορεί να φέρει αποτελέσμα-
τα και έτσι χρειάζεται να συνεχί-
σουμε.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες
του ΣΕΚ μέσα από τα σχήματα
της Αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς της ΕΑΑΚ θα δώσουν όλες
τους τις δυνάμεις για να παλέ-
ψουμε αποτελεσματικά για αυ-
τές τις μάχες. Σ' αυτή την προ-
σπάθεια παίζει καθοριστικό ρόλο
με ποιες ιδέες είμαστε εξοπλι-
σμένοι. Το τετραήμερο φεστιβάλ
του ΣΕΚ Μαρξισμός 2015 συμ-
βάλλει σε αυτή την κατεύθυνση.
Με γενικό τίτλο “Μπορούν οι ερ-
γάτες να κυβερνήσουν;” ανοίγει
τη συζήτηση για τη στρατηγική
πέρα από τους συμβιβασμούς
και τις υποχωρήσεις. Σας καλού-
με όλους και όλες εκεί για να κά-
νουμε την ανατροπή αντικαπιτα-
λιστική, για μια κοινωνία χωρίς
εκμετάλλευση και καταπίεση!

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ στις σχολές

Περίπου 40 αγωνιστές παρακο-
λούθησαν την εκδήλωση που διορ-
γάνωσε η Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας το Σάββατο 16/5 στο
πάρκο της Κονίστρας Πετραλώ-
νων, με θέμα τους ελεύθερους δη-
μόσιους χώρους και ομιλητές τους
Ελένη Τριανταφυλλοπούλου, μέ-
λος του Σωματείου Μισθωτών Τε-
χνικών και Πέτρο Κωνσταντίνου,
δημοτικό σύμβουλο με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας. 

Έγιναν καίριες παρεμβάσεις
στην συζήτηση που ακολούθησε
όπου συνδέθηκαν οι επιθέσεις
στους δημόσιους χώρους με την
γενική πολιτική ξεπουλήματος των
μνημονίων και το ζήτημα του χρέ-
ους. Έγινε αναλυτική ενημέρωση
για τις κινητοποιήσεις για το πάρ-
κο και τις επόμενες δράσεις της
συνέλευσης των κατοίκων, με απο-
κορύφωμα μεγάλη εκδήλωση και
συνέλευση το Σάββατο 30 Μάη,
οπότε και θα ξανανοίξει το πάρκο
για όλα τα παιδιά, με παιχνίδια, θε-
ατρικές παραστάσεις και μουσική.
Κοινή συνισταμένη όλων όσων πή-
ραν μέρος στην εκδήλωση, η από-
ριψη κάθε είδους ιδιωτικής ιδιο-
κτησίας στο πάρκο και η συνέχιση
του αγώνα για την υπεράσπιση
του δημόσιου χαρακτήρα του.

Αντώνης Σκαρπέλης

Ξεκίνησε η δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου της «Μαμής», του περιοδικού
που έβγαζε η Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση, από την οποία προέρχεται
το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα.

Αυτή η προσπάθεια δεν έχει μόνο ιστο-
ρικό χαρακτήρα, αλλά είναι υπόλογη στην
ανάγκη να θυμηθούμε πως κινήθηκε η αρι-
στερά και το εργατικό κίνημα την προ-
ηγούμενη φορά που μια κυβέρνηση, η
οποία διεκδικούσε για τον εαυτό της ότι
εξέφραζε τη θέληση του λαού και των ερ-
γαζόμενων, ήταν στα πρώτα της χρόνια. 

Στα τεύχη της θα βρούμε άρθρα για τις
εργατικές μάχες της περιόδου, όπως τα
Ναυπηγεία ή η ΠΥΡΚΑΛ, καθώς και άρθρα
για τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, το κίνη-
μα στο στρατό, για τον ιμπεριαλισμό, το
Κίνημα της Αλληλεγγύης στην Πολωνία,
τις εξελίξεις στην τότε ΕΣΣΔ κ.ά.  

Έχουν ήδη ανέβει στο σάιτ του ΣΕΚ πέν-
τε από τα τεύχη της «Μαμής». Το πρώτο
τεύχος κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 1983, στα δύο χρόνια από την άνοδο
του ΠΑΣΟΚ. 

Τα υπόλοιπα τεύχη που είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα καλύπτουν την χρονιά
του 1985 που, όπως αναφέρει και στο εξώφυλλο του τεύχους 9, ήταν «Η ώρα
της σύγκρουσης με την εργατική τάξη» για το ΠΑΣΟΚ. 

Επίσης, έχει ανέβει το τεύχος 2 από τον Γενάρη - Φλεβάρη του 1984 με κεν-
τρικό τίτλο «Ποιος θυμάται την επανάσταση». Μπορείτε να διαβάσετε τα τεύχη
από τον παρακάτω σύνδεσμο http://sekonline.gr/article.php?id=185 

Τις επόμενες εβδομάδες θα ανέβουν όλα τα υπόλοιπα τεύχη για να συμπλη-
ρωθεί αυτή η πολύτιμη συλλογή επαναστατικών κειμένων .

Με αφορμή την «1η Γιορτή Κάνα-
βης» που οργανώθηκε το Σάββατο 9
Μάη στο Σύνταγμα ξεκίνησε μια ολό-
κληρη συζήτηση για τα ναρκωτικά με
ζωντανά ρεπορτάζ για τα κανάλια και
χυδαίες επιθέσεις από ακροδεξιούς,
όπως ο Άδωνις Γεωργιάδης. Η Νέα
Δημοκρατία βρήκε ευκαιρία να κάνει
επίθεση στο ΣΥΡΙΖΑ καθώς η Νεολαία
και το Τμήμα Δικαιωμάτων του ήταν
ανάμεσα στους άλλους διοργανωτές. 

«Ναρκωφεστιβάλ», «ναρκωκουλτού-
ρα», «το Σύνταγμα έγινε Άμστερνταμ»
και άλλα παρόμοια ήταν ανάμεσα στα
σχόλια. Το χειρότερο είναι ότι τις
ίδιες αντιδραστικές απόψεις αναπα-
ρήγαγε το ΚΚΕ, μέσα από τα πιο επί-
σημα χείλη, με τοποθέτηση του Δη-
μήτρη Κουτσούμπα σε εκδήλωση του
κόμματος για την «Αντιφασιστική Νίκη
των Λαών», βάζοντας σε αντιπαράθε-
ση τις δύο εκδηλώσεις. 

Η πρώτη παρατήρηση σε σχέση με
την συγκεκριμένη συζήτηση είναι ότι
τέτοια φεστιβάλ γινόντουσαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια, όπως ήταν οι
εκδηλώσεις «Legalize it». Παρόμοια
συζήτηση είχε ανοίξει και όταν ο Γ.
Παπανδρέου υποτίθεται θα έφερνε
νομοσχέδιο αποποινικοποίησης. 

Η αριστερά δεν πρέπει να βρίσκε-

ται σε καμιά περίπτωση στο ίδιο μετε-
ρίζι με τον δεξιό συρφετό που ζητάει
περισσότερη καταστολή και αστυνο-
μοκρατία. Όλοι αυτοί εξισώνουν τους
εξαθλιωμένους χρήστες της Ομόνοι-
ας ή τους χρήστες μικροποσοτήτων
χασίς με τους μεγαλέμπορους ναρ-
κωτικών. 

Αποποινικοποίηση

Η πολιτική της απαγόρευσης ποτέ
δεν έφερε λύσεις. Η αποποινικοποί-
ηση των ναρκωτικών θα είναι από μό-
νη της ένα τεράστιο χτύπημα στο εμ-
πόριο. Οι χρήστες θα έπρεπε να μπο-
ρούν να επισκέπτονται ειδικούς χώ-
ρους για να κάνουν χρήση. Με αυτόν
τον τρόπο θα λιγόστευαν οι θάνατοι
από μολυσμένες σύριγγες, τα μικρο-
εγκλήματα για να βρει κανείς λεφτά
για να πάρει τη δόση του, ο κίνδυνος
από τα νοθευμένα ναρκωτικά. 

Η αριστερά χρειάζεται να εξηγεί
γιατί χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι,
προερχόμενοι κατά κύριο λόγο από
την εργατική τάξη και τα φτωχότερα
στρώματα, πέφτουν στην παγίδα της

εξάρτησης. Να εξηγεί τους κοινωνι-
κούς και τους ταξικούς λόγους. Και
βέβαια να παλεύει να τους εξαλείψει.
Με ταξικούς αγώνες ενάντια στην
φτώχεια, τις απολύσεις, τα μέτρα λι-
τότητας, το ρατσισμό.  

Για αυτό δίπλα στην πρόταση για
την αποποινικοποίηση των ναρκωτι-
κών χρειάζεται να μπουν τα αιτήματα
για ενίσχυση των δομών της απεξάρ-
τησης με προσωπικό και υποδομές.
Να τσακιστεί η γραφειοκρατία που
χρειάζεται να περάσει ένας χρήστης
για να μπει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Να ξανανοίξουν τα προγράμματα
Streetwork που έκλεισαν με τις μνη-
μονιακές περικοπές, πχ στη Θεσσα-
λονίκη. 

