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Μ
πορεί να μην το έχετε προσέξει,
αλλά η Ελλάδα δεν είναι η μοναδι-
κή χώρα που έχει εμπλακεί σε δύ-

σκολες διαπραγματεύσεις σχετικά με το
εξωτερικό χρέος της. 

Υπάρχει και η Ουκρανία. Δεκαετίες οικο-
νομικής κακοδιαχείρισης από ανταγωνιστι-
κές συμμορίες ολιγαρχών έχουν αφήσει την
Ουκρανία με ένα συνολικό εξωτερικό χρέος
που υπολογίζεται από το Ινστιτούτο για τη
Διεθνή Οικονομία σε 128,9 δις δολάρια. Στο
μεταξύ, πολιτική αναταραχή και εμφύλιος
πόλεμος έχουν σημάνει την οξεία συρρίκνω-
ση της οικονομίας της κατά 17,6% το πρώτο
τέταρτο του 2015. Σύμφωνα με το Investo-
pedia, ανάλογα με την εκτίμηση μεγέθους
της οικονομικής κατάρρευσης που μπορεί
να χρησιμοποιήσει κανείς, η αναλογία του
χρέους προς το ΑΕΠ είναι ανάμεσα σε
130% και 184%. Αυτά είναι μεγέθη ελληνι-
κού τύπου – με άλλα λόγια είναι μη βιώσιμα. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Αλλά το υποστηριζόμενο από τη Δύση
καθεστώς του Κιέβου έχει τύχει μιας ση-
μαντικά ευνοϊκότερης μεταχείρισης από αυ-
τή που έχει η σημερινή υπό τον ΣΥΡΙΖΑ κυ-
βέρνηση στην Ελλάδα ή ακόμα και οι πιο
συντηρητικοί προκάτοχοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το
ΔΝΤ μέσα στο Φεβρουάριο ανακοίνωσε ένα
νέο πρόγραμμα διάσωσης μεγέθους 40 δις
δολαρίων για την Ουκρανία. 

Το πρόγραμμα φυσικά περιλαμβάνει τους
συνήθεις νεοφιλελεύθερους όρους – οικο-
νομικές «μεταρρυθμίσεις», περικοπές στο
επίδομα θέρμανσης (με εντολή του ΔΝΤ, το
Κίεβο αύξησε τις εγχώριες τιμές στο φυσικό
αέριο κατά 50% τον προηγούμενο χρόνο).
Αλλά δεν έχει υποστεί την αφαίρεση της οι-
κονομικής κυριαρχίας που η Ελλάδα και άλ-
λες χώρες της ευρωζώνης έχουν υποστεί.  

Αυτό ίσως συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση
του Κιέβου έχει αποδειχθεί πολύ πρόθυμη
να ανοίξει στην απ’ έξω επιρροή χωρίς εξω-
τερική πίεση. Η Ναταλία Γιαρέσκο, υπουρ-
γός Οικονομικών έχει γεννηθεί στο Σικάγο
και στο παρελθόν είχε εργαστεί στο Στέιτ
Ντιπάρτμεντ. Ο υπουργός Οικονομίας, που
οι Φαϊνάσιαλ Τάιμς έχουν περιγράψει σαν
«ακόμα ένα πρώην διευθυντή επενδυτικού
κεφαλαίου και στέλεχος επενδυτικής τρά-
πεζας», είναι από τη Λιθουανία.

Υπάρχουν επίσης και αρκετοί Γεωργιανοί
γύρω από τον Μιχαήλ Σαακασβίλι, που σήμε-
ρα δουλεύουν στο Κίεβο. Ο Σαακασβίλι, δε-
ξιός υποστηρικτής των δυτικών συμφερόν-
των και πρώην πρόεδρος της Γεωργίας, είχε
προκαλέσει πόλεμο με τη Ρωσία το 2008, και
έχασε τις εκλογές και την κυβέρνηση το
2012. Η παρουσία του Σαακασβίλι δίπλα
στον Ουκρανό δισεκατομμυριούχο της σοκο-
λάτας, πρόεδρο Ποροσένκο προκαλεί ανη-
συχία, καθώς ο Ποροσένκο τον διόρισε κυ-
βερνήτη στην περιφέρεια της Οδησσού.  

Το μεγάλο νότιο λιμάνι της Οδησσού
ήταν το πεδίο που εξελίχθηκε ένα από τα
γεγονότα που οδήγησαν την Ουκρανία σε
πόλεμο. Τον περασμένο Μάη, 46 φιλορώσοι
διαδηλωτές κάηκαν ζωντανοί και έχασαν τη
ζωή τους όταν το κτίριο των συνδικάτων
όπου είχαν βρει καταφύγιο για να γλυτώ-
σουν από ένα δεξιό όχλο, πήρε φωτιά. Η
τοποθέτηση του Σαακασβίλι στην ηγεσία
της Οδησσού είναι μια πρόκληση.

Τίποτα από όλα αυτά δεν μοιάζει να αλ-
λάζει τη συμπεριφορά των δυτικών προς το
Κίεβο. Το πακέτο του ΔΝΤ εξαρτάται από
τη συμμετοχή δανειστών από τον ιδιωτικό
τομέα.  Η Γιαρέσκο απαιτεί να δεχθούν ένα
κούρεμα, που σημαίνει μείωση του χρέους
της Ουκρανίας προς αυτούς.

Υποχρεωμένη

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας επίσης επι-
διώκει να προχωρήσει σε αυτό που αποκα-
λείται «συμφωνία για το απεχθές χρέος». Με
άλλα λόγια, αρνείται ότι είναι υποχρεωμένη
να πληρώνει χρέη που προέκυψαν από τους
προκατόχους της, κυρίως τον πρόεδρο Για-
νούκοβιτς που ανατράπηκε τον Φεβρουάριο
του 2014. Τον περασμένο μήνα, η Ουκρανία
διακήρυξε ότι «έχει το δικαίωμα… να μην
πληρώσει τα δάνεια που της φόρτωσε ένα
κλεπτοκρατικό καθεστώς». 

Παρά τη γενικώς γνωστή διαφθορά των
διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν έχει επιχειρήσει μια τέτοια αντιμε-
τώπιση. Όταν κυβερνήσεις του παγκόσμιου
Νότου την κάνουν, ακολουθεί η συνήθης
αποδοκιμασία από την Ουάσιγκτον και τις
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. 

Όμως ο γερμανός υπουργός Οικονομι-
κών Σόιμπλε, ο οποίος ακούραστα αρνείται
την οποιαδήποτε μείωση στο χρέος της Ελ-
λάδας, δήλωσε μετά τη συνάντηση των G7
στη Δρέσδη την περασμένη Παρασκευή:
«Συμφωνήσαμε ότι πρέπει να προσπαθή-
σουμε να στηρίξουμε την διαπραγμάτευση
για αναδιάρθρωση του ουκρανικού χρέους,
ώστε να φτάσει σε μια επιτυχή κατάληξη».  

Οι περιπτώσεις της Ουκρανίας και της
Ελλάδας δεν είναι ακριβώς ίδιες. Οι ιδιώτες
δανειστές της Ελλάδας πέρασαν από τη
διαδικασία του PSI το 2012. Η αναλογία
χρέους προς ΑΕΠ, παρόλα αυτά συνέχισε
να ανεβαίνει, χάρη στην κακή οικονομική
διαχείριση του ΔΝΤ και της ΕΕ. Το μεγαλύ-
τερο χρέος της Ελλάδας σήμερα είναι προς
«δημόσιους θεσμούς», την ΕΚΤ και το ΔΝΤ.  

Αυτό μπορεί να εξηγεί γιατί η γραμμή
απέναντι στο χρέος της Ελλάδας είναι πιο
σκληρή απ’ ό, τι απέναντι στην Ουκρανία,
αφού οι «θεσμοί» που επιβλέπουν την Ελλά-
δα, θα χάσουν οι ίδιοι εάν υπάρξει άλλο ένα
κούρεμα. Αλλά παίζει και η γεωπολιτική ρό-
λο. Η Ουκρανία βρίσκεται με την πλευρά
της Δύσης στον ενδοϊμπεριαλιστικό αντα-
γωνισμό της με τη Ρωσία. Γι’ αυτό και οι πο-
λεμόχαροι υπουργοί της έχουν ευνοϊκή με-
ταχείριση.

Θα ζητήσουν οι «θεσμοί»
από τον Τσίπρα να φέρει
και στην Ελλάδα τον Σαακασβίλι;

Η
τοποθέτηση της γνωστής «ιέρειας» του νεοφλιελευθερισμού Παναρίτη από τον Βαρουφά-
κη στο ΔΝΤ, προκάλεσε δικαιολογημένα την οργή σε ψηφοφόρους, μέλη και στελέχη του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Πριν γίνει σύμβουλος του ΓΑΠ, η Παναρίτη είχε αναδειχτεί σαν στέλεχος της Παγκόσμιας Τρά-
πεζας για πάνω από μία δεκαετία, με κορυφαία στιγμή της καριέρας της την εφαρμογή της νεο-
φιλελεύθερης ατζέντας στο Περού. Την επανεξέταση του διορισμού της Παναρίτη ζήτησε ο Πα-
παδημούλης ( «αλλά μετά τη συμφωνία») και υιοθέτησε ακόμα και το δεξί χέρι του πρωθυπουρ-
γού Παππάς. Τελικά, η Παναρίτη παραιτήθηκε, ευχαριστώντας και τον πρωθυπουργό “για την
υποστήριξή του”.

Βέβαια η Παναρίτη, δεν ήρθε από το πουθενά, είναι ήδη από το Φεβρουάριο στενή σύμβουλος
του Βαρουφάκη. Η τοποθέτησή της εκ μέρους του Βαρουφάκη στο ΔΝΤ απλά ήρθε να δώσει
πρόσωπο στην ραγδαία δεξιά μετατόπιση του ΣΥΡΙΖΑ και τη «συμφωνία»-μνημόνιο που ετοιμάζε-
ται. Και αυτός ο ξεδιάντροπος συμβολισμός ενόχλησε ακόμα και τους πρωτεργάτες της «συμφω-
νίας»...

Οσον αφορά στην ουσία τώρα, ο Νίκος Παππάς, σε συνέντευξή του στο Pressproject, είπε πως
«προφανέστατα» θα τεθεί θέμα επιβολής κομματικής πειθαρχίας κατά τη σχετική ψηφοφορία στη
Βουλή. Ο υπουργός Εσωτερικών Βούτσης έκανε λόγο για «επώδυνη συμφωνία», θυμίζοντας
όμως ότι η «Αριστερά ξέρει να αυτοπειθαρχείται».

Η μόνη πραγματική απάντηση στην επιχείρηση «πειθαρχίας-αυτοπειθαρχίας» στη Βουλή είναι
να ηχήσει ξανά δυνατά στους δρόμους (όπως τον Μάη του 2010, τον Ιούνη και τον Οκτώβρη του
2011, τον Φλεβάρη 2012, τον Ιούνη 2013) η φωνή των διαδηλωτών και των απεργών (για την ανα-
τροπή παλιών και νέων μνημονίων): Αγώνας, ρήξη, ανατροπή η ιστορία γράφεται με Ανυπακοή! 

Το ΟΧΙ στην Παναρίτη 
πρέπει να γίνει ΟΧΙ στη συμφωνία

Τ
ο άρθρο του Αλέξη Τσίπρα στην Monde
είναι διαφωτιστικό σχετικά με τη συμφω-
νία την οποία διαπραγματεύεται η κυ-

βέρνηση με την τρόικα: Μια «τεράστια» συνθη-
κολόγηση.

Ο πρωθυπουργός υπενθυμίζει ότι «οι εξειδι-
κευμένες προτάσεις που έχουμε καταθέσει
στο πλαίσιο των συζητήσεων με τους θεσμούς
που έχουν καλύψει ένα τεράστιο μέρος της
απόστασης που μας χώριζε πριν από μερικούς
μήνες».

Στη συνέχεια κάνει λόγο για «μια αμοιβαία
επωφελή συμφωνία» με «ρεαλιστικούς στό-
χους πλεονασμάτων» που «ταυτόχρονα επανα-
φέρει την ατζέντα της ανάπτυξης και των
επενδύσεων». Δηλαδή να εξασφαλίσει πλεονά-
σματα μέσω της συνέχισης της λιτότητας, στις
πλάτες των φτωχών, με αντάλλαγμα να πά-
ρουν νέα πακέτα Γιούνκερ οι τραπεζίτες.

Λιτότητα, περικοπές, συγχωνεύσεις, ιδιωτι-
κοποιήσεις, όλη την τετραετία: «Βασική κατεύ-
θυνση των προτάσεών μας είναι η δέσμευση
σε χαμηλότερα -και ως εκ τούτου εφικτά- πρω-
τογενή πλεονάσματα το 2015 και το 2016 και
σε υψηλότερα για τα επόμενα χρόνια…» ανα-
κοινώνει ο Τσίπρας εξηγώντας πως θα βρε-
θούν τα πλεονάσματα: 

«Αποδεχθήκαμε να ολοκληρώσουμε, με κά-
ποιες μικρές τροποποιήσεις, το πρόγραμμα
των ιδιωτικοποιήσεων, αποδεικνύοντας έμπρα-
κτα την διάθεσή μας για βήματα προσέγγι-
σης…

Συμφωνήσαμε, επίσης, να υλοποιήσουμε
μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο ΦΠΑ… 

Συμφωνήσαμε, επιπλέον, να υλοποιήσουμε
μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό
σύστημα. Με την ενοποίηση ταμείων και την
κατάργηση διατάξεων που κακώς επιτρέπουν
τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, γεγονός που

αυξάνει το πραγματικό όριο συνταξιοδότη-
σης... 

Παρά τη δέσμευσή μας προς τους εργαζό-
μενους να αποκαταστήσουμε άμεσα την ευρω-
παϊκή νομιμότητα στην αγορά εργασίας που
αποδιαρθρώθηκε πλήρως την τελευταία πεν-
ταετία υπό το πρόσχημα της ανταγωνιστικότη-
τας, αποδεχθήκαμε να υλοποιήσουμε την ερ-
γασιακή μεταρρύθμιση μόνο μετά από διαβού-
λευση με τον ILO….

Η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι θέλει να σεβα-
στεί τις εξωτερικές της υποχρεώσεις, πληρώ-
νοντας από τον Αύγουστο του 2014 περισσό-
τερα από 17 δισ. ευρώ σε τόκους και χρεολύ-
σια (περίπου 10% του ΑΕΠ της) χωρίς καμία
απολύτως εξωτερική χρηματοδότηση…»

Επ’ αόριστον

Ο πρωθυπουργός παραλείπει να θυμίσει
που βρέθηκαν τα 17 δις ευρώ –βάζοντας χέρι
στα αποθεματικά των ταμείων των δημοσίων
οργανισμών και των ασφαλιστικών ταμείων.
Παραλείπει να εξηγήσει πως οι πλεονασματι-
κοί προϋπολογισμοί που υπόσχεται κι ήδη
εφαρμόζει επιτυγχάνονται με την «ακύρωση» ή
αναβολή επ’ αόριστον της κατάργησης του
ΕΝΦΙΑ, των 751 ευρώ κατώτατου μισθού, της
13ης σύνταξης και μιας σειράς άλλων «δε-
σμεύσεων», καθώς και με την αύξηση του ΦΠΑ
που χτυπάει τους φτωχούς, με την περικοπή
των δαπανών στο δημόσιο και τη συνέχιση του
ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας.

Κερασάκι στην τούρτα η αποδοχή ότι η κρί-
ση είναι ελληνικό φαινόμενο καθώς η επερχό-
μενη «συμφωνία, θα σημάνει το τέλος της ευ-
ρωπαϊκής οικονομικής κρίσης που ξέσπασε
επτά χρόνια πριν, κλείνοντας τον κύκλο της
αβεβαιότητας για την Ευρωζώνη...»

Γ.Π

Ο Τσίπρας στην Monde

Ομολογία των υποχωρήσεων



«Αποδεχθήκαμε να ολοκληρώσουμε, με κά-
ποιες μικρές τροποποιήσεις, το πρόγραμμα
των ιδιωτικοποιήσεων, αποδεικνύοντας έμ-
πρακτα την διάθεσή μας για βήματα προσέγ-
γισης» (Αλέξης Τσίπρας στην Monde)

Γ
ια άλλη μια βδομάδα, αποδεικνύεται ότι
η διαπραγμάτευση της κυβέρνησης με
την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ είναι ένας

φαύλος κύκλος όπου κάθε υποχώρηση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ μεταφράζεται σε νέες απαιτήσεις των δα-
νειστών.

Στο άρθρο του στη γαλλική εφημερίδα Le
Monde, ο Αλέξης Τσίπρας απαρίθμησε τους
συμβιβασμούς που έχει κάνει η κυβερνητική
πλευρά για να καλύψει την απόσταση που τη
χωρίζει από τους «θεσμούς» (βλέπε στη διπλα-
νή σελίδα).

Η απάντηση ήρθε από τις Βρυξέλλες και το
Βερολίνο. Στις διαπραγματεύσεις τόσο σε «τε-
χνικό επίπεδο» (Brussels group), όσο και σε
πολιτικό (συνάντηση Μέρκελ, Ολάντ, Γιούνκερ,
Ντράγκι, Λαγκάρντ), πέφτουν στο τραπέζι νέες
απαιτήσεις όπως η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και

ο νέος γύρος περικοπών στο ασφαλιστικό.
Γίνεται φανερό ότι οι υποχωρήσεις όχι μόνο

δεν κατευνάζουν την επιθετικότητα της ΕΕ και
του ΔΝΤ, αλλά κοστίζουν ήδη πανάκριβα.
Ένας τρόπος που φαίνεται αυτό είναι τα 17 δις
ευρώ που έχει πληρώσει το ελληνικό δημόσιο
για τοκοχρεολύσια από το περασμένο καλοκαί-
ρι από δικούς του πόρους. Αν αυτά τα ποσά εί-
χαν δοθεί για τη χρηματοδότηση των νοσοκο-
μείων, της εκπαίδευσης, των δήμων και των
δημόσιων έργων, τώρα δεν θα μιλούσαμε για
ύφεση και για ανθρωπιστική κρίση.

Αλλά υπάρχει και άλλη διάσταση. Οι ιδιωτι-
κοποιήσεις δεν σημαίνουν «μόνο» ξεπούλημα
δημόσιας περιουσίας για να πληρώνεται το
χρέος. Σημαίνουν επίσης κλιμάκωση των επιθέ-
σεων ενάντια στους εργαζόμενους. Ο αριθμός
των νεκρών από το «ατύχημα» στα ΕΛΠΕ ανέ-

βηκε στους τέσσερις. Ένας-ένας οι τραυμα-
τίες υποκύπτουν στα εγκαύματά τους και γί-
νονται ανθρωποθυσίες στο βωμό του κέρδους.

Λεηλασία

Ο Λάτσης, που θα έπρεπε να πληρώνει για
το ρόλο του στην καταστροφή του τραπεζικού
συστήματος και για το έγκλημα στα ΕΛΠΕ, όχι
μόνο είναι ευνοημένος από τις ιδιωτικοποι-
ήσεις ως κύριος μέτοχος στα ΕΛΠΕ αλλά είναι
και βασικός παίκτης για τη λεηλασία της ΔΕΗ.
Η ELPEDISON (συνεργασία ΕΛΠΕ-Μπόμπολα),
η Protergia (όμιλος Μυτιληναίου) και η ΗΡΩΝ
(συνεργασία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τη γαλλική Suez)
έχουν κατακλύσει τα ΜΜΕ με διαφημίσεις για
το ποια θα φάει το μεγαλύτερο μερίδιο της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Είναι επείγον να βάλουμε τέρμα στον κατήφο-
ρο των υποχωρήσεων του ΣΥΡΙΖΑ που κοστί-
ζουν τόσο ακριβά. Πρέπει να πούμε όχι στη
συμφωνία- νέο μνημόνιο με την τρόικα ΕΕ-ΕΚΤ-
ΔΝΤ. Και δεν πρέπει να περιμένουμε το τέλος
της διαπραγμάτευσης για να δείξουμε την αντί-
θεσή μας. Μπορούμε να κλιμακώσουμε την ερ-
γατική αντίσταση βήμα-βήμα σε όλα τα μέτωπα. 

Η απεργία στα Νοσοκομεία ήταν ένα βήμα
που απαιτεί τη συνέχειά του. Η καμπάνια ενάν-
τια στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ είναι άλλο ένα
βήμα. Η ΟΣΥΠΑ μπορεί να ανέστειλε την απερ-
γία στα αεροδρόμια, αλλά έβαλε στην ημερήσια
διάταξη την αντίσταση στις ιδιωτικοποιήσεις και
σε αυτόν τον τομέα. Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ,
στον ΟΛΘ, στην ΕΥΑΘ δεν μπορούν να περιμέ-
νουν άλλο. Και βέβαια όλοι μαζί πρέπει να βά-
λουμε πλώρη για πανεργατική απεργία.

Εκεί βρίσκεται η δύναμη για να  σταματή-
σουμε τις ανθρωποθυσίες που μεθοδεύουν οι
«θεσμικοί» εκβιαστές και οι πλούσιοι φίλοι
τους εδώ.

3 Ιουνίου 2015, Νο 1176H άποψή μας

Συγκέντρωση των εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ
στις 9/5, μετά το τραγικό “ατύχημα”

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΕΞΟΡΜΗΣΗ 
Στόχος 
120.000€

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

Άλλα 7.030 ευρώ συγκεν-

τρώθηκαν την περασμένη

βδομάδα ανεβάζοντας τον

δείκτη της οικονομικής

εξόρμησης της Εργατικής

Αλληλεγγύης στα 65.065

ευρώ. 

Ευχαριστούμε για τις

προσωπικές σας ενισχύ-

σεις: Δήμητρα Κ. 200 ευ-

ρώ, Γιάννης Δ. 150, από

100 ευρώ Κώστας Π. και

Γιώργος Σ., από 50 Γιάννης

Μ., Δήμητρα Τ., Λεωνίδας

Κ. και Μανώλης Φ., από 20

ευρώ Νίκος Σ., Σπύρος Σ.,

Φωτεινή Τ., Ελένη Δ.,

Μπάμπης Σ., από 10 ευρώ

Χάρης Π., Μαρία Κ., Πέ-

τρος Μ., Γιώργος Τ., Δημή-

τρης Χ. 

Ευχαριστούμε επίσης το

σωματείο εργαζόμενων

στην Εθνική Τράπεζα που

ανανέωσε τη συνδρομή του

στην εφημερίδα καθώς και

τους Κώστα Κ., Νίκο Κ., και

Γιώργο Π. που γράφτηκαν

συνδρομητές. Ευχαριστού-

με τέλος τις συντρόφισσες

και τους συντρόφους που

συγκέντρωσαν 43 ευρώ

στη συνέλευση δασκάλων

στα Χανιά, 10 στη ΦΜΣ

στην Αθήνα και 5 στο δήμο

Βριλησσίων. 

Oι συμβιβασμοί κοστίζουν ακριβά
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Σ
υνεχίζονται οι εκλογές στους
Συλλόγους Δασκάλων πανελ-
λαδικά για το συνέδριο της

Διδασκαλικής Ομοσπονδίας που θα
γίνει από τις 21 έως τις 24
Ιούνη. Οι εκπαιδευτικοί της «Τάξης
μας» δίνουν τη μάχη μέσα από τα
ψηφοδέλτια των Παρεμβάσεων-Συ-
σπειρώσεων-Κινήσεων.

Διαβάστε παρακάτω τα αποτελέ-
σματα από Συλλόγους που εξέλε-
ξαν τους αντιπροσώπους τους. Στο
Σύλλογο Α’ Αθήνας: Ψήφισαν 482,
άκυρα-λευκά 33. Εκπαιδευτική Πα-
ρέμβαση 246 ψήφους και 3 αντι-
προσώπους, ΔΑΚΕ 129 και 2 αντι-
προσώπους, Αγωνιστική Συσπείρω-
ση-ΠΑΜΕ 74 ψήφους. 

Στο Σύλλογο του Πειραιά «Η
Πρόοδος» ψήφισαν 626 εκπαιδευ-
τικοί, ενώ το 2013 ψήφισαν 564.
Πήραν (σε παρένθεση τα αποτελέ-
σματα για το προηγούμενο συνέ-
δριο): Ανεξάρτητη Ριζοσπαστική
Παρέμβαση 281 ψήφους και 3 αντι-
προσώπους (281 και 3), ΔΑΚΕ 150
ψήφους και 2 αντιπροσώπους (116
και 1), ΠΑΜΕ 82 ψήφους και 1 αντι-
πρόσωπο (51 και 1), Δημοκρατική
Συσπείρωση και Παρέμβαση 80
ψήφους (75 και 1). 

Στο Σύλλογο Δασκάλων του Αιγά-
λεω ψήφισαν 363 (366), υπήρχαν
28 άκυρα και λευκά. Πήραν: Αγωνι-

στική Κίνηση-Παρέμβαση 247 ψή-
φους και 3 αντιπροσώπους (218 και
3), ΠΑΜΕ 40 ψήφους και 1 αντιπρό-
σωπο (35), ΔΑΚΕ 38 ψήφους (30),
ΠΑΣΚ δεν συμμετείχε (46 και 1). 

Στο Σύλλογο Δασκάλων «Γ. Σερ-
φέρης» ψήφισαν 684 (710), ενώ
υπήρχαν 50 άκυρα και λευκά ψη-
φοδέλτια. Πήραν: ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 343
ψήφους και 4 αντιπροσώπους (327
και 4), ΑΚΣΥΑ-ΠΑΣΚ 89 ψήφους και
1 αντιπρόσωπο (91 και 1), ΔΑΚΕ 71
ψήφους και 1 αντιπρόσωπο (100
και 1), ΑΣΕ-Παρεμβάσεις 70 ψή-
φους και 1 αντιπρόσωπο (98 και 1),
ΕΡΑ (ΜΕΤΑ) 61 ψήφους. 

Στο Σύλλογο «Μακρυγιάννης»

ψήφισαν 426 (449), υπήρχαν 20
λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια. Πή-
ραν: ΔΗΣΥ/ΠΑΣΚ 174 ψήφους και 2
αντιπροσώπους (189 και 2), Παρέμ-
βαση 89 ψήφους και 1 αντιπρόσω-
πο (97 και 1), ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 82 ψή-
φους και 1 αντιπρόσωπο (83 και 1),
ΔΑΚΕ 61 ψήφους (22). 

Στο Σύλλογο Ικαρίας-Φούρνων
ψήφισαν 75 δάσκαλοι, υπήρχαν 4
λευκά-άκυρα ψηφοδέλτια. Πήραν:
Ριζοσπαστική Ανεξάρτητη Κίνηση
39 ψήφους και 1 αντιπρόσωπο,
Αγωνιστική Συσπείρωση-ΠΑΜΕ 32. 

Στο Σύλλογο Άνδρου «Θεόφιλος
Καΐρης» ψήφισαν 99, υπήρχαν 7
λευκά-άκυρα ψηφοδέλτια. Πήραν:

Εκπαιδευτική Παρέμβαση 53 ψή-
φους και 1 αντιπρόσωπο, ΕΡΑ (ΜΕ-
ΤΑ) 39 ψήφους. 

Στο Σύλλογο Χανίων ψήφισαν
1093 (1021), υπήρχαν 85 λευκά και
άκυρα. Πήραν: Ενωτική Αγωνιστική
Κίνηση 444 ψήφους και 5 αντιπρο-
σώπους (391 και 4), ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ 227
ψήφους και 3 αντιπροσώπους (243
και 3), ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 130 ψήφους και 2
αντιπροσώπους (95 και 1), ΕΚΕ 120
ψήφους και 1 αντιπρόσωπο (107 και
1), ΔΑΚΕ 87 ψήφους (107 και 1).

Στο Σύλλογο Χανίων έγιναν εκλο-
γές ταυτόχρονα και για νέο ΔΣ και
για αντιπροσώπους στο Νομαρχια-
κό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ. Για το ΔΣ:
Ψήφισαν 1065, ενώ υπήρχαν 80
λευκά-άκυρα ψηφοδέλτια. Πήραν:
ΕΑΚ 465 ψήφους και 4 έδρες (406
και 4), ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ 223 ψήφους και
2 έδρες (255 και 3), ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 131
ψήφους και 1 έδρα (96 και 1), ΕΚΕ
98 ψήφους και 1 (88), ΔΑΚΕ 68 ψή-
φους και 1 έδρα (90 και 1). 

Για αντιπροσώπους στο Νομαρ-
χιακό ΑΔΕΔΥ: Ψήφισαν 1068, λευ-
κά-άκυρα 92. Πήραν ΕΑΚ 478 ψή-
φους και 23 αντιπροσώπους,
ΠΑΣΚ-ΔΗΣΥ 269 ψήφους και 13 αν-
τιπροσώπους, ΑΣΕ-ΠΑΜΕ 143 ψή-
φους και 7 αντιπροσώπους, ΔΑΚΕ
86 ψήφους και 4 αντιπροσώπους,
ΕΚΕ δεν συμμετείχε. 

Άνοδος των αριστερών δυνάμεων καταγράφη-
κε στις τριπλές εκλογές που έγιναν στο Σύλλογο
Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων στις 27
Μάη. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ) σημεί-
ωσε άνοδο 54, 59 και 78 ψήφων στις εκλογές
για τους αντιπροσώπους στην 84η Γενική Συνέ-
λευση της ΔΟΕ, για το ΔΣ του Συλλόγου και για
τους αντιπροσώπους στο συνέδριο του τοπικού
ΝΤ της ΑΔΕΔΥ αντίστοιχα. Άνοδο 35 ψήφων είχε
και το ψηφοδέλτιο του ΠΑΜΕ. Καταγράφηκε
επίσης άνοδος της συμμετοχής που σε συνδυα-
σμό με τη σημαντική ενίσχυση της αριστεράς
καθώς και τη μείωση της δύναμης των ΔΗΣΥ
(ΠΑΣΚ) και ΔΑΚΕ, δείχνουν σαφή τάση συσπεί-
ρωσης του κόσμου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης στο συνδικάτο και ενίσχυσης του ρεύματος
της ριζοσπαστικοποίησης. Η ΕΑΚ εξέλεξε ένα
επιπλέον σύνεδρο (5 από τους 11 συνολικά) για
το συνέδριο της ΔΟΕ, σε σύγκριση με τις προ-
ηγούμενες εκλογές του 2013.

