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“Τ

ον εμπιστευόμαστε”. Ο
Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του κέρδισαν ένα
καλό λόγο από τον Μισέλ Σαπέν και
τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, τους
υπουργούς Οικονομικών της Γαλλίας και της Γερμανίας. Αυτή ήταν η
ανταμοιβή τους για την επαίσχυντη
συμφωνία που υπέγραψαν την περασμένη εβδομάδα για την αντιμετώπιση της “προσφυγικής κρίσης”.
Από την περασμένη Κυριακή οι
πρόσφυγες που θα “διασώζονται”
στα ελληνικά νησιά, θα στέλνονται
χωρίς περιττές διατυπώσεις πίσω
στην Τουρκία. Όσοι είχαν φτάσει
πρωτύτερα στην Ελλάδα θα εξοριστούν σε κάποιο από τα απόμακρα,
τυπικά (και προσωρινά προφανώς
μόνο) ανοιχτά “κέντρα φιλοξενίας”.
Η Ελλάδα προστίθεται με τη συμφωνία της περασμένης εβδομάδας
στον κατάλογο των χωρών του αίσχους, των χωρών που σφραγίζουν
τον “βαλκανικό διάδρομο” και κρατάνε (ή ελπίζουν ότι θα κρατήσουν)
τους πρόσφυγες μακρυά από την
πολιτισμένη, κεντρική Ευρώπη.
Όλες τις προηγούμενες εβδομάδες η κυβέρνηση συντηρούσε μια
υπόγεια προπαγάνδα που συνέδεε
το προσφυγικό με την αξιολόγηση
και τη διαπραγμάτευση του χρέους.
Αν η Ελλάδα συμμορφωνόταν με τις
απαιτήσεις της Ευρώπης στο προσφυγικό, έλεγαν τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης, η Τρόικα θα αντιμετώπιζε, με τη σειρά της, με μεγαλύτερη επιείκεια την Ελλάδα.

Εκβιασμός
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συμμορφώθηκε πράγματι με τις απαιτήσεις της Ευρώπης. Αλλά αντί για χαλάρωση, η Τρόικα διέκοψε τις συνομιλίες και αποχώρησε από την Ελλάδα. Η δικαιολογία για τη διακοπή αυτή ήταν το καθολικό Πάσχα -που πέφτει φέτος στις 27 Μάρτη. Στην
πραγματικότητα, όμως, η αποχώρηση δεν είναι παρά ένας ακόμα εκβιασμός. Το παρακάτω απόσπασμα από
το δημοσίευμα της εφημερίδας Financial Times της περασμένης Παρασκευής είναι αποκαλυπτικό:

“Οι διαπραγματευτές των όρων διάσωσης βρίσκονται στα πρόθυρα της
αποχώρησης χωρίς να υπάρξει κάποια συμφωνία για το νέο πακέτο οικονομικών μεταρρυθμίσεων, μια κίνηση που αν υλοποιηθεί θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο τις πολιτικά
ευαίσθητες συνομιλίες για την ελάφρυνση του χρέους και θα θέσει σε
αμφισβήτηση το μέλλον του αξίας 86
δις Ευρώ προγράμματος διάσωσης.
Η απειλή της διακοπής των συνομιλιών μέχρι τις διακοπές του Πάσχα
ήρθε ύστερα από μια όξυνση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στους Έλληνες αξιωματούχους και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, το οποίο επιμένει σε πιο συγκεκριμένες περικοπές
του προϋπολογισμού σαν προϋπό-

Oικονομία και Πολιτική

Πρόδωσαν τους πρόσφυγες
και παίρνουν αντάλλαγμα...

Πιο σκληρά μέτρα!

νομική αβεβαιότητα. Χωρίς το ΔΝΤ
μια σειρά από χώρες - δανειστές, με
πρώτη και καλύτερη τη Γερμανία,
έχουν δηλώσει ότι δεν θα είναι σε
θέση να εξασφαλίσουν την έγκριση
των κοινοβουλίων τους για τη συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα διάσωσης, με κίνδυνο την
κατάρρευση της συμφωνίας...”

Φαύλος κύκλος
Ο φαύλος κύκλος που ζούμε από
την αρχή της κρίσης επαναλαμβάνεται τώρα για μια ακόμα φορά: ο
ασθενής δεν αντιδράει στη “θεραπεία” αλλά ο γιατρός επιμένει στο
μοναδικό φάρμακο που ξέρει και εγκρίνει -τη λιτότητα. Σε ολοένα και
μεγαλύτερες δόσεις. Τα μνημόνια
αποτυγχάνουν το ένα μετά το άλλο,
αλλά η μόνη λύση είναι κάθε φορά
ένα νέο, ακόμα πιο σκληρό και επώδυνο μνημόνιο -που θα αποτύχει και
πάλι, με μαθηματική ακρίβεια.

Μυτιλήνη 19 Μάρτη

θεση για να υπογράψει την έκθεση
αξιολόγησης του πρώτου τετραμήνου του νέου προγράμματος”.
Τρία είναι τα βασικά “αγκάθια” που
οδήγησαν τις διαπραγματεύσεις για
μια ακόμα φορά σε αδιέξοδο.
Το πρώτο είναι το ασφαλιστικό. Το
προσχέδιο που έχει καταθέσει ο Κατρούγκαλος (το έχουν χαρακτηρίσει
“σφαγείο” τα συνδικάτα) είναι πολύ
“επιεικές” για τα γούστα των Τροϊκανών. Τα ποσοστά αναπλήρωσης, λένε, είναι πολύ γενναιόδωρα. Το ίδιο
και οι συντάξεις: πρέπει να περικοπούν και τα δυο δραστικά -εδώ και
τώρα. Η κυβέρνηση, όμως, δυσκολεύεται να συμφωνήσει. Οι αντιδράσεις που ξεσήκωσε το προσχέδιο
του Κατρούγκαλου (οι δικηγόροι
έχουν κλείσει ήδη εδώ και δυο μήνες
τα δικαστήρια με την αποχή διαρκείας που έχουν κηρύξει) δεν της
αφήνουν περιθώρια για αυταπάτες:
η ψήφιση του νέου ασφαλιστικού θα
είναι έτσι και αλλιώς μια δύσκολη
μάχη -και το τελευταίο πράγμα που
θέλει η κυβέρνηση είναι να την κάνει
ακόμα πιο δύσκολη με ακόμα πιο
εξωφρενικές και παράλογες περικοπές και απαιτήσεις. Ο Κατρούγκαλος
φοβάται ότι θα έχει την τύχη του
Γιαννίτση (του υπουργού της κυβέρνησης του Σημίτη που “έφαγε τα
μούτρα” του όταν προσπάθησε να
επιβάλλει μια ακραία νεοφιλελεύθερη μεταρρύθμιση στο ασφαλιστικό).
Η Τρόικα, όμως, δεν ενδιαφέρεται
για τέτοιες “πολιτικές λεπτομέρειες”.
Αυτό που μετράει είναι τα νούμερα.
Το δεύτερο είναι το φορολογικό.
Σήμερα ένα μεγάλο κομμάτι του ελ-

ληνικού πληθυσμού δεν πληρώνει
κανένα φόρο εισοδήματος -για τον
απλό λόγο ότι είναι πολύ φτωχό για
να μπορεί να πληρώνει φόρους. Σύμφωνα
με
την
Καθημερινή
(26.2.2016), “Όπως προκύπτει από
τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων εσόδων, 1.176.043 φορολογούμενοι δεν κατέβαλαν κανέναν
φόρο στο ελληνικό Δημόσιο, ενώ
1.304.634 δήλωσαν εισοδήματα έως
1.000 ευρώ... Το 50% (3,98 εκατομμύρια) των φορολογουμένων δηλώνει εισοδήματα έως 5.000 ευρώ...”.

Διαφωνίες
Η Τρόικα πιέζει να μειωθεί δραστικά το αφορολόγητο όριο έτσι ώστε
να αρχίσουν να πληρώνουν φόρο εισοδήματος ακόμα και αυτοί που δεν
μπορούν ούτε καν να επιβιώσουν. Η
κυβέρνηση έχει ήδη συμφωνήσει
στην “επέκταση της φορολογικής
βάσης”. Οι διαφωνίες τους αφορούν
τα νούμερα: πόσο θα πέσει το αφορολόγητο όριο; Πόσους θα πιάσει;
Τι θα αποδώσει;
Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το
δημόσιο ξεπέρασαν τον περασμένο
Δεκέμβρη τα 86 δισεκατομμύρια -και
αυξάνουν κατά 1.1 περίπου δις κάθε
μήνα που περνάει. Ακόμα και ένας
άσχετος με τα οικονομικά μπορεί να
καταλάβει ότι το μόνο που θα καταφέρει η “επέκταση της φορολογικής
βάσης” θα είναι να αυξήσει με ακόμα γρηγορότερο ρυθμό τα ληξιπρόθεσμα χρέη -χωρίς να συνεισφέρει
σχεδόν ούτε μια δεκάρα στα δημόσια ταμεία. Αλλά και πάλι αυτά δεν

ενδιαφέρουν την Τρόικα. Αυτό που
μετράει, όπως είπαμε, είναι τα νούμερα.
Το τρίτο και μεγαλύτερο αγκάθι,
όμως, στις διαπραγματεύσεις είναι
το “δημοσιονομικό κενό”. Πέρσι το
καλοκαίρι η κυβέρνηση συμφώνησε
στα πλαίσια του “Τρίτου μνημονίου”
με τους δανειστές μας σε ένα “πρωτογενές πλεόνασμα” (τα έσοδα του
δημοσίου μείον τα έξοδα, εκτός από
τους τόκους) 3.5% του ΑΕΠ μέχρι το
2018. Τα μέτρα που έχουν ήδη συμφωνηθεί, λέει τώρα το ΔΝΤ, δεν αρκούν για να ικανοποιηθεί αυτός ο
στόχος. Χρειάζονται κι άλλα.
“Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΔΝΤ
είναι εδώ και μήνες στα μαχαίρια για
το πόσα θα πρέπει να έχει κάνει η Ελλάδα για να περάσει την πρώτη αξιολόγηση” γράφει η Financial Times.
“Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει
ότι τα νέα δημοσιονομικά μέτρα που
έχουν συμφωνηθεί με την ελληνική
κυβέρνηση επαρκούν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος
αλλά το ΔΝΤ υποστηρίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι αξιόπιστες”.
Το ΔΝΤ δεν ζητάει απλά πρόσθετα
μέτρα: τα απαιτεί. Εκβιάζει ότι θα
αποσυρθεί ολοκληρωτικά από το ελληνικό πρόγραμμα αν δεν υπάρξει
συμφωνία. Αλλά χωρίς το ΔΝΤ το
Τρίτο Μνημόνιο που συμφώνησε ο
Τσίπρας το περασμένο καλοκαίρι είναι στον αέρα:
“Το ΔΝΤ έχει υπονοήσει ότι είναι
έτοιμο να αποχωρήσει από τη διάσωση αν κρίνει τις μεταρρυθμίσεις
ανεπαρκείς, μια κίνηση που θα επανέφερε την Ελλάδα πίσω στην οικο-

Ο Τσίπρας προσπάθησε κυνικά να
αξιοποιήσει το “προσφυγικό” για να
σπάσει αυτό το αδιέξοδο. Η Ελλάδα
δεν ζήτησε 6 δις -όπως έκανε η
Τουρκία του Ερντογάν- για να βάλει
ένα ακόμα ρατσιστικό εμπόδιο στην
πορεία των προσφύγων προς την
Ευρώπη: ζήτησε το άνοιγμα των “δικών μας κεφαλαίων” στις σχέσεις με
την ΕΕ, όπως ο Ερντογάν πήρε το
άνοιγμα των «κεφαλαίων» που αφορούν την ένταξη της Τουρκίας στην
ΕΕ- πρώτα του κεφαλαίου που ονομάζεται “αξιολόγηση” και ύστερα
του κεφαλαίου που ονομάζεται “ελάφρυνση του χρέους”. Το τι πήρε
φαίνεται από τις δηλώσεις, όχι του
“κακού” Σόιμπλε αλλά του “φίλου”
Σαπέν στη γνωστή συνέντευξη.
Αφού δήλωσε ότι τον εμπιστεύεται
έτρεξε να συμπληρώσει:
“Πριν από την τωρινή κυβέρνηση
υπήρξαν άλλες κυβερνήσεις που δεν
έκαναν τις απαραίτητες προσπάθειες ενώ έχουμε μια κυβέρνηση σήμερα που προσπαθεί. Θα πρέπει να
προχωρήσει μέχρι τέλους και θα
πρέπει να την συνοδεύσουμε και
βοηθήσουμε. Στο ερώτημα εάν θα
πρέπει να καταλήξει στη συνέχεια
στην αναδιάρθρωση του χρέους, η
απάντηση είναι «ναι», όπως άλλωστε
έχει αποφασισθεί στη συμφωνία του
Ιουλίου. Δεν μπορείτε όμως να πείτε
ότι αρχίζουμε από το χρέος, εάν ξεκινήσουμε με το χρέος δεν θα έχουμε κάνει τις απαραίτητες προσπάθειες και υλοποιήσει τις αναγκαίες
μεταρρυθμίσεις...”
Ναι, θα ανοίξουμε κάποτε τη διαπραγμάτευση για το χρέος. Αλλά
μόνο όταν η Ελλάδα θα έχει πραγματοποιήσει όλες τις “αναγκαίες μεταρρυθμίσεις” -και τις παλιές και αυτές που έχει προσθέσει τώρα το
ΔΝΤ και ποιος ξέρει ποιες ακόμα.
Με απλά λόγια: όταν το φάρμακο θα
έχει ξεκάνει τον ασθενή.

Σωτήρης Κοντογιάννης

H άποψή μας
Θεσσαλονίκη 19 Μάρτη - πρόσφυγες από τη Συρία έδωσαν τον τόνο
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ΑΠΕΡΓΙΑ
ΑΔΕΔΥ
7 Απρίλη
Σε νέα 24ωρη απεργία στις 7 Απρίλη
καλεί η ΑΔΕΔΥ ενάντια στο ασφαλιστικό-σφαγείο, ως συνέχεια της μεγάλης
Γενικής Απεργίας στις 4 Φλεβάρη. Παράλληλα, καλεί με στάση εργασίας
(από τις 12 έως τη λήξη του ωραρίου)
στο συλλαλητήριο που οργανώνουν οι
συνταξιούχοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 23 Μάρτη στις 12μες για την υπεράσπιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (περισσότερα στη σελίδα 4).

Δεν θα περάσουν
Η

κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα κατρακυλάει όλο και πιο χαμηλά κλιμακώνοντας
τη χειρότερη επίθεση σε βάρος της εργατικής τάξης σε όλα τα μέτωπα. Έβαλε την
υπογραφή της στη «Συμφωνία του αίσχους»
ανάμεσα στην ΕΕ και στον Ερντογάν, μια ρατσιστική συμφωνία που προβλέπει απελάσεις
των προσφύγων που περνούν στο Αιγαίο με
κίνδυνο της ζωής τους και εγκλεισμό σε στρατόπεδα συγκέντρωσης όσων πρόλαβαν να περάσουν πριν από τη Συμφωνία.
Και σαν να μην έφτανε αυτό, προχωράει να
κλείσει με την Τρόικα (ή το Κουαρτέτο των θεσμών όπως το λένε τώρα) τα προαπαιτούμενα

ούτε η Συμφωνία
της ΕΕ-Φρούριο
ούτε το σφαγείο
του 3ου Μνημονίου
της «αξιολόγησης», δηλαδή το Ασφαλιστικόσφαγείο, το φορολογικό-λεηλασία και νέα μέτρα περικοπών με στόχο δημοσιονομικό πλεόνασμα 3,5% το 2018!
Κάθε δικαιολογία ότι τάχα όλα αυτά γίνονται
παρά τη θέλησή της έχει καταρρεύσει καθώς ο
ίδιος ο Τσίπρας και οι υπουργοί του συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση αυτής της επίθεσης. Ήδη πρόσφυγες οδηγήθηκαν με χειροπέδες σε αστυνομικές κλούβες για να μεταφερθούν σε κέντρα κράτησης!

Νέο τεύχος

Κροκοδείλια δάκρυα
Την ίδια ώρα ξεδιπλώνεται μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία τρομοϋστερίας. Η Βέλγικη
αστυνομία ανακάλυψε και συνέλαβε έναν καταζητούμενο για τις επιθέσεις στο Παρίσι ακριβώς τη στιγμή που η Σύνοδος της ΕΕ έκλεινε
τη ρατσιστική συμφωνία. Ακολούθησε βομβιστική επίθεση στις Βρυξέλλες με τραγικό απολογισμό 21 νεκρούς και σύσσωμη η πολιτική
ηγεσία της ΕΕ άρχισε τα κροκοδείλια δάκρυα.
Ο Αλέξης Τσίπρας μπήκε στη χορωδία δίπλα
στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Φώφη Γεννη-

ματά, δηλώνοντας ότι «ο φόβος και το μίσος
δεν θα νικήσουν την Ευρώπη». Τι υποκρισία
την ώρα που η Ευρώπη της ΕΕ δηλώνει ανοιχτά το φόβο της για τις «προσφυγικές ροές»
και στρώνει το δρόμο στις κραυγές του μίσους
ενάντια στους μουσουλμάνους μετανάστες και
τους πρόσφυγες.
Η ισλαμοφοβική υστερία είναι η άλλη όψη
της πολιτικής που καταστρέφει ζωές με τη λιτότητα, τις απολύσεις και την οικονομική κρίση. Οι ίδιες δυνάμεις που θέλουν την Ελλάδα
κέντρο απελάσεων προσφύγων στην Τουρκία
είναι αυτές που απαιτούν τη σφαγή των συντάξεων και των κοινωνικών δαπανών.
Γι’ αυτό η απάντησή μας θα είναι συνδυασμένη και ταυτόχρονη. Τα μαζικά συλλαλητήρια της 19 Μάρτη ενάντια στο κλείσιμο των
συνόρων έδωσαν την καλύτερη αφετηρία για
να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε συντονισμένα την εργατική αντεπίθεση. Δεν θα αφήσουμε τη «Συμφωνία του αίσχους» να εφαρμοστεί. Ούτε μια απέλαση πρόσφυγα στην
Τουρκία! Ούτε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης! Απαιτούμε άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες, διεκδικούμε προσλήψεις στα σχολεία
και στα νοσοκομεία για να καλυφθούν οι
ανάγκες όλων μας, παλεύουμε για να μην
φτάσει στη Βουλή ούτε το Ασφαλιστικό του
Κατρούγκαλου ούτε το φορολογικό του Τσακαλώτου.
Θα είμαστε στους δρόμους ξανά στις παρελάσεις της 25 Μαρτίου και θα ετοιμάζουμε την
απεργία της 7 Απρίλη που ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΥ με στόχο να γίνει Πανεργατική. Ο ρατσισμός και τα Μνημόνια δεν θα περάσουν!

Η ΑΔΕΔΥ απευθύνει πρόταση στη
ΓΣΕΕ και σε όλους τους άλλους κοινωνικούς φορείς να κινηθούν συντονισμένα το επόμενο διάστημα. Στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «προκειμένου
να συναποφασιστεί από όλους τους
φορείς το κοινό πρόγραμμα δράσης
για την επόμενη περίοδο σας καλούμε
σε σύσκεψη την Πέμπτη, 24 Μαρτίου
2016 και ώρα 11:00πμ στο ξενοδοχείο
Αμαλία (Λεωφόρος Αμαλίας 10)».
Στη συνεδρίαση της ΑΔΕΔΥ τη Δευτέρα 21 Μάρτη όπου αποφασίστηκε η
24ωρη, οι αντιπρόσωποι των Παρεμβάσεων πρότειναν να γίνει 48ωρη στις 6
και 7 Απρίλη για την αποτροπή της κατάθεσης του νομοσχεδίου και νέα
48ωρη αν τολμήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να φέρει στη Βουλή το νόμολαιμητόμο. Επίσης, οι Παρεμβάσεις
πρότειναν να μετατραπούν οι παρελάσεις της 25ης Μαρτίου σε μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στις επιθέσεις κυβέρνησης και κουαρτέτου.

Απεργία
στο ΜΕΤΡΟ
Σε ολοήμερη στάση εργασίας προχωρούν οι εργαζόμενοι του Μετρό στην
Αθήνα την Πέμπτη 24/3, όπως ανακοίνωσε το ΣΕΛΜΑ, ακινητοποιώντας τους
συρμούς από την αρχή ως τη λήξη των
δρομολογίων.
Η απεργία στρέφεται ενάντια στην
υπονόμευση δομών και υποδομών των
συγκοινωνιών και τη στοχοποίηση εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, κατονομάζοντας ως ηθικό αυτουργό την ίδια την πολιτική ηγεσία των συγκοινωνιών. “Δεν
είναι τυχαίο ότι τη στιγμή που εκπονούνται σχέδια ιδιωτικοποίησης τομέων
και υπηρεσιών των συγκοινωνιών, αυξάνεται η τιμή του εισητηρίου και στοχοποιούνται οι εργαζόμενοι ως υπέυθυνοι... με τελικό στόχο την τρομοκράτησή τους για να αποδεχτούν τα σχέδια
της ιδιωτικοποίησης” αναφέρει μεταξύ
άλλων η ανακοίνωση του ΣΕΛΜΑ.

σελ. 4 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1216, 23 Μάρτη 2016

Το εργατικό κίνημα

Η ΓΣΕΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΝΈΔΡΙΟ

OΣΕ

Φτάνει πια με το
γραφειοκρατικό κατενάτσιο
Ο

Αναβλήθηκαν οι διαγωνισμοί για την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της ΕΕΣΣΤΥ, των δυο θυγατρικών εταιριών του ΟΣΕ. Οι νέες ημερομηνίες των
διαγωνισμών έχουν ως εξής: για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ η
εκδήλωση ενδιαφέροντος μετατίθεται για τις 15
Απριλίου και οι δεσμευτικές προσφορές για τις 31
Μάη, ενώ για την ΕΕΣΣΤΥ οι δεσμευτικές προσφορές θα υποβληθούν στις 31 Μάη.

λοκληρώθηκε το 36ο Συνέδριο
της ΓΣΕΕ που έγινε στη Ρόδο από
τις 17 έως τις 20 Μάρτη με τις
εκλογές για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της Συνομοσπονδίας.