Παλεύουμε ενάντια στην καταστο-
λή και την αστυνομοκρατία, ανοίγου-
με τα ζητήματα της ενημέρωσης, της
πρόληψης και της αποποινικοποί-
ησης, διεκδικούμε ενισχυμένους δη-
μόσιους χώρους απεξάρτησης και
φροντίδας των χρηστών. 

Νεκ. Δ.

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ MAΣ και ΕΑΑΚ 
2η και 3η δύναμη
στους φοιτητές

Ηλεκτρονικό αρχείο 
της “Μαμής” από 
τη δεκαετία 1980

Η καταστολή
δεν είναι λύση



Νο 1174, 20 Μάη 2015 Δραστηριότητες

ΠΑΤΡΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλήτρια: Ράνια Κούτσικου
• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η αριστερά στην κυβέρνηση, 
οι εργάτες στους δρόμους
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
Στοά Σάρκα, Α’κτίριο, Β’ όρ. 7μμ
Η αριστερά και 
το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Λουίζα Γκίκα

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 Θόλος 5μμ
70 χρόνια από το τέλος 
του Β’ παγκόσμιου πολέμου
Ομιλητής: Μάριος Στιβαχτής

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 καφέ Τσίου 7.30μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Γιάννης Βαλαής

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
καφέ Χρώματα 8μμ
Επανάσταση και αντεπανάσταση 
στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 7.30μμ
Πέα από τους 
«έντιμους συμβιβασμούς»
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5, καφέ Μαγαζί, 8μμ
Στρατηγική πέρα από τους “έντιμους
συμβιβασμούς”
Ομιλητής: Ιάσονας Κατριμουστάκης

ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η αριστερά και το 

μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Η αριστερά και το 
μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
καφέ 65-67 (Τριών Ιεραρχών) 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 καφέ Πλάτων 7μμ
Πέρα από τους 
«έντιμους συμβιβασμούς»
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 καφέ 1968 (Θησέως &
Αγ.Πάντων, στη στοά) 7.30μμ
Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η αριστερά και το 
μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Εμμανουέλα Γεωργοπούλου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
«Εκτός των Τειχών» 7.30μμ
Grexit, απειλή ή λύση;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Κράτος και αριστερά
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 Πνευματικό Κέντρο 7μμ
Το «μπούλινγκ» και η εκπαίδευση 
τα χρόνια των μνημονίων
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Ελλάδα, Τουρκία, Κύπρος – 
ανταγωνισμοί και ΑΟΖ
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 καφέ Munches 7μμ
Η αριστερά και το 
μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 Στέκι Νεολαίας  7μμ
70 χρόνια από το τέλος 
του Β’ παγκόσμιου πολέμου
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 καφέ Ποέτα 7μμ
Grexit, απειλή ή λύση;
Ομιλητής: Νίκος Παπαθανασίου

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Επανάσταση και αντεπανάσταση 
στην Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Grexit, απειλή ή λύση;
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 καφέ Δεν Ξέρω 6.30μμ
Γυναίκες και επανάσταση
Ομιλήτρια: Ειρήνη Κοντοσταύλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 καφέ Quiz 7μμ
Ο Μάης του ‘68
Ομιλητής: Αντρέας Καπνίσης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
Στέκι Δράση για μια άλλη Πόλη 6.30μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σακαλή

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
Στέκι Εκτός Σχεδίου 6.30μμ
Πέρα από τους “έντιμους συμβιβα-
σμούς”
Ομιλητής: Μάριος Θωμαίδης
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6
Grexit απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 καφέ Blue 8μμ
Η αριστερά και το 
μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγκαβή 69) 7μμ
Η αριστερά και το 
μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Πέρα από τους 
«έντιμους συμβιβασμούς»
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
70 χρόνια από το τέλος 
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου
Ομιλητής: Κώστας Βλασόπουλος

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 7.30μμ
Η αριστερά και το 
μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
καφέ (Θεσσαλονίκης) 7μμ
Πέρα από τους 
«έντιμους συμβιβασμούς»
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 28/5 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Η αριστερά και το 
μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Αντώνης Αλφιέρης
• ΠΕΜΠΤΗ 4/6 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Γιώργος Κορογόνας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Κόμμα και τάξη, 
η διαλεκτική της επανάστασης
Ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 δημαρχείο 7μμ
Η κυβέρνηση της αριστεράς
και η προοπτική
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 
Γρηγόρης (πλ. Ηρώων) 7μμ
Ο Λένιν και η ρώσικη επανάσταση
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 28/5 καφέ Τσίου 8μμ
Πέρα από τους 
«έντιμους συμβιβασμούς»
Ομιλητής: Μύρωνας Μαρκάκης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 28/5 καφέ Τριώτα 7μμ
Πέρα από τους 
«έντιμους συμβιβασμούς»
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/5

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 6μμ

ΜΕΤΡΟ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 6μμ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/5

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΜΕΤΡΟ Αγ.Αντώνης 7.30πμ

ΤΡΙΤΗ 26/5

ΙΛΙΟΝ πλ. Ιλίου 7μ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Αμπελοκήπων 6μμ

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 7μμ

ΚΟΥΚΑΚΙ ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ 7μμ

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 7μμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 6μμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ. Γαρδένια 6μμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ Συντριβάνι 6μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 7μμ

ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 7μμ

ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ
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ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
Πα λεύ ου με για

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 ερ-
γά 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 τέ-
τοια 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 ερ-
γα 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 δύ-
να μη που θα τσα κί σει τελειω τι κά τον
ιμπε ρια λι σμό εί ναι η ενό τη τα της ερ-
γα 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, ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια -
κρί σε ων που απει λεί να δια σπά σει
τους εργά τες. 
Aπέ να ντι στην αντι τουρ κι κή πολε μο -
κα πη λεία της “δι κής μας” άρ χου σας
τά ξης υπο στη ρί ζου με το σύν θη μα Eλ -
λη νες και Tούρ κοι εργά τες ενω μέ νοι. 
Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση
των μειο νο τή των στη Θρά κη και τη
Mα κε δο νία και στα μέ τρα αστυ νό -
μευ σης των μετα να στών. 

EΠA NA ΣTA TI KO KOM MA
της εργα τι κής πρω το πο ρί ας 

H εργα τι κή τά ξη μπο ρεί να απε λευ -
θε ρώ σει τον εαυ τό της και όλους
τους κατα πιε σμέ νους μέ σα από τη
δι κή της δρά ση. Για να κερ δη θούν
όλα τα κομ μά τια της τά ξης σε αυ τή
την πά λη εί ναι απα ραί τη το να οργα -

νω θούν τα πιο ξεκά θα ρα και μαχη τι -
κά τμή μα τα σε ένα επα να στα τι κό
σοσι α  λι στι κό εργα τι κό κόμ μα. Eνα
τέτοιο κόμ μα μπο ρεί να πεί θει τους
εργά τες για την επα να στα τι κή προ ο -
πτι κή παρεμ βαί νο ντας στους μαζι -
κούς αγώ νες. Eί μα στε αντί θε τοι σε
κά θε αντί λη ψη υπο κα τά στα σης της
τά ξης, απ' όπου και αν προέρ χε ται. 



Δ
εκαπέντε χρόνια έχουν περάσει από το
θάνατο του Τόνι Κλιφ. Το ΣΕΚ και η Διε-
θνιστική Σοσιαλιστική Τάση στην οποία

ανήκει, εμπνεύστηκαν και συνεχίζουν να εμ-
πνέονται από τις ιδέες και τη δράση του. 

Ο Τόνι Κλιφ έγινε επαναστάτης στα εφηβικά
του χρόνια, στην τρομερή και ηρωική δεκαετία
του ’30. Ο τόπος και το κοινωνικό περιβάλλον,
όμως, κάθε άλλο παρά ευνοούσαν μια τέτοια
επιλογή. Ο Ιγκαέλ Γκλουκστάιν (αυτό ήταν το
πραγματικό του όνομα) γεννήθηκε το 1917 σε
μια οικογένεια Εβραίων εποίκων στην Παλαι-
στίνη, κομμάτι του σιωνιστικού κινήματος. Η
ρήξη του με το σιωνισμό και η αντίθεσή του
στον βρετανικό ιμπεριαλισμό που κυβερνούσε
την Παλαιστίνη ως προτεκτοράτο, τον οδήγη-
σαν από πολύ νωρίς στις γραμμές του τρο-
τσκιστικού κινήματος. 

Η επιλογή να χτίσει μια επαναστατική οργά-
νωση σε τέτοιες συνθήκες, ουσιαστικά διπλής
παρανομίας, του κόστισε διώξεις και κακου-
χίες. Όμως, αυτό που καθόρισε τη διαδρομή
του Κλιφ ήταν η απάντηση στις προκλήσεις
που έβαλε μπροστά στους επαναστάτες η
πραγματικότητα του μεταπολεμικού κόσμου. 

