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“Το μνημόνιο είναι ευκαιρία”
έλεγε ο Θεόδωρος Πάγκαλος,
την εποχή που ήταν αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης του Γιώρ-
γου Παπανδρέου. “Οι διαρθρωτι-
κές αλλαγές είναι απαραίτητες”
δήλωνε ο Ευάγγελος Βενιζέλος,
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
του Σαμαρά για το δεύτερο μνη-
μόνιο. Την περασμένη εβδομάδα
η σκυτάλη της κυνικής υπεράσπι-
σης των μνημονίων από τους αν-
τιπροέδρους της κυβέρνησης πέ-
ρασε στο Γιάννη Δραγασάκη. Με
απόλυτη επιτυχία.

“Ήταν και δική μας επιλογή
όλα αυτά τα μέτρα, τα δημοσιο-
νομικά, να παρθούν τώρα” είπε
στη “εφ' όλης της ύλης” συνέν-
τευξη που έδωσε το βράδυ της
περασμένης Πέμπτης στην εκ-
πομπή Focus στον Χρήστο Μέγα
στην ΕΡΤ. “Να μην τα αφήσουμε
να σέρνονται στην τετραετία, ένα
εμπροσθοβαρές πρόγραμμα”.
Ήταν, με άλλα λόγια, επιλογή της
ίδιας της κυβέρνησης και όχι
απλά απαίτηση της Τρόικας να
πέσουν τα μέτρα σαν “καταιγίδα”,
με έναν ρυθμό εξοντωτικό που
δεν θα αφήνει το περιθώριο στην
κοινωνία να συνέλθει και να ανα-
συγκροτηθεί από το ένα χτύπημα
στο άλλο.

“Από πολιτική άποψη η δια-
πραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί
σχεδόν από τον Φεβρουάριο...
Αυτό που έχει μείνει είναι να νο-
μοθετήσουμε φέτος μέτρα με τα
οποία θα εξασφαλίσουμε ότι το
2018 το πρωτογενές πλεόνασμα
θα είναι 3.5%”. Αυτός ο στόχος,
ομολογεί ο ίδιος ο Δραγασάκης,
μεταφράζεται σε μέτρα ύψους
5.4 δισεκατομμυρίων: 5.4 δισεκα-
τομμύρια που θα προέλθουν κύ-
ρια από τους φτωχούς και θα
χρησιμοποιηθούν για την απο-
πληρωμή του χρέους - μια παγκό-
σμια πρωτιά όπως σημειώνει και
ο Χρήστος Μέγας. “Δεν θα κά-
νουμε τίποτα που να καταστρέφει
τη δυνατότητα ανάκαμψης που
έχει η οικονομία στο δεύτερο
εξάμηνο” πρόσθεσε ο Δραγασά-
κης. 

Όχι στην ίδια χώρα αλλά μάλ-
λον ούτε στον ίδιο πλανήτη δεν
ζούμε με τον κύριο αντιπρόεδρο.
Οι οικονομολόγοι παγκόσμια μι-
λάνε σήμερα για την “επιστροφή
της κρίσης”. Η τιμή του πετρελαί-
ου έχει πέσει διεθνώς στα τάρτα-
ρα, η Κίνα έχει χτυπηθεί από τρία
απανωτά κραχ, η Ευρωζώνη πα-
λεύει με τον αποπληθωρισμό αλ-
λά η κυβέρνηση βλέπει την “ανά-
καμψη” να έρχεται -και μάλιστα

με γοργούς ρυθμούς, στο δεύτε-
ρο εξάμηνο του 2016 κιόλας.

Όχι, λέει ο Δραγσάκης, η αι-
μορραγία των 5.4 δις δεν πρόκει-
ται να βυθίσει τη χώρα πιο βαθιά
στην ύφεση. Πρώτον, μόλις ολο-
κληρωθεί η αξιολόγηση η Ελλάδα
θα μπορεί να εκταμιεύσει την
επόμενη δόση, που είναι 7 δις -
1.6 δις περισσότερα από τα 5.4
δις των μέτρων. Δεύτερον, η Ελ-
λάδα θα μπορεί πλέον να ενταχ-
θεί στον μηχανισμό “ποσοτικής
χαλάρωσης” της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και να παίρ-
νει κάποια δάνεια με μηδενικό
επιτόκιο. Τα ποσά θα είναι μικρά,
παραδέχεται, αλλά θα είναι ένα
μήνυμα στις αγορές... 

Κάτω απ’ το στρώμα

Τρίτον, η ολοκλήρωση της
αξιολόγησης θα σημάνει και το
τέλος των capital controls που θα
συνοδευτεί από την επιστροφή
κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστη-
μα. “Από το 2008 μέχρι σήμερα
το τραπεζικό σύστημα έχει χάσει
τις μισές του καταθέσεις” λέει ο
Δραγασάκης -που μάλλον πι-
στεύει ότι ο κόσμος δεν “έφαγε”
τις καταθέσεις του για να ζήσει
αλλά τις έκρυψε κάτω από το
στρώμα για να τις επενδύσει σε
κάποια καλύτερη ευκαιρία. 

Τέταρτον η διευθέτηση των
κόκκινων δανείων. “Οι τράπεζες
έχουν πάψει να είναι τράπεζες”,
λέει. Η αποστολή των τραπεζών
είναι να δανείζουν αλλά οι ελληνι-
κές τράπεζες έχουν σταματήσει
εδώ και χρόνια να δανείζουν. Η
αιτία: τα κόκκινα δάνεια. Η λύση
αυτού του “προβλήματος” (ο
Δραγασάκης ανέπτυξε διάφορες
ιδέες αλλά η ουσία παραμένει
μια: οι πλειστηριασμοί) θα είναι
προς όφελος της κοινωνίας. 

Ο Δραγασάκης δεν είναι μόνο
στο επίπεδο του κυνισμού πιστός
στην παράδοση των προκατόχων
του, του Πάγκαλου και του Βενι-
ζέλου. Είναι και στο επίπεδο των
ψεύτικων υποσχέσεων. Είναι κα-
τάντια για την αριστερά να επι-
βάλλει λιτότητα και να προσπαθεί
να χρυσώσει το χάπι με ψεύτικες
υποσχέσεις για “ανάπτυξη”.

Το τρίτο μνημόνιο δεν πρόκει-
ται να φέρει καμιά ανάκαμψη
στην οικονομία. Ούτε θα “τελει-
ώσουμε με τα δημοσιονομικά μέ-
τρα” με την αξιολόγηση. Το μόνο
που θα καταφέρει θα είναι να φέ-
ρει, αργά ή γρήγορα, ένα τέταρ-
το μνημόνιο -με νέα ακόμα πιο
σκληρά μέτρα. Όπως ακριβώς
έγινε και με τα δυο προηγούμενα.

Η
διαρροή της συνομιλίας ανά-
μεσα στον Πολ Τόμσεν και την
Ντάλια Βελκουλέσκου, τον δι-

ευθυντή του “Ευρωπαϊκού Γραφεί-
ου” και την επικεφαλής της “Ελληνι-
κής Αποστολής” του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου αντίστοιχα δεν
ήταν ούτε έκπληξη, ούτε αποκάλυ-
ψη, ούτε “βόμβα”. Εκτός και αν περί-
μενε κανείς το Wikilieaks για να κα-
ταλάβει ότι το ΔΝΤ είναι ένας στυ-
γνός εκβιαστής. Ή να έπεσε από τα
σύννεφα από τον κυνισμό των δια-
πραγματευτών του. Αλλά αυτό καθό-
λου δεν σημαίνει ότι αυτά που διέρ-
ρευσαν είναι ασήμαντα ή αδιάφορα.

Οι διαφωνίες ανάμεσα στους “θε-
σμούς” σε σχέση με το ελληνικό
πρόγραμμα είναι γνωστές και κατα-
γεγραμμένες. Το ΔΝΤ, με δυο λόγια,
εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος (321 δις
Ευρώ σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία τον περασμένο Δεκέμβρη) είναι
μη βιώσιμο. Με βάση τους δικούς
του υπολογισμούς η ελληνική οικο-
νομία θα συνεχίσει να συρρικνώνεται
μέσα στα επόμενα χρόνια -αντί να
αναπτύσσεται, έστω πολύ αργά
(0.5% το χρόνο) όπως υπολογίζει η
Κομισιόν. 

Αυτές οι εκτιμήσεις δεν έχουν
απλά ακαδημαϊκή αξία. Όπως γράφει
ο Τζούλιαν Ασάνζ, ο αρχισυντάκτης
του Wikileaks, ”η παραμονή του ΔΝΤ
στην Τρόικα γίνεται ολοένα και πιο
δύσκολη υπόθεση εσωτερικά, γιατί
τα εκτός Ευρώπης κράτη-μέλη του
αντιμετωπίζουν τη θέση του για την
Ελλάδα σαν παραβίαση της πολιτι-
κής που εφαρμόζει σε όλες τις άλλες
περιπτώσεις, να μη δανειοδοτεί, δη-
λαδή, χώρες με μη βιώσιμο χρέος”.

Το ΔΝΤ θέτει δυο βασικούς όρους
για την παραμονή του στο ελληνικό
πρόγραμμα: ακόμα περισσότερες
“μεταρρυθμίσεις” από την ελληνική

πλευρά και μια “ελάφρυνση” του
χρέους από την πλευρά της Ευρώ-
πης. Στη συζήτηση με τη Βελκουλέκ-
σου, ο Τόμσεν προτείνει ανοιχτά να
χρησιμοποιηθεί το χαρτί της αποχώ-
ρησης σαν ένας εκβιασμός που θα
αναγκάσει τόσο την Ελλάδα όσο και
την Ευρώπη (και πρώτα και κύρια τη
Γερμανία) να ευθυγραμμιστούν με
τις θέσεις του: “Κοιτάξτε, κυρία Μέρ-
κελ”, λέει σε έναν φανταστικό διάλο-
γο με την Γερμανίδα Καγκελάριο.
“Έχετε ένα δίλημμα: πρέπει να σκε-
φτείτε τι θα έχει μεγαλύτερο κόστος,
να προχωρήσετε χωρίς το ΔΝΤ... ή
να προχωρήσετε στην ανακούφιση
του χρέους που πιστεύουμε ότι χρει-
άζεται η Ελλάδα για να μας κρατήσε-
τε στο πλοίο; 

Διαιρεμένη

Η ίδια η Ευρώπη είναι διαιρεμένη
σε σχέση με το ελληνικό πρόγραμμα
“διάσωσης”. Η Μέρκελ χρειάστηκε να
“πείσει” όχι μόνο τους “σκληρούς”
στις άλλες πρωτεύουσες της Ευρώ-
πης αλλά και το ίδιο της το κόμμα.
Χωρίς το ΔΝΤ είναι αμφίβολο αν θα
καταφέρει να κερδίσει την ψηφοφο-
ρία στη βουλή. “Το γερμανικό κοινο-
βούλιο”, συνέχισε ο Τόμσεν στον
υποθετικό διάλογο με τη Μέρκελ,
“δεν θα ρωτήσει 'είναι το ΔΝΤ μέσα';”

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα πρό-
τεινε ανοιχτά να χρησιμοποιηθεί η
απειλή της χρεοκοπίας για να αναγ-
καστεί η ελληνική κυβέρνηση να ευ-
θυγραμμιστεί και αυτή με τους
όρους του ΔΝΤ:

“Δεν πρόκειται να αποδεχτώ κά-
ποιο πακέτο μικρο-μέτρων. Όχι δεν
πρόκειται... Τι είναι αυτό που μπορεί
να επιβάλλει μια απόφαση; Μέχρι τώ-
ρα υπήρξε μόνο μια μοναδική φορά
όπου πάρθηκε μια [σημαντική] από-
φαση και αυτό ήταν όταν [οι Έλλη-

νες] ήταν έτοιμοι, στα σοβαρά, να
ξεμείνουν από λεφτά και να χρεοκο-
πήσουν... Και μάλλον αυτό θα γίνει
και τώρα...” 

Η “μοναδική φορά” στην οποία ανα-
φέρεται ο Τόμσεν ήταν ο περασμένος
Ιούλης. Και η “σημαντική απόφαση”
ήταν η ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου.
Είναι γελοίο να παριστάνει ο Τσίπρας
τον έκπληκτο. Το φιλμ το έχει δει ξα-
νά, μόλις πριν από λίγους μήνες. Και
είναι εξίσου γελοίο να προσπαθεί να
περιορίσει τις ευθύνες του εκβιασμού
στο ΔΝΤ. Δεν ήταν η Λαγκάρντ αυτή
που απειλούσε την Ελλάδα με “αν-
θρωπιστική κρίση” αν η κυβέρνηση
αποφάσιζε να τιμήσει το “όχι” του δη-
μοψηφίσματος τον περασμένο Ιούλη.
Ήταν ο Σόιμπλε. Ούτε προκάλεσε η
Λαγκάρντ τον τραπεζικό πανικό που
κατέληξε στην επιβολή των capital
controls. Τον προκάλεσε ο Μάριο
Ντράγκι, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας.

Το ΔΝΤ κατηγόρησε ευθέως την
ελληνική κυβέρνηση για τη διαρροή
της “εσωτερικής συνομιλίας” ανάμε-
σα στον Τόμσεν και την Βελκουλέ-
σκου. Πόση δόση αλήθειας έχουν
αυτές οι καταγγελίες αυτό δεν θα το
μάθουμε μάλλον ποτέ. Αυτό που εί-
ναι βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση
έτρεξε να αξιοποιήσει όσο καλύτερα
μπορούσε το θόρυβο της διαρροής.

Τον Ιούλη η κυβέρνηση, αντιμέτωπη
με την απειλή της χρεοκοπίας, υπο-
χώρησε στους εκβιασμούς της Τρόι-
κας και υπέγραψε το Τρίτο Μνημόνιο.
Οι υποχωρήσεις, όμως, ποτέ δεν
έχουν καταφέρει να χορτάσουν τους
εκβιαστές. Το μόνο που καταφέρνουν
είναι να τους κάνουν ακόμα πιο αδί-
στακτους, ακόμα πιο απαιτητικούς,
ακόμα πιο παράλογους και κυνικούς.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Δραγασάκης όπως 
Πάγκαλος & Βενιζέλος

ΔΝΤ-ΕΕ Ρελάνς εκβιασμών

Μέρκελ, Λαγκάρντ και Ολάντ μαζί στην έκτακτη Σύνοδο της Ε.Ε στις
22 Ιούνη 2015, που έστειλε το τελεσίγραφο για το τρίτο Μνημόνιο
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Ποιος αποσταθεροποιεί 
ποιαν Ευρώπη;

Διαμαρτυρία προσφύγων ενάντια στις απελάσεις στο λιμάνι της Χίου

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Μ
άταια προσπαθεί ο Αλέξης Τσίπρας να
μας πείσει ότι το διπλό πακέτο βάρβα-
ρων μέτρων που προωθεί –απελάσεις

προσφύγων και γρήγορο κλείσιμο της «αξιολό-
γησης» με σφαγή συντάξεων, μισθών και κοινω-
νικών δαπανών- αποτελεί μια ηρωική αντίσταση
απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που
θέλει «να αποσταθεροποιήσει την Ευρώπη».

Πρώτα απ’ όλα γιατί αυτή η Ευρώπη της ΕΕ
που τόσο σφιχταγγαλιάζει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ
αξίζει να αποσταθεροποιηθεί, αλλά αυτό δεν θα
το κάνει το ΔΝΤ παρά τις αντιθέσεις και τους
ανταγωνισμούς ανάμεσα στις δυο όχθες του Ατ-
λαντικού. Η ΕΕ είναι ένα φρούριο λιτότητας, πο-
λέμου και ισλαμοφοβίας, ενάντια στο οποίο οι
εργάτες παλεύουν. Στη Γαλλία την περασμένη

βδομάδα χιλιάδες απεργοί ξεχύθηκαν στους
δρόμους ενάντια στη διάλυση των εργασιακών
σχέσεων και κόντρα στις αστυνομικές απαγο-
ρεύσεις του Ολάντ που έχει κηρύξει «κατάστα-
ση έκτακτης ανάγκης».

Δύναμη

Αυτή είναι η δύναμη που μπορεί να απαντήσει
στις ρελάνς λιτότητας, είτε προέρχονται από
την Ουάσιγκτον είτε από τις Βρυξέλλες. Το πα-

λιό καλό σύνθημα «ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδι-
κάτο» παραμένει επίκαιρο καθώς ο Ομπάμα μαζί
με τον Ολάντ βομβαρδίζουν στη Μέση Ανατολή
και ο Σόιμπλε μαζί με τη Λαγκάρντ «βομβαρδί-
ζουν» τις κοινωνικές δαπάνες παντού.

Η απεργία αυτή την Πέμπτη 7 Απρίλη που ξα-
ναπιάνει το νήμα της Πανεργατικής της 4 Φλε-
βάρη είναι η δική μας υπεράσπιση της Ευρώπης
των εργατών, είναι ο συντονισμός μας με την
απεργία στη Γαλλία γιατί μαζί δίνουμε τη διπλή
μάχη: και ενάντια στις μνημονιακές επιθέσεις
και ενάντια στα ρατσιστικά μέτρα.