Ψήφισαν 370 αντιπρόσωποι. 368 ήταν
τα έγκυρα ψηφοδέλτια, ενώ το 2013 ήταν
423. Η ΠΑΣΚΕ έχασε κι άλλη από τη δύναμή της παρά την πρωτιά. Πήρε 119 ψήφους και 15 έδρες (είχε 146 και 16).
Το ΠΑΜΕ ανέβηκε στη δεύτερη θέση
από την τρίτη. Πήρε 83 ψήφους και 10
έδρες (94 και 10). Η ΔΑΚΕ διασπάστηκε
και έπεσε, πήρε 67 ψήφους και 8 έδρες
(είχε 103 και 11). Το ΜΕΤΑ πήρε 53 ψήφους και 7 έδρες, ενώ στο προηγούμενο
συνέδριο ως Αυτόνομη Παρέμβαση είχε
44 ψήφους και 5 έδρες.
Η Νέα ΔΑΚΕ (διάσπαση της ΔΑΚΕ) πήρε 31 ψήφους και 4 έδρες, ενώ το ΕΜΕΙΣ
πήρε 9 ψήφους και 1 έδρα (είχε 32 και 3).
Η Ταξική Εργατική Κίνηση πήρε 6 ψήφους.
Από τα παραπάνω αποτελέσματα φανερώνεται ότι η κρίση της συνδικαλιστικής
γραφειοκρατίας έχει απλωθεί και στο
ανώτερο επίπεδο, στη ΓΣΕΕ. Η ΠΑΣΚΕ σε
ένα ακόμα συνέδριο βλέπει τη δύναμή της
να μειώνεται, ενώ θα πρέπει να λύσει το
ζήτημα της διαδοχής του Παναγόπουλου.
Κάτι που δεν μπόρεσε να το κάνει πριν το
συνέδριο για να μην κυριαρχήσει ο φραξιονισμός ανάμεσα στους επίδοξους διαδόχους.
Η ΔΑΚΕ διασπάστηκε, έχασε τη δεύτερη θέση στη Συνομοσπονδία με αποτέλεσμα να έχει λιγότερη δύναμη για να μπλοκάρει το ξεδίπλωμα των αγώνων.
Το ΜΕΤΑ έχει να διαχειριστεί τη «συγκατοίκηση» δύο αντίρροπων δυνάμεων
στο εσωτερικό του αφού συνεχίζουν να
συμμετέχουν τόσο οι συνδικαλιστές που
πρόσκεινται στο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και οι συνδικαλιστές που είναι μέλη της Λαϊκής Ενότητας. Η κυβέρνηση δεν μπορεί να στηριχτεί σε αυτή την παράταξη για να κλείσει
τους αγώνες απέναντι στο ασφαλιστικό
και τα υπόλοιπα μέτρα, καθώς ούτε τη δύναμη διαθέτει παρά τις αποτυχημένες
προβλέψεις πριν το συνέδριο για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης, ούτε είναι
ενιαία. Ίσα-ίσα, οι αντιπολιτευόμενοι στην
κυβέρνηση είναι πλειοψηφία, όπως παραδέχεται σε ρεπορτάζ της ακόμα και η Αυγή πριν την έναρξη του συνεδρίου.
Διάσπαση υπήρξε και στην παράταξη
ΕΜΕΙΣ. Ένα κομμάτι με επικεφαλής τον
Ν. Φωτόπουλο στήριξε το ΜΕΤΑ, ενώ
ένα άλλο κομμάτι κατέβασε ξεχωριστό
ψηφοδέλτιο διατηρώντας το όνομα του
ΕΜΕΙΣ (Στ. Σαλουφάκου, Ν. Κουλουμπαρίτσης κ.ά).

Το ΠΑΜΕ ανέβηκε από την τρίτη στη
δεύτερη θέση παρά την μείωση των ψήφων του (έπαιξε ρόλο η συνολική μείωση
αντιπροσώπων) και λογικά θα πάρει την
θέση του Γενικού Γραμματέα στη νέα διοίκηση της Συνομοσπονδίας.

Ελπιδοφόρα παρέμβαση
Ελπιδοφόρα είναι η παρέμβαση και η
καταγραφή της Ταξικής Εργατικής Κίνησης (ΤΕΚ), της παράταξης που στηρίχτηκε από συνέδρους από την Αγωνιστική
Ταξική Ενότητα του ΕΚΑ, από την Αγωνιστική Ενότητα στη ΔΕΗ, από την Εργατική
Παρέμβαση στην ΠΟΕΜ και από την Ταξική Εργατική Συσπείρωση του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά.
Δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει έδρα
στο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω του αντιδημοκρατικού εκλογικού συστήματος που
ισχύει. Είναι χαρακτηριστικό ότι έδρες
από τα υπόλοιπα πήραν η ΠΑΣΚΕ με 7 ψήφους, η Νέα ΔΑΚΕ επίσης με 7 ψήφους
και το ΜΕΤΑ με 6 ψήφους.
Στην διακήρυξή της η ΤΕΚ αναφέρει:
«Είναι η στιγμή που οι εργαζόμενοι, ο λαός, οι άνεργοι και η νεολαία πρέπει να
βγουν επιθετικά στο προσκήνιο και με ένα
πολύμορφο αγώνα διαρκείας να εμποδίσουν και να ανατρέψουν τους αντιλαϊκούς
σχεδιασμούς.
Είναι η στιγμή που οι ταξικές δυνάμεις
και συνδικαλιστές πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα για την υπέρβαση της σημερινής κατάστασης στο συνδικαλιστικό κίνημα, για την ανασύνταξη και την ταξική
του ανασυγκρότηση. Να ρίξουν το βάρος
στην ανασυγκρότηση των συνδικάτων,
στη συσπείρωση και συμμετοχή των εργαζομένων στα σωματεία, στις αποφάσεις

από τους ίδιους στις γενικές συνελεύσεις.
Να παλέψουν για την ταξική ενότητα των
εργαζομένων πάνω σε ένα πρόγραμμα
ενοποίησης της πάλης για την ανατροπή
της επίθεσης, και όχι «εξαίρεσης» ή διαμαρτυρίας» . Ολόκληρη την διακήρυξη
μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ: http://taxikienotitaeka.blogspot.gr/.
Στο συνέδριο μεγάλη συζήτηση έγινε
σε σχέση με την νομιμοποίηση των αντιπροσώπων της ΠΟΣΠΕΡΤ κατά τη διάρκεια της πιστοποίησης των συνέδρων.
Όλες οι παρατάξεις της αριστεράς επέμειναν ότι το συνέδριο πρέπει να νομιμοποιήσει τους αντιπροσώπους υπερασπιζόμενο τον μεγάλο αγώνα των δύο χρόνων για να ανοίξει η ΕΡΤ, όπως και τελικά έγινε.
Η νέα διοίκηση που θα προκύψει μετά
το συνέδριο είναι πιο ευάλωτη στην πίεση
της βάσης από την προηγούμενη. ΠΑΣΚΕ
και ΔΑΚΕ έχουν αποδυναμωθεί, το ΜΕΤΑ
έχει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα από
την ευκαιριακή ενότητα των δυνάμεων
που το συνθέτουν, ενώ η αριστερή αντιπολίτευση είναι ισχυρότερη από την προηγούμενη φορά.
Το συνέδριο της ΓΣΕΕ απέδειξε ότι ούτε η συνδικαλιστική γραφειοκρατία είναι
αλώβητη από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις και τη ριζοσπαστικοποίηση της βάσης της εργατικής τάξης.
Η πίεση για να βγει άμεσα 48ωρη Γενική Απεργία πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό πρέπει τώρα
να ενταθεί, να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να
προχωρήσει στις επιθέσεις της.

Συγκέντρωση καθηγητών στο υπουργείο Παιδείας, 18/3

Νεκτάριος Δαργάκης

Με βάση τα παραπάνω η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανέβαλλε το πρόγραμμα των
στάσεων εργασίας και την απεργία στις 28 Μάρτη
που είχε καλέσει ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. Σε
ανακοίνωσή της αναφέρει ότι νέο πρόγραμμα κινητοποιήσεων θα καταρτιστεί το αμέσως επόμενο
διάστημα.

SOFTEX
Νέα κινητοποίηση στο υπουργείο Εργασίας οργάνωσαν οι εργαζόμενοι της Softex την Τετάρτη
16/3 με κεντρικό αίτημα να ξαναλειτουργήσει το
εργοστάσιο στο Βοτανικό.
Η εταιρία εκβιάζει τους εργαζόμενους να αποδεχτούν τις «εθελούσιες αποχωρήσεις» που έχει προτείνει, ενώ παρέτεινε το πρόγραμμα των αποχωρήσεων που έληγε στις 28 Μάρτη. Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η εργοδοσία φαίνεται να έχει άλλα
σχέδια αφού η πολυεθνική προγραμματίζει εργασίες για την επισκευή της στέγης του τμήματος
που καταστράφηκε από την πυρκαγιά τον περασμένο Ιούνη.
Η εταιρία επιδιώκει να διώξει όλους τους εργαζόμενους και να ξεκινήσει ξανά να λειτουργεί με χειρότερους όρους εργασίας και φτηνό εργατικό δυναμικό. Το υπουργείο στην τριμερή συνάντηση που
έγινε στις 16/3 επιφυλάχτηκε σε σχέση με τη λύση
που θα προτείνει. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και διεκδικούν στήριξη από σωματεία και συνδικάτα.

ΟΛΜΕ
Συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας κατά τη
διάρκεια στάσης εργασίας έκαναν οι καθηγητές
την Παρασκευή 18/3. Κεντρικά αιτήματα της συγκέντρωσης ήταν να γίνουν άμεσα μόνιμοι διορισμοί, να καταργηθεί ο νόμος 3848/10 και να μην
πεταχτούν έξω από τα σχολεία οι αναπληρωτές
καθηγητές.
Νέα κινητοποίηση των καθηγητών θα γίνει την
Τετάρτη 23 Μάρτη με πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συνταξιούχων Εκπαιδευτικών για την
υπεράσπιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών
Υπαλλήλων. Η κινητοποίηση θα γίνει στις 12 το
μεσημέρι έξω από το κτίριο του Ταμείου (Λυκούργου 12). Την κινητοποίηση στηρίζει και η ΑΔΕΔΥ
που καλεί σε στάση εργασίας για όλο το δημόσιο
τομέα.
Η Ένωση Συνταξιούχων καταγγέλει ότι: «Το Δ.Σ
του ΜΤΠΥ κατά πλειοψηφία και με την ψήφο του
εκπροσώπου(!) των εργαζομένων στο ταμείο πρότεινε στην κυβέρνηση την ανά τρίμηνο χορήγηση
του μερίσματος και μάλιστα με τη λήξη του τριμήνου, γεγονός που οδηγεί στην «εξαΰλωση» του
μερίσματος ενός μηνός για το 2016. Έτσι με αυτό
τον τρόπο το ταμείο θα χορηγήσει για το 2016 11
μερίσματα. Επίσης η διοίκηση του ταμείου εισηγείται μείωση του μερίσματος κατά 32,5%, με
αποτέλεσμα ανά τρίμηνο οι συνταξιούχοι να χάνουν ένα μηνιαίο μέρισμα».

19Μ Πρόσφυγες καλοδεχούμενοι

εργατικη αλληλεγγυη σελ. 5
23 Μάρτη 2016, Νο 1216

Μαζική έκρηξη οργής ενάντια
στο κλείσιμο των συνόρων
«Α

νοίξτε τα σύνορα! Ρίχτε τους φράχτες! Οι πρόσφυγες καλοδεχούμενοι! Αφήστε τους να μείνουν»! Από
τη Λέσβο μέχρι τα σύνορα στην Ειδομένη, από
την Μελβούρνη μέχρι τη Νέα Υόρκη, από τη
Βηρυτό μέχρι το Δουβλίνο και από την Σεβίλλη
μέχρι την Κοπεγχάγη στις 19 Μάρτη το μήνυμα
ακούστηκε δυνατά σε όλο τον πλανήτη! Τα πανό σηκώθηκαν ακόμα και στο Κέντρο Κράτησης μεταναστών και προσφύγων που έχει στήσει εδώ και χρόνια η αυστραλιανή κυβέρνηση
στο μικροσκοπικό νησί-κρατίδιο Ναούρου στον
Ειρηνικό Ωκεανό.
Μια από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
έγινε στη Βιέννη όπου 18.000 κόσμος διαδήλωσε ενάντια στις προσπάθειες της αυστριακής
κυβέρνησης να παίξει το ρόλο του «σκληρού»
της ΕΕ ενώ πάνω στο βαλκανικό άξονα συγκέντρωση έγινε στη Λιουμπλιάνα στη Σλοβενία.
Στην Ελβετία έγιναν δύο συγκεντρώσεις. Στη
Γενεύη διαδήλωσαν περίπου 1.000 και πάνω
από 1.500 στη Ζυρίχη όπου η πορεία έγινε στις
εργατογειτονιές του Oerlikon και συμμετείχαν
κοινότητες προσφύγων και μεταναστών, συνδικαλιστές, ακτιβιστές του αντιρατσιστικού κινήματος.
Στη Βρετανία 20.000 περίπου συμμετείχαν
στην πορεία και στη συγκέντρωση που ακολούθησε στην Τραφάλγκαρ Σκουέρ. 3000 διαδήλωσαν στη Γλασκώβη στη Σκωτία και 300 περίπου στο Κάρντιφ στην Ουαλία. Έντονη ήταν η
παρουσία δεκάδων συνδικάτων, οργανώσεων,
κοινοτήτων, αλλά και οπαδών ομάδων όπως η
Λέστερ και η Τότεναμ που κατέβηκαν στις συγκεντρώσεις οργανωμένα με τα πανό τους.
Τη μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Τραφάλγκαρ άνοιξε η ηθοποιός και αγωνίστρια Βανέσα Ρέντγκρεϊβ που θύμισε ότι μέχρι το 1938
η βρετανική κυβέρνηση έκλεινε τα σύνορα
στους Εβραίους που γίνονταν πρόσφυγες για
να γλυτώσουν από το ναζισμό και επεσήμανε
πόσο επικίνδυνη είναι η πολιτική που τα επαναλαμβάνει αυτά σήμερα. «Η φετινή διαδήλωση
είναι διπλάσια από την περσινή» τόνισε η συντονίστρια του Stand Up to Racism, Sabby Dhalu ενώ ο Weyman Bennett από το Unite Against
Fascism κατήγγειλε η στάση της βρετανικής
κυβέρνησης στη συμφωνία της Ευρώπης, τονίζοντας ότι στην ΕΕ δίνεται ένας κοινός αγώνας
ενάντια στο ρατσισμό και τη λιτότητα.
Συγκέντρωση αλληλεγγύης στη συριακή
επανάσταση και στους Σύριους πρόσφυγες
έγινε και στη Βηρυτό στο Λίβανο μετά από κάλεσμα οργανώσεων της αριστεράς και άλλων
ενώ μερικά μίλια μακριά, στην Κύπρο γινόταν
μεγάλη συγκέντρωση και διαδήλωση στη Λευκωσία με τη συμμετοχή Ελληνοκύπριων και
Τουρκοκύπριων αγωνιστών (αναλυτικά σελ. 18)
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, περίπου 2000 αντιρατσιστές –τριες συγκεντρώθηκαν στο Παρίσι,
ανάμεσά τους Σύριοι πρόσφυγες, sans papier,
εργαζόμενοι από το συνδικάτο CGT, το NPA με
την αστυνομία να σταματάει τη διαδήλωση που
ξεκίνησε από το Μπαρμπές. 1.500 διαδήλωσαν

Λονδίνο 19 Μάρτη

στο Άμστερνταμ όπου συμμετείχαν μετανάστες,
πρόσφυγες, Κούρδοι και Παλαιστίνιοι αγωνιστές, εθελοντές και αλληλέγγυοι, ενώ εκατοντάδες ήταν οι διαδηλωτές στην Κοπεγχάγη και
στο Οντένσε στη Δανία, στο Βερολίνο στη Γερμανία αλλά και στο Δουβλίνο στην Ιρλανδία.

Ισπανία
Περίπου 15.000 ήταν οι διαδηλωτές στη Βαρκελώνη. Η πορεία κατέληξε στην παραλία της
πόλης, όπου και πραγματοποιήθηκαν χάπενινγκ. Συγκεντρώσεις έγιναν επίσης στη Μαδρίτη, στην Παμπλόνα στη Χώρα των Βάσκων - και
στη Σεβίλλη στις 17 Μάρτη όπου μετά την πορεία ακολούθησε συγκέντρωση. Χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε σε αρκετές πόλεις της Ισπανίας και στις 16 Μάρτη ενάντια στην υπογραφή
της συμφωνίας με την Τουρκία στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών. Συγκέντρωση με τη
συμμετοχή περίπου 1.000 ατόμων έγινε την ίδια
μέρα και στις ίδιες τις Βρυξέλλες κάτω από την
ονομασία «Ευρωπαϊκές μαύρες μέρες».
Τη μέρα έκλεισαν οι διαδηλωτές που σήκωσαν πανό και πλακάτ αλληλεγγύης στις 19Μ
στη διάρκεια συγκέντρωσης 2.000 περίπου
ατόμων ενάντια στο Ντόναλτ Τράμπ στη Νέα
Υόρκη, την ίδια στιγμή που στην άλλη μεριά
του πλανήτη στην Αυστραλία δεκάδες χιλιάδες
συμμετείχαν στα συλλαλητήρια που έγιναν σε
δώδεκα μεγάλες και μικρές πόλεις την Κυριακή
20 Μαρτίου.
7.000 και 4.000 διαδήλωσαν μόνο στη Μελβούρνη και στο Σίδνεϊ αντίστοιχα, όπου μαζική
ήταν η παρουσία των συνδικάτων νοσοκομειακών και εκπαιδευτικών σε όλες τις συγκεντρώ-

σεις. Οι διοργανωτές (που περιλαμβάνουν δεκάδες οργανώσεις) καλούσαν στις 19Μ σε διαμαρτυρία έξω από τις πρεσβείες της Αυστραλίας σε
μια σειρά από χώρες και έστειλαν το δικό τους
μήνυμα στους διαδηλωτές στην Ευρώπη: «Το
Αυστραλιανό κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες φωνάζει: Αλληλεγγύη στις 19Μ και σε
όλους τους διαδηλωτές στην Ευρώπη. Το κίνημα για τα δικαιώματα των προσφύγων στην Αυστραλία αντλεί έμπνευση από το κύμα των διαδηλώσεων στην Ευρώπη. Από την άλλη πλευρά
του πλανήτη σας στέλνουμε θερμούς χαιρετισμούς και αλληλεγγύη. Οι κινητοποιήσεις αυτής
της βδομάδας δείχνουν ότι είμαστε μέρος ενός
παγκόσμιου κινήματος. Δεν υπάρχουν σύνορα
στον αγώνα ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό, για τα δικαιώματα των μεταναστών…»
Διαδήλωση στις 20 Μάρτη έγινε και στο προάστιο Suwon της Σεούλ στη Νότια Κορέα,
όπου διαμένουν πρόσφυγες. Την επόμενη, σε
συνέντευξη τύπου τα συνδικάτα της Νοτίου
Κορέας δήλωσαν την αλληλεγγύη τους στις
διεθνείς κινητοποιήσεις για τις 19Μ και απαίτησαν από την κυβέρνησή τους να σταματήσει
την αυξανόμενα ρατσιστική και ισλαμοφοβική
πολιτική της.
Οι αγωνιστές-τριες της KEΕΡΦΑ μπορούν να
είναι περήφανοι γιατί μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε στις 10-11 Οκτώβρη 2015 στη Διεθνή
Συνδιάσκεψη που οργανώθηκε για τρίτη φορά
στην Αθήνα στο Ρουφ με τη συμμετοχή πολλών
από τους διοργανωτές, κατάφερε να απλωθεί
και να ριζώσει. Μια σημαντική παρακαταθήκη
για τις δύσκολες μάχες που έρχονται.

Γιώργος Πίττας

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Συγκροτείται
αντιρατσιστικό μέτωπο
Αντιρατσιστικό μέτωπο συγκροτείται
στη Γερμανία υπό τον τίτλο "Aufstehen
gegen Rassismus” (Ξεσηκωθείτε ενάντια
στο ρατσισμό), στα πρότυπα του Stand
up to Racism στη Βρετανία.
H ιδρυτική συνδιάσκεψη του μετώπου
πρόκειται να γίνει στην Φρανκφούρτη
στις 23-24 Απρίλη και έχει στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού κινήματος ενάντια
στο ρατσισμό και την ισλαμοφοβία που
καλλιεργούνται συστηματικά από την άρχουσα τάξη, το ρατσιστικό Pegida, το
ακροδεξιό ΑfD και τη δράση φασιστικών
συμμοριών.
Ήδη τη διακήρυξη υπογράφουν συνδικαλιστές από το συνδικάτο IG Metal και
άλλους χώρους εργασίας, πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι, βουλευτές των κομμάτων Die Linke, SPD και των Πρασίνων,
το κίνημα blocupy, αντιρατσιστικές συλλογικότητες και οργανώσεις.
Όπως αναφέρει σε δήλωσή της η βουλευτίνα του Die Linke, Christine Bucholz
“μέσα σε 24 ώρες, πάνω από 5.000 άνθρωποι υπέγραψαν την έκκληση για την
ίδρυση του "Ξεσηκωθείτε ενάντια στο ρατσισμό". Εκατοντάδες είναι αυτοί που θέλουν να συμμετέχουν ενεργά στην ίδρυση
και στη δράση της συμμαχίας».

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
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Πανελλαδικό ΟΧΙ στη
ΞΑΝΘΗ
Διαδήλωση έγινε και στην Ξάνθη με τη συμμετοχή 200 περίπου διαδηλωτών. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Κεντρική Πλατεία, ενώ συμμετείχε με μπλοκ η ΕΛΜΕ Ξάνθης. Την κινητοποίηση χαιρέτισαν επίσης εκπρόσωποι του Ν.Τ. της ΑΔΕΔΥ και της «Αριστερής Αγωνιστικής Κίνησης» δασκάλων. Από πολιτικές οργανώσεις συμμετείχαν με πανό το
ΣΕΚ και η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ.