Αυτή η εξέλιξη αποτελεί προϊόν των μεγάλων
αγώνων που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα
σε όλη την εκπαίδευση αλλά και στα Χανιά ειδι-
κότερα. Ο Σύλλογος, έχοντας στο τιμόνι του την
ΕΑΚ, βρέθηκε στην πρωτοπορία των αγώνων κα-
τά της αξιολόγησης, των απολύσεων στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση, των περικοπών, των κλει-
σιμάτων και των συγχωνεύσεων πετυχαίνοντας
πολύ μεγάλα ποσοστά συμμετοχής και σημαντι-
κές επιτυχίες. Μέλη και φίλοι της ΕΑΚ αντιμετω-

πίσαμε διώξεις κινητοποιώντας στο πλευρό του
συλλόγου μεγάλα κύματα συμπαράστασης.
Πρωταγωνιστήσαμε σε κάθε μικρό και μεγάλο
αγώνα στην πόλη, μπήκαμε μπροστά στο αντι-
φασιστικό κίνημα, υπερασπιστήκαμε τους συνα-
δέλφους απέναντι σε κάθε αυθαιρεσία, δίωξη
και αδικία. Από την άλλη σημαντικό ήταν το
άνοιγμα που έκανε η ΕΑΚ στους νέους συναδέλ-
φους. Από τα 32 άτομα που αποτελούσαν το ψη-
φοδέλτιό μας, τα 12 έβαζαν για πρώτη φορά
υποψηφιότητα μαζί μας.

Το πιο σημαντικό όμως είναι το βάθεμα της ρι-
ζοσπαστικοποίησης που συνοδεύει τα εκλογικά
αποτελέσματα. Στη συνέλευση που προηγήθηκε,
υπερψηφίστηκε το πλαίσιο που προτείναμε σε
κατεύθυνση σύγκρουσης τόσο με τους εκβια-
σμούς των δανειστών όσο και με τους συμβιβα-
σμούς της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνουμε
προς το συνέδριο της Ομοσπονδίας, την κήρυξη
απεργιακής κινητοποίησης με το άνοιγμα των
σχολείων τη νέα σχολική χρονιά. Η υπερψήφιση
επίσης του ψηφίσματος στήριξης του 1ου Φεστι-
βάλ Υπερηφάνειας στην Κρήτη δεν αφήνει καμία
αμφιβολία ότι οι εκπαιδευτικοί στην πρωτοβάθ-
μια εκπαίδευση στα Χανιά θα κινηθούν στο επό-
μενο διάστημα στην κατεύθυνση της ενοποίησης
και της γενίκευσης όλων των αγώνων. Το εκλογι-
κό αποτέλεσμα μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε
ανυποχώρητα σ’ αυτή την προοπτική.

Σεραφείμ Ρίζος , Χανιά

Τ
ην Πέμπτη 28 Μάη πραγμα-
τοποιήθηκε παναθηναϊκή συ-
νάντηση των σχημάτων της

ΕΑΑΚ στην Αθήνα, η πρώτη μετά
τις φοιτητικές εκλογές. Βασικά θέ-
ματα της συζήτησης ήταν η στάση
απέναντι στη νέα συμφωνία-μνη-
μόνιο που ετοιμάζεται να υπογρά-
ψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, οι
πρωτοβουλίες όσον αφορά το αν-
τιφασιστικό κίνημα, καθώς και ο
συνολικότερος προσανατολισμός
της ΕΑΑΚ. 

Η Μαριλένα Κουντούρη από το
Πάντειο μας είπε: «Το μάζεμα μας
έγινε στο Πολυτεχνείο. Το αμφιθέ-
ατρο του Γκίνη ήταν κατάμεστο
από μέλη της ΕΑΑΚ και ανέντα-
χτους φοιτητές που ήρθαν να πα-
ρακολουθήσουν. Από τη δική μας
μεριά οι φοιτητές του ΣΕΚ και στις
παρεμβάσεις μας και στην εξόρ-
μηση έξω από το αμφιθέατρο
ανοίγαμε δύο βασικά ζητήματα. 

Νέο μνημόνιο

Το πρώτο είναι η αντιμετώπιση
απέναντι στο νέο μνημόνιο που
φαίνεται να έρχεται αυτή τη στιγ-
μή. Η ΕΑΑΚ πρέπει να κάνει την
προσπάθεια σε όλες τις σχολές
να βγει γύρος Γενικών Συνελεύ-
σεων όπου θα προτείνουμε κατα-
λήψεις διαρκείας. Αυτό κάναμε σε
κάθε άλλη περίπτωση που κατέ-
βαζαν μνημόνιο, το ίδιο πρέπει να
κάνουμε και τώρα. Επίσης, δεν
πρέπει να αφήσουμε να πάει πίσω
η αντιφασιστική δουλειά. Χρειάζε-
ται να έχουμε παρουσία την Πέμ-
πτη 4 Ιούνη έξω από τα Δικαστή-
ρια για την δίκη των νεοναζί και
να δώσουμε συνέχεια. Να μπουν
όλα τα σχήματα της ΕΑΑΚ σε αυ-
τή τη μάχη. 

Το δεύτερο που ανοίγαμε είναι
το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό
πρόγραμμα και η οργάνωση των
μαχών με την τακτική του ενιαίου
μετώπου. Παλεύουμε για τη δια-
γραφή του χρέους, για τον φοιτη-
τικό και εργατικό έλεγχο στις
σχολές μας, ό, τι βάζει το μεταβα-
τικό πρόγραμμα. Για αυτό τοπο-
θετηθήκαμε αρνητικά στη συνερ-
γασία με το ΑΡΔΙΝ, την φοιτητική
παράταξη που συνδέεται με το
Σχέδιο Β’. Όσοι θεωρούν ότι η κο-
πτοραπτική κειμένων και η πρό-
σθεση δίπλα στον τίτλο της ΕΑΑΚ
άλλων δυνάμεων θα μας ενισχύ-
σει κάνουν λάθος. Η δύναμη μας
είναι οι κινηματικές συνεργασίες
και ο καθαρός προσανατολισμός
πατώντας πάνω στο αντικαπιταλι-
στικό μεταβατικό πρόγραμμα, όχι
πετσοκόβοντας το».  

Την Τρίτη 2/6 το απόγευμα, την ώρα που
η Εργατική Αλληλεγγύη έφευγε για το τυ-
πογραφείο είχε προγραμματιστεί σύσκεψη
συντονισμού των Συλλόγων Δασκάλων και
των ΕΛΜΕ στα γραφεία της ΟΛΜΕ. 

Βασικό ζήτημα της σύσκεψης είναι η οργά-
νωση κινητοποιήσεων για να γίνουν άμεσα
διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών καθώς για
άλλη μια χρονιά αυτό που ανακοινώθηκε από
το υπουργείο Παιδείας ήταν ότι την επόμενη
χρονιά «η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων
θα στηριχθεί στους αναπληρωτές».  

Σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος ΠΕ Αμα-
ρουσίου τονίζει: «ο υπολογισμός των πραγ-
ματικών κενών φαίνεται να γίνεται με τα
κριτήρια της προηγούμενης πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου Παιδείας. Φέτος έγι-
ναν 18.000 περίπου προσλήψεις αναπληρω-
τών σε όλες τις ειδικότητες και τις βαθμί-
δες, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν ακόμα
3.000 κενά, χωρίς να υπολογίζονται τα
ολοήμερα, τα συγχωνευμένα τμήματα και οι
τεράστιες ελλείψεις στην παράλληλη στήρι-
ξη, άρα ο συνολικός αριθμός ξεπερνά τα
21.000 κενά. 

Το υπουργείο, σύμφωνα με τις δηλώσεις
του, υπολογίζει ότι για τον επόμενο χρόνο
τα κενά θα είναι γύρω στις 21.000, χωρίς
να προσμετρά τις πάνω από 6.000 συντα-
ξιοδοτήσεις».

ΕΑΑΚ

Παναθηναϊκή 
συνάντηση

ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Δ.Ο.Ε.

Η στροφή αριστερά συνεχίζεται

“Καρπός μεγάλων αγώνων” Σύσκεψη
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Σ
τάση Εργασίας και συγκέντρωση στο
υπουργείο Εργασίας πραγματοποίησε την
Πέμπτη 28 Μαΐου η ΑΔΕΔΥ, απαιτώντας

κρατική χρηματοδότηση για τη σωτηρία των
ασφαλιστικών ταμείων κύριας και επικουρικής
ασφάλισης, που βρίσκονται υπό κατάρρευση.
Στη συγκέντρωση συμμετείχαν εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι του Δημοσίου από το χώρο των
εκπαιδευτικών, τους ΟΤΑ, τα νοσοκομεία, τα
υπουργεία, τα ασφαλιστικά Ταμεία. Την πρωτο-
βουλία για την κινητοποίηση πήρε η Συντονιστι-
κή Επιτροπή για τη σωτηρία του Μετοχικού Τα-
μείου Πολιτικών Υπαλλήλων. 

Όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ «όλα τα μεγάλα
Ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, αδυνατούν να αν-
ταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η ευθύνη
είναι διαχρονική και βαραίνει όλες τις Κυβερνή-
σεις οι οποίες με την πολιτική που ακολούθησαν
οδήγησαν τα Ταμεία στη σημερινή τους κατά-
σταση. Η κατάργηση των κοινωνικών πόρων, η
διασπάθιση των χρημάτων μας στο Χρηματιστή-
ριο, το κούρεμα PSI το Μάρτιο του 2012, που
αφαίρεσε από όλα τα ασφαλιστικά ταμεία 13 δισ.
ευρώ, τα δομημένα ομόλογα, οι μαζικές συντα-
ξιοδοτήσεις των τελευταίων ετών και η πολιτική
ελαχιστοποίησης των προσλήψεων, έχουν οδη-

γήσει στην εξάντληση των αποθεματικών των Τα-
μείων μας με αποτέλεσμα να αδυνατούν σήμερα
να ανταποκριθούν ακόμα και σ’ αυτές τις μειωμέ-
νες παροχές τους. Χαρακτηριστικό της σημερι-
νής κατάστασης είναι ότι στο Ε.Τ.Ε.Α. προτάθη-
κε προσφάτως να εκποιηθεί αντί πινακίου φακής,
ομόλογο με ημερομηνία λήξης το 2032, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την περιουσιακή κατάστα-
ση του Ταμείου».

«Η αφορμή για αυτή τη κινητοποίηση ήταν η
αδυναμία του Μετοχικού Ταμείου να πληρώσει τα
μερίσματα τον προηγούμενο μήνα, εξαιτίας των
ελλειμμάτων που έχει» μας είπε ο Σταμάτης Νικο-
λάου από την ΠΕΣΕΚ (Πανελλήνια Ενωση Συντα-
ξιούχων Εκπαιδευτικών). «Μετά από αυτό μία σει-
ρά από φορείς οργανώσαμε μία επιτροπή σωτη-
ρίας για το Ταμείο. Μέσα σε αυτήν συμμετείχε
και η ΑΔΕΔΥ γιατί αφορά περισσότερο τους εν
ενεργεία δημόσιους υπαλλήλους και όχι τόσο
τους συνταξιούχους. Εμείς λοιπόν απαιτούμε το
κράτος να εγγυηθεί τη βιωσιμότητα του ασφαλι-
στικού συστήματος, χωρίς περικοπές. Γιατί και
άλλοι μιλάνε για βιωσιμότητα αλλά εννοούνε να

κάνουν αναλογιστική μελέτη και να πετσοκόψουν
τις συντάξεις. Ζητάμε επίσης να καταργηθεί -
όπως μας υποσχέθηκαν- η ρήτρα μηδενικού ελ-
λείμματος, για την οποία θα έπρεπε στις αρχές
Μαϊου να έχει κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση.
Όπως επίσης και να επανέλθει ένας πόρος 3%
επί των προμηθειών του δημοσίου που πήγαινε
στο Μετοχικό Ταμείο. Με αυτό τον τρόπο θα εξα-
σφαλιζόταν ένα σημαντικό μέρος των υποχρεώ-
σεων του Ταμείου.  Εντωμεταξύ έσκασε και η συ-
ζήτηση για το ΕΤΕΑ που ήταν να εκποιήσουν, ενώ
υπάρχει και μία καθυστέρηση στα εφάπαξ. 

Όλο αυτό το ζήτημα μας έκανε να κινητοποι-
ηθούμε και να απαιτήσουμε κρατική εγγύηση
της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήμα-
τος, όχι άλλες περικοπές, αναπλήρωση των
απωλειών, επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης,
ο πόρος 3% προς το μετοχικό ταμείο και αυτά
όλα μέσα σε ένα πλαίσιο σύγκρουσης με τις
μνημονιακές πολιτικές, γιατί θεωρούμε ότι τα
παζάρια με αυτούς σε καλό δεν πρόκειται να
βγούνε για τους εργαζόμενους και τους συντα-
ξιούχους».

Όχι στη διάλυση των ταμείων

Α
νοιχτή συνέλευση τη Δευτέρα
8 Ιούνη στις 6:30μμ στο αμφι-
θέατρο Αγ.Σάββα καλεί το Συν-

τονιστικό Πρωτοβάθμιων Σωματείων,
Επιτροπών Αγώνα και Εργαζομένων
Νοσοκομείων, με στόχο την κλιμάκω-
ση του αγώνα για αύξηση της χρημα-
τοδότησης και προσλήψεις στα νοσο-
κομεία, μετά την επιτυχία της
24ωρης απεργίας στις 20 Μάη.  

Η επιτυχία της 20ης Μάη και η
συγκέντρωση και πορεία χιλιάδων
εργαζομένων από τα νοσοκομεία
σε συντονισμό με τους συλλόγους
των συνταξιούχων, την ΕΡΤ και ερ-
γατικά κομμάτια του δημοσίου,
ανάγκασε την ΠΟΕΔΗΝ να προσ-
διορίσει τα επόμενα απεργιακά βή-
ματα. Όπως αναφέρει η απόφαση
του Γενικού Συμβουλίου για το πρό-
γραμμα δράσης, η Ομοσπονδία κα-
λεί σε “Τοπικές μορφές δράσης
(Επισχέσεις Εργασίας, Γενικές Συ-
νελεύσεις, Στάσεις Εργασίας, Συγ-
κεντρώσεις, Πορείες). Πρόταση
στην ΑΔΕΔΥ για οργάνωση δυναμι-
κών απεργιακών κινητοποιήσεων,
στην επικείμενη υπογραφή του νέ-
ου Μνημονίου. Εάν η Συμφωνία με-
τατεθεί μετά τον Ιούνιο, οργάνωση
24ωρης Πανυγειονομικής Απεργια-
κής Κινητοποίησης στο δεύτερο
15νθήμερο του Ιουνίου”. 

Σε “οργάνωση γενικών συνελεύ-
σεων για να αποτιμηθεί η προηγού-
μενη απεργιακή δράση και να απο-
φασιστεί η απεργιακή συνέχεια” κα-
λεί το Συντονιστικό με ανακοίνωσή
του στις 27/5, καθώς επίσης και την
ΠΟΕΔΗΝ-ΟΕΝΓΕ-ΕΙΝΑΠ “να πάρουν
αποφάσεις για άμεση κήρυξη της
απεργίας για το δεύτερο 15νθήμερο

του Ιουνίου, για να έχει χρόνο να ορ-
γανωθεί ακόμα καλύτερα”. Επίσης
καλεί σε “συγκρότηση ενεργοποί-
ηση των επιτροπών αγώνα για την
οργάνωση από τα κάτω, με εξορμή-
σεις, περιοδείες, συνελεύσεις και
περιφρούρηση ενάντια στην απερ-
γοσπασία. Προσανατολισμός για
συντονισμένες κινητοποιήσεις πρω-
τοβάθμιων σωματείων το πρώτο
15νθήμερο του Ιούνη, έξω από τις
υγειονομικές περιφέρειες. Διεκδι-
κούμε από την ΑΔΕΔΥ πανεργατική
απεργία στην ψήφιση της νέας συμ-
φωνίας. Στις 4 Ιούνη καλούμε σε
συμμετοχή στην αντιφασιστική κινη-
τοποίηση στο Κορυδαλλό 10:00πμ
για να καταδικαστούν οι ναζιστές
δολοφόνοι της χρυσής αυγής”. 

“Οι αγώνες μας είναι η μόνη εγ-
γύηση ενάντια σε εκβιασμούς και
συμβιβασμούς”, αναφέρει ανακοί-
νωση του Συντονιστικού. “Τη στιγ-
μή που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να

χαραμίσει όλες τις προσδοκίες του
κόσμου υπογράφοντας μία νέα
συμφωνία που διαγράφει τις υπο-
σχέσεις της αντί να διαγράφει το
χρέος και αναζητεί σε βάρος της
υγείας πρωτογενή πλεονάσματα
από τα ελάχιστα αποθεματικά των
νοσοκομείων, αντί να ξηλώνει τους
μηχανισμούς λιτότητας, ο δρόμος
του αγώνα αποτελεί τη μόνη εξα-
σφάλιση για τους εργαζόμενους
και τις διεκδικήσεις τους... 

Eπισχέσεις
Μπορούμε να κερδίσουμε. Αυτό

απέδειξε το μεγάλο κύμα των επι-
σχέσεων των γιατρών που νίκησε
κερδίζοντας την πλήρη καταβολή
των δεδουλευμένων του πρώτου
τριμήνου του 2015... 

Ταυτόχρονα χαιρετίζουμε και στη-
ρίζουμε κάθε προσπάθεια για να ξη-
λωθούν από τα κάτω οι μνημονιακοί
διοικητές, με καταλήψεις, συγκεν-

τρώσεις και απεργιακές κινητοποι-
ήσεις, όπως απαίτησαν οι εργαζόμε-
νοι στο Δαφνί και καλούμε σε άπλω-
μα αυτής της προοπτικής. Και ακό-
μα πιο πέρα, να ανοίξουμε το δρόμο
(όπως η αγωνιζόμενη ΕΡΤ) για μια
διαχείρηση των νοσοκομείων μας,
όχι στο όνομά μας αλλά κάτω απο-
κλειστικά από τον έλεγχο μας.

Συνεχίζουμε απεργιακά. Με αυτό
τον αέρα της νίκης των επισχέσεων
και της επιτυχίας της απεργίας της
20 Μάη, πρέπει να συνεχίσουμε
κλιμακώνοντας απεργιακά για να
κερδίσουμε χρηματοδότηση και
μαζικές προσλήψεις, για να ξανα-
στήσουμε ένα νέο ΕΣΥ αποκλειστι-
κά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν
για τον καθένα και την καθεμιά, για
κάθε μετανάστη και ανασφάλιστο,
αλλά και για να αποτρέψουμε τα
νέα μνημόνια που ετοιμάζονται”. 

Κ.Θ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Γενικές συνελεύσεις 
Κατάληψη στα γραφεία του Διοι-

κητή του νοσοκομείου πραγμα-
τοποιεί από τις 26 Μάη ο Σύλλογος
Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Δαφ-
νί. Την Τρίτη 2/6 ο Σύλλογος  πραγ-
ματοποίησε συγκέντρωση στην
υποδιεύθυνση Ασφαλείας Δυτικής
Αττικής, σε απάντηση στην καταγ-
γελία του Διοικητή του ΨΝΑ Παύ-
λου Θεοδωράκη στον αρμόδιο Ει-
σαγγελέα, κατά του Προέδρου του
Σωματείου Νίκου Παναγούλη, του
Γραμματέα Γιάννη Κουρμουλάκη
και του μέλους Δημήτρη Μαγριπλή. 

“Δεκάδες εργαζόμενοι του νοσο-
κομείου συγκεντρωθήκαμε στην
αστυνομική Διεύθυνση του Αιγά-
λεω”, δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγυη ο Ηρακλής Γκότσης, αντι-
πρόεδρος του σωματείου. “Μας ενη-
μέρωσαν ότι τελικά ο Διοικητής του
νοσοκομείου δεν έκανε κάποια μήνυ-
ση απλά 'ενημέρωσε' την αστυνομία
ότι παρεμποδίζεται η λειτουργία του
νοσοκομείου. Εμείς είμαστε αποφα-
σισμένοι να συνεχίσουμε. Απαιτούμε
από το υπουργείο να πάψει να κάνει
τον Πόντιο Πιλάτο, να διώξει τον
μνημονιακό διοικητή και να δώσει λε-
φτά για τα νοσοκομεία και για προσ-
λήψεις μόνιμου προσωπικού”.   

O Θεοδωράκης είναι γνωστός μνη-
μονιακός, νεοφιλελεύθερος κατεδα-
φιστής του ψυχιατρείου, πολιτικός
φίλος του Άδωνι Γεωργιάδη. “Οι ερ-
γαζόμενοι παίρνοντας την κατάστα-
ση στα χέρια τους απαντάνε στην
παράλυση και τις τυπικές εκκλήσεις
του υπ. υγείας και απαιτούν να ξη-
λωθούν οι μνημονιακοί διοικητές
εδώ και τώρα”, αναφέρει ανακοίνω-
ση του Συντονισμού Σωματείων, Γε-
νικών Συνελεύσεων και Επιτροπών
Αγώνα στα Νοσοκομεία. 

“Χρειάζεται να κλιμακώσουμε για να
λυθούν τα προβλήματα έλλειψης προ-
σωπικού όλων των ειδικοτήτων και της
οικονομικής κατάρρευσης συνολικά
των νοσοκομείων μας. Αγωνιζόμαστε
και διεκδικούμε από το υπουργείο να
δώσει άμεσα λύσεις. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους
στα νοσοκομεία, τις ΑΔΕΔΥ ΠΟΕΔΗΝ
ΟΕΝΓΕ ΕΙΝΑΠ σε συμπαράσταση και
κινητοποίηση ενάντια στην τρομοκρα-
τία και την ποινικοποίηση της συνδικα-
λιστικής δράσης των εργαζόμενων και
του σωματείου τους στο ΨΝΑ. 

Στηρίζουμε κάθε προσπάθεια για
να ξηλωθούν από τα κάτω οι μνημο-
νιακοί διοικητές, με καταλήψεις,
συγκεντρώσεις και απεργιακές κινη-
τοποιήσεις, όπως απαίτησαν οι ερ-
γαζόμενοι στο Δαφνί και καλούμε
σε άπλωμα αυτής της προοπτικής.
Και ακόμα πιο πέρα, να ανοίξουμε
το δρόμο (όπως η αγωνιζόμενη
ΕΡΤ) για μια διαχείρηση των νοσο-
κομείων μας, όχι στο όνομά μας αλ-
λά κάτω αποκλειστικά από τον έλεγ-
χό μας. Οι αγώνες μας είναι η μόνη
δύναμη για να τα αλλάξουμε όλα”.

ΔΑΦΝΙ

Απεργιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στα νοσοκομεία στις 20 Μάη
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Εκλογές πραγματοποιούνται στο Σωματείο
Εργαζομένων της ΙΝΤΡΑΚΟΜ, την Τρίτη 9/6. 

Η Πρωτοβουλία Γένοβα Ιντρακόμ, συμμε-
τέχει με την Ένωση Εργαζομένων στο ψηφο-
δέλτιο “Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ στην ΙΝΤΡΑ-
ΚΟΜ και Συνεργαζόμενοι”.

Στις εκλογές της 9/6, δίνεται η “ευκαιρία
να εκλεγεί ένα μαχητικό Δ.Σ. με αριστερό-
αγωνιστικό  προεδρείο που θα μπει μπροστά
για να ενώσει τους συναδέλφους στις μάχες
μέσα στις εταιρείες  ενάντια στις επιθέσεις
των μετόχων και των διοικήσεών τους. Όχι
μόνο να διασφαλίσουμε αυτά που έχουμε,
αλλά να πάρουμε πίσω με τους αγώνες μας
και αυτά που χάσαμε τα προηγούμενα χρό-
νια” τονίζουν οι αγωνιστές και οι αγωνίστριες
της Πρ.Γένοβα. 

Η Πρωτοβουλία Γένοβα Ιντρακόμ είναι η
δύναμη που πρωτοστάτησε σε όλες τις μά-
χες, μέσα και έξω από την εταιρεία. Στις
απεργίες ενάντια στις εργοδοτικές επιθέσεις
όπως στην ΙΝΜΑΙΝΤ και στην ΙNTRASOFT
στο τέλος του 2013 στις δύο 48ωρες απερ-
γίες σε όλο τον όμιλο το 2011 και την απερ-
γία για 3 βδομάδες στη DEFENSE το 2012. 

Αποφασιστικά
Αποφασιστικά δίπλα στους εργαζόμενους

που μεταφέρθηκαν πραξικοπηματικά από τη
HOL στην 360connect με εργοδοτικό πραξι-
κόπημα. Στη μάχη μαζί με τους υπόλοιπους
κλάδους, στις μεγάλες πανεργατικές απερ-
γίες και στο πλευρό εργατικών αγώνων
όπως η ΕΡΤ, οι καθαρίστριες, τα Τσιμέντα
Χαλκίδας κλπ. Αλλά και η δύναμη που κέρδι-
ζε ένα μεγάλο συνδικάτο όπως της Ιντρακόμ
στον αντιφασιστικό αγώνα, με συμμετοχή σε
όλα τα μεγάλα συλλαλητήρια.

Οι αγωνίστριες της Πρωτοβουλίας Γένοβα
καλούν σε υπερψήφιση του ψηφοδελτίου
τους, για να συνεχιστούν πιο δυνατά οι μά-
χες ενάντια στις απολύσεις, για την επιστρο-
φή όλων των μισθών και των παροχών στα
επίπεδα του 2010, για την επιστροφή των κα-
τώτατων μισθών στα επίπεδα των συλλογι-
κών συμβάσεων που καταργήθηκαν και για
την υπογραφή νέας επιχειρησιακής σύμβα-
σης που να κατοχυρώνει τα παραπάνω. 

Στα ψηφοδέλτια της  “Πρωτοβουλίας ΓΕ-
ΝΟΒΑ στην ΙΝΤΡΑΚΟΜ και Συνεργαζομέ-
νων”, συμμετέχουν:

• Για Δ.Σ και για ΠΟΕΜ: Αντιγόνη Ακουμια-
νάκη, Κώστας Βοργιάς, Γιάννης Θεοχάρης,
Αντρέας Κιούσης, Σπύρος Μελιτσόπουλος,
Βαγγέλης Παπαδόγιαννης, Θέμης Παπαϊ-
ωάννου, Γιώργος Πρέντζας, Δήμητρα Σπυ-
ρονίκου, Βασίλης Συλαϊδής, Διονυσία Χόρμ-
πα  

• Για ΕΚΑ: Αντιγόνη Ακουμιανάκη, Κώστας
Βοργιάς, Γιάννης Θεοχάρης, Αντρέας Κιού-
σης, Βαγγέλης Παπαδόγιαννης, Θέμης Πα-
παϊωάννου, Γιώργος Πρέντζας, Δήμητρα
Σπυρονίκου, Βασίλης Συλαϊδής

• Για Τοπικό Παράρτημα Θεσσαλονίκης:
Θωμάς Σουνάπογλου, Βασίλης Χατζηαθανα-
σίου

“2
χρόνια αγώνα - Νικήσα-
με και συνεχίζουμε για
την ΕΡΤ των ονείρων

μας και της κοινωνίας. Για ΕΡΤ
ανοιχτή, δημόσια, ελεύθερη, με
όλες τις δομές της”. Με αυτό το
σύνθημα η ΠΟΣΠΕΡΤ καλεί σε
μεγάλη συγκέντρωση – συλλαλη-
τήριο, στις 11/6, στις 7μμ, στο Ρα-
διομέγαρο.

Για πρώτη φορά μετά τις 7 Νο-
έμβρη 2013 και την εισβολή της
αστυνομίας, δίνεται η δυνατότητα
να ξαναγεμίσει το Ραδιομέγαρο,
όχι μόνο με τους αγωνιζόμενους
εργαζόμενους της ΕΡΤ (που ού-
τως ή άλλως επέβαλλαν με συλ-
λογικό τρόπο την επιστροφή
τους, στο συλλαλητήριο της 11ης
Μάη), αλλά και με τους χιλιάδες
συμπαραστάτες που αποτέλεσαν
το στήριγμα για να φτάσει ο αγώ-
νας σε αυτό το σημείο, που συνο-
ψίζεται άριστα στο κεντρικό σύν-
θημα του συλλαλητηρίου. 

Οι αγωνιζόμενοι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ επιστρέφουν κι αυτό εί-
ναι μια μεγάλη νίκη του αγώνα
τους. Την ίδια στιγμή παραμένουν
όλα τα ζητήματα για το πόσο
“ανοιχτή” θα είναι η ΕΡΤ, ειδικά
συγκρινόμενη με την αυτοδιαχει-

ριζόμενη ΕΡΤ που δίνει φωνή
στην κοινωνία. Για το πόσο “ελεύ-
θερη” θα είναι, όταν από την ΕΡΤ
των εργαζομένων, πάμε στην ΕΡΤ
του Ταγματάρχη. Και φυσικά για
το αν θα είναι με όλες της τις δο-
μές, κάτι που αφενός δεν διασφα-
λίζεται από το νομοσχέδιο κι αφε-
τέρου πληθαίνουν τα σημάδια για
το αντίθετο. 

Μετά την αναίτια αστυνομική ει-
σβολή στην ΕΡΑ Ζακύνθου και την
προσαγωγή του αγωνιστή Π. Πο-
μόνη, ανάλογο περιστατικό σημει-
ώθηκε στις 28/5 στις ΕΡΑ Πύργου
και Κομοτηνής, χωρίς αστυνομική
συνοδεία μεν, αλλά με αποστολή
της μηνυτήριας αναφοράς που εί-
χε υποβάλει το Δ.Σ της ΝΕΡΙΤ. Η
ημερομηνία έχει ιδιαίτερη σημα-
σία καθώς είναι την ίδια μέρα με
την έναρξη υποβολής αιτήσεων
για την επιστροφή των ΕΡΤικών
εργαζόμενων στη νέα ΕΡΤ.

“Aμέσως μόλις έγινε γνωστή η
παρακρατική πρόκληση στην ΕΡΑ
Ζακύνθου είχαμε διατυπώσει δη-
μόσια την προτροπή προς τους
κυβερνώντες να πάρουν πρωτο-
βουλία και να αποκαλύψουν τους
κύκλους που προχώρησαν σε αυ-
τή τη μεθόδευση, που οργάνω-

σαν, υπέγραψαν και εκτέλεσαν τη
συγκεκριμένη ενέργεια” καταγγέ-
λουν οι Financial Crimes�χωρίς να
υπάρχει απάντηση από τη μεριά
της κυβέρνησης.  

Όλες οι δομές

Αντίστοιχα, θέση για την επανα-
λειτουργία όλων των δομών παίρ-
νουν και μια σειρά αγωνιζόμενα
σωματεία και φορείς που δίνουν
τη μάχη μαζί με τους εργαζόμε-
νους της ΕΡΤ. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα το σωματείο εργαζο-
μένων της ΕΥΑΘ. Μεταξύ άλλων
δηλώνουν ότι  “διαφωνούμε με
οποιοδήποτε κλείσιμο περιφερει-
ακών σταθμών... Το κίνημα του
νερού και όλα τα κινήματα της
πόλης μας δε θα είχαν την ίδια
ανταπόκριση στην κοινωνία χωρίς
την υποστήριξη όσων κράτησαν
της ΕΡΤ ανοιχτή τόσους μήνες”.