Απεργούμε και διαδηλώνουμε απαιτώντας να
μην φτάσει ποτέ στη Βουλή το Ασφαλιστικό-
σφαγείο και να σταματήσουν οι απελάσεις προ-
σφύγων στην Τουρκία. Διεκδικούμε προσλήψεις
αντί για περικοπές σε δήμους, σχολεία, νοσοκο-
μεία και απαιτούμε άσυλο και στέγη στους πρό-
σφυγες αντί για εγκλεισμό σε νέες Αμυγδαλέζες. 

Χτίζουμε ένα απεργιακό κίνημα που βάζει στό-
χο να ακυρώσει και το τρίτο Μνημόνιο και τη ρα-
τσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. Δίνουμε και
παίρνουμε έμπνευση από τους εργάτες που αν-
τιμετωπίζουν τη διπλή πρόκληση της λιτότητας
και του ρατσισμού παντού. Και δυναμώνουμε
την αριστερά της ανατροπής που δεν έχει σκο-
πό να «σταθεροποιήσει» τα προπύργια του καπι-
ταλισμού μέσα στην κρίση τους, αλλά να ανοίξει
δρόμους για μια κοινωνία χωρίς βόμβες, φτώ-
χεια και απελάσεις.

Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Στηρίξτε την
εφημερίδα
που σας
στηρίζει

Μετράμε συμμάχους
αυτή την εποχή. Που

συμπορεύονται στις καθημερι-
νές πορείες μας. Που μιλούν
προσεκτικά χωρίς ν’ αποσιω-
πούν τίποτε. Που ζυγίζουν τα
πράγματα με τα ίδια ζύγια, και
μετρούν το δρόμο και το ύψος
με το ίδιο μέτρο –όπως στο πα-
ρελθόν, έτσι και τώρα.

Μετρούμε συμμάχους αυτή την
εποχή. Που αξίζουν την εμπιστο-
σύνη μας. Που γνωρίζουμε ότι αν
τύχει να βγούμε από τη γραμμή,
αυθόρμητα θα πάρουν τη θέση
μας –κενό δεν θα υπάρξει. Που με
διαφορετική φωνή, ίσως και σ’ άλ-
λη γλώσσα, εκφράζουν τον ίδιο
λόγο.

Πολλοί και πολλές από εμάς
επιλέξαμε τον τελευταίο χρόνο να
πορευτούμε δίπλα στις εκατοντά-
δες χιλιάδες προσφύγων. Επιλέ-
ξαμε να μην αφήνουμε τα μάτια
μας να βουρκώνουν και να μας
αποκρύπτουν την τραγωδία. Επι-
λέξαμε να τη βλέπουμε κατάματα,
και να αφήνουμε να μας συν-κινεί.
Επιλέξαμε να γίνουμε –όσο και
όπως μπορούσαμε- στήριγμα των
ξεριζωμένων, και ασπίδα τους
απέναντι στις γουρουνοκεφαλές. 

Και επιλέξαμε να μεταφράζουμε
το βουβό κλάμα ενός μωρού που
πεθαίνει στα παγωμένα νερά του
Αιγαίου, και την αδράνεια και τη
σιωπή της FRONTEX –να κατα-
γράφει απλώς το θάνατό του. Και
να τα κάνουμε γνωστά, σ’ όσους
και σ’ όσες δεν έτυχε να τα βιώ-
σουν.

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
ήταν για μένα όλον αυτό τον και-
ρό σύμμαχος και συνοδοιπόρος,
και καθρέφτης της συμπεριφο-
ράς δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων
και Ελληνίδων που με αφετηρία
την Ανθρωπιά έδειξαν στην πρά-
ξη ότι μια κοινωνία της αλληλεγ-
γύης είναι αναγκαία και εφικτή.
Εύχομαι να είναι σε θέση να παί-
ξει τον ίδιο ρόλο και στο
μέλλον. Την έχουμε ανάγκη.

“

Γιώργος Τσιάκαλος
πανεπιστημιακός ΑΠΘ

”



Νο 1218, 6 Απρίλη 2016 Πρόσφυγες καλοδεχούμενοισελ.4 εργατικη αλληλεγγυη

Ο
pen the borders! Aνοίξτε τα σύνορα! Αζαντί - ελευ-
θερία! Αυτά ήταν τα συνθήματα που κυριαρχού-
σαν στη μεγάλη, μαχητική διαδήλωση που έγινε

στην Αθήνα την Τετάρτη 30 Μάρτη, μέρα κατάθεσης στη
Βουλή του ρατσιστικού νομοσχεδίου που θα υλοποιήσει
την κατάπτυστη συμφωνία ΕΕ-κυβέρνησης-Τουρκίας.

Χιλιάδες πρόσφυγες από τον Πειραιά, το Ελληνικό, τον
Ελαιώνα, βρέθηκαν μαζί στο δρόμο μαζί με αλληλέγ-
γυους, εργαζόμενους από νοσοκομεία, εκπαιδευτικούς
και νεολαία, φοιτητές και μαθητές. Με τις γυναίκες, τα
παιδιά, τους ανάπηρους στην πρώτη γραμμή, Σύριοι πρό-
σφυγες από τον Πειραιά και Αφγανοί πρόσφυγες από τη
Βικτώρια διαδήλωσαν πρώτα στη Βουλή και μετά στα
γραφεία της ΕΕ, κρατώντας στα χέρια δεκάδες αυτοσχέ-
δια πλακάτ αλλά και τα καινούργια πλακάτ της ΚΕΕΡΦΑ
που απαιτούσαν «να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία
ΕΕ-Τουρκίας» και αμέσως έγιναν ανάρπαστα.

Ανάμεσα στα πανό που διαδήλωσαν ήταν αυτά των Σύ-
ρων και των Αφγανών προσφύγων του Συντονισμού Σω-
ματείων και Συλλογικοτήτων για το Προσφυγικό, της
ΚΕΕΡΦΑ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, πανό φοιτητικών συλλόγων,
του ΣΕΚ, του ΕΕΚ, του Συντονισμού ενάντια στα μνημό-
νια, του Συντονιστικού των νοσοκομείων κ.α. «Είμαστε
σήμερα εδώ και συμμετέχουμε στη διαδήλωση με το πα-
νό μας μετά από απόφαση του σωματείου μας, η αλλη-
λεγγύη δεν σταματάει» δήλωσε στην εργατική αλληλεγ-
γύη ο Μιχαήλ Ζερβός πρόεδρος του σωματείο εκτάκτων
υπαλλήλων του ΥΠΠΟ. «Το πανό μας είναι γραμμένο σε
πολλές γλώσσες και ζητάμε να ανοίξουν τα σύνορα, είναι
απάνθρωπο αυτό που γίνεται» μας είπε η Ιλιρίντα από την
ΚΕΕΡΦΑ Νομικής. Συγκλονιστικές ήταν οι μαρτυρίες των
ίδιων των προσφύγων, όπως αυτή του Ζακαρία Αμ-
πντουλραχίμ που δήλωσε στην εργατική αλληλεγγύη: 

«Είμαι από τη Συρία από το Χαλέπι. Φτάσαμε στην Ελ-
λάδα μαζί με τη σύζυγό μου, τα δύο μου παιδιά 2,5 και 5
χρονών, την αδελφή μου που έχασε το σύζυγό της και το
παιδί της στον πόλεμο στη Συρία και το παιδί του αδελ-
φού μου που σκοτώθηκε στη Συρία. Το σπίτι μου είναι
ισοπεδωμένο. Έξι χρόνια τώρα κάθε μέρα ελπίζαμε αύ-
ριο τελειώνει ο πόλεμος, αλλά όχι. Η δουλειά μου, ήμουν
έμπορος, καταστράφηκε, τα σχολεία δεν λειτουργούν.
Έφτασα από την Τουρκία στην Κω, μετά στην Αθήνα, με-
τά στην Ειδομένη. Εκεί προσπαθήσαμε να περάσουμε τα
σύνορα και μας χτύπησαν τα ΜΑΤ της Δημοκρατίας της
Μακεδονίας και μας έριξαν δακρυγόνα. Μπροστά στα μά-
τια μου, ένα αγόρι πέντε χρονών το τελείωσαν, έσκασε
στο πρόσωπό του το δακρυγόνο, δεν μπορούσε να ανα-
πνεύσει. Λίγο μετά η οικογένειά του εξαφανίστηκε, δεν
ξέρουμε τι απογίνανε, ίσως τους κράτησαν εκεί για να
τους κλείσουν το στόμα…»

Μαχητική 
απάντηση

Ο “νόμος της ντροπής” να μείνει στα χαρτιά
Ξ

εκίνησε από τη Δευτέρα 4 Απρίλη να
εφαρμόζεται το αντι-προσφυγικό νο-
μοσχέδιο που ψηφίστηκε από τη

Βουλή την 1η Απρίλη, με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος. Έτσι τα ξημερώματα
της Δευτέρας 136 πρόσφυγες από τη Λέ-
σβο και 66 από τη Χίο απελάθηκαν στην
Τουρκία, όταν με σκάφη ναυλωμένα από
τη FRONTEX πέρασαν στο Δικελί. Οι προ-
γραμματισμένες για την Τρίτη και Τετάρτη
απελάσεις από τη Χίο ακυρώθηκαν, καθώς
«εξαφανίστηκαν» τα περίπου 100 άτομα
που ήταν προγραμματισμένα να μεταφερ-
θούν στην Τουρκία, τους οποίους ψάχνει
η αστυνομία σε όλο το νησί. Ο σχεδια-
σμός κυβέρνησης και ΕΕ, είναι ότι κατά τη
διάρκεια της απέλασης θα υπάρχει ένας
άνδρας της Frontex για κάθε πρόσφυγα.
Για το σκοπό αυτό περίπου 350 Αστυνομι-
κοί, οι περισσότεροι από τη Γαλλία, έφθα-
σαν αυτές τις μέρες στη Λέσβο και τη Χίο. 

Ο νόμος που ψηφίστηκε την 1η Απρίλη
αποτελεί το νομικό υπόβαθρο για την
εφαρμογή του σχεδίου των απελάσεων
που είχε αποφασιστεί στα πλαίσια της
συμφωνίας ΕΕ- Τουρκίας, την οποία ο
ίδιος ο Τσίπρας χαρακτήρισε θετικό βή-
μα. Πρόκειται για ευθεία παραβίαση του
δικαιώματος των προσφύγων στο άσυλο
και το άνοιγμα της δυνατότητας μαζικών
απελάσεων στην Τουρκία. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΕΡΦΑ,
αυτός ο νόμος δίνει τη “δυνατότητα μαζι-
κής απόρριψης αιτήσεων ασύλου ως
«απαράδεκτων» (άρθρα 54, 55 και 56 του
σ/ν)”, αφού προβλέπει την “ταχύρρυθμη
διεκπεραίωση αιτήσεων ασύλου και
στους δύο βαθμούς εντός 14 ημερών
(άρθρο 60 παρ. 4 του σ/ν)” καθώς επίσης
και την «κατ' εξαίρεση» δυνατότητα κρά-
τησης εν όσω διαρκεί η εξέταση του αι-
τήματος ασύλου (άρθρο 46 του σ/ν)”. Αυ-
τό σημαίνει ότι θα υπάρχει “διαιώνιση
της κράτησης (άρθρο 16 παρ. 6) και των
απελάσεων (άρθρο 14 παρ. 10) για τους
μετανάστες χωρίς χαρτιά”, και μάλιστα
σε στρατόπεδα - φυλακές καθώς ο νόμος
προβλέπει την “εν λευκώ εξουσιοδότηση
των αρμόδιων υπουργών για τους κανονι-
σμούς λειτουργίας των κέντρων ταυτο-
ποίησης-συγκέντρωσης προσφύγων και
μεταναστών (άρθρο 17 του σ/ν)».

Ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού Ορ-
γάνου Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης,

Γιώργος Κυρίτσης σε συνέντευξή του,
απαντώντας σε ερώτηση “Πώς περιγράφε-
ται η περίπτωση της επανεισδοχής των
προσφύγων στην Τουρκία;” δήλωσε ότι:
“Κάποιος ο οποίος θα φτάνει στα ελληνικά
νησιά και εντοπίζεται από τις αρχές έχει
δύο επιλογές: ή να κάνει αίτηση ασύλου ή
να μην κάνει. Εάν δεν κάνει αίτηση ασύλου
ξαναπερνάει, με ευθύνη της Frontex, από
τα νησιά στα απέναντι παράλια άμεσα. Εάν
κάνει αίτηση ασύλου, μέσα σε 15 μέρες η
αίτηση αυτή ή γίνεται δεκτή ή δεν γίνεται.
Αν γίνει δεκτή περνάει στην Ηπειρωτική
Ελλάδα. Εάν δεν γίνει δεκτή πάλι με μέρι-
μνα της Frontex περνάει στην Τουρκία”.

Απόρριψη
Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι  με το

νέο νόμο  βελτιώνονται οι δυνατότητες
των ελληνικών υπηρεσιών ασύλου αφού
ενσωματώνεται η κοινοτική οδηγία
32/2013 -μια κοινή οδηγία του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου- που προβλέπει κοινές
διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκλη-
ση του καθεστώτος ασύλου. “Τουναν-
τίον, σε συνδυασμό με την αλλαγή της
νομοθεσίας που μεθοδεύεται ταυτόχρο-
να από το τουρκικό κράτος τα αμέσως
επόμενα 24ωρα, η μαζική διεκπεραίωση
και απόρριψη των αιτημάτων ασύλου και
η επιστροφή χιλιάδων προσφύγων από
την Ελλάδα στην Τουρκία θα είναι πλέον
νομότυπες και σύμφωνες με το “ευρω-
παϊκό δίκαιο” απαντά η ΚΕΕΡΦΑ. 

Όπως καταγγέλλει το Ελληνικό Συμ-
βούλιο για τους Πρόσφυγες, μετά από

επίσκεψη στο κέντρο κράτησης «ΒΙΑΛ»,
στη Χίο, “μεγάλος αριθμός ατόμων, μετα-
ξύ των οποίων και άτομα μέλη της οικογέ-
νειας των οποίων βρίσκονται σε άλλα
Κράτη Μέλη της Ε.Ε. και επιθυμούν να
επανενωθούν μαζί τους, ανέφεραν την
αδυναμία των Αρχών να καταγράψουν τη
βούλησή τους να υποβάλουν αίτημα άσυ-
λου... Ως εκ τούτου, καθίσταται ανθρωπί-
νως αδύνατο να ανταποκριθούν στις
υπάρχουσες ανάγκες, ώστε να διασφαλι-
στεί η άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση
στη διαδικασία ασύλου σε όλους όσοι επι-
θυμούν να αιτηθούν διεθνή προστασία”.
Κατά τα άλλα η επίσημη αιτιολογία των
απελάσεων που έγιναν την περασμένη
Δευτέρα ήταν ότι οι συγκεκριμένοι πρό-
σφυγες “δεν είχαν κάνει αίτηση ασύλου”. 

Το γεγονός ότι πρώτα αυξήθηκαν οι δυ-
νάμεις της Frontex στα νησιά και έπεται στο
άγνωστο μέλλον η ενίσχυση των υπηρεσιών
ασύλου, δείχνει έμπρακτα το ποιες είναι οι
προτεραιότητες. Στην ουσία ο νόμος προσ-
δίδει επίφαση νομιμότητας στις καταναγκα-
στικές απελάσεις στην Τουρκία για την
οποία “η μη ρητή αναφορά ως “ασφαλούς
τρίτης χώρας” δεν αποτρέπει τη δυνατότη-
τα απέλασης αιτούντων άσυλο των οποίων
η αίτηση έχει απορριφθεί ως απαράδεκτη.
Κι αυτό γιατί αφενός η Τουρκία μπορεί να
θεωρηθεί “πρώτη χώρα ασύλου”, αφετέρου
γίνεται συγχρονισμένη προσπάθεια αλλα-
γής του νομικού πλαισίου που διέπει το
άσυλο στην Τουρκία εντός των ημερών,
προκειμένου αυτή να πληροί “τυπικά” τους
όρους της “ασφαλούς τρίτης χώρας”. 

Όπως καταγγέλλει η Διεθνής Αμνηστία,
επικαλούμενη στοιχεία που συνέλεξε από
την νοτιοανατολική Τουρκία, από τα μέσα
Ιανουαρίου οι τουρκικές Αρχές στέλνουν
παρά τη θέλησή τους περίπου 100 Σύρους
την ημέρα πίσω σε εμπόλεμες ζώνες. 

Άρα λοιπόν διαμορφώνεται το νομικό
υπόβαθρο για την επιστροφή των προ-
σφύγων πίσω στην κόλαση του πολέμου
και της εξαθλίωσης που τους ανάγκασε
να φύγουν. Δε χωράει αμφιβολία. Αυτός
ο νόμος πρέπει να μείνει στα χαρτιά, το
κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
μπορεί να νικήσει, οι πρόσφυγες είναι και
θα παραμείνουν καλοδεχούμενοι.

Kατερίνα Θωίδου

Διαδήλωση 30 Μάρτη στην Αθήνα

Πρόσφυγές στις 30 Μάρτη στην Αθήνα

Απελάσεις
προσφύγων με
την επιτήρηση
της FRONTEX
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Σ
τη μάχη για την επιτυχία της απεργίας
έχουν ριχτεί οι αγωνιστές και οι αγωνί-
στριες που συσπειρώνονται στο Συντονι-

σμό Ενάντια στα Μνημόνια και τα συνεργεία
της Εργατικής Αλληλεγγύης σε όλη τη χώρα.
Μόνο στην Αττική την περασμένη βδομάδα
έγιναν εξορμήσεις σε περισσότερους από 70
εργατικούς χώρους του δημοσίου (δήμους,
νοσοκομεία, σχολεία, υπουργεία κλπ) και 30
σημεία σε γειτονιές, με την προκήρυξη και την
αφίσα του Συντονισμού.