Ξάνθη

Η πορεία ξεκίνησε περίπου στη 1.30μμ από
την Οδό Κομοτηνής, που ήταν ασφυκτικά γεμάτη, με έντονη την παρουσία της μειονότητας
και πολύ θερμή ανταπόκριση, και κατέληξε
σχεδόν μια ώρα μετά στην Πλατεία, αφού πρώτα διένυσε τις οδούς Τσιμισκή, Καραολή και
Καπνεργατών. Εκατοντάδες (στην πλειοψηφία
τους μαθητές και φοιτητές) πέρασαν από τη
Συναυλία «Καλοδεχούμενοι οι Πρόσφυγες» με
συμμετοχή πλήθους καλλιτεχνών και μουσικών

σχημάτων από την Ξάνθη και την Κομοτηνή
που αγκάλιασαν την πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ, και κράτησε μέχρι αργά το βράδυ. Αρκετά
από τα τραγούδια που ακούστηκαν είχαν έντονα αντιρατσιστικό, αντιπολεμικό, αντιφασιστικό
και αντιδικτατορικό χαρακτήρα.
Φάνηκε επίσης, μετά το σκάνδαλο που ξέσπασε αυτές τις μέρες, με την εκδρομή του
1ου Λυκείου που προγραμματίζονταν με έξοδα
του ευρωβουλευτή της Χρυσής Αυγής Συναδινού(!), ότι θα χρειαστεί να στήσουμε αντιφασιστικές επιτροπές στα σχολεία και ευρύτερα.
Είναι απαραίτητο να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο για τέτοιες μεθοδεύσεις στο μέλλον,
αλλά και για να απομονώσουμε μια και καλή
τους φασίστες, ανοίγοντας το δρόμο για την
οριστική καταδίκη των ναζί.

Παντελής Αποστολίδης

ΒΟΛΟΣ
Βόλος. Φωτό M. Voador
Πάτρα. Φωτό: Φωτεινή Λυσικάτου

Και ο Βόλος έδωσε το μήνυμά του στις 19 Μαρτίου απέναντι στις ρατσιστικές προκλήσεις που
πλέον καταργούν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα και κλιμακώνονται από τη πλευρά της ΕΕ και της ελληνικής κυβέρνησης. Το Σάββατο πραγματοποιήσαμε συγκέντρωση και πικετοφορία στον κεντρικό δρόμο της πόλης φωνάζοντας πως οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι εδώ. Στη πορεία βρέθηκαν οι περισσότερες αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές οργανώσεις της πόλης και κόμματα καθώς
και ο φοιτητικός σύλλογος των Πολιτικών Μηχανικών. Το πιο χαρακτηριστικό και εμπνευστικό
δείγμα είναι οτι στην κεφαλή της πικετοφορίας ήταν μετανάστες που φώναζαν πως θέλουν χαρτιά
και νομιμοποίηση.
Μετά τις 19 Μάρτη κλιμακώνουμε πιο δυνατοί και δυνατές με το κίνημα διότι και στη πόλη μας
γίνεται η απόπειρα δημιουργίας στρατοπέδου συγκέντρωσης. Θα βάλουμε τις δυνάμεις μας να
εμποδίσουμε αυτό το σχέδιο δηλώνοντας πως οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι και θα χρειαστεί να μείνουν στο κέντρο της πόλης, σε χώρους ανοιχτούς για τη κοινωνία, με γιατρούς, ζεστό
νερό, ρούχα, τρόφιμα και οτι άλλο χρειαστούν.

Δημήτρης Στεφανάκης

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΛΑΜΙΑ

ΠΑΤΡΑ

Καλαμάτα

Στις 19Μ και από τη πόλη της Πάτρας στάλθηκε το μήνυμα ότι οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι – να ανοίξουν τώρα τα σύνορα. Συγκεντρωθήκαμε στην Πλατεία Γεωργίου πάνω
από 200 άτομα. Μετά ακολούθησε πορεία
στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Χαιρέτησαν το Pride Πάτρας, η ΑΔΕΔΥ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
εκπρόσωπος των φοιτητικών συλλόγων και η
ΚΕΕΡΦΑ.
Ιδιαίτερο παλμό είχε το μπλοκ του Pride Πάτρας, όπου κατέβαινε για πρώτη φορά μετά τη
συγκρότησή του στο δρόμο, φωνάζοντας συνθήματα όπως “Είμαστε όλοι ίσοι και διαφορετικοί” και “Trans,λεσβίες, gay, μετανάστες- τσακίστε τους φασίστες και τους νεοναζί”. Με πανό
διαδήλωσαν η ΚΕΕΡΦΑ, το Pride Πάτρας, οι
Φοιτητικοί Σύλλογοι, η ΚΑΡ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΣΕΚ και το ΕΕΚ.
Το επόμενο διάστημα έχουμε να οργανώσουμε τη συνέχεια, ενάντια στη συμφωνία του αίσχους ΕΕ-Τουρκίας, για να καταδικαστούν ισόβια οι νεοναζί της ΧΑ, για να τελειώνουμε με
την ΕΕ των φραχτών και του ρατσισμού.

Φωτεινή Λυσικάτου

Συλλαλητήριο πραγματοποιήθηκε και
στην Καλαμάτα μετά από πρωτοβουλία της
Αντιφασιστικής Κίνησης της πόλης. Η συγκέντρωση ξεκίνησε στην πλατεία 23ης Μαρτίου, ενώ ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με συνθήματα
υπέρ των προσφύγων και του ανοίγματος
των συνόρων. Έντονος ήταν και ο αντιφασιστικός χαρακτήρας της διαδήλωσης στον
απόηχο της αποφυλάκισης του δολοφόνου
Ρουπακιά.
Κινητοποίηση έγινε και στη Λαμία με τη
μορφή ολοήμερου φεστιβάλ που περιελάμβανε συλλογή βοήθειας για τους πρόσφυγες, παιδική ζωγραφική ενάντια στον πόλεμο και συναυλία στην πλατεία Πάρκου. Την
πρωτοβουλία στήριξαν η Αριστερή Παρέμβαση Στερεάς Ελλάδας, η Παρέμβαση Πολιτών για την Λαμία, η Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης, ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, το Σωματείο του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας, ο Σύλλογος Δασκάλων, η τοπική ΕΛΜΕ και το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ.
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Συμφωνία ΕΕ-Τσίπρα - Ερντογάν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη. Φωτό: Γιάννης Μήτζιας

Στις 19/3 η Θεσσαλονίκη βροντοφώναξε «Σύνορα Ανοιχτά για την
Προσφυγιά» με μια δυναμική διαδήλωση. Τον τόνο έδιναν στην κεφαλή
της πορείας 200 πρόσφυγες από το
στρατόπεδο των Διαβατών. Συμμετείχαν οι Γ', Δ', Ε' ΕΛΜΕ, το σωματείο
ΨΝΘ, Φοιτητικοί Σύλλογοι, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Αντιρατσιστική
Πρωτοβουλία, ο Συντονισμός για το
Προσφυγικό και Μεταναστευτικό, η
ΚΑΡ, η ΟΚΔΕ, η Πρωτοβουλία για ένα
Κινηματικό Pride και άλλες συλλογικότητες.
Η διαδήλωση ξεκίνησε από το
άγαλμα Βενιζέλου, βάδισε στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, στάθηκε
για ώρα στο Αμερικάνικο Προξενείο
φωνάζοντας συνθήματα για τον ρόλο
που έχουν παίξει ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ
στον πόλεμο της Συρίας και στο μεταναστευτικό. Καταλήξαμε στο λιμάνι
όπου ο αποκλεισμός (που αναγκάζει
τους αλληλέγγυους να έχουν διαπιστεύσεις) έσπασε πανηγυρικά. Η πορεία χειροκροτήθηκε και ενώθηκε με
τους υπόλοιπους πρόσφυγες που
βρίσκονταν εκεί και η ΚΕΕΡΦΑ χαιρέτισε λέγοντας από την ντουντούκα
«Είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι σε μια
διαδήλωση που πραγματοποιείται σε
πολλές πόλεις στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Βηρυτό. Διεκδικούμε
Σύνορα Ανοιχτά για την Προσφυγιά.
Ενωμένοι θα συνεχίσουμε να παλεύουμε ενάντια στην ελληνική κυβέρνηση και την Ε.Ε, ενωμένοι θα νι-

κήσουμε».

Διαβατά
Η παρουσία των προσφύγων από
τα Διαβατά ήταν αποτέλεσμα της παρέμβασης της ΚΕΕΡΦΑ από το πρωί
της Πέμπτης. Όταν επισκεφθήκαμε
το στρατόπεδο συναντήσαμε αυθόρμητη διαδήλωση Αφγανών προσφύγων που φώναζαν «Ανοίξτε τα Σύνορα». Μιλήσαμε με πολλούς πρόσφυγες και μοιράσαμε υλικό για την διαδήλωση σε Αραβικά και Αγγλικά για
την πορεία.
Κόντρα στην αστυνομική τρομοκρατία και την διοίκηση του στρατοπέδου
το Σάββατο το πρωί οι πρόσφυγες γέ-

μισαν τα 3 πούλμαν της ΚΕΕΡΦΑ. Με
συνθήματα και τραγούδια ξεσήκωσαν
το κλίμα στη συγκέντρωση που τους
υποδέχτηκε φωνάζοντας «Έλληνες
και Ξένοι εργάτες ενωμένοι».
Δύο Σύριοι πρόσφυγες απευθύνθηκαν από το μικρόφωνο στους συγκεντρωμένους: «Ήρθαμε εδώ με βάρκες
από την θάλασσα και βρήκαμε τον
λαό σας να μας υποδέχεται και να
μας συμπαραστέκεται. Είναι μια ιστορική στιγμή. Δεν είμαστε εμπορεύματα, θέλουμε να ανοίξουν τα σύνορα.
Θέλουμε να ζήσουμε σαν άνθρωποι
εμείς και τα παιδιά μας. Παλεύουμε
το φασισμό όπως και σεις, παλεύουμε τον πόλεμο και την ισλαμοφοβία.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ηχηρό μήνυμα στείλαμε και από
τα Γιάννενα ενάντια στη ρατσιστική
Ε.Ε. και στην απαράδεκτη συμφωνία
με τη Τουρκία. Η πορεία πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της πόλης με
περίπου 200 διαδηλωτές με έντονο
παλμό. Με πανό κατέβηκαν οι φοιτητικοί σύλλογοι Ιατρικής, Χημικού,
Πληροφορικής, των Εστιών Δουρούτης, το τμήμα υποκριτικής του ΙΕΚ,
η Painted Youth (ΛΟΑΤ), η ΚΕΕΡΦΑ,
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το ΣΕΚ, η ΟΚΔΕ, η Αντιπολεμική Διεθνιστική Κίνηση και η
Νο Pasaran.
Διαδηλώσαμε υπέρ των προσφύγων και ενάντια στη ρατσιστική Ευρώπη φρούριο, αλλά και αντιφασιστικά διεκδικώντας την καταδίκη της
Χρυσής Αυγής. Στη διάρκεια της
διαδήλωσης ο κόσμος ενθουσιάζονταν όταν μάθαινε πως αυτή η κινητοποίηση είναι κομμάτι διεθνούς συντονισμού σε όλη την Ευρώπη ενάν-

Σας αγαπάμε και σας ευχαριστούμε
για τον αγώνα που δίνετε».
Στο δρόμο της επιστροφής για τα
Διαβατά μέσα στα λεωφορεία, οι πρόσφυγες μας αγκάλιαζαν και τραγουδούσαν. Χαμογελούσαν και με τα λίγα
Αγγλικά τους μας είπαν πως και οι ίδιοι ήταν εργάτες όπως ο κόσμος που
είδαν να συμμετέχει στην διαδήλωση,
λέγοντας «workers together».
Το χαμόγελο του αγώνα μεταδόθηκε σε όλους όσοι δεν κατάφεραν να
διαδηλώσουν μαζί μας από το στρατόπεδο. Η παρέμβασή μας εκεί θα συνεχιστεί με προβολή βίντεο από τη διαδήλωση στην πόλη και το εξωτερικό.

Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΛΕΣΒΟΣ

Γιάννενα. Φωτό: Ηλίας Κοσμερίδης

τια στους φράχτες και τους φασίστες και εκδήλωνε τη συμπαράστασή του στους πρόσφυγες συμφωνώντας με τα αιτήματα για ανοιχτά
σύνορα, για παροχή ασύλου και στέγης.
Πολλοί ήταν αυτοί που υπέγραψαν στα κείμενα υπογραφών της
ΚΕΕΡΦΑ με τη διάθεση να οργανώσουμε κίνημα μέσα στα σωματεία
και τους φοιτητικούς συλλόγους.

Αυτό το κίνημα αλληλεγγύης
μπορεί να συγκρουστεί και να ακυρώσει τη συμφωνία. Υπάρχει η ανάγκη να συνεχίσουμε. Στις 20/3 μετέφεραν στον καταυλισμό Κατσικά
που δεν έχει θέρμανση, ρεύμα και
κρεβάτια πάνω από 1.000 πρόσφυγες. Αυτό που διεκδικούν είναι να
ανοίξουν τα σύνορα και πραγματική
φιλοξενία.

Λουίζα Γκίκα

Παρά τη δυνατή βροχή αποφασισμένοι αντιρατσιστές και αλληλέγγυοι βάδισαν και στη Λέσβο ανταποκρινόμενοι
στο διεθνές κάλεσμα για τις 19/3. Την
πρωτοβουλία είχε πάρει η τοπική επιτροπή της ΚΕΕΡΦΑ ενώ πολλά σωματεία, μαθητές, τοπικοί φορείς και συλλογικότητες είχαν ανταποκριθεί. Πριν το
ξέσπασμα της καταιγίδας τα δείγματα
από τη συγκέντρωση στην πλατεία Σαπφούς έδειχναν ότι η διαδήλωση θα ήταν
ιδιαίτερα μαζική.
Τελικά όσοι και όσες άντεξαν τις αντίξοες συνθήκες κατευθύνθηκαν με τα
πανό της ΚΕΕΡΦΑ, της ΕΛΜΕ και των
μαθητών του 1ου Εσπερινού ΕΠΑΛ
προς το λιμάνι όπου εκατοντάδες πρόσφυγες είχαν ήδη επιβιβαστεί στο πλοίο
προς την Καβάλα. Τα συνθήματα στοχοποιούσαν το δολοφονικό ρόλο του ΝΑΤΟ στην περιοχή, τη συμφωνία της ΕΕ
με την Τουρκία και απαιτούσαν το
άνοιγμα των συνόρων.
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ΧΑΝΙΑ
Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων, φοιτητών και
μεταναστών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19/3 στα
Χανιά το Παγκρήτιο Αντιρατσιστικό Συλλαλητήριο στα
πλαίσια της Διεθνούς μέρας δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού.
Αρχικά υπήρξε συγκέντρωση στην Πλατεία Αγοράς. Η Μαργαρίτα Παπαμηνά, απ’ την ΚΕΕΡΦΑ τόνισε:
«τα σύνορα πρέπει να ανοίξουν για όλο αυτό τον κόσμο που είναι κυνηγημένος
από την φτώχεια και τους
πολέμους», ενώ χαρακτήρισε απάνθρωπη τη συμφωνία της Ε.Ε. με την Τουρκία
η οποία ποινικοποιεί την
προσφυγιά, φτιάχνει στρατόπεδα συγκέντρωσης για
τους πρόσφυγες και προχωράει σε απελάσεις. Ο
πρόεδρος του Ν.Τ. της
ΑΔΕΔΥ Νεκτάριος Πετράκης, δήλωσε: «η συμμετοχή
σε όλες τις διαδηλώσεις
έχει τη σημασία της, την
ίδια ώρα απελευθερώνεται
μετά από 36 μήνες ο δολοφόνος του Παύλου Φύσσα».
Χαιρετισμούς απεύθυναν ο
Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός
σύμβουλος με την Ανταρσία στα Χανιά, η Αθηνά
Γιαννουλάκη, πρόεδρος του
Συλλόγου Εργαζόμενων
Δήμων, ο Βύρωνας Λυκιαρδόπουλος, γιατρός από το
Νοσοκομείο, φοιτητές και
εκπρόσωποι μεταναστών.
Με πανό συμμετείχαν
στην πορεία η ΚΕΕΡΦΑ, η
Πρωτοβουλία Μεταναστών,
η ΕΛΜΕ Χανίων, ο Σύλλογος
Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η Επιτροπή Αναπληρωτών ΣΕΠΕ
Χανίων, η ΕΡΤ Χανίων, η
Ομάδα Conqueer – LGBT
από το Ηράκλειο, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Πολυτεχνείου
Κρήτης, Βιολογικού και Ιατρικής (Ηράκλειο), η Λαϊκή
Ενότητα και μπλοκ αναρχικών. Κάτω από τα γραφεία
της Χρυσής Αυγής ακούστηκαν συνθήματα για τη
δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και την απελευθέρωση του Ρουπακιά ενώ η διαδήλωση συνάντησε μεγάλη
ανταπόκριση από την πλευρά των πολιτών με τα συνθήματα «Καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες» και «Ανοίξτε τα
σύνορα» να γνωρίζουν πλατιά διάδοση.

Ειρηναίος Μαράκης

σελ. 8 εργατικη αλληλεγγυη
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Η Αθήνα
Έ

να πολύχρωμο αντιρατσιστικό
και αντιφασιστικό ποτάμι ξεχύθηκε από την Ομόνοια στο Σύνταγμα και από εκεί στα γραφεία της ΕΕ. Η
μεγάλη διαδήλωση άνοιγε με την Ομάδα
Κρουστών των Quilombo με δυνατούς
αφρικάνικους και λατινομερικάνικους
ήχους ενώ στη συνέχεια ακολουθούσε το
μεγάλο σεντόνι της ΚΕΕΡΦΑ με το σύνθημα “Πρόσφυγες Καλοδεχούμενοι”, και
το πανό “Ανοίξτε τα σύνορα” που είχε
πρωτοστατήσει στην κινητοποίηση στον
Έβρο στις 23-24 Γενάρη.
Η Πακιστανική Κοινότητα, οι κοινότητες
των Μπαγκλαντεσιανών και των Σενεγαλέζων βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του
συλλαλητηρίου, αλλά ξεχωριστή ήταν η
παρουσία των ίδιων των προσφύγων από
τη Συρία, το Αφγανιστάν και το Ιράκ που
διαδήλωναν με πικέτες και σημαίες της
ΚΕΕΡΦΑ στα χέρια.
“Σαν Σενεγαλέζοι που ζούμε πολλά
χρόνια στην Ελλάδα καταλαβαίνουμε τι
σημαίνει να σταματάνε αυτόν τον κόσμο
από το ταξίδι του. Να τον κλείνουν στα
στρατόπεδα. Πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα και να δώσουν χαρτιά σε πρόσφυγες και μετανάστες για να κινούνται ελεύθερα”, ανέφερε στην Ε.Α. η Λορέν Μπέι
πρόεδρος της Κοινότητας Σενεγαλέζων
της Αθήνας. “Ασυλο και Στέγη για όλους
τους πρόσφυγες” έγραφε στα ελληνικά
και στα αγγλικά το πανό των Αφγανών
Προσφύγων από τον Πειραιά που διαδήλωσαν μέχρι το Σύνταγμα.
Το μπλοκ του Συντονισμού Ενάντια στα
Μνημόνια με τα πανό σωματείων έδινε
τον τόνο της σύνδεσης των αγώνων. “Σαν
Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια είμαστε εδώ για να εκφράσουμε την ταξική
διάσταση στο προσφυγικό ζήτημα εκδηλώνοντας μια αλληλεγγύη διεθνιστικού
χαρακτήρα υπέρ των καταδιωκόμενων
όλου του κόσμου γιατί η εργατική τάξη
πιστεύουμε ότι είναι η κινητήρια δύναμη
για την απελευθέρωση και την ανακούφιση όλων των καταπιεζόμενων”, ανέφερε
ο Νίκος Σμπαρούνης από το Σωματείο
Εργαζόμενων στο Μετρό.
Μιλώντας στην Ε.Α ο Μιχαήλ Ζερβός
πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου
Συμβασιούχων Υπαλλήλων του ΥΠΠΟ
εξήγησε πως: “Θεωρώ ότι οι άνθρωποι
που έρχονται από άλλες χώρες μπορούν
να μεταφέρουν γνώση και σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν κάθε χώρα στην
οποία πηγαίνουν και όχι να κλέψουν τις
δουλειές όπως λένε οι ρατσιστές. Παράλληλα δημιουργώντας χώρους και κοινωνικές παροχές που είναι αυτονόητες
για όλους τους ανθρώπους μπορούμε να
δημιουργήσουμε και στις δικές μας κοινωνίες νέες θέσεις εργασίας για να υποστηρίξουμε τις υποδομές αυτές. Δεν νομίζουμε πως κάποιος άνθρωπος που έρχεται από έναν πόλεμο είναι εχθρός. Γι'
αυτό το σωματείο μας στηρίζει αυτές τις
κινητοποιήσεις”.

Με πανό διαδήλωναν και οι εργαζόμενοι στο Βυζαντινό Μουσείο, αλλά και η
ΠΕΝΕΝ, η Ομοσπονδία εργαζόμενων στο
ΥΠΑΝ, η Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας και το Σωματείο της Intracom. “Ο αγώνας είναι μεγάλος και μακρύς αλλά στο τέλος θα νικήσουμε”, τόνισε ο Βασίλης Συλαϊδής από
το ΔΣ του σωματείου των εργαζόμενων
στην Intracom. Ξεχωριστή παρουσία είχαν οι εργαζόμενοι από τα νοσοκομεία.
Με τα πανό τους διαδήλωσαν εργαζόμενοι από το Αττικό, από τον Αγ. Σάββα,
από το Αγλ. Κυριακού, από το Γενηματάς.