Την ίδια στιγμή η δυσαρέσκεια
στην επιλογή των στελεχών της
νέας ΕΡΤ, εντείνεται. Μετά την
επιλογή Ταγματάρχη, ήρθε η το-
ποθέτηση του Βαγγέλη Λουριδά,
υπαλλήλου ως τώρα στη ΔΤ και
στη ΝΕΡΙΤ, στη θέση του γενικού
διευθυντή Οικονομικών, αλλά και
στην επιτροπή συλλογής των αι-

τήσεων των αγωνιζόμενων ΕΡΤι-
κών. Όπου Λουριδάς, σύμφωνα
με παλιότερες καταγγελίες των
συνδικάτων του Τύπου, σημαίνει
κατ'επανάληψη ψευδομάρτυρας,
ως στέλεχος της παλιάς ΕΡΤ,
προκειμένου να βγαίνουν οι απερ-
γίες των εργαζομένων της ΕΡΤ
παράνομες και καταχρηστικές. Σε
δημοσίευμα για εκδίκαση απερ-
γίας του 2011, διαβάζουμε χαρα-
κτηριστικά: “η δικηγόρος της
ΕΣΗΕΑ τον χαρακτήρισε "μάρτυ-
ρα παντός καιρού", που επί όλων
των κυβερνήσεων επιβιώνει,
πραγματοποιώντας αντίστοιχες
εμφανίσεις στα δικαστήρια”.    

• Το δικό τους ραντεβού δίνουν
οι εργαζόμενοι στην ΕΡΑ Ιωαννί-
νων: “Δύο χρόνια μετά το «μαύ-
ρο» η ΕΡΑ Ιωαννίνων ετοιμάζεται
να γιορτάσει την επαναλειτουργία
του ιστορικού σταθμού και καλεί
φίλους και αλληλέγγυους να συ-
ναποφασίσουμε για το πρόγραμ-
μα των εκδηλώσεων της 11ης Ιου-
νίου. Την Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015
στις 8 το βράδυ στις εγκαταστά-
σεις της ΕΡΑ (πεζόδρομος Νικ.
Παπαδοπούλου 2)”.

Σ.Μ.

Ε
κλογές πραγματοποιούνται στην ΕΣΗΕΑ
(Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερί-
δων Αθηνών), στις 3 και 4 Ιούνη, για την

ανάδειξη νέου διοικητικού και πειθαρχικού συμ-
βουλίου. 

Ολοκληρώνεται η διετής θητεία του απερχόμε-
νου Δ.Σ του μεγάλου συνδικάτου των δημοσιο-
γράφων, κατά την οποία συγκυβέρνησαν η μνη-
μονιακή παράταξη “Ενωμένοι Δημοσιογράφοι” με
τη Συσπείρωση που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. 

“Ο απολογισμός τους θυμίζει ΜΚΟ και φιλαν-
θρωπικό – εξωραϊστικό σύλλογο και όχι σωμα-
τείο εργαζομένων” δηλώνει ο Νάσος Μπράτσος,
αγωνιζόμενος δημοσιογράφος στην ΕΡΤ και υπο-
ψήφιος με την Πρωτοβουλία για την Ανατροπή.
“Η συνήθης πρακτική του απερχόμενου Δ.Σ. ήταν
σχεδόν αποκλειστικά το νομικό σκέλος των υπο-
θέσεων, χωρίς καμία συνολικοποίηση και κανένα
συντονισμό των κινητοποιήσεων, που όλες είχαν
την ίδια μνημονιακή μήτρα γέννησης. 

Διαγραφή του χρέους

Πυξίδα μας παραμένουν οι κινηματικές διεκδι-
κήσεις. Για διαγραφή του χρέους, για συλλογικές
συμβάσεις που να προσφέρουν αξιοπρεπή δια-
βίωση και καλές εργασιακές συνθήκες. Για προσ-
λήψεις ανέργων, γιατί η υποστελέχωση παράγει
υπερεντατικοποίηση για τους εργαζόμενους,
ανεργία και φτώχεια για τους απολυμένους,
«μαύρες τρύπες» στα ταμεία και copy paste δη-
μοσιογραφία.

Στην προμετωπίδα μας παραμένει ο αγώνας για
εξασφάλιση των συμβάσεων, της αντιμετώπισης
της ανεργίας, της υπεράσπισης των συνδικαλιστι-
κών μας οργανώσεων, που πρέπει να τις ανοίξου-

με σε όσους μένουν αποκλεισμένοι από αυτές,
λόγω των αναχρονιστικών τους καταστατικών.

Όπως έδειξε και ο μακροχρόνιος αγώνας στην
ΕΡΤ, τίποτα δεν πάει χαμένο και οι αγώνες μπορούν
να δώσουν προοπτική στον κόσμο της δουλειάς.

Σε αυτό τον αγώνα δεν χωράνε λογικές συγκυ-
βέρνησης με όσους υπήρξαν υπερασπιστές των
μνημονίων, συγκάλυψαν τις ευθύνες κυβερνήσε-
ων και εργοδοτών, οπισθοχώρησαν σε κρίσιμες
μάχες, επέλεξαν αδίστακτα τη σύμπλευση με
τους απολογητές του «μαύρου» στην ΕΡΤ και ορ-
γάνωσαν φιέστες με αυτούς.

Η Πρωτοβουλία για την Ανατροπή και σε αυτές
τις εκλογές διεκδικεί την ψήφο των συναδέλφων
για να κινηθεί στη ρότα της σύμπλευσης με την
κοινωνία και τις ανησυχίες της, για δημοσιογρα-
φία στο πλευρό των «αδυνάτων»”.

• Στο ψηφοδέλτιο της Πρωτοβουλίας για την
Ανατροπή (Financial Crimes, Αριστερό Ριζοσπα-
στικό ΜΜΕτωπο, Σπάρτακος, ανένταχτοι) για το
Δ.Σ της ΕΣΗΕΑ συμμετέχουν οι:

Γιάννης Αγγέλης, Τάσος Αναστασιάδης, Μά-
κης Γεωργιάδης, Γιάννης Ελαφρός, Διονύσης
Ελευθεράτος, Απόλλων Λιακόπουλος, Γεράσιμος
Λιβιτσάνος, Μωυσής Λίτσης, Γιώργος Ματθαίου,
Νάσος Μπράτσος, Πέτρος Παπακωνσταντίνου,
Λάμπρος Παπαξενάκης, Ματίνα Παπαχριστούδη,
Γιώργος Παυλόπουλος, Κώστας Σαρρής, Θανά-
σης Σκαμνάκης, Σοφία Στυλιανού, Βασίλης Τζήμ-
τσος, Μαρία Τσώλη, Γιώργος Φιλιππάκης, Δημή-
τρης Χαροντάκης, Τάσος Χατζηγεωργίου, Γιώρ-
γος Χατζηδημητρίου, Άρης Χατζηστεφάνου. 

• Για το Πειθαρχικό Συμβούλιο, η Πρωτοβουλία
για την Ανατροπή στηρίζει τις υποψήφιες Πόπη
Χριστοδουλίδου και η Ελένη Ανδριανού.

Εκλογές πραγματοποιούνται στην
ΕΣΠΗΤ (Ένωση Συντακτών Περιοδι-
κού και Ηλεκτρονικού Τύπου), στις
12 και 13 Ιούνη.

Για πρώτη φορά συμμετέχει η Αρι-
στερή Πρωτοβουλία για την Ανατρο-
πή, ένα αντικαπιταλιστικό μαχητικό
ψηφοδέλτιο, που επιδιώκει να εκ-
φράσει τα δικαιώματα των εργαζό-
μενων του κλάδου, σε αντιπαράθεση
με εκδότες κι εργοδότες, αλλά και
με τη γραμμή υποταγής της νέας
συγκυβέρνησης. 

Η Αριστερή Πρωτοβουλία για την
Ανατροπή, προβάλλει μια σειρά
διεκδικήσεις: Το δικαίωμα στη δου-
λειά με αξιοπρεπείς μισθούς, σε ένα
κλάδο ιδιαίτερα χτυπημένο από τις
απολύσεις, τα κλεισίματα, την απλη-
ρωσιά και τη “μαύρη” εργασία. Τον
αγώνα στην ΕΡΤ που συνεχίζεται. Τη
μάχη για Συλλογικές συμβάσεις,
πλήρη ασφάλιση και παροχές υγείας
για όλους και την αποφασιστική και
άμεση ενίσχυση των χιλιάδων ανέρ-
γων, με κάλυψη των ασφαλιστικών
τους αναγκών. Την ανάγκη για ένα
ενιαίο συνδικάτο Τύπου κι ένα ενιαίο
ταμείο. Τo συνολικό αίτημα για δια-
γραφή του χρέους. 

Τα ονόματα των υποψηφίων της
Αριστερής Πρωτοβουλίας για την
Ανατροπή, αναμένεται να ανακοινω-
θούν τις προσεχείς ημέρες στην
ιστοσελίδα της espitanatropi.word-
press.com.

ΙΝΤΡΑΚΟΜ 

Ψήφο στην
Πρωτοβουλία
Γένοβα

ΕΣΗΕΑ Πρωτοβουλία για την Ανατροπή

11 ΙΟΥΝΗ Όλοι στο Ραδιομέγαρο

ΕΣΠΗΤ
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Μπορεί η εξαγγελθείσα
για την περασμένη Κυ-

ριακή και Δευτέρα, 48ωρη
απεργία της ΟΣΥΠΑ (Ομο-
σπονδία Eργαζομένων στην
Πολιτική Αεροπορία), τελικά
να ανεστάλη, έφερε όμως
στην επιφάνεια την ασφυκτι-
κή κατάσταση της Υπηρε-
σίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Οι εικόνες που περιέγρα-
ψε ο πρόεδρος της ΟΣΥΠΑ
Αλεβιζόπουλος είναι ζοφε-
ρές: «Αυτή τη στιγμή κανέ-
νας προμηθευτής στην ΥΠΑ
δεν δίνει ανταλλακτικά, π.χ
τα ραντάρ και θα ήθελα
πράγματι αυτοί που δηλώ-
νουν ότι δεν υπάρχει κίνδυ-
νος να μου πουν χωρίς αν-
ταλλακτικά τι προβλήματα
παρουσιάζονται... Από εκεί
και πέρα τα μηχανολογικά,
τα ηλεκτροπαραγωγικά ζεύ-
γη σε όλα τα αεροδρόμια εί-
ναι ασυντήρητα... Οι διάδρο-
μοι, οι φωτοσημάνσεις. Η
Μύκονος είναι εκτός φωτο-
σήμανσης, Μυτιλήνη βγαίνει
εκτός την Κυριακή, πάμε για
vfr πτήσεις, γυρίζουμε 50
χρόνια πίσω... Δεν έχουμε
κάνει τα απαραίτητα έργα
συντήρησης σε όλο το φά-
σμα αεροδρομίων, υποδο-
μών μηχανολογικών, ψυκτι-
κών μονάδων, ραδιοβοηθη-
μάτων και πέρα από εκεί την
υψηλή τεχνολογία που και
αυτή νοσεί...”

Η ΟΣΥΠΑ απαιτεί την “άμε-
ση χρηματοδότηση της Υπη-
ρεσίας, για έργα και συντη-
ρήσεις που πρέπει να γίνουν
και δεν έγιναν, σε όλο το φά-
σμα των υποδομών των αε-
ροδρομίων και της αεροναυ-
τιλίας, καθώς και την εκπόνη-
ση ενός υλοποιήσιμου σχεδί-
ου ανάπτυξης αυτών”. 

Διεκδικεί επίσης άμεση στε-
λέχωση της Υπηρεσίας με προ-
σωπικό και καταβολή στους
εργαζόμενους των δεδουλευ-
μένων αμοιβών τους, που κά-
ποιες από αυτές οφείλονται
από την Άνοιξη του 2014.

Λάθος και αναντίστοιχη
των σοβαρών προβλημάτων
που ανέδειξε, η απόφαση για
αναστολή της απεργίας, για
ακόμα μια φορά, από την
ηγεσία της ΟΣΥΠΑ, μετά την
υπόσχεση από τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Μεταφορών,
Χ. Σπίρτζη για “τη διάθεση 9
εκατομμυρίων ευρώ”.  

ΟΣΥΠΑ

Κάτω τα χέρια
από τα
αεροδρόμια

Στάση εργασίας και συγκέντρωση
διαμαρτυρίας μπροστά στο

υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
πραγματοποίησαν την Πέμπτη 28/5 οι ταχυδρομικοί στον Νομό Αττικής. Το
βασικό αίτημα της κινητοποίησης ήταν να γίνουν άμεσα προσλήψεις για την
κάλυψη των τεράστιων κενών που υπάρχουν στα Ταχυδρομεία και ειδικά στη
διανομή, που έχει σαν αποτέλεσμα να έχει καταργηθεί στην πράξη το δικαίω-
μα στην καλοκαιρινή άδεια.  

Αντί για ενίσχυση των ΕΛΤΑ όμως η κυβέρνηση επιχείρησε στα μέσα Μάη
με μία αιφνιδιαστικη απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Δημή-
τρη Μάρδα να επιβάλει ένα νέο καθεστώς σκληρών περικοπών, με την ένταξη
τoυ Οργανισμού ΕΛΤΑ στο Κεφάλαιο Α” του νόμου 3429/2005, δηλαδή στο
στενό δημόσιο τομέα και το ενιαίο μισθολόγιο.  

Η απόφαση της Πανελλήνιας Ομο-
σπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών
(ΠΟΣΤ) που συνεδρίασε εκτάκτως στις

20 Μάη και αποφάσισε μία σειρά από απεργιακές κινητοποιήσεις, ανάγκασε
τελικά το υπουργείο Οικονομικών να ανακοινώσει ότι παγώνει την απόφαση, η
οποία σύμφωνα με την ΠΟΣΤ “οδηγεί σε οικονομική ασφυξία”, αφού για οποι-
αδήποτε απόφαση του ΕΛΤΑ θα πρέπει να ακολουθηθεί η χρονοβόρα γραφει-
οκρατική έγκριση του Πάρεδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. «Διαφαίνεται ότι
κύριος στόχος δεν είναι να λύσουν προβλήματα, αλλά μέσα από μεθοδεύσεις,
να εντείνουν την κρίση, να διογκώσουν ελλείμματα, να εξαναγκάσουν σε μεί-
ωση αποδοχών και να προετοιμάσουν την παράδοση του έργου και του δι-
κτύου του ΕΛΤΑ, στη κατεύθυνση που δρομολογούν διάφορα συμφέροντα»
καταλήγει η ανακοίνωση της ΠΟΣΤ.

ΕΛΤΑ Προσλήψεις τώρα

Κ
λιμακώνεται μέσα στον Ιούνη η
καμπάνια του Συντονισμού
Ενάντια στα Κλεισίματα και τις

Διαθεσιμότητες κατά της διαδικασίας
ιδιωτικοποίησης του ΟΛΠ, που ξεκί-
νησε επίσημα στις 12/5, όταν το Δ.Σ
του ΤΑΙΠΕΔ κατ’ εντολή της κυβέρ-
νησης αποφάσισε ομόφωνα την πώ-
ληση του 51% του μετοχικού κεφα-
λαίου του ΟΛΠ, ενώ στελέχη της κυ-
βέρνησης ξεκίνησαν ήδη διαπραγμα-
τεύσεις με την Cosco.   

Στη σύσκεψη που διοργάνωσε η
ΟΜΥΛΕ και η Ένωση Λιμενεργατών
ΟΛΠ, την Τρίτη 26/5 με τη συμμετοχή
του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά,
την Αντιπεριφέρεια Πειραιά, το Βιο-
τεχνικό Επιμελητήριο, τον Εμπορικό
Σύλλογο Πειραιά, τους δημάρχους
Κερατσινίου – Δραπετσώνας και Πε-
ράματος, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, εκ-
προσώπους του ΚΚΕ, της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, ο Συντονισμός Ενάντια στα
Κλεισίματα και τις Διαθεσιμότητες,
ανακοίνωσε και επισήμως την έναρξη
της καμπάνιας, ενάντια στην ιδιωτικ-
ποίηση των λιμανιών. 

Η καμπάνια ξεκίνησε δυναμικά από
τους εργατικούς χώρους και τις γειτο-
νιές του Πειραιά. Εγιναν ήδη οι πρώ-
τες περιοδείες όπου ξεκίνησαν να
συγκεντρώνονται υπογραφές στο
Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, στο Δη-
μαρχείο Νίκαιας, στο Τζάνειο, στο Με-
ταξά, στα Δημαρχεία Κερατσινίου και
Περάματος και φυσικά στους εργαζό-
μενους του ΟΛΠ, όπου οι αφίσες, οι
προκηρύξεις, τα αυτοκόλλητα και τα
ψηφίσματα έγιναν ανάρπαστα. 

“Μπορούμε να τους σταματήσου-
με”, αναφέρει μεταξύ άλλων η προ-
κήρυξη του Συντονισμού. “Ολα τα
Συνδικάτα του Λιμανιού δηλώνουν
έτοιμοι για απεργιακές κινητοποι-
ήσεις διαρκείας. Η επιτυχία της ερ-
γατικής Πρωτομαγιάς στον Πειραιά
αλλά και της 24ωρης απεργίας στα
λιμάνια στις 7 Μάη, απέδειξε ότι οι
εργαζόμενοι του Πειραιά είναι απο-
φασισμένοι να υπερασπίσουν το λι-
μάνι και θα είναι στο πλευρό των λι-

μενεργατών στους αγώνες που ξεκι-
νάνε... Θα χρειαστεί η σύγκρουση με
όλους αυτούς που θέλουν να συνεχί-
σουμε να πληρώνουμε το χρέος που
αυτοί δημιούργησαν, σε βάρος της
υλοποίησης των δικών μας αναγκών.
Θα χρειαστεί το εργατικό κίνημα πα-
λεύοντας για αυξήσεις, προσλήψεις
Παιδεία και Υγεία, να επιβάλει «μονο-
μερείς ενέργειες» όπως τη διαγραφή
του χρέους, την κρατικοποίηση των
τραπεζών με εργατικό έλεγχο, για να
δούμε ακόμη και τη στοιχειώδη βελ-
τίωση της ζωής μας”. 

Υποδοχή

“Εντυπωσιακή ήταν η υποδοχή των
τεχνικών του ΟΛΠ όταν μάθανε ότι
ξεκινάμε καμπάνια κατά της ιδιωτικο-
ποίησης”, μας είπε η Ευγενία που
συμμετείχε στην εξόρμηση του Συν-
τονισμού στον ΟΛΠ.

“Ένας τεχνικός πήρε το κείμενο
υπογραφών, άλλος πήρε και κόλλησε
τις αφίσες. Η κουβέντα για τη μάχη
που πρόκειται να ανοίξει έβαζε στο
τραπέζι όλα τα πολιτικά ζητήματα. Οι
εργαζόμενοι μας είπαν πως ψήφισαν
το ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές

αλλά αυτή τη στιγμή χρειάζεται να ξε-
κινήσει μια μεγάλη μάχη που δεν αφο-
ρά μόνο τους ίδιους τους λιμενεργά-
τες αλλα και όλη την εργατική τάξη,
καθώς είναι ένας αγώνας ενάντια σε
όλες τις ιδιωτικοποιήσεις και ενάντια
σε παλιά και νέα μνημόνια. Παράλλη-
λα η συζήτηση για τη δίκη της Χρυσής
Αυγής άνοιγε με το μοίρασμα της
προκήρυξης με την ίδια ένταση όπως
και για την καμπάνια ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση. Ο απολογισμός από
ένα τόσο μικρό τμήμα αλλά παράλλη-
λα τόσο αγωνιστικό, ήταν 11 υπογρα-
φές, 15 ευρώ ενίσχυση για την καμπά-
νια του Συντονισμού και 8 φύλλα της
Εργατικής Αλληλεγγύης”.  

Σε συνέχεια της καμπάνιας ο Συντο-
νισμός πρόκειται να πραγματοποιήσει
εκδήλωση ενάντια στο ξεπούλημα του
λιμανιού, στις 22 Ιούνη, με ομιλητές

τον Νίκο Γεωργίου, πρόεδρο της Ένω-
σης Λιμενεργατών, τον Αντώνη Νταλα-
κογεώργο, πρόεδρο της ΠΕΝΕΝ, τη
Ζωή Πεντότη, πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Υπαλλήλων ΥΕΝ, τον Θανά-
ση Διαβολάκη, συνδικαλιστή της ΟΙ-
ΕΛΕ και πρώην δημ.σύμβουλο Πειραιά
με την Ανταρσία στο Λιμάνι και τον Τά-
σο Αναστασιάδη, εκ μέρους του Συν-
τονισμού. Ο χώρος διαξαγωγής της
εκδήλωσης αναμένεται να ανακοινω-
θεί τις προσεχείς ημέρες.

Παράσταση διαμαρτυρίας ενάντια
στην ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, κα-
λούν συνδικάτα του ΠΑΜΕ την Πέμ-
πτη 4 Ιούνη, στη 1.30 μ.μ., στο
υπουργείο Ναυτιλίας, ανάμεσά τους
το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής, η
Πανελλήνια Ενωση Μηχανικών Εμπο-
ρικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ).

Κατερίνα Θωίδου 

ΛΙΜΑΝΙΑ - ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Ξεκίνησε η καμπάνια!

Η μάχη ενάντια στο ξεπούλημα του ΟΛΠ
ξεκίνησε με την απεργία στις 7 Μάη
(φωτό). Συνεχίζεται με την καμπάνια που
απαιτεί:  Έξω η COSCO - ΟΛΠ 100%
δημόσιος (φωτό δεξιά και κάτω)
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Με αντιφασιστική εκδήλω-
ση για την άνοδο της

ακροδεξιάς στην Ευρώπη και
την απάντηση του κινήματος,
άνοιξε το 2ο Πολιτικό-Πολιτι-
στικό Φεστιβάλ των σχημάτων
ΕΑΑΚ Ιωαννίνων που πραγμα-
τοποιήθηκε το διήμερο 29-30/5
στο Θεατράκι Σκάλας. Η συμ-
μετοχή στην εκδήλωση ξεπέ-
ρασε τα 150 άτομα δείχνοντας
το ενδιαφέρον που υπάρχει
για τις αντιρατσιστικές και αν-
τιφασιστικές μάχες.

Στη συζήτηση συμμετείχε ο
Θανάσης Καμπαγιάννης μέλος
της ΚΕΕΡΦΑ και δικηγόρος
της Πολιτικής Αγωγής του αν-
τιφασιστικού κινήματος στη δί-
κη της Χρυσής Αυγής, ο οποί-
ος μίλησε για το ρόλο του αν-
τιφασιστικού κινήματος μέχρι
σήμερα αλλά κυρίως για τις
μεγάλες μάχες που έχει να δώ-
σει το επόμενο διάστημα: της
καταδίκης της Χρυσής Αυγής
αλλά και της απονομιμοποί-
ησής της σε κάθε χώρο και
γειτονιά. Συγκινητικός ήταν ο

Σάββας Μιχαήλ από το ΕΕΚ
που περιέγραψε τα εγκλήματα
των ναζί μέσα από την εμπει-
ρία της εβραϊκής κοινότητας
των Ιωαννίνων, ενώ ανέδειξε
τη σημασία που έχει η σύγ-
κρουση με τον εθνικισμό. Εκ-
προσωπώντας τα ΕΑΑΚ Ιωαννί-
νων η Κωνσταντίνα Μάζη τόνι-
σε το ρόλο της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στις σχολές
στη μάχη ενάντια στο ρατσι-
σμό και το φασισμό, τη συμβο-
λή της στις αποφάσεις των
φοιτητικών συλλόγων, στη
συμμετοχή στις κινητοποι-
ήσεις, στις εκδηλώσεις.

Συνολικά το φεστιβάλ είχε
επιτυχία με συναυλίες και ερ-
γαστήρια και τις δύο ημέρες.
Ειδικά στο εργαστήριο ενάντια
στο σεξισμό και την ομοφοβία
που έγινε τη δεύτερη μέρα με
πρωτοβουλία του σχήματος
της Ιατρικής Resisntance έγινε
πολύ καλή κουβέντα. Το ίδιο
και στην κεντρική εκδήλωση
για την εκπαίδευση.

Λουίζα Γκίκα

Με αντιφασιστική συναυλία την Πα-
ρασκευή 5 Ιούνη συνεχίζεται στο

Μαρούσι ο αγώνας για να κλείσουν τα
γραφεία της Χρυσής Αυγής στη γειτο-
νιά. 

Τη συναυλία, που θα γίνει στις 7μμ
στην πλατεία Ηρώων (5 λεπτά από τον
σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι), οργα-
νώνει ο Αντιφασιστικός Συντονισμός
Αμαρουσίου και Βορείων Προαστίων,
στον οποίο συμμετέχουν τοπικά σωμα-

τεία, φορείς, δημοτικές
παρατάξεις, αντιρατσιστι-

κές-αντιφασιστικές κινήσεις και συλλο-
γικότητες. Η δράση του Συντονισμού
θα κορυφωθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου
με αντιφασιστική πορεία που θα ξεκινή-
σει στις 6μμ στο σταθμό του ΗΣΑΠ.

“Στη γειτονιά μας από τον Ιούλιο λει-
τουργούν τα γραφεία της Χρυσής Αυ-
γής στο Μαρούσι”, αναφέρει το κάλε-
σμα για τη συναυλία της Παρασκευής,
“Αν και μετακόμισαν και αν και είναι
ακόμα κρυμμένοι στις τρύπες τους,

έχουμε καθήκον να διώξουμε τους δο-
λοφόνους από τη γειτονιά μας. Δεν θα
αφήσουμε τους φασίστες να σπέρνουν
μίσος και φόβο στη γειτονιά μας. Επα-
ναοικιοποιούμαστε τις πλατείες μας,
και οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια
στον φασισμό”.

Στην αφίσα που κυκλοφορεί, ο Συν-
τονισμός δηλώνει “Έξω ο Φασισμός
από σχολεία και γειτονιές” και απαιτεί
“Να κλείσουν τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής, Καταδίκη της δολοφονικής ναζι-
στικής οργάνωσης”.

Εκδήλωση με τίτλο “Το αντιφασιστικό κίνημα μπροστά στη
δίκη της Χρυσής Αυγής” διοργανώθηκε την Παρασκευή

29 Μάη στο Ρέθυμνο. Την πρωτοβουλία πήραν σωματεία της
πόλης, των καθηγητών, των διοικητικών του Πανεπιστημίου,
των εφοριακών, των δασκάλων και των νοσοκομειακών για-
τρών. Παρότι η βροχή εμπόδισε την εκδήλωση να γίνει στον
προγραμματισμένο ανοιχτό χώρο, την πλατεία Μικρασιατών
και μεταφέρθηκε εκτάκτως στο Ωδείο Ρεθύμνου, η αίθουσα
γέμισε με πάνω από 150 άτομα, εργαζόμενους και νεολαί-
ους.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Κώστας Παπαδάκης, δικηγό-
ρος της Πολιτικής Αγωγής του αντιφασιστικού κινήματος στη
δίκη της Χρυσής Αυγής. Ο Κώστας έκανε μια ιδιαίτερα ανα-

λυτική εισήγηση τόσο ενημερωτική για το που έχει φτάσει η
διαδικασία της δίκης και ποια ζητήματα έχουν αναδειχτεί σαν
κρίσιμα όπως πχ η αλλαγή της αίθουσας, όσο και πολιτική
για τη σημασία που έχει το αντιφασιστικό κίνημα να συνεχί-
σει τον αγώνα για να καταδικαστούν οι δολοφόνοι.

Η εισήγησή του έδωσε το έναυσμα για συζήτηση από το
ακροατήριο, με τοποθετήσεις που τόνιζαν την ανάγκη για τέ-
τοιες πρωτοβουλίες ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό σε
κάθε χώρο εργασίας και νεολαίας. Έντονη ήταν η αίσθηση
ότι η αντιφασιστική απεργία που κηρύχτηκε μετά τη δολοφο-
νία Φύσσα έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη σύλληψη των ναζί. Η
ΚΕΕΡΦΑ είχε παρουσία με τραπεζάκι στην εκδήλωση δίνον-
τας την ευκαιρία στον κόσμο να αγοράσει αντιρατσιστικά και
αντιφασιστικά βιβλία.

Μαριλύδα Ανδρουλάκη

Τ
ην Πέμπτη 4 Ιούνη συνεχίζεται η δίκη της
Χρυσής Αυγής στη δικαστική αίθουσα
των γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

Την ίδια μέρα, το αντιφασιστικό κίνημα θα δώ-
σει μαζικά το παρών με συγκέντρωση στις
10πμ έξω από το δικαστήριο. Αφίσα που καλεί
στη διαδήλωση κυκλοφορεί σε όλους τους χώ-
ρους και τις γειτονιές η Κίνηση Ενωμένοι
Ενάντια στο Ρατσισμό και τη Φασιστική Απειλή
(ΚΕΕΡΦΑ).

Η δικάσιμος της 4ης Ιούνη είναι η πέμπτη
κατά σειρά μετά την έναρξη της δίκης των νε-
οναζί δολοφόνων. Στην “ημερήσια διάταξη”
αυτής βρίσκονται δύο κρίσιμα ζητήματα.

Το πρώτο είναι η απάντηση που αναμένουν
από την εισαγγελέα της έδρας, πέντε από τα
ηγετικά στελέχη της ναζιστικής συμμορίας στο
αίτημά τους για άρση ή αντικατάσταση των
περιοριστικών όρων που τους έχουν επιβλη-
θεί. Πρόκειται για τους Μ.Αρβανίτη, Ε. Ζαρού-
λια, Ν. Μιχαλολιάκο, Α. Γρέγο και Δ. Κουκού-
τση, που κατηγορούνται όλοι για ένταξη και δι-
εύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Οι τέσσε-
ρις πρώτοι που εξακολουθούν να είναι βου-
λευτές δικαιολόγησαν το αίτημά τους (εκτός
από τον Αρβανίτη που ήταν παρών, οι υπόλοι-
ποι το έκαναν μέσω των δικηγόρων τους) ως
ανάγκη “άσκησης των βουλευτικών και κοινο-
βουλευτικών τους καθηκόντων”. Ο Δ. Κουκού-
τσης που δεν είναι πλέον βουλευτής πρόβαλε
ως δικαιολογία την ανάγκη να ασκήσει το
επάγγελμά του “για να μπορέσει να ζήσει”.