“Δυναμικό είναι το κλίμα για την απεργία
στις 7/4 στο δήμο της Ν. Φιλαδέλφειας” μετα-
φέρει η Αλεξάνδρα Μ. “Σε εξόρμηση της Ερ-
γατικής Αλληλεγγύης που πραγματοποιήθηκε
την προηγούμενη εβδομάδα στις υπηρεσίες
του Δήμου η πλειοψηφία των εργαζομένων δή-
λωνε ότι θα απεργήσει και θα κατέβει στη δια-
δήλωση με το πανό του σωματείου. Τη Δευτέ-
ρα 4/4 πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη της
επιτροπής αγώνα Ν.Φιλαδέλφειας με τα σωμα-

τεία και τις συλλογικότητες της περιοχής για
την οργάνωση δράσεων για τους πρόσφυγες
και την απεργία”. 

“Εξορμήσαμε στο κτίριο της Ξυλοτεχνίας
που στεγάζει μια σειρά υπηρεσίες του δήμου
Περιστερίου” λέει η Λίλιαν Μ. “Η ηγεσία του
σωματείου εκεί είναι ιδιαίτερα φιλική προς τον
δήμαρχο Παχατουρίδη και δεν οργανώνει τίπο-
τα. Ανοίγαμε έτσι τη συζήτηση για να οργανώ-
σουμε από τα κάτω την απεργία και βρίσκαμε
τεράστια ανταπόκριση. Το κλίμα συνοψίζεται
ως εξής 'το ασφαλιστικό δεν πρέπει να περά-
σει και χρειάζεται 48ωρη γενική απεργία'. Σε
σχέση με τη συγκεκριμένη απεργία της ΑΔΕΔΥ
υπήρχε κόσμος που καταλάβαινε ότι η επιτυχία
της είναι κρίσιμη για να προχωρήσουμε σε κλι-
μάκωση κι έβαζαν τον εαυτό τους να την οργα-

νώσουν μαζί με τους συναδέλφους τους”.  
“Πήγαμε για εξόρμηση στους εργαζόμενους

του υπουργείου Ανάπτυξης στην Κάνιγγος.
Υπήρχε μεγάλη ανησυχία για το νομοσχέδιο
και τα μέτρα που φέρνει, αλλά σε καμία περί-
πτωση απογοήτευση για τον μέχρι τώρα αγώ-
να. Το αντίθετο. Σχεδόν όλοι είχαν σίγουρο ότι
θα απεργήσουν και πολλοί θα κατέβουν στη
διαδήλωση κι όλοι έβαζαν την ανάγκη της συ-
νέχειας μετά την Πέμπτη” δήλωσε στην Ε.Α. ο
Λευτέρης Μπ.

“Στην εκδήλωση που έκανε η ΚΕΕΡΦΑ την
Παρασκευή αποφάσισαν οι πρόσφυγες από τα
Διαβατά ότι θα κατέβουν με λεωφορεία στην
απεργία” μεταφέρει από η Αλεξάνδρα Σ. από
τη Θεσσαλονίκη. “Στη συνέλευση που έγινε
στη σχολή κινηματογράφου που σπουδάζω,

αποφασίσαμε ότι την Πέμπτη η σχολή θα μεί-
νει κλειστή και θα κατέβουμε στην απεργία.
Ζητάμε προσλήψεις, χρηματοδότηση για την
παιδεία. Θα κοιτάξουμε να πάμε σε συντονι-
σμό με τα υπόλοιπα τμήματα της Καλών Τε-
χνών για να πάμε σε κοινές δράσεις το επόμε-
νο διάστημα” συνεχίζει.

Εξορμήσεις παντού

Όλοι στην απεργία την Πέμπτη 7/4
Α

περγιακό λουκέτο σε όλο το
δημόσιο θα μπει την Πέμπτη 7
Απρίλη με την 24ωρη απεργία

της ΑΔΕΔΥ ενάντια στη διάλυση της
Κοινωνικής Ασφάλισης. Συλλαλητή-
ριο θα πραγματοποιηθεί στις 11πμ
στην πλατεία Κλαυθμώνος.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ είναι
στριμωγμένη, αφού οι απεργιακές μά-
χες του προηγούμενου διαστήματος
με αποκορύφωμα την επιτυχία της
απεργίας στις 4 Φλεβάρη, την έχει
οδηγήσει να καθυστερήσει την κατά-
θεση του ασφαλιστικού. 

Η κυβέρνηση προσπάθησε να πά-
ρει ανάσες επιχειρώντας να κλείσει
μέτωπα όπως αυτό των αγροτών και
να κρατήσει το ασφαλιστικό στο
συρτάρι ή μάλλον... υπό διαπραγμά-
τευση με τους δανειστές. Μια δια-
πραγμάτευση που όσο συνεχίζεται,
κατά το γνώριμο μοτίβο όλης της τε-
λευταίας χρονιάς, την οδηγεί από
υποχώρηση σε υποχώρηση, κάνο-
ντας τη σφαγή της κοινωνικής
ασφάλισης όλο και μεγαλύτερη. 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στο
νέο “πακέτο” που πρότεινε η κυβέρ-
νηση στη διαπραγμάτευση με τους
“θεσμούς”, προβλέπεται νέο τσεκού-
ρι στις συντάξεις “με μειώσεις στις
επικουρικές έως και 40%, περικοπές
στο εφάπαξ κατά 15% - 25%, και μεί-
ωση τουλάχιστον 32,5% στα μερί-
σματα των δημοσίων υπαλλήλων,
«μαχαίρι» διαρκείας στο ΕΚΑΣ, και
μείωση της συνταξιοδοτικής δαπά-
νης μέσω του τρόπου υπολογισμού
των νέων κύριων συντάξεων, οι οποί-
ες μεσοσταθμικά εκτιμάται ότι θα
«κοπούν» κατά 15%” (euro2day). 

Η διάλυση της κοινωνικής ασφάλι-
σης είναι σταθερή επιδίωξη όλων
των κυβερνήσεων εδώ και τρεις δε-
καετίες. Καμία όμως κυβέρνηση δεν
τα κατάφερε να επιβάλλει όλα όσα

θα θέλανε οι καπιταλιστές, παρόλα
τα χτυπήματα που επέφεραν στην
κοινωνική ασφάλιση, γιατί τους στα-
μάτησε ένα δυνατό εργατικό κίνημα.
Το να αποσυρθεί το αντιασφαλιστικό
νομοσχέδιο δεν είναι φαντασίωση,
αλλά πραγματική δυνατότητα όπως
έγινε με το ασφαλιστικό του Γιαννί-
τση, του Μαγγίνα, της Πετραλιά.

Η συνδικαλιστική ηγεσία με την ολι-
γωρία της να προχωρήσει σε απεργια-
κή κλιμάκωση μετά τις 4/2 φάνηκε κα-
τώτερη των περιστάσεων, βάζοντας
σαν μόνη αγωνιστική συνέχεια την
προκήρυξη 48ωρης απεργίας όταν
μπει το νομοσχέδιο στη Βουλή. Η διά-
θεση μέσα στους εργατικούς χώρους
δεν είναι της αναμονής κι αυτό φάνηκε
στην επιτυχία που είχαν όλες οι απερ-
γιακές κινητοποιήσεις από το Φθινόπω-
ρο που έσκασε η βόμβα του ασφαλιστι-
κού μέχρι σήμερα. Οι πιέσεις για κλιμά-
κωση έφεραν τη νεά απεργία στις 7/4
κι έτσι δίνεται στους εργαζόμενους η
δυνατότητα να πιάσουν το νήμα από
τον ξεσηκωμό των αρχών του Φλεβάρη
και να βάλουν ακόμα μεγαλύτερες πιέ-

σεις για αγωνιστική συνέχεια.
Η απεργία αφορά τους εργαζόμε-

νους στο δημόσιο τομέα καθώς η
ηγεσία της ΓΣΕΕ κατέβασε για άλλη
μια φορά τα ρολά, με αφορμή το
πρόσφατο συνέδριό της. Παρ'όλα
αυτά από αγωνιστικά κομμάτια του
εργατικού κινήματος γίνεται η προ-
σπάθεια να επεκταθεί η απεργία
στον ιδιωτικό τομέα και τις ΔΕΚΟ.

“Δίνουμε τη μάχη”

“Δίνουμε τη μάχη σε όλα τα σωμα-
τεία του ιδιωτικού τομέα για να με-
τατραπεί η απεργία σε πανεργατική.
Με αποφάσεις συνελεύσεων και ΔΣ
συμμετέχουμε στην απεργία της
ΑΔΕΔΥ στις 7 Απρίλη σπάζοντας
στην πράξη την αδράνεια της ΓΣΕΕ”
αναφέρει σε προκήρυξή του ο Συν-
τονισμός Ενάντια στα Μνημόνια. 

Το Σωματείο Έκτακτου Προσωπι-
κού του υπουργείου Πολιτισμού
(υπάγεται στη ΓΣΕΕ), είναι από τα
σωματεία που έκαναν αυτό το βήμα. 

“Το ασφαλιστικό μας αφορά
όλους κι αυτός είναι ένας πολύ βασι-

κός λόγος που συμμετέχουμε στην
απεργία. Ούτως ή άλλως έχουμε
συμμετάσχει σε όλες τις προηγούμε-
νες κινητοποιήσεις που έχουν γίνει
για το ζήτημα. Ειδικά εμείς που είμα-
στε συμβασιούχοι στο δημόσιο έχου-
με έναν παραπάνω λόγο να είμαστε
στο δρόμο μαζί με τους μόνιμους
συναδέλφους” δήλωσε στην Ε.Α η
Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου από το
σωματείο των εκτάκτων του ΥΠΠΟ.

Στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ κα-
λεί και η ΠΟΣΠΕΡΤ. “Στεκόμαστε
δυναμικά αλληλέγγυοι σε αποφά-
σεις αγώνα και ανατροπής των μέ-
τρων φτωχοποίησης και πρέπει να
συμμετέχουμε όλοι στα συλλαλητή-
ρια και στις κινητοποιήσεις που
διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα”
τονίζει μεταξύ άλλων. 

“Στάση εργασίας 9-12μες την
Πέμπτη 7 Απρίλη (μέρα γενικής
απεργίας στο δημόσιο) και συγκέν-
τρωση στο Υπουργείο Εργασίας
στις 9.30 πμ” καλεί το Σωματείο Μι-
σθωτών Τεχνικών. 

24ωρη απεργία στις 7/4 θα πραγ-

ματοποιήθει και στα ΜΜΕ με απόφα-
ση των ΕΣΗΕΑ, ΕΠΗΕΑ και ΕΣΠΗΤ.

Τη συμμετοχή των ναυτών στην
απεργία της 7/4 και την κλιμάκωση
με νέα 48ωρη αμέσως μετά, πρότεινε
ο πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, Α. Νταλακο-
γιώργος, στη συνεδρίαση της Πανελ-
λήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, που
όμως δεν πέρασε, με την ηγεσία της
ΠΕΝΕΝ να εκτοξεύει αιχμές κατά των
εκπροσώπων του ΠΑΜΕ. 

Όπως καταταγγέλουν: “το πρωτο-
φανές στην συνεδρίαση της ΠΝΟ
ήταν το γεγονός ότι θλιβεροί πρωτα-
γωνιστές ενάντια στην κάθοδο στην
απεργία ήταν για άλλη μια φορά οι
δυνάμεις του ΠΑΜΕ και των Σωματεί-
ων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑ-
ΓΕΝ (Μάγειροι) οι οποίοι πρωτοστά-
τησαν να μην ληφθεί απόφαση βοη-
θούντος και του γηραλέου Γ.Γ της
ΠΝΟ ο οποίος συμφώνησε μαζί με τις
δυνάμεις του κομματικού συνδικαλι-
σμού η απόφαση για απεργία να παρ-
θεί με την κατάθεση στην Βουλή του
νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Αθήνα 11πμ πλ. Κλαυθμώνος

Θεσσαλονίκη 11πμ Αγ. Βενιζέλου

Πάτρα 10.30πμ Εργατικό Κέντρο
(προσυγκέντρωση Παράρτημα) 
Ξάνθη 11πμ Κεντρική Πλατεία
Χανιά 10πμ Πλ. Αγοράς
Ρέθυμνο 10πμ Δημαρχείο
Ηράκλειο 10πμ Πλ. Ελευθερίας
Έδεσσα 11πμ πεζόδρομος 
έναντι Εθν. Τράπεζας
Γιάννενα 10.30πμ Εργατικό Κέντρο
Γιαννιτσά 10πμ Εργατικό Κέντρο
Μυτιλήνη 11πμ Κεντρικά Λύκεια

Συγκεντρώσεις
Πανό για την απεργία 7/4 στο Παίδων Αγλ. Κυριακού

Εξόρμηση στην Ν. Ιωνία
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Κινητοποιήσεις ενάντια
στην ανεργία στο υπουρ-
γείο Εργασίας και το
υπουργείο Εσωτερικών
οργανώνουν την Παρα-
σκευή 8 Απρίλη ο Πανελ-
λήνιος Μουσικός Σύλλο-
γος και το Σωματείο Εργα-
ζόμενων Εθνικής Λυρικής
Σκηνής. 

Στη 1.30μμ έχουν καλέ-
σει προσυγκέντρωση στο
μετρό Πανεπιστήμιο (πλα-

τεία Κοραή), στη συνέχεια
θα συγκεντρωθούν στο
υπουργείο Εργασίας στη
Σταδίου και με πορεία θα
πάνε στο υπουργείο Εσω-
τερικών. Διεκδικούν να
παρθούν άμεσα μέτρα
προστασίας των ανέργων,
όλοι οι άνεργοι να πάρουν
επίδομα ανεργίας και να
υπάρξουν άμεσα προσλή-
ψεις για την κάλυψη των
κενών οργανικών θέσεων
του θεάτρου και των άλ-
λων κρατικών πολιτιστι-
κών οργανισμών.  

ΜΟΥΣΙΚΟΙ

Σε σύσκεψη καλεί η Ανα-
τρεπτική Συσπείρωση Ηθο-
ποιών τη Δευτέρα 11 Απρί-

λη, στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας στις 6μμ, εν όψει της
εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης του κλάδου και των
εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο στο σωματείο. 

Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση θα γίνει στις 18/4,
ενώ οι εκλογές θα γίνουν στις 25/4. 

ΗΘΟΠΟΙΟΙΣυγκέντρωση έξω από τα
γραφεία της κατασκευαστι-
κής εταιρίας ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην
Κηφισιά πραγματοποίησε το Σωματείο
Μισθωτών Τεχνικών την Τρίτη 5/4 ενάν-
τια στην καταχρηστική και εκδικητική
απόλυση εργαζόμενης. Η συγκέντρωση
έγινε στα πλαίσια τρίωρης στάσης εργα-
σίας.

H EΛΛΑΚΤΩΡ, αναφέρει στην ανακοί-
νωσή του το ΣΜΤ, «απέλυσε συνάδελφο,
εργαζόμενη επί 4 χρόνια στην εταιρεία
BIOSAR του ομίλου, γιατί αρνήθηκε να
υπογράψει ατομική σύμβαση παροχής
υπηρεσιών με πρωτοφανείς καταχρηστι-
κούς όρους. Οι όροι της συγκεκριμένης
σύμβασης που η εταιρεία εκβιαστικά έχει
ζητήσει να υπογράψουν και άλλοι εργα-
ζόμενοί της, συνιστά πρόκληση για κάθε
εργαζόμενο και «αιτία πολέμου» για το
Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών και συνο-
λικά για το εργατικό κίνημα». 

Η εργοδοσία ουσιαστικά θέλει να επι-
βάλει το Αγγλικό Εμπορικό Δίκαιο στις
συμβάσεις των εργαζόμενων μηχανικών

με μπλοκάκι. Ανάμεσα στα άλ-
λα επιδιώκει να μπορεί να απο-
λύει ελεύθερα όσους αρρω-

σταίνουν 15 μέρες το χρόνο, να έχει πρό-
σβαση σε «ευαίσθητα προσωπικά δεδομέ-
να των εργαζόμενων» πχ πληροφορίες
για την ψυχική τους κατάσταση κ.ά. 

Το ΣΜΤ προχωρά ακόμα σε τρίωρη
στάση εργασίας (από τις 9-12μες) την
Πέμπτη 7/4 και συγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Εργασίας στις 9.30πμ, την ημέρα
που έχει καλεστεί και η παν-δημοσιοϋ-
παλληλική απεργία. Tο απόγευμα της
ίδιας μέρας θα συμμετάσχει στο συλλα-
λητήριο που οργανώνουν σωματεία του
κλάδου των κατασκευών στην πλατεία
Κάνιγγος στις 7μμ με πορεία στο υπ. Ερ-
γασίας. 