Μαθητές - Καθηγητές
Δυνατή ήταν η παρουσία μαθητών. Με
πανό διαδήλωσαν οι Αnticapitalista, η μαθητική αντιφασιστική πρωτοβουλία Παπάγου, μαθητές από το 2ο ΓΕΛ Αλίμου,
από το 1ο ΓΕΛ Καλλιθέας με κοινό πανό
μαθητών και καθηγητών. “Σαν μαθητές
υποδεχόμαστε τους πρόσφυγες. Οι μαθητές έχουν κάθε λόγο απέναντι στις πολιτικές των κυβερνήσεων. Σαν μαθητές
λέμε πως οι πρόσφυγες έχουν δικαίωμα
να έρθουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη”, ανέφερε η Αλέξα από το 2ο ΓΕΛ Βριλησίων.
Μεγάλη και η συμμετοχή φοιτητικών
συλλόγων με το πανό της Σχολής Καλών
Τεχνών να κερδίζει τις εντυπώσεις. Μαζί
τους πανό από τα ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας, από το Πάντειο και τη ΝΟΠΕ, αλλά
και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ LGBTQ. “Έμαθα πολύ
πρόσφατα για την κινητοποίηση στις 19
Μάρτη και η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα να έχει τόσο πολύ κόσμο”, τόνισε ο
Αλέξανδρος από το Πάντειο.
“Η σημερινή διαδήλωση είναι μια ακόμα απάντηση του λαϊκού και του εργατικού κινήματος στην πάλη για να σταματήσει ο πόλεμος, στην πάλη ενάντια στον
ιμπεριαλισμό, στην πάλη για την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, στην πάλη ενάντια στη δολοφονική ευρωπαϊκή πολιτική που στο όνομα
των συμφερόντων του κεφαλαίου και των
πολυεθνικών, κομματιάζουν χώρες και
λαούς και στέλνουν ανθρώπους στην
προσφυγιά. Θα είμαστε για πάντα μαζί με
τους πρόσφυγες, όπως θα είμαστε για
πάντα μαζί με την εργατική τάξη και το
λαό στην πάλη ενάντια στους δυνάστες
του”, δήλωσε ο Αντώνης Δραγανίγος, μέλος της ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Ανεβαίνοντας τη Σταδίου, στο ύψος
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ενώθηκε με την πορεία το μπλοκ του
Συντονισμού συλλογικοτήτων για το προσφυγικό. Νωρίτερα είχε περάσει από την
Ομόνοια, χωρίς να ενωθεί με τη συγκέντρωση εκεί, η πορεία που είχε ξεκινήσει
από τη Βικτώρια. Το σύνολο των διαδηλωτών του Σαββάτου στο κέντρο της
Αθήνας έφτασε σε πολλές χιλιάδες, σε
πείσμα των επίσημων ΜΜΕ που «δεν είδαν» την κινητοποίηση.
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αγκαλιάζει τους πρόσφυγες
Στην
Ομόνοια

Στα Γραφεία της ΕΕ

Φ

τάνοντας μπροστά στα αστυνομοκρατούμενα
γραφεία της ΕΕ, περιφρουρημένα από κλούβες των ΜΑΤ, το πολύχρωμο και πολύβουο αντιρατσιστικό ποτάμι τα περικύκλωσε. Αγωνιστές από
το μπλοκ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ έκαψαν μια σημαία της ΕΕ.

Σ

την Ομόνοια, το επιβλητικό πανό “Πρόσφυγες Καλοδεχούμενοι” έστελνε
από νωρίς το μήνυμα της μεγάλης αντιρατσιστικής κινητοποίησης. Από το μεσημέρι εκατοντάδες κόσμου, ντόπιοι και μετανάστες άρχισαν να συρρέουν
στην πλατεία. Σε ένα πανηγυρικό κλίμα πρόσφυγες από το
Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Συρία,
ολόκληρες οικογένειες έρχονταν από το Ελληνικό, τον Πειραιά, τον Ελαιώνα.
Η Ίνες από τη Συρία, που
βοηθούσε στο να φτιαχτούν
και να σηκωθούν τα διάφορα πανό μαζί με
τον άντρα της και τα τρία τους παιδιά ήταν
από τις 2μμ στην Ομόνοια. Μιλάει σε
άπταιστα αγγλικά όμως δεν θέλει να φωτογραφηθεί: “Θέλουμε να πάμε Γερμανία. Είναι ο αδερφός μου εκεί. Ζει πολλά χρόνια
με την οικογένειά του. Εμείς αναγκαστήκαμε να φύγουμε από τη Χομς τρεις μήνες
πριν. Η Χομς δεν υπάρχει πια. Κάναμε δυο
μήνες σχεδόν να περάσουμε από την
Τουρκία και μετά στη Λέσβο. Περάσαμε
πάνω σε βάρκα. Φοβηθήκαμε πολύ με τα
παιδιά γιατί ο καιρός ήταν πολύ άσχημος.
Ήρθαμε Πειραιά και μετά φτάσαμε Ειδομένη. Δεν μας άφησαν να περάσουμε. Μείναμε εκεί 10 μέρες μέσα στη βροχή αλλά μας
έδιωξαν. Τώρα έχουμε ξαναέρθει Πειραιά
και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Θέλουμε να
συνεχίσουμε το ταξίδι μας. Δεν έχουμε άλλη επιλογή”.
Όταν λίγο αργότερα η Ντίνα Καφτεράνη
από τις Αδέσποτες Σκύλες και ο ηθοποιός
Βασίλης Σπυρόπουλος θα ξεκίναγαν την
παρουσίαση και το συντονισμό της μεγάλης συγκέντρωσης, το πάνω μέρος της
Ομόνοιας ήταν πλημμυρισμένο.
Οι Quilombo ανέβηκαν πρώτοι στη σκηνή με τους εκρηκτικούς τους ρυθμούς, μετά το λόγο πήρε η ηθοποιός Μάνια Παπαδημητρίου διαβάζοντας Μπρεχτ και Σεφέρη, ενώ στη συνέχεια οι Αλέξανδρος Ματζούκος, Σούλα Μπαλατσούρα, Παγώνα
Καράμπελα, Νατάσα Φράγκου και Κώστας
Καπετάνος έπαιξαν δραματοποιημένο το
τρομερό ποίημα “Χωρίς πατρίδα” της
αγωνίστριας Κενυάτισσας Ουαρσάμ Σάιρ:
“Κανείς δεν βάζει τα παιδιά του σε μια
βάρκα, εκτός αν το νερό είναι πιο ασφαλές από την ξηρά”.
“Υψώνουμε τη φωνή και τη γροθιά μας
μαζί με χιλιάδες άλλους ανθρώπους σε όλη
την Ευρώπη για να ανοίξουν τα σύνορα, να
πέσουν οι φράχτες και να σταματήσουν οι
πνιγμοί προσφύγων στο Αιγαίο”, τόνισε
στην ομιλία του ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης από τους δασκάλους του Αμαρουσίου.
“Σήμερα έφτασε στον Πειραιά άλλο ένα

H διαδήλωση έξω από τα γραφεία της Ε.Ε

καράβι από εκείνα που έχουν τα πανιά
τους μαύρα και τα κατάρτια τους μαβιά
και έφερε 476 πρόσφυγες από τη Λέσβο.
Είναι άλλο ένα από τα καράβια της προσφυγιάς που έφτασε στον Πειραιά. Είναι
σαν και εκείνα τα καράβια που έφερναν το
1922 τους πρόσφυγες παππούδες μας. Οι
αγωνιζόμενοι εκπαιδευτικοί του Πειραιά
δεν ξεχνάμε την ιστορία μας”, τόνισε η
Μαρία Ντεβενζή, εκπαιδευτικός από τα
σχολεία του Πειραιά.

Υποστήριξη
Οργισμένος ο Τάχερ Αλιζαντά από την
Κοινότητα των Αφγανών τόνισε πως: “Για
την Ευρώπη είναι ντροπή. Να κλείνουν σύνορα σε έναν κόσμο που φεύγει κυνηγημένος. Κανένας δεν ήθελε να φύγει. Απλά
κινδύνευε η ζωή τους”, ενώ πρόσθεσε πως
οι πρόσφυγες όπου και να πάνε δεν θα ξεχάσουν ποτέ την υποστήριξη και την αλληλεγγύη που βρήκαν από τους απλούς ανθρώπους στην Ελλάδα.
“Η χτεσινή μέρα ήταν μια μαύρη μέρα.
Ξεκίνησε με την απελευθέρωση του Ρουπακιά και συνεχίστηκε με την ρατσιστική
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας που στηρίζει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτοί που
αφήνουν τους Ρουπακιάδες ελεύθερους, φτιάχνουν στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους πρόσφυγες”, τόνισε ο
Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ.
“Είμαστε στρατιώτες που αρνούμαστε
να κάνουμε τους δεσμοφύλακες, αρνούμαστε να φυλάμε τα σύνορα από τους
πρόσφυγες, αρνούμαστε να εκτελέσουμε
αυτές τις εντολές. Βρισκόμαστε πλάι πλάι
με τους μετανάστες και τους πρόσφυγες
και δίπλα σε ένα δυνατό εργατικό κίνημα
που θα επιβάλει την διεθνιστική αλληλεγγύη” ανέφερε καταχειροκροτούμενος ο
Γιάννης Σιαμαντής από το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος που βρέθηκε
μαζί με άλλους φαντάρους στην συγκέντρωση και την πορεία φορώντας την στρατιωτική στολή του.

“Σήμερα μαζευόμαστε εδώ και σε όλη
την Ευρώπη για να φωνάξουμε το αυτονόητο: όλοι χωράνε”, τόνισε η δημοσιογράφος Άννα Κωνσταντακάκη καταγγέλλοντας τη λογοκρισία που έχει επιβάλλει
στα ΜΜΕ και στους Πανεπιστημιακούς το
καθεστώς Ερντογάν.
“Βρεθήκαμε στον Έβρο στις 23-24 Γενάρη για να ζητήσουμε να πέσουν οι φράχτες. Σήμερα εδώ από την Ομόνοια ενώνουμε τις φωνές και μαζί με τους πρόσφυγες βροντοφωνάζουμε: Ανοίξτε τα Σύνορα, είμαστε άνθρωποι και θέλουμε να ζήσουμε”, τόνισε ο Νίκος Κροκίδης Γ.Γ της
ΠΕΝΕΝ.
“Είμαστε αντίθετοι στην Ευρώπη φρούριο και στην Ελλάδα φυλακή. Γιατί η πολιτική αυτή είναι που ενισχύει τους ρατσιστές και τους φασίστες. Πώς άλλωστε να
μην νιώθουν δικαιωμένοι όταν χτίζεται μια
Ευρώπη φρούριο και μια Ελλάδα φυλακή
για τους πρόσφυγες την ημέρα που αποφυλακίζεται ο ναζιστής δολοφόνος Ρουπακιάς”, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κώστας
Παπαδάκης δικηγόρος Πολιτικής Αγωγής
στη δίκη της Χ.Α.
“Χθες οι 28 της ΕΕ υπέγραψαν μια συμφωνία ντροπή για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Βαρύ πλήγμα στα δημοκρατικά και
πολιτικά δικαιώματα. Προσβολή στους εργαζόμενους και τη νεολαία, του λαού μας
που όλο αυτό τον καιρό επέδειξε αξιοθαύμαστη αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και
τους μετανάστες αντιπαλεύοντας έμπρακτα και εν μέρη ακυρώνοντας τις ρατσιστικές πολιτικές της -κατά τα άλλα- πολιτισμένης Ευρώπης”, τόνισε η Πόπη Γανιάρη
από την ΚΣΕ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Στην συγκέντρωση παρευρίσκονταν με
πανό και χαιρέτησαν αντιπρόσωποι από
τους Οικολόγους Πράσινους, το ΕΕΚ, την
ΟΚΔΕ αλλά και αντιπροσωπεία από το Δήμο Κορυδαλλού με επικεφαλής τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών Γιώργο Μακρυνό.

Kυριάκος Μπάνος

“Ευρώπη του πολέμου και του ρατσισμού αυτό είναι το
πρόσωπο του καπιταλισμού”, “Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι,
Βαρκελώνη, ανοίγουμε τα σύνορα η πάλη μας ενώνει”,
ήταν κάποια από τα συνθήματα που ακούγονταν ενώ
μπροστά στις κλούβες στήθηκε μια πρόχειρη εξέδρα.
“Δυο τρεις μέρες πριν την κατάπτυστη απόφαση
της ΕΕ υπήρξε μια εξίσου κατάπτυστη δήλωση του
Κουρουπλή που χαρακτήρισε την Ειδομένη Νταχάου.
Ο Κουρουπλής περίμενε τα αφεντικά του από την ΕΕ
να του πουν πως να διαχειριστεί το προσφυγικό. Και
αυτοί του είπανε πως θα στείλουν 54 πλοία, 3.000
υπαλλήλους κάποιους χαφιέδες από Τουρκία και από
Ελλάδα για να ξεχωρίσουν τους πρόσφυγες ανάλογα
με τις βόμβες που πέφτουν στο κεφάλι τους. Το βάρος της κατάργησης της Ευρώπης-φρούριο πέφτει
στις πλάτες του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Ζήτω η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες, ανοιχτά σύνορα,
να γκρεμίσουμε τους φράχτες”, τόνισε μεταξύ άλλων
ο πανεπιστημιακός Νίκος Στραβελάκης.

Ιθαγένεια
“Μαθητές, εκπαιδευτικοί, ντόπιοι, μετανάστες και
πρόσφυγες διαδηλώνουμε όλοι μαζί σήμερα απέναντι
στο ρατσισμό της ΕΕ αλλά και ενάντια στους φασίστες που σηκώνουν κεφάλι. Θα ξαναβάλουμε το Ρουπακιά φυλακή. Εμείς στα σχολεία μας θέλουμε ιθαγένεια για όλα τα παιδιά και υποδεχόμαστε τα προσφυγόπουλα σαν συμμαθητές μας. Και στα σχολεία οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι», τόνισε η Άρτεμις,
μαθήτρια στο 2ο ΓΕΛ Αλίμου.
“Οι φοιτητές βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο
πλευρό των προσφύγων. Οι φοιτητές διεκδικούμε και
απαιτούμε να γραφτούν όλοι οι πρόσφυγες που θέλουν
στα πανεπιστήμια. Και μαζί συνεχίζουμε τον αντιφασιστικό αγώνα για να στείλουμε τους φασίστες στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας”, είπε η Ελίζα από την ΑΣΚΤ.
“Όλα αυτά τα χρόνια με τους βρώμικους πολέμους
έχουν γεμίσει το Αιγαίο και την Ελλάδα με άγνωστους
τάφους. Όλοι μαζί θα σταματήσουμε τον πόλεμο που
είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη και θα
ανοίξουμε τα σύνορα. Ζητάμε χαρτιά και νομιμοποίηση για όλους τους μετανάστες και τους πρόσφυγες”, ανέφερε ο Αρίφου Ραχμάν από την Κοινότητα
του Μπαγκλαντές.
“Δεν αντέχουμε άλλο να παραλαμβάνουμε πνιγμένα
και τραυματισμένα παιδιά. Χαιρετίζουμε τους εκατομμύρια αλληλέγγυους που με αυτοθυσία υπερασπίζονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όμως χρειάζονται προσλήψεις, αυξήσεις, να ανοίξουν τα κλειστά νοσοκομεία”, τόνισε η Ζαννέτα Λυσικάτου γιατρός στο νοσοκομείο Παίδων Αγλ. Κυριακού.
“Πού είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα; Οικογένειες
έχουν χωρίσει. Αλλού πατεράδες, αλλού γυναίκες και
παιδιά. Απαιτούμε να ανοίξουν τα σύνορα και να αφήσουν τους ανθρώπους να πάνε να βρουν την οικογένειά τους. Και μαζί να τελειώνουμε με τη ρατσιστική
βία. Θέλουμε αυτός που βγήκε χτες από τη φυλακή, ο
Ρουπακιάς, να ξαναγυρίσει από εκεί που ήρθε”, ανέφερε ο Λαμίν Καμπά από την κοινότητα της Γουινέας.
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ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
Tην Παρασκευή 18/3 συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της
ΠΟΕΔΗΝ που αποφάσισε την
κήρυξη κλαδικής απεργίας σε
περίπτωση που η ΑΔΕΔΥ καθυστερήσει την κήρυξη της
48ωρης για την οποία έχει δεσμευτεί. Κάτω και από αυτήν
την πίεση, σε συνεδρίασή της
τη Δευτέρα 21/3, η ΕΕ της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την προκήρυξη
της απεργίας στο Δημόσιο Τομέα για τις 7/4.
Τα προβλήματα που έχουν
συσσωρευτεί από τη χρόνια λιτότητα στα νοσοκομεία είναι τεράστια με βασικότερο την τεράστια έλλειψη προσωπικού σε
όλες τις ειδικότητες και όλα τα
νοσοκομεία. Εδώ και χρόνια δεν
έχουν γίνει προσλήψεις, ενώ οι
συνταξιοδοτήσεις πολλαπλασιάστηκαν τα τελευταία χρόνια. Ο
μόνος λόγος για τον οποίο τα
δημόσια νοσοκομεία και κέντρα
υγείας εξακολουθούν να λειτουργούν είναι η αυτοθυσία του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού το οποίο δουλεύει με
εξαντλητικούς πλέον ρυθμούς.
Ταυτόχρονα ο ερχομός των
προσφύγων από τις εμπόλεμες
περιοχές αυξάνει την ανάγκη για
παροχή υγειονομικής περίθαλψης και υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη για προσλήψεις. Σε
αυτήν την κατεύθυνση έχει ξεκινήσει πρωτοβουλία εργαζόμενων στα νοσοκομεία για την ενίσχυση των δημόσιων δομών
υγείας, με χρηματοδότηση και
προσλήψεις και το άνοιγμα των
κλειστών νοσοκομείων και των
δομών της πρωτοβάθμιας υγείας (ΕΟΠΥΥ) που έκλεισαν
οι μνημονιακές κυβερνήσεις για
όλο τον κόσμο που τα έχει ανάγκη, πρόσφυγες και ντόπιους. Το
κείμενο στο όποιο συλλέγονται
οι υπογραφές μπορείτε να το
διαβάσετε στο http://goo.gl/
oAZUmj ενώ μπορείτε να στείλετε και την δική σας υπογραφή
στο ygeiaopen@gmail.com
• Το σωματείο εργαζομένων
στο νοσοκομείο της Πρέβεζας
καλεί σε σύσκεψη υγειονομικά
σωματεία από όλη την Ήπειρo
και τη Δυτική Ελλάδα την Τετάρτη 23/3 (11πμ, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων). Στη σύσκεψη
έχουν προσκληθεί τα σωματεία
από τα νοσοκομεία Χατζηκώστα,
Δουρούτη, Άρτας, Κέρκυρας,
Φιλιατών, Λευκάδας, Μεσολογγίου, Αγρινίου αλλά και η Ένωση
Ιατρών Ηπείρου. Το θέμα της
σύσκεψης είναι τα συσσωρευμένα προβλήματα αλλά και ο συντονισμός των σωματείων ώστε
να αντιμετωπιστούν από κοινού.

Nέα από τους χώρους

72 χρόνια από το Μπλόκο της Καλογρέζας
72 χρόνια από το Μπλόκο της Καλογρέζας συμπληρώθηκαν τη βδομάδα που πέρασε. Η Καλογρέζα
ήταν κάστρο. Στις 15/3/44 όλη η δύναμη της φασιστικής χωροφυλακής
και των ταγμάτων ασφαλείας περικύκλωσαν την Καλογρέζα. Εκείνη
την ημέρα θα εκτελεστούν 22 αντιφασίστες εργάτες ως αντίποινα για
το μεγάλο αντιστασιακό κίνημα και
ειδικά για το απεργιακό κύμα στα
ανθρακορυχεία της περιοχής. Δεκάδες άλλοι αγωνιστές θα συλληφθούν, θα βασανιστούν και θα σταλούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
από τους ναζί και τους ντόπιους συνεργάτες τους.
Η μνήμη του Μπλόκου παραμένει
ζωντανή στη Νέα Ιωνία. Πλήθος εκδηλώσεων με μαζική συμμετοχή οργανώνονται κάθε χρόνο τόσο από
το δήμο, όσο κι από άλλους φορείς
της περιοχής.
Να τιμηθεί η μνήμη των εκτελεσμένων αγωνιστών στο δρόμο, με
συμμετοχή στη διαδήλωση της 19ης
Μάρτη, κάλεσε σε ανακοίνωσή της
η ΚΕΕΡΦΑ Ν. Ιωνίας: “Δεν ξεχνάμε
τους εκτελεσμένους συντρόφους
μας. Με έμπνευση από τον αγώνα

και τη θυσία τους συνεχίζουμε τη μάχη για να
τσακίσουμε ρατσισμό
και φασίστες” σημειώνει
μεταξύ άλλων. Στην ίδια
ανακοίνωση θυμίζει ότι
ήταν οι ίδιοι οι πρόσφυγες που έχτισαν το κίνημα αντίστασης στις γειτονιές μας και οι ντόπιοι
φασίστες αυτοί που το
μακέλεψαν, συνδέοντας
το τότε με το σήμερα
που χρειάζεται να παλέψουμε ξανά στο πλευρό
των προσφύγων και να
τσακίσουμε τη φασιστική απειλή.
Από τη μεριά της τοΟ Μάριος Θωμαΐδης από την ΚΕΕΡΦΑ Νέας Ιωνίας καταθέτει στεφάνι στο χώρο του Μπλόκου
πικής ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποιήθηκε παρέμβαση
στα στην προκλητική διαπίστωση
την Τετάρτη 16/3 σε εκδήλωση του σθέντων.
ότι “αυτό μας λένε οι (σ.σ 22 εκτεΩστόσο
η
τελευταία
σημαδεύτηκε
δήμου με θέμα την τύχη των συλληφθέντων του Μπλόκου, την Παρα- από την πρωτόγνωρη λαθροχειρία λεσμένοι;) Καλογρεζιώτες!”. Τόσο η
σκευή 18/3 μέλη της παρευρέθηκαν του δημάρχου Η. Γκότση όταν σε ομιλία του δημάρχου όσο και η παρουσία του υφυπουργού Εσωτερισε συζήτηση για τη δράση του ερ- μια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλκών Γ. Μπαλάφα, προκάλεσαν την
λευσης
της
μνήμης
των
22
αγωνιγατικού ΕΑΜ στην Εργατική Λέσχη
αντίδραση
των παρευρισκομένων,
στών,
στην
καθιερωμένη
ομιλία
του
και την Κυριακή 20/3 συμμετείχαν
“συμπαράταξης
με
με
φωνές
και
γιουχαΐσματα.
έκανε
κάλεσμα
με κατάθεση στεφάνου στην τελετή
την
κυβέρνηση”
προβαίνοντας
μάλιΣ.Μ.
μνήμης στο μνημείο των 22 εκτελε-

EAAK Bόλου:
Όχι στο σεξισμό, όχι στο φασισμό
Καταγγέλλουμε τη σεξιστική επίθεση που δέχτηκαν ομοφυλόφιλοι, κατά τη διάρκεια του πάρτι της ΕΑΑΚ Βόλου. Συγκεκριμένα, τα παιδιά αυτά χτυπήθηκαν από ομάδα τραμπούκων επειδή
εθεάθησαν να φιλιούνται στο χώρο του πάρτι.
Δε χωράει αμφιβολία ότι οι συγκεκριμένοι ταυτίζονται με την ιδεολογία του φασισμού, του ρατσισμού και του σεξισμού, την ιδεολογία που
προωθεί η Χρυσή Αυγή που είναι ο αυτουργός
της πλειονότητας των σεξιστικών-ρατσιστικών
επιθέσεων που έχουν συμβεί μέχρι στιγμής.
Ως ΕΑΑΚ, αρχικά, οφείλουμε να ζητήσουμε
συγγνώμη από τα παιδιά καθώς αργήσαμε να αντιληφθούμε το γεγονός και κατά βάση τον λόγο
του περιστατικού με αποτέλεσμα να έχουν χτυπηθεί. Στη συνέχεια, μαζί με LGBTQI ομάδες και
κόσμο του κινήματος που έδειξε άμεσα αντανακλαστικά, διώξαμε τους τραμπούκους από το χώρο του πάρτυ, την ίδια ώρα που συνέχιζαν να
απειλούν και να εκφράζουν ομοφοβικά και σεξιστικά σχόλια.
Οι φασίστες, οι ρατσιστές, οι σεξιστές ΕΙΝΑΙ
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΙ στους πανεπιστημιακούς χώρους, στα πάρτυ της νεολαίας, και στην κοινωνία
γενικότερα! Αυτοί ανήκουν στο περιθώριο, αυτοί
πρέπει να κυνηγιούνται και να κρύβονται!!
Κάνουμε συνολικά έναν αγώνα ενάντια στο σεξισμό και το φασισμό. Παλεύουμε για ίσα δικαιώματα για όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως
φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσανατολισμού.
Παλεύουμε για σεξουαλική και κοινωνική απελευθέρωση και γενικότερα για την ανατροπή του

καπιταλιστικού συστήματος που γεννά την εκμετάλλευση και την καταπίεση.
Οι σεξιστικές-ρατσιστικές-φασιστικές επιθέσεις θα έχουν την άμεση και σκληρή απάντηση
του κινήματος, που είναι επικίνδυνη για το φασισμό, το κράτος, την καταστολή, τις κυβερνήσεις
και το σύστημα που τις θρέφει.