Το να γίνει δεκτό το αίτημα των χρυσαυγιτών
σημαίνει ότι θα τους επιτραπεί να ηγηθούν ξα-

νά των ταγμάτων εφόδου. Αυτός είναι και ο λό-
γος που το υπέβαλαν. Το έδειξε η συμπεριφο-
ρά τους στην τελευταία συνεδρίαση του δικα-
στηρίου στις 15/5. Στην προσπάθεια κάποιων
από τους κατηγορούμενους στη δίκη της Συνο-
μωσίας Πυρήνων της Φωτιάς να μπουν στην αί-
θουσα και να φωνάξουν αντιφασιστικά συνθή-
ματα, οι κατηγορούμενοι χρυσυαγίτες απάντη-
σαν με κωλοδάχτυλα και απειλητικές βρισιές
προς τους δικηγόρους της Πολιτικής Αγωγής,
τους γονείς του Παύλου Φύσσα, τους δημοσιο-
γράφους και όλο το ακροατήριο στο οποίο
πλειοψηφία είναι μάρτυρες κατηγορίας. Ο
Κουκούτσης συγκεκριμένα ήταν αυτός που
φώναζε προς πάσα κατεύθυνση “Θα σας λιώ-

σουμε αρχίδια, έρχεται η ώρα σας”.
Είναι ξεκάθαρο ότι εκτός από τη δυνατότητα

να παριστάνει το “νόμιμο πολιτικό κόμμα” στη
Βουλή, από την οποία και αντλεί το θράσος
για να ζητά την άρση των περιοριστικών όρων,
η ηγεσία της Χρυσής Αυγής έχει ανάγκη να
ξαναστήσει τα τάγματα εφόδου. Όσο για το
πώς και με ποιου την πλάτη θα μπορέσει να το
κάνει, το εδειξε η στάση της αστυνομίας στην
παραπάνω συνεδρίαση. Δημιούργησε κλοιό
προστασίας στους κατηγορούμενους που
έβριζαν και χειρονομούσαν και στάθηκε απέ-
ναντι στους γονείς του Φύσσα που ξέσπασαν
οργισμένοι.

Γι’ αυτό έχει τεράστια σημασία το αντιφασι-

στικό κίνημα να είναι μαζικά έξω από το δικα-
στήριο την Πέμπτη. Μόνο η καυτή ανάσα του
κινήματος μπορεί να οδηγήσει το δικαστήριο
στην απόρριψη του αιτήματος των χρυσαυγι-
τών να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να οργα-
νώνουν νέες δολοφονικές επιθέσεις.

Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα είναι η νομιμο-
ποίηση της Πολιτικής Αγωγής, για την οριστι-
κοποίηση της οποίας εκκρεμούν οι ενστάσεις
των συνηγόρων των χρυσαυγιτών. Εκτός από
το κομμάτι της δίκης που αφορά στις εγκλη-
ματικές πράξεις (δολοφονία Φύσσα, απόπει-
ρες ανθρωποκτονίας στους Αιγύπτιους ψαρά-
δες και τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ) για τις
οποίες κατηγορούμενοι είναι πυρηνάρχες και
μέλη των ταγμάτων εφόδου, οι δικηγόροι των
θυμάτων έχουν δηλώσει παράσταση πολιτικής
αγωγής και για την κατηγορία της ένταξης και
διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης (άρθρο
187 του Ποινικού Κώδικα). Στο δεύτερο αυτό
κομμάτι της δίκης είναι κατηγορούμενη και η
ηγεσία της Χρυσής Αυγής -Μιχαλολιάκος, Κα-
σιδιάρης, Λαγός, Παππάς κλπ, όλη η κοινο-
βουλευτική ομάδα του 2012- και σε αυτό ανα-
μένεται ότι θα προσπαθήσουν οι συνήγοροι
των χρυσαυγιτών με τις ενστάσεις τους να εμ-
ποδίσουν την πολιτική αγωγή να έχει λόγο.

Είναι ένας ακόμα βασικός λόγος για τη μαζι-
κή παρουσία των αντιφασιστών-ιστριών στον
Κορυδαλλό την Πέμπτη. Για να απαιτήσουμε
από το δικαστήριο να κάνει δεκτό το αίτημα
των γονιών του Φύσσα και των άλλων θυμάτων
να παραστούν ως πολιτική αγωγή σε όλη τη
διαδικασία της δίκης και για όλες τις κατηγο-
ρίες. Μόνο έτσι θα αποδοθεί δικαιοσύνη.

Λένα Βερδέ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΜΑΡΟΥΣΙ

4 ΙΟYΝΗ

Όλοι στον
Κορυδαλλό 20 Απρίλη, έναρξη της δίκης της Χρυσής Αυγής στις φυλακές Κορυδαλλού

Συνεχίζεται η δίκη της Χ.Α.
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Αντιρατσιστικά φεστιβάλ πραγ-
ματοποιούνται τις επόμενες

βδομάδες σε όλη τη χώρα. Η
ΚΕΕΡΦΑ θα έχει παντού παρουσία
προβάλοντας τις δύο κεντρικές
της καμπάνιες: την καταδίκη των
ναζί της Χρυσής Αυγής, την ικανο-
ποίηση των αιτημάτων του αντιρα-
τσιστικού κινήματος.

Το αντιρατσιστικό ημερολόγιο
ξεκινά την Παρασκευή 5 και το
Σάββατο 6 Ιουνίου με το 11ο Αντι-
ρατσιστικό Φεστιβάλ Ρεθύμνου
που θα πραγματοποιηθεί στο Δη-
μοτικό Κήπο.

Την Παρασκυή 26 και το Σάββα-
το 27 Ιούνη οργανώνεται το 9ο Αν-
τιρατσιστικό Φεστιβάλ Βόλου στην
Παραλία της πόλης.

Ακολουθεί το Σάββατο 27 και την
Κυριακή 28 Ιούνη το 10ο Αντιρα-
τσιστικό Φεστιβάλ Χανίων στο πάρ-
κο Ειρήνης και Φιλίας.

Ενώ τις ίδιες ημερομηνίες, από
την Παρασκευή 3 Ιούλη έως την
Κυριακή 5 Ιούλη, ανοίγουν τις πύ-
λες τους το 18ο Αντιρατσιστικό Φε-
στιβάλ Θεσσαλονίκης στο στρατό-
πεδο Παύλου Μελά και το 19ο Αν-
τιρατσιστικό Φεστιβάλ της Αθήνας
στην Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων.

Τις πρώτες αντιδράσεις για το
νέο νομοσχέδιο για την ιθαγέ-

νεια περιείχε η συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
του 1ου Πολυπολιτισμικού Φεστι-
βάλ “I have a dream – Ενωμένη
Δεύτερη Γενιά”, τη Δευτέρα 1 Ιού-
νη στο Γκάζι. Το φεστιβάλ οργάνω-
ναν κινήσεις μεταναστών ανάμεσά
τους πολλές με αναφορά στη δεύ-
τερη γενιά.

“Δεν πανηγυρίζουμε” το έθεσε ο
εκπρόσωπος της κίνησης Asante,
“δεν μπορεί η ιθαγένεια να συνδεέ-
ται με τη νομιμότητα των γονέων
και το σχολείο” ήταν η τοποθέτηση
της εκπροσώπου της Ένωσης
Αφρικανών Γυναικών, “δεν μπορεί
να είναι κριτήριο η επιτυχία στις
εξετάσεις” είπε ο εκπρόσωπος του
Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών,
που θύμισε ότι στους αποκλεισμέ-
νους του νομοσχεδίου είναι και οι
αιτούντες άσυλο. Σε κοινή καμπά-
νια με διαδηλώσεις και στη Βουλή
για την απόδοση της ιθαγένειας σε
όσα παιδιά το επιθυμούν χωρίς
αποκλεισμούς κάλεσε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου από την ΚΕΕΡΦΑ,
βάζοντας στην κουβέντα τη διά-
σταση των υποχωρήσεων της κυ-
βέρνησης στις ρατσιστικές αποφά-
σεις του ΣτΕ.

Αντιρατσιστικά
φεστιβάλ

•Στη φυλακή οι Νεοναζί
•Κλείστε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
•Ιθαγένεια για όλα τα παιδιά 
χωρίς αποκλεισμούς

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 18/6, Θεατράκι πλ. ΗΣΑΠ, 7μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/6, πλ. Γαρδένιας, 7μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/6, πλ. Λαού, 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, πλ. Αγίου Λαζάρου,
7μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/6, πλ. Χαλανδρίου,7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/6, πλ. Ελληνικού, 7μμ

Στις 30 Ιούνη, ημέρα που αναμένεται και η ανακοίνωση της

απόφασης, συνεχίζεται στα δικαστήρια του Πειραιά η δί-

κη των βασανιστών του Αιγύπτιου εργάτη Ουαλίντ Τάλεμπ.

Το Νοέμβριο του 2012, ο Ουαλίντ είχε βρεθεί αλυσοδεμέ-

νος σε ένα δέντρο στη Σαλαμίνα, άγρια χτυπημένος και βα-

σανισμένος. Δράστες του εγκλήματος ήταν ο Γ. Σγούρδας,

ιδιοκτήτης του φούρνου στον οποίο ο Ουαλίντ δούλευε εκεί-

νη την περίοδο, ο γιος του ιδιοκτήτη, Σ. Σγούρδας που όπως

αποκαλύφθηκε στη διάρκεια της δίκης είναι χρυσαυγίτης και

δύο φίλοι τους, οι Γ. Ζαχαριάδης και Φ. Ζότος.

Οι κατηγορούμενοι, αφού έκλεψαν χρήματα από τον Ουα-

λίντ, τον απήγαγαν από τον φούρνο και τον μετέφεραν σε

ένα στάβλο, όπου τον έκλεψαν ξανά και τον βασάνιζαν για

μέρες. 

Στη τελευταία δικάσιμο στις 27 Μάη, η εισαγγελέας, παρό-

τι δεν απέδωσε το ρατσιστικό κίνητρο στις εγκληματικές

πράξεις των κατηγορούμενων, πρότεινε χωρίς καμία επιφύ-

λαξη την ενοχή του πρώην εργοδότη του Ουαλίντ για τα κα-

κουργήματα της αρπαγής, της βαριάς σκοπούμενης σωματι-

κής βλάβης και της ληστείας, ενώ εισηγήθηκε την ενοχή και

των άλλων τριών κατηγορουμένων για τα ίδια αδικήματα.

Π
ροσαρμοσμένο στις αποφάσεις του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας, με τις οποίες
είχε παγώσει ο προηγούμενος νόμος για

την ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών (ν.
3838/2010, γνωστός και ως νόμος Ραγκούση),
είναι το νέο σχέδιο νόμου που έδωσε στη δημο-
σιότητα η Αναπληρώτρια υπουργός Μετανα-
στευτικής Πολιτικής Τασία Χριστοδουλοπούλου
και που εισάγεται μέσα στην εβδομάδα στη βου-
λή. Για γραμμή “κατευνασμού των θεσμών” κά-
νει λόγο η Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσι-
σμό και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) στην
αναλυτική ανακοίνωση που κυκλοφόρησε.

Όπως εξηγεί η ΚΕΕΡΦΑ «το νομοσχέδιο που
κατέθεσε η κυβέρνηση υποχωρεί απέναντι στις
πιέσεις και επιχειρεί να κατευνάσει τους “θε-
σμούς”, που στην περίπτωσή μας δεν είναι η
Τρόικα αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας».
Αυτό σημαίνει ότι οι διατάξεις του νέου νόμου
είναι πιο περιοριστικές σε σχέση με τον ν.
3838/2010 με αποτέλεσμα χιλιάδες παιδιά μετα-
ναστών να παραμείνουν αποκλεισμένα από την
ελληνική ιθαγένεια.

Συγκεριμένα, το νέο νομοσχέδιο προβλέπει
πως δικαίωμα ιθαγένειας θεμελιώνουν παιδιά
που γεννήθηκαν στην Ελλάδα από νόμιμους γο-
νείς κατά την υποβολή της αίτησης (με τον ένα
γονέα να κατέχει κάρτα επί μακρόν διαμένον-
τος, δεκαετούς νόμιμης διαμονής, κλπ), με την
προϋπόθεση να ενεγράφησαν στην Α' Δημοτι-
κού. Επίσης, παιδιά που ολοκλήρωσαν επιτυχώς
εννέα χρόνια φοίτησης, ή έξι χρόνια στη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση (δηλαδή από την Α' Γυ-
μνασίου μέχρι την Γ' Λυκείου) ή παιδιά που έλα-
βαν δίπλωμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αφού
είχαν ολοκληρώσει επιτυχώς της δευτεροβάθμια
(απολυτήριο Λυκείου).

Η ουσία της υποχώρησης ξεκινά, σύμφωνα με
την ΚΕΡΡΦΑ, από την αιτιολογική έκθεση του
νομοσχεδίου: «Ο νομοθέτης αποδέχεται ολοκλη-
ρωτικά την λαθεμένη εκτίμηση της πλειοψηφίας

του Συμβουλίου της Επικρατείας (έτσι όπως εκ-
φράστηκε στην με αριθμό 460/2013 απόφαση
της Ολομέλειάς του) ότι: α. η ελληνική πολιτική
κοινότητα ισοδυναμεί με το ελληνικό έθνος και
κατά συνέπεια β. το δικαίωμα της ιθαγένειας αν-
τιστοιχεί στη διαμόρφωση ελληνικής εθνικής
ταυτότητας... δεν υπάρχει τίποτα το “αυτονόη-
το” σε αυτές τις παραδοχές της Αιτιολογικής
Έκθεσης. Σε αντίθεση με την εθνοκεντρική αντί-
ληψη της Δεξιάς για την ιθαγένεια, υπήρχε και
υπάρχει η ριζωμένη δημοκρατική αντίληψη ότι
ιθαγένεια σημαίνει υπηκοότητα και πολιτικά δι-
καιώματα, χωρίς την εξαναγκαστική προσπάθεια
της “ενσωμάτωσης σε μια εθνική συλλογικότη-
τα”. Ο ελληνικός λαός, δηλαδή η ελληνική πολι-
τική κοινότητα, δεν είναι ταυτόσημος με το ελ-
ληνικό έθνος, αλλά συγκροτείται από πολίτες
που μπορούν να έχουν διαφορετική εθνική συ-
νείδηση και παρ' όλα αυτά διαθέτουν “γνήσιο
δεσμό” με το ελληνικό κράτος, συναποτελώντας
την ελληνική κοινωνία. Η ιθαγένεια δεν είναι τί-
ποτα άλλο παρά η τυπική αναγνώριση αυτού
του νομικού δεσμού ανάμεσα στον πολιτογρα-
φούμενο πολίτη – ανεξαρτήτως εθνικότητας –
και το εκάστοτε κράτος».

Ψήφος

Η αποδοχή της απόφασης του ΣτΕ που συγ-
χέει την ιθαγένεια με την εθνική ταυτότητα έχει
τις συνέπειές της στο νέο νομοσχέδιο. Οι κυριό-
τερες είναι σύμφωνα με την ΚΕΕΡΦΑ ότι πρώ-
τον, εγκαταλείπει την ψήφο των μεταναστών
στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές που
προέβλεπε ο νόμος Ραγκούση.

Δεύτερον, ότι υιοθετεί την λογική ότι μόνον οι
“άριστοι” αλλοδαποί μαθητές έχουν δικαίωμα
στην ιθαγένεια. Έτσι, ενώ στον νόμο Ραγκούση
η επιτυχής φοίτηση σε έξι τάξεις (οποιεσδήπο-
τε) του ελληνικού σχολείου προσέφερε τη δυνα-
τότητα αίτησης ιθαγένειας αλλοδαπού τέκνου
νόμιμων γονέων, στο νέο νομοσχέδιο η επιτυχής

φοίτηση νομίμως και μονίμως διαμένοντος αλλο-
δαπού πρέπει να είναι είτε εννεατής, είτε εξαε-
τής όσον αφορά τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
είτε να συνοδεύεται από τίτλο ΑΕΙ-ΤΕΙ και απο-
λυτήριο Λυκείου.

Τρίτον, ότι η προϋπόθεση εγγραφής στην Α'
Δημοτικού σημαίνει ότι η απαιτούμενη μονιμότη-
τα και νομιμότητα του ενός γονέα φτάνει μέχρι
και τα 11 χρόνια (5 πριν τη γέννηση και 6 μέχρι
την εγγραφή στο Δημοτικό), ενώ η νομιμότητα
του άλλου γονέα πρέπει να αποδεικνύεται κατά
την υποβολή της αίτησης. Αντίθετα, στο νόμο
Ραγκούση, η γέννηση τέκνου απο νόμιμους – για
μια πενταετία – γονείς αρκούσε για τη θεμελίω-
ση του δικαιώματος της ιθαγένειας. 

Τέταρτον, ότι η απαίτηση νομιμότητας και των
δύο γονέων σημαίνει ότι η διάταξη καλύπτει μό-
νον τα παιδιά των παλιών μεταναστών που
έχουν νομιμοποιηθεί και που διατηρούν τη νομι-
μότητά τους, αφού η τελευταία διαδικασία νομι-
μοποίησης έλαβε χώρα το 2005. Το αποτέλεσμα
είναι μια νέα γενιά παιδιών που δεν θα μπορούν
να αιτηθούν την ιθαγένεια, έστω και αν γεννήθη-
καν στην Ελλάδα.

Τελικά, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αντί να απευθυν-
θεί στη βούληση της δεδομένης κοινοβουλευτι-
κής πλειοψηφίας, κάνει ρυθμιστή της απόδοσης
ιθαγένειας το ΣτΕ, ένα ανεξέλεγκτο, αντιδραστι-
κό, ρατσιστικό στην πλειοψηφία του και μη δημο-
κρατικά νομιμοποιημένο δικαστικό σώμα, το
οποίο είχε ακολουθήσει την υστερική ρατσιστική
εκστρατεία της Δεξιάς και των φασιστών τα προ-
ηγούμενα χρόνια. «Η υποχώρηση στις απαιτή-
σεις του βαθέος κράτους ανοίγει την όρεξη της
πλειοψηφίας του ΣτΕ να επιβάλει την αντιδραστι-
κή της τοποθέτηση, όπως καταγράφτηκε στην
460/2013, στο σύνολό της. Πρόκειται δε για μια
πρόβα τζενεράλε αναγνώρισης της παράνομης
πρακτικής της πλειοψηφίας του ΣτΕ να υφαρπά-
ζει τη νομοθετική εξουσία από τα χέρια της Βου-
λής», καταλήγει η ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ.

Ιθαγένεια για ΟΛΑ τα παιδιά

ΚΕΕΡΦΑ
Ανοιχτές 
εκδηλώσεις

Δικαιοσύνη 
για τον Ουαλίντ

Ενωμένη 
δεύτερη γενιά

ΚΕΕΡΦΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 Ιούνη: Ανοιχτή συνέλευση
ΕΔΟΘ (Πρ. Κορομηλά 51), 7μμ

8 Ιούνη: Κινητοποίηση στη δίκη
του Χρήστου Μπακαλάκη στα Γιαν-
νιτσά μετά από μήνυση των επικε-
φαλής της Χ.Α. Πέλλας

12-13 Ιούνη: Αντιρατσιστικό-Αντι-
φασιστικό διήμερο Τούμπας

14 Ιούνη: Εκδήλωση των "Αναιρέ-
σεων" για δίκη-καταδίκη της Χ.Α.,
με τον δικηγόρο της πολιτικής
αγωγής Θανάση Καμπαγιάννη

15 Ιούνη: Εκδήλωση της Εναλλα-
κτικής Πρωτοβουλίας Δικηγόρων
για τη δίκη της Χ.Α. με τον δικηγό-
ρο της πολιτικής αγωγής Κώστα
Παπαδάκη

19-20 Ιούνη: 4ο φεστιβάλ Υπερη-
φάνειας (Pride) Θεσσαλονίκης

3-4-5 Ιούλη: Αντιρατσιστικό Φεστι-
βάλ Θεσσαλονίκης
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σελ.10-11 εργατικη αλληλεγγυη 70 χρόνια από την τελευταία μάχη του

Σ
ήμερα έχουμε ένα θέμα ιστορικό. Έχου-
με να μιλήσουμε για τη ζωή και το θάνα-
το του Άρη Βελουχιώτη, του αρχικαπετά-

νιου του ΕΛΑΣ. Είναι μια ιστορία ηρωϊκή και
πένθιμη, αλλά την ξεχνάνε γιατί συνήθως δί-
νουν πολλή σημασία στις μάχες που δόθηκαν.
Δεν δίνουν σημασία και θα δώσουμε εμείς τώ-
ρα στο τι οργανώθηκε σε εκείνη την Ελεύθερη
Ελλάδα. Ότι όταν το Φεβρουάριο του 1945
υπογράψανε την παράδοση των όπλων, δεν
ήταν των όπλων μόνο, παραδώσανε ένα ολό-
κληρο κράτος, όπως θα δούμε παρακάτω. 

Ο Άρης Βελουχιώτης αποτελεί μια εξέχουσα
φυσιογνωμία, η οποία όχι μόνο αποδέχτηκε αλ-
λά προώθησε αυτή τη λαϊκή δημοκρατία πάνω
στα βουνά. Μερικά βιογραφικά του στοιχεία
για αρχή. Γεννήθηκε στη Λαμία το 1905 και πέ-
θανε τραγικά, όπως θα δούμε στο τέλος, το
1945. Μόλις 40 χρονών. Για τα σημερινά δεδο-
μένα πολύ νέος. Αλλά είχε μια πολύ γεμάτη
ζωή, δοσμένη στον αγώνα. Από νεαρός εντάσ-
σεται στο κίνημα και μάλιστα περνάει από μερι-
κά μαθήματα του Αρχειομαρξισμού τα πρώτα
χρόνια. Μετά γίνεται επαγγελματικό στέλεχος
του Κομμουνιστικού Κόμματος. Ο Άρης ήταν
σπουδασμένος στην Αβερώφεια Γεωργική Σχο-
λή της Λάρισας. Δεν είχε πολλές ευκαιρίες να
εργαστεί στο επάγγελμά του αφού συνέχεια
ήταν σε καταδίωξη. Μπαίνει φυλακή το 1929,
μετά το 1931-33 εξορία στη Γαύδο, το 1937
συλλαμβάνεται, το ’38 πάλι συλλαμβάνεται για-
τί δραπετεύει συνέχεια, ήταν τέσσερα χρόνια
φυλακή στην Αίγινα, στην Κέρκυρα και τα μέσα
του ’39 αποφυλακίζεται. Αποφυλακίζεται λίγο
πριν την έναρξη του πολέμου και, όπως ο ίδιος
ισχυρίζεται, αποφυλακίστηκε κατ’ εντολή του
Ζαχαριάδη. Δηλαδή ο Ζαχαριάδης έδωσε εντο-
λή να βγει για να βοηθήσει στην οργάνωση του
παράνομου κόμματος. 

Αντίσταση

Το 1940 έχουμε την κήρυξη του πολέμου,
τον Οκτώβριο. Στρατεύεται ο Άρης Βελουχιώ-
της, ο Θανάσης Κλάρας δηλαδή. Υφίσταται
όλη την ιστορία του πολέμου, από τη νίκη μέ-
χρι την ήττα και όταν η Ελλάδα πέφτει και κα-
τέχεται από τις ιταλικές και τις γερμανικές δυ-
νάμεις, ο Άρης Βελουχιώτης είναι εκείνος που
από τις πρώτες μέρες σκέφτεται την αντίστα-
ση. 

Η πρώτη του συγκέντρωση που σημειώνεται
είναι με μερικούς συντρόφους του πριν οργα-
νωθεί καλά-καλά το Κομμουνιστικό Κόμμα. Μα-
ζεύει μερικούς συντρόφους στην Καισαριανή
για να συζητήσουνε πως θα αντισταθούνε. Από
την αρχή έχει στο μυαλό του όχι μόνο την Αντί-
σταση των πόλεων όπως σχεδίαζε το Κομμου-
νιστικό Κόμμα, αλλά το ανέβασμα στο βουνό
και τη συνέχιση μιας παράδοσης αντάρτικης
που ήταν πάντα ζωντανή στην Ελλάδα. Ανεβαί-
νει στη Λαμία που ήταν η πατρίδα του, εκεί γύ-
ρω μαζεύει μια ομάδα. Να σημειώσουμε χωρίς
την εντολή του κόμματος, από πρωτοβουλία δι-
κιά του δηλαδή. Μαζεύει μια ομάδα στη Στερεά
και στις 25 Μαΐου του 1942, η ομάδα αυτή κα-
λώς ή κακώς εφοδιασμένη ανεβαίνει στα βου-
νά. Ο ίδιος εγκαταλείπει το όνομα Θανάσης
Κλάρας και παίρνει το Άρης το πολεμικό και το

Βελουχιώτης από την κορυφή του Βελουχιού,
ένα μεγάλο βουνό που υπάρχει στη Στερεά Ελ-
λάδα. 

Στις 7 Ιουνίου δίνουν την πρώτη μάχη με
τους Ιταλούς και χωροφύλακες στη Δομνίτσα.
Τότε αρχίζει να αναπτύσσεται και η οργάνωση
και το πρώτο καθήκον είναι να καθαριστεί η πε-
ριοχή από τη Χωροφυλακή που υπάρχει ακόμα
στα χωριά. Η χωροφυλακή είναι η αστυνομία
της υπαίθρου, η οποία βέβαια έβγαινε από το
μεταξικό καθεστώς και δεν ήταν ούτε αριστερή
ούτε πρόσφορη για έναν αγώνα. 

Από κει και πέρα έχουμε πολλές μάχες με
τους Ιταλούς, έχουμε την ανατίναξη του Γορ-
γοπόταμου, τις μάχες στη Δεσφίνα. Όμως,
όπως σας είπα, η ηγεσία του Κομμουνιστικού
Κόμματος διαφωνεί με αυτά τα πράγματα. Δεν
καταλαβαίνει τι είναι ο αντάρτικος αγώνας. 

Δεν μπορεί να συνδυάσει ένα διπλό αγώνα,
των πόλεων και του βουνού. Παρόλο που είναι
επικίνδυνο, αναγκάζουν τον Άρη Βελουχιώτη
να κατέβει στην Αθήνα να δώσει λογαριασμό
για τις δραστηριότητές του στα βουνά, οι οποί-
ες είναι εκτός κομματικής γραμμής. Ο Άρης ο
Βελουχιώτης κατεβαίνει με κίνδυνο βέβαια της
ζωής του μεταμφιεσμένος σε παπά, κάθεται
μερικές μέρες στην Αθήνα, ακούει το πολιτικό
γραφείο. Όμως, έχουνε αρχίσει και υπάρχουνε
στην ηγεσία και άνθρωποι, όπως ο Τζίμας, οι
οποίοι εγκρίνουν αυτή την πολιτική του Άρη και
πιέζουνε το πολιτικό γραφείο να αποδεχτεί και
να δει τι θα γίνει στη συνέχεια με το αντάρτικο
κίνημα. 

Το αντάρτικο κίνημα εν τω μεταξύ απλώνε-
ται. Δεν είναι πια μόνος του ο Άρης Βελουχιώ-
της, πάρα πολλοί έρχονται να προσχωρήσουν
κοντά του. Ακόμα και αξιωματικοί του παλιού
στρατού. Οργανώνονται σε αρχηγεία και το
1943 κάνουν το κεντρικό αρχηγείο στη Στερεά
Ελλάδα που είναι και αρχηγείο του αντάρτικου
όλης της Ελλάδας γιατί αυτό που έγινε στη
Στερεά και η γραμμή του Άρη μεταδίδεται σε

όλες τις επαρχίες όπου αναπτύσσονται όλες οι
αντάρτικες ομάδες. 

Όμως εκεί γίνεται και μια άλλη μεγάλη αλλα-
γή πάνω στα βουνά. Μια κοινωνική αλλαγή. Κι
αυτό είναι το πιο σπουδαίο στη δράση του Βε-
λουχιώτη, ο οποίος το κατάλαβε, το υποστήρι-
ξε και το άπλωσε. Για αυτό δεν θα πούμε τόσα
πολλά για τις ηρωικές μάχες, αλλά θα πούμε
περισσότερα για το τι έγινε σε αυτό το χώρο,
εκεί πάνω. Ένα πρώτο πράγμα που έγινε ήταν
στην επαρχία Ορμηρίων του Καρπενησίου το
1942 μια ομάδα από παλιούς κομμουνιστές και
συμπαθούντες γράφουν τον Κώδικα της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης. Είναι ένα μνημείο όχι μόνο
της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της ελληνι-
κής νομοθεσίας, το οποίο δεν απεδέχθη κανέ-
νας άλλος τότε γιατί ήταν τόσο πρωτοποριακό. 

Πρωτοποριακό

Πρώτο και κύριο είναι ότι σώμα του χωριού
γίνεται η συνέλευση. Στη συνέλευση συμμετέ-
χουν άντρες και γυναίκες άνω των 18 ετών.
Ψηφίζουνε όλοι, για πρώτη φορά εφαρμόζεται
η ψήφος των γυναικών και για πρώτη φορά
εφαρμόζεται η ψήφος από τα 18 έτη. Το παρα-
μύθι που το δέχτηκε μετά και η αριστερά είναι
ότι οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φορά το
1952. Είναι ένα παραμύθι για να δείξει ότι ήταν
ένας αστικός νόμος. Το 1942 ψήφισαν οι γυναί-
κες και το σπουδαιότερο είναι, όπως θα δούμε
παρακάτω, ότι έλαβαν μέρος στην αντίσταση. 

Για πρώτη φορά ξυπνάνε. Μέχρι τότε, σε ένα
βαθμό, η γυναίκα ήταν υποζύγιο του άντρα.
Όσον αφορά τις σχέσεις της νεολαίας, όπως
θα χετε ακούσει και από τους παππουδογιαγιά-
δες σας, όλα άλλαξαν. Οι κοπέλες μέχρι τότε
δεν κυκλοφορούσαν ελεύθερες. Μέχρι να παν-
τρευτούν έπρεπε να είναι συμμαζεμένες, να εί-
ναι μέσα στην πειθαρχία του σπιτιού. Ο Κώδι-
κας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τους δίνει αυ-
τό το ελεύθερο και είναι καταπληκτικό τι πετυ-
χαίνει μια επανάσταση. Μέσα σε ελάχιστο χρο-

νικό διάστημα μια χώρα ολόκληρη ανατρέπε-
ται, τα κορίτσια και τα αγόρια μπορούν να ναι
μαζί, να κάνουν παρέα, τα βράδια να κατεβαί-
νουν στις πλατείες να τραγουδάνε, οι γυναίκες
να κυκλοφορούν. Βέβαια, αυτό είχε και προ-
ϋπόθεση την ασφάλεια των βουνών. 

Αν διαβάσουμε στις παλιές ιστορίες, θα ξέ-
ρουμε ότι μέχρι τότε δεν υπήρχε ασφάλεια στα
βουνά. Διάφοροι ληστοσυμμορίτες λυμαινόν-
τουσαν την ύπαιθρο. Οι γυναίκες δεν μπορού-
σαν να κυκλοφορούν ελεύθερα στα βουνά, ού-
τε να πάνε να δούνε τα κοπάδια τους στο τέ-
λος-τέλος. 

Μετά την κυκλοφορία του Κώδικα της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης, ήταν αυτονόητο ότι δημι-
ουργήθηκε και η Λαϊκή Πολιτοφυλακή. Το κάθε
χωριό βγάζει τη δική του δύναμη εξουσίας, η
οποία είναι υποχρεωμένη να εφαρμόζει τις
αποφάσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Στα
βουνά υπάρχει πλέον πλήρης ασφάλεια. Μπο-
ρούν να κυκλοφορούν και άντρες και γυναίκες,
μέρα νύχτα, χωρίς να τολμάει κανείς να κάνει
κάτι κακό. 