Την Παρασκευή 8/4 το παράρτημα του
ΣΜΤ στο Ηράκλειο Κρήτης οργανώνει
νέα συγκέντρωση στην Επιθεώρηση Ερ-
γασίας στις 9.15πμ ενάντια στην απόλυ-
ση εργαζόμενης από την εταιρία ΠΑΝ-
ΘΕΟΝ, απαιτεί την επαναπρόσληψή της
και την καταβολή των χρημάτων που της
οφείλονται. 

ΣΜΤ

Σε αποχή από την εργασία τους
προχώρησαν από τις 25 έως τις 27
Μαρτίου οι εργαζόμενοι στην Καθα-
ριότητα του Δήμου Αθηναίων. Η κι-
νητοποίηση είχε μεγάλη συμμετοχή.
Η Ένωση Εργατοϋπαλλήλων, το σω-
ματείο του Δήμου, προειδοποιεί ότι
θα γίνει 24ωρη απεργία αν δεν κα-
ταβληθούν τα χρήματα για τον Φλε-
βάρη όσον αφορά τις νυχτερινές
βάρδιες, τις Κυριακές και τις αργίες. 

Σε συνέντευξή τους στην εφημε-
ρίδα ΕΦ.ΣΥΝ. οι εργαζόμενοι καταγ-
γέλλουν τις τεράστιες ελλείψεις σε
εργατικό δυναμικό, καθώς και τις
συνθήκες δουλειάς που είναι παρα-
πάνω από επικίνδυνες, καθώς δε

διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα ατο-
μικής προστασίας. 

Επιπλέον, υποχρεώνονται να δου-
λεύουν με εξαντλητικούς εντατικούς
ρυθμούς. Μόνο από το 2010 οι νε-
κροί εργαζόμενοι έχουν φτάσει τους
40. Τελευταίο θύμα ήταν ο Θανάσης
Καλογέρης που παρασύρθηκε από
αυτοκίνητο την Τρίτη 22 Μάρτη εν
ώρα εργασίας. Η εξουθένωση των
εργαζόμενων οδηγεί σε παρόμοια
δυστυχήματα. 

Τέλος, κατήγγειλαν επίθεση από τη
Χρυσή Αυγή (με μια ανακοίνωση με
χυδαίο φασιστικό περιεχόμενο) επει-
δή μάζεψαν τα σκουπίδια από τον
Ελαιώνα όπου διαμένουν πρόσφυγες.    

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αποχή από την καθαριότηταΤην Κυριακή 3 Απρίλη ξεκίνησε η

πορεία ενάντια στην ανεργία από
την Πάτρα στην Αθήνα που διοργα-
νώνει ο Δήμος Πατρέων με κεντρικό
σύνθημα «Δουλειά για όλους, δου-
λειά με δικαιώματα». Η πορεία ανα-
μένεται να φτάσει στην Αθήνα την
Κυριακή 10 Απρίλη, όπου στην πλα-
τεία Συντάγματος θα υπάρχει συγ-
κέντρωση και συναυλία στις 6μμ. 

Στην πορεία επικεφαλής είναι η
δημοτική αρχή με τον Δήμαρχο Κώ-
στα Πελετίδη, ενώ συμμετέχουν σω-
ματεία, αθλητικοί και κοινωνικοί φο-
ρείς. Γίνονται στάσεις κάθε 6-7 χι-
λιόμετρα όπου οργανώνονται επιτό-
πιες εκδηλώσεις σε συνεργασία με
σωματεία και φορείς. Οι συμμετέ-
χοντες θα διαμένουν κάθε βράδυ σε

δημοτικά γήπεδα ή άλλες αίθουσες. 
Την Κυριακή 3/4 η πορεία έφτασε

στο Αίγιο όπου πραγματοποιήθηκε
εκδήλωση ενάντια στην ανεργία με
ομιλίες από τη δημοτική αρχή του
Αιγίου, από το Σύλλογο Γυναικών

Αιγίου, από τη Β’ ΕΛΜΕ Αχαΐας,
από το Συνδικάτο Οικοδόμων Αιγί-
ου και από το Σωματείο εργαζόμε-
νων του τοπικού Δήμου. Τη Δευτέ-
ρα 4/4 οι συμμετέχοντες στην πο-
ρεία διανυκτέρευσαν στην Ακράτα.  

Μ
ετά από 6 χρόνια συνεχούς
και αδιάλειπτης εφαρμογής
των μνημονίων μπορεί βάσι-

μα να ισχυριστεί κάποιος ότι δεν
υπάρχει πλέον ούτε μία επιχείρηση
που να μην ενέδωσε στο πειρασμό
να δοκιμάσει κάθε πιάτο που σερβί-
ρισαν στο μπουφέ της αισχροκέρ-
δειας και της απάνθρωπης εκμετάλ-
λευσης οι εθελόδουλες ελληνικές
κυβερνήσεις ουδεμιάς εξαιρουμένης
κατ’ εντολή των δανειστών, της τρόι-
κα, του κουαρτέτου και των λοιπών
ληστών. 

Τελευταία, πολύ ψηλά σε αυτή τη
λίστα των ακόρεστων συνδαιτυμό-
νων επιχειρεί να πλασαριστεί η πο-
λυεθνική TUPPERWARE που διατη-
ρεί μια μεγάλη (250 απασχολούμε-
νοι) μονάδα παραγωγής πλαστικών
οικιακής χρήσεως στη Θήβα και με-
τρά 50 συνεχή χρόνια παρουσίας

στην Ελλάδα (στη συντριπτική πλει-
οψηφία τους κερδοφόρα). Όπως
μάθαμε από καλά πληροφορημένες
πηγές η διεύθυνση του εργοστασίου
προετοιμάζεται μεθοδικά σε στενό
κύκλο διευθυντικών στελεχών και
σιωπηρά για την ώρα να αντιμετωπί-
σει μια περιοδική (στο μεσοπρόθε-
σμο κύκλο δραστηριότητας, 1-3
χρόνια) πλην όμως παροδική, μεί-
ωση της παραγωγικής δραστηριότη-
τας με τον επωφελέστερο γι’ αυτήν
τρόπο.  Μια σχεδιασμένη μείωση κα-
τά 30-35% περίπου των μηχανοω-
ρών τους επόμενους δύο τρεις μή-
νες που θα της επιτρέψει να απαλ-
λαγεί από τους παλιούς, ακριβούς
και εν μέρει κορεσμένους εργάτες
και υπαλλήλους και που, όταν με το

καλό η δραστηριότητα επανέλθει
στα όρια του πλάνου παραγωγής,
θα τους αντικαταστήσει με νέους,
πάμφθηνους, χωρίς δικαιώματα και
ατσαλάκωτους. 

Με αυτό το όχι και τόσο περίτε-
χνο σχέδιο ετοιμάζονται να μει-
ώσουν το εργασιακό κόστος, να ευ-
θυγραμμιστούν με τις νέες αμοιβές
της εργασίας που ισχύουν στην
αγορά και φυσικά  να απαλλαγούν
από κάθε ενοχλητικό και  «άχρη-
στο» ανθρώπινο ερείπιο που δυσκο-
λεύει  το θεάρεστο παραγωγικό έρ-
γο τους.  Στη συνέχεια θα μπορέσει
με όλη της την άνεση να προχωρή-
σει και σε αναπροσαρμογή μισθών
και ημερομισθίων όσων διατηρή-
σουν την εργασία τους και δεν απο-

λυθούν αμέσως. 
Η εν λόγω εταιρία δεν είναι άμαθη

και πρωτάρα σε τέτοιου είδους τε-
χνικές και μεθοδεύσεις που μεγεθύ-
νουν τη μάζα της απόλυτης και της
σχετικής υπεραξίας. Να σημειωθεί
ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων
12 περίπου ετών άλλαξε σταδιακά η
σύνθεση του εργατικού της δυναμι-
κού, και από μια εταιρία που απα-
σχολούσε τον κόσμο με συμβάσεις
αορίστου χρόνου και ελάχιστες ορι-
σμένου χρόνου που μετά τη παρέ-
λευση του νομίμου διαστήματος με-
τατρέπονταν σε αορίστου, σήμερα
το 1/3 των ημερήσιων απασχολου-
μένων είναι ενοικιαζόμενοι εργάτες
και το 1/4 του δικού της προσωπι-
κού είναι με αενάως επαναλαμβανό-

μενες συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου. Το δυστύχημα είναι ότι η TUP-
PERWARE από εταιρία κόσμημα κά-
ποτε της βιομηχανικής ζώνης και
στόχος απασχόλησης για πολλούς
εργαζόμενους της περιοχής, τείνει
να μετατραπεί κάτω από τις άοκνες
αλήθεια προσπάθειες των τελευταί-
ων διοικήσεων σε μια από τις χειρό-
τερες, αν δεν κατέχει επαξίως κιό-
λας το τίτλο.

Από τη πλευρά μας θέλουμε να
ενημερώσουμε τους εργαζόμενους
να μην τρομοκρατούνται και στη πε-
ρίπτωση που επιχειρήσουν να βά-
λουν σε εφαρμογή αυτά τα σχέδια,
να μην δεχθούν να υπογράψουν κα-
μία καταγγελία σύμβασης και να
ακολουθήσουν το δρόμο της συλλο-
γικής κλιμάκωσης των αγώνων και
τη δικαστική οδό. 

Φίλιππος Ορφανός

Πορεία κατά της ανεργίας

TUPPERWARE Όχι στις απολύσεις

Συνέδριο 
ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Ξεκίνησε την Τρίτη 5 Απρίλη και ολοκλη-
ρώνεται την Τετάρτη 6/4 το συνέδριο της ΓΕ-
ΝΟΠ-ΔΕΗ. Ο Σαράντος Αλεξανδρής, σύνε-
δρος δήλωσε στην ΕΑ: «Το συνέδριο της ΓΕ-
ΝΟΠ γίνεται σε μια κρίσιμη περίοδο για τους
εργαζόμενους και τη χώρα. 

Η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου ετοιμάζεται
να ψηφίσει το αντί-ασφαλιστικό νομοσχέδιο,
ενώ ετοιμάζεται πυρετωδώς και για τις υπόλοι-
πες επιθέσεις στο φορολογικό, για το ξεπούλη-
μα της δημόσιας υπηρεσίας, για τις ομαδικές
απολύσεις. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη επι-
λογή από την αντίσταση και την αντεπίθεση. 

Αντεπίθεση απέναντι στην πολιτική των
μνημονίων, με πάλη για τη διαγραφή του χρέ-
ους, για να τεθεί υπό δημόσιο έλεγχο το τρα-
πεζικό σύστημα. Οι εργαζόμενοι με τα συνδι-
κάτα τους και τη συμβολή της ΓΕΝΟΠ πρέπει
να μπουν εμπόδιο στο ξεπούλημα του ΑΔ-
ΜΗΕ και τη διάλυση της επιχείρησης». 

Η πορεία στη Πάτρα
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Kαταγγελία για πραξικοπηματική διάλυ-
ση της συνέλευσης των δικηγόρων κυκλο-
φορεί η Επιτροπή Αγώνα Δικηγόρων μετά
από τα γεγονότα που συνέβησαν τη Δευ-
τέρα 4/4 στο Σπόρτινγκ. 

Η συνέλευση της Δευτέρας ήταν συνέ-
χεια από τη συνέλευση στις 30/3 όταν είχε
ξεκινήσει η διαδικασία αλλά δεν είχαν ολο-
κληρωθεί οι τοποθετήσεις και δεν είχαν ξε-
κινήσει οι ψηφοφορίες. Η Επιτροπή Αγώνα
έδωσε μάχη να μην διαλυθεί η συνέλευση,
αλλά το προεδρείο με ευθύνη της πλειοψη-
φίας του ΔΣ δεν τους επέτρεψε να παρέμ-
βουν κλείνοντας μέχρι και τα μικρόφωνα. 

Αμέσως, η Επιτροπή Αγώνα κυκλοφόρη-
σε το παρακάτω κείμενο μαζεύοντας υπο-
γραφές: «Καταγγέλουμε την πραξικοπημα-
τική απόφαση διάλυσης της διακοπείσας
επαναληπτικής Γ.Σ. από την προεδρεύου-
σα της Γ.Σ. Αντιπρόεδρου του ΔΣΑ, Ιωάν-
να Καλαντζάκου, με πρωτοβουλία του
Προέδρου του ΔΣΑ και της πλειοψηφίας
του Δ.Σ. Ζητάμε τη σύγκληση νέας Γ.Σ. με
θέμα "Ασφαλιστικό-Φορολογικό-Αποφά-
σεις για τον αγώνα μας». 

Θυμίζουμε ότι η αποχή των δικηγόρων
συνεχίζεται μέχρι και τις 15 Απρίλη. 

Νεκτάριος Δαργάκης

Aπό τις 8 έως τις 10 Απρίλη θα γίνει το
συνέδριο της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπον-

δίας των γιατρών. Το Ενωτικό Κίνημα για
την Ανατροπή, παράταξη της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, θα έχει ισχυρή παρου-
σία, διεκδικώντας να βγει απεργιακό πρό-
γραμμα που να σπάει την αδράνεια της
πλειοψηφίας της Ομοσπονδίας. 

Η Ζαννέτα Λυσικάτου, σύνεδρος με το
Ενωτικό Κίνημα από το νοσοκομείο Αγλαΐα
Κυριακού μας δήλωσε: «Στο προηγούμενο
συνέδριο της ΟΕΝΓΕ είχε καταγραφεί αρι-
στερή στροφή. Η στάση που κράτησε
όμως η προηγούμενη ηγεσία με πρόεδρο
τον Βαρνάβα δεν είναι σύμφωνη με την
πλειοψηφία της βάσης. Ήταν στάση απο-
κλιμάκωσης και σαμποταρίσματος των
αγώνων. 

Έβγαλαν αφίσα με την οποία έλεγαν “με
ανοιχτά νοσοκομεία να σώσουμε το ΕΣΥ”,
πηγαίνοντας ενάντια στις απεργίες. Πή-
ραν, για παράδειγμα, πίσω την απεργία
που είχαν αποφασίσει για τις 2 Δεκέμβρη
του 2015, μια μέρα πριν τη Γενική Απερ-
γία. Στο συνέδριο χρειάζεται να δυναμώ-
σει η παρουσία της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς με περισσότερες έδρες στο Γε-
νικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επι-
τροπή της ΟΕΝΓΕ, καθώς και να εκλέξει
περισσότερους αντιπροσώπους για το
επόμενο συνέδριο της ΑΔΕΔΥ. 

Χρειάζεται να κινηθούμε απεργιακά για
να απαιτήσουμε προσλήψεις, χρηματοδό-
τηση, να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις,
να καταργηθεί η ΕΣΑΝ. Ειδικά, αυτή τη
στιγμή που η ανθρωπιστική κρίση είναι πα-
ρούσα. Τόσο επειδή υπάρχουν πολλοί
άνεργοι, όσο και επειδή έχουμε να στηρί-
ξουμε τους πρόσφυγες».        

Συνέδριο ΟΕΝΓΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Σ
ε 24ωρη απεργία προχωρούν η Ομο-
σπονδία Υπαλλήλων Λιμανιών (ΟΜΥΛΕ)
και η Ένωση Λιμενεργατών την Παρα-

σκευή 8 Απρίλη ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
των Λιμανιών. Συγκέντρωση και πορεία θα
πραγματοποιήσουν στο κέντρο της Αθήνας. 

Στην κοινή τους ανακοίνωση τα σωματεία
των λιμενεργατών αναφέρουν: «Διαδηλώνου-
με ενάντια στις φιέστες και τα πανηγύρια που
οργανώνουν Κυβέρνηση και ΤΑΙΠΕΔ για το ξε-
πούλημα των Λιμανιών, λες και δεν είναι αυτοί,
που άλλα έλεγαν και άλλα διαβεβαίωναν πριν
ένα χρόνο τους εργαζόμενους και τον Πειραϊ-
κό λαό και άλλα πράττουν σήμερα. 

Αιδώς Αργείοι! Εμείς σταθερά διεκδικούμε:

Να μην προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση – πώλη-
ση των Ο.Λ.Π και Ο.Λ.Θ και των Λιμανιών εθνι-
κής σημασίας.

Να ακυρωθούν
Να κατοχυρωθεί ο δημόσιος χαρακτήρας

των Λιμανιών και η αναπτυξιακή προοπτική
τους. Να διασφαλιστεί το θεσμικό πλαίσιο των
εργασιακών σχέσεων και ασφαλιστικών δι-
καιωμάτων των εργαζομένων, όπως ορίζεται
από τον Ν. 2688/99 και Ν. 2932/01, τους Γενι-
κούς Κανονισμούς Προσωπικού και τις ΣΣΕ
και να ακυρωθούν οι μνημονιακοί νόμοι που
φαλκιδεύουν τον θεσμό των ΣΣΕ.

Να στελεχωθούν τα Λιμάνια με προσωπικό

πλήρους και σταθερής απασχόλησης με βάση
τις πραγματικές ανάγκες. Να υπάρξει ένα βιώ-
σιμο ασφαλιστικό σύστημα και συντάξεις αξιο-
πρέπειας. Να δομηθούν θεσμικές και αρμονι-
κές σχέσεις με τις επιλιμένιες πόλεις και να εν-
δυναμωθεί ο κοινωνικός ρόλος των Λιμανιών.