Όταν ο Κλιφ βρέθηκε στην Ευρώπη του
1946 (τελικά στην Βρετανία) το κύμα της ριζο-
σπαστικοποίησης που είχε γεννήσει ο πόλεμος
και οι αγώνες που ξέσπασαν στη διάρκειά του
βρισκόταν στο τέλος του. Διεθνώς ο καπιταλι-
σμός έκανε τα πρώτα βήματα στην περίοδο
που σήμερα αναφέρεται ως «χρυσή τριακον-
ταετία». 

Η μόνη εξέλιξη που έμοιαζε ότι τον αμφι-
σβητούσε ήταν το άπλωμα της επιρροής της
Ρωσίας του Στάλιν. Ο ρωσικός στρατός είχε
φτάσει στο Βερολίνο και τη Βιέννη το 1945.
Και μια σειρά χώρες της ανατολικής και κεν-
τρικής Ευρώπης έγιναν «λαϊκές δημοκρατίες»
που δήλωναν ότι έχτιζαν μια νέα κοινωνία. 

Αν κάτι τέτοιο πράγματι συνέβαινε, τότε ο
μαρξισμός ήταν νεκρός. Γιατί η βασική του θέ-
ση ήταν και είναι ότι «η απελευθέρωση της ερ-
γατικής τάξης είναι έργο της ίδιας». Όμως, σε
καμιά από αυτές τις χώρες δεν είχε ξεσπάσει
μια επανάσταση ή έστω ένα μαζικό επαναστα-
τικό εργατικό κίνημα. 

Ο ρωσικός στρατός απέκτησε τον έλεγχο
του κρατικού μηχανισμού και της οικονομίας
(ήδη κρατικοποιημένης από την εποχή του πο-
λέμου). Και με το ξεκίνημα του Ψυχρού Πολέ-
μου με τη Δύση, τον παρέδωσε στα μικρά εως
μικροσκοπικά κομμουνιστικά κόμματα αυτών
των χωρών. Το αποτέλεσμα ήταν ότι τα κόμμα-
τα «κρατικοποιήθηκαν» αντί το κράτος να «γί-
νει κομμουνιστικό».

Αν ο σοσιαλισμός μπορεί να έρθει από τα
πάνω, από τα τανκς και τα κανόνια του Στάλιν,
τότε γιατί να μη μπορούσε να έρθει από τα πά-
νω πάλι, με την εκλογή μιας αριστερής κυβέρ-
νησης που θα εφάρμοζε ένα «σοσιαλιστικό
πρόγραμμα»; 

Κρατικός Καπιταλισμός

Όμως, μια τέτοια κριτική άνοιγε αμέσως το
ζήτημα του κοινωνικού χαρακτήρα του ίδιου
του ρώσικου καθεστώτος. Στη δεκαετία του
’30 ο Τρότσκι είχε επεξεργαστεί την πρώτη
σοβαρή μαρξιστική ερμηνεία για την επικράτη-
ση της γραφειοκρατίας στην Ρωσία. Η υλική
βάση αυτής της διαδικασίας ήταν η απομόνω-
ση της ρώσικης επανάστασης σε μια κατε-
στραμμένη από τον πόλεμο χώρα. Η γραφει-
οκρατία, το προνομιούχο στρώμα που διαχει-
ριζόταν το κράτος και το κόμμα, άρχισε να

αποκτάει συνείδηση των δικών της συμφερόν-
των και να τα υπερασπίζει. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’30 ο
Τρότσκι πίστευε ότι αυτό το καθεστώς θα μπο-
ρούσε να μεταρρυθμιστεί. Οι εξελίξεις που
ακολούθησαν, τον οδήγησαν στο συμπέρασμα
ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να ανατραπεί
από μια επανάσταση. Όμως, μέχρι το τέλος
της ζωής του ο Τρότσκι επέμενε ότι η Ρωσία
παρέμενε ένα «εργατικό κράτος» έστω και
«παραμορφωμένο» από την εξουσία της γρα-
φειοκρατίας. Ο λόγος, ήταν η κρατική ιδιοκτη-
σία στην οικονομία. 

Γι’ αυτόν η γραφειοκρατία ήταν ένα καρκί-
νωμα που αν δεν αφαιρούταν θα σκότωνε τον
ασθενή. Γι’ αυτό προέβλεπε ότι δεν θα επιβίω-
νε από τις δοκιμασίες του πολέμου. Όμως η
Ρωσία του Στάλιν όχι μόνο επιβίωσε, αλλά έγι-
νε το «αντίπαλο δέος» των ΗΠΑ. 

Το 1948 ο Τόνι Κλιφ δημοσίευσε ένα πολυ-
σέλιδο κείμενο στο εσωτερικό δελτίο της βρε-
τανικής τροτσκιστικής οργάνωσης, στο οποίο
διατύπωνε τις βασικές θέσεις της θεωρίας του
για τον κρατικό καπιταλισμό στην Ρωσία. Με
νέο υλικό και πιο εκτεταμένο δημοσιεύτηκε
στη δεκαετία του ’60 και του ’70. Στα ελληνικά
κυκλοφορεί με τίτλο Κρατικός Καπιταλισμός
στην Ρωσία. 

Αυτό που ξεχωρίζει τη θεωρία του Κλιφ, εί-
ναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεται την σταλινι-
κή Ρωσία σαν κομμάτι του διεθνούς συστήμα-
τος. Τα ρώσικα προϊόντα δεν ανταγωνίζονταν
τα γερμανικά ή τα αμερικάνικα στη παγκόσμια
αγορά. Όμως, η Ρωσία έπρεπε να παράγει πυ-
ραύλους, τανκς και αεροπλάνα πιο γρήγορα
και πιο καλά από τη Δύση, αν ήθελε να μείνει
παγκόσμια δύναμη. Το κόστος αυτής της προ-
σπάθειας το πλήρωσαν με αμέτρητο αίμα και
θυσίες οι εργάτες και οι αγρότες από τη δε-

καετία του ’30. 
Ο Μαρξ στο Κεφάλαιο είχε επισημάνει ότι

στον καπιταλισμό επικρατεί η αναρχία της
αγοράς αλλά στο εσωτερικό της κάθε επιχεί-
ρησης ο δεσποτισμός. Ο Κλιφ έφερνε αυτό το
παράδειγμα: η Τζένεραλ Μότορς ανταγωνίζε-
ται στην παγκόσμια αγορά, αλλά τα εργοστά-
σιά της δεν παράγουν δυο τιμόνια ή τρεις ρό-
δες για κάθε αυτοκίνητο. Στο εσωτερικό της
υπάρχει «πλάνο» και καταπίεση. Το ίδιο ίσχυε
με την Ρωσία σε γιγάντια κλίμακα. Δεν ήταν
μια «σχεδιασμένη» οικονομία, με βάση τις κοι-
νωνικές ανάγκες. Ήταν μια «κεντρικά κατευθυ-
νόμενη» οικονομία με προτεραιότητα την συσ-
σώρευση κεφαλαίου σε βάρος των αναγκών
των εργατών. 

Το πλεονέκτημα της θεωρίας του Κλιφ είναι
ότι μας δίνει τη δυνατότητα να εξηγήσουμε και
την άνοδο και την πτώση της «κραταιάς
ΕΣΣΔ». Πολιτικά, θωράκιζε και θωρακίζει και
σήμερα, τους επαναστάτες απ’ τον πειρασμό
να στηρίξουν ένα από τα δυο αντιμαχόμενα ιμ-
περιαλιστικά στρατόπεδα, επειδή το ένα υπο-
τίθεται ήταν πιο «προοδευτικό» από το άλλο:
είτε γιατί στη Δύση οι εργάτες «είχαν τουλάχι-
στον δικαιώματα» είτε γιατί στην Ανατολή χτι-
ζόταν ο σοσιαλισμός έστω «με λάθη και παρα-
μορφώσεις». 

Τάξη

Για τον Κλιφ και την μικρή ομάδα συντρό-
φων που υιοθέτησε αυτή την ανάλυση στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’50, η θεωρία του κρατι-
κού καπιταλισμού άνοιξε το δρόμο για μια συ-
νολικότερη ανάλυση των αλλαγών στο παγκό-
σμιο σύστημα που ξεδιπλώνονταν εκείνα τα
χρόνια. Δεν ήταν μια ευθύγραμμη διαδικασία
και δεν ήταν μόνο ο Κλιφ που συνέβαλε σε αυ-
τές τις αναλύσεις. 

Η πρώτη αφορούσε τον τρόπο με τον οποίο
ο καπιταλισμός μπορούσε να αποφεύγει προ-
σωρινά την καταστροφική μανία των κρίσεων,
μέσω των στρατιωτικών εξοπλισμών, που πήρε
τον τίτλο «διαρκής οικονομία των όπλων». Η
δεύτερη αφορούσε τα καθεστώτα που διαμορ-
φώνονταν σε χώρες που είχαν απαλλαγεί από
τα δεσμά της αποικιοκρατίας ή της κηδεμο-
νίας των δυτικών ιμπεριαλιστών. Η «διαθλα-
σμένη διαρκής επανάσταση» εξηγεί πως επα-
ναστάσεις όπως της Κίνας, της Κούβας ή της
Αλγερίας κατέληξαν σε καθεστώτα κρατικού
καπιταλισμού. 