Και αυτό γιατί; Υπήρχαν και τα Λαϊκά Δικα-
στήρια. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είχε το δικαίω-
μα και ψήφισε τα Λαϊκά Δικαστήρια. Δηλαδή το
χωριό ανάλογα με τον πληθυσμό του διάλεγε
μια τριμελή ή πενταμελή επιτροπή, συνήθως
τους πιο γέρους, τους πιο σώφρονες αυτούς
που τους είχαν εμπιστοσύνη να λύνουν όλα τα
αστικά παλιά προβλήματα, τις κτηματικές υπο-
θέσεις, ακόμα και τις οικογενειακές, εκείνα που
παιδευότανε η αγροτική Ελλάδα όλα της τα
χρόνια, τρώγανε τα λεφτά τους να κατέβουν
στις πόλεις για τα δικαστήρια, να βρούνε μάρ-
τυρες, δικηγόρο να πληρώσουν κτλ. 

Επανάσταση

Όλα αυτά λύθηκαν μέσα σε μερικούς μήνες
κι αυτή είναι η δύναμη της επανάστασης, αυτό
μας μένει στο μυαλό. Ότι σε μια επανάσταση
οι ώρες είναι εβδομάδες, οι βδομάδες είναι μή-

νες και οι μήνες είναι χρόνια. Προχωράει τόσο
γρήγορα η ιστορία. 

Η απόφαση αυτή για την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση επιβεβαιώνεται με διαταγή του αρχηγείου,
γίνεται Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το
όνομα Ποσειδών. Ο Άρης ο Βελουχιώτης αμέ-
σως καταλαβαίνει τη σπουδαιότητα αυτής της
απόφασης αφού στο αρχηγείο έρχονται αυτά
τα κείμενα και μαθαίνεται η εφαρμογή της αυ-
τοδιοίκησης που γίνεται. Για να την κάνει πιο
σημαντική την κάνει διαταγή του αρχηγείου
Ρούμελης και μετά διαταγή του αρχηγείου των
ανταρτών όλης της Ελλάδας. Όπως σας είπα,
μετά την αυτοδιοίκηση έχουμε τη Λαϊκή Πολι-
τοφυλακή, έχουμε τη Λαϊκή Δικαιοσύνη, έχου-
με τα Λαϊκά Δικαστήρια. Τα Λαϊκά Δικαστήρια
δεν ήταν το ίδιο με τα ανταρτοδικεία, άλλο
πράγμα ήταν τα ανταρτοδικεία, είναι όπως τα
στρατοδικεία. 

Άλλο ένα πράγμα παρόλη την έλλειψη μέσων
που υπήρχε τότε ήταν οι τηλεπικοινωνίες. Πά-
νω στην Ελεύθερη Ελλάδα, η οποία πια κατα-
λάμβανε μια έκταση μεγάλη στην Κεντρική Ελ-
λάδα, δηλαδή στη Στερεά και ένα μέρος της
Θεσσαλίας, της Ηπείρου και από κει και πέρα
επεκτείνεται στη Μακεδονία. Όχι μόνο δεν
υπάρχει πια χωροφυλακή, αλλά και οι δυνάμεις
κατοχής αν θέλανε να ανέβουνε έπρεπε να
συγκεντρώσουνε μεγάλες δυνάμεις, τανκς, τε-
θωρακισμένα, για να ανέβουν επάνω στα βου-
νά. Δημιουργείται δηλαδή ένα κράτος εκεί πά-
νω. 

Προπολεμικά οι τηλεπικοινωνίες ήταν πολύ

ελαττωματικές. Σε μερικά χωριά υπήρχαν τηλε-
φωνικοί σταθμοί, με το χέρι να δουλεύουν, τε-
χνικοί ανέβηκαν επάνω και ό, τι μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν το έκαναν. Χρησιμοποίησαν
ακόμα και συρματοπλέγματα, με το κάθε χωριό
να έχει την τηλεπικοινωνία του. Δεν υπήρχε κα-
νένας συνοικισμός απομονωμένος. Αυτό είχε
και μιαν άλλη σημασία για την άμυνα της πε-
ριοχής. Δηλαδή, οι βοσκοί που ήταν γύρω-γύ-
ρω στα βουνά πάντα, όταν έβλεπαν να ανεβαί-
νει μια δύναμη εχθρική με τα σφυρίγματα που
είχαν αυτοί σαν γλώσσα, είχαν μια γλώσσα
σφυριγμάτων, μεταδίδανε το μήνυμα στο χω-
ριό, στη Λαϊκή Επιτροπή, ότι ανεβαίνει δύναμη
εκατό ανδρών, οπλισμένοι, είναι Ιταλοί, είναι
Γερμανοί, είναι Έλληνες, είναι οτιδήποτε. 

Το χωριό προετοιμαζόταν. Ξέρανε ότι θα
τους κάψουνε. Πρώτα-πρώτα φεύγανε τα κο-
πάδια και μαζί τους οι γυναίκες, οι ανάπηροι, οι
γέροι. Ο τοπικός ΕΛΑΣ περίμενε ακόμα, όταν
τους βλέπανε να ανεβαίνουν αποσυρότανε
αφού αν ήταν 15-20 άνθρωποι και οι άλλοι ήταν
100 δεν έμεναν να δώσουν τέτοια μάχη, έμενε
μόνο ο τηλεφωνητής. Ο τηλεφωνητής πάνω
στην Εκκλησία παρακολουθούσε μέχρι τελευ-
ταία στιγμή, όταν μπαίνανε στα πρώτα σπίτια
του χωριού έκοβε το σύρμα, έπαιρνε την τηλε-
φωνική συσκευή και έφευγε τελευταίος αυτός
από το χωριό. Έτσι, λειτουργούσαν οι τηλεπι-

κοινωνίες. 

Αλλά στην Ελεύθερη αυτή Ελλάδα με δύο
λόγια με την ευκαιρία αυτή οργανώθηκαν πάρα
πολλά πράγματα. Κατ’ αρχήν, δούλεψε η παι-

δεία. Δεν σταματήσανε τα σχολεία. Δουλέψανε
οι εκκλησίες. Δουλέψανε όποιοι μπορούσανε
να είναι δάσκαλοι. Άλλοι ήτανε δάσκαλοι από
τους παλιούς που ήταν πάρα πολλοί αυτοί που
μείνανε απάνω και δάσκαλοι σε πρόχειρα διδα-
σκαλία. Ανέβηκαν και προσωπικότητες της παι-
δείας, όπως ήταν ο Παπαμαύρος, ο οποίος
έγραψε και ειδικό βιβλίο για την εκπαίδευση
του δημοτικού σχολείου στα αντάρτικα (χω-
ριά). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση φρόντισε για τα
δημόσια έργα, την προστασία, έβγαλε ακόμα
και νόμισμα και γραμματόσημα. 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Ελεύθερη Ελλάδα
που γεννήθηκε επάνω, άνοιγε μια προοπτική.
Τεράστια προοπτική. Συνδυαζόμενη με την ερ-
γατική εξουσία που είχε αρχίσει να υπάρχει
στις πόλεις, δηλαδή μέσω των συνεταιρισμών,
των συνδικάτων, των Λαϊκών Επιτροπών που
υπήρχαν στις γειτονιές, ήταν ένας απόλυτος
συνδυασμός που καθόριζε και ποιο θα ήταν το
καθεστώς της Ελλάδας μετά την απελευθέρω-
ση. Ότι θα είναι μια Λαϊκή Δημοκρατία. Δεν
ήταν απομονωμένος ο αγώνας των πόλεων από
τον αγώνα των βουνών και των βουνών από
των πόλεων. Η επικοινωνία ήταν πάρα πολύ με-
γάλη, σε αυτό φροντίσανε οι σιδηροδρομικοί,
οι οποίοι κρατήσανε αυτή την επαφή. Μεταφέ-
ρανε ακόμα και τα παράνομα πρόσωπα πάνω
όπου ήθελαν να ανεβούν για την ΠΕΕΑ, για την
προσωρινή Επιτροπή Απελευθέρωσης. Όλα
δείχνανε ότι προχωράμε για μια Ελλάδα Λαϊκής
Δημοκρατίας, σοσιαλιστική αν θέλετε. 

Προδοσία

Έτσι, γίνεται ακόμα μεγαλύτερο το σφάλμα
και η εγκατάλειψη από την ηγεσία. Η ηγεσία
του Κομμουνιστικού Κόμματος, όπως ίσως ξέ-
ρετε από άλλες ομιλίες, είχε κάνει ήδη τους
συμβιβασμούς της με την κυβέρνηση του εξω-
τερικού και στο τέλος καταλήξανε στο Εθνικό
Συμβούλιο του Λιβάνου, μια παρωδία συνδιά-
σκεψης, την οποία αποδέχτηκε και η αριστερά
και μπήκανε με έξι υπουργούς και υφυπουρ-
γούς στην κυβέρνηση Παπανδρέου που οργα-
νώθηκε στο εξωτερικό για να παραλάβουν την
Ελλάδα. 

Θανατερή περίπτωση βέβαια, την οποία η
άκρα αριστερά τότε, οι τροτσκιστές και άλλοι,
καταδικάσαμε και μάλιστα με ένα άρθρο στην
Κόκκινη Σημαία «Η προδοσία του Λιβάνου» από
τον Ιούνη του 1944. Για αυτό υπέστη και τις
διώξεις από τους σταλινικούς, πολλοί σκοτω-
θήκανε, πολλοί δεν ζήσανε, δεν είδανε το τέ-
λος του πολέμου. Αλλά ήταν πάρα πολύ λίγοι
για να αλλάξουνε την πορεία των πραγμάτων. 

Η δύναμη που έμενε για την αλλαγή ήτανε το
αντάρτικο, δηλαδή ο Άρης ο Βελουχιώτης με
τους καπεταναίους είδαν αυτή την προδοσία.
Γίνανε και συνελεύσεις, οι οποίες την καταδι-
κάσανε και στις 17 Νοεμβρίου όταν έχει απε-
λευθερωθεί η Νότια Ελλάδα κάνανε τη Συνδιά-
σκεψη της Λαμίας και είχαν αποφασίσει μάλι-
στα να κατέβουνε να ελευθερώσουνε και την
Αθήνα, στην οποία οι Άγγλοι δεν είχαν επιτρέ-
ψει στις δυνάμεις αντίστασης να μπούνε μέσα
και να παρελάσουν. Το πολιτικό γραφείο τους
τα απέκλεισε όλα αυτά. Δεν θα κατεβούνε κα-
θόλου από τα βουνά. Έτσι, ήταν προδιαγε-

γραμμένο για όσους το καταλαβαίνανε, και αυ-
τοί ήταν η άκρα αριστερά, ότι αυτό το όνειρο
της Λαϊκής Ελλάδας μάλλον θα σβήσει ξεπου-
λημένο από μια «ευρύτερη πολιτική», όπως την
έλεγε το Κομμουνιστικό Κόμμα, για να μην γίνει
εκείνη τη στιγμή η Λαϊκή Ελλάδα που ήτανε
ήδη δημιουργημένη. Έτσι, όπως σας είπα και
προηγουμένως, όταν στη Συμφωνία της Βάρκι-
ζας υπογράφουν την παράδοση των όπλων του
ΕΛΑΣ, υπογράφουν την παράδοση ενός ολό-
κληρου κράτους. Και την παράδοση βέβαια
των ανταρτών. 

Ο Άρης ο Βελουχιώτης που ήταν το νούμερο
ένα μισητός από τη δεξιά ήταν αδύνατο να
υποταχτεί σε αυτό το πράγμα. Παρόλο που
υπάκουσε στο κόμμα, έμεινε απάνω στα βουνά
με μια μικρή ομάδα για να μπορέσει να συνεχί-
σει τον αγώνα ή τουλάχιστον να πάνε στο εξω-
τερικό και να περιμένουνε μια καλύτερη περί-
πτωση διότι ήξερε, όπως ήξερε και η αριστερά,
ότι θα επακολουθήσει μια άγρια τρομοκρατία
όχι της δεξιάς απλώς, της αλητείας. Διότι τα
Τάγματα Ασφαλείας και οι δοσίλογοι ήτανε ένα
μείγμα αλητείας, απάτης, κλεφτών και ληστών.
Μετά παρόλο που υπήρχε αργότερα η εθνικό-
φρωνη κυβέρνηση, στην ουσία αυτοί κυριαρ-
χούσανε. Είχαν εξοπλισμό δικό τους, πήραν
τον εξοπλισμό του ΕΛΑΣ και τρομοκρατούσαν
μετά τα χωριά. Ξαναγύρισε δηλαδή η σκοτεινιά
στα χωριά. 

Ο Άρης ο Βελουχιώτης δεν ήταν δυνατό να
υποταχτεί. Το κόμμα του υπόσχεται ότι θα του
δώσει χαρτιά να περάσει στην Αλβανία και από
κει στη Γιουγκοσλαβία που ’   χαν γίνει ήδη Λαϊ-
κές Δημοκρατίες. Τελικά, δεν του δίνουνε τίπο-
τα, γυρίζει πίσω. Κάποια στιγμή τον περικυκλώ-
νουν. Έχει μείνει μόνος του με τον Τζαβέλα, η
άλλη ομάδα έχει απομακρυνθεί και ή του ρίξα-
νε την χειροβομβίδα ή αυτοκτόνησε με την χει-
ροβομβίδα. Αυτό δεν έχει διευκρινιστεί ποτέ. Ο
Άρης σε μια ρεματιά μαζί με τον Τζαβέλα πε-
θαίνουνε. Η αγριάδα της αλητείας είναι τέτοια
ώστε τους κόβουν τα κεφάλια και πάνε και τα
κρεμάνε στους φανοστάτες των Τρικάλων.
Έτσι, στα σαράντα του χρόνια τελειώνει ηρωι-
κά και πένθιμα η ζωή του μεγάλου καπετάνιου
του Άρη του Βελουχιώτη, ο οποίος θα μας μεί-
νει σαν ένα παράδειγμα αγωνιστικότητας, ευ-
στροφίας πνεύματος, ανοχής, ένας άνθρωπος
που με την ομάδα του, γιατί δεν ήταν μόνος,
οργάνωσαν ένα ολόκληρο κράτος που έζησε
δύο τρία χρόνια μέχρι το τέλος της Κατοχής.
Ήταν μια Λαϊκή Δημοκρατία της Ελλάδας γιατί
δεν ήταν μόνο ένα αντάρτικο όπως σας είπα,
ήταν ένα ολόκληρο κράτος που λειτουργούσε
σε Παιδεία, Ασφάλεια, σχέσεις, τα πάντα. 

Τελειώνοντας εδώ θα θελα να σας πω κάτι,
λίγο συναισθηματικό αν θέλετε. Επειδή τον ξε-
χνάμε τον Άρη τον Βελουχιώτη. Όσοι κατεβαί-
νουν από τη Βόρεια Ελλάδα ή όσοι ανεβαίνουν
από νότια προς τα βόρεια, ας κάνουν μια στά-
ση στη Λαμία. Να αφήσουνε δύο λουλούδια
στο Άγαλμα του Άρη του Βελουχιώτη που βρί-
σκεται εκεί. Θα είναι ένας φόρος τιμής ότι δεν
τον ξεχάσαμε.

Η εισήγηση του Δ. Λιβιεράτου 
στη συζήτηση “Η τελευταία μάχη 

του Άρη Βελουχιώτη” στο Μαρξισμό 2015

Ο Δημήτρης Λιβιεράτος μιλάει για τον Άρη Βελουχιώτη

Στιγμιότυπο από τη συζήτηση στο Μαρξισμό 2015

Ο Άρης Βελουχιώτης εκφωνεί τον περίφημο 
λόγο του στη Λαμία, Οκτώβρης 1944

Επιμέλεια: Νεκτάριος Δαργάκης
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Ε
ίναι σχεδόν 7 χρόνια από τότε
που κατέρρευσαν οι μεγάλες
αμερικανικές τράπεζες. Την

κατάρρευση αυτή ακολούθησε μια
βαθιά ύφεση στην οικονομία. Αυτή
είναι και η απαρχή της ελληνικής
κρίσης, η αφετηρία της βρίσκεται
στην παγκόσμια οικονομική κρίση. 

Ο καπιταλισμός είναι ένας τρόπος
παραγωγής, ο οποίος λειτουργεί μό-
νο όταν υπάρχει κέρδος. Το ζήτημα
της αύξησης της κερδοφορίας είναι
κρίσιμο για την ανάπτυξη του καπι-
ταλισμού. Η μαρξιστική ανάλυση για
την οικονομία λέει ότι υπάρχουν κυ-
κλικές κρίσεις στον καπιταλισμό κά-
θε 8 ή 9 χρόνια. Κάποιες από αυτές
είναι βαθιές, σαν και αυτή που περ-
νάμε σήμερα, η οποία θυμίζει την
κρίση του ’30,  από τις οποίες το σύ-
στημα δεν μπορεί να ανακάμψει.

Η μαρξιστική ανάλυση για την κρί-
ση, ασχολείται με το τι συμβαίνει με
την κερδοφορία, στις μεγάλες οικο-
νομίες τους πλανήτη. Ο Μαρξ επι-
χειρηματολογεί ότι υπάρχει μια αντί-
φαση στον καπιταλισμό που είναι
άλυτη. Οι καπιταλιστές προσπαθούν
να αυξήσουν την κερδοφορία, από
τη μια μεριά μειώνοντας τα μεροκά-
ματα και από την άλλη αντικαθι-
στώντας την ανθρώπινη εργασία με
μηχανές στην παραγωγική διαδικα-
σία. Ο Μαρξ λέει ότι το αποτέλεσμα
αυτής της διαδικασίας είναι το αντί-
θετο από αυτό που θέλουν οι καπι-
ταλιστές, αντί να αυξάνει την κερδο-
φορία την μειώνει. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα την δημιουργία ανοδι-
κών και πτωτικών φάσεων στην οικο-
νομία. Η διαδικασία αυτή όμως έχει
ημερομηνία λήξης, τελικά η κερδο-
φορία πέφτει τόσο πολύ που δεν
μπορεί να λειτουργήσει πια το σύ-
στημα.

Στοιχεία

Σε μια μελέτη για το ποσοστό κέρ-
δους σε 14 αναπτυγμένες χώρες με
(Γράφ. 1) στοιχεία που ξεκινάνε από
το 1850, παρατηρούμε μια διαρκή
πτώση της κερδοφορίας του κεφα-
λαίου σε αυτές τις μεγάλες οικονο-
μίες. Δεν πρόκειται για μια ευθεία
γραμμή, προφανώς υπάρχουν και
περίοδοι που η κερδοφορία αυξάνει.
Υπάρχουν και «υγιείς» περίοδοι για
τον καπιταλισμό. Αλλά όσο περνάει
ο καιρός τόσο πιο δύσκολο γίνεται
για τον καπιταλισμό να επανέλθει σε
τέτοιες υγιείς περιόδους.

Το μεγαλύτερο κομμάτι των ζωών
μας το έχουμε ζήσει στην περίοδο
του νεοφιλελευθερισμού. Σε αυτή
την περίοδο, η εργασία έχει συμπιε-
στεί, οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν
διαλυθεί, το χρηματιστικό κεφάλαιο
έχει επεκταθεί, αλλά παρόλα αυτά
το ποσοστό κέρδους έχει ανακάμψει

μοναχά λίγο, ενώ τελικά και αυτή η
ανάκαμψη σταμάτησε. 

Τον 21ο αιώνα μάλιστα έχει αρχί-
σει να υποχωρεί σε όλες τις μεγάλες
οικονομίες, αυτό είναι το αίτιο πίσω
από την κρίση που ξέσπασε το 2007-
8. Στην Ευρωζώνη συγκεκριμένα,
υπήρχε μια άνοδος του ποσοστού
κέρδους, όχι μεγάλη αλλά υπαρκτή,
μετά αυτή έφθινε και στο τέλος κα-
τάρρευσε. 

Η κρίση του καπιταλισμού εμφανί-
στηκε παγκόσμια, και αυτό επηρέα-
σε ιδιαίτερα το εγχείρημα του ευρώ.
Το εγχείρημα αυτό ήταν ένα σχέδιο
της δεκαετίας του ‘60 και του ‘70
από το γερμανικό και γαλλικό καπι-
ταλισμό, με σκοπό να στοιχίσουν πί-
σω τους, τους μικρότερους ευρω-
παϊκούς καπιταλισμούς, έτσι ώστε
να ανταγωνιστούν τις ΗΠΑ. Εκείνη
την εποχή δόθηκαν υποσχέσεις
προς τους περιφερειακούς καπιταλι-
σμούς όπως της Ελλάδας, της Ιτα-
λίας και της Πορτογαλίας. «Ελάτε
στην κοινή μας αγορά, ελάτε στο
κοινό μας νόμισμα, και οι οικονομίες
μας θα συγκλίνουν».

Από τα στοιχεία όμως, δεν προκύ-
πτει να έχει γίνει καμιά σύγκλιση. Το
1995 οι πλούσιες οικονομίες στην
Ευρώπη ήταν η Γερμανία, η Ολλαν-
δία, το Βέλγιο και η Αυστρία ενώ οι
φτωχές ήταν η Ελλάδα, η Πορτογα-
λία, η Εσθονία και η Σλοβακία. Το
2007 οι συσχετισμοί ανάμεσα στις
οικονομίες ήταν ακριβώς οι ίδιοι, το
κενό παραμένει. 

Το 2007, όταν ξέσπασε η κρίση,
είδαμε μια δραματική κατάρρευση

της ευρωπαϊκής πίστης. Το ευρωσύ-
στημα μπορεί να λειτουργεί μόνο
όταν υπάρχει ροή κεφαλαίων, είτε
από τις γερμανικές προς τις ελληνι-
κές τράπεζες και πάλι πίσω, είτε μέ-
σω της κεντρικής τράπεζας. Όταν
ξέσπασε η κρίση οι γερμανικές και
γαλλικές τράπεζες σταμάτησαν να
δανείζουν χρήματα στις ελληνικές
εταιρίες και τράπεζες. Για να εξα-
σφαλιστεί ότι το ευρώ θα έχει την
ίδια αξία σε όλες τις χώρες, η ΕΚΤ
είναι αναγκασμένη να διοχετεύει
χρήματα στην περιφέρεια ώστε να
καλύψει αυτό το κενό. Έτσι αρχί-
ζουν να χρωστάνε, μέσω της ΕΚΤ, οι
χώρες της περιφέρειας προς τον
πυρήνα της ΕΕ (Γράφ. 2). Το χάσμα
αυτό, του χρέους, συσσωρεύεται
και βάζει μεγάλη πίεση στο ευρώ. 

Στις ΗΠΑ που η ενοποίηση της οι-
κονομίας είναι πλήρης, με κοινό νό-
μισμα αλλά και κοινό (ομοσπονδια-
κό) προϋπολογισμό, όταν ένα τμήμα
της χώρας έχει έλλειμα και ένα άλλο
πλεόνασμα, τότε υπάρχει και μια
εσωτερική, δημοσιονομική, μεταφο-
ρά κεφαλαίων για να καλυφθεί το
κενό αυτό. Η αξία των κεφαλαίων
που μεταφέρονται με αυτόν τον τρό-
πο φτάνει το 25% του ΑΕΠ των ΗΠΑ.
Το ίδιο συμβαίνει και στο εσωτερικό
των κρατών. 

Στην ΕΕ, αντίθετα, δεν υπάρχει τέ-
τοια συμφωνία για δημοσιονομική
ενοποίηση, κάθε τέτοια μεταφορά,
είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης,
γραμμή - γραμμή και πάντα υπό
όρους. Αυτό δεν συνέβη φυσικά κα-
τά την διάρκεια της επανένωσης της

Γερμανίας. Η Γαλλία και η Γερμανία
θέλουν να έχουν την Ευρωζώνη για
να ανταγωνίζονται τις ΗΠΑ αλλά δεν
θέλουν να πληρώσουν το κόστος
της δημοσιονομικής ενοποίησης
της. Έτσι το εγχείρημα του ευρώ εί-
ναι κατά κάποιο τρόπο κολοβό. 

Ελληνικός Καπιταλισμός

Ο ελληνικός καπιταλισμός είναι ο
αδύναμός κρίκος. Το εμπορικό του
έλλειμμα βαίνει διαρκώς αύξον. Η
ελληνική κρίση δεν ήταν αποτέλε-
σμα των προβλημάτων του δημόσι-
ου τομέα ή της σπατάλης του, αλλά
του ιδιωτικού. Ο ιδιωτικός τομέας
συσσώρευε χρέος για να καλύψει τα
ελλείμματα του. Το ιδιωτικό χρέος
στην Ελλάδα διπλασιάστηκε από το
2000 μέχρι το 2007 (Γράφ. 3). Ο
ιδιωτικός τομέας είναι υπεύθυνος
για τα χάλια της ελληνικής οικονο-
μίας, εκτός από το πολύ υψηλό χρέ-
ος έχει πολύ χαμηλή κερδοφορία,
από το 28% έχει πέσει στο 10% και
οι προοπτικές είναι αρνητικές.

Έτσι, ο υπερχρεωμένος ιδιωτικός
τομέας δεν μπορούσε να ανταπεξέλ-
θει στην κρίση και κλήθηκε το κρά-
τος για να τον ξελασπώσει. Έχουν
γίνει συγκεκριμένες εκτιμήσεις για
το πόσο ο κάθε παράγοντας επηρέ-
ασε την αύξηση του χρέους. Ο πρώ-
τος είναι η φορο-αποφυγή των
πλούσιων Ελλήνων και το γεγονός
ότι έβγαζαν τα λεφτά τους έξω. Ο
δεύτερος παράγοντας ήταν οι στρα-
τιωτικές δαπάνες, που σαν ποσοστό
είναι μεγαλύτερο και από αυτό με-
γάλων ιμπεριαλιστικών χωρών, οι

οποίες μέσα στην κρίση διατηρήθη-
καν. Τρίτος παράγοντας ήταν το ίδιο
το χρέος, του οποίου οι τόκοι αύξα-
ναν διαρκώς, αυξάνοντας το κόστος
εξυπηρέτησης του.

Τώρα ο ελληνικός λαός καλείται
να πληρώσει το χρέος που δημιουρ-
γήσαν οι Έλληνες καπιταλιστές. Η
λιτότητα των τελευταίων χρόνων
στην Ελλάδα είναι άνευ προηγουμέ-
νου, 20% του ΑΕΠ σε περικοπές.
Ποτέ στην ιστορία δεν έχει γινεί αυ-
τό, σε καμία χώρα. Η λιτότητα δεν
έχει στόχο μόνο να ξεπληρώσει το
χρέος αλλά να επαναφέρει και την
κερδοφορία. Το εργατικό κόστος
στην Ελλάδα έχει πέσει πάρα πολύ
(Γραφ. 5) αλλά δεν είναι αυτό αρκε-
τό για να ανακάμψει η κερδοφορία. 

Το βασικό στοιχείο για να μιλή-
σουμε για το τέλος της κρίσης, είτε
στην Ελλάδα είτε διεθνώς, είναι η
κερδοφορία, και αυτή τη στιγμή η
κερδοφορία του ελληνικού κεφαλαί-
ου βρίσκεται στα τάρταρα (Γραφ. 4).
Είναι σαν να βρίσκεται σε ύφεση εν-
τός ύφεσης. Το επιχείρημα των Ελ-
λήνων καπιταλιστών είναι ότι αν μει-
ώσουμε κι άλλο το κόστος θα μπο-
ρέσουμε να βάλουμε μπροστά τις
μηχανές και να εξάγουμε. Αλλά ενώ
μέσα στην κρίση οι μισθοί στην Ελ-
λάδα έπεσαν 15%, οι εξαγωγές ανέ-
βηκαν μόνο 2%. Δεν το λες και μεγά-

λη επιτυχία. 

Οι Κεϋνσιανοί οικονομολόγοι μας
λένε ότι αν η Ελλάδα υποτιμήσει το
νόμισμα θα μπορέσει να αυξήσει τις
εξαγωγές. Αυτό ίσως να δουλέψει
για τους καπιταλιστές στην Ελλάδα
αλλά θα σημάνει μείωση των μισθών
για τους εργάτες με τον ίδιο τρόπο
που τους μειώνει η λιτότητα. Αυτό
έχει συμβεί στην Ισλανδία που οι μι-
σθοί μειώθηκαν μέσω της υποτίμη-
σης κατά 43%. Μέσα από διαφορετι-
κές διαδρομές αυτή τη στιγμή οι
δυο οικονομίες βρίσκονται στην ίδια
θέση (Γραφ. 6).

Δεν υπάρχει τρόπος να βγει ο ελ-
ληνικός καπιταλισμός από την κρίση
αν δεν βγει ο ευρωπαϊκός καπιταλι-
σμός ολόκληρος από τη στασιμότη-
τα. Το ενδεχόμενο αυτό είναι τουλά-
χιστον απίθανο αυτή τη στιγμή επει-
δή η κερδοφορία δεν έχει ανακάμ-
ψει αρκετά στις βασικές χώρες του
καπιταλισμού, με την εξαίρεση ίσως
των ΗΠΑ. 

Σύμφωνα με την μαρξιστική άπο-
ψη, βλέπουμε ότι το σύστημα χρει-
άζεται άλλη μια κρίση στο άμεσο
μέλλον. Έτσι η ελληνική κυβέρνηση
δεν φαίνεται να έχει μπροστά της
μια ευκαιρία για να πάρει ανάσα. Ο
χρόνος όμως δεν μετράει αντίστρο-
φα μόνο για την ελληνική κυβέρνη-
ση αλλά και για το ελληνικό κεφά-
λαιο.

Μάικλ Ρόμπερτς Κρίση και καπιταλισμός

Ο Μάικλ Ρόμπερτς είναι μαρξιστής οικονομολόγος, το μπλογκ του οποίου thenextrecession.worldpress.com 

συγκεντρώνει διεθνές ενδιαφέρον. Ήταν ομιλητής στον Μαρξισμό 2015 στη συζήτηση “Καπιταλισμός και

κρίση”. Την εισήγηση και τα συνοδευτικά γραφήματα που παρουσίασε, δημοσιεύουμε σε αυτό το δισέλιδο.
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Μάικλ Ρόμπερτς Κρίση και καπιταλισμός Παγκόσµιο ποσοστό κέρδους % Καθαρή θέση σε δισεκατοµύρια ευρώ

Επίπεδα ελληνικού χρέους

Mοναδιαίο κόστος εργασίας
στην Ελλάδα 
(έτος βάσης 2000)

Καθαρό ποσοστό απόδοσης 
επί του µετοχικού κεφαλαίου 

(έτος βάσης 2005)

Ποσοστό κέρδους 
στον ελληνικό καπιταλισµό 
από το 1961 (%)
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(Γράφημα 1) Το ποσοστό κέρδους σε 14 μεγάλες οικονομίες από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα.