ΕΑΑΚ Βόλου

Δήλωση
αλληλεγγύης
Αντετοκούνμπο
Συγκινητική είναι η δήλωση του μπασκετμπολίστα Θανάση Αντετοκούνμπο, αδελφού
του πιο γνωστού Γιάννη, με αφορμή τις 21
Μάρτη, την παγκόσμια μέρα ενάντια στο ρατσισμό και τις φυλετικές διακρίσεις.
Ο παίχτης των Westchester Knicks, θυγατρική της ομάδας του ΝΒΑ New York
Knicks, στο μπλογκ του στο NBA Greece
αναφέρει: «Ξέρω ότι σήμερα είναι μία ιδιαίτερη μέρα, αφού είναι αφιερωμένη ενάντια
στον ρατσισμό. Είμαι πανευτυχής που γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ελλάδα, γιατί
δεν ένιωσα ποτέ ότι με αντιμετωπίζουν διαφορετικά λόγω του χρώματος του δέρματός μου. Γνωρίζω ότι σε πολλές χώρες
υπάρχει η ξενοφοβία, αλλά νομίζω ότι όλα
λύνονται με ένα χαμόγελο και με καλή διάθεση. Έμαθα μεγαλώνοντας να είμαι χαμογελαστός και να έχω πάντα καλή πρόθεση.
Βλέπω τους συμπατριώτες μου να αγκαλιάζουν με θέρμη τους πρόσφυγες και να
δείχνουν αλληλεγγύη και αυτό με κάνει περήφανο για την καταγωγή μου. Αυτό είναι
το πιο ηχηρό μήνυμα κατά του ρατσισμού
και της ξενοφοβίας. Ο δρόμος για την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων είναι μακρύς, αλλά η Ελλάδα δείχνει το
δρόμο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και χαίρομαι γι’ αυτό!».
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Νεολαία

“Ε

δώ θα γίνει της Γαλλίας” και “εμπρός στο δρόμο που χάραξε η Σορβόνη” φώναζαν χιλιάδες φοιτητές
και φοιτήτριες την άνοιξη του 2006, στην Ελλάδα, λίγο πριν ξεσπάσει το κίνημα των καταλήψεων που για έναν ολόκληρο χρόνο έκανε
την κυβέρνηση Καραμανλή να τρέμει.
Ήταν η έμπνευση από τον ξεσηκωμό του
γαλλικού φοιτητικού κινήματος που λάμβανε
χώρα σχεδόν ταυτόχρονα.
Στις αρχές Φλεβάρη του 2006 η γαλλική
βουλή ψήφιζε τον νόμο CPE, το νόμο για το
σύμφωνο πρώτης απασχόλησης. Έναν νόμο
δώρο για τα αφεντικά σύμφωνα με τον οποίο
κάθε νέος μέχρι 26 ετών θα μπορούσε να απολύεται μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από την
πρόσληψή του, χωρίς καν τις μίνιμουμ αιτιολογήσεις που ίσχυαν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Με
αυτό τον τρόπο οι νέοι εργαζόμενοι ήταν
αναγκασμένοι να δέχονται οποιεσδήποτε συνθήκες εργασίας υπό τον διαρκή φόβο της
απόλυσης. Ο CPE συμπεριλαμβανόταν σε ένα
πακέτο αντεργατικών μέτρων που κατέβαζε η
κυβέρνηση Ντε Βιλπέν – τον “Νόμο Ίσων Ευκαιριών” υποτίθεται για να μειώσει τα υψηλά
ποσοστά ανεργίας στους νέους. Το πακέτο μεταξύ άλλων έδινε την δυνατότητα να εργαστεί
κάποιος σαν μαθητευόμενος από την ηλικία
των δεκατεσσάρων και κατέβαζε το ηλικιακό
όριο για νυχτερινή εργασία στα δεκαπέντε.
Στις 10 Απρίλη του 2006, η γαλλική κυβέρνηση
απέσυρε το CPE.
Αυτό που είχε μεσολαβήσει ήταν “το νέο
'68”, όπως χαρακτηριζόταν τότε, το τεράστιο
κίνημα που κατέλαβε τα πανεπιστήμια της
Γαλλίας, προκάλεσε γενικές απεργίες και διαδηλώσεις εκατομμυρίων και τελικά υποχρέωσε
την κυβέρνηση Ντε Βιλπέν σε οπισθοχώρηση.
Οι αναφορές στην εξέγερση του Μάη '68
δεν ήταν υπερβολικές. Σχεδόν 40 χρόνια μετά,
οι γάλλοι φοιτητές καταλάμβαναν μαζικά τα
πανεπιστήμια, οι μαθητές τα σχολεία, οι διαδηλώσεις γίνονταν όλο και πιο μεγάλες παρά την
καταστολή των CRS, των γαλλικών ΜΑΤ και η
χαριστική βολή ερχόταν με τη συνάντηση φοιτητικών καταλήψεων και εργατικών απεργιών.
Το κίνημα αυτό δεν έπεσε από τον ουρανό.
Το Μάιο του 2005, ένα χρόνο πριν, ήρθε η μαζική επικράτηση του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα για
το Ευρωσύνταγμα. Η τεράστια και νικηφόρα
καμπάνια της αριστεράς για το ΟΧΙ, άφησε πίσω της αυτοπεποίθηση και πολύτιμα δίκτυα
οργάνωσης για το κίνημα. Σε αυτό ήρθε να
προστεθεί η μεγάλη εξέγερση της φτωχής νεολαίας στα προάστια του Παρισιού, στο τέλος
του 2005, μετά τη δολοφονία δύο νεαρών μεταναστών 2ης γενιάς από μπάτσους που τους
καταδίωκαν. Κι αν πάμε λίγο πιο πίσω, το
2003, θα δούμε τους ίδιους τους αντιCPE διαδηλωτές, να βγαίνουν στο δρόμο ενάντια στον
πόλεμο στο Ιράκ και το 2002 να διαδηλώνουν
ενάντια στην εκλογική άνοδο του φασίστα Λεπέν.

Οι 10 βδομάδες
που συγκλόνισαν τη Γαλλία
Η ανάπτυξη του κινήματος μέρα με την ημέρα ήταν χαρακτηριστική. Δυο μέρες πριν τη
ψήφιση του νόμου στις 7/2 περισσότεροι από
400.000 διαδήλωσαν σε 187 σημεία σε όλη τη
Γαλλία.
Στα συλλαλητήρια που έγιναν ακριβώς ένα
μήνα μετά, στις 7/3, οι διαδηλωτές ξεπερνούσαν το ένα εκατομμύριο. Απεργίες συμπαρά-

γάλωνε. Παρά τις προσπάθειές της να διχάσει
και να καταστείλει, οι καταλήψεις, οι απεργίες
και διαδηλώσεις πλήθαιναν όλο και περισσότερο. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο τα πλακώματα φούντωναν. Τα αφεντικά αντιμέτωποι με τις
απεργίες, το μπλοκαρίσμα δρόμων, αεροδρομίων και σιδηροδρόμων αλλά και τον κίνδυνο
περαιτέρω ανάπτυξης του απεργιακού κινήματος συμβούλευαν Σιράκ και Ντε Βιλπέν να
υποχωρήσουν. Στην ίδια γραμμή και ο πρώην
πρόεδρος Ζισκάρ Ντ' Εσταίν, ο τότε υπουργός
Εσωτερικών Ν. Σαρκοζί κλπ.
Στις 10 Απρίλη κι ενώ νέα απεργία είχε ανακοινωθεί για την επόμενη μέρα, ο πρωθυπουργός Ντε Βιλπέν ανακοίνωνε την απόσυρση του
CPE, σε μια κίνηση συντριπτικής ήττας.

Παρακαταθήκη

Παρίσι, Μάρτης 2006

Πώς η Γαλλία
πυροδότησε τις
καταλήψεις το 2006
στασης πραγματοποιήθηκαν σε μια σειρά κλάδους όπως την εκπαίδευση, τα ΜΜΕ και τις
μεταφορές. Την ίδια μέρα στα δεκάδες κατειλημμένα πανεπιστήμια προστέθηκε η Σορβόνη, για πρώτη φορά από το 1968, σπέρνοντας
τον τρόμο στα κυβερνητικά επιτελεία που
έστειλαν τα ΜΑΤ να την εκκενώσουν μέσα σε
ένα όργιο βίας. Η απάντηση από τη μεριά του
κινήματος ήταν η κλιμάκωση.
Στα δυο τρίτα των πανεπιστημίων είτε γίνονταν καταλήψεις είτε μαζικές αποχές από τα
μαθήματα. Τουλάχιστον ένα στα τέσσερα σχολεία ήταν επίσης κατειλημμένο. Μια πανεθνική
συντονιστική επιτροπή των καταλήψεων συγκροτήθηκε στην οποία συμμετείχαν εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι από τις γενικές συνελεύσεις
των φοιτητών και των μαθητών. Μέσα στις καταλήψεις γινόταν ένα πανηγύρι αυτοοργάνωσης με χιλιάδες αγωνιστές κι αγωνίστριες να
οργανώνουν την περιφρούρηση, την σίτιση,
την πολιτική συζήτηση, τη διαδήλωση, τη συνέλευση.
Στις 18 Μάρτη οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τα
δύο εκατομμύρια. Μόνο στο Παρίσι διαδήλωναν πάνω από 700.000, σε μια διαδήλωση που
χτυπήθηκε βάναυσα από τα CRS. Την ίδια μέρα στη Μασσαλία η γαλλική σημαία στο δημαρχείο της πόλης αντικαταστάθηκε από μία
άλλη, με τη λέξη “Αντικαπιταλισμός” πάνω της.
Τα μεγάλα συλλαλητήρια ήταν σχεδόν καθημερινά αναγκάζοντας τα συνδικάτα να κηρύξουν γενική απεργία στις 28/3.
Η 28η Μάρτη ήταν σεισμός. Οι σιδηροδρομικοί ακινητοποίησαν τα τρένα από το προηγούμενο βράδυ. Οι εργαζόμενοι σε αεροδρόμια
και αερογραμμές κατάφεραν να ακυρώσουν
πτήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ραδιόφωνο

και τηλεόραση δεν εξέπεμψαν πρόγραμμα και
εφημερίδες δεν κυκλοφόρησαν. Απεργιακές
φρουρές πήραν θέση από το πρωί σε τράπεζες, αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρίες τηλεπικοινωνιών. Εννοείται ότι οι διαδηλώσεις ξεπέρασαν τις προηγούμενες σε μαζικότητα.
2.700.000 φοιτητές κι εργάτες σε εκατοντάδες
σημεία σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συνδικάτων. Σε αρκετά σωματεία
την ίδια μέρα ακούγονταν φωνές που ήθελαν
επέκταση της απεργίας και την επόμενη μέρα
και την συνδικαλιστική γραφειοκρατία να προσπαθεί να συγκρατήσει την οργή της βάσης.
Ο πρόεδρος της Γαλλίας Σιράκ ήταν αναγκασμένος σε διάγγελμά του να ανακοινώσει
ότι υπογράφει μεν το νόμο, αλλά το CPE θα
μπορούσε να αναθεωρηθεί σε κάποια σημεία
του: Η περίοδος δοκιμαστικής εργασίας από
δύο χρόνια να μειωνόταν σε ένα και οι εργοδότες θα έπρεπε να δίνουν κάποιες εξηγήσεις
όταν θα απέλυαν τους νέους εργάτες. Η πρώτη – μικρή - οπισθοχώρηση από την κυβέρνηση έδωσε νέα ώθηση στο κίνημα.
Η νέα απεργία ήρθε στις 4 Απρίλη. Οι διαδηλωτές ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια αλλά δεν
σταμάτησαν εκεί. Το Πανεθνικό Συντονιστικό
των φοιτητικών καταλήψεων καλούσε από την
επόμενη ημέρα, “τους φοιτητές και τους μαθητές να ενωθούν με τους εργάτες και τα κατά τόπους συνδικάτα σε μια μέρα δράσης που
θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους εργατικούς χώρους με μοίρασμα προκηρύξεων, αποκλεισμούς, καταλήψεις γραφείων κι εργοστασίων. Ο σκοπός θα είναι να υποστηρίξουμε
τους απεργούς και να ενθαρρύνουμε μαζικές
συνελεύσεις ώστε να απλώσουμε το κίνημα”.
Η απειλή για την κυβέρνηση ολοένα και με-

Παρότι οι καταλήψεις σταδιακά θα μειώνονταν, το αγωνιστικό τρίμηνο που προηγήθηκε θα άφηνε αγωνιστική παρακαταθήκη.
Πιο σημαντικό ίσως ήταν το παράδειγμα και
η έμπνευση που μεταδόθηκε άμεσα, στο κίνημα εδώ, μέσα στα ΑΕΙ και ΤΕΙ όλης της χώρας. Ήδη όσο το ξέσπασμα στη Γαλλία βρισκόταν σε εξέλιξη, οι καθηγητές των εδώ πανεπιστημίων και το συνδικάτο τους, η ΠΟΣΔΕΠ, ετοιμάζονταν για απεργία διαρκείας
ενάντια στο νόμο - πλαίσιο της υπουργού
Παιδείας Γιαννάκου και στην επιχειρούμενη
αναθεώρηση του συνταγματικού άρθρου 16,
που θα επέτρεπε την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Ταυτόχρονα, η Πρωτοβουλία Γένοβα 2001,
το αντικαπιταλιστικό δίκτυο φοιτητών/τριών,
που πρωτοστατούσε το ΣΕΚ κι αργότερα ενώθηκε με την ΕΑΑΚ, πήρε την πρωτοβουλία να
φέρει τον αέρα της γαλλικής εξέγερσης στις
σχολές. Πάνω από χίλιοι συμμετείχαν στον κύκλο εκδηλώσεων που οργάνωσε σε δεκάδες
σχολές και γειτονιές, με ομιλητή τον Μπενζαμέν Λορμέ, ηγετικό στέλεχος του γαλλικού
φοιτητικού κινήματος, ενώ ταυτόχρονα άνοιγε
την καμπάνια για καταλήψεις διαρκείας μαζί
με την απεργία της ΠΟΣΔΕΠ με τεράστια ανταπόκριση.
“Να συντονιστούμε με την ΠΟΣΔΕΠ – Καταλήψεις και απεργία σε όλες τις σχολές” έλεγε
το κάλεσμα δεκατεσσάρων αγωνιστών κι αγωνιστριών εκλεγμένων με την Πρωτοβουλία Γένοβα σε μια σειρά σχολές, που απευθυνόταν
στις υπόλοιπες παρατάξεις του κινήματος και
κάθε φοιτητή και φοιτήτρια που ήθελε να παλέψει. “Η νίκη του κινήματος των καταλήψεων
στη Γαλλία και η απόσυρση του CPE δείχνει
ότι καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να σταματήσει τη δύναμη των φοιτητών όταν ενώνονται
με τους εκπαιδευτικούς και τους άλλους εργαζόμενους. Το ίδιο δρόμο χρειάζεται να ακολουθήσουμε απέναντι στις επιθέσεις της κυβέρνησης Καραμανλή” συνέχιζε μεταξύ άλλων.
Ακολούθησε ένα από τα μεγαλύτερα φοιτητικά κινήματα που έχει δει η χώρα. Οι καταλήψεις και η απεργία της ΠΟΣΔΕΠ διήρκεσαν
για δύο μήνες τον Μάιο και τον Ιούνιο του
2006, η σκυτάλη πέρασε στους δασκάλους με
μια ιστορική απεργία 6 βδομάδων το Σεπτέμβρη για να έρθει ένα νέο πολύμηνο ξέσπασμα
φοιτητικών καταλήψεων από τον Γενάρη της
νέας χρονιάς.
Η αναθεώρηση του άρθρου 16 είχε την τύχη
του CPE.

Στέλιος Μιχαηλίδης
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Πολιτισμός

Mια γιορτή στου Νουριάν στον Ελαιώνα

Πέρα
απ’ τα βουνά

Τ

ο πανόραμα μιας άλλης Κίνας ...βουνά
μακρυά από την κυρίαρχη αφήγηση της
οικονομικής και γεωπολιτικής ισχύος
αφηγείται η ταινία του Ζία Ζανγκέ, ενός Κινέζου σκηνοθέτη που δεν δίστασε στο παρελθόν
να σταθεί επικριτικά στη φανταχτερή εικόνα
του Κινέζικου «θαύματος», με ταινίες όπως
«Ακίνητες ζωές» (2006) και «Αίσθηση αμαρτίας»
(2007). Με την τελευταία του ταινία επιστρέφει
στη γενέτειρά του, μια μικρή πόλη στον ποταμό Γιανγκτζέ για να διηγηθεί την ιστορία τριών
ανθρώπων που βιώνουν τη ραγδαία εξέλιξη της
Κίνας από το 1999 μέχρι το 2025.
Η ταινία ανοίγει με το Μιλλένιουμ, με χιλιάδες νεαρούς Κινέζους να χορεύουν χαρούμενοι κάτω από τους ήχους του (προφητικού)
τραγουδιού των Pet shop boys «Go west». Ο
ανθρακωρύχος Λιανγκζί και ο επιχειρηματίας
Ζαγκ είναι ερωτευμένοι με την Τάο. Η Τάο
γοητεύεται από τον ρομαντικό Λιανγκζί αλλά
τελικά θα παντρευτεί τον ισχυρό Ζαγκ, ο οποίος αγοράζει το τοπικό ορυχείο για ένα κομμάτι ψωμί και γίνεται βαρώνος της πόλης. Αποκτούν ένα γιο τον Νταολέ, τον οποίο ο Ζαγκ
αποκαλεί (τι άλλο;) Ντόλαρ!
2014: Η Τάο και ο Ζαγκ έχουν χωρίσει, ο Νταολέ ακολουθεί τον πατέρα του στη Σαγκάη και
στις χρηματιστηριακές του δραστηριότητες,
πηγαίνει στο διεθνές σχολείο, απομακρύνεται
σταθερά από την Τάο αλλά και τη γενέτειρά
του και την ίδια την Κινέζικη ταυτότητά του. Μετά από σοβαρά οικονομικά σκάνδαλα, Ζαγκ και
Νταολέ μεταναστεύουν στην Αυστραλία.
2025: Σε μια φουτουριστική υπερμοντέρνα
Μελβούρνη ο Νταολέ/Ντόλαρ συγκρούεται
οριστικά με τον πατέρα του που έχει καταλήξει έμπορος όπλων και αναζητά την ταυτότητά του, μέσα από τη σχέση με την καθηγήτριά
του της Κινέζικης γλώσσας.
Μια σχετικά απλή ανθρώπινη ιστορία στα χέρια του Ζανγκέ γίνεται καμβάς πάνω στον
οποίο ανατέλλει η Κίνα των ιδιωτικοποιήσεων,
του χρηματιστήριου και του επιχειρηματικού
πνεύματος, ένας καπιταλισμός που διαλύει πόλεις, ποτάμια (όπως ο Γιανγκτζέ που καταστράφηκε ανεπανόρθωτα από το κολοσσαίο «φράγμα των τριών φαραγκιών») και ανθρώπους. Η
γενέτειρα του σκηνοθέτη, Φενγιάνγκ βουλιάζει
στη σκόνη και τα σκάνδαλα. Και οι νικητές του
παιχνιδιού έχουν να πληρώσουν. Ο Ζαγκ και η
Τάο πληρώνουν για τις επιλογές τους. Όμως
τις πληρώνει και ο Ντόλαρ, αποξενωμένος σε
μια εντυπωσιακή Μελβούρνη, στην οποία ο
ίδιος δεν «κολλάει», δεν έχει θέση, αλλά ούτε
στην Κίνα έχει κάτι να κάνει, εκτός από το κλειδί του πατρικού του, που του έδωσε η Τάο πριν
φύγει και την απροσδιόριστη επιθυμία να ανακαλύψει ποιός πραγματικά είναι και να συνδεθεί με τους ανθρώπους γύρω του.
Χωρίς να φτάνει την κορύφωση των προηγούμενων ταινιών του Ζία Ζανγκέ, το «Πέρα
από τα βουνά» είναι ένα καλοφτιαγμένο δράμα που απομυθοποιεί τα στερεότυπα για την
Κίνα και τους ανθρώπους της.

Δήμητρα Κυρίλλου

Μ

ια Πρωτοχρονιάτικη “Γιορτή στου
Νουριάν” δόθηκε την Δευτέρα
21/3 στον καταυλισμό προσφύγων
του Ελαιώνα με δεκάδες προσφυγόπουλα
από διάφορες χώρες να παρακολουθούν
την παράσταση που ανέβασε η Συντεχνία
του Γέλιου. “Ανοιχτά σύνορα για όλους”,
έγραφαν τα μπαλόνια που μοιράστηκαν σε
μικρούς και μεγάλους ενώ μαζεύτηκαν και
σημαντικές ποσότητες ειδών πρώτης
ανάγκης.
Μιλώντας για την συγκεκριμένη δράση ο
Βασίλης Κουκαλάνι μεταφραστής, σκηνοθέτης και ηθοποιός στην παράσταση τόνισε:
“Με αφορμή την γιορτή της Πρωτοχρονιάς για τον Περσόφωνο κόσμο και το
Κουρδιστάν αποφασίσαμε να παίξουμε την
παράσταση “Μια γιορτή στου Νουριάν”. Είναι μια αντιρατσιστική παράσταση με την

οποία έχουμε συμμετάσχει πολλές φορές
τόσο σε δράσεις αλληλεγγύης όσο και στο
κίνημα. Καλέσαμε κόσμο να μας φέρει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την
Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία για τον κόσμο
που είναι εκτεθειμένος στον Πειραιά.