Υπάρχει μια κόκκινη κλωστή που διαπερνάει
την «τριάδα» αυτών των θεωρητικών προχωρη-
μάτων που πέτυχε με πολύ κόπο ο Κλιφ και οι
σύντροφοί του. Είναι η επιμονή στην κεντρικό-
τητα της εργατικής τάξης. Και σαν το «αντικεί-
μενο» της εκμετάλλευσης που χωρίς αυτή ο
καπιταλισμός δεν μπορεί να κάνει βήμα. Αλλά
και σαν το «υποκείμενο» της απελευθέρωσης
της ίδιας και ολόκληρης της κοινωνίας από
την εκμετάλλευση και κάθε είδους καταπίεση. 

Σε μια περίοδο που κάθε λογής υποκατά-
στατα –οι ηρωικοί αντάρτες, οι συνεπείς αρι-
στερές κυβερνήσεις, οι «εκτός συστήματος»-
ενέπνεαν παλιότερες και νεότερες γενιές αγω-
νιστών, αυτή η επιμονή μπορεί να έμοιαζε πα-
ρωχημένη και ενάντια στο ρεύμα. Αποδείχτηκε
όμως πόσο αναγκαία ήταν, όταν από τη δεκαε-
τία του ’70 και μετά, η μια απογοήτευση διαδέ-
χτηκε την άλλη για όσους/ες έλπιζαν σε αυτά. 

Κόμμα 

Αν έμενε εκεί, ο Κλιφ θα ήταν ένας μαρξι-
στής που διατύπωσε μερικές πολύ πετυχημέ-
νες αν και αιρετικές θεωρίες και προβλέψεις.
Όμως, για αυτόν τίποτα δεν ήταν πιο ξένο από
τέτοιες δάφνες. Η θεωρία αξίζει αν γίνεται
οδηγός για δράση. 

Η εργατική τάξη δεν είναι μια αφαίρεση ή
ένα αντικείμενο που παρατηρούν και σχολιά-
ζουν οι επαναστάτες. Είναι μια ζωντανή δύνα-
μη που παλεύει, έχει ιδέες, εμπειρίες και όνει-
ρα. Κι ο ρόλος των επαναστατών είναι να πα-
ρεμβαίνουν οργανωμένα σε αυτή την κίνηση,
ακόμα και αν χρειαστεί να πάνε κόντρα στο
ρεύμα –κάτι που ο Κλιφ είχε συνηθίσει να κά-
νει από τα εφηβικά του χρόνια. 

Το χτίσιμο ενός επαναστατικού κόμματος
που θα επιτελεί αυτό τον ρόλο ήταν η «καρ-
διά» του έργου του Κλιφ. Σε αντίθεση με πολ-
λούς μαρξιστές που μαζί με τα βρομόνερα του
σταλινισμού, ξεφορτώθηκαν και το «μωρό»,
δηλαδή τον Λένιν, ο Κλιφ κράτησε ζωντανή τη
γνήσια λενινιστική παράδοση. Τόσο έμπρακτα,
όσο και στο γραπτό έργο του, οικοδομώντας
το Σοσιαλιστικό Κόμμα Βρετανίας και τη Διε-
θνιστική Σοσιαλιστική Τάση. Από αυτή την
άποψη η πολιτική βιογραφία του Λένιν που κυ-
κλοφορεί σε τρεις τόμους από το Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο, είναι πολύτιμο ανάγνωσμα. 

Ο Κλιφ συνήθιζε να λέει, αναφερόμενος
στον Τρότσκι, ότι «κοιτάμε μακρύτερα όταν εί-
μαστε στις πλάτες γιγάντων». Βέβαια για να
κάνεις κάτι τέτοιο δεν χρειάζεσαι μόνο καλή
όραση αλλά και μυαλό. Ο Κλιφ τα κατάφερε
και μας άφησε μια κληρονομιά που είναι τόσο
επίκαιρη όσο ποτέ. Σε αυτή την κληρονομιά
ενός γίγαντα –παρόλο που η σωματική του
διάπλαση κάθε άλλο παρά γιγάντια ήταν- πα-
τάμε εμείς σήμερα για να συνεχίσουμε.

Λέανδρος Μπόλαρης
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Α
πό τα έξι περίπου δισεκατομμύρια των
ανθρώπων που ζούνε σήμερα στη γη, το
ένα τέταρτο είναι Μουσουλμάνοι. Από αυ-

τούς το μεγαλύτερο κομμάτι ζει στις δυο πιο
φτωχές, καταληστεμένες από τον ιμπεριαλισμό,
ηπείρους: την Αφρική και την Ασία. Αν εξαιρέσει
κανείς τους -μετρημένους έτσι και αλλιώς στα
δάχτυλα- πάμπλουτους σεΐχηδες της Σαουδικής
Αραβίας και των άλλων πετρελαιοπαραγωγών
χωρών, η συντριπτική πλειοψηφία των Μου-
σουλμάνων είναι φτωχοί. Διόλου παράξενο η
“πολιτισμένη” Δύση έχει ανακηρύξει σήμερα αυ-
τούς τους ανθρώπους σε “νούμερο ένα εχθρό”
για την ανθρωπότητα. Το Ισλάμ είναι για τα Δυ-
τικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ισοδύναμο με
τον σκοταδισμό, την Σαρία, την μπούργκα και
την τρομοκρατία. 

Από αυτή την άποψη η Ισλαμοφοβία δεν δια-
φέρει και πολύ από τα παλαιότερα ρατσιστικά
ιδεολογήματα: τα θύματα του ρατσισμού ήταν
πάντα οι φτωχοί και οι κατατρεγμένοι. Η Δύση,
από την εποχή που οι Ευρωπαίοι δουλέμποροι
άρπαζαν τους “νέγρους” από την Αφρική για να
τους πουλήσουν σαν δούλους στην Αμερική,
καλλιεργεί συστηματικά τα ρατσιστικά ιδεολο-
γήματα για να δικαιολογήσει τα εγκλήματά της
σε βάρος των φτωχών πληθυσμών. Η Ισλαμοφο-
βία έχει ακριβώς τον ίδιο στόχο: τα θύματα των
αμερικανικών Drones, των μη-επανδρωμένων
αεροπλάνων που έχουν γίνει ο φόβος και ο τρό-
μος των πληθυσμών, από την Υεμένη και τη Σο-
μαλία μέχρι το Πακιστάν, δεν έχουν ποτέ ούτε
όνομα, ούτε επίθετο, ούτε ηλικία, ούτε φύλο: εί-
ναι απλά, “φανατικοί ισλαμιστές”, “Ταλιμπάν”,
“μαχητές της αλ Κάιντα”.  

Δυστυχώς τα επιχειρήματα αυτά βρίσκουν
σήμερα ακροατήριο ακόμα και μέσα στην ίδια
την αριστερά. Οι θηριωδίες του ISIS (που σήμε-
ρα αυτονομάζεται Ισλαμικό Κράτος) έχουν οδη-
γήσει ολόκληρα κομμάτια της αριστεράς -κομ-
μάτια που το 2003 κατέβηκαν μαζικά στους
δρόμους ενάντια στην επέμβαση του Μπους
στο Ιράκ- σε μια στάση ανοχής των νέων βομ-
βαρδισμών του Ομπάμα στη Μέση Ανατολή. 

Το νέο βιβλίο που κυκλοφόρησε αυτές τις μέ-
ρες από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο “Η πάλη
Ενάντια στην Ισλαμοφοβία” είναι, από αυτή την
άποψη, σήμερα εξαιρετικά επίκαιρο.

Τα κείμενα που περιλαμβάνονται στο βιβλίο
δεν είναι καινούργια: το πρώτο κεφάλαιο με τίτ-
λο “Ο Προφήτης και το Προλεταριάτο” κυκλο-
φόρησε για πρώτη φορά στο βρετανικό θεωρη-
τικό μαρξιστικό περιοδικό International Socia-
lism το 1994. Γράφτηκε από τον Κρις Χάρμαν,
τον συγγραφέα της διάσημης πλέον “Λαϊκής
Ιστορίας του Κόσμου” σε μια εποχή πολύ δια-
φορετική από τη σημερινή και συμπληρώθηκε
το 2001, λίγο μετά την επίθεση στους Δίδυμους
Πύργους. Τα υπόλοιπα κείμενα (με συγγραφείς
τους Πάνος Γκαργκάνας, Νίκος Λούντος και Λέ-
ανδρος Μπόλαρης) έχουν όλα δημοσιευθεί πα-
λαιότερα στο περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κά-
τω. Όλα μαζί αποτελούν ένα δυνατό όπλο για
όποια και όποιον θέλει να παλέψει σήμερα ενάν-
τια στον σύγχρονο ρατσισμό.