Οι εργαζόμενοι στα Λιμάνια είμαστε απο-
φασισμένοι να δώσουμε σκληρούς απεργια-
κούς αγώνες για να κατοχυρώσουμε τον Δη-
μόσιο Χαρακτήρα των Λιμανιών. Δηλώνουμε
ανυποχώρητοι στην διασφάλιση των εργα-
σιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας,
όπως αυτά έχουν κατακτηθεί από τον Ν.
2688/99, τους Γενικούς Κανονισμούς Προ-
σωπικού και τις ΣΣΕ».

8/4 Απεργία στα λιμάνια

Εκλογές για νέο Διοικητι-
κό Συμβούλιο στο σωματείο
και για αντιπροσώπους στην
Ομοσπονδία του πρώην
ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΟΜΕΔΙ)
γίνονται στις 13 Απρίλη. Για
πρώτη φορά στις εκλογές
συμμετέχει η Συσπείρωση
Αριστερών Εργαζόμενων. 

Η Βάγια Γκούμα μας μίλη-
σε για την μάχη των εκλογών
και για την οργάνωση της
απεργίας στις 7/4. «Στο ψη-
φοδέλτιο συμμετέχουν ανέν-
ταχτοι αριστεροί, πρώην μέ-
λη του ΣΥΡΙΖΑ, σύντροφοι
από τη ΛΑΕ και σύντροφοι
της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Θέλαμε να
δημιουργήσουμε ένα ενιαίο
μέτωπο που να αγωνίζεται
ενάντια στην κυβερνητική πο-
λιτική και τα ξεπουλήματα
του ΣΥΡΙΖΑ, να οργανώνει
την αντίσταση. Υπήρχε κό-
σμος που έλεγε ότι “τίποτα
δεν γίνεται”, υπήρχε ηττοπά-
θεια. Θέλουμε να εκφραστεί
με το κατέβασμα μας ο κό-
σμος που θέλει να αγωνιστεί.
Τη Δευτέρα 4/4 κάναμε πε-
ριοδεία για την απεργία στο
κεντρικό κτίριο του υπουρ-
γείου στη Χαριλάου Τρικού-
πη. Όλος ο κόσμος έχει αγα-
νακτήσει, έλεγαν ότι πρέπει
να κατέβουμε στην απεργία
ενωμένοι, να ξεπεράσουμε
όποιες διαφωνίες έχουμε.
Ένας συνάδελφος μας είπε
“δεν έχουμε άλλο περιθώριο,
ή θα πολεμήσουμε ή θα τα
χάσουμε όλα”. Την Τετάρτη 6
Απρίλη θα κάνουμε νέα εξόρ-
μηση και για τις εκλογές και
για την απεργία».

ΥΠΕΧΩΔΕ
Συσπείρωση
Αριστερών
Εργαζομένων

Ξεκίνησαν οι εκλογές στο Συνδικάτο Επισιτισμού-
Τουρισμού και Ξενοδοχείων στο λεκανοπέδιο της

Αττικής και θα ολοκληρωθούν στις 10 Απρίλη. Για
πρώτη φορά κατεβαίνει στις εκλογές η «Καμαριέρα»,
παράταξη της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, την
οποία στηρίζει και ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημό-
νια. 

H «Καμαριέρα» καλεί σε μαζική συμμετοχή στις
εκλογές και στην ανακοίνωσή της αναφέρει: “Οι
εκλογές του Συνδικάτου Τουρισμού Επισιτισμού γί-
νονται σε μια κρίσιμη περίοδο για τον κλάδο μας αλ-
λά και για όλο το εργατικό κίνημα. Γιατί η μάχη για να
ανατρέψουμε την καθημερινή βαρβαρότητα που μας
επιφυλάσσουν, αφεντικά, ΕΕ και ΔΝΤ είναι μπροστά
μας. Η πρόσφατη απόφαση της ΕΕ για τους πρόσφυ-
γες, με την στήριξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,
αποτελεί μνημείο βαρβαρότητας για τους εκατοντά-
δες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που ξεριζώ-
νονται για να γλυτώσουν τη ζωή τους από την φρίκη
που φέρνουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και η
φτώχεια. Η άλλη όψη αυτής της βαρβαρότητας είναι
οι επιθέσεις ενάντια στους εργαζόμενους. Καμία κυ-
βέρνηση δεν τα κατάφερε να επιβάλλει αυτά που θέ-
λανε οι καπιταλιστές, παρόλα τα χτυπήματα που επέ-
φεραν στην κοινωνική ασφάλιση. Τους σταμάτησε

κάθε φορά ένα δυνατό εργατικό κίνημα που τίναξε
στον αέρα όλες τις επιθέσεις τους. 

Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και τώρα. 
• Προχωρώντας σε απεργιακή κλιμάκωση ΤΩΡΑ με
48ωρη απεργία, για να επιβάλλουμε ότι η κυβέρνη-
ση δεν θα τολμήσει καν να καταθέσει το αντιασφα-
λιστικό έκτρωμα. 
• Δυναμώνοντας το Συνδικάτο, και όχι αποδυναμώ-
νοντάς το όπως επέλεξαν ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ αποχω-
ρώντας από αυτό για να φτιάξουν άλλο «δικό του». 
• Οργανώνοντας επιτροπές βάσης, σε κάθε μεγάλο
χώρο δουλειάς που να ενώνουν και να κινητοποιούν
τους συναδέλφους στις μάχες που έχουμε μπροστά
μας. 

Απέναντι στα ψέματα της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει
άλλη διέξοδος οι εργαζόμενοι προβάλουμε το δικό μας
δρόμο. Και αυτό σημαίνει ότι στην προμετωπίδα των ερ-
γατικών διεκδικήσεων να βάλουμε τη διαγραφή του χρέ-
ους».

Το κεντρικό εκλογικό κέντρο βρίσκεται στα γραφεία
του Συνδικάτου (Γλάδστωνος 3, στοά Φέξη, Ομόνοια,
7ος όροφος ) και θα είναι ανοιχτό από τις 11πμ έως
7μμ. Κάλπες θα στηθούν στα παραρτήματα του σωμα-
τείου, καθώς και σε μεγάλα ξενοδοχεία. Δείτε όλα τα
εκλογικά κέντρα στο σάιτ του σωματείου: hwu.gr/.  

EΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ Ψήφο στην “Καμαριέρα”

Έξω το
Κουαρτέτο

“Κατάργηση όλων των
μνημόνιων – Διαγραφή
του χρέους” έγραφε το
κεντρικό πανό της ΑΔΕ-
ΔΥ στην κινητοποίηση
της Δευτέρας 4/4 ενάν-
τια στο Κουαρτέτο
(πρώην Τρόικα)  που
έγινε έξω από το Χίλτον.
Eκατοντάδες βρέθηκαν
έξω από το αστυνομο-
κρατούμενο Χίλτον που
ήταν περικυκλωμένο
από 16 κλούβες των
ΜΑΤ, πάνω από 50 μη-
χανές της ΔΙΑΣ και
ασφαλίτες.
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Μεγάλο αντιπολεμικό-αντιρατσι-
στικό συλλαλητήριο οργανώνεται
από σωματεία, οργανώσεις και συλ-
λογικότητες στη Σούδα στις 10
Απρίλη. Το κάλεσμα είναι στις 12 το
μεσημέρι στην Πλατεία Αγοράς στα
Χανιά και θα ακολουθήσει πορεία
στις 2μμ στη βάση της Σούδας. 

Αιτήματα της κινητοποίησης εί-
ναι: Να κλείσει η βάση της Σούδας,
να σταματήσουν τον πόλεμο, αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες, ανοιχτά
σύνορα για πρόσφυγες και μετα-
νάστες, όχι στην Ευρώπη Φρούριο,
έξω ΕΕ και ΝΑΤΟ, να φύγει ο να-
τοϊκός στόλος από το Αιγαίο. Για
την οργάνωση της κινητοποίησης,
ανοιχτή σύσκεψη κάλεσαν στα Χα-
νιά οι φοιτητές του Πολυτεχνείου
και η ΕΛΜΕ στην οποία συμμετεί-
χαν εκπαιδευτικοί από το Σύλλογο
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ερ-
γαζόμενοι από το νοσοκομείο, η
ΚΕΕΡΦΑ, το Στέκι Μεταναστών και
τη Λαϊκή Αντίσταση- ΑΑΣ.

«Την ώρα που ΕΕ και η κυβέρνη-
ση καλούν το ΝΑΤΟ να συνδράμει
την Φρόντεξ στο κυνήγι των προ-
σφύγων, δεν μπορούμε παρά να εί-
μαστε στο πλευρό των προσφύγων
απαιτώντας να ανοίξουν τα σύνορα
και να κλείσει η βάση της Σούδας»
δήλωσε στην εργατική αλληλεγγύη
ο Σεραφείμ Ρίζος, δημοτικός σύμ-
βουλος με την Ανταρσία στα Χανιά.
«Η παραχώρηση του πρώην Θερα-
πευτήριου Ψυχικών Παθήσεων στο
Δήμο Χανίων για να φιλοξενήσει τα
ασυνόδευτα προσφυγόπουλα θα
πρέπει να γίνει η αρχή για να απαι-
τήσουμε πραγματικές δομές φιλο-
ξενίας με πλήρη χρηματοδότηση
για όλους τους πρόσφυγες και
τους μετανάστες. Αντί τα χρήματα
να πηγαίνουν στη Φρόντεξ και το
λιμενικό για να καταστείλουν τους
πρόσφυγες να πηγαίνουν σε προσ-
λήψεις προσωπικού για τις δόμες,
τους δήμους, τα νοσοκομεία».

ΧΑΝΙΑ

10 Aπρίλη 
στη Σούδα

Η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης καλεί σωματεία, συλ-
λογικότητες και φορείς σε πλατιά σύσκε-
ψη, στο Εργατικό Κέντρο της πόλης την

Δευτέρα 11 Απρίλη στις 8μμ.

«Στη συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ στην πόλη συζητήσαμε την ανάγκη να
πάρουμε άμεσα  πρωτοβουλία ενάντια στις απελάσεις και στα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης προσφύγων σαν το επόμενο βήμα μετά την κινη-
τοποίηση στις 19 Μάρτη» μας είπε ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, εκπαιδευτικός.
«Την προηγούμενη Πέμπτη 31 Μάρτη στην πόλη οργανώθηκε συγκέν-
τρωση και διαδήλωση με κεντρικά συνθήματα «να σταματήσει ο πόλε-
μος και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις» και «αλληλεγγύη σε πρόσφυγες
και μετανάστες» που διοργάνωθηκε από την Πρωτοβουλία Αγώνα και
Αλληλεγγύης σε Πρόσφυγες και Μετανάστες, τη Λαϊκή Αντίσταση, την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ και τη ΛΑΕ. Σαν ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχαμε τονίζοντας από την
πλευρά μας τη σημασία των αιτημάτων να πέσει ο φράχτης, να ανοί-
ξουν τα σύνορα, να ακυρωθεί η συμφωνία ΕΕ-κυβέρνησης-Τουρκίας». 

Μεγάλη εκδήλωση –συναυλία με θέμα
«ανοιχτά σύνορα αλληλεγγύης» στους

πρόσφυγες διοργανώνεται στη Ζάκυνθο την Τετάρτη 6 Απρίλη στις 8μμ
στην Αίθουσα Μουσικού Σχολείου με την υποστήριξη σχεδόν όλων των
Σωματείων, Κινήσεων και Φορέων της Ζακύνθου. Διοργανωτές της μεγά-
λης εκδήλωσης είναι η ΕΡΤ Ζακύνθου και η Πολιτιστική Αθλητική Λέσχη
Ζακύνθου «Γέρανος». 

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστη-
μιακός και ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος, ενώ στη συναυλία θα
συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Βαγγέλης Γερμανός, Βασίλης Λέκκας, Πα-
ναγιώτης Μάργαρης, Ερωφίλη, Αργυρώ Καπαρού, Διονύσης Γιατράς,
«Ιόνιο Κύμα». Αντί εισιτηρίου θα γίνεται συγκέντρωση ειδών. 

«Η πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης ξεκίνησε από
την ΕΡΤ Ζακύνθου και ανταποκρίθηκαν το σύνολο σχεδόν των σωματείων και
των φορέων της πόλης μας» είπε ο Πέτρος Πομώνης εργαζόμενος στην ΕΡΤ
από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ που στηρίζει τη συναυλία. 

ΞΑΝΘΗ ΖΑΚΥΝΘΟΣ

Δ
ιαμαρτυρία με τη συμμετοχή
δεκάδων εθελοντών και αλλη-
λέγγυων οργανώθηκε το πρωί

της Δευτέρας 4ης Απριλίου στο λι-
μάνι της Μυτιλήνης ενάντια στην
«επίσημη πρεμιέρα» της αθλιότητας
των απελάσεων μεταναστών και
προσφύγων με φέρυ μπόουτ πίσω
στην Τουρκία. 

Κρατώντας πανό και πλακάτ στα
χέρια οι διαδηλωτές έστειλαν το μή-
νυμα της αλληλεγγύης σε όλο τον
κόσμο: Σταματήστε τις απελάσεις,
Κανένας μετανάστης δεν είναι πα-
ράνομος, ντροπή στην ΕΕ, Σταμα-
τήστε τη βρώμικη συμφωνία, Φέρι
μπόουτ για ασφαλή διέλευση και
όχι για απελάσεις, Σώστε το ΠΙΚΠΑ,
Κρατείστε ζωντανή την αλληλεγγύη
των ανοιχτών χώρων φιλοξενίας.

Για να αποφύγουν την κατα-
κραυγή και τις αντιδράσεις οι αν-
θρωποφύλακες της ΕΕ και της κυ-
βέρνησης Τσίπρα-Καμένου, ενώ εί-
χαν ανακοινώσει ότι οι απελάσεις
θα γίνονταν στις 10πμ, τελικά τις
ξεκίνησαν στις 6πμ. Λες και το μι-
σοσκόταδο θα κατάφερνε να κρύ-
ψει τις εικόνες της ντροπής με

τους μετανάστες και τους πρόσφυ-
γες να μεταφέρονται σαν εγκλημα-
τίες, φρουρούμενοι ένας προς ένα
από εκατοντάδες ακριβοπληρωμέ-
νους μπάτσους της Φρόντεξ που
φορούσαν μάσκες. 

Χίος
Τα ξημερώματα της ίδιας μέρας

απελάθηκαν πρόσφυγες και μετα-
νάστες από το λιμάνι της Χίου. Είχε
προηγηθεί την Πέμπτη 31 Μαρτίου
η οργισμένη διαδήλωση των προ-
σφύγων που βρίσκονται στο ho-
tspot στη ΒΙΑΛ όταν φωνάζοντας
freedom-freedom έσπασαν το λου-
κέτο και ενώθηκαν με τους διαδη-
λωτές από τη Χιακή Συμπολιτεία
που πραγματοποιούσαν διαμαρτυ-
ρία. Πάνω από 1700 άτομα είναι
κρατούμενοι στην χωρητικότητας
1000 ατόμων ΒΙΑΛ σε ένα χώρο
που η πινακίδα του αναγράφει ει-
ρωνικά «Κέντρο Καταγραφής».
Στρατόπεδα και πινακίδες, μια πα-
λιά «ευρωπαϊκή» παράδοση…  

Στη Λέσβο κάλεσμα στη διαμαρ-
τυρία στο λιμάνι είχε απευθύνει το
ΠΙΚΠΑ Solidarity Lesvos Camp ενώ
σε ανακοίνωσή της η ΚΕΕΡΦΑ Λέ-
σβου κάλεσε όλους να στηρίξουν

«τις κινητοποιήσεις κατά των μαζι-
κών απελάσεων-ντροπή τη Δευτέ-
ρα 4 Απρίλη στη Μυτιλήνη». Όπως
τονίζεται στην ανακοίνωσή της: 

«Ναύλωσαν αμέσως καράβια για
να στείλουνε πίσω εκατοντάδες
πρόσφυγες, όταν είχαν αρνηθεί να
ναυλώσουν καράβια για να μεταφέ-
ρουν από την Τουρκία προς την Ελ-
λάδα και να γλιτώσουν από τον πνιγ-
μό πάνω από 1300 άνθρωποι από το
2015 μέχρι σήμερα. Είναι σκανδα-
λώδης η μετατροπή της Μυτιλήνης
σε Γκουαντάναμο. 

Η στρατιωτικοποίηση έχει ξεπερά-
σει κάθε όριο. Χαιρετίζουμε τις κινη-
τοποιήσεις των προσφύγων στην
Χίο και απαιτούμε την άμεση μετα-
φορά τους στον Πειραιά. Να σταμα-
τήσει ο ρατσιστικός αποκλεισμός
τους. Καλούμε το Εργατικό Κέντρο,
το παράρτημα της ΑΔΕΔΥ, τα σωμα-
τεία να κλιμακώσουν άμεσα την
δράση με πανεργατική απεργία στις
7 Απρίλη για να μπλοκάρουμε τα
ρατσιστικά μέτρα και τα μέτρα-σφα-
γείο του ασφαλιστικού».