Συνθήματα
Θέλαμε ωστόσο να στείλουμε και ένα
διαφορετικό μήνυμα και προς τον κόσμο
του Θεάτρου για να πάρουμε όλοι μαζί
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και συμπαράστασης. Εδώ πρέπει να τονίσουμε πως οι
πρωτοβουλίες αυτές δεν είναι απλά για
ανθρωπιστική βοήθεια, σίγουρα χρειαζόμαστε και τρόφιμα και ρούχα, αλλά πρέπει
να συνοδεύονται και με συνθήματα και
προτάγματα που υπερασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων.

Αυτές οι δράσεις πρέπει να εγείρουν και
την κοινωνική και πολιτική συνειδητότητα
του κόσμου. Να εξηγούμε γιατί το κλείσιμο των συνόρων είναι παράνομο, παραβιάζει τη συνθήκη της Γενεύης. Η Ευρώπη
κλείνει τα σύνορά της. Και όσοι μας λένε
ότι έχουμε προσφυγική κρίση λένε ψέμματα. Στην Ευρώπη έχουν φτάσει λιγότεροι
από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες. Μιλάμε
για πολύ μικρά νούμερα και σε σχέση με
άλλες χώρες, όπως ο Λίβανος, η Τουρκία
ή το Ιράν αλλά και σε σχέση με τον πληθυσμό και τις δυνατότητες της Ευρώπης. Το
σύνθημά μας πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
Χωράνε όλοι όσοι θέλουν να έρθουν. Οι
πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι και πρέπει να το λέμε και να το φωνάζουμε μέσα
από τις δράσεις μας”.

K.M.

NEWROZ Παραμονή Διαδηλώνουμε, Ανήμερα Γιορτάζουμε!

Κ

ούρδοι και Αφγανοί γιορτάζουν την εαρινή ισημερία (20 προς 21 Μάρτη),
το Νεβρόζ, που είναι ταυτόχρονα εθνική γιορτή και Πρωτοχρονιά γι' αυτούς. Παραμονή της
κουρδικής Πρωτοχρονιάς λοιπόν (19 Μάρτη), ντόπιοι και μετανάστες διαδήλωσαν σε όλη
την Ελλάδα και την Ευρώπη,
ενώ ανήμερα, στις 20 Μάρτη,
γιόρτασαν πάλι όλοι μαζί στην
συναυλία που πραγματοποιήθηκε γι’ αυτό ακριβώς το σκοπό
στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη Ε2.
H συναυλία «Άνοιξη στον Πειραιά» οργανώθηκε από την
«Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία
Υποστήριξης Προσφύγων και
Μεταναστών» και αποτέλεσε την
ευκαιρία για πολύ κόσμο, ντόπιους και μετανάστες, την επομένη της κοινής διαδήλωσής τους
για σύνορα ανοιχτά, να βρεθούν
ξανά μαζί, μια πραγματικά ανοιξιάτικη μέρα στο λιμάνι του Πει-

ραιά για να διασκεδάσουν με
συγκροτήματα και μουσικούς,
όπως τους «Encardia», το συριακό συγκρότημα «Al Mahabba»
(«αγάπη» στα Αραβικά) και τον
αγαπημένο των νέων του Αφγανιστάν, Μουσαουϊρ Ροσχάν.
Η δύναμη, η όρεξη κι ο ενθουσιασμός ήταν τέτοιος που ο κόσμος δεν αρκέστηκε μόνο στα
τραγούδια των συγκεκριμένων
καλλιτεχνών αλλά σήκωσε στη
σκηνή και ανθρώπους δικούς
του να τραγουδήσουν. Όπως
ένα πιτσιρίκι με καταπληκτική
φωνή, έναν νεαρό που είπε ένα
καθόλου παραδοσιακό τραγούδι που γράφτηκε από τους ίδιους τους μετανάστες και περιγράφει τις προσπάθειες και την
επιμονή τους να πάνε στις διάφορες χώρες της Ευρώπης και
τέλος, μια νεαρή ντόπια που
τραγούδησε στα αραβικά. Κι
από κάτω όλοι να χορεύουν! Γυναίκες άντρες και παιδιά, με
φόρμες του Ολυμπιακού και χω-

Λιμάνι του Πειραιά, Κυριακή 20 Μάρτη

ρίς, όλοι ήταν εκεί σε μια ανάπαυλα της Οδύσσειάς τους.
Άνθρωποι που παλεύουν, που
αναγκάζονται να πάρουν μεγάλες αποφάσεις, αποφάσεις ζωής
και θανάτου τις περισσότερες
αν όχι όλες τις φορές και που γι’
αυτό, στο διάλειμμα του αγώνα
τους και μιας καλής ημέρας, στο
πλαίσιο μιας αλληλέγγυας φιλοξενίας που εκτιμούν, ξέρουν να
χαίρονται και να γιορτάζουν.
Όλοι μαζί, ο ένας με τα τραγού-

δια του άλλου, από ξεσηκωτικές
αφγανικές επιτυχίες, Ταραντέλες της Κάτω Ιταλίας, μέχρι
αραβικά τραγούδια με μουσική
και ήχους Μεγάλης Εβδομάδας,
που σου θυμίζουν για άλλη μια
φορά ότι η Μεσόγειος είναι θάλασσα πολιτισμού και ανταλλαγών και όχι υγρός τάφος. Και σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί, πρωταγωνιστές και όχι θύματα.
Καλή Πρωτοχρονιά.

Πάνος Κατσαχνιάς

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
23 Μάρτη 2016, Νο 1216

Μακεδονικό

Τ

ην «κεφαλή» του Μουζάλα
«επί πίνακι» έτρεξαν όλοι οι
δεξιοί πατριδοκάπηλοι εθνικιστές εντός και εκτός κυβέρνησης να
ζητήσουν από τον Τσίπρα, για το μεγάλο του «ατόπημα» να χρησιμοποιήσει τον όρο Μακεδονία σε τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε ο Αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής στον Παύλο Τσίμα την
περασμένη Τρίτη 15/3.
Πρώτος ο Πάνος Καμμένος στο
twitter, ζήτησε την παραίτησή του
και στη συνέχεια η εκπρόσωπος των
ΑΝ.ΕΛ δήλωσε: «Η Μακεδονία και η
ιστορία της είναι Ελληνική με αποδείξεις. Όσα χρόνια κι αν περάσουν
οι Έλληνες γνωρίζουμε τις ρίζες μας
και κανείς δεν θα μας αποκόψει από
αυτές… Οι ΑΝΕΛ δεν διαπραγματευόμαστε το όνομα ‘Μακεδονία’ και
την ιστορία μας». Ανάλογες δηλώσεις έκανε και το γραφείο τύπου της
ΝΔ δηλώνοντας : «Ο κ. Μουζάλας
σήμερα το βράδυ θα έπρεπε να σκεφτεί ακόμη και την παραίτησή του».
Ο Μουζάλας έτρεξε άρον άρον να
ζητήσει συγγνώμη για τη «γκάφα»
και να δηλώσει την παραίτησή του
και ο Τσίπρας δεσμεύτηκε να εξετάσει το θέμα αμέσως μόλις επιστρέψει από τη σύνοδο κορυφής, κρατώντας επί της ουσίας συμβιβαστική
στάση απέναντι στις εθνικιστικές
κραυγές του Καμμένου.
Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει
κανένα κράτος (εκτός από την Κύπρο) που να μη χρησιμοποιεί τον
όρο Μακεδονία. Όπως γράφει και ο
Στρατής Μπουρνάζος στα Ενθέματα
της Αυγής ( 20/3) «Είμαι βέβαιος ότι
ο Γιάννης Μουζάλας, όλο το τελευταίο διάστημα, ακούει και λέει το
όνομα του γειτονικού κράτους εκατοντάδες φορές (κι έτσι τον είπε μία
ακόμα, στην τηλεόραση). Όπως θα
έκανε κάθε υπουργός, οποιασδήποτε κυβέρνησης, αριστερής, δεξιάς,
κεντροαριστερής ή κεντροδεξιάς.
Γιατί πρέπει να είναι κανείς εντελώς
ανόητος για να θεωρεί πως τη στιγμή που εκτυλίσσονται όλα αυτά τα
τρομερά στην Ειδομένη, ο υπουργός και οι αρμόδιοι πρέπει να δίνουν
τη μάχη όχι για να βρεθεί λύση, όχι
για να μην υποφέρουν οι άνθρωποι,
αλλά για να μη λέγεται το γειτονικό
κράτος Μακεδονία. Αυτό μόνο ακροδεξιός θα μπορούσε».
Η στάση του Τσίπρα είναι μία ακόμα απόδειξη της κατρακύλας του
ΣΥΡΙΖΑ όλο και πιο δεξιά. Ο Καμμένος που έχει πλέον με τις ευλογίες
του Τσίπρα αναλάβει τη διαχείριση
των προσφύγων προσπαθεί να γίνει
ο κύριος ρυθμιστής προκειμένου να
εξασφαλίσει την εφαρμογή της πλήρους καταστολής απέναντι στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες.
Όμως τη στιγμή που ένα τεράστιο
ποτάμι αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και τους μετανάστες ξεδιπλώνεται σε όλη την Ελλάδα και διεκδικεί
ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας
για όλους και άνοιγμα των συνόρων

Αντιπολεμική πορεία ενάντια στις επεμβάσεις του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, Μάρτης 1994

Για μια Αριστερά που
δεν ζητάει “συγγνώμη”
είναι τουλάχιστον προβληματικό ο
ΣΥΡΙΖΑ να προσαρμόζεται με όλες
αυτές τις εθνικιστικές φωνές. Όλοι
αυτοί που επικαλούνται δήθεν την
ιστορική αλήθεια, την οποία φρόντισαν όλα αυτά τα χρόνια να διαστρεβλώσουν, διαμορφώνοντας ένα κλίμα εθνικιστικής υστερίας, από την
περίοδο που οργάνωσαν τα συλλαλητήρια για την ελληνικότητα της
Μακεδονίας.

Εθνικιστική προπαγάνδα
Όταν το 1991 η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων της Μακεδονίας
ψήφισε σε δημοψήφισμα υπέρ της
ανεξαρτησίας, η κυβέρνηση Μητσοτάκη-Σαμαρά ξεκίναγε την εκστρατεία για την επιβολή σκληρών όρων
σαν προϋπόθεση για την αναγνώριση
αυτής της ανεξαρτησίας. Στις
18/2/1992 οι ΣαμαροΜητσοτάκηδες
με την συνδρομή των προέδρων των
άλλων κομμάτων, στην σύσκεψη των
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμανλή συμφωνούν για κοινή γραμμή
πλεύσης, σε μια ονομασία που δεν
θα περιέχει τη λέξη «Μακεδονία» ή
παράγωγά της. Η εθνικιστική προπαγάνδα κραύγαζε ότι οι Σκοπιανοί
προσπαθούσαν να μας πάρουν το
όνομα της Μακεδονίας, τα σύμβολα
και την ιστορία μας, σαν πρώτο βήμα
για να απειλήσουν την ίδια την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας μέχρι
τη Θεσσαλονίκη. Και έφτανε ως το
σημείο να απαιτεί εισβολή του ελληνικού στρατού στα Σκόπια.
Ήταν η περίοδος που διοργάνωναν τα συλλαλητήρια για την ελληνι-

κότητα της Μακεδονίας. Τότε ο Καμμένος ήταν στέλεχος της ΟΝΝΕΔ.
Μία ΟΝΝΕΔ που οργάνωνε τις ομάδες κρούσης που μαζί με τους Χρυσαυγίτες της Πάτρας δε δίστασαν
να δολοφονήσουν τον καθηγητή Νίκο Τεμπονέρα για να επιτεθούν στο
τεράστιο κίνημα των μαθητικών καταλήψεων.
Οι φωνές που εκείνη την περίοδο
συγκρούονταν με την εθνικιστική
υστερία ήταν ελάχιστες. Μία από
αυτές ήταν η ΟΣΕ (η οργάνωση από
την οποία προήλθε το ΣΕΚ) που κυκλοφόρησε το βιβλίο «Η κρίση στα
Βαλκάνια, το Μακεδονικό και η εργατική τάξη» που αποκαθιστούσε
την ιστορική αλήθεια από τα εθνικιστικά κηρύγματα. Σήμερα κυκλοφορεί από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
στην πέμπτη του έκδοση. Το βιβλίο
αυτό υποστήριζε το δικαίωμα αυτοπροσδιορισμού των γειτόνων μας. Η
αντίδραση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας δεν άργησε να εκδηλωθεί με τη μορφή δίωξης για τη
συγγραφή και τη διακίνηση του βιβλίου. Μέσα από μία ολόκληρη καμπάνια συμπαράστασης στους 5 της
ΟΣΕ, το βιβλίο δικαιώθηκε στα δικαστήρια και οι στημένες κατηγορίες
για «εθνική προδοσία» κατέρρευσαν.
Το βιβλίο δε μάσαγε καθόλου τα
λόγια του απέναντι στη βρώμικη σοβινιστική εκστρατεία: «Η πολιτική
που λέει ότι ‘δεν υπάρχει Μακεδονικό έθνος’, ‘ δεν υπάρχει Μακεδονική
Γλώσσα’, ‘δεν υπάρχει Μακεδονικό
κράτος’, ‘δεν υπάρχει μακεδονική
μειονότητα’ είναι μία πολιτική που
μοιάζει με την πολιτική των Τούρκων

στρατηγών απέναντι στους Κούρδους» διαβάζουμε σε άρθρο του Πάνου Γκαργκάνα. Το βιβλίο εξηγούσε
τρεις βασικές αλήθειες: «Πρώτο: Ότι
οι στρατιωτικοί και οικονομικοί συσχετισμοί ανάμεσα στην Ελλάδα και
τη Δημοκρατία της Μακεδονίας είναι
τόσο συντριπτικοί υπέρ του ελληνικού καπιταλισμού, ώστε αυτό που
παίζεται σ' αυτή τη διαμάχη δεν είναι
να μπει ο ανύπαρκτος στρατός των
Σκοπίων στη Θεσσαλονίκη, αλλά η
μετατροπή του νέου γειτονικού κράτους σε προτεκτοράτο της Ελλάδας.

Ελληνικός καπιταλισμός
Δεύτερο: Ότι οι ιστορικές αναφορές στο Μεγαλέξανδρο και στην αυτοκρατορία του δεν νομιμοποιούν
κανένα σύγχρονο κράτος να καταπατήσει τη θέληση των σημερινών
πληθυσμών, όπως έκανε η ΕΟΚ και
η ελληνική κυβέρνηση επιβάλλοντας
όρους για να αποδεχθούν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος των κατοίκων της Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Τρίτο: Στις υστερικές κραυγές ότι η Ελλάδα είναι “έθνος ανάδελφο” και κινδυνεύει από ανθελληνικές συνωμοσίες των Μεγάλων Δυνάμεων που χρησιμοποιούν τα Σκόπια σα μοχλό, απαντάμε ότι ο ελληνικός καπιταλισμός έχει χιλιάδες οικονομικά, στρατιωτικά και διπλωματικά νήματα που τον συνδέουν με τα
κέντρα του ιμπεριαλισμού και διεκδικεί το ρόλο του Βαλκανιάρχη με τις
πλάτες του ΝΑΤΟ».
Πραγματικά, στα χρόνια που ακολούθησαν ο ελληνικός καπιταλισμός
μπορεί να μην κέρδισε την αλλαγή

του ονόματος της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας, κέρδισε όμως ένα τεράστιο μερίδιο από τις ιδιωτικοποιήσεις
τραπεζών, σουπερμάρκετ και άλλων
επιχειρήσεων σε όλα τα Βαλκάνια.
Όλα αυτά τα χρόνια η εργατική
τάξη και η νεολαία δε δίστασε να
συγκρουστεί με όλες τις κυβερνήσεις που συνεργάστηκαν με το ΝΑΤΟ και τους «πρόθυμους» των ΗΠΑ
είτε στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, είτε στον πόλεμο στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Κάθε προσπάθεια
συμμετοχής στις πολεμικές εξορμήσεις για τα διεθνή και ντόπια συμφέροντα της άρχουσας τάξης, το μόνο
που κατάφερε ήταν να πυροδοτήσει
οργισμένα αντιπολεμικά κινήματα:
και το 1991 και το 1999 και βέβαια
το πιο μαζικό το 2003.
Αυτά τα κινήματα λειτούργησαν
σαν προπομπός του σημερινού κινήματος αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και μετανάστες, στα θύματα των
προηγούμενων πολεμικών εκστρατειών. Όσο και αν προσπαθούν οι
Καμμένοι και οι Μητσοτάκηδες να
ξαναπαίξουν το χαρτί του εθνικισμού για να επιτεθούν στον κόσμο
που αντιστέκεται στη ρατσιστική πολιτική της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, οι προσπάθειές τους μπορούν να πέσουν
στο κενό γιατί η αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες και μετανάστες έχει πολύ βαθιές ρίζες.
Ο Μουζάλας και οι υπουργοί του
Τσίπρα ζητάνε συγγνώμη από τους
«νέους μακεδονομάχους» γιατί αποζητούνε τη συναίνεσή τους για την
εφαρμογή της συμφωνίας με την ΕΕ
και για τους πρόσφυγες και για τα
μνημόνια. Θα βρουν απέναντί τους
την Αριστερά που επιμένει να αντιστέκεται. 25 χρόνια μετά από τις μάχες που δώσαμε ενάντια στην πατριδοκάπηλη εκστρατεία για την ελληνικότητα της Μακεδονίας, αποδείχτηκε ότι η στρατηγική του διεθνισμού είναι το καλύτερο λίπασμα για
να δυναμώσουν αυτές οι ρίζες. Για
να κάνουμε πράξη το σύνθημα Εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι –πέρα από σύνορα.

Κατερίνα Θωίδου
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Δραστηριότητες
Μαρξιστικά Φόρουμ

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα
Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Μανώλης Σπαθής
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 19/3
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Βαβέλ 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Ράνια Βέλλα
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 στέκι Εκτός Σχεδίου 7.30μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Γιώργος Κόκκοβας
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Κώστας Πολύδωρος
ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3
Μεγάλου Αλεξάνδρου 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κοκορίκο
(Γαλήνης 7 και Σταυραετού) 7μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Κοκορίκο
(Γαλήνης 7 και Σταυραετού) 7μμ
100 χρόνια από τον ιμπεριαλισμό του
Λένιν
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κοκορίκο
(Γαλήνης 7 και Σταυραετού) 7μμ
Η επανάσταση στην Ιρλανδία το 1916
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 Άνω Πουρναρούσα 6μμ
Ιρλανδία 1916 –
Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Θεοχάρης Παπαδόπουλος
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Ο μαρξισμός του Τρότσκι
Ομιλητής: Αλέξανδρος Παπαϊωάννου
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Τσίου 7.30μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής

Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη
ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Γυναικεία καταπίεση
και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Δώρα Κιντή
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Λένιν: αριστερισμός – παιδική ασθένεια
Ομιλήτρια: Μαρία Καλιτσουνάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης
ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Γυναικεία καταπίεση
και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαμηνά
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Ελένη Τσουρουνάκη
ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Γιάννης Στάθης
ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Γιώτης 8μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Το μακεδονικό ζήτημα
και η διεθνιστική απάντηση
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Καλαμαριά
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Καπιταλισμός και κρίση
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 στοά Σάρκα,
Α κτίριο, Β’ ορ., 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλήτρια: Γιούλη Καραγιαννάκου
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 Θόλος 6μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: «να αμφισβητείς
τα πάντα», η ζωή και οι ιδέες μιας επαναστάτριας
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 Θόλος 6μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κουρμπέτι 4.30μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών
και των προσφύγων
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Ηλίας Κολοβός
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Φασιστικές δολοφονίες
και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 White Rabbit 7.30μμ
Γυναικεία καταπίεση

και απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 White Rabbit 7.30μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Κώστας Καταραχιάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
100 χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 γραφεία Γ’ ΕΛΜΕ
(Γκράβα) 7μμ
100 χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Λα Ροζέ 7μμ
Η αριστερά στην Ευρώπη
Ομιλητής: Θοδωρής Μπελαβόντας
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Κρίκος 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Αντώνης Σκαρπέλης
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ 1968
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Φασιστικές δολοφονίες
και κρατική εξουσία
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/3 καφέ 1968
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Σύμφωνο συμβίωσης
Ομιλήτρια: Μαρία Μαλέσκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ 1968
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
100 χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Αλέξης Καλέργης
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Μετά τις 19 Μάρτη συνεχίζουμε
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Μισθός – τιμή – κέρδος
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Υγιεινό με νου
6.30μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Η Μέση Ανατολή
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Υγιεινό με νου
6.30μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Κυριάκος Αλισσαβάκης

Εξορμήσεις με
την εργατικη

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Munchies 7μμ
Ιρλανδία 1916: η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 νέο κτίριο ΦΛΣ 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Βασίλης Τσιγαρίδας

ΚΑΜΑΡΑ

αλληλεγγυη

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΑΤΡΑ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Quiz 7μμ
Το αντιπολεμικό κίνημα
τότε και σήμερα
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ L.B. 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών
και των προσφύγων
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Δολίχη
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Η Εργατική Αλληλεγγύη,
συλλογικός οργανωτής των αγώνων
Ομιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Δολίχη
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Κοσμάς Ραυτόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Δολίχη
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
ΜΜΕ: Δεν λείπουν οι συχνότητες
αλλά ο εργατικός έλεγχος
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Πλάτων
(Πλάτωνος & Τριπόλεως 61) 7μμ
Τόνυ Κλιφ: «Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Κυριάκος Μπάνος
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Σαμπίρ (Πλαταιών) 7μμ
Φασιστικές δολοφονίες
και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Ιωσηφίνα Παϋσανίδου
ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Η εξέγερση της Κροστάνδης
Ομιλητής: Νίκος Παρασκευόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
«Ρόζα Λούξεμπουργκ»
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Ανοιχτά σύνορα – καλοδεχούμενοι οι
πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η αραβική άνοιξη
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Mr. Coffee
(Σισσύφου 4) 7μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Γκέλυ Γκρίγκοβιτς
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Τσίου 8μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Κώστας Γκούμας
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Τσίου 8μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Ελισώ Δακλαδά
ΞΑΝΘΗ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 ΠΡΟΚΑΤ 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Τζεμαλί Μηλιαζήμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Όαση 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών
και των προσφύγων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Ιρλανδία 1916, η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Ελίζα Κρικώνη
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η κρίση στα Βαλκάνια,
το Μακεδονικό και η εργατική τάξη
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
«Ρόζα Λούξεμπουργκ»
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Ένγκελς: Η καταγωγή της οικογένειας,
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα
ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 καφέ Clandestino 7μμ
Πώς συνεχίζουμε μετά τις 19 Μάρτη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΠΕΜΠΤΗ 31/3 καφέ Clandestino 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/3 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Η αποσύνθεση της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Η κρίση στα Βαλκάνια, το Μακεδονικό
και η εργατική τάξη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΧΑΝΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 31/3 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Φόρουμ για αραβόφωνους: Τι είναι και
για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Σεραφείμ Ρίζος

Στις σχολές
ΑΣΚΤ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 αίθουσα γραμμικού
σχεδίου 2μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών
και των προσφύγων
Ομιλητής: Στέφανος Τσίγκας
ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3 ΣΔΟ 3ος ορ. Αιθ. 1,
2.30μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Μάνια Καρτελιά
ΦΜΣ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 αίθ. Μαθηματικού 2μμ
Οι φασιστικές δολοφονίες
και η κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Σοφία Σισμάνη
ΠΑΝΤΕΙΟ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3 Δ1, 4ος ορ. νέο κτίριο 2μμ
Μακεδονικό
– μια διεθνιστική απάντηση
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3
ΠΕΜΠΤΗ 24/3

ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό ΦΙΞ 6μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ τζαμί Καλούτσιανη 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/3

ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/3

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 12.30μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 11πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Everest πλατεία 11.30πμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου κ Γαλατσίου 11πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου (Σκλαβενίτης) 11πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 12μ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου
11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ παλιά αγορά 11.30πμ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς
11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 11πμ

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΛΕΥΣΙΝΑ κεντρικό πεζοδρόμιο 12μ
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Δραστηριότητες

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣIAΣΗ Βασικές

αλήθειες
για τους εθνικιστικούς μύθους

Τ

ην Πέμπτη 17 Μάρτη πραγματοποιήθηκε στο Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο η παρουσίαση του βιβλίου του Χάρη Αθανασιάδη «Τα αποσυρθέντα βιβλία, έθνος και σχολική
ιστορία στην Ελλάδα 1858-2008». Ομιλητές ήταν ο ίδιος ο συγγραφέας, καθηγητής στο πανεπιστήμιο στα Γιάννενα και ο Κώστας Βλασσόπουλος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Ρεθύμνου
και μέλος της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού Σοσιαλισμός από τα Κάτω.