Οι “επίσημες” ερμηνείες, γράφει ο Χάρμαν,
στην εισαγωγή του κειμένου του, στηρίζονται σε
“μια γενική σύγχυση ανάμεσα στο Ισλάμ ... και
στις Ισλαμιστικές πολιτικές ομάδες που έχουν
πολύ μικρότερο αριθμό οπαδών”. Αυτή η ταύτι-

ση, όμως, είναι από κάθε άποψη λάθος, τόσο
λάθος σαν να ταυτίζαμε “τον Καθολικισμό με τα
Χριστιανοδημοκρατικά Κόμματα της Ευρώπης ή
τον Προτεσταντισμό με τα κηρύγματα μίσους
του (ηγέτη του ακροδεξιού, φιλοβρετανικού Δη-
μοκρατικού Ενωτικού Κόμματος της Βόρειας Ιρ-
λανδίας) Ίαν Πέσλεϊ...”

Αριστερά

Αυτή η σύγχυση δεν περιορίζεται στους κύ-
κλους των φιλελευθέρων: “Το ίδιο συμβαίνει και
με την αριστερά. Δεν ξέρει πώς να αντιμετωπί-
σει κάτι που θεωρεί σαν ένα σκοταδιστικό δόγ-
μα που το στηρίζουν αντιδραστικές δυνάμεις,
αλλά που ταυτόχρονα έχει τεράστια απήχηση
σε κάποια από τα φτωχότερα στρώματα της
κοινωνίας. Σαν αποτέλεσμα, στους κόλπους της
αριστεράς έχουν διαμορφωθεί δυο αντιτιθέμε-
νες προσεγγίσεις. Η πρώτη, είναι η αντιμετώπι-
ση του Ισλαμισμού σαν την ενσάρκωση της αντί-
δρασης, σαν μια μορφή φασισμού... Μια τέτοια
ανάλυση οδηγεί εύκολα στο πρακτικό συμπέρα-
σμα ότι για να αντιμετωπιστούν οι φασίστες
απαιτείται η συγκρότηση πολιτικών συμμαχιών
με κάθε κόστος... 

Η άλλη προσέγγιση, ήταν η αντιμετώπιση των
ισλαμικών κινημάτων σαν «προοδευτικά», «αν-
τιμπεριαλιστικά» κινήματα των καταπιεσμένων.
Αυτή τη θέση είχε πάρει η μεγάλη πλειοψηφία
της αριστεράς στο Ιράν στη διάρκεια της πρώ-
της φάσης της επανάστασης του 1979... 

Και οι δυο παραπάνω θέσεις είναι λανθασμέ-
νες. Δεν αναλύουν σωστά τον ταξικό χαρακτή-
ρα του σύγχρονου Ισλαμισμού, ούτε τη σχέση
του με το κεφάλαιο, το κράτος και τον ιμπερια-
λισμό”.

Το πολιτικό Ισλάμ δεν είναι σύμμαχος της ερ-
γατικής τάξης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η
αριστερά μπορεί να μένει αδιάφορη απέναντι
στις επεμβάσεις του Ιμπεριαλισμού στη Μέση
Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική ή την Αραβική Χερ-
σόνησο στο όνομα της καταπολέμησης του
“θρησκευτικού φανατισμού” και της υπεράσπι-
σης των “κοσμικών αξιών” της κοινωνίας μας.

Η ταύτιση του Ισλάμ με τον σκοταδισμό είναι

από μόνη της προκλητική, όπως αποκαλύπτει
γλαφυρά το κείμενο του Πάνου Γκαργκάνα με
τίτλο “Επιστημονικά αντίδοτα στην Ισλαμοφο-
βία” που ακολουθεί. Το κείμενο γράφτηκε με
αφορμή την κυκλοφορία το 2011 (στα αγγλικά)
ενός  βιβλίου για τον “Χρυσό Αιώνα” των Αραβι-
κών Επιστημών: η “Ισλαμική Αναγέννηση” απο-
τέλεσε στην πραγματικότητα “τη γέφυρα... στην
εξέλιξη των επιστημών ανάμεσα στους αρχαί-
ους ελληνιστικούς χρόνους και στις σύγχρονες
επιστημονικές επαναστάσεις του Κοπέρνικου,
του Γαλιλαίου και του Νεύτωνα”. Και η συμβολή
των Αράβων δεν περιορίστηκε μόνο στο επίπε-
δο των ιδεών:

“Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν
σε εκείνη την άνθηση ήταν το πέρασμα της γνώ-
σης του χαρτιού από την Κίνα στους άραβες. Η
πρώτη παραγωγή χαρτιού στην αυτοκρατορία
των Αββασιδών έγινε στη Σαμαρκάνδη, από κι-
νέζους αιχμάλωτους πολέμου μετά την ήττα της
κινεζικής δυναστείας των Τανγκ από τα μου-
σουλμανικά στρατεύματα το 751. Η παραγωγή
χαρτιού άνθισε στη Βαγδάτη την τελευταία δε-
καετία του 8ου αιώνα και συνδυάστηκε με άνθη-
ση όλων των τεχνικών που απαιτεί η παραγωγή
βιβλίων (μελάνια, κόλλες, δέρματα, βιβλιοδε-
σία). Εκτός από τις ιδέες, λοιπόν, το Ισλάμ και ο
αραβικός κόσμος αποτέλεσε τη γέφυρα και για
την πρώτη ύλη για τη διάδοσή τους...”

Η στενή σχέση ανάμεσα στη ρατσιστική προ-
παγάνδα και τις ιμπεριαλιστικές σκοπιμότητες
φαίνεται ανάγλυφα στην περίπτωση της τελευ-
ταίας δυτικής επέμβασης στο Μαλί, όπως εξη-
γεί ο Νίκος Λούντος:

“Το φόβητρο του «Ισλαμισμού» που χρησιμο-
ποιούν οι Γάλλοι για να δικαιολογήσουν την
επέμβασή τους, συσκοτίζει τις πραγματικές αι-
τίες της αστάθειας του Μαλί. Ο ανατραπείς
πρόεδρος της χώρας ήταν πιο ειλικρινής: 

[Στο βόρειο Μαλί] δεν υπάρχουν δρόμοι, δεν
υπάρχουν νοσοκομεία, σχολεία, πηγάδια, ούτε
βασικές υποδομές. Δεν υπάρχει τίποτα. Ένας
νέος από εκείνη την περιοχή δεν έχει καμιά πι-
θανότητα να παντρευτεί και να πετύχει στη ζωή
του, εκτός αν κλέψει κανένα αμάξι και μπει σε
κάποιο δίκτυο λαθρεμπόρων.”

Το βιβλίο κλείνει με ένα πρόσφατο κείμενο
του Λέανδρου Μπόλαρη, γραμμένο λίγο μετά τη
δολοφονική επίθεση ενάντια στο διάσημο (και
διαβόητο για την Ισλαμοφοβία του) γαλλικό σα-
τυρικό περιοδικό Charlie Hebdo. “Είμαστε όλοι
Charlie Hebdo;” αναρωτιέται ο Λέανδρος. Η
απάντηση είναι προφανώς “όχι”. 

“Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι αδελφοί
Κουασί, που πραγματοποίησαν την επίθεση στο
Charlie Hebdo, ήταν αντιμπεριαλιστές μαχη-
τές... Ήταν προϊόν του συνδυασμού οργής και
απόγνωσης που βιώνουν πλατιά στρώματα της
δεύτερης και τρίτης γενιάς των μεταναστών στη
Γαλλία, τόσο από την καταπίεση του γαλλικού
κράτους στο εσωτερικό όσο και από τα εγκλή-
ματα του ιμπεριαλισμού στο «εξωτερικό».

Αυτά τα αδιέξοδα της απελπισίας θα εντείνον-
ται αν η Αριστερά, και ιδιαίτερα η επαναστατική,
υποστέλλει τη σημαία της πάλης ενάντια στις
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στο ρατσισμό
της ισλαμοφοβίας, στο όνομα ενός «διμέτωπου»
ενάντια στον «ισλαμοφασισμό»”

Σωτήρης Κοντογιάννης
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Ανοιχτή επιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα
απέστειλαν στις 13 Μάη «φίλοι του αγώνα για κοινωνική δι-
καιοσύνη και ελευθερία στην Ελλάδα», που υπογράφεται
από την Καμπάνια για Ειρήνη και Δημοκρατία, την Αριστε-
ρή Κίνηση Νέας Υόρκης, την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΗΠΑ, το Δίκτυο
Αλληλεγγύης Μέσης Ανατολής-Βορείου Αμερικής ΜΕΝΑ. 