«Όλα τα σωματεία πρέπει να
απαιτήσουν άμεσα να σταματή-
σουν οι απελάσεις, να φύγει η
Φρόντεξ, να σταματήσει η ελληνική

κυβέρνηση τις προ-
σπάθειες τρομοκράτη-
σης και κατάργησης
του κινήματος αλλη-
λεγγύης» δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη
η Σοφία Γεωργοκώστα
από την ΚΕΕΡΦΑ Λέ-
σβου. «Στην απεργία
στις 7 Απρίλη 11πμ
στα Κεντρικά Λύκεια,
εργαζόμενοι, αλληλέγ-
γυοι, εθελοντές και
πρόσφυγες να διαδη-
λώσουμε μαζί ενάντια
στα μνημόνια λιτότη-
τας και ρατσισμού της
ΕΕ και της κυβέρνη-

σης».
• Εκδήλωση οργανώνεται στο

ΠΙΚΠΑ το Σάββατο 9 Απρίλη: «Η
συλλογικότητα Αλληλεγγύης Λέ-
σβου σας προσκαλεί στην εκδήλω-
ση - παρουσίαση και απολογισμό
των δράσεων της και συζήτηση για
το παρόν και μέλλον των ανοιχτών
δομών φιλοξενίας, έτσι όπως δια-
μορφώνεται μετά τη συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας, που θα πραγματοποιηθεί-
το Σάββατο 9 Απριλίου 2016, ώρα
5 μ.μ. στο χώρο των πρώην κατα-
σκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ, Νεάπολη
Μυτιλήνης. Η εκδήλωση θα κλείσει
με μουσικοθεατρικά δρώμενα».
• Σε ανακοίνωσή του στο διαδί-

κτυο, ο Πλάτανος  Refugee Solidari-
ty Lesvos που εδώ και μήνες υποδέ-
χεται τους πρόσφυγες στη Σκάλα
Συκαμιάς τονίζει ανάμεσα σε άλλα:
«Από πλευράς μας, δηλώνουμε σε
όλους τους τόνους πως δεν πρόκει-
ται να αφήσουμε κανένα πρόσφυ-
γα-μετανάστη αβοήθητο και χωρίς
τη βασική υποστήριξη της πρώτης
γραμμής, γνωρίζοντας από πρώτο
χέρι τι σημαίνει η "φιλοξενία" στα
χέρια της αστυνομίας, της Frontex
και των κέντρων κράτησης».

Γιώργος Πίττας

Άσυλο και στέγη
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Συνέλευση της ΚΕΕΡΦΑ
πραγματοποιήθηκε στη Θεσ-
σαλονίκη την Παρασκευή 1η
Απρίλη με θέμα μια πρώτη
αποτίμηση της 19 Μάρτη,
την οργάνωση της αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες και
τη συνέχεια της δράσης.

Τη συνέλευση άνοιξαν η
Ελεάννα Ιωαννίδου, δημοτι-
κή σύμβουλος Θεσσαλονί-
κης και ο Κώστας Τορπουζί-
δης, δικηγόρος και ακολού-
θησε πλούσια συζήτηση. Το
λόγο πήρε και αντιπροσω-
πεία οκτώ προσφύγων που
ήρθαν από τα Διαβατά για
τη συνέλευση. Οι πρόσφυ-
γες αναφέρθηκαν εκτενώς
στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν στα Διαβατά,
περίθαλψη, συνθήκες υγιει-
νής, έλλειψης οποιασδήπο-
τε εκπαίδευσης για τα παι-
διά. 

Συνεχίζουν

Οι ίδιοι δήλωσαν διατεθει-
μένοι να συνεχίσουν τις κι-
νητοποιήσεις θυμίζοντας τη
διαμαρτυρία που οργάνω-
σαν, λίγες μέρες μετά τις
19Μ, κατεβαίνοντας με πο-
ρεία και μένοντας στην πλα-
τεία Αριστοτέλους. Σαν άμε-
σο βήμα προτάθηκε η συμ-
μετοχή στην απεργιακή δια-
δήλωση της ΑΔΕΔΥ στις 7
Απρίλη. Αποφασίστηκε επί-
σης η οργάνωση μεγάλης
εκδήλωσης της ΚΕΕΡΦΑ
στην πόλη το αμέσως επό-
μενο διάστημα.

«Να παλέψουμε όλοι μαζί,
συνδικάτα, πρόσφυγες, κί-
νημα αλληλεγγύης για να
ακυρώσουμε στην πράξη τη
ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας, αυτό είναι το μή-
νυμα που πρέπει να στεί-
λουμε στην κυβέρνηση και
στην ΕΕ» τόνισε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη ο Κώστας
Τορπουζίδης. «Ζητάμε να
μεταφέρουν τους πρόσφυ-
γες σε αξιοπρεπείς χώρους
και όχι σε στρατόπεδα,
υπάρχουν τέτοιοι χώροι,
όπως το παλιό 424ο νοσο-
κομείο που σήμερα είναι
άδειο και άλλοι». 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Συνέλευση 
ΚΕΕΡΦΑ

Σύσκεψη σωματείων, συλλογικοτή-
των, κινήσεων και φορέων (ανάμεσά
τους εργαζόμενοι από το δήμο Ελλη-
νικού, το Ασκληπιείο Βούλας, η Κου-
ζίνα Άλλος Άνθρωπος κ.α) θα γίνει
με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ την
Κυριακή 10 Απρίλη στις 12 το μεση-
μέρι στο ΚΑΠΗ Ελληνικού (Χρυ-
σάνθου Τραπεζούντος 8, στην πλα-
τεία Σουρμένων). 
Στόχος η ανάληψη πρωτοβουλίας
για το προσφυγικό ενάντια στα κλει-
στά στρατόπεδα, η οργάνωση της
αλληλεγγύης και η απαίτηση από
κυβέρνηση και δημοτική αρχή για
αξιοπρεπή φιλοξενία των προσφύ-
γων (σε στέγαση, σίτιση, υποδομές,
περίθαλψη) με την ανάλογη επαρκή
χρηματοδότηση.

Σύσκεψη 
στο Ελληνικό

«Σ
τις 10 Μαρτίου θα γίνει
στο Ελληνικό με πρωτο-
βουλία της ΚΕΕΡΦΑ, συ-

νάντηση φορέων και συλλογικοτήτων
για το προσφυγικό - μεταναστευτικό. 

Νομίζω ότι η πρωτοβουλία αυτή
μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε η αλλη-
λεγγύη από την μεγάλη πλειοψηφία
των πολιτων, που συνυπάρχει με την
ανησυχία για το πως θα εξελιχθεί το
όλο ζήτημα, να οργανωθεί και να εκ-
φραστεί με πιο μαζικό τρόπο, ολό-
πλευρα και πιο αποτελεσματικά. 

Μαζί με τον αγώνα που πρέπει να
κάνουμε για να αποκτήσουν αυτοί οι
άνθρωποι τη δυνατότητα να μετακι-
νηθούν με δικαιώματα που κατοχυ-
ρώνουν οι διεθνείς συνθήκες, σε μια
Ευρώπη χωρίς φράχτες και κλειστά
σύνορα, είναι σημαντικό μέσα από
αυτή ή ανάλογες πρωτοβουλίες να
δημιουργηθούν συγκεκριμένες δρά-
σεις που θα απαντούν στις ανάγκες
των προσφύγων - μεταναστών όχι
μόνο για τη σίτιση και το ρουχισμό,
αλλά και για καλύτερες συνθήκες
στέγασης, σε πολλούς, μικρότερους,
αξιοπρεπείς, ανοιχτούς χώρους φι-
λοξενίας. 

Να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα
της σταθερής και επαρκούς ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλψης. Αλλά
και το πρόβλημα της εκπαίδευσης
των παιδιών που θα μείνουν για με-
γάλο χρονικό διάστημα στη χώρα
μας. Γιατί όχι και η ανάγκη για πολιτι-
στική έκφραση και ψυχαγωγία.

Έχει σημασία οι  τοπικές κοινωνίες
να μην περιορίζονται σε διαπιστώ-
σεις ή διακηρύξεις, αλλά να παίρ-
νουν πρωτοβουλίες που θα ανοίγουν
δρόμο, που θα δίνουν θετικά παρα-
δείγματα, και ταυτόχρονα θα ασκούν
πίεση στην τοπική αυτοδιοίκηση αλ-
λά και στην κεντρική κυβέρνηση για
να αναλάβουν τις ευθύνες τους».

Xρήστος Κορτζίδης, 
δημοτικός σύμβουλος στο δήμο 

Ελληνικού-Αργυρούπολης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
κατά του ρατσισμού, το Συμβούλιο
Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αγ.
Δημητρίου, διοργανώνει εκδήλωση με
θέμα το προσφυγικό ζήτημα, στο Δη-
μοτικό Θέατρο "Μελίνα Μερκούρη",
την Τετάρτη 6 Απριλίου 2016, ώρα
19:00.

Oμιλητές θα είναι η Φραγκίσκα Με-
γαλούδη - Δημοσιογράφος και ακτιβί-
στρια και ο Μάριος Λώλος – Φωτορε-
πόρτερ που θα μιλήσει για αυτά που
εχει δει όλους αυτούς τους μήνες στη
Μυτιλήνη και την Ειδομένη. Θα γίνει
προβολή του ντοκιμαντέρ "Περιμένον-
τας τους βαρβάρους" ενώ στο φουα-
γιέ θα φιλοξενούνται φωτογραφίες
του Μ. Λώλου από τη Μυτιλήνη οι
οποίες συνοδεύονται από κείμενα των
μαθητών του 20ου Δημοτικού σχολεί-
ου, και από την Ειδομένη.

Συνάντηση των αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλης και πε-
ριφέρειας Αττικής έγινε την Τετάρτη 30 Μαρτίου για το προ-
σφυγικό με τη συμμετοχή 17 κινήσεων.  Στη συνάντηση έγινε
ενημέρωση για τις αντιπολεμικές, αντιρατσιστικές, αντιφασι-
στικές, και πρωτοβουλίες αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες
που ήδη έχουν παρθεί και ετοιμάζονται το επόμενο διάστημα
στις γειτονιές.

Ανάμεσα σε άλλα αποφασίστηκε να κυκλοφορήσει κοινή
ανακοίνωση και αφίσα των κινήσεων με αιχμές την αντίθεση
στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, τη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-κυ-
βέρνησης-Τουρκίας, να ανοίξουν τα σύνορα για τους πρό-
σφυγες και τους μετανάστες. Επίσης να γίνει η προσπάθεια
να εκφραστούν σε κάθε γειτονιά διεκδικητικές πρωτοβουλίες
προς την κυβέρνηση, την περιφέρεια και τους δήμους για
ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας μέσα στον οικιστικό ιστό της
πόλης (πχ κλειστα νοσοκομεια και ξενοδοχεία), για  μετακί-
νηση (δωρεάν) και γενικά τις υποδομές προς τους πρόσφυ-
γες/μετανάστες. Να υπάρξει πίεση σε όλα τα δημοτικά συμ-
βούλια για εξεύρεση χώρων στις γειτονιές, για σίτιση, στέγα-
ση, με αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση, χωρίς παρου-
σία ΜΚΟ. 

Δημοτικές κινήσειςΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αυτή η συμφωνία θα μείνει στα χαρτιά-κάτω τα

μέτρα τα ρατσιστικά, Το ΝΑΤΟ κλείστε-τα σύνορα

ανοίξτε, Φρόντεξ σημαίνει πρόσφυγες πνιγμένοι,

Δουλεύουμε μαζί, παλεύουμε μαζί, ντόπιοι μετανά-

στες τσακίστε τους ναζί!

Με αυτά τα συνθήματα διαδήλωσαν το Σάββατο 2

Απρίλη ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-κυβέρνησης-Τουρ-

κίας αντιρατσιστές-τριες από τις γειτονιές της Νέας

Σμύρνης και του Νέου Κόσμου έχοντας συμβολικά

στην κορυφή της πορείας ένα συρμάτινο φράχτη με

γραμμένα πάνω του συνθήματα. To κάλεσμα απηύ-

θυναν  η Ε’�ΕΛΜΕ και η ΕΛΜΕ Καλλιθέας-Μοσχάτου-

Ν. Σμύρνης, ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε Ν.
Σμύρνης, η Εργατική Λέσχη Νέας Σμύρνης, η ΚΕΕΡ-
ΦΑ Ν.Σμύρνης και Κουκακίου-Ν.Κόσμου, η Λέσχη
Αλληλεγγύης Ν. Κόσμου, Λαϊκές συνελεύσεις από
τις γειτονιές και άλλες συλλογικότητες.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε το πρωί με μοίρασμα
της ανακοίνωσης στην πλατεία Νέας Σμύρνης όπου
στήθηκε μικροφωνική που έπαιζε τραγούδια για την
ξενιτιά και ενάντια στο ρατσισμό. Στη συνέχεια ακο-
λούθησε πορεία που διέσχισε τις γειτονιές της Νέας
Σμύρνης με κατεύθυνση το Νέο Κόσμο, όπου αφού
πέρασε από τις εργατικές κατοικίες κατέληξε στην
Λαϊκή Αγορά.

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ - ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ Πορεία

Αντιρατσιστική διαδήλωση στη Ν. Σμύρνη το Σάββατο 2/4

- ΟΧΙ απελάσεις



Νο 1218, 6 Απρίλη 2016

Άσυλο και στέγη - Όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης
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Μ
ε ψέματα, πιέσεις και εκβιασμούς προσπαθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
ΑΝΕΛ να προχωρήσει στην εκκένωση της Ειδομένης και του Πει-
ραιά. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του συντονιστικού οργάνου για

το προσφυγικό Γιώργος Κυρίτσης «Ο Πειραιάς θα αρχίσει να αδειάζει εντα-
τικά από το τέλος της εβδομάδας». 

Την περασμένη εβδομάδα κείμενο της κυβέρνησης μοιράστηκε στους πρό-
σφυγες που βρίσκονται στο Λιμάνι του Πειραιά. Το κείμενο είναι μνημείο κο-
ροϊδίας και εκβιασμών. Συγκεκριμένα επί λέξη αναφέρει: «Η Ελληνική Πολιτεία
θα σας παράσχει τη δυνατότητα διαμονής σας σε προσωρινούς χώρους φιλο-
ξενίας –κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, καταυλισμούς και άλλες εγκαταστάσεις –
σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στους χώρους αυτούς και μόνο θα έχετε τη
δυνατότητα να καταγραφείτε και να ενημερωθείτε από τις Ελληνικές Αρχές
προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, όσον αφορά την αίτηση ασύλου
στην Ελλάδα και τη δυνατότητα για όσους πληρούν τους όρους ένταξης στο
πρόγραμμα μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα της ΕΕ καθώς και ενημέρωσης
για τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης με άλλα μέλη της οικογένειάς
σας σε χώρες της ΕΕ». 

Άθλιες συνθήκες

Ωστόσο, όσοι λιγοστοί πρόσφυγες δέχτηκαν να μεταφέρθηκαν από τον
Πειραιά στα στρατόπεδα του Κατσικά στα Γιάννενα, στο Κουτσόχερο Λάρι-
σας ή στη Μαλακάσα, αρνήθηκαν να κατέβουν από τα πούλμαν μόλις αντίκρι-
σαν τα στρατόπεδα γεμάτα σκηνές και φρουρούς και ενημερώθηκαν για τις
άθλιες συνθήκες διαβίωσης από τους πρόσφυγες που βρίσκονταν ήδη εκεί.   

Στο Κουτσόχερο σύμφωνα με καταγγελίες των αλληλέγγυων εκατοντάδες
παιδιά είναι αναγκασμένα να ζουν μέσα σε σκορπιούς και φίδια. Στη Μαλακά-
σα σύμφωνα με την Ομάδα Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες: 

«Σ’�ένα τεράστιο χωράφι, με ελάχιστα μικρά κτίσματα που χρησιμοποιούν-
ται σαν αποθήκες, προσπαθούν να ζήσουν γυναίκες, παιδιά, βρέφη, έγκυες,
άντρες, έφηβοι. Κοιμούνται κατάχαμα σε sleeping bags και κουβέρτες, μέσα
σε σκηνές των 10 ατόμων, χωρίς θέρμανση στον πιο κρύο τόπο της Αττικής
κι όταν βρέχει βρίσκονται μέσα σε λίμνες. Τον χώρο διαχειρίζεται ο στρατός
και τα παιδάκια έχουν την ευχαρίστηση(!) να παίζουν δίπλα σε φαντάρους
που πάνε πάνω – κάτω με πολυβόλα στα χέρια. Κάθε μέρα ή καλύτερα κάθε
ώρα ισχύει κάτι άλλο, εμποδίζουν πολίτες να προσφέρουν τη βοήθειά τους
υλική ή πνευματική, φέρνουν προβλήματα μέχρι και στην είσοδο του φορτη-
γού του Δήμου Ωρωπού, αρνούνται να δεχτούν ρουχισμό κ.α είδη με το πρό-
σχημα ότι έχουμε πολλά, ενώ η αποθήκη είναι σχεδόν άδεια κλπ κλπ. 

Απαγόρευσαν μαίες

Το χειρότερο όμως είναι, ότι ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι τόσες μέρες δεν
ήρθε γυναίκα γυναικολόγος να εξετάσει τις πάνω από 50 έγκυες ή άλλες γυ-
ναίκες, όταν τη Τετάρτη 30/3 εθελοντικά προσφέρθηκαν 2 μαίες να εξετάσουν
όσες γυναίκες ήθελαν -και παρ� όλο που ο συντονιστής γιατρός του στρατο-
πέδου συμφώνησε- το απαγόρευσε ο Διοικητής(?) λέγοντας πως χρειάζεται
εντολή ΓΕΕΘΑ!!!! Συνεχίζοντας, καταγγέλλουμε την απαγόρευση εισόδου σε
δικηγόρους από το “Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες” που ήρθε την
Πέμπτη 31/3 μετά από πρόσκληση της Ομάδας Αλληλεγγύης και σκοπός της
επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για θέματα ασύλου, νέα συμφωνία κλπ». 