(Γράφημα 3) Το χρέος του ιδιωτικού τομέα είναι ο βραχνάς της ελληνικής οικονομίας, διπλασιάστηκε
την περίοδο 2000-2007.

(Γράφημα 5) Η μείωση των μισθών στην Ελλάδα είναι δραματική,  περίπου 20% σε τρία μόλις χρόνια.
(Γράφημα 6) Η υποτίμηση του νομίσματος της Ισλανδίας την έφερε στην ίδια περίπου θέση με την
Ελλάδα των μνημονείων

(Γράφημα 2) Η ψαλίδα ανάμεσα στις δύο γραμμές αντιπροσωπεύει το συσσωρευόμενο χρέος από τις
χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας προς αυτές του πυρήνα.

(Γράφημα 4) Το ποσοστό κέρδους του ελληνικού κεφαλαίου.
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Παιχνίδια στις πλάτες των προσφύ-
γων παίζουν οι ηγεσίες του Υπουργείου
Δημόσιας τάξης και του Γραφείου Ασύ-
λου Αττικής (του μεγαλύτερου γραφεί-
ου παροχής ασύλου της χώρας, η αρ-
μοδιότητά του απλώνεται και στα νησιά)
αφού όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσε
που εξέδωσε: “από τη Δευτέρα 25 Μαΐ-
ου 2015 και μέχρι νεότερης ενημέρω-
σης, θα εξυπηρετεί μειωμένο αριθμό
ατόμων λόγω ελλείψεων σε προσωπι-
κό”.

Η επίσημη εξήγηση για αυτή την εξέ-
λιξη είναι ότι “έφυγαν οι 30 δημοτικοί
αστυνομικοί που εργάζονταν ως απο-
σπασμένοι τον τελευταίο καιρό στο Πε-
ριφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής”
και πως “το Περιφερειακό Γραφείο
ευελπιστεί ότι σύντομα θα ολοκληρωθεί
η διαδικασία για τη μετάταξη των 250
απολυμένων δημοτικών αστυνομικών
που κάποιοι από αυτούς θα έρθουν να
εργαστούν στο Γραφείο”. 

Η κολοκυθιά ωστόσο της γραφει-
οκρατίας δεν μπορεί να είναι δικαιολο-
γία για τη διαιώνιση αυτής της απάν-
θρωπης και ταπεινωτικής για τους πρό-
σφυγες κατάστασης, που τους αναγκά-
ζει να στήνονται για μέρες, πολλές φο-

ρές για βδομάδες, έξω από τις επιτρο-
πές προσπαθώντας να πάρουν ένα νού-
μερο πρόσβασης. Οσον αφορά, τώρα,
στο σύστημα με το skype είναι επίσης
αναποτελεσματικό, διότι υπάρχει μόνο
ένας χειριστής για ελάχιστες ώρες την
εβδομάδα ανά γλώσσα, με αποτέλεσμα
να είναι σχεδόν απίθανο να απαντηθεί η
κλήση σου και να πάρεις ραντεβού για

καταγραφή της αίτησης ασύλου σου.
Το Υπουργείο Μετανάστευσης και η

ίδια η υπουργός Τασία Χριστοδουλο-
πούλου πρέπει να επιληφθεί εδώ και τώ-
ρα του ζητήματος για να σταματήσουν
να ξεφτιλίζονται μπροστά στις πόρτες
κλειστών γραφείων χιλιάδες πρόσφυ-
γες.

Κυριάκος Μπάνος

Ας μου επιτραπεί να καταγγείλω τα εξής: Έως πότε το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ) και γενικότερα οι
τράπεζες θα αυθαιρετούν και θα γράφουν στα παλιά τους τα
παπούτσια το Σύνταγμα και εν γένει το ελληνικό, ευρωπαϊκό
και διεθνές δίκαιο;

Πιο συγκεκριμένα: Παρ' όλο που έχω ζητήσει από το ΤΠκΔ
με νόμιμο και θεμιτό τρόπο - επανειλημμένα, από το 2012 - να
σταματήσει να παρακρατεί μέρος του μισθού μου, πριν αυτός
έρθει στην κατοχή μου ως δικαιούχου, αυτό εξακολουθεί μέ-
χρι και σήμερα να παρανομεί, απρόκλητα και αδικαιολόγητα.

Τούτο έχει ως αποτέλεσμα να μου έχει αναποδογυριστεί
όλη η ζωή και να μην μπορώ να ζήσω αξιοπρεπώς, αλλά απλά
να αναπνέω, γιατί αδυνατώ να καλύψω στοιχειώδεις ανάγκες
διαβίωσης.

Θα πρέπει να σας κάνω γνωστό ότι έχω καταθέσει και σχε-
τικό υπόμνημα προς τον τότε Πρόεδρο του ΔΣ του ΤΠκΔ και
έχω κοινοποιήσει και το σχετικό αίτημα και στο Υπουργείο Δι-
καιοσύνης το 2012, χρησιμοποιώντας μάλιστα και τα έντυπα
του ελληνικού κράτους, με τα οποία έχει ανακοινώσει -προς
κάθε κατεύθυνση- πως δεν επιτρέπεται σε κανέναν να απο-
στερεί ή να δυσχεραίνει με οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο
τρόπο την πρόσβαση των εργαζόμενων και συνταξιούχων στο
μισθό και τη σύνταξή τους και μάλιστα διαβεβαιώνοντας ότι
έχει ήδη ξεκινήσει -μετά από μεγάλο αριθμό καταγγελιών-
όλες τις σχετικές διαδικασίες για τον έλεγχο και την αντιμετώ-
πιση των παράνομων πρακτικών αποστέρησης μισθού ή σύν-
ταξης.

Και εδώ παρατηρείται το οξύμωρο και τραγελαφικό φαινό-
μενο, η ελληνική Πολιτεία να είναι ασυνεπής μεταξύ λόγων
και έργων της, ενώ απαιτεί - κατά κανόνα ή σχεδόν πάντοτε-
από τους οικονομικά αδύναμους να είναι ακριβέστατοι -με
απειλή εξοντωτικών προστίμων και ποινών- στις υποχρεώσεις
τους έναντι του κράτους... Ή αλλιώς: με τα λόγια χτίζω ανώ-
γεια και κατώγια... 

Σωτήρης Φ. Τσότρας
Δικαστικός Γραμματέας στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών

Ο
Ιούνης είναι ο μήνας που οργανώνονται Φεστιβάλ
Υπερηφάνειας σε ολόκληρο τον κόσμο, σε μια συμ-
βολική πράξη υπενθύμισης της μεγάλης εξέγερσης

του Στόυνγουολ στο Γκρίνουϊτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης
στις 27 Ιούνη του 1969.

Τότε η βίαια επιδρομή της αστυνομίας στο γκέι μπαρ Στό-
ουνγουολ πυροδότησε μια εξέγερση με οδοφράγματα και
κάψιμο περιπολικών. Οι ταραχές κράτησαν τρεις νύχτες
αναγκάζοντας την αστυνομία να φύγει από την περιοχή. Μέ-
σα από την ριζοσπαστικοποίηση της δεκαετίας του ’60 και
τον αναβρασμό που ακολούθησε τις ταραχές, ξεπήδησε το
Gay Liberation Front (GLF), το Απελευθερωτικό Μέτωπο
Ομοφυλόφιλων, (η επιρροή από το ΝLF στο Βιετνάμ είναι
προφανής) που αποτέλεσε σημείο καμπής για το κίνημα σε
ολόκληρο τον κόσμο.

Κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της εξέγερσης χιλιάδες κό-
σμου θα βρεθούν και φέτος για 11η συνεχόμενη χρονιά, το
Σάββατο 13 Ιούνη, στο Athens Pride, το Φεστιβάλ Υπερηφά-
νειας της LGBTQI+ κοινότητας της Αθήνας που οργανώνε-
ται στην πλατεία Κλαυθμώνος. 

Στο φετινό Pride έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή η ΚΕΕΡ-
ΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ lgbtq, το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο και δε-
κάδες άλλες οργανώσεις. Μια βδομάδα μετά το δημοψήφι-
σμα στην Ιρλανδία και 5 σχεδόν μήνες μετά την εκλογή του
ΣΥΡΙΖΑ, το φετινό Pride μπορεί και πρέπει να απαιτήσει
απόλυτη νομοθετική κάλυψη για τα δικαιώματα της ΛΟΑΤ
κοινότητας και στην Ελλάδα. Το Φεστιβάλ ξεκινάει από το
πρωί με περίπτερα, ομιλίες και εκδηλώσεις, ενώ θα κορυ-
φωθεί με την μεγάλη παρέλαση/διαδήλωση που ξεκινάει
στις 7μμ. Θα ακολουθήσει συναυλία με την Ελευθερία Αρ-
βανιτάκη, τη Νατάσα Μποφίλιου, την Ελένη Δήμου κ.ά.

Το 4ο Thessaloniki
Pride θα διεξαχθεί
στις 19 και 20 Ιούνη
στο πάρκο μπροστά
στο Λευκό Πύργο. Την
Παρασκευή 19 Ιουνί-
ου θα διεξαχθούν ει-
καστικές εκδηλώσεις
και συζητήσεις, ενώ
το Σάββατο 20 Ιουνί-
ου το απόγευμα θα
ξεκινήσει και η πορεία
– παρέλαση. Αργότε-
ρα θα ακολουθήσει
συναυλία.

Τεράστια σημασίας
είναι η διοργάνωση
του 1ου Pride στην
Κρήτη το οποίο θα λά-
βει χώρα στο Ηρά-
κλειο και συγκεκριμένα στο πάρκο Γεωργιάδη, στις 26 και
27 Ιουνίου του 2015, απαιτώντας “την επίτευξη ισότιμης συ-
νύπαρξης μας σε χωριά, κωμοπόλεις, πόλεις και νησιά”,
όπως εξηγούν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές.

"Η διοργάνωση ενός τέτοιου Φεστιβάλ στην επαρχία με-
ταφέρει επίσης για πρώτη φορά το μήνυμα ότι εκφραζόμα-
στε ανοιχτά ενάντια στην ομοφοβία, τον σεξισμό, την τραν-
σφοβία, τον κοινωνικό στιγματισμό των οροθετικών ατόμων
και σε οποιαδήποτε μορφή καταπίεσης πάνω στα σώματα
και τις επιθυμίες μας. 

Τέλος, είναι σημαντικό για εμάς να φανούν τα χαρακτηρι-
στικά που διαφοροποιούν την διοργάνωση από άλλα Pride,
μεταξύ αυτών η μη εμπορευματοποίηση και η σύνδεση με
άλλες μορφές καταπίεσης και κοινωνικούς αγώνες", τονίζει
σε ανακοίνωσή της η ΑΝΤΑΡΣΥΑ lgbtq που συμμετέχει εξ'
αρχής στην διοργάνωση δίνοντας πολιτική κάλυψη σε ένα
Φεστιβάλ που έχει δεχτεί σκληρές επιθέσεις από εκκλησια-
στικά, συντηρητικά και φασιστικά κυκλώματα της Κρήτης.

Ανακοίνωση που χαιρετίζει και χαρακτηρίζει ως “λαμ-
πρή και ιστορική” την απόφαση του Συμβούλιο Εφετών
Αθήνας να αρνηθεί την εκτέλεση του εντάλματος σύλλη-
ψης του Γερμανικού Ακυρωτικού Δικαστηρίου, το οποίο
ζητούσε την έκδοση στη Γερμανία του Erol Gultekin, εξέ-
δωσε ο δικηγόρος Κώστας Παπαδάκης από την υπερα-
σπιστική ομάδα του Τούρκου αγωνιστή.

Όπως εξηγεί στην ανακοίνωσή του: “O Erol Gultekin
είναι αριστερός αγωνιστής, φυλακισμένος και βασανι-
σμένος για 8 χρόνια, δικαιωμένος από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ενώ εκκρεμούν
άλλες δύο προσφυγές του κατά της Τουρκίας, που δεν
έχουν ακόμα δικαστεί.

Η Τουρκία δεν θα είχε ποτέ το σθένος να απαιτήσει
από την Ελλάδα την έκδοσή του. Αλλά ό,τι δεν ζητά η
Τουρκία ευθέως, αποτελεί πρακτική τα τελευταία χρόνια
να το ζητά μέσω Γερμανίας ή Γαλλίας. Η Γερμανία, λοι-
πόν, ζήτησε την έκδοση του Erol για να δικαστεί ως αρ-
χηγός τρομοκρατικής οργάνωσης επειδή συμμετείχε σε
κομματικές συνεδριάσεις.

Παρά την εισαγγελική πρόταση, που ζητούσε την
εκτέλεση του εντάλματος, το Δικαστήριο αποφάσισε
ομόφωνα την άρνηση εκτέλεσης του εντάλματος και την
άμεση απελευθέρωση του Erol Gultekin. 

Παρά την αποφυλάκισή του την ίδια μέρα, οι αστυνο-
μικές αρχές έσπευσαν για άλλη μία φορά να υπονομεύ-
σουν τη δικαστική απόφαση κρατώντας τον αναίτια προ-
φασιζόμενοι τη διερεύνηση της δυνατότητας διοικητικής
απέλασης. Αφέθηκε ελεύθερος κάτω από την κατακραυ-
γή της πίεσης δημοσίων φορέων και προσώπων. 

Ο Erol Gultekin είναι ελεύθερος με μία απόφαση η
οποία κυριολεκτικά έγραψε ιστορία τόσο για τη συμπα-
ράσταση στον αγώνα του Τούρκικου λαού αλλά και για
την ανάκτηση της δημοκρατικής ευαισθησίας στα ελλη-
νικά δικαστήρια”, τονίζει ο Κώστας Παπαδάκης

Άσυλο σημαίνει προσλήψεις

Αυθόρμητη καθιστική διαμαρτυρία Σύρων προσφύγων 
έξω από το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής στην Κατεχάκη, στις 14/5

Καταγγελία Νίκη για 
τον Erol Gultekin

Pride 2015 σε Aθήνα
Θεσσαλονίκη, Κρήτη
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Από μεγάλη συμμετοχή χαρακτηρίστηκαν οι εκλογές
στο Σωματείο Εργαζομένων στη Speedex, που ανέδει-
ξαν πρώτη δύναμη τη Μαζική Ενωτική Δημιουργία κερ-
δίζοντας 6 από τις 7 έδρες του Δ.Σ και δύο αντιπροσώ-
πους για το ΕΚΑ. Μια έδρα κατέλαβε η Ενωτική Κίνηση
Εργαζομένων.

Σημαντικό ρόλο τόσο για τα αποτελέσματα όσο και
για τη συμμετοχή είχε η νικηφόρα απεργία του περασμέ-
νου Μάη, που απέτρεψε τις απολύσεις 14 εργαζομένων.

“Στις εκλογές ψηφίσαν 162 από τα 180 μέλη του σω-
ματείου” μας μεταφέρει ο Χρήστος Βαρβέρης, μέλος
της Μαζικής Ενωτικής Δημιουργίας. “Σίγουρα και μόνο
η συμμετοχή του κόσμου δίνει δύναμη στη νέο Δ.Σ. Οι
συνάδελφοι αναγνωρίζουν τον αγώνα που έκανε η προ-
ηγούμενη διοίκηση του σωματείου τα προηγούμενα δυο
χρονια και ειδικά τον περασμένο Μάιο με την απεργία.
Αλλά ο αγώνας δεν τελείωσε. Χρειάζεται η συμμετοχή
και οι αγωνιστική διάθεση των συναδέλφων για την πε-
ριφρούρηση των δικαιωμάτων μας και την πάλη για μια
κλαδική σύμβαση στο χώρο της ταχυμεταφοράς”. 

“Κάτω τα χέρια από τα λιμάνια. 100% δημόσιος
ΟΛΠ”, ήταν το σύνθημα που χρησιμοποιούσαμε στην
εξόρμηση στο νοσοκομείο Συγγρού την Πέμπτη 28/5
και η ανταπόκριση ήταν εντυπωσιακή. Ήταν η πρώτη
εξόρμησή μας μετά την απεργία της ΠΟΕΔΗΝ και οι
εικόνες που είχε η εφημερίδα μας για την συμμετοχή
στην απεργία αλλά και για την αναγκαία συνέχεια
βοηθούσαν στο άνοιγμα της συζήτησης” τόνισε ο Νί-
κος Βούλτσος από το συνεργείο της Εργατικής Αλ-
ληλεγγύης που εξορμά κάθε βδομάδα στο νοσοκο-
μείο.

“Πάνω από 15 εργαζόμενοι υπέγραψαν το κείμενο
στήριξης και ενίσχυσης του αγώνα των εργαζόμενων
στα λιμάνια που έχει εκδώσει ο Συντονισμός. Πάρα
πολύς κόσμος καταλάβαινε πως η ιδιωτικοποίηση
του ΟΛΠ ανοίγει το δρόμο για ιδιωτικοποιήσεις παν-
τού, και στα νοσοκομεία. Ειδικά στο Συγγρού η διοί-
κηση έχει φέρει ιδιωτικά συνεργία στην καθαριότητα
και τώρα προσπαθεί να σπρώξει στον ιδιωτικό τομέα
και άλλα κομμάτια της λειτουργίας του νοσοκομείου.

Οι δαπάνες μειώνονται για τα νοσοκομεία αλλά για
τα ιδιωτικά συνεργεία αυξάνονται. Η κουβέντα άνοι-
γε σε όλα τα γραφεία για το πού πάνε τα λεφτά, για
την αναγκαιότητα να σταματήσουμε να πληρώνουμε
το χρέος, για να καλύψουμε τις ανάγκες των νοσοκο-
μείων σε υλικά, εξοπλισμό και προσωπικό. Είναι εντυ-
πωσιακό σε έναν χώρο που η πλειοψηφία ψήφισε ΣΥ-
ΡΙΖΑ να βλέπεις τους εργαζόμενους να διεκδικούν
από την κυβέρνηση να μην κάνει ούτε βήμα πίσω σε
όλες τις δεσμεύσεις της προς τον κόσμο και να στα-
ματήσει να συμβιβάζεται στους εκβιασμούς”.

Μεγάλη συμμετοχή είχε η εκλογοαπολογιστική συ-
νέλευση στο Σύλλογο Δασκάλων Χανίων ενώ πλατιά
ήταν και η συζήτηση που άνοιγαν οι σύντροφοι. Δό-
θηκαν 33 εφημερίδες και 7 τεύχη του περιοδικού Σο-
σιαλισμός από τα Κάτω. 

Παρέμβαση

“Είχαμε συζητήσει και οργανώσει την παρέμβασή
μας από πριν. Πήγαμε 5 σύντροφοι από το πρωί μέ-
χρι και το τέλος της καταμέτρησης και είχαμε παρέμ-
βαση σε όλη την διαδικασία” δήλωσε στην Ε.Α. η Κα-
τερίνα Τσαλταμπάση δασκάλα. “Κάποιοι ήμασταν μέ-
σα και κάποιοι έξω. Το τραπεζάκι ήταν γεμάτο με
εφημερίδες, προκήρυξη για τη συνέλευση περιοδικό
και βιβλιοπωλείο. 

Ξεκινούσαμε τη συζήτηση με το περιεχόμενο της
συνέλευσης και φτάναμε να ανοίγουμε όλα τα ζητή-
ματα. Η κουβέντα έφτανε μόνη της στην διαγραφή
του χρέους αφού πολλοί καταλαβαίνουν ότι αν θέ-
λουμε να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά πρέπει να
διεκδικήσουμε χρήματα για την παιδεία και όχι για
τους δανειστές. 

Η εφημερίδα αυτή ήταν γεμάτη από τις συζητήσεις
και τις εικόνες του Μαρξισμού και αυτό μας βοήθησε
πολύ αφού είχαμε να πούμε πολλά και για διάφορα
ζητήματα. Εντύπωση σε διάφορο κόσμο έκανε και η
άμεση ανάρτηση όλων των ηχητικών από τις συζητή-
σεις του Μαρξισμού στο site του ΣΕΚ και της Εργατι-
κής Αλληλεγγύης. 

Κομμάτι αυτής της εικόνας ήταν και η απόφαση
στο τέλος της συνέλευσης με τεράστια πλειοψηφία
για τη στήριξη του 1ου Pride της Κρήτης. Οι συζητή-
σεις που έγιναν με πάρα πολύ κόσμο προφανώς και
έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την σημαντική αυτή
απόφαση”.

“Η
καταστροφή στις Σκουριές συ-
νεχίζεται. Η κυβέρνηση και η δι-
καιοσύνη ν�αναλάβουν τις ευθύ-

νες τους. Τα περιθώρια εξαντλήθηκαν. Δεν
κάνουμε βήμα πίσω. Να σταματήσει τώρα
το έργο της εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδι-
κή”, αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση
που εξέδωσαν οι Επιτροπές Αγώνα Χαλκιδι-
κής και Θεσσαλονίκης ενάντια στην εξόρυ-
ξη χρυσού και η Επιτροπή αλληλεγγύης
στη Χαλκιδική (Αττικής) καλώντας σε συγ-
κέντρωση την Τετάρτη 3 Ιούνη, στις 6μμ,
στο σταθμό Αμπελοκήπων του Μετρό στην
Αθήνα και πορεία στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης.

Εκείνη την ημέρα εκδικάζονται οι προ-
σφυγές των κατοίκων ενάντια στην εξόρυ-
ξη, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

“Η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυ-

σός, καναδικών συμφερόντων, στη Χαλκιδι-
κή, θα έπρεπε να έχει σταματήσει εδώ και
πολύ καιρό. Γιατί είναι καταστροφική, πα-
ράνομη, χωρίς κοινωνικά οφέλη και συναί-
νεση. Αντί γι�αυτό, η εταιρία συνεχίζει με
γρήγορους ρυθμούς την καταστροφή του
Κακκάβου. Είναι προφανές ότι η εταιρεία
εκμεταλλεύεται κάθε περιθώριο ώστε να
δημιουργήσει τετελεσμένα γεγονότα που
θα καθιστούσαν αναπόφευκτη την κατα-
στροφή της Χαλκιδικής. 

Ταυτόχρονα, περισσότεροι από 350 αγω-
νιστές διώκονται, με μόνη ουσιαστική κατη-
γορία ότι αντιστάθηκαν στη λογική “επεν-
δύσεις με κάθε κόστος” και άσκησαν το δι-
καίωμα να προστατέψουν τον τόπο τους”,
τονίζεται στην κοινή ανακοίνωση υπογραμ-
μίζοντας επίσης πως: “Η ευθύνη για την κα-
τάσταση αυτή, βαραίνει τόσο την κυβέρνη-

ση όσο και τη δικαιοσύνη. Οι δικαστές οφεί-
λουν να αποδώσουν δικαιοσύνη, με βάση
τη νομοθεσία, το δημόσιο-κοινωνικό συμφέ-
ρον, το κοινό περί δικαίου αίσθημα – και όχι
βάσει των συμφερόντων των “επενδυτών”. 

Η κυβέρνηση οφείλει να σταματήσει να
είναι θεατής στο έγκλημα που συντελείται
και να αναλάβει τις πολιτικές και ηθικές ευ-
θύνες που συνεπάγεται η καταστροφή μιας
ολόκληρης περιοχής. Οφείλει να επιδείξει
την πολιτική βούληση που χρειάζεται – και
προεκλογικά είχε διατυπωθεί ξεκάθαρα –
ώστε να επιλυθεί άμεσα και δια παντός αυ-
τό το ζήτημα. 

Την Τετάρτη 3 Ιουνίου θα είμαστε στην
Αθήνα”, υπογραμμίζουν καλώντας και σε
συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το
ΣτΕ στις 10πμ, την ώρα που εκδικάζονται οι
προσφυγές.

Επίσκεψη τιμής και μνήμης στη Μακρόνησο διοργα-
νώνει η Πανελλήνια 'Ενωση Αγωνιστών Μακρονήσου
(ΠΕΚΑΜ) την Κυριακή 7/5. Πρόκειται για την ετήσια
επίσκεψη και ξενάγηση στο μαρτυρικό νησί που όμως
φέτος αποκτάει ιδιαίτερη σημασία λόγο της συμπλή-
ρωσης 70 ετών από την μαρτυρική χρονιά του 1945
που η Μακρόνησος έγινε το κέντρο της πολιτικής
“αναμόρφωσης” που επέβαλε μετά τα Δεκεμβριανά η
ελληνική κυβέρνηση με τις πλάτες των Βρετανών. 

Η αναχώρηση για το Λαύριο από όπου θα έχει ναυ-
λωθεί καράβι θα γίνει από την Πλατεία Κάνιγγος στις
7.30 το πρωί της Κυριακής, ενώ μετά την εκδήλωση
τιμής και μνήμης και την κατάθεση στεφανιών, θα
πραγματοποιηθεί ξενάγηση στα απομεινάρια των εγ-
καταστάσεων και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τρα-
γούδια του Μίκη Θεοδωράκη από τους Ρωμιοσύνη,
στο χώρο μπροστά από τους φούρνους του μαρτυρι-
κού νησιού. 

•Η εκδρομή κοστίζει 15 ευρώ και για κρατήσεις θέσε-
ων, μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα
της ΠΕΚΑΜ: 2103247820, 6974278797, 6977513165.

Μια μεγάλη αγκαλιά έγινε ο χώρος της παιδικής χαράς και τα γηπεδάκια
της Κονίστρας στα Πετράλωνα το Σάββατο 30/5 με δεκάδες παιδιά κάθε
ηλικίας με τους γονείς τους, έφηβοι αλλά και μεγαλύτερος κόσμος να περ-
νάει όλο το απόγευμα αποδεικνύοντας πως η μάχη για την σωτηρία του ση-
μαντικού αυτού πνεύμονα στο κέντρο της γειτονιάς έχει γίνει κτήμα των κα-
τοίκων. 

Από νωρίς δεκάδες παιδιά διασκέδασαν με θεατρικό παιχνίδι, ενώ λίγο αρ-
γότερα ξεκίνησε η μουσική την ώρα που όλη η Κονίστρα έσφυζε από ζωή.
Παιδιά με τις μπάλες και τα ποδήλατά τους, μεγαλύτερος κόσμος σε πηγα-
δάκια να συζητάει, σουβλάκια και αναψυκτικά μετέτρεψαν την παρέμβαση
που είχε αποφασίσει η λαϊκή συνέλευση σε γλέντι/γεγονός για τη γειτονιά.

Η Γιάννα, μιλώντας στο μικρόφωνο εκ μέρους της συνέλευσης, αναφέρ-
θηκε αναλυτικά στις δράσεις και στις προσπάθειες που έχουν γίνει για να
μην ιδιωτικοποιηθεί και να μείνει η Κονίστρα ανοιχτή για όλα τα παιδιά και
τους κατοίκους χωρίς περιορισμούς, ενώ σοβαρές ήταν οι καταγγελίες της
και για προσπάθειες τρομοκράτησης του αγώνα αφού επισταμένα κάποιοι
προσπαθούν να σταματήσουν τους αγωνιζόμενους κατοίκους και να περιο-
ρίσουν τη δράση τους.

“Δεν πρόκειται να φοβηθούμε, συνεχίσουμε μέχρι τη δικαίωση του αγώνα
μας και ζητάμε από τη δημοτική αρχή να μην σφυράει αδιάφορα αλλά να
πάρει θέση εδώ και τώρα παραχωρώντας τον χώρο στους κατοίκους”. 

Για την Τετάρτη 3 Ιούνη αναβλήθηκε η μεγάλη συναυλία "Μέσα από τις
στάχτες" που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/5 στο Θέατρο
Ρεματιάς στο Χαλάνδρι. Η συναυλία με την αφιλοκερδή συμμετοχή πολλών
καλλιτεχνών που διοργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου, αποσκοπεί στην επι-
σκευή του Θεάτρου Ρεματιάς που καταστράφηκε ολοσχερώς μετά την μα-
φιόζικη πυρκαγιά της περασμένης εβδομάδας. 

Πορεία για τις Σκουριές

Eπίσκεψη 
στη Μακρόνησο

Κονίστρα, ανοιχτή για όλους

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Με την Eργατική
Aλληλεγγύη 
στα σχολεία και 
τα νοσοκομεία

Eκλογές στη Speedex
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ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 κοινωνικός χώρος (Κολο-
κοτρώνη 32Α) 7μμ
Η Διαρκής Επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 κοινωνικός χώρος (Κο-
λοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Μαρξισμός, ανθρώπινη φύση και καταπίεση
Ομιλητής: Φώτης Σταμπακόπουλος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Τσίου 6.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Βυζάντιο 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Τζεμαλή Μηλιαζήμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’ ορ. 7μμ
Η δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Άλκηστις Λέκκα

ΠΑΤΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ 
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 Θόλος 5.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
70 χρόνια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλητής: Γιάννης Σταθόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Χρώματα 8μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Χρώματα 8μμ
Ο Λένιν σήμερα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8.30μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 8.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Καθοπούλη

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 
καφέ Άνω Πουρναρούσα 7.30μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 Σέλτερ 7μμ
Μπορούμε να διαγράψουμε το χρέος;

Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Δεν Ξέρω 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλήτρια: Μελίνα Παπαγεωργίου
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Εθνικισμός και ιστορία
Ομιλητής: Πάνος Κατσαχνιάς

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Απέναντι στην κρίση, εθνική στρατη-
γική ή διεθνισμός;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Η Διαρκής Επανάσταση
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Λα Ροζέ (Αγ.Νικόλαος) 7μμ
Πέρα από τους «έντιμους συμβιβασμούς»
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Θωμάς Παπαϊωάννου
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Κοσμικόν 7.30μμ
Επανάσταση και αντεπανάσταση στην
Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 πάρκο Κονίστρα (Δημο-
φώντος & Κυμαίων) 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος & Τριπόλεως) 7μμ
Επανάσταση και αντεπανάσταση στην
Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Πλάτων 
(Πλάτωνος & Τριπόλεως) 7μμ
Η δίκη της Χρυσής Αυγής
Ομιλητής: Σωτήρης Τσότρας

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ Σταθμός 7μμ
Επανάσταση και αντεπανάσταση στην
Αίγυπτο
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ Δολίχη (Δημητρακο-
πούλου 51) 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ 1968 (Θησέως και

Αγ.Πάντων) 7.30μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Ραφαήλ Καστρίτης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Μέση Ανατολή-αντίσταση στις ιμπεριαλι-
στικές επεμβάσεις (βιβλιοπαρουσίαση)
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ Quiz 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 καφέ Quiz 7μμ
Αλλοτρίωση και εκμετάλλευση
Ομιλητής: Κώστας Κοντογιάννης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 White Rabbit (υπόγειο) 7μμ
Ιθαγένεια, χαρτιά, και όχι στρατόπεδα
– το αντιρατσιστικό αντιμνημόνιο
Ομιλήτρια: Ευγενία Κουνιάκη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 Στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ Blue 7μμ
Αναρχισμός, μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΦΙΛΑΦΕΛΦΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ Σκαντζόχοιρος 6μμ
Τα Λαϊκά Μέτωπα
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλήτρια: Μαρία Ντάσιου

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 Στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ Τριώτα (Μετρό
Αγ.Αντώνιος) 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 καφέ Τριώτα (Μετρό
Αγ.Αντώνιος) 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 πλατεία Καρπάθου 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Γιώργος Κορογόνας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Φαρχάτ Νταρβίσι

ΝΙΚΑΙΑ 

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 δημαρχείο 7μμ
Κόμμα και τάξη, η διαλεκτική της επα-
νάστασης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΠΕΜΠΤΗ 11/6 δημαρχείο 7μμ
Η επαναστατική εφημερίδα
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΠΕΡΑΜΑ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 Γρηγόρης 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Αλ Ασσάντ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ Όαση 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Ιγνάτης Στέκας
ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Όαση 7μμ
Κρίση χρέους, έτος οκτώ
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ ΚΕΝΤΡΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 καφέ Τσίου 8ΜΜ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΠΕΜΠΤΗ 4/6 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρό-
γραμμα
Ομιλητής: Γιώργος Βενετσάνος
ΠΕΜΠΤΗ 10/6 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλήτρια: Μαριλύδα Ανδρουλάκη

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6 καφέ Μαγαζί 5μμ
Στρατηγική πέρα από συμβιβασμούς και
υποχωρήσεις
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6 καφέ Λεμόνι (πλ.Ηρώων)
5μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρό-
γραμμα
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Gay Pride στην Κρήτη – ομοφυλοφιλία
και καπιταλισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Gay Pride στην Κρήτη – ομοφυλοφιλία
και καπιταλισμός
Ομιλητής: Ειρηναίος Μαράκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Μαρξισμός και εθνικισμός
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη

ΚΑΜΑΡΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Ποέτα 7μμ
Η Μέση Ανατολή σήμερα
Ομιλήτρια: Μαρία Τσίρμπα

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η Μέση Ανατολή σήμερα
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Γιάννης Στάθης

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Είναι το ισλάμ σκοταδιστικό;
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Ξενομπάτης 8μμ
Η Μέση Ανατολή σήμερα
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Οι εξελίξεις στην Ουκρανία
Ομιλήτρια: Δήμητρα Τζάκου

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/6 καφέ Munches 7μμ
70 χρόνια από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/6 καφέ Munches 7μμ
Grexit: απειλή ή ευκαιρία;
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 11/6 καφέ Dreamers 7μμ
Κόμμα και τάξη, η διαλεκτική της επα-
νάστασης
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/6 Στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Ραγ-
καβή 69) 7μμ
Η αριστερά και το μεταβατικό πρόγραμμα
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

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

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

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

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

εργά τες πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

τες ενω μέ νοι. 