«Είμαστε Έλληνες και Ελληνοαμερικάνοι, Αιγύπτιοι και
Αιγυπτιοαμερικάνοι, κάτοικοι με καταγωγή από πολλές
χώρες της Μεσογείου» ξεκινάει η επιστολή που αναφέρει
ανάμεσα σε άλλα: «Η φωτογραφία σας να δίνετε τα χέρια
με τον δικτάτορα της Αιγύπτου Σίσι ήταν σοκ για όλους
τους φίλους της Ελλάδας. Καταλαβαίνουμε ότι η σημερι-
νή παγκόσμια διπλωματία είναι μια άσχημη δουλειά…

Αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι το πολιτικό μήνυ-
μα της φωτογραφίας, να απεικονίσει δηλαδή τη συμμα-
χία Αιγύπτου-Ελλάδας-Κύπρου πάνω σε ένα «πόλεμο
ενάντια στην τρομοκρατία…»

Και συνεχίζει: «Οι Ελληνες, οι Αιγύπτιοι, οι Ιρακινοί και
πάει λέγοντας, γνωρίζουμε ότι αυτή η φράση χρησιμοποι-
είται για να καλύψει την καταπίεση, τους βασανισμούς, το
χτύπημα των πολιτικών ελευθεριών, την απαγόρευση του
συνδικαλισμού, φυλακίσεις και δολοφονίες. Αυτή είναι η
κατάσταση κάτω από το καθεστώς του Σίσι σήμερα…»

Αφου αναδεικνύεται ο παρόμοιος ρόλος του ΔΝΤ
στην Αίγυπτο και η σχέση του με το καθεστώς, στο τέ-
λος της επιστολής, ο Α. Τσίπρας καλείται να μην συνεχί-
σει την αναζήτηση «ψεύτικων φίλων σε μαρμάρινα παλά-
τια και ατσάλινες φυλακές».

Το δικαστήριο στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου έστει-
λε εκ νέου τη Μαχιενούρ ελ Μάσρι στη φυλακή αφού
απέρριψε την έφεσή της. Η Μαχιενούρ είναι ηγετικό μέ-
λος της οργάνωσης των Σοσιαλιστών Επαναστατών και
δικηγόρος, βραβευμένη για τους αγώνες της για τα αν-
θρώπινα δικαιώματα.  

Η έφεση αφορούσε την διετή ποινή που της επιβλήθη-
κε μετά από διαδήλωση έξω από αστυνομικό τμήμα τον
Μάρτιο του 2013. Η εκδίκαση της έφεσης αναβλήθηκε
και έτσι η Μαχενιούρ και ο σύντροφος Γιουσέφ Σαβά,
επίσης κατηγορούμενος, θα παραμείνουν υπό κράτηση
μέχρι τις 31 Μαΐου. 

Η υπόθεση αφορά σε κινητοποίηση δικηγόρων και αλ-
ληλέγγυων που είχε γίνει έξω από το αστυνομικό τμήμα
του Ραμλ. Σκοπός ήταν η καταγγελία περιστατικού
αστυνομικής βίας σε βάρος άλλου δικηγόρου. Οι κατη-
γορίες που απαγγέλθηκαν στους δύο συντρόφους και
σε άλλους οκτώ διαδηλωτές αφορούν σε απόπειρα βί-
αιης κατάληψης του τμήματος. 

Η Μάχιενούρ έχει ήδη εκτίσει τα 2/3 της 6μηνης ποι-
νής για άλλη υπόθεση πέρσι, η οποία αφορούσε παρα-
βίαση του δρακόντιου νόμου της Χούντας ενάντια στις
διαδηλώσεις. Η δράση της ξεκινάει από την εποχή του
Μουμπάρακ, το 2010 συμμετείχε σε κινητοποίηση έξω
από τη δίκη των αστυνομικών-δολοφόνων του πολιτικού
μπλόγκερ Χαλέντ Σαΐντ. Τέλος, έχει βραβευτεί με το
βραβείο Ludovic Trarieux 2014 για τους αγώνες της
υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

• Στις 16 Μαϊου, δικαστήριο της Αιγύπτου αποφάσισε
την ομαδική καταδίκη σε θάνατο 100 κατηγορούμενων,
μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος Μόρσι της
Μουσουλμανικής Αδελφότητας. Η Διεθνής Αμνηστία χα-
ρακτήρισε τη δίκη «παρωδία». Το κατηγορητήριο αφο-
ρούσε την εξέγερση της Ταχρίρ που γκρέμισε τον
Μουμπάρακ το 2011.

Τ
α αποτελέσματα των εκλογών στη
Βρετανία ήταν αφορμή πανηγυρι-
σμών για την άρχουσα τάξη. Οι Συν-

τηρητικοί εξασφάλισαν οριακή αυτοδυνα-
μία, καταλαμβάνοντας τα 330 από τα 650
έδρανα και ετοιμάζονται να εφαρμόσουν
ένα εμπροσθοβαρές πρόγραμμα λιτότη-
τας, αυταρχισμού και επιθέσεων από την
πρώτη κιόλας μέρα. 

Από την πρώτη μέρα όμως ξεκίνησε και
η αντίσταση. Η διαδήλωση, 2.000 ανθρώ-
πων, που έγινε στο Λονδίνο δύο μέρες με-
τά τις εκλογές, είχε καλεστεί μέσω face-
book. Οι διαδηλωτές, κυρίως νεολαίοι,
ήταν εξαγριωμένοι με τα σχέδια των Συν-
τηρητικών να συνεχίσουν την πολιτική της
λιτότητας. Χαρακτηριστικό της ημί-αυ-
θόρμητης αυτής κινητοποίησης ήταν τα
αυτοσχέδια πλακάτ με συνθήματα ενάντια
στη λιτότητα, την ισλαμοφοβία και το ρα-
τσισμό. Τέτοια ήταν η οργή των διαδηλω-
τών όπου καθώς πλησίαζαν την πρωθυ-
πουργική κατοικία προκλήθηκαν εντάσεις,
με την αστυνομία να αποκλείει 150 και να
συλλαμβάνει 15 διαδηλωτές στο τέλος
της πορείας. 

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις γίνανε και
σε άλλες πόλεις όπως για παράδειγμα το
Μπρίστολ, όπου 4.000 άνθρωποι διαδή-
λωσαν ενάντια στην λιτότητα. Όπως στο
Λονδίνο έτσι και εκεί ο κόσμος ήταν κατά
πλειοψηφία νεολαίοι, κυρίως φοιτητές. Η
διαδήλωση είχε και πολλούς εργάτες, δα-
σκάλους, δημοτικούς υπάλληλους και σι-
δηροδρομικούς. Υπάρχει οργανωμένη
προσπάθεια για συνέχεια σε μια εθνικών
διαστάσεων διαδήλωση στις 20 Ιουνίου
ενάντια στην κυβέρνηση της λιτότητας. 

Στην ατζέντα της κυβέρνησης βρίσκον-
ται οι περικοπές στο Εθνικό Σύστημα
Υγείας, επιθέσεις στα δικαιώματα των ερ-
γατών και επιθέσεις στον κόσμο που ζει
βασισμένος στα επιδόματα της πρόνοιας.
Θέλουν, ακόμη, να δώσουν περισσότερες
εξουσίες στην αστυνομία και να προετοι-
μάσουν νέες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις.

Ενώ ο μεγάλος νικητής είναι οι Συντη-
ρητικοί, χωρίς καμία αμφιβολία, ο μεγά-
λος ηττημένος είναι οι Εργατικοί. Το κόμ-
μα των Eργατικών δεν έχασε επειδή ήταν
υπερβολικά αριστερό, όπως πολλά από
τα στελέχη του θέλουν να λένε, μετά τις
εκλογές, το αντίθετο μάλιστα, για ακόμα
μια φορά, ήταν πιο συντηρητικό από τους
παραδοσιακούς του ψηφοφόρους. 

Πρόγραμμα επιθέσεων

Ο πρόεδρος των εργατικών Εντ Μίλιμ-
παντ, ο οποίος ήδη αποτελεί παρελθόν
για την παράταξη, έβλεπε τα ποσοστά
του κόμματος του στις δημοσκοπήσεις να
ανεβαίνουν μόνο όταν προσέφερε ελπίδα
αλλαγής, βασισμένη στην επιβολή φορο-
λογίας στους πλούσιους. Συνεπώς δεν εί-
ναι έκπληξη το ότι ο κόσμος δεν συγκινή-
θηκε από ένα πρόγραμμα επιθέσεων στο
δημόσιο τομέα, στους μισθούς, περιορι-
σμού των θέσεων εργασίας για να πλήξει
την υγεία και την εκπαίδευση, ενώ σε
πολλές περιπτώσεις η καμπάνια ήταν κα-
θαρά ρατσιστική. 

Το μεγάλο νέο είναι η εκρηκτική άνοδος

του Σκωτσέζικου Εθνικού Κόμματος (SNP),
το οποίο ανέβηκε από τις 6 στις 56 έδρες!
Συνήθως από τις 59 έδρες που διαθέτει η
Σκωτία οι περισσότερες κατέληγαν στους
Εργατικούς. Αυτή η μεγάλη αλλαγή συνέ-
βη επειδή οι υποψήφιοι του SNP τοποθε-
τήθηκαν ξεκάθαρα στα αριστερά των Ερ-
γατικών. Οι επικεφαλής του, επιχειρηματο-
λόγησαν ενάντια στην λιτότητα, τα πυρηνι-
κά και τον πόλεμο. Αυτό ήταν το τίμημα
της στάσης των Εργατικών στο δημοψήφι-
σμα της προηγούμενης χρονιάς. Τότε από
κοινού με τους συντηρητικούς είχαν στηρί-
ξει την «ενότητα του βασιλείου». 