Στο παλιό στρατιωτικό αεροδρόμιο στον Κατσικά, όπως καταγγέλλουν οι
πρόσφυγες δεν υπάρχει ζεστό νερό, θέρμανση και στρώματα σε πολλές
σκηνές, όπου κοιμούνται πάνω στις πέτρες. 

Την περασμένη παρασκευή 1η Απρίλη, πρόσφυγες που έμεναν στο στρα-
τόπεδο της ΒΙΑΛ στη Χίο, έκαναν διαδήλωση αρνούμενοι να ζουν υπό κρά-
τηση, πήραν όλα τους τα υπάρχοντα, άνοιξαν την πόρτα και εγκατέλειψαν
το χώρο και κατευθύνθηκαν στο Λιμάνι της Χίου. Διανυκτέρευσαν εκεί περι-
μένοντας το πλοίο για τον Πειραιά το οποίο κατόπιν κυβερνητικής εντολής
κατέπλευσε σε άλλο λιμάνι.  

Το εργατικό κίνημα και το κίνημα αλληλεγγυης χρειάζεται να σταθούν
στο πλευρό των προσφύγων. Να απαιτήσουν ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας
για τους πρόσφυγες, όχι σε φυλακίσεις σε στρατόπεδα συγκέντρωσης -βα-
σανιστήρια όχι στις απελάσεις. Ήδη η Παμπειραϊκή πρωτοβουλία Αλληλεγ-
γυης έχει αρνηθεί να παίξει το ρόλο του λαγού όπως επιδιώκει η κυβέρνη-
ση και να πείσει τους πρόσφυγες να εγκαταλείψουν το λιμάνι, ενώ σωμα-
τεία του Πειραιά σε συνεργασία με την ΚΕΕΡΦΑ οργανώνουν πρωτοβου-
λίες για την εξεύρεση ανοιχτών χώρων φιλοξενίας.

Kατερίνα Θωίδου 

Μ
ε τη συμμετοχή σωματείων
και εργαζομένων από τον
Πειραιά έγινε την Παρα-

σκευή 1η Απρίλη στο Εργατικό Κέν-
τρο Πειραιά, σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ
για το προσφυγικό. Συμμετείχαν η
ΠΕΝΕΝ, η Β' ΕΛΜΕ Πειραιά, εκπαι-
δευτικοί από το Σύλλογο Δασκάλων
“Πρόοδος”, από το σωματείο Εμπο-
ροϋπαλλήλων Πειραιά, από το Νο-
σοκομείο Γεννηματάς, από τους Λι-
θογράφους, την Επιτροπή Κεφαλαι-
αγοράς καθώς και οι Δημοτικές Κι-
νήσεις “Ανταρσία στην Κοκκινιά” και
“Ανταρσία στο Λιμάνι”. 

Στη συκέψη αποφασιστηκαν μία
σειρά κοινές πρωτοβουλίες με στό-
χο σωματεία, αντιρατσιστικές κινή-
σεις και αλληλέγγυοι να εμποδίσουν
κάθε απόπειρα της κυβέρνησης για
αναγκαστική εκκένωση του Λιμανιού
και να διεκδικήσουν ανθρώπινες δο-
μές φιλοξενίας για τους πρόσφυγες. 

Αποφασίστηκαν το επόμενο διά-
στημα να γίνουν: ενημερωτικές
εξορμήσεις σε εργατικούς χώρους
και γειτονιές της πόλης του Πειραιά
καθώς και παρεμβάσεις στα Δημοτι-
κά Συμβούλια όλων των Δήμων του
Πειραιά (την Τρίτη 5/4 το βράδυ εί-
χε προγραμματιστεί παρεμβαση στο
Δημοτικό Συμβούλιο Νίκαιας-Ρέν-
τη). 

Διοργάνωση Ανοιχτής εκδήλωσης
την Τετάρτη 20 Απρίλη μέσα στο
χώρο του Λιμανιού. Αντιφασιστική
συγκέντρωση την Κυριακή 10 Απρί-
λη στις 5μμ στον ΗΣΑΠ του Πειραιά
προκειμένου να ματαιωθεί η ρατσι-
στική σύναξη μίσους που καλεί το
φασιστικό μόρφωμα με την επονο-
μασία ΛΕΠΕΝ, του πρώην Χρυσαυ-

γίτη Ρήγα στο ίδιο μέρος. 

Πρωτοβουλίες

Το δελτίο τύπου που κυκλοφόρη-
σε αναφέρει: “η υπόθεση της εφαρ-
μογής της ρατσιστικής Συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας η οποία σύμφωνα με
την κυβέρνηση ξεκινάει από τις 4
Απρίλη, χρειάζεται να βρει απέναντί
της το σύνολο των σωματείων, των
Δημοτικών συμβουλίων, των εργα-
ζόμενων και των αλληλέγγυων της
πόλης του Πειραιά. Η εφαρμογή αυ-
τής της συμφωνίας σημαίνει πρακτι-
κά ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει
το επόμενο διάστημα στην αναγκα-
στική εκκένωση του Λιμανιού, με
στόχο τη μεταφορά των προσφύ-
γων σε κέντρα κράτησης -φυλακές
και στη συνέχεια την απέλασή τους
πίσω στην Τουρκία. Παράλληλα
χρειάζεται να μην αφήσουμε τους
φασίστες να παίξουν το χαρτί τους
Ρατσισμού και της ισλαμοφοβίας
και να εκμεταλλευτούν τα ρατσιστι-
κά ολισθήματα της κυβέρνησης ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι ώρα να πάρουμε
πρωτοβουλίες ώστε να εξασφαλί-
σουμε την ανθρώπινη υποδοχή, την
στέγαση και τη φιλοξενία των προ-
σφύγων σε αξιοπρεπείς χώρους. 

Απαιτούμε:

• Κατάργηση της ρατσιστικής Συμ-
φωνίας Κυβέρνησης- ΕΕ- Τουρ-
κίας. Καμία εφαρμογή των διατάξε-
ων του νόμου που ψηφίστηκε από
τη Βουλή την 1/4 και αφορά φυλα-
κίσεις και αναγκαστικές απελάσεις
στην Τουρκία. 

• Όχι σε κάθε κατασταλτική προ-
σπάθεια εκκένωσης του Λιμανιού.

• Όχι στη μετατροπή του Σχιστού
σε κέντρο κράτησης-φυλακή. 

• Να ανοίξουν τα κλειστά κτίρια του
Πειραιά και να μετατραπούν σε χώ-
ρους φιλοξενίας για τους πρόσφυ-
γες (κλειστά σχολικά κτίρια, κλειστά
νοσοκομεία, πρώην Ολυμπιακά Ακί-
νητα, κλειστά εργοστάσια, ακινητο-
ποιημένα πλοία, κλειστά ξενοδο-
χεία). Να αναλάβουν η Περιφέρεια,
οι Δήμοι και τα νοσοκομεία τη σίτι-
ση των προσφύγων. Έκτακτη κρατι-
κή χρηματοδότηση στους ΟΤΑ του
Πειραιά. Προσλήψεις μόνιμου προ-
σωπικού για να στελεχώσουν κατάλ-
ληλες κοινωνικές δομές στέγασης,
καθαριότητας, ψυχολογικής υπο-
στήριξης των προσφύγων. Όχι στην
ιδιωτικοποίηση των δομών φιλοξε-
νίας μέσω των ΜΚΟ. 

• Εγγραφή των προσφυγόπου-
λων στα δημόσια σχολεία, τάξεις
υποδοχής, διορισμοί Δασκάλων
και Καθηγητών

• Κινητές μονάδες γιατρών και
νοσηλευτών από κάθε δημόσιο
νοσοκομείο στο Λιμάνι σε καθη-
μερινή βάση, προσλήψεις για-
τρών -νοσηλευτών. 

• Ανοιχτά Σύνορα, Όχι στην Ευρώ-
πη- Φρούριο, ρίξτε τους φράχτες.

• Δικαίωμα στο Άσυλο- νομιμο-
ποίηση των μεταναστών. 

• Stop στους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους, έξω το ΝΑΤΟ και η
FRONTEX. 

• Έξω οι φασίστες από τον Πει-
ραιά”.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

«Γ
εννήθηκα το 1936 στην
Ειδομένη, η οικογένεια
μου ήρθαν πρόσφυγες

από την Κερασιά της Ανατολικής
Θράκης το 1922» ξεκίνησε την αφή-
γησή της η Έφη Σιμιτοπούλου, συν-
ταξιούχος της ΕΥΑΘ. 

«Τον χειμώνα του 1922-23 τον πέ-
ρασαν στους στρατώνες του γαλλι-
κού στρατού στην παραλία της Κα-
λαμαριάς, όταν ο καιρός άνοιξε ο
παππούς μου άκουσε ότι ψάχνουν
χτίστες στην Ειδομένη, έτσι όλη η
οικογένεια μεταφέρθηκε εκεί. Τότε
η Ειδομένη είχε πολλούς περισσό-
τερους μόνιμους κατοίκους από σή-

μερα, πάνω από τους μισούς ήταν
πρόσφυγες, από διάφορα μέρη.
Πολλά από τα σπίτια στα οποία
έμειναν τα έχτισε ο παππούς μου με
τη μαμά μου, ήταν σπίτια χτισμένα
με λάσπη και άχυρα, κάποια σώζον-
ται ακόμα. Η ζωή ήταν δύσκολη και
τα μεροκάματα χαμηλά. Πότε υπήρ-
χε δουλειά στην Καλαμαριά και πό-
τε στην Ειδομένη, έτσι η ζωή μας
μοιράστηκε ανάμεσα στο χωριό και
τον προσφυγικό καταυλισμό. 

Αργότερα, στην κατοχή, επειδή
δεν είχαμε δική μας γη για να ζή-

σουμε,  η μάνα μου δούλευε πλύ-
στρα για τους Γερμανούς. Τόσο η
ίδια, όσο και ο ντόπιος μεταφρα-
στής της γερμανικής φρουράς ήταν
στο δίκτυο του ΕΑΜ. 

Πέρασμα

Ήταν επιφορτισμένοι με το να ορ-
γανώνουν το πέρασμα καταζητού-
μενων αντιστασιακών από τα σύνο-
ρα. Θυμάμαι αμυδρά, ένα βράδυ
του 1943 είχαμε κρύψει δέκα άτομα
στο σπίτι. Αυτή ήταν και η τελευταία
φορά, την επόμενη ημέρα ο μετα-

φραστής ειδοποίησε τη μάνα μου:
“δεν πρέπει να ξημερωθείτε στην
Ειδομένη, τώρα είσαι εσύ η καταζη-
τούμενη”.

Ο δρόμος και οι σταθμοί του τρέ-
νου ελέγχονταν από τους Γερμα-
νούς, έτσι περάσαμε βράδυ το πο-
τάμι (σ.σ. Αξιός) για να πάμε στους
Ευζώνους. Κάποιος του ΕΑΜ μας
περίμενε σε ένα σημείο που τα νερά
ήταν ρηχά, μας πέταξε ένα σχοινί
για να το δέσει ο πατέρας κάπου
στέρεα, να στηριχτούμε και να πε-

ράσουμε. Αυτά βέβαια τα ξέρω από
τις αφηγήσεις της μεγαλύτερης
αδερφής μου, της Μαλαματένιας.
Εγώ ήμουν μικρή και κοιμόμουν
στους ώμους του πατέρα και δεν
έχω δική μου ανάμνηση από το πε-
ριστατικό. Από εκεί φύγαμε με κά-
ποιο αμάξι της αντίστασης μέχρι
τον Άγιο Αθανάσιο (σ.σ. χωριό της
Δ. Θεσσαλονίκης) και από εκεί με
τα πόδια πίσω στην Καλαμαριά. Αυ-
τό το θυμάμαι πολύ καλά, μου έχει
μείνει χαραγμένος στη μνήμη ο
ήχος που έκαναν στην άσφαλτο της
πόλης τα ξύλινα αυτοσχέδια παπού-
τσια μας».

«Γεννήθηκα στην Ειδομένη»

Ο
καιρός το Σάββατο ήταν σχετικά καλός,
οι λάσπες είχαν αρχίσει να στεγνώνουν
και αυτό έφερνε μια κάποια ανακούφιση.

Ο αριθμός των προσφύγων φαίνεται να είναι ση-
μαντικά μικρότερος από αυτόν που λένε τα κα-
νάλια. Υπάρχουν τρεις «οργανωμένοι» καταυλι-
σμοί και μερικές σκόρπιες συστάδες από σκη-
νές. Η ΕΑ βρέθηκε στον μεγαλύτερο από αυ-
τούς, δίπλα στον συνοριακό φράχτη. Συναντήσα-
με πολλούς, όλοι πρόθυμοι να μιλήσουν στο
βαθμό που μας το επέτρεπε η γλώσσα. Οι περισ-
σότεροι βρίσκονταν καθηλωμένοι στις λάσπες
της Ειδομένης για περισσότερες από 30 μέρες.

Ένα από τα πρώτα πράγματα που συναντά
κάποιος είναι οι κλούβες των ΜΑΤ που φυλάνε
τον φράχτη. Απέναντι βρίσκεται μια μεγάλη
τέντα, καλυμμένη με πανό που καταγγέλλουν
τη συμφωνία της ΕΕ και την πολιτική της για το
άσυλο, στην ουσία είναι η προμετωπίδα της κα-
τάληψης των γραμμών του τρένου. Στην πλα-
τιά μάζα του καταυλισμού ο σκοπός της κατά-
ληψης των γραμμών δεν φαίνεται να είναι σα-
φής, όμως στο κέντρο του καταυλισμού υπάρ-
χει ένας πυρήνας ανθρώπων που οργανώνει. 

Αραβικός χειμώνας

Στην τέντα αυτή συναντήσαμε τον Μασλούμ,
27 ετών, καθηγητή αγγλικών από το Χαλέπι:
«είμαστε εδώ (στην τέντα) με βάρδιες, θέλουμε
να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις και στις
δύο μεριές των συνόρων, για αυτό κλείνουμε
τις γραμμές. Μας λένε ότι είναι μάταιο αλλά πί-
σω δεν γυρνάμε, έχουμε πάρει απόφαση να ζή-
σουμε σαν άνθρωποι και θα το καταφέρουμε».
Όταν η συζήτηση γύρισε στη Συρία λακωνικά
τόνισε «ο Άσσαντ και οι ξένοι μετέτρεψαν την
Αραβική Άνοιξη σε Αραβικό χειμώνα».

Στην άλλη άκρη του καταυλισμού γνωρίσαμε
μια οικογένεια από τη Λαττάκεια, τη Νούρα, 34
ετών, δασκάλα και τον Αντάν, 44 ετών, που δια-
τηρούσε γραφείο αλλαγής συναλλάγματος. Εί-
χαν μαζί τους και τα τέσσερα παιδιά τους,
14,12,10 ετών και 8 μηνών αντίστοιχα. Το μικρό-
τερο υπέφερε από πυρετό. Παρά τις συνθήκες η
πρώτη τους κίνηση ήταν να μας προσφέρουν κα-
φέ και σταφίδες, μόνο αυτά είχαν άλλωστε. Οι
ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν το σπίτι τους,
αυτό ήταν που τους ανάγκασε τελικά να εγκατα-

λείψουν τη Συρία. Τα πράγματα ήταν δύσκολα
και από πριν, ο Αντάν είχε βρεθεί για έξι μήνες
στη φυλακή επειδή παραβίασε το νόμο περί συ-
ναλλάγματος που επιβλήθηκε από τον Άσσαντ.
Κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού του υπέστη
φοβερά βασανιστήρια, το χειρότερο από αυτά
ήταν η σταύρωση (!) όπως μαρτυρούσαν και οι
ουλές που άφησαν τα καρφιά στα άκρα του.

Τώρα ελπίζουν να πάνε στη Γερμανία όπου
εδώ και κάποια χρόνια ζουν συγγενείς τους. Η
Νούρα τόνιζε ότι «Η παραμονή μας εδώ μας κά-
νει κακό. Όχι μόνο στην υγεία μας, κάνει κακό
και για τις σχέσεις μεταξύ μας εδώ στον καταυ-
λισμό. Μας λένε να πάμε σε κέντρα φιλοξενίας
και ότι εκεί είναι καλύτερα. Πρόκειται για ψέμα,

το πιο μεγάλο ψέμα από όλα. Μαθαίνουμε κάθε
μέρα πώς είναι εκεί οι συνθήκες. Αυτοί που απο-
φάσισαν να μείνουν εκεί μας στέλνουν φωτογρα-
φίες και έτσι είμαστε ενημερωμένοι για το πώς
έχουν τα πράγματα. Όσα από αυτά τα κέντρα εί-
χαν όντως καλές συνθήκες είναι πλέον γεμάτα,
τα υπόλοιπα είναι χάλια. Πολλοί πήγαν γιατί πί-
στεψαν τα ψέματα και τώρα γύρισαν πίσω. 