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

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

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

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

ΠΕΜΠΤΗ 4/6
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6
ΙΛΙΟΝ πλ. Ιλίου 7μ

ΚΟΥΚΑΚΙ ΜΕΤΡΟ ΦΙΞ 6μμ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ

ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 6μμ

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 7μμ

ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος (κελάρι) 7μμ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ ΗΣΑΠ 7.30μμ

ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαϊμαντά 7μμ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ Μετρό Δουκ.Πλακεντίας 7μμ
ΠΑΤΡΑ πλατεία Γεωργίου 7μμ
ΒΟΛΟΣ Αγ. Νικόλαος 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νομαρχία 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/6

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 12μ

ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πμ

ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12μ

ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου & Γαλατσίου 12μ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πλατεία 12μ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 12πμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ Βασιλόπουλος 12πμ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Σκλαβενίτης 11πμ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ συντριβάνι 12πμ

ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11.30πμ

ΠΕΡΑΜΑ πλ. Ηρώων 10πμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 12μ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Πανόρμου 11.30πμ

ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός – πλατεία 11.30πμ

ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Μετρό Σεπόλια 11πμ

ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ

ΑΙΓΑΛΕΩ Μετρό 12μ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 12μ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11.30πμ
ΡΕΘΥΜΝΟ παλιά πόλη 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πμ

ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πμ

ΚΑΜΑΡΑ Τσιμισκή και Ναυαρίνου 11.30πμ

ΧΑΡΙΛΑΟΥ Λαϊκή της Βούλγαρη 11πμ

ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαμπράκη 11πμ
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Τ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 3/6 καφέ Πλάτανος, Σπλάντζια
7:30μμ
Όχι στο νέο μνημόνιο - 
Διαγραφή του χρέους τώρα 
Ομιλητές: Γιάννης Κυριακάκης, περι-
φερειακός Σύμβουλος με την Ανυπό-
τακτη Κρήτη
Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός σύμβουλος
με την Ανταρσία στα Χανιά

Τ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΜΕΝΙΔΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/6 Α’ ΚΑΠΗ Αχαρνών
Πλατεία Αγίου Νικολάου(παλιό Δημαρ-
χείο) 7.30μμ
Ρήξη και όχι συμβιβασμός

Τ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6 θεατράκι της πλατείας
7.30μμ
Ομιλητές: Γιάννης Σηφακάκης, Δημή-
τρης Τζαμουράνης, Παναγιώτης Μαυ-
ροειδής

Τ.Ε. ΙΛΙΟΝ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ –

ΚΑΜΑΤΕΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/6 7.30μμ
Συνέλευση

Τ.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ 9/6 Στοά Σάρκα, Α’ κτίριο, Β’
όρ. 7μμ
Συνέλευση

Εκδηλωσεις - Συνελεύσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ 



«Η Σαγκάη, το μεγάλο ιμπεριαλιστικό προ-
πύργιο με τις ξένες τράπεζες και τα εργοστά-
σια, παρέλυσε από μια γενική απεργία κατά
την οποία ακόμα και οι κινέζοι υπηρέτες εγκα-
τέλειψαν τα σπίτια των ξένων. Σαν ένας γίγαν-
τας που είχε ξυπνήσει, η φαινομενικά αδρανής
μάζα των Κινέζων εκμεταλλευόμενων ύψωσε
το ανάστημά του με ένα βρυχηθμό που γέμισε
φόβο τις καρδιές των εργοδοτών, Κινέζων και
ξένων, και ταξίδεψε πέρα από τις θάλασσες
για να τραντάξει τις πόρτες των ιμπεριαλιστι-
κών κυβερνήσεων. Οι αλαζόνες ξένοι που για
τόσα χρόνια θεωρούσαν τους Κινέζους εργα-
ζόμενους τίποτα παραπάνω από πολυάριθμα,
ρυπαρά αλλά υπάκουα υποζύγια, ζεματίστη-
καν όταν αυτή η αγνώριστη πλέον μάζα σηκώ-
θηκε και κούνησε την πανίσχυρη γροθιά της
μπροστά στα μούτρα τους».

Χάρολντ Αϊζακς, 
Η Τραγωδία της Κινέζικης Επανάστασης

Α
υτά τα λόγια περιγράφουν το ξέσπασμα
της πρώτης –και πιο άγνωστης ακόμα
και σήμερα- Κινέζικης Επανάστασης. Το

Μάη και τον Ιούνη του 1925 η καρδιά αυτής
της επανάστασης χτύπησε στα μεγάλα εμπο-
ρικά και βιομηχανικά λιμάνια στα νότια παρά-
λια της χώρας, την Σαγκάη και την Καντόνα.
Στο κέντρο της ήταν ένα εργατικό κίνημα που
μέσα σε λίγους μήνες διήνυσε μια πορεία που
τα κινήματα στις κοιτίδες του ευρωπαϊκού κα-
πιταλισμού χρειάστηκαν δεκαετίες.

Την άνοιξη του 1925 οι εργατογειτονιές της
Σαγκάης μύριζαν μπαρούτι. Ιδιαίτερα μέσα και
γύρω από τη Βαμβακουργία Νο 8, που ιδιοκτή-
τες της ήταν Γιαπωνέζοι καπιταλιστές. Με τη
δικαιολογία ότι είχε ελλείψεις σε πρώτη ύλη, η
διεύθυνση απέλυε εργάτες και καθυστερούσε
να πληρώσει τα μεροκάματα. 

Η Ιαπωνία ήταν μια από τις ιμπεριαλιστικές
Μεγάλες Δυνάμεις που από τα μέσα του 19ου
αιώνα αποκτούσαν σφαίρες επιρροής στην Κί-
να, κατοχυρωμένες με μια σειρά ληστρικές,
αποικιοκρατικές συνθήκες. Στη Σαγκάη για πα-
ράδειγμα, ο «Διεθνής Συνοικισμός» είχε διοίκη-
ση και αστυνομία από Βρετανούς, Γάλλους κλπ
γραφειοκράτες και μπάτσους, παρόλο που εκεί
ζούσαν πάνω από 1 εκατομμύριο Κινέζοι. 

Όταν στις 15 Μάη ένας Γιαπωνέζος εργοδη-
γός πυροβόλησε και δολοφόνησε έναν μαχητι-
κό εργάτη στη συγκεκριμένη βαμβακουργία, η
οργή απλώθηκε σαν τη φωτιά. 

Το «Κίνημα της 30 Μάη»

Μια βδομάδα αργότερα, με αφορμή την κη-
δεία του εργάτη, οι φοιτητές οργάνωσαν μια
διαδήλωση που πέρασε μέσα από τη Διεθνή
Συνοικία της Σαγκάης. Η αστυνομία τους συ-
νέλαβε και η δίκη τους ορίστηκε για τις 30
Μάη. Όταν μια ακόμα διαδήλωση έφτασε έξω
από το αρχηγείο της Αστυνομίας για να απαι-
τήσει την απελευθέρωση συλληφθέντων, οι
μπάτσοι άνοιξαν πυρ. Ο τελικός απολογισμός
ήταν 10 νεκροί και 50 τραυματίες. 

Αυτές οι κινητοποιήσεις πατούσαν στη δυ-
σαρέσκεια χρόνων για τις άθλιες συνθήκες,
τους χαμηλούς μισθούς και την καταπιεστική
συμπεριφορά στα εργοστάσια. Όμως, ένα
πρωτοπόρο κομμάτι των εργατών της Σαγ-
κάης είχε, τα προηγούμενα χρόνια αποκτήσει
εμπειρία οργανώνοντας απεργίες και συνδικά-
τα. Το Φλεβάρη του 1925 ένα κύμα απεργιών
είχε σαρώσει τις ιαπωνικής ιδιοκτησίας βαμβα-
κουργίες. Και στη διάρκειά του ιδρύθηκε σε

αυτές ένα συνδικάτο. 
Πρωταγωνιστές σε αυτές τις κινήσεις ήταν

τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κί-
νας. Λίγοι στον αριθμό, μόλις 43 μέλη το 1923,
φοιτητές οι περισσότεροι, κέρδισαν μαχητι-
κούς εργάτες στις ιδέες της επανάστασης –
αργά και επίπονα στην αρχή. Όμως, όταν ήρθε
η έκρηξη της 30 Μάη, ήταν σε θέση να μπουν
μπροστά στο κίνημα. 

Την επόμενη μέρα ιδρύθηκε επίσημα η Γενι-
κή Ένωση Εργατών της Σαγκάης στην οποία
έσπευσαν να προσχωρήσουν συνδικάτα και
μεμονωμένοι εργάτες. Και τις ίδιες μέρες ένα
πρωτόγνωρο απεργιακό κίνημα συγκλόνιζε την
πόλη: περισσότεροι από 200.000 εργάτες και
εργάτριες σε πάνω από 200 επιχειρήσεις κατέ-
βηκαν σε μια απεργία που κράτησε, με τα πά-

νω και τα κάτω της τρεις μήνες. 

Το βρετανικό περιοδικό Economist δημοσί-
ευσε στις 25 Ιούνη του 1925 ένα άρθρο με τίτ-
λο «Το πρόβλημα στην Κίνα». Το περιοδικό
διαπίστωνε με λύπη και απορία ότι: «όταν στα
τέλη του προηγούμενου μήνα μετά από μια
απεργία Κινέζων εργατών σε ένα ιαπωνικό ερ-
γοστάσιο ξέσπασαν ταραχές στην Σαγκάη,
υπήρχε η ελπίδα ότι το πρόβλημα θα παρέμε-
νε περιορισμένο τοπικά και θα εξαλειφόταν.
Δυστυχώς αυτή η ελπίδα διαψεύστηκε». 

Πράγματι, αντί να περιοριστεί το κίνημα στη
Σαγκάη, απλώθηκε στο άλλο μεγάλο βιομηχα-
νικό και εμπορικό κέντρο της Κίνας, στην Καν-
τόνα (σημερινή Γκουανγκτζού) –και στην βρε-
τανική αποικία του Χονγκ-Κονγκ. 

Τα νέα από τη Σαγκάη είχαν ηλεκτρίσει την
Καντόνα. Στο κέντρο του κινήματος ήταν οι Κι-
νέζοι εργάτες στο Χονγκ-Κονγκ. Μετά από συ-
στηματική δουλειά των μελών του ΚΚ, το συν-
δικάτο των ναυτών ξεκίνησε απεργία στις 17
Ιούνη. Όταν ένα πλοίο έπιανε λιμάνι στο Χονγκ
Κονγκ το κινέζικο πλήρωμα το εγκατέλειπε και
πήγαινε στους ξενώνες των εταιρειών αλληλο-
βοήθειας των ναυτικών και σιγά-σιγά στην
Καντόνα. Στις 18 Ιούνη οι οδηγοί των τραμ στο
Χονγκ κατέβηκαν κι αυτοί σε απεργία. Στις 19
ήρθε η σειρά των «κούληδων» (βαστάζοι) και
των λιμενεργατών. Η αποικία παρέλυε.  

Στις 23 Ιούνη, οι απεργοί του Χονγκ-Κονγκ

βρισκόταν στη κεφαλή μιας διαδήλωσης
100.000 στην Καντόνα. Όταν η διαδήλωση πέ-
ρασε από τη γέφυρα Σαμίν, δίπλα στο «Διεθνή
Συνοικισμό» της Καντόνας, οι Βρετανοί αστυ-
νομικοί άνοιξαν πυρ. Ήταν μια σφαγή: 52 νε-
κροί και 117 σοβαρά τραυματισμένοι (τέσσε-
ρις αστυνομικοί σκοτώθηκαν επίσης). Και μιας
και το κίνημα είχε ήδη πάρει φόρα, η σφαγή
αντί να το τρομοκρατήσει του έδωσε μεγαλύ-
τερη αποφασιστικότητα. 

Σύντομα περισσότεροι από 250.000 εργάτες
έφυγαν από το Χονγκ-Κονγκ. Έτσι ξεκίνησε η
μεγάλη απεργία, που κράτησε σχεδόν 18 μήνες. 

Συλλογική δύναμη

Η οργάνωση της απεργίας ήταν υπόδειγμα
της συλλογικής δύναμης και δημιουργικότητας
της εργατικής τάξης. Τις καθημερινές αποφά-
σεις έπαιρνε μια επιτροπή 13 απεργών που
ήταν υπόλογη σε ένα σώμα 800 αντιπροσώπων
(ένας για κάθε πεντακόσιους απεργούς). Δεκά-
δες χιλιάδες απεργοί είχαν μετακινηθεί από το
Χονγκ Κόνγκ στην Καντόνα και η επιτροπή εξα-
σφάλισε τη διατροφή και την στέγασή τους,
κατάσχοντας ακόμα και τεκέδες οπίου. Οργά-
νωσε σχολεία για την εκπαίδευση των απεργών
και των παιδιών τους, έβγαλε εφημερίδα και
συγκρότησε μια πολιτοφυλακή με χιλιάδες ερ-
γάτες (κάποιες μονάδες ήταν ένστολες).

Το απεργιακό ταμείο ενισχυόταν όχι μόνο
από τις δωρεές αλλά και από τα πρόστιμα που
έβαζε η επιτροπή σε όσους έσπαγαν το μποϋ-
κοτάζ. Μέχρι και δώδεκα μικρές κανονιοφό-
ρους επιστράτευσε για να ελέγχουν το λα-
θρεμπόριο στο ποτάμι.

Η απεργιακή επιτροπή ήταν η ενσάρκωση
αυτού που συμβαίνει σε κάθε μεγάλη σύγχρο-
νη επανάσταση, της «δυαδικής εξουσίας»,
όπως είχε ονομάσει ο Λένιν την κατάσταση
στην Ρωσία το 1917 όταν η δύναμη των σοβιέτ
αναδυόταν δίπλα στην επίσημη εξουσία της
Προσωρινής Κυβέρνησης. Ήταν η «κυβέρνηση
νο2», έτσι την αποκαλούσαν εχθροί και φίλοι

και αυτό ήταν πραγματικά.

Η κυβέρνηση νο1 ήταν το Κουομιτάνγκ (ΚΜΤ)
που διατηρούσε μια εύθραυστη εξουσία στην
Καντόνα και στην επαρχία της Γκουαντόνγκ.

Ήταν το παλιό εθνικιστικό κόμμα που στις αρ-
χές της δεκαετίας του ’20 άρχισε να στρέφεται
προς την σοβιετική Ρωσία για βοήθεια και υπο-
στήριξη (ήταν η μόνη χώρα που αναγνώριζε δι-
πλωματικά την κυβέρνηση της Καντόνας). Χρυ-
σός, συνάλλαγμα, όπλα πήγαιναν από την Ρω-
σία στην Καντόνα. Ρώσοι αξιωματικοί εκπαί-
δευαν το νέο στρατό του ΚΜΤ –και ίδρυσαν μια
Σχολή Ευελπίδων στην Χουαμπόα.

Το ΚΜΤ, μαζί με τους εμπόρους της Καντό-
νας στήριξε οικονομικά την απεργία –για πα-
ράδειγμα εξασφάλιζε κατάλυμα και επιδόματα
στους απεργούς που είχαν έρθει από το Χονγκ
Κονγκ. Πολιτικά, το ΚΚ Κίνας ήταν δεμένο με
μια στενή συμμαχία με το ΚΜΤ. Οι κομμουνι-
στές είχαν μπει στο ΚΜΤ ατομικά και πολλές
φορές αναλάμβαναν ηγετικά πόστα. 

Όμως, η «πατριωτική ενότητα» ενάντια στο
βρετανικό ιμπεριαλισμό είχε πολύ σαθρά θεμέ-
λια που άρχισαν να τρίζουν από την αρχή του
κινήματος. Η απεργία στο Χονγκ-Κονγκ ήταν
ένα σκληρό οικονομικό πλήγμα στον ιμπεριαλι-
σμό –η «ζημιά» που προκάλεσε υπολογίζεται
στο ιλιγγιώδες για την εποχή ποσό των 300
εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως, ήταν και
πλήγμα για τους κινέζους καπιταλιστές. Οι κι-
νέζικες τράπεζες εξαρτιόταν από την «ευημε-
ρία» του Χονγκ-Κονγκ. Με το λιμάνι κλειστό
έφτασαν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Στις
18 Σεπτέμβρη το Κινέζικο Εμπορικό Επιμελη-
τήριο ζήτησε επίσημα δάνειο από τη βρετανι-
κή κυβέρνηση για να τις διασώσει. 

Συνολικότερα, οι κινέζοι αστοί –ακόμα και οι
«προοδευτικοί» του ΚΜΤ- διαπίστωναν μια πα-
λιά αλήθεια: μπορεί οι ιμπεριαλιστές να τους
«έριχναν» αλλά οι «ξυπόλητοι» με το θράσος
που είχαν αποκτήσει θα τους έτρωγαν. Για πα-
ράδειγμα, οι εργάτες της Σαγκάης ανακάλυ-
ψαν ότι έχουν δύναμη με το συνδικάτο. Και με-
τά διαπίστωσαν ότι στις κινέζικες επιχειρήσεις
πληρώνονται ακόμα χειρότερα κι από τις ξέ-
νες. Άρχισαν να απεργούν και εκεί. 

Για τους αγρότες επανάσταση σήμαινε
απαλλαγή από τον γαιοκτήμονα και τον φορο-
εισπράκτορα. Λίγο τους ενδιέφερε αν αυτοί
στήριζαν το «εθνικό κίνημα». Έτσι κι αλλιώς, οι
μεγαλέμποροι, οι τραπεζίτες και όποιοι βιομή-
χανοι υπήρχαν ήταν δεμένοι με ακατάλυτους
δεσμούς με τους τσιφλικάδες και τους γραφει-
οκράτες του παλιού κράτους. Συχνά ήταν συγ-
γενείς. Τα παιδιά τους ήταν στο στρατό του
ΚΜΤ, αξιωματικοί βέβαια.

Για τη νέα ηγετική ομάδα του κόμματος
στην Ρωσία, γύρω από τον Στάλιν και τον
Μπουχάριν, όμως, η προτεραιότητα ήταν η πο-
λιτική συμμαχία με την κυβέρνηση της Καντό-
νας. Επιστράτευσαν τα παλιά επιχειρήματα
των μενσεβίκων για το χαρακτήρα της επανά-
στασης στην Ρωσία για να τη θεωρητικοποι-
ήσουν. Το ΚΜΤ ήταν ένα «μπλοκ τεσσάρων τά-
ξεων», αντιμπεριαλιστικών και αντιφεουδαρχι-
κών, υποστήριζαν. Η εργατική επανάσταση
δεν ήταν στην ατζέντα, αυτό που κρινόταν
ήταν το «αστικοδημοκρατικό στάδιο».

Γι’ αυτό οι κομμουνιστές έπρεπε «να κάνουν
τη δουλειά του κούλη για το ΚΜΤ», όπως είπε
ο Μποροντίν, ο εκπρόσωπος της Διεθνούς
στην Κίνα. Ο Στάλιν ήταν πιο «πονηρός». Θα
χρησιμοποιήσουμε το ΚΜΤ, έλεγε (την «αρι-
στερή» πτέρυγά του) και μετά «θα τους πετά-
ξουμε σαν στυμμένη λεμονόκουπα». Στα επό-
μενα δυο χρόνια ήταν οι κομμουνιστές και οι
εργάτες που πετάχτηκαν σαν στυμμένη λεμο-
νόκουπα –μέσα σε ποτάμια αίματος. 

Λέανδρος Μπόλαρης
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1925 Επανάσταση στην Κίνα

Απεργοί στους δρόμους
της Καντόνας



Π
ώς φτιάχτηκε κόσμος; Πώς προέκυψε ο
άνθρωπος; Σε τι και γιατί διαφέρει από
όλα τα άλλα ζώα; Η εκμετάλλευση, η κα-

ταπίεση, η θέση της γυναίκας, είναι διαχρονικά
γνωρίσματα της ανθρώπινης κοινωνίας; Υπάρχει
η δυνατότητα να αλλάξουν ή είναι σύμφυτα
στην ανθρώπινη φύση;  

Επί χιλιετίες απασχόλησαν και εξακολουθούν
να απασχολούν τους ανθρώπους αυτά τα ερω-
τήματα, με κίνητρο όχι τόσο την απλή περιέρ-
γεια, αλλά την κατανόηση της κοινωνίας και του
φυσικού κόσμου καθώς και των δυνατοτήτων
που αυτή εμπεριέχει.

Σε αυτά, και πολλά άλλα θεμελιακά ερωτήμα-
τα απαντούν, έχοντας μεταξύ τους διαφορά
έναν αιώνα οικονομικής, κοινωνικής και επιστη-
μονικής εξέλιξης, ο Φρίντριχ Ενγκελς και ο Κρις
Χάρμαν, μέσα από κείμενά τους που φιλοξε-
νούνται μαζί σε αυτήν την έκδοση του Μαρξιστι-
κού Βιβλιοπωλείου.

Το βιβλίο ανοίγει με το ημιτελές κείμενο του
Φρίντριχ Ενγκελς «Ο ρόλος της εργασίας στην
εξανθρώπιση του πιθήκου» (ένα έργο που στα
ελληνικά ήταν μέχρι τώρα διαθέσιμο σαν τμήμα
του ανολοκλήρωτου έργου υπό τον τίτλο «Η
διαλεκτική της φύσης»). Το δεύτερο κείμενο με
τίτλο «Ο Ένγκελς και η καταγωγή της ανθρώπι-
νης κοινωνίας» είναι γραμμένο το 1994 από τον
πρόωρα χαμένο το 2009 επαναστάτη μαρξιστή,
Κρις Χάρμαν. 

Το ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο Μαρξ
και ο Ενγκελς διαμορφώνουν τις αντιλήψεις
τους στα μέσα του 19ου αιώνα, είναι αυτό της
επικράτησης της αστικής τάξης μέσα από επα-
ναστάσεις και του Διαφωτισμού που ήλθε να βά-
λει τέλος σε αιώνες κυριαρχίας της θεοκρατικής
αντίληψης του κόσμου και της ιστορίας.  

Φύση

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της αμφισβήτησης,
ιδεαλιστές στοχαστές και φιλόσοφοι τοποθέτη-
σαν στο κέντρο της αντίληψής τους τα ανθρώπι-
να όντα, αλλά σαν «ημιθεϊκές υπάρξεις» απο-
κομμένες από την φύση και υποκείμενες στη θέ-
ληση είτε του Θεού είτε του «πνεύματος» και
της «νόησης». Ο «χυδαίος υλισμός», από την άλ-
λη, θεωρούσε ότι τα ανθρώπινα όντα δεν είναι
τίποτε άλλο από ζώα που αντιδρούν σε ερεθί-
σματα του εξωτερικού κόσμου, (αυτό που σήμε-
ρα αποκαλούν μπιχεϊβιορισμό) ή είναι βιολογικά
προγραμματισμένα (αυτό που αποκαλούν σήμε-
ρα κοινωνιοβιολογία). 

«O Μαρξ και ο Ενγκελς παρουσίασαν για
πρώτη φορά τη δική τους άποψη στη Γερμανική
Ιδεολογία και τις Θέσεις για τον Φοϋερμπαχ το
1845-46. Είδαν τα ανθρώπινα όντα ως προϊόν
του φυσικού βιολογικού κόσμου και την ιστορία
ως μέρος της φυσικής ιστορίας. Όμως είδαν ότι
ο ιδιαίτερος χαρακτήρας των ανθρώπων βρίσκε-
ται στην ικανότητά τους να επενεργούν πάνω
στις συνθήκες που τους δημιούργησαν αλλά-
ζοντας έτσι και τις συνθήκες και τους εαυτούς
τους μέσα σε αυτή τη διαδικασία» γράφει ο
Κρίς Χάρμαν.

Την προσέγγισή τους ήρθαν να ενισχύσουν τα
αμέσως επόμενα χρόνια επιστημονικές θεωρίες

και αρχαιολογικά ευρήματα. Όταν ο Ενγκελς γρά-
φει τον «Ρόλο της εργασίας», ο Δαρβίνος έχει
ήδη γράψει την Καταγωγή των Ειδών (1859) και
την Καταγωγή του ανθρώπου (1871) και έχουν
ανακαλυφτεί τα πρώτα απολιθώματα του ανθρώ-
που του Νεάντερταλ (1856). Ενώ όταν γράφει την
Καταγωγή της Οικογένειας, έχει ήδη στη διάθεσή
του την Αρχαία Κοινωνία του Λ.Χ Μόργκαν για την
εξέλιξη της οικογένειας και του κράτους. 

«Η εργασία είναι η πηγή κάθε πλούτου. Και
πράγματι είναι τέτοια, πλάι στη φύση που της
προσφέρει το υλικό που μετατρέπει σε πλούτο.
Αλλά είναι επίσης κάτι απείρως περισσότερο
από αυτό. Είναι ο πρωταρχικός βασικός όρος
κάθε ανθρώπινης ζωής και αυτό ισχύει σε τέτοιο
βαθμό που από μια άποψη μπορούμε να πούμε:
«η εργασία δημιούργησε τον ίδιο τον άνθρωπο»
γράφει στις πρώτες γραμμές του κειμένου του
ο Ενγκελς. 

Ο Κρις Χάρμαν συνοψίζει την άποψη του Ένγ-
κελς ως εξής: «Η θέση του Ένγκελς βλέπει την
ανθρώπινη εξέλιξη να περνά μέσα από έναν
αριθμό αλληλοσυνδεόμενων σταδίων: βάδισμα
στα δυο πόδια, κατασκευή και χρήση εργαλείων,
ανάπτυξη του χεριού, κοινωνικότητα, ανάπτυξη
του εγκεφάλου και της ομιλίας. Αυτή η ανάλυσή
του στηριζόταν στην προηγούμενη δουλειά του
Δαρβίνου και κάθε ένα από αυτά τα στάδια ανα-
φέρεται και από τον Δαρβίνο. Όμως, ο Ένγκελς
άλλαξε τη σειρά με ένα σημαντικό τρόπο.

Ο Δαρβίνος υπέθεσε πως η ανάπτυξη του με-
γέθους του εγκεφάλου και η νοημοσύνη επιτε-
λέστηκε πριν από τη μετάβαση στο βάδισμα στα
δυο πόδια και τη χρήση των χεριών για τη κατα-
σκευή εργαλείων. Ο Ένγκελς υποστήριξε πως η
σειρά των γεγονότων ήταν η αντίστροφη. Ότι
ήταν η απελευθέρωση των χεριών που έκανε
δυνατή τη συνεργατική εργασία σε μια κλίμακα
που ούτε θα μπορούσε κανείς να φανταστεί

ανάμεσα στους πιθήκους και ότι απ’ αυτό προ-
έκυψε και η ανάπτυξη του εγκεφάλου».

Ο Δαρβίνος υπάκουε στην κυρίαρχη ιδεαλιστι-
κή και φιλοσοφική αντίληψη της εποχής ότι ο
νους προϋπάρχει της ύλης. Επρεπε να φτάσου-
με στο 1974 και να ανακαλυφθεί ένας όρθιος
σκελετός με εγκέφαλο μεγέθους πιθήκου, για
να πειστεί τελικά η επιστημονική κοινότητα να
σταματήσει την αναζήτηση του «χαμένου κρί-
κου» της ανθρώπινης αλυσίδας, ανάμεσα στον
πίθηκο και στον άνθρωπο, σε ένα oν με «μεγάλο
εγκέφαλο». Για τον Ενγκελς ο χαμένος κρίκος
είναι η ανθρώπινη εργασία.

«Ας μην κολακευόμαστε ωστόσο για τις αν-
θρώπινες νίκες μας πάνω στη φύση. Η φύση μάς
εκδικείται για κάθε μια τους» γράφει ο Ενγκελς
εξηγώντας στη συνέχεια τις καταστροφικές συ-
νέπειες του κέρδους και του ανταγωνισμού, που
χαρακτηρίζουν το καπιταλιστικό σύστημα πάνω
στην φύση και τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Eπιστημονικές θεωρίες

Ο Κρις Χάρμαν στο πρώτο μέρος του κειμέ-
νου του οπλίζει μέσα από την παρουσίαση νέων
επιστημονικών θεωριών και ανακαλύψεων, τον
πυρήνα της θέσης του Ενγκελς για το ρόλο της
εργασίας, διορθώνοντας τα σημεία που η έρευ-
να και η μελέτη ενός αιώνα απέδειξε ότι ήταν
λάθος ή ξεπερασμένα. Επίσης συγκρούεται με
αυτό που ονομάζει «νέα ιδεαλιστική πρόκληση»,
θεωρίες δηλαδή που προσπαθούν να αποσυνδέ-
σουν την εργασία και τον πρωτεύοντα ρόλο της
στη δημιουργία του ανθρώπου και της ανθρώπι-
νης κοινωνίας. 