Το ρατσιστικό κόμμα του Νάιτζελ Φά-
ρατζ, Ukip απέτυχε στην εκλογική αναμέ-
τρηση. Η ήττα αυτή δεν ήταν τυχαία.
Ήταν αποτέλεσμα της καμπάνιας «Stand
Up to Ukip» (αντισταθείτε στο UKIP) και
άλλων, ώστε να μην φτάσει ο κόσμος να
ψηφίσει αυτό το ρατσιστικό κόμμα. Το γε-
γονός ότι δεν πήραν παραπάνω έδρες δεν
επιτρέπει εφησυχασμό, καθώς συγκέν-
τρωσαν συνολικά 4 εκ. ψήφους και ήρθαν
δεύτεροι σε 118 εκλογικές περιφέρειες. 

Μανώλης Σπαθής

Η αντίσταση ενάντια στην επαπειλούμενη καταστροφή του αρ-
μένικου ορφανοτροφείου (Camp Armen) στην Ιστανμπούλ δια-
νύει την δεύτερή της βδομάδα. Το ορφανοτροφείο αποτέλεσε
στο παρελθόν το σπίτι για 1500 ορφανά παιδιά Αρμενίων, ανάμε-
σα σε αυτά και ο Χραντ Ντινκ, ο εκδότης της εφημερίδας που
δολοφονήθηκε το 2007 από τους φασίστες.   

Το ορφανοτροφείο χτίστηκε από ορφανά που επέζησαν την
σφαγή των Αρμενίων το 1915 και η ιστορία του συμπυκνώνει την
μεταχείριση που είχαν οι μη μουσουλμανικές μειονότητες από το
τουρκικό κράτος. 

Η τουρκική άρχουσα τάξη συγκροτήθηκε πάνω στον πλούτο,
την ιδιοκτησία και την γη που πήρε από το δολοφονημένο αρμέ-
νικο λαό. Η ιδιοκτησία των φιλανθρωπικών οργανώσεων κατα-
σχέθηκε από τις κυβερνήσεις αποστερώντας τους το απαραίτη-
το εισόδημα για την συντήρηση των εκκλησιών, των συναγωγών,
τα γηροκομεία, τα ορφανοτροφεία κ.α. 

Παρά το γεγονός ότι το Camp Armen αγοράστηκε πίσω από
την αρμενική κοινότητα (από τον ιδιώτη στον οποίο το είχε παρα-
δώσει το κράτος μετά την κατάσχεσή του) το κράτος το επανα-
κατάσχεσε το 1987, το παρέδωσε ξανά στον προηγούμενο ιδιο-
κτήτη και το ορφανοτροφείο εκκενώθηκε. Από τότε άλλαξε πολ-

λά χέρια, αλλά παρέμεινε άδειο.
Πριν από δύο βδομάδες, έστειλαν μπουλντόζες να γκρεμίσουν

το Camp Armen προκειμένου να χτιστεί στην θέση του ένα ξενο-
δοχείο. Κόσμος έτρεξε να σταματήσει τις εργασίες, οι οικοδόμοι
συμφώνησαν να σταματήσουν την κατεδάφιση και ξεκίνησε περι-
φρούρηση του χώρου που υποστηρίζεται από σοσιαλιστές,
Κούρδους και εργαζόμενους στην περιοχή.

Χιλιάδες έχουν υπογράψει ενάντια στην κατεδάφιση και εκα-
τοντάδες κάτοικοι της περιοχής έρχονται κάθε μέρα να βοηθή-
σουν όσους το περιφρουρούν. Αυτή η υποστήριξη έχει δυναμώ-
σει την καμπάνια, για τα εκατό χρόνια από την σφαγή των Αρμε-
νίων, που ζητάει από το κράτος να την αναγνωρίσει, να ζητήσει
συγνώμη και να καταβάλει αποζημιώσεις στα θύματα. 

Το κράτος έχει χτυπήσει ανελέητα και εκφοβίσει την αρμένικη
κοινότητα, πρόσφατα με την δολοφονία του Ντινκ και την πολιτι-
κή διακρίσεων. Ο αγώνας για το Camp Armen έχει ιστορική ση-
μασία. Για πρώτη φορά σε 100 χρόνια, Αρμένιοι στην Τουρκία
παλεύουν ενεργά ενάντια στην κρατική πολιτική της κατάσχεσης
και της ληστείας. Ο τοίχος του φόβου καταρρέει. 

Μελτέμ Οράλ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ Αντίσταση με το καλημέρα

TOYPKIA  Κάτω τα χέρια από το “Camp Armen”

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Λευτεριά στη Μαχιενούρ

N. YOPKH Ανοιχτή
επιστολή στον Α. Τσίπρα
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«Είμαστε έτοιμοι να παραχωρήσουμε εγ-
καταστάσεις, τις Ενοπλες Δυνάμεις μας, αλ-
λά και μεγάλες βάσεις στην περιοχή του νο-
τίου Αιγαίου, προκειμένου να διευκολύνουμε
τις δυνάμεις της Συμμαχίας να αναπτύξουν
τον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας».

Αυτά δήλωσε ο υπουργός Αμυνας Καμ-
μένος, που από το συνέδριο του Εκόνο-
μιστ, ανακοίνωσε ακόμη ότι η Ελλάδα θα
συνεχίσει την στρατιωτική συνεργασία με
το Ισραήλ και θα προχωρήσει σε αεροπο-
ρικές ασκήσεις με την Αίγυπτο και τα
Αραβικά Εμιράτα. Εξέφρασε επίσης την

«ανησυχία του για είσοδο στη Δύση, εξ-
τρεμιστικών στοιχείων «με προκάλυμμα
τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες». 

Η δημιουργία νέων βάσεων του ΝΑΤΟ
στην Ελλάδα, αποτελεί μόνιμο αίτημα των
αξιωματούχων των ΗΠΑ σε κάθε συνάντη-
ση που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια. Εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Γ. Μπουρνούς μίλη-
σε ενάντια στην ενίσχυση της παρουσίας
του ΝΑΤΟ στην περιοχή, αλλά μέχρι τη
στιγμή, που γράφονται αυτά οι φράσεις,
κανένα στέλεχος της κυβέρνησης δεν εί-
χε διαψεύσει τον Καμμένο.

Η πρόταση του Αβραμόπουλου «Να φέρουμε
με ασφάλεια και νόμιμα στην ΕΕ 20.000 πρόσφυ-
γες από τρίτες χώρες» δεν είναι παρά φύλλο συ-
κής προκειμένου να καλυφθεί η ρατσιστική πολε-
μική επιχείρηση της ΕΕ στα νερά της Μεσογείου. 

20.000 πρόσφυγες που σύμφωνα με την Eu-
rostat κατάφεραν να πάρουν άσυλο το 2014 στα
κράτη - μέλη της ΕΕ, είναι μόλις το 1/9 των πά-
νω από 180.000 προσφύγων που έκαναν αίτηση
(173.000 αιτήσεις απορρίφθηκαν). 

Η πρόταση να μοιραστεί ο λιγοστός αυτός αριθ-
μός στις 28 χώρες της ΕΕ με κριτήρια ΑΕΠ, μεγέ-
θους ανεργίας κλπ, συναντά την αντίδραση της
Βρετανίας και της Γαλλίας που ισχυρίζονται ότι

δεν μπορούν να δεχτούν τους πρόσφυγες. Φτωχό-
τερες και πλουσιότερες χώρες της ΕΕ διαγκωνί-
ζονται να πείσουν ότι δεν «αντέχουν» τους 750
πρόσφυγες που κατά μέσο όρο τους αναλογούν.   

Και ενώ οι εικόνες αστυνομικής βίας του αν-
θρωποκυνηγητού των μεταναστών στο γαλλικό
Καλαί συγκλονίζουν, η γαλλική κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε σχέδιο της ΕΕ για χρηματοδότηση
στρατοπέδων «υποδοχής μεταναστών» στο Νί-
γηρα, όπου θα δίνεται στους μετανάστες μια
“ρεαλιστική εικόνα” των πιθανοτήτων που έχουν
να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους να τους χορη-
γηθεί άσυλο… Να εικάσουμε εικόνες από πνιγ-
μένα παιδιά στα νερά της Μεσογείου;

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά την εντολή
που πήρε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δια
της συναδέλφου μου Federica Mogherini, συ-
ναντήθηκε την εβδομάδα αυτή με μέλη του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ… Ζητήθηκε
η στήριξή τους για να «σωθούν» ζωές και να
απομονωθούν οι παράνομοι διακινητές, αχρη-
στεύοντας τα μέσα που χρησιμοποιούν, τα
οποία πολύ συχνά οδηγούν στο θάνατο απελ-
πισμένα άτομα που ζητούν την ελπίδα και τη
σωτηρία στην ήπειρό μας…Να σώσουμε ζωές,
να τιμήσουμε τον κοινό μας πολιτισμό…Πρό-
κειται για μία πρωτοβουλία, θα έλεγα αρκετά
ανορθόδοξη, όπως ανορθόδοξη είναι και η
απειλή και το διακύβευμα του μεταναστευτι-
κού ζητήματος σήμερα, ειδικότερα στην ευαί-
σθητη αυτή περιοχή μας. Η αντιμετώπιση
εκτάκτων συνθηκών απαιτεί έκτακτες αντιμε-
τωπίσεις..»