«Είναι ένα βιβλίο εξαιρετικά καλογραμμένο που μπορεί να το
διαβάσει ο καθένας ακόμα και αν δεν έχει ξαναδιαβάσει ποτέ
ιστορικό βιβλίο και δεν έχει γνώση των ιστορικών γεγονότων
που περιγράφει», είπε στην αρχή της παρέμβασής του ο Κ.
Βλασσόπουλος. «Ανοίγει δυο σημαντικά θέματα: πως κατασκευάστηκε η κυρίαρχη εθνικιστική αφήγηση της ελληνικής
ιστορίας τα τελευταία 150 χρόνια. Και το πως από τη δεκαετία
του 1910, τέσσερα βιβλία που αμφισβήτησαν κάποιες πλευρές
αυτής της αφήγησης βρήκαν απέναντί τους μια οργανωμένη
εκστρατεία που πέτυχε την απόσυρσή τους».
Ο Κώστας εξήγησε ότι ένα αγκωνάρι αυτής της «εθνικιστικής αφήγησης», η περίφημη «τρισχιλιόχρονη συνέχεια του
έθνους» δεν υπήρχε πάντα. Απουσίαζε, για παράδειγμα, από
ένα από τα πιο δημοφιλή αναγνωστικά τον ‘Γεροστάθη’. Σ’ αυτό το αναγνωστικό που έμεινε στα σχολεία από το 1860 μέχρι
σχεδόν το 1900, οι σημερινοί Έλληνες είναι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων, αλλά δεν υπάρχει Βυζάντιο και υπάρχει πολύ
λίγη θρησκεία.

Σχολικά συγγράμματα
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε διάφορα από τα σχολικά συγγράμματα ιστορίας που αναφέρει το βιβλίο, όπως της Νεότερης ιστορίας, που αποσύρθηκε το 2002 εξαιτίας μιας και μοναδικής πρότασης, την περιγραφή της ΕΟΚΑ του Γρίβα στην Κύπρο ως «μορφή υπερσυντηρητικού εθνικισμού».
Ο Χάρης Αθανασιάδης επισήμανε ότι: «το βιβλίο προσπαθεί
εσκεμμένα να μειώσει την απόσταση σε αυτό που ονομάζουμε
επιστημονική ιστορία και σε αυτό που ονομάζουμε δημόσια
ιστορία. Αυτή η ψαλίδα που συνεχώς ανοίγει πρέπει να μειωθεί
αν δεν θέλουμε το κενό που ανοίγει να το καλύψουν ανυπόληπτες αφηγήσεις που κυκλοφορούν από διάφορες πηγές».
Για το τελευταίο ανέφερε ένα αστείο περιστατικό, όπου σε
μια εκδήλωση στην Κέρκυρα, τον εγκάλεσαν γιατί το βιβλίο
που είχε ετοιμάσει η «ομάδα Ρεπούση» δεν αναφέρει το «κρυφό σχολειό». Όταν απάντησε ότι καλώς δεν αναφέρεται γιατί
«κρυφό σχολειό δεν υπήρχε» κάποια από το ακροατήριο του
αντέτεινε ότι υπήρχε, και μάλιστα ένα έχει διασωθεί σε κάποιο

μοναστήρι του νησιού. «Ο ενθουσιασμός της μειώθηκε, όταν
της θύμισα ότι η Κέρκυρα δεν έζησε ποτέ Τουρκοκρατία», κατέληξε ο συγγραφέας.
Στη συνέχεια εξήγησε με ένα παράδειγμα πως κατασκευάστηκε και επικράτησε η αντίληψη για την «συνέχεια του
έθνους».
«Όταν ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος εισηγήθηκε για
πρώτη φορά το νέο σχήμα, δηλαδή όχι ιστορία αλλά γενική,
αλλά ιστορία ως «βιογραφία του έθνους» αυτό το έκανε όχι
στη γνωστή πεντάτομη ιστορία (1860-1874) πιο πριν, το 1853,
έγραψε ένα μικρότερο βιβλίο με τον ίδιο τίτλο Ιστορία του Ελληνικού Έθνους το οποίο το πρότεινε για σχολικό βιβλίο».
Εκεί υπάρχουν δέκα σελίδες που εισηγούνται τη «γέφυρα»
ανάμεσα στην κλασσική αρχαιότητα και τη νεότερη ελληνική
ιστορία: οι Μακεδόνες του Φιλίππου και του Μ. Αλέξανδρου
και το Βυζάντιο. «Έχει ενδιαφέρον πως ξεκινάει: ‘Και οι Μακεδόνες ήσαν Έλληνες’, έχει δηλαδή να απαντήσει στη μέχρι τότε πεποίθηση πως δεν ήταν. Συγκροτείται μια επιτροπή στο
υπουργείο Παιδείας και το απορρίπτει. Έχουμε το έγγραφο
της απόρριψης το οποίο λέει δεν είναι δυνατόν να δεχθούμε
ότι οι Βυζαντινοί ήταν Έλληνες. Δηλαδή το επίσημο κράτος
απορρίπτει μια αφήγηση που σήμερα αν τολμούσε να τη γράψει κάποιο βιβλίο, θα ήταν αυτό εξοβελιστέο». Το σχήμα γίνεται δεκτό, εισάγεται στα σχολεία το 1894 στο αποκορύφωμα
του ελληνικού εθνικισμού.
Οι αρχικές παρεμβάσεις των δυο ομιλητών κέντρισαν το ενδιαφέρον για την πλούσια συζήτηση που ακολούθησε, για
επεισόδια της ιστορίας που δεν αναφέρονται στα σχολικά βιβλία, για την πλήρη απουσία της «ιστορίας από τα κάτω» σε
αυτά, αλλά και για ευρύτερα ζητήματα όπως την σχέση του
εθνικισμού με τον καπιταλισμό, το ρόλο της Ε.Ε και το κατά
πόσο είναι παράγοντας άμβλυνσης των εθνικισμών ή όχι.

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για

ΣOΣIAΛIΣMO μέσα από την
ανεξάρτητη δράση της εργατικής
τάξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλούτο μέσα στον καπιταλισμό. Mια
νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να
δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες
πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον
έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου
και προγραμματίσουν την παραγωγή
και τη διανομή σύμφωνα με τις ανθρώ πινες ανάγκες.
EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις. Πρέπει να ανατραπεί με την εργα τική δράση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευ τικός δρόμος προς μια τέτοια αλλαγή.

Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα
συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H
εργατική τάξη θα χρειαστεί το δικό της
κράτος, στηριγμένο στην άμεση δημο κρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων
απ' τους χώρους δουλειάς και στην εργατική πολιτοφυλακή.
ΔIEΘNIΣMO
όχι "σοσιαλισμό σε μια χώρα" ή
"σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει
ότι ακόμα και μια νικηφόρα εργατική
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 στώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση
του σταλινισμού, της Kίνας και των
άλλων ανατολικών χωρών ήταν κρατι -

Λέανδρος Μπόλαρης

ΚΕΕΡΦΑ:
Καλοδεχούμενοι
οι πρόσφυγες,
ανοίξτε τα σύνορα
Παρέμβαση στις παρελάσεις:

Πειραιάς: πλ. Κοραή, 10πμ
Κερατσίνι: πλ. Κύπρου, 10.30πμ
Νίκαια: οδός Κύπρου, 10.30πμ
Περιστέρι: Παν. Τσαλδάρη (Κεντρική πλατεία), 10πμ
Πετρούπολη: στρογγυλή πλατεία, 10.30πμ
Ίλιον: κεντρική πλατεία, 10πμ
Αιγάλεω: πλ. Εσταυρωμένου, 10πμ
Ελευσίνα: πλ. Ηρώων, 10πμ
Γαλάτσι: Βεΐκου και Γαλατσίου, 10.30πμ
Βριλήσσια: πλ. Αναλήψεως, 11πμ
Χαλάνδρι: πλ. Χαλανδρίου,11πμ
Αγ. Παρασκευή : κεντρική πλατεία,11πμ
Νέα Ιωνία: Μικράς Ασίας και Ηρακλείου, 11πμ
Ν. Φιλαδέλφεια: πλ. Πατριάρχου, 11πμ
Καλλιθέα: Δαβάκη και Θησέως,10.30πμ
Ζωγράφου: πλ. Γαρδένιας, 11πμ
Ν. Σμύρνη: Ομήρου, 11πμ
Βύρωνας: Χρυσοστόμου Σμύρνης, 10πμ
Άλιμος: Δωδεκανήσου, 11πμ
Ηράκλειο Κρήτης: πλ. Ελευθερίας, 10πμ
Γιάννενα: Ακαδημία, 10πμ
Βόλος: Πανεπιστήμιο Θόλος, 10.30πμ
Πάτρα: Αγίου Νικολάου και Ρήγα Φεραίου, 12μες
Ξάνθη: κεντρική πλατεία, 10.30πμ

Ανοιχτές συνελεύσεις ΚΕΕΡΦΑ:
KAΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ 29/3 υπόγειο σινεμά 2μμ
Βιντεοπροβολή από τις 19 Μάρτη και συζήτηση για τη συνέχεια

ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/3, καφέ Φίλοιστρον, 7μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΠΕΜΠΤΗ 24/3, Στέκι Εκτός, 5μμ, Εκδήλωση για το προσφυγικό
Οργανώνεται από το Σύλλογο Εστιακών Φοιτητών Παν. Ιωαννίνων

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/4, ΕΔΟΘ, 7μμ
κοί καπιταλισμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική
ενότητα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσσας, θρησκείας, φύλου, φυλής ή
σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται
στην ιμπε ρια λι στι κή κατα πί ε ση. H
δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον
ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από τη
Nέα Yόρ κη ως τη Σε ούλ και από το
Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί να διασπάσει τους
εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.

Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των
μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης
των μεταναστών.
EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον εαυτό της και όλους τους
καταπιεσμένους μέσα από τη δική της
δράση. Για να κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο
ξεκά θα ρα και μαχη τι κά τμή μα τα σε
ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί
να πείθει τους εργάτες για την επαναστα τι κή προ ο πτι κή παρεμ βαί νο ντας
στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τά ξης, απ' όπου και αν
προέρχεται.

Θέλω να γίνω
μέλος του ΣEK
Oνομα .........................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Διεύθυνση ............................................................................................................
....................................................................................................................................................

Πόλη ..............................................................................................................................
Tηλέφωνο ...........................................................................................................
Σωματείο - Σύλλογος .....................................................................
....................................................................................................................................................

σελ. 18 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1216, 23 Μάρτη 2016

Kύπρος

ΛΕΥΚΩΣΙΑ 19Μ

Ενωμένοι ενάντια
στο ρατσισμό

Τ

ο σύνθημα «σύνορα ανοικτά για την προσφυγιά», «ποτέ ξανά
φασισμός» και άλλα αντήχησαν στους δρόμους της Λευκωσίας το Σάββατο 19 Μάρτη στην μεγάλη αντιρατσιστική, αντιφασιστική κινητοποίηση που κάλεσαν περισσότερες από είκοσι ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές οργανώσεις, κόμματα και
συνδικάτα. Η εκδήλωση καλέστηκε μέσα στα πλαίσια της διεθνούς
μέρας δράσης κατά του ρατσισμού και του φασισμού.
Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην πλατεία ΟΧΙ, μια
πλατεία που συνδέεται με σημαντικές αντιφασιστικές εκδηλώσεις στο
παρελθόν αφού είναι ο τόπος που δολοφονήθηκε το 1974 από τους
φασίστες της ΕΟΚΑ Β’ ο Δώρος Λοϊζου, αγωνιστής της αντίστασης
και γραμματέας της νεολαίας του σοσιαλιστικού κόμματος. Ακολούθησε πορεία μέσα από την οδό Λήδρας, τον πιο κεντρικό, εμπορικό
δρόμο της Λευκωσίας κατά την διάρκεια της οποίας φωνάζονταν αντιρατσιστικά συνθήματα και μοιραζόταν φυλλάδιο των διοργανωτών
που ήταν τυπωμένο στα ελληνικά, τούρκικά και αγγλικά.
Η πορεία κατέληξε στο τέρμα της οδού Λήδρας στο οδόφραγμα
στην γραμμή αντιπαράταξης. Την συγκέντρωση χαιρέτησαν ο ΓΓ
Γραμματέας του ΑΚΕΛ Αντρος Κυπριανού, ο Χασάν Φελέκ αντιπρόεδρος της DEV I (ομοσπονδία τ/κ συνδικάτων) και μια νεαρή μετανάστρια που πραγματικά συγκλόνισε τον κόσμο με την περιγραφή που
έδωσε για τα βιώματά της αλλά και την αισιόδοξη αγωνιστική της διάθεση.
Ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση, ίσως η μεγαλύτερη αντιφασιστική πορεία τα τελευταία χρόνια που ήλθε την στιγμή που η κυβέρνηση Αναστασιάδη πανηγυρίζει για την συμβολή της στην συμφωνία
Ε.Ε. –Τουρκίας για τους πρόσφυγες την οποία ακόμα και η Διεθνής
Αμνηστία χαρακτήρισε σαν «πλήγμα ιστορικών διαστάσεων για τα
ανθρώπινα δικαιώματα». Το μόνο που απασχόλησε τον Αναστασιάδη
και την κυβέρνησή του ήταν ότι δεν έδωσαν κανένα αντάλλαγμα στη
Τουρκία γι’ αυτή τη συμφωνία. Αντίθετα ο ίδιος δίνει τα πάντα στο
ΝΑΤΟ, την Ε.Ε. και τους Ρώσους για να διεξάγουν τις βρώμικες πολεμικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και
οδηγούν τον κόσμο στην καταστροφή, τον θάνατο και την προσφυγιά. Τώρα έρχονται να βάλουν τα πλοία και το στρατό τους να εμποδίζουν τους πρόσφυγες να ξεφύγουν από αυτή τη φρίκη.
Ήταν πολύ σημαντικό για μας μέσα σε αυτές τις συνθήκες να
ακουστεί δυνατά και καθαρά το σύνθημα «Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – έξω οι φασίστες και το ΝΑΤΟ» «καμιά διευκόλυνση στους
ιμπεριαλιστές» «να κλείσουν οι βάσεις», «δώστε λεφτά για την υγεία
και την παιδεία και όχι για φρεγάτες για να κυνηγούν τους πρόσφυγες».
Ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση που αφήνει παρακαταθήκη για
τις μελλοντικές κινητοποιήσεις του αντιφασιστικού κινήματος που
χρειάζεται να απαντήσει στη βαρβαρότητα και την φασιστική απειλή που θρέφεται από την ρατσιστική πολιτική των κυβερνήσεων σε
Κύπρο και Ευρώπη.

19 Μάρτη στη Λευκωσία

Απεργιακή διαδήλωση των νοσηλευτριών-ων

Aπεργία Διαρκείας
των Νοσηλευτών-ριών

Α

πό τις 15 του Μάρτη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας μεγάλος
απεργιακός αγώνας στην Κύπρο. Οι νοσηλευτές που είναι οργανωμένοι στην Παγκύπρια Συντεχνία
Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ) κατέβηκαν
σε απεργία διαρκείας διεκδικώντας
την αναβάθμισή τους σε πανεπιστημιακό επίπεδο.
Από το 2007 η κυβέρνηση αποφάσισε ότι για να προσληφθεί κάποιος
στη θέση του νοσηλευτή απαιτείται
πτυχίο πανεπιστημίου. Πολλοί νοσηλευτές που είχαν το πτυχίο της Νοσηλευτικής Σχολής που ήταν τριετής υποχρεώθηκαν να κάνουν εξομοίωση σε πανεπιστήμια για να πάρουν πανεπιστημιακά πτυχία πληρώνοντας μάλιστα οι ίδιοι. Όσες θέσεις προνοούν πτυχίο για την πρόσληψη στη δημόσια υπηρεσία προνοούν και την πρόσληψη στην μισθολογική κλίμακα Α8. Αυτό έγινε και
με τους δασκάλους πριν μερικά
χρόνια που αποφοιτούσαν από την
Παιδαγωγική Ακαδημία και έκαναν
εξομοίωση για να μπουν στην Α8.
Ο αγώνας των νοσηλευτών είναι
μια κρίσιμη μάχη όχι μόνο για τους
νοσηλευτές αλλά για ολόκληρη την
εργατική τάξη. Είναι μια μάχη που η
έκβασή της θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις εργασιακές σχέσεις,
τα δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων και τα ωφελήματά μας
για τα επόμενα χρόνια.
Με τους νοσηλευτές η κυβέρνηση
θέλει να κάνει ό,τι έκανε η Θάτσερ
με τους ανθρακωρύχους και ο Ρήγκαν με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Να τους τσακίσει και να

ανοίξει το δρόμο για να επιβάλλει
την πολιτική της χωρίς σοβαρές αντιστάσεις. Οι νοσηλευτές έδειξαν
ότι δεν θα υποκύψουν εύκολα. Είναι
μια νέα συντεχνία που έχει προκύψει από διάσπαση της ΠΑΣΥΔΥ (της
ΑΔΕΔΥ της Κύπρου) εξαιτίας των
συμβιβασμών και των ξεπουλημάτων που έκανε όλα τα προηγούμενα
χρόνια η ηγεσία της.

Δυναμικές
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις των
νοσηλευτών της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ ήταν
από την αρχή δυναμικές και χαρακτηρίζονταν από αγανάκτηση και
θυμό. Τέτοια οργή και αγωνιστική
διάθεση είχαμε να δούμε από την
εποχή των διαδηλώσεων για το κούρεμα.
Ξεκίνησαν με δυο ολοήμερες στάσεις στις 29 /2 και 1/3 κατά την
διάρκεια των οποίων έκαναν συγκέντρωση έξω από τη Βουλή και μετά πορεία στο υπουργείο υγείας.
Όταν κατέβηκε ο Παμπορίδης ο
υπουργός υγείας τον υποδέχτηκαν
με συνθήματα «Κλείστε το ή αναγνωρίστε το», «Αναβαθμίστε την
Υγεία Όχι τις λιμουζίνες σας».
Η κορύφωση του αγώνα ήρθε με
την απεργία διαρκείας που ξεκίνησε
στις 15 του Μάρτη. Οι απεργοί συγκεντρώνονταν σε καθημερινή βάση
έξω από τα δημόσια νοσηλευτήρια.
Παρά τον απεργοσπαστικό ρόλο
της ηγεσίας της ΠΑΣΥΔΥ, πολλοί
νοσηλευτές μέλη της ΠΑΣΥΔΥ στήριξαν την απεργία και τις κινητοποιήσεις που οργανώθηκαν. Περισσότεροι από τριακόσιους από αυτούς

αποχώρησαν από την ΠΑΣΥΔΥ και
συμμετέχουν στην απεργία.
Η συγκέντρωση που κάλεσαν έξω
από τη Βουλή και η πορεία στο
Υπουργείο Οικονομικών στις 17
Μάρτη ήταν πολύ πιο μαζική και δυναμική από την προηγούμενη. Τα
συνθήματά τους ήταν πολύ πιο συγκροτημένα και έκφραζαν την αποφασιστικότητάτους, «Αυτή η απεργία είναι μόνο η αρχή – θα μείνουμε
στους δρόμους για όσο χρειαστεί»
και άλλα που έδειχναν ότι η αγωνιστική τους διάθεση ανέβαινε και
ωρίμαζε μέσα από τον αγώνα.
Παρά το ότι η κυβέρνηση και τα
ΜΜΕ έχουν εξαπολύσει μια φοβερή
εκστρατεία κατασυκοφάντησης των
νοσηλευτών, ο περισσότερος κόσμος είναι μαζί τους. Οι γιατροί,
ιδιωτικοί και δημόσιοι έκφρασαν την
αλληλεγγύη τους προς τους νοσηλευτές από τις πρώτες μέρες της
απεργίας. Ήδη έχουν καλέσει την
Τρίτη 22 Μάρτη νέα συγκέντρωση
έξω από τη Βουλή και πορεία στο
Προεδρικό. Είναι σίγουρο ότι αυτή
θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο.
Η Εργατική Δημοκρατία βρέθηκε
από την πρώτη στιγμή δίπλα στους
απεργούς ενώ η ΔΡΑΣυ έβγαλε
ανακοίνωση συμπαράστασης και
καλούσε όλους να σταθούν δίπλα
στους νοσηλευτές. Τυπώσαμε αυτοκόλλητο που γράφει «είμαι
ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ» το οποίο εξαντλήθηκε
από την πρώτη μέρα ενώ πολλοί το
φορούσαν και στην αντιφασιστική
αντιρατσιστική κινητοποίηση στις
19 Μάρτη.