Απαντάει στο ιδεολόγημα ότι το ανθρώπινο εί-
ναι «ένα είδος γεννημένο στο αίμα», αντιπαρα-
βάλλοντας την αμοιβαιότητα, τη γενναιοδωρία,
τη συνεργατικότητα και τον εξισωτισμό σαν τα
κλειδιά της επίτευξης της κυριαρχίας του αν-
θρώπου πάνω στη φύση.  Παρουσιάζει σύγχρο-
νες επιστημονικές θεωρήσεις και αναλύσεις για
το γεγονός ότι η πορεία της ανθρωπότητας από
τον homo erectus μέχρι τους πρώτους αγρότες,
έγινε με ομάδες και κοινωνίες χωρίς τάξεις,
κράτος, εκμετάλλευση, καταπίεση ανθρώπου
από τον άνθρωπο, γυναίκας από τον άντρα. 

To δεύτερο μισό του κειμένου του Χάρμαν κα-
ταπιάνεται με  την «Καταγωγή της Οικογένειας,
της Ατομικής Ιδιοκτησίας και του Κράτους».
Εξετάζοντας συγκριτικά τον Ενγκελς και τις
σύγχρονες ιστορικές και ανθρωπολογικές μελέ-
τες αναλύει τους μηχανισμούς που οδήγησαν
στην εμφάνιση των πρώτων ταξικών κοινωνιών
και του κράτους: Από τις κυνηγο-συλλεκτικές
ομάδες στο πέρασμα σε κοινωνίες που ζούσαν
από την καλλιέργεια της γης, η σταδιακή ανά-
πτυξη των οποίων σήμανε την παραγωγή ικανού
πλεονάσματος για να συντηρήσει μια ελίτ και
την οργάνωσή της σε  κράτος. Αλλά και τους
μηχανισμούς που οδήγησαν σε αυτό που ο Ενγ-
κελς ονόμαζε «παγκόσμια ιστορική ήττα του γυ-
ναικείου φύλου», όταν οι γυναίκες έχασαν την
κεντρική θέση που είχαν στην παραγωγή και την
αναπαραγωγή των κυνηγο-συλλεκτικών και των
πρώιμων αγροτικών κοινωνιών.

Γιώργος Πίττας
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Συντρόφισσες και σύντροφοι, 

Έχουμε φτάσει στο τέλος Μάη και παρά τις
αποφάσεις των οργάνων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, του
ΠΣΟ στις 15/3 και της ΚΣΕ στις 27/3, που κα-
τέληξαν ότι η 3η Συνδιάσκεψη θα πραγματο-
ποιηθεί στις 20-21 Ιουνίου, εξακολουθεί να
υπάρχει με ευθύνη της πλειοψηφίας της ΚΣΕ
αργοπορία που οδηγεί στην αναβολή της προ-
γραμματισμένης Συνδιάσκεψης. Θεωρούμε ότι
αυτή η μεθόδευση είναι μεγάλο λάθος που κιν-
δυνεύει να οδηγήσει την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε παρά-
λυση μέσα σε μια συγκυρία που πρέπει και
μπορεί να παίξει πρωτοπόρο ρόλο ενάντια
στους εκβιασμούς της κυρίαρχης τάξης - «δα-
νειστών» και τους συμβιβασμούς της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Πρώτα απ’ όλα είναι λάθος για λόγους δια-
δικασίας και δημοκρατικής λειτουργίας.
Έχουν περάσει δύο χρόνια από την 2η Συνδιά-
σκεψη (Ιούνιος 2013), δύο χρόνια στα οποία
έχουν υπάρξει μεγάλες αλλαγές διεθνώς και
στην Ελλάδα που η ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφείλει να συ-
ζητήσει. Έχει περάσει επιπλέον, μισός χρόνος
από τον Δεκέμβρη του 2014, τότε που αναβλή-
θηκε η 3η Συνδιάσκεψη με τη δικαιολογία ότι
«δεν προλαβαίναμε» λόγω των εκλογών που
προκηρύχθηκαν πρόωρα τον Γενάρη. Ήταν δι-
καιολογία γιατί όπως αποδείχτηκε «προλάβα-
με» μέσα σε 2-3 μέρες να οργανώσουμε συνε-
λεύσεις σε τοπικές επιτροπές που συγκέντρω-
σαν περίπου 2000 συντρόφους και συντρόφισ-
σες. Η πραγματικότητα είναι ότι η πλειοψηφία
της ΚΣΕ ήθελε να προχωρήσει την συνεργασία
ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΜΑΡΣ, παρά τη μεγάλη διαφωνία
που υπήρχε στο εσωτερικό μας, χωρίς να δια-
κινδυνεύσει την επικύρωση αυτής της απόφα-
σης από το σώμα της Συνδιάσκεψης. 

Μετά τις εκλογές πέρασαν άλλοι δύο μήνες
μέχρι την συνεδρίαση του ΠΣΟ που αποφάσι-
σε τη διεξαγωγή της Συνδιάσκεψης τον Ιούνιο
και από τότε άλλοι δύο μήνες μέχρι σήμερα
που ξανά μεθοδεύεται μια νέα αναβολή! Θεω-
ρούμε απαράδεκτη αυτή τη λειτουργία, βαθιά
προσβλητική για όλον τον κόσμο της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ. Για μας η ΚΣΕ και το ΠΣΟ έχουν χάσει το
δικαίωμα να αναβάλουν τη Συνδιάσκεψη, χρει-
άζεται να την ανακτήσουν από το σώμα της
3ης Συνδιάσκεψης. 

Λόγοι ουσίας

Δεν είναι όμως «μόνο» οι λόγοι δημοκρατι-
κής λειτουργίας ενός μετώπου της αντικαπιτα-
λιστικής αριστεράς που επιβάλουν την διεξα-
γωγή της 3ης Συνδιάσκεψης χωρίς άλλες κα-
θυστερήσεις. Είναι και λόγοι ουσίας. Βρισκό-
μαστε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική πε-
ρίοδο που οι «διαπραγματεύσεις» κυβέρνησης
–«δανειστών» οδεύουν σε μια νέα συμφωνία –
νέο Μνημόνιο, ανατρέποντας όλες τις υποσχέ-
σεις του ΣΥΡΙΖΑ για ανατροπή της λιτότητας. 

Την ίδια στιγμή ο κόσμος που με τους αγώ-
νες του γκρέμισε τους Σαμαροβενιζέλους και
ανέδειξε για πρώτη φορά στην κυβέρνηση ένα
κόμμα της ρεφορμιστικής αριστεράς γεμάτος
ελπίδες και προσδοκίες ότι θα «τα πάρει όλα
πίσω», συνεχίζει να παλεύει και να ψάχνει συ-
νολικές απαντήσεις κόντρα στους εκβιασμούς
της κυρίαρχης τάξης και πέρα από τους συμβι-
βασμούς της κυβέρνησης. Το δείχνουν οι λιμε-
νεργάτες και οι ναυτεργάτες που λένε όχι στην
ιδιωτικοποίηση των λιμανιών, οι νοσοκομειακοί
που απεργούν ενάντια στη διάλυση της δημό-
σιας υγείας, οι εργαζόμενοι στην ΕΡΤ που διεκ-
δικούν να επιστρέψουν στις δουλειές τους με

αυτοδιαχείριση και χωρίς Ταγματάρχες.
Σ’ αυτές τις συνθήκες η 3η Συνδιάσκεψη της

ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να λειτουργήσει σαν πόλος
έλξης για χιλιάδες αγωνιστές της Αριστεράς και
του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ που εκτιμούν την ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ σαν δύναμη που με την αγωνιστική της
δράση και το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό της
πρόγραμμα έχει συμβάλει στο συνολικό προχώ-
ρημα του κινήματος και της Αριστεράς. Αλλά
και σαν ευκαιρία για μια πλούσια και συντροφι-
κή συζήτηση με όλα τα μέλη της, που χρειάζεται
να είναι ξεκάθαρα και προετοιμασμένα για να
παρέμβουν στις νέες συνθήκες. Είναι κατεπεί-
γον μέσα στις σημερινές συνθήκες να μπει
μπροστά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

• Για να συγκροτήσει μαζί με πρωτοπόρα
κομμάτια του κινήματος  μια δυνατή αριστερή
- εργατική αντιπολίτευση, με στόχο την ανα-
τροπή παλιών και νέων μνημονίων, δίνοντας
όλες τις οικονομικές και πολιτικές μάχες. Τις
μάχες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τη συνέ-
χιση της λιτότητας και τις περικοπές με στόχο
την εξασφάλιση «πλεονασματικών προϋπολο-
γισμών». Αλλά και τις μάχες για να καταδικα-
στούν οι ναζί της ΧΑ, να ξηλωθεί ο φράχτης
και η Φρόντεξ και να πάρουν ιθαγένεια τα παι-
διά των μεταναστών, τις μάχες ενάντια στην
ισλαμοφοβία και τη συνεργασία με τους δικτά-
τορες της Αιγύπτου και τους χασάπηδες του
Ισραήλ, ενάντια στους πολεμικούς ανταγωνι-
σμούς, τους εξοπλισμούς και τις νέες βάσεις.
Επιμένοντας ότι το εργατικό κίνημα με τους
αγώνες του είναι η μόνη δύναμη που μπορεί
να τις δώσει νικηφόρα βάζοντας τέλος στην

κατρακύλα της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ. Προ-
ωθώντας την ταχτική του ενιαίου μετώπου,
επιδιώκοντας η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να συσπειρώσει
στην κοινή δράση μέσα στο κίνημα – και όχι σε
κοπτοραπτική που μινιμάρει το πρόγραμμά
της - όλον τον μαχητικό κόσμο που θέλει να
παλέψει ξεπερνώντας την αναμονή και την πα-
ράλυση που καλλιεργούν οι ρεφορμιστικές
ηγεσίες.

Εναλλακτική στρατηγική

• Για ν’ ανοίξει τη συζήτηση για την εναλλα-
κτική στρατηγική. Προβάλλοντας τον δρόμο
της αντικαπιταλιστικής ανατροπής σαν τη μό-
νη ρεαλιστική προοπτική απέναντι στην βαρ-
βαρότητα του καπιταλισμού που μέσα στην
κρίση του ξερνάει φτώχεια και ανεργία, πολέ-
μους και ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, ρατσι-
σμό και φασίστες. Αλλά και απέναντι στις αυ-
ταπάτες της ρεφορμιστικής στρατηγικής, της
διαχείρισης του συστήματος και του κοινοβου-
λευτικού δρόμου. Άλλο πράγμα η νίκη στις
εκλογές και ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης
που ελέγχει το κοινοβούλιο και τις κορυφές
κάποιων υπουργείων, άλλο η κατάχτηση της
πραγματικής εξουσίας που απαιτεί σύγκρουση
με τους καπιταλιστές και τσάκισμα του κρά-
τους τους, έλεγε και λέει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Σήμε-
ρα υπάρχουν πολλοί περισσότεροι που το
ζουν και το καταλαβαίνουν. 

• Για να δυναμώσει το μέτωπο της αντικαπι-
ταλιστικής – επαναστατικής αριστεράς κερδί-
ζοντας στις γραμμές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ χιλιάδες
αγωνιστές και αγωνίστριες, κρατώντας την πο-

λύτιμη ανεξαρτησία της τόσο από την κυβέρ-
νηση όσο και από το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Χωρίς να
ψαλλιδίζει το αντικαπιταλιστικό της πρόσημο
για χάρη συμμαχιών με άλλες δυνάμεις, που
θεωρούν τον αντικαπιταλισμό βαρίδι που πρέ-
πει να εγκαταλειφθεί.  

Δεν έχουμε κανένα λόγο να αναβάλουμε τις
διαδικασίες που θα βοηθήσουν την παραπέρα
συγκρότηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, όπως υποστηρί-
ζουν κυρίως σ. από την ΑΡΑΝ και την ΑΡΑΣ,
περιμένοντας τις εξελίξεις στο εσωτερικό του
ΣΥΡΙΖΑ, για το αν και πότε θα προκύψουν
«ρήγματα» με την πολιτική του Τσίπρα. Τα
ρήγματα διαμορφώνονται με τις πρωτοβου-
λίες, όχι περιμένοντας τις ζυμώσεις μέσα στο
ρεφορμισμό. Το μέλλον της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν
περνάει μέσα από τη διάλυσή της σε κάποιο
νέο μέτωπο, με ψαλιδισμένο το αντικαπιταλι-
στικό και επαναστατικό πρόγραμμά της προ-
κειμένου να χωράει ομάδες που έφυγαν από
το ΚΚΕ αλλά επιμένουν στην παράδοση του
ρεφορμισμού καταγγέλλοντας δυνάμεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ για τον «νεοτροτσκισμό τους». Το
μέλλον της ΑΝΤΑΡΣΥΑ δεν περνάει μέσα από
προτάσεις για νέες εκλογές που τάχα θα κά-
νουν τον ΣΥΡΙΖΑ πιο …αριστερό! Περνάει, αν-
τίθετα, μέσα από την ενίσχυσή της σαν έναν
διακριτό τρίτο πόλο μέσα στην Αριστερά, που
προσπαθεί να κερδίσει δυνάμεις με ενωτική
ταχτική στο κίνημα και τους αγώνες και με ξε-
κάθαρη στρατηγική για την επανάσταση και
την ανατροπή του καπιταλισμού. 

Καλούμε όλες και όλους τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους μέσα στην ΚΣΕ να δια-
φυλάξουν την απόφαση για πραγματοποίηση
της 3ης Συνδιάσκεψης τον Ιούνη. Ο χρόνος
που έχουμε είναι αρκετός για να εξασφαλίσει
ότι θα ολοκληρωθούν τα εισηγητικά κείμενα
και να οργανωθεί μια ζωντανή και πλούσια συ-
ζήτηση σε όλες τις επιτροπές. 

Συντροφικά, 

Γιάννης Αγγελόπουλος, 
Ευγενία Κουνιάκη, 

Γιάννης Μαραβελάκης,
Γιάννης Σηφακάκης,

μέλη της ΚΣΕ της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ
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ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Όχι αναβολή 
της Συνδιάσκεψης

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις που οργανώνουν οι τοπικές της ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ για την διαγραφή του χρέους, τη ρήξη με την ΕΕ και το ανα-
γκαίο αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα.

Στην Αργυρούπολη γύρω στα 40 άτομα συγκεντρώθηκαν την Τε-
τάρτη 27/5 στην πλ. Βάρναλη σε πλούσια συζήτηση που συνεχίστηκε
για δυο ώρες παρά το ψιλόβροχο. Την συζήτηση άνοιξε ο Παύλος
Αντωνόπουλος από την Πρωτοβουλία ενάντια στο χρέος ο οποίος
εξήγησε πως η διαγραφή του είναι η μοναδική ρεαλιστική λύση ενώ
μετά μίλησε ο Νίκος Στραβελάκης από τη ΜΑΡΣ, o Γιάννης Σηφακά-
κης από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ο Γιώργος Μαυρομάτης από την
ΑΡΙΣ.

“Καλό είναι ότι υπάρχουν φωνές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ που διαμαρτύ-
ρονται αλλά υπάρχει η διαχωριστική που λέει πως την ανατροπή των
μνημόνιων και τις αναγκαίες ρήξεις θα τις κάνει το κίνημα και δεν
πρόκειται να περιμένουμε εκλογές ή δημοψηφίσματα. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
έχει να παίξει ρόλο σε αυτό κάνοντας ενιαιομετωπική δράση με τον
κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ παίρνοντας πολιτικές πρωτοβουλίες
και ενάντια στα νέα μνημόνια και για τις υπόλοιπες αντιφασιστικές,
αντιρατσιστικές και άλλες πολιτικές μάχες”, τόνισε ο Γ. Σηφακάκης. 

Και στην ΤΕ Βύρωνα-Παγκρατίου η συζήτηση την Πέμπτη 28/5 στο

Ταπητουργείο κύλησε γύρω από το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα με
ομιλητές τους Θόδωρο Βουρεκά από την Πρωτοβουλία για την Δια-
γραφή του Χρέους, Τάκη Θανασούλα από την ΟΚΔΕ Σπάρτακος,
Γιώργο Παυλόπουλο, μέλος της ΑΡΑΝ και Πάνο Γκαργκάνα της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης. “Να καλύψουμε τις λαϊκές ανάγκες ή να πλη-
ρώνουμε το χρέος;» ήταν το ερώτημα που έθετε ο τίτλος της εκδή-
λωσης σε μια συζήτηση που είχε πάνω από 40 άτομα. Όλοι οι ομιλη-
τές έβαλαν στοιχεία για το χρέος ενώ η εισήγηση του Π. Γκαργκάνα
ανέδειξε την αναγκαιότητα του αντικαπιταλιστικού προγράμματος
ως το μοναδικό που μπορεί να δώσει λύσεις στην κρίση προς όφε-
λος της εργατικής τάξης..

Πολύ καλή συζήτηση έγινε και στην ΤΕ Ν. Ιωνίας-Ν. Φιλαδέλφειας-
Μεταμόρφωσης. Πάνω από 30 άτομα συμμετείχαν στη αίθουσα του
Δημοτικού Συμβούλιου της Ν. Ιωνίας με ομιλητές τον Γιάννη Αγγελό-
πουλο και τον Αντώνη Δραγανίγο από την ΚΣΕ και τον Χρήστο Του-
λιάτο από το ΠΣΟ. Η συζήτηση άνοιξε πολύ πάνω στα εσωτερικά της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και την αναγκαιότητα για άμεση οργάνωση της 3ης Συν-
διάσκεψης χωρίς αναβολές. Σχεδόν όλοι όσοι μίλησαν από κάτω έθε-
σαν το ζήτημα της συνδιάσκεψης και την αναγκαιότητα επιτάχυνσης
των διαδικασιών.

Οι τοπικές επιτροπές συζητούν



ΑΙΓΥΠΤΟΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Το κτίριο του δικαστηρίου
ήταν γεμάτο από αστυνομία

και αξιωματικούς. Αλλά δεν
τρομοκρατηθήκαμε. Σηκώσαμε
εικόνες της Μαχιενούρ και των
υπολοίπων στους τοίχους και
είχαμε τις μορφές τους στα
μπλουζάκια που φορούσαμε. Οι
δικηγόροι της Μαχιενούρ μας
ανέφεραν ότι στο δικαστήριο εί-
πε: “Αφήστε τους να με φυλακί-
σουν, στο τέλος θα νικήσουμε”.

Ενώ προσπαθούσαμε ν' ακού-
σουμε τι γίνεται μέσα στην αί-
θουσα, ακούσαμε κάποιον να
φωνάζει κάποιο σύνθημα. Ήταν
η Μαχιενούρ, όταν ο δικαστής
ανακοίνωσε την ποινή κι ενώ την
πήγαιναν πίσω στο κελί της φώ-
ναξε: “Ο Μουμπάρακ φυλάκισε
επαναστάτες κι ανατράπηκε. Ο
Μούρσι φυλάκισε επαναστάτες
και ανατράπηκε. Κάτω ο ο στρα-
τιωτικός νόμος!”.

Απ' έξω συμπαραστάτες με
μπροστάρησα τη Ράνουα, τη
συντρόφισσα του Γιούσεφ, φώ-
ναζαν “η επανάσταση συνεχίζε-
ται”.

Η Μαχιενούρ είναι πολύ ση-
μαντική για πολύ κόσμο. Βοή-
θησε πολλές γυναίκες που βρί-
σκονταν στη φυλακή απλά γιατί
ήταν φτωχές και μάζευε λεφτά
για να βοηθήσει στην αποπλη-
ρωμή των χρεών τους. Πολλοί
μας λένε “η Μαχιενούρ είναι
φανταστική, βοήθησε την οικο-
γένειά μου, τι μπορούμε να κά-
νουμε γι' αυτή;” 

Τα πράγματα όμως είναι δύ-
σκολα αυτή τη στιγμή καθώς
αρκετά ηγετικά στελέχη των
επαναστατών είναι στη φυλακή.
Χρειάζεται διεθνής κατακραυ-
γή. Η αλληλεγγύη είναι το μόνο
όπλο που έχουμε. Αυτή ήταν
που λευτέρωσε τη Μαχιενούρ
την προηγούμενη φορά. Τη
χρειαζόμαστε τώρα, περισσό-
τερο από ποτέ. 

Τζίτζι Ιμπραήμ,
Επαναστάτες Σοσιαλιστές

«Στο τέλος,
θα νικήσουμε»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τους πολιτικούς κρατούμε-
νους πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 1/6, έξω από το Συν-

δικάτο Δημοσιογράφων στο Κάιρο. Η συγκέντρωση δέχτηκε
επίθεση από μικρή ομάδα τραμπούκων του Σίσι, χωρίς όμως
να διαλυθεί. 

Λίγες μέρες πριν, με αφορμή τη δίκη των Μαχενιούρ, Γιού-
σεφ και Λοάι, είχε δοθεί συνέντευξη Τύπου.

“Η σιωπή στο ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων συνιστά
προδοσία της επανάστασης και η καταπίεση του καθεστώτος
δείχνει την αδυναμία του” είπε ο Αχμέντ Γκαμάλ, δημοσιο-
γράφος, δύο χρόνια πολιτικός κρατούμενος.

“Είμαι φωτορεπόρτερ, όχι εγκληματίας. Η σιωπή σκοτώνει
όσους είμαστε κλεισμένοι μέσα στη φυλακή. Το υπάρχoν σύ-
στημα είναι εχθρικό και πολεμάει κάθε ιδέα” είπε ο Χουκάν
Μαχμούντ, βραβευμένος φωτορεπόρτερ, φυλακισμένος για
πάνω από 650 μέρες για καταγραφή περιστατικών αστυνομι-
κής βίας.

“Τους τελευταίους 6 μήνες, 16 κρατούμενοι έχουν πεθάνει
από βασανιστήρια. Το σύστημα δεν άλλαξε αλλά χειροτέρε-
ψε. Είμαστε έτοιμοι να οργανώσουμε τις τάξεις μας για να
αντιμετωπίσουμε το σύστημα, ή θα συνεχίσουμε να χάνουμε
τους καλύτερους μας;” είπε η Αΐντα Σαΐφ Αλ Νταουλά, ψυχία-
τρος, ακτιβίστρια. 

Ηπροσοχή μας τους τελευταίους μήνες
είναι στραμμένη στις εξελίξεις στην

Ελλάδα. Παρακολουθούμε τους αγώνες
της εργατικής τάξης και η ανάπτυξη του
ΣΥΡΙΖΑ και της ριζοσπαστικής αριστεράς
ήταν έμπνευση για μας. Γι' αυτό και ήταν
ένα μεγάλο σοκ το να βλέπουμε τον Τσίπρα
να ανταλλάσει χειραψίες με τον Σίσι. 

Σας χρειαζόμαστε για να στείλετε το μή-
νυμα στον Τσίπρα: “Ντροπή σου. Αυτός με
τον οποίο χτίζεις συμμαχία είναι ο ηγέτης
της αντεπανάστασης στην Αίγυπτο αλλά
και σε ολόκληρη την περιοχή. Αν θες να
ενώνεις χέρια με την αντεπανάσταση και
αυτό να το ονομάζεις σταθερότητα, δεν ξέ-
ρω τι σόι αριστερά είσαι”. 

Είναι η σταθερότητα των 41.000 πολιτι-
κών κρατούμενων. Είναι η σταθερότητα
των 1700 καταδικασμένων σε θάνατο. Είναι
η σταθερότητα της απαγόρευσης διαδηλώ-

σεων κι απεργιών. Είναι η σταθερότητα των
συμμαχιών με τον Νετανιάχου και το Ισ-
ραήλ, ενάντια στα δικαιώματα των Παλαι-
στινίων, για να κλέβουν το πετρέλαιο της
Γάζας. Αυτή είναι η σταθερότητα και η συ-
νεργασία ενάντια στην τρομοκρατία για την
οποία μιλούν. 

Ο μόνος ωφελημένος από αυτή τη “σταθε-
ρότητα”, είναι η ελληνική άρχουσα τάξη, η αι-
γυπτιακή άρχουσα τάξη, η σαουδαραβική άρ-
χουσα τάξη και το ΙSIS, παρεμπιπτόντως. Για-
τί ο μόνος τρόπος για να σταματήσεις το ISIS
είναι η δημοκρατία και το προχώρημα της
επανάστασης, όχι το αντίστροφο. Όσοι νοι-
άζεστε για τα συμφέροντα των απλών αν-
θρώπων κι όχι των άρχουσας τάξης, πρέπει
να ταχθείτε ενάντια στη συμμαχία με τον Σίσι. 

Ουασίμ Ουαγκντί, 
Επαναστάτες Σοσιαλιστές, Αίγυπτος

Μ
ια από τις πιο χαρακτηριστι-
κές στιγμές του φεστιβάλ
ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2015 που ολο-

κληρώθηκε την περασμένη βδομάδα
στην ΑΣΟΕΕ, ήταν όταν οι συντρό-
φισσες και οι σύντροφοι που συμμε-
τείχαν στη συζήτηση για την επανά-
σταση και την αντεπανάσταση στην
Αίγυπτο, σήκωσαν δεκάδες πλακάτ
που έγραφαν “Λευτεριά στην Μαχιε-
νούρ Αλ Μάσρι”.

Η Μαχιενούρ Αλ Μάσρι είναι μέλος
της αδελφής οργάνωσης του ΣΕΚ,
Επαναστάτες Σοσιαλιστές και δικηγό-
ρος, βραβευμένη με το βραβείο Ludo-
vic Trarieux για τη δράση της στην
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Η Μαχιενούρ μαζί με τον δη-
μοσιογράφο Γιούσεφ Σααμπάν και
τον ακτιβιστή ποιητή Λοάι Ελ Καουαγ-
κί καταδικάστηκαν την Κυριακή 31/5,
σε 15 μήνες φυλάκιση, από δικαστή-
ριο της Αλεξάνδρειας. 

Η κατηγορία μιλάει για επίθεση και
απόπειρα εισβολής σε αστυνομικό
τμήμα. Στην πραγματικότητα πρόκει-
ται για διαμαρτυρία το Μάρτη του
2013, στο αστυνομικό τμήμα του Αλ
Ράμλ. Τότε μπάτσος είχε επιτεθεί σε
δικηγόρο. Για συμπαράσταση, συνά-
δελφοί του δικηγόροι κι ακτιβιστές
πήγαν στο αστυνομικό τμήμα ζητών-
τας εξηγήσεις. Αντί εξηγήσεων όμως
συνελήφθησαν. Εκτός από τους
τρεις, για το γεγονός έχουν καταδι-
καστεί άλλοι εφτά αγωνιστές κι αγω-
νίστριες, σε δύο χρόνια φυλάκιση. 

Στη δίκη απαγορεύτηκε η είσοδος
ακόμα και στους γονείς των κατηγο-
ρουμένων, ενώ επετράπη μόνο σε
πέντε δημοσιογράφους χωρίς κάμε-
ρες. Παρ' όλα αυτά, παρά την τρομο-
κρατία και τα δρακόντεια αστυνομικά
μέτρα, έξω από τη δικαστική αίθουσα
βρίσκονταν πολλές δεκάδες σύντρο-

φοι και συνάδελφοι των αγωνιστών,
μέλη των Επαναστατών Σοσιαλιστών
και του Συνδικάτου Δικηγόρων, για να
διαδηλώσουν τη συμπαράστασή τους
στους τρεις αγωνιστές. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μα-
χιενούρ βρίσκεται αντιμέτωπη με τα
δικαστήρια και τις φυλακές της χούν-
τας του Σίσι. Πριν ένα χρόνο είχε
βρεθεί για τέσσερις μήνες στη φυλα-
κή για παραβίαση του νόμου που
απαγόρευε τις διαδηλώσεις. Η συνο-
λική καταδίκη της σε φυλάκιση ήταν
δύο χρόνια, αλλά οι αντιδράσεις και
η διεθνής καμπάνια αλληλεγγύης,
έπαιξαν ρόλο στην μείωση της ποι-
νής σε έξι μήνες και την απελευθέ-
ρωσή της τελικά στους τέσσερις.
Μάλιστα το βραβείο Ludovic Trarieux
της είχε απονεμηθεί, ενώ η ίδια ήταν
στη φυλακή.

Δολοφονία Χαλίντ
Η διαδήλωση για την οποία είχε κα-

ταδικαστεί, διεκδικούσε την καταδίκη
των μπάτσων που είχαν δολοφονήσει
τον μπλόγκερ Χαλίντ Σαΐντ, επί Μουμ-
πάρακ, το 2010. Η διάδωση των απο-
τρόπαιων φωτογραφιών με το πτώμα
του Χαλίντ Σαΐντ, θεωρείται ότι έπαιξαν
μεγάλο ρόλο στο ξέσπασμα της επα-
νάστασης που ανέτρεψε τον Μουμπα-
ρακ. Οι μπάτσοι κρίθηκαν ένοχοι για τη
δολοφονία αλλά καταδικάστηκαν σε
μόλις 7 (!) χρόνια φυλάκιση. 

Η καταδίκη των τριών συντρόφων
προσθέτει ένα ακόμα επεισόδιο στην
προσπάθεια της αντεπανάστασης να
αντεπιτεθεί, να εκδικηθεί, να τρομο-
κρατήσει τους αγωνιστές και να ποι-
νικοποιήσει τους αγώνες, και την
ελευθερία λόγου κι έκφρασης. Δεν

είναι τυχαίο ότι στο εδώλιο κάθησαν
μια δικηγόρος, ένας δημοσιογράφος
κι ένας ποιητής, όλοι αγωνιστές της
επανάστασης του 2011.

Η καταδικαστική απόφαση της
31/5, προσθέτει τρεις ακόμα αγωνι-
στές στους 41.000 πολιτικούς κρα-
τούμενους του καθεστώτος Σίσι.

Για αυτό και αποτελούν πρόκληση οι
πρόσφατοι σφιχταγκαλιασμοί του Τσί-
πρα με τον δικτάτορα της Αιγύπτου. 

Πρόκληση για τους χιλιάδες αγωνι-
στές κι αγωνίστριες της αριστεράς
στην Ελλάδα, που εμπνεύστηκαν από
την επανάσταση στην Αίγυπτο και
πάλεψαν για τις δικές μας Ταχρίρ.
Πρόκληση και για τους συντρόφους
και τις συντρόφισσες στην Αίγυπτο
που παλεύουν για τη διάσωση και τη
συνέχιση της επανάστασης.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Λευτεριά στη Μαχιενούρ

«Ντροπή οι χειραψίες με τον Σίσι»

Στιγμιότυπο από το Μαρξισμό 2015

Η Μαχιενούρ με χειροπέδες 
αλλά χαμογελαστή