Δ. Αβραμόπουλος

Ο
«κοινός μας πολιτισμός» έχει μακρά
παράδοση στο ζήτημα των ευφημι-
σμών και της αμετροέπειας. Το πιο

ακραίο παράδειγμα ήταν η ναζιστική Γερμα-
νία. Η εξολόθρευση των αναπήρων με αέριο
ονομαζόταν «ειδική μεταχείριση», το Ολοκαύ-
τωμα «τελική λύση», τα γκέτο «χώρος κατοι-
κιών εβραίων». Πιο πρόσφατα, το ένα εκατομ-
μύριο νεκροί στον πόλεμο του Ιρακ, «παρά-
πλευρη ζημιά».

Οι παραπάνω πρόσφατες δηλώσεις του έλ-
ληνα επιτρόπου Μετανάστευσης ακολουθούν
αυτήν την παράδοση. Στην ίδια φράση, ζητάει
«να σωθούν ζωές…αχρηστεύοντας τα μέσα
που χρησιμοποιούν απελεπισμένα άτομα που
ζητούν σωτηρία στην ήπειρό μας...!» 

Για τον κοινό νου είναι πραγματικά ανορθό-
δοξο, πώς με αφορμή τη Σύνοδο Κορυφής για
τη Μετανάστευση στις 23 Απρίλη (αμέσως με-
τά από τον θάνατο πάνω από χιλίων μετανα-
στών στην Μεσόγειο), κλιμακώνεται σήμερα
μια πρωτοβουλία για περισσότερο πόλεμο και
νέες στρατιωτικές επεμβάσεις της ΕΕ στις
ακτές της Μεσογείου. 

Η σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών της
ΕΕ που έγινε την Δευτέρα 18 Μαϊου είχε σαν
στόχο το άμεσο ξεκίνημα τον Ιούνη, πολεμι-
κών επιχειρήσεων εκ μέρους της EU Navfor
Med» (Ναυτική Δύναμη της ΕΕ στη Μεσόγει-
ου) στη Λιβύη. Και οι 28 χώρες της ΕΕ, ανάμε-
σά τους και η Ελλάδα, συμφωνούν στο ξεκίνη-

μα των επιχειρήσεων.
Προηγήθηκε η σύσκεψη των υπουργών

Εξωτερικών του ΝΑΤΟ στην Ατάλλεια στην
Τουρκία. Ο γ.γ του ΝΑΤΟ Στόλτενμπεργκ τόνι-
σε την ανάγκη για «ενίσχυση της συνεργασίας
μας με τους γείτονες, τους εταίρους στη Μέ-
ση Ανατολή, στη Βόρεια Αφρική», προκειμέ-
νου  «να μπορέσουν οι χώρες της περιοχής να
αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη δική
τους ασφάλεια (...) ώστε να μη χρειάζεται
εμείς να αναπτύσσουμε πάντα μεγάλο αριθμό

δυνάμεων».

Ο υπουργός Εξωτερικών Κοτζιάς (πριν χο-
ρέψει χέρι χέρι με τους ομολόγους του στους
ήχους του «we are the world, we are the chil-
dren») ζήτησε να υπάρξουν «ελεγκτικοί μηχα-
νισμοί ικανοί να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα»
των Αφγανών μεταναστών στην Ελλάδα που
συνέδεσε με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Μέσα στον προηγούμενο μήνα ο Αβραμό-
πουλος πραγματοποίησε διήμερες επισκέψεις
στην Τυνησία, την Ιορδανία και την Αίγυπτο με
θέμα τη συνεργασία για «συγκεκριμένες δρά-
σεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
του εξτρεμισμού και της μετανάστευσης». Την
ίδια σύνδεση μεταξύ «δουλεμπόρων» και τζι-
χαντιστών έκανε και η ύπατη εκπρόσωπος της
ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Μογκερίνι. 

Η ίδια ταξίδεψε μέχρι το Πεκίνο προκειμέ-
νου να πετύχει η Κίνα να δώσει την έγκριση
του συμβούλιου ασφαλείας του ΟΗΕ ώστε η

«EU Navfor Med» να μπορεί να ξεκινήσει επι-
χειρήσεις τον Ιούνη στη Λιβύη και άλλες χώ-
ρες (ήδη συμμετέχει στις επιχειρήσεις ενάντια
στην «πειρατεία» στη Σομαλία στο Κέρας της
Αφρικής) διαρρέοντας ότι και η Ρωσία είναι
έτοιμη δώσει την συγκατάθεσή της σε ένα τέ-
τοιο σχέδιο. 

Σύμφωνα πάντως με το προσχέδιο απόφα-
σης της συνάντησης (διαρροή) των υπουργών
Εξωτερικών της ΕΕ τη Δευτέρα 18 Μάη για να
συζητήσει το θέμα, τελικά δεν χρειάζεται έγ-
κριση του συμβουλίου του ΟΗΕ για να προχω-
ρήσουν την επιχείρηση, συγκεκριμένα στην
εναέρια παρακολούθηση στόχων που αποτε-
λεί το πρώτο της στάδιο. 

Καταστροφή πλοίων
Σε επόμενη φάση,  ο ευρωπαϊκός στόλος θα

μπορεί να προχωράει στην καταστροφή πλοί-
ων που μεταφέρουν μετανάστες αρχικά σε
διεθνή ύδατα και στη συνέχεια μέσα σε χωρι-
κά ύδατα χωρών είτε αυτές συμφωνούν είτε
όχι. Τα πλοιάρια που θα εντοπίζονται να έχουν
σημαία κάποιου κράτους θα μπορούν να
«ελεγχθούν» και να «ερευνηθούν» χωρίς την
έγκρισή του, ενώ όσα δεν έχουν σημαία θα
μπορούν να καταλαμβάνονται.       

Η επιχείρηση (που προβλέπεται να κρατήσει
ένα χρόνο και παραπάνω) θα περιλαμβάνει πε-
ρίπολα (σε αέρα και θάλασσα), αποβατικές

και αμφίβιες ομάδες δράσης, ειδικές δυνά-
μεις, καταστροφές από αέρα, γη και θάλασ-
σα. Εχει επίσης στόχο την μόνιμη παρουσία
πολεμικών πλοίων στη Λιβύη, καθώς και τελι-
κά την «επίγεια  δράση» για την καταστροφή
στόχων.

Η Διεθνής Οργάνωση για τη Μετανάστευση
ήδη δηλώνει ανησυχία ότι «αθώοι πρόσφυγες,
παιδιά και γυναίκες θα βρεθούν στη γραμμή
πυρός», καθώς το προσχέδιο δηλώνει καθαρά
ότι «υπάρχει μεγάλη πιθανότητα για παρά-
πλευρες απώλειες, όπως η απώλεια ζωής».

Στο προσχέδιο αναφέρεται επίσης ότι η
ανυπαρξία κυβέρνησης στη Λιβύη και η ύπαρ-
ξη αντιαεροπορικών και συστοιχιών πυροβολι-
κού «τζιχαντιστών» στις ακτές της μπορεί να
προκαλέσει απειλή για τα πλοία της ΕΕ, κα-
θώς και ότι τυχόν «απώλειες από πολεμική
δράση της ΕΕ μπορεί να πυροδοτήσουν την
αρνητική στάση του τοπικού πληθυσμού».  

Τα σχέδια της ΕΕ στη Μεσόγειο αποτελούν
ταυτόχρονα: Κλιμάκωση του ρατσισμού της
Ευρώπης-Φρούριο και των μαζικών δολοφο-
νιών των προσφύγων έξω από τα σύνορά της.
Και επικίνδυνη κλιμάκωση του πολέμου στην
Μεσόγειο και στην ίδια την Ευρώπη. Η ελληνι-
κή κυβέρνηση οφείλει όχι μόνο να την καταγ-
γείλει και να συμμετέχει, αλλά και να ασκήσει
βέτο στην εγκληματική αυτή επιχείρηση. 

Γιώργος Πίττας

Καμμένος: Νέα ΝΑΤΟϊκή βάση Kοροϊδία με “ποσοστώσεις”

Η “Ναυτική Δύναμη Μεσογείου της ΕΕ” βάζει στο
στόχαστρο τους πρόσφυγες της Μέσης Ανατολής.

Όχι στον πόλεμο της ΕΕ ενάντια στους πρόσφυγες