Ντίνος Αγιομαμίτης
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ΒΡΑΖΙΛΙΑ Να

πάει η οργή αριστερά

Σ

ε πιο βαθιά και άγνωστα νερά έχει μπει η
πολιτική κρίση που τυλίγει τη Βραζιλία
τους τελευταίους μήνες. Ο Λούλα, ιστορικός ηγέτης του κυβερνώντος Κόμματος των
Εργαζομένων (PT) διορίστηκε επικεφαλής του
υπουργικού συμβουλίου από την πρόεδρο
Ντίλμα Ρουσέφ, και ξηλώθηκε από τη θέση του
μέσα σε μία μόνο μέρα από τη δικαστική εξουσία. Η δεξιά αντιπολίτευση οργάνωσε καινούργιες μαζικές διαδηλώσεις (οι ίδιοι κάνουν λόγο
για εκατομμύρια στους δρόμους) και λίγες μέρες αργότερα οι υποστηρικτές της κυβέρνησης βγήκαν κι αυτοί μαζικά στους δρόμους
(300 χιλιάδες σύμφωνα με κάποιες πηγές).
Η Ρουσέφ βρίσκεται κάτω από την πίεση των
δικαστών για τη συμμετοχή της στο σκάνδαλο
του πετρελαϊκού γίγαντα, Πετρομπράς. Μεταξύ 2003 και 2010, δύο δισεκατομμύρια δολάρια
μίζες φαίνεται ότι δόθηκαν από την Πετρομπράς προς πολιτικούς, για να εξασφαλιστούν
εργολαβίες. Πρόεδρος της χώρας ήταν ο Λούλα, πολιτικός πατέρας της Ρουσέφ, ενώ η ίδια
ήταν μέλος της διοίκησης της εταιρείας. Το
χρήμα έρρευσε προς πολλές κατευθύνσεις.
Εμπλέκονται πάνω από 200 άτομα, βουλευτές
και γερουσιαστές όλων των κομμάτων, επιχειρηματίες, αλλά οι δικαστές που έχουν αναλάβει την υπόθεση, έχουν στοχοποιήσει τη Ρουσέφ και το Λούλα. Ο Σέρζιο Μόρο, ο επικεφαλής δικαστικός έχει γίνει ήρωας για τη δεξιά
που βγαίνει στους δρόμους. Η διαδικασία δίωξης της Ρουσέφ πρέπει να περάσει από κοινοβουλευτική έγκριση και ακόμη το αποτέλεσμα
δεν είναι σίγουρο.
Το τηλέφωνο του Λούλα ήταν παγιδευμένο
από την αστυνομία και καταγράφηκε η συνομιλία της περασμένης βδομάδας όταν η Ρουσέφ
τον πήρε για να του πει ότι θα τον κάνει υπουργό “αν είναι απαραίτητο”. Οι δικαστές ερμήνευσαν τον διορισμό του ως κόλπο για να αποφύγει τη δίωξη και έδωσαν στη δημοσιότητα το
τηλεφώνημα (χωρίς να έχουν το ΟΚ από την
πρόεδρο της χώρας).
Το σκάνδαλο όμως είναι απλώς η αφορμή
της πολιτικής κρίσης. Η 5η μεγαλύτερη χώρα
του πλανήτη πηγαίνει προς τους Ολυμπιακούς
Αγώνες του Αυγούστου με την οικονομία σε
ελεύθερη πτώση, τον πληθωρισμό διψήφιο, και
την ανεργία να αυξάνει. Οι αισιόδοξες προβλέψεις, όχι μόνο των κυβερνώντων, αλλά και των
γνωστών διεθνών οίκων, έπεσαν εντελώς έξω.
Το 2009, λίγο πριν ανακοινωθεί η ανάληψη των
Ολυμπιακών αγώνων από το Ρίο ντε Τζανέιρο,
το περιοδικό Εκόνομιστ έλεγε ότι η Βραζιλία
μπήκε πιο αργά από όλους στην ύφεση και
βγήκε πιο γρήγορα. Σχολίαζε μάλιστα ότι οι
τράπεζες είχαν αρχίσει ξανά να δίνουν στεγαστικά δάνεια 30ετίας, για να τονίσει ότι οι προοπτικές είναι σταθερές σε βάθος χρόνου.
Η Βραζιλία όμως δεν κατάφερε να μείνει σε
γυάλα, έξω από την παγκόσμια κρίση. Η κατάρρευση των διεθνών τιμών στα αγαθά που
εξάγει η Βραζιλία και το απότομο φρενάρισμα
της Κίνας έσπασαν τη φούσκα των “αναδυόμενων” και τις ελπίδες του βραζιλιάνικου καπιταλισμού. Το ζήτημα είναι ότι το κυβερνών κόμμα, παρότι “Κόμμα των Εργαζομένων”, είχε δέσει την τύχη του με αυτές τις ελπίδες του βραζιλιάνικου καπιταλισμού και τώρα το πληρώνει.
Ο Λούλα ανέβηκε στην εξουσία το 2003 ση-

ΤΟΥΡΚΙΑ

Όχι στις
διώξεις
Νέα κλιμάκωση των βομβαρδισμών
στους Κούρδους αλλά και καταστολή
των αλληλέγγυων. Αυτή τη φορά στο
στόχαστρο της κυβέρνησης και των
διωκτικών αρχών βρέθηκαν ακαδημαϊκοί
που ήταν αλληλέγγυοι με τον αγώνα
των Κούρδων. Συγκεκριμένα το «έγκλημά» τους ήταν ότι είχαν υπογράψει την
καμπάνια «Ακαδημαϊκοί Υπέρ της Ειρήνης» υπέρ της ειρηνικής επίλυσης του
Κουρδικού.

Αντικυβερνητική διαδήλωση στο Σάο Πάολο στις 13 Μάρτη

ματοδοτώντας αλλαγή σελίδας στην ιστορία
της Βραζιλίας και ολόκληρης της Λατινικής
Αμερικής. Συνδικαλιστής ηγέτης στην αυτοκινητοβιομηχανία και φυλακισμένος για τη δράση του στη διάρκεια της δικτατορίας (19641985) συμμετείχε στην ίδρυση του PT στην παρανομία. Όμως το PT στην κυβέρνηση δεν σήμανε ότι ήρθαν στην εξουσία τα κινήματα που
το είχαν στηρίξει.

Ταχυδακτυλουργός
Αντίθετα, το PT διαχειρίστηκε τον βραζιλιάνικο καπιταλισμό με τρόπο που να προσφέρει
μεγαλύτερη σταθερότητα. Τα αφεντικά είδαν
ότι μια μικρή άνοδος στο βιοτικό επίπεδο των
φτωχότερων μπορεί να λειτουργεί και θετικά,
την ώρα που η Βραζιλία μετατρεπόταν σε διεθνή παίκτη, σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο.
Ο ταχυδακτυλουργός Λούλα μπορούσε να κάνει συμμαχίες ακόμη και με παλιούς χουντικούς και κόμματα της δεξιάς, την ώρα που είχε
τους καλύτερους διαύλους με την οργανωμένη
εργατική τάξη. Η Ρουσέφ πήρε τη σκυτάλη
από το Λούλα το 2010 με την ελπίδα ότι όλα θα
συνέχιζαν όπως πριν. Αντιπρόεδρος της Ρουσέφ είναι ο Τέμερ, ο ηγέτης του “κεντρώου”
PMDB, του κόμματος με τις καλύτερες σχέσεις
με τα αφεντικά.
Είναι ακριβώς αυτοί οι σύμμαχοι που έθρεψε
στην αγκαλιά του το PT που τώρα ηγούνται
της “ανταρσίας”. Ο αρχι-διεφθαρμένος και αρχι-συντηρητικός Κούνια, επίσης του PMDB, είναι πρόεδρος της Βουλής και γίνεται το μακρύ
χέρι της επίθεσης στην Ρουσέφ από τα δεξιά.
Η προσαρμογή του PT στα δεξιά συνεχίζεται
εν μέσω όλης αυτής της κρίσης. Παρότι εκλέχτηκε το 2014 υποσχόμενο αύξηση των δημόσιων δαπανών και των δικαιωμάτων, έκανε
στροφή 180 μοιρών και ξεκίνησε πρόγραμμα
“δημοσιονομικής αναπροσαρμογής”, δηλαδή
λιτότητας. Προχώρησε σε μαζικές περικοπές
στην υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση και τα
συνταξιοδοτικά δικαιώματα, ενώ πρόσφατα
προχώρησε σε έναν “αντι-τρομοκρατικό” νόμο
που δίνει δικαιώματα στην αστυνομία και τις

αρχές να στοχοποιήσουν αγωνιστές των κοινωνικών κινημάτων.
Αυτά όμως δεν είναι αρκετά για τη σκληρή
δεξιά, που βλέπει την ευκαιρία να ρίξει τη Ρουσέφ και να σπάσει το σερί του PT στην εξουσία. Το τηλεοπτικό δίκτυο Globo, το οποίο μόλις πρόσφατα ζήτησε συγνώμη για την υποστήριξη που πρόσφερε στη δικτατορία (ήταν
ένα… λάθος), σέρνει το χορό κατά της Ρουσέφ. Στις διαδηλώσεις κατά της κυβέρνησης
κάνουν την εμφάνισή τους πανό και συνθήματα
που ζητάνε την παρέμβαση του στρατού και
την επιστροφή στις μέρες της χούντας.
Η Αριστερά εκτός του PT έχει αναλάβει το
καθήκον να χτίσει το κίνημα τόσο ενάντια
στους νοσταλγούς της χούντας και τους δικαστές, αλλά και κατά των επιθέσεων της ίδιας
της Ρουσέφ. Τις επόμενες μέρες υπάρχουν συναντήσεις για την συσπείρωση της Αριστεράς
που θέλει να βαδίσει σ’ αυτό το δρόμο (το
PSOL που διασπάστηκε από τα αριστερά του
PT πριν από μερικά χρόνια, το τροτσκιστικό
PSTU, το Βραζιλιάνικο Κομμουνιστικό Κόμμα
και άλλες δυνάμεις), ενώ υπάρχουν καλέσματα
για ανεξάρτητες διαδηλώσεις στις 23 και 24
του μήνα. Υπάρχει μια πραγματική βάση πάνω
στην οποία μπορεί να στηριχτεί μια τέτοια προσπάθεια. Οι καθηγητές στο Ρίο και στο Σάο Πάολο πρόσφατα προχώρησαν σε μαχητικές
απεργίες, το κίνημα των άστεγων βρίσκεται σε
άνοδο με καταλήψεις κτιρίων και ελεύθερων
χώρων. Το φοιτητικό κίνημα στα τέλη του 2015
έδωσε μια δυνατή μάχη με καταλήψεις που
μπλόκαραν σχέδια της κυβέρνησης να κλείσει
σχολεία. Το κίνημα για ελεύθερη μετακίνηση με
τα μέσα μεταφοράς συνεχίζει να δίνει μαζικές
μάχες τα τελευταία χρόνια. Το κίνημα LGBT
βρίσκεται σε μια ανοιχτή μάχη για διεύρυνση
των δικαιωμάτων τόσο απέναντι στην Ρουσέφ,
αλλά ακόμη περισσότερο απέναντι στη Δεξιά.
Η αποτυχία της αριστεράς της διαχείρισης
είναι πλέον καταγραμμένο γεγονός και στη
Βραζιλία. Η μάχη για να πάει η οργή στα αριστερά έχει ξεκινήσει.

Nίκος Λούντος

Πρόκειται για βιομηχανία διώξεων.
Mέσα στον Μάρτη 29 έχουν μπει σε διαθεσιμότητα, 531 αντιμετωπίζουν ΕΔΕ, 5
αναγκάστηκαν σε παραίτηση, ένας σε
υποχρεωτική συνταξιοδότηση, 38 απολύθηκαν, 158 αντιμετωπίζουν ποινική
δίωξη και 37 βρίσκονται σε περιορισμό.
Τρείς (Kivanc Ersoy, Esra Mungan και
Muzaffer Kaya) έχουν συλληφθεί, εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για άλλη μια
(Meral Camc ).
O βρετανικής καταγωγής σοσιαλιστής
ακτιβιστής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Bilgi, Κρις Στίβενσον απελάθηκε με
συνοπτικές διαδικασίες αφού συνελήφθη έξω από το δικαστήριο που δικάζονταν οι τρεις συνάδελφοί του. Η βασική κατηγορία ήταν ότι βρέθηκε επάνω
του πρόσκληση από το HDP (Δημοκρατικό Κόμμα του Λαού) για τον εορτασμό
του Νεβρόζ, της πρωτοχρονιάς των
Κούρδων.
Το κύμα αλληλεγγύης που ξεσηκώθηκε, τόσο εντός Τουρκίας όσο και διεθνώς είναι τεράστιο, γνωστοί πανεπιστημιακοί, δημοσιογράφοι και ακτιβιστές από όλο τον κόσμο υπογράφουν
σε αλληλεγγύη με τους διωκόμενους. Η
εξέλιξη αυτή έχει πιέσει το καθεστώς το
οποίο τώρα ανακάλεσε την διοικητική
απέλαση του Στίβενσον.
Υπόγραψε και εσύ για να μπει τέλος
στις διώξεις των «Ακαδημαϊκών Υπέρ
της Ειρήνης» στην Τουρκία στο
https://goo.gl/bewhUs
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Μπορούμε!
Έ

να τετραήμερο γεμάτο συζητήσεις αφιερωμένες στο πώς μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο
θα είναι φέτος ο Μαρξισμός 2016 που γίνεται στις 19-22 Μάη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (παλιά ΑΣΟΕΕ) στην Αθήνα.
Από το 1988 που ξεκίνησε ο Μαρξισμός, κάθε χρόνο δίνει την ευκαιρία για
πλούσια συζήτηση τόσο όσον αφορά τις
κινηματικές μάχες στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και για την θεωρία του επαναστατικού μαρξισμού.
Στο Μαρξισμό 2016 ένας από τους θεματικούς κύκλους συζητήσεων αφορά
την ιστορία των επαναστάσεων και έχει
τιτλο «1916 – 2016 Ένας αιώνας πολέμων και επαναστάσεων». Φέτος συμπληρώνονται εκατό χρόνια από την «εξέγερση του Πάσχα» στην Ιρλανδία, η οποία
ήταν ο προπομπός μιας σειράς εξεγέρσεων και επαναστάσεων που ακολούθησαν το τέλος του Α’ Παγκόσμιου Πολέμου, όπως η επανάσταση το ’17 στη Ρωσία, η ανατροπή του Κάιζερ στη Γερμανία το ’18, η επανάσταση στην Ουγγαρία
το '19 και η Κόκκινη Διετία στην Ιταλία.
Οι συζητήσεις για την ιστορία των επαναστάσεων δε σταματούν εκεί. Συνεχίζονται με τα γεγονότα της δεκαετίας του
'30 όπου σφραγίστηκε από την Μεγάλη
Οικονομική Κρίση, την άνοδο του Χίτλερ
στη Γερμανία και το τεράστιο κίνημα εργατικής αντίστασης σε όλον τον κόσμο.
Ένα εργατικό κίνημα που απέναντι στην
αδυναμία της σοσιαλδημοκρατίας να δώσει λύση, οργάνωσε τις μάχες ενάντια
στους φασίστες, τη φτώχεια και την
ανεργία, με μεγαλύτερο ιστορικό παράδειγμα το κίνημα των καταλήψεων στη
Γαλλία τον Ιούνη του '36 και την επανάσταση ενάντια στο Φράνκο στην Ισπανία.
Εκεί άνοιξε μια περίοδος δυαδικής εξουσίας όπου οι εργάτες και οι εργάτριες
έφτασαν να ελέγχουν ολόκληρες πόλεις
και οι αγρότες να καταλαμβάνουν τη γη
των πλούσιων γαιοκτημόνων. Αλλά και
στην Ελλάδα οι μάχες του εργατικού κινήματος κορυφώθηκαν με το Μάη του
’36 στη Θεσσαλονίκη.
Σήμερα που ζούμε μέσα σε ακόμα πιο
βαθιά κρίση από αυτή του '30, η άρχουσα τάξη εξαπολύει νέους πολέμους, καταδικάζει εκατομμύρια κόσμου στην
ανεργία και την προσφυγιά και απειλεί
την ανθρωπότητα με διωγμούς, φράχτες
και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Όμως
μέσα από την αντίσταση σε όλες αυτές
τις επιθέσεις γεννιέται μία νέα ριζοσπαστικοποίηση σε όλο τον πλανήτη. Οι κύκλοι συζητήσεων με θέμα «Η εργατική
τάξη πάει στον παράδεισο;» «Πώς παλεύουμε την καταπίεση», «Καπιταλισμός
ζόμπι – Η μεγάλη ύφεση», «Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες – Να πέσουν οι φράχτες», «Στη φυλακή η Χρυσή Αυγή», είναι

Ο

μιλητές απ’ όλη την αριστερά και
από όλα τα κάστρα αντίστασης θα
συμβάλουν με τις εισηγήσεις και τις
αναλύσεις τους σε δεκάδες θέματα συζητήσεων.
Πέρσι στο Μαρξισμό του 2015 η συντριβή
της δεξιάς κυβέρνησης είχε στρέψει τα μάτια όλου του κόσμου στην Ελλάδα. Τις συζητήσεις του Μαρξισμού διαπερνούσαν τα
ερωτήματα πώς έφτασε η Αριστερά στην
εκλογική νίκη και πώς το εργατικό κίνημα
μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του ρεφορμισμού, πώς μπορούν οι εργάτες να κυβερνήσουν.
Ο Μάικλ Ρόμπερτς, μαρξιστής οικονομολόγος, είχε μιλήσει για τη σχέση Καπιταλισμός και Κρίση και ο Άλεξ Καλλίνικος, ηγετικό μέλος του SWP στην Βρετανία, πανεπιστημιακός και συγγραφέας του βιβλίου Deciphering Capital, είχε μιλήσει για το Κεφάλαιο του Καρλ Μαρξ.
Ο Βολοντίμιρ Ισένκο διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικών και Εργατικών Ερευνών
στο Κίεβο, ανέλυσε την κρίση στην Ουκρανία. O Ουασίμ Ουαγκντί μέλος των Επαναστατών Σοσιαλιστών στην Αίγυπτο, μίλησε
για την Επανάσταση και την αντεπανάσταση στην Αίγυπτο.
Ο Ντενί Γκοντάρ ακτιβιστής από το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα στη Γαλλία, παρουσίασε την πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία. Ο Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός και συγγραφέας πολλών βιβλίων για το
εργατικό κίνημα μίλησε για την τελευταία
μάχη του Άρη Βελουχιώτη.
Ο Μιχάλης Λυμπεράτος πανεπιστημιακός
και συγγραφέας του βιβλίου «Από το ΕΑΜ
στην ΕΔΑ» μίλησε για τα 70 χρόνια από το
τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου.
Ο Δημήτρης Μπελαντής, δικηγόρος και
συγγραφέας, συμμετείχε στη συζήτηση με
θέμα την Αριστερά και το κράτος. Ο Τάσος
Κωστόπουλος δημοσιογράφος και συγγραφέας είχε μιλήσει για την πορεία από τα
Τάγματα Ασφαλείας στη Χρυσή Αυγή.
Στα επόμενα φύλλα της Εργατικής Αλληλεγγύης θα προβάλουμε τις φετινές συμμετοχές, ενώ σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το πρόγραμμα των συζητήσεων.

αφιερωμένοι στις μάχες που σήμερα
έχουμε να δώσουμε στην Ελλάδα και διεθνώς.
Οι κύκλοι συζητήσεων “Επαναστάσεις
και επαναστάτες στον 21ο αιώνα» και
“Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο” θα
είναι οι θεματικές που θα προβάλουν τις
λύσεις που έχει να δώσει το μεγάλο κίνημα αντίστασης που παλεύει και συντονίζεται σε όλο τον κόσμο και έχει τη δύναμη να κάνει πράξη τη δική του εναλλακτική της ανατροπής του καπιταλισμού.
Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο! 19-22 Μάη στην ΑΣΟΕΕ απαντάμε
καταφατικά, δυναμικά, επαναστατικά.
Μη χάσετε το Μαρξισμό 2016.

Κ.Θ.

Δηλώστε συμμετοχή!
H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο
Μαρξισμός 2016 κοστίζει 10 ευρώ.
Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.
Εάν δηλώσετε μέχρι τις 1 Απρίλη
η συμμετοχή πέφτει στα 7 ευρώ.
Για περισσότερες πληροφορίες
και δήλωση συμμετοχής στην
aIστοσελίδα www.sekonline.gr
aΕργατική Αλληλεγγύη, 210 52 47140
Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια,
Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52
aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο,
www.marxistiko.gr, Φειδίου 14-16,
Αθήνα, τηλ. 210 5247584,
aΕθνική Τράπεζα στον
λογαριασμό: 162/768 339-16

Ονοματεπώνυμο ..............................................Φύλο..........................................
Διεύθυνση ..............................................................Τ.Κ. ............Πόλη ................
Τηλέφωνο ..................................................Κινητό ..............................................
E-Mail ..........................................................................................................................
Σωματείο, Σχολή ή Σχολείο ..............................................................................
Πολιτική Οργάνωση/Κίνηση ............................................................................
Αν είστε μέλος του ΣΕΚ δηλώστε τον πυρήνα ......................................
Θέλετε να φροντίσουμε για την παραμονή σας στην Αθήνα; c
Εάν χρειάζεστε παιδικό σταθμό, παρακαλούμε
γράψτε τον αριθμό των παιδιών c, και την ηλικία c, c, c
(Θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρι 1 Μάη)
Κατέβαλα το ποσό ..........€ σε μετρητά c, με επιταγή c
για τη συμμετοχή μου στο τετραήμερο Μαρξισμός 2016
Ημερομηνία ........../ ........../ 2016