Υποτίθεται γίνονται συνεντεύξεις μέσω sky-
pe για άσυλο, αλλά η σύνδεση διαρκεί μόνο
για μία ώρα τη μέρα. Ποιος να πρωτο-προλάβει
από τόσες χιλιάδες που είμαστε εδώ να συνεν-
νοηθεί σε μια ώρα;»

Στη συζήτηση μάς μπήκε εμβόλιμα ο Παύλος,
37 ετών, ελαιοχρωματιστής από τη Θεσσαλονί-

κη. Αυτός και η γυναίκα του έχουν «υιοθετήσει»
την οικογένεια της Νούρα και του Αντάν, πηγαί-
νουν όσο πιο συχνά μπορούν τις τελευταίες 15
μέρες για να τους στηρίξουν. «Στην αρχή η γυ-
ναίκα μου ήταν εθελόντρια με τον Ερυθρό
Σταυρό» είπε ο Παύλος για να συνεχίσει «αλλά
αηδίασε με την υποκρισία τους, είναι πολλές οι
φορές που καθυστερούσαν επίτηδες τη διανο-
μή τροφίμων μέχρι να αρχίσει η μετάδοση από
τα κανάλια. Τις προάλλες πήγα τη Νούρα στην
τέντα της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για να
την ενημερώσουν για τα δικαιώματά της σχετι-
κά με το άσυλο και η Ελβετίδα γραφειοκράτης
της απάντησε “Γύρνα πίσω στη Συρία”».

Αναμονή

Λίγα μέτρα παρακάτω συναντήσαμε και τον
Αμπντάλα, 26 ετών, πτυχιούχο Marketing από το
Χαλέπι. Κρατούσε ένα χαρτί στα χέρια του
σφραγισμένο από κάποια ελληνική αρχή που
έγραφε «τελικός προορισμός Γερμανία». Ανάμε-
σα στ’ άλλα ανέφερε: «Είμαι ευγνώμων που δεν
έχω γυναίκα και παιδιά σε αυτή την καταστροφή
που βλέπεις γύρω σου. Τώρα έχουμε δύο επιλο-
γές, να μείνουμε εδώ ή να επιλέξουμε την με-
τεγκατάσταση. Εδώ δεν έχει δουλειές οπότε
προτιμάω το άλλο σενάριο. Ξέρω ότι μπορεί να
περιμένω χρόνια αλλά δεν με πειράζει η αναμο-
νή, αυτό που είναι πραγματικό πρόβλημα είναι
ότι δεν ξέρω καν σε ποια χώρα θα με πάνε.

Αυτό που θέλω είναι να μπορώ να επιλέξω το
μέλλον μου, στο Χαλέπι δεν έχει μείνει τίποτα
για μένα, το σπίτι μου καταστράφηκε. Δεν είναι
δίκαιο να μην μπορώ να επιλέξω τι θα κάνω στη
ζωή μου επειδή δεν έχω το σωστό διαβατήριο.
Αυτοί που λένε ότι η Τουρκία είναι ασφαλής χώ-
ρα δεν ξέρουν τι λένε, στην καλύτερη περίπτω-
ση εκεί θα πρέπει να δουλεύω 14 ώρες για να
παίρνω 300 ευρώ το μήνα. Η ζωή μου εκεί θα
είναι σπίτι-δουλειά-φαΐ και πάλι από την αρχή.
Αυτό όμως δεν είναι ζωή, προτιμώ να γυρίσω
στη Συρία και τον πόλεμο από το να ζήσω έτσι.

Τις προάλλες κυκλοφόρησε η φήμη ότι θα
μας απελάσουν μαζικά στην Τουρκία, έτσι πή-
ραμε την απόφαση να διασχίσουμε το ποτάμι
και να περάσουμε τα σύνορα, τα όσα συνέβη-
σαν μετά είναι γνωστά». 

Mανώλης Σπαθής

Προσφυγόπουλα ζωγραφίζουν μαζί με φοιτητές της ΑΣΚΤ, 2/4 στο λιμάνι του Πειραιά

ΕΙΔΟΜΕΝΗ
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Στην αποδυνάμωση των δυνάμεων μέσα
στα πανεπιστήμια που στηρίζουν τις μνημο-
νιακές πολιτικές της νυν αλλά και των προ-
ηγούμενων κυβέρνησεων, καλεί η ΚΝΕ ενό-
ψει φοιτητικών/σπουδαστικών εκογών. Είναι
μια σωστή τοποθέτηση. Μόνο, που όπως
διαβάζουμε στο Ριζοσπάστη (1/4), σε αυτές
περιλαμβάνονται και όσες “προτείνουν λύ-
σεις εντός των τειχών και ας τις ντύνουν με
αντικαπιταλιστικό περιτύλιγμα, όπως οι δυ-
νάμεις των ΕΑΑΚ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που φέτος
βρήκαν το alter ego τους στους πρώην
υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, τη
ΛΑΕ και την παράταξη - μέχρι πέρυσι - του
ΣΥΡΙΖΑ, την ΑΡΕΝ”.

Όπως συνεχίζει το απόσπασμα, από πρό-
σφατη ομιλία του Νίκου Αμπατιέλου, γραμ-
ματέα του ΚΣ της ΚΝΕ στην Πολυτεχνική
Σχολή της Ξάνθης, ΕΑΑΚ/ΑΝΤΑΡΣΥΑ “Καλ-
λιεργούν τις ίδιες χρεοκοπημένες στην
πράξη αυταπάτες για μια άλλη κυβέρνηση,
σαν του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα 'ναι όμως ΣΥΡΙ-
ΖΑ”.

Πρόκειται για προκλητικά ψέματα. Μέχρι
πέρσι τέτοιο καιρό που ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην
αντιπολίτευση, τα ΕΑΑΚ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
χαρακτηρίζονταν συστηματικά από την ΚΝΕ
και το ΚΚΕ ως “η 13η συνιστώσα του” που
καλλιεργούσαν αυταπάτες για την αριστερή
κυβέρνηση. Τώρα που αυτό δεν μπορεί να
πείσει ούτε τα ίδια τους τα μέλη, κάνουν
την προσπάθεια να παρουσιάσουν τις δυνά-
μεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς ως
την προέκταση της ΛΑΕ και της ΑΡΕΝ που
καλλιεργούν αυταπάτες για μια “άλλη πιο
αριστερή κυβέρνηση”.

Τακτική
Το πρόβλημα δεν είναι απλά τα ψέματα,

αλλά ότι η ίδια καταστροφική τακτική που
ακολουθεί το ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ στο εργατικό
κίνημα, αναπαράγεται αυτούσια στο φοιτητι-
κό. Με την τοποθέτηση αυτή το μόνο που κα-
ταφέρνει η ΚΝΕ είναι να αποτρέπει κάθε προ-
σπάθεια συγκρότησης της αριστερής αντιπο-
λίτευσης που είναι αναγκαία για να ανατρα-
πούν οι επιθέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ στα πανεπιστήμια. Αντί για την κλιμά-
κωση των κινητοποιήσεων με όλα τα κομμά-
τια που θέλουν να συγκρουστούν με τις μνη-
μονιακές επιθέσεις, περιορίζεται στις καταγ-
γελίες και τη διάσπαση του φοιτητικού κινή-
ματος.

Η οργάνωση των φοιτητών με συνελεύ-
σεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις στο πλευρό
του εργατικού κινήματος είναι κρίσιμη αυτή
την περίοδο ενάντια στα νέα βάρβαρα μέ-
τρα που ετοιμάζουν κυβέρνηση και κουαρ-
τέτο. Το ίδιο και η φοιτητική απάντηση στις
ρατσιστικές πολιτικές της Ευρώπης Φρού-
ριο στο πλευρό των προσφύγων και του αν-
τιρατσιστικού κινήματος. Αυτές οι μάχες εί-
ναι που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των φοι-
τητικών εκλoγών με αποδυνάμωση των δυ-
νάμεων που στηρίζουν και υπερασπίζονται
τα μνημονιακά μέτρα. Εκεί κρίνεται κάθε
παράταξη της αριστεράς στις σχολές και τα
ΕΑΑΚ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυ-
τής της σύγκρουσης.

Όχι στη «λάσπη»

Οι μαθητές συμμετέχουν στους αγώνες
που ανοίγονται, από τη μάχη για ανοι-

χτά σύνορα μέχρι τη μάχη για δίκη-καταδίκη
της Χρυσής Αυγής. Αυτή είναι η εικόνα που
δίνει το νέο τεύχος Anticapitalista.

Τρία άρθα είναι αφιερωμένα στη μάχη που
δίνει το μαθητικό κίνημα για τους πρόσφυγες.
Στη Λέρο οι μαθητές έχουν πρωτοστατήσει
στο αντιρατσιστικό κίνημα με τις εκδηλώσεις
και τις δράσεις τους και, παρά τις δύσκολες
συνθήκες, που οι μετανάστες χαρακτηρίζον-
ται “παράνομοι” και η αλληλεγγύη ποινικοποι-
είται, πάνω στην εμπειρία των αγώνων τους
θα πατήσουν για τη συνέχεια. Στο ίδιο μαχητι-
κό κλίμα, η προετοιμασία που είχαν κάνει οι
μαθητές μαζί με τους καθηγητές τους άνοιξε
το έδαφος για μια δυναμική συμμετοχή του
μαθητικού κινήματος στη διεθνή ημέρα δρά-
σης στις 19 Μάρτη, σε συνδιασμό με τον
πλούτο και το δυναμισμό των διαδηλώσεων
σε όλο τον κόσμο. Μαθητές και καθηγητές
στα σχολεία έχουν πάρει εντυπωσιακές πρω-
τοβουλίες και βάζουν τη συνέχεια: στηρίζου-
με το κίνημα αλληλύεγγης, αλλά ταυτόχρονα
βάζουμε μπροστά τα αιτήματά μας σαν αντι-

ρατσιστικό κίνημα. Θέλουμε να σταματήσουν
οι πόλεμοι, ανοιχτά σύνορα και σχολεία,
προσλήψεις καθηγητών και μεταφραστών,
άσυλο, σίτιση και στέγαση, τα ξενοδοχεία και
τα νοσοκομεία να ανοίξουν για πραγματική
φιλοξενία, να μη γίνει ούτε μία απέλαση και
να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Το άρθρο για το φαινόμενο της Ισλαμοφο-
βίας και καταρρίπτει τόσο τους μύθους για
μια “εκ φύσεως” πολεμοχαρή θρησκεία, όσο
και για τα αίτια που έχουν οδηγήσει τις χώ-
ρες της Μέσης Ανατολής στην καταστροφή,
προπαγάνδα που ρίχνει το φταίξιμο στο Ισ-
λάμ. Με αριθμητικά στοιχεία και πολιτισμικά-
ιστορικά επιχειρήματα αποδεικνύει πόσο γε-
λοίες είναι οι θεωρίες που παρουσιάζουν
τους μουσουλμάνους εργάτες που μετανα-
στεύουν σαν κίνδυνο οπισθοδρόμησης για
τη “φωτισμένη” Δύση.

Το νέο τεύχος φιλοξενεί επίσης μια παρου-
σίαση του τετραήμερου φεστιβάλ επαναστα-
τικών ιδεών, Μαρξισμός 2016. Όπως όλα τα
κομμάτια μιας κοινωνίας που αγωνίζεται,
έτσι και οι μαθητές, ψάχνουν απαντήσεις,
από το γιατί ζούμε σε ένα τέτοιο βάρβαρο
σύστημα και το πώς μπορούμε να το ανατρέ-
ψουμε, μέχρι το σε ποια ιστορική εμπειρία
βασίζουμε τα συμπεράσματά μας και σε τι
μας βοηθάει η μαρξιστική θεωρία.

Τέλος, το μαθητικό κίνημα ξαναπιάνει το
νήμα του αντιφασιστικού αγώνα, και θα είναι
και πάλι παρόν στη συνέχεια της δίκης της
ΧΑ. Οι μαθητές δε θέλουν φασίστες ούτε
στις γειτονέις ούτε στα σχολεία τους και θα
συνεχίσουν να παλεύουν μαζί με το υπόλοι-
πο αντιφασιστικό κίνημα μέχρι να καταδικα-
στεί η εγκληματική οργάνωση.

Φοιτητικές εκλογές στις 18 Μάη

Σ
τις 18 Μάη διεξάγονται
φέτος οι φοιτητικές/σπου-
δαστικές εκλογές. Οι φοι-

τητές-τριες του ΣΕΚ κυκλοφο-
ρούν από αυτή την εβδομάδα
προκήρυξη και αφίσα καλώντας
στο δυνάμωμα της αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς, τη στήριξη
των σχημάτων των ΕΑΑΚ.

Η προκήρυξη συνδέει όλους
τους αγώνες, από τη μάχη ενάν-
τια στα μνημόνια και τις πολιτι-
κές λιτότητας που διαλύουν το
δημόσιο πανεπιστήμιο, μέχρι τον
αγώνα για ανοιχτά σύνορα και
άσυλο στους πρόσφυγες. Οι φοι-
τητές, που τα τελευταία χρόνια
έχουν παλέψει μαζί με όλο το κί-
νημα, εργατικό-αντιρατσιστικό-
αντιφασιστικό, έχουν πετύχει νί-
κες: να μην τολμήσει ο Φίλης να
κατεβάσει το νέο νόμο που βάζει
στο μάτι τα πανεπιστήμια, να
αναβληθεί το ασφαλιστικό, να
απλωθεί η αλληλεγγύη για τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες.

“Εργαζόμενοι, φοιτητές, συν-
ταξιούχοι, μετανάστες βοηθάνε

με κάθε τρόπο τους πρόσφυ-
γες που συγκεντρώνονται στον
Πειραιά, την Ειδομένη, τα νησιά
του Αιγαίου και όπου αλλού”,
αναφέρει η προκήρυξη. “Διαδη-
λώσαμε στο φράχτη του
Έβρου στο τέλος Γενάρη διεκ-
δικώντας ανοιχτά σύνορα και
συνεχίσαμε σε πανευρωπαϊκό
συντονισμό στις 19 Μάρτη στα
συλλαλητήρια της ΚΕΕΡΦΑ. Οι
φοιτητές και οι φοιτήτριες μπο-
ρούμε να κλιμακώσουμε αυτή
τη μάχη διεκδικώντας μέσα από
τους φοιτητικούς μας συλλό-
γους να οργανωθεί ακόμα πιο
δυνατά το αντιρατσιστικό κίνη-
μα για να ακυρώσουμε τη ντρο-
πιαστική συμφωνία στην πράξη. 

Διεκδικώντας να αξιοποι-
ηθούν τα άδεια κτήρια των ιδρυ-
μάτων μας για να φιλοξενηθούν
οι πρόσφυγες, να γραφτούν στις
σχολές μας όσοι πρόσφυγες ήταν
φοιτητές και ακόμα παραπέρα. Οι
ίδιοι οι πρόσφυγες κουβαλάνε εμ-
πειρίες από τις δικές τους χώρες
που πολέμησαν δικτάτορες και ιμ-

περιαλιστές. Μαζί τους μπορούμε
να δυναμώσουμε το κίνημα εδώ
για να πετύχουμε νίκες!

Το ίδιο σύστημα που γεννάει
τη φρικαλεότητα απέναντι στους
πρόσφυγες είναι το ίδιο που έχει
βάλει στο στόχαστρο τις σχολές
μας τα τελευταία χρόνια με τις
πολιτικές των μνημονίων. Μπορεί

ο Φίλης να μην έχει τολμήσει
ακόμα να κατεβάσει το νέο νό-
μο που ετοιμάζει διότι δεν μπο-
ρούν να ανοίξουν άλλο μέτωπο
αλλά έχουμε να παλέψουμε τις
τεράστιες ελλείψεις που δημι-
ούργησε η παρατεταμένη υπο-
χρηματοδότηση. Από την έλλει-
ψη διδακτικού προσωπικού, μέ-
χρι το δραματικό περιορισμό
της φοιτητικής μέριμνας, την
περικοπή συγγραμμάτων και
αναλωσίμων. Μία σειρά από
αγώνες ξέσπασαν την περσινή
χρονιά που κατάφεραν αποτε-
λέσματα...

Στις φετινές φοιτητικές εκλο-
γές έχουμε τη δυνατότητα να
στείλουμε το μήνυμα ότι απέναν-
τι σε αυτές τις πολιτικές υπάρχει

εναλλακτική. Να αναδείξουμε μία
δυνατή αριστερή αντιπολίτευση
δυναμώνοντας την αντικαπιταλι-
στική αριστερά, τα ΕΑΑΚ. Να μαυ-
ρίσουμε τη ΔΑΠ και την ΠΑΣΠ και
την προσπάθεια να στήσουν δεξιά
αντιπολίτευση πάνω στους συμβι-
βασμούς του ΣΥΡΙΖΑ”.

Nέο τεύχος Anticapitalista

Μαθητική συναυλία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες διοργάνωσε το 2ο ΓΕΛ Νίκαιας το
Σάββατο 2/4. Η συναυλία έγινε σε δυναμικό κλίμα και μάζεψε είδη πρώτης ανάγκης και ρού-
χα. Στην παρέμβαση που έκανε η ΚΕΕΡΦΑ Νίκαιας με τα υλικά της, οι ίδιοι οι μαθητές έβα-
ζαν την αναγκαιότητα να αποκτήσει η αλληλεγγύη πολιτική αιχμή και να παλέψει μαζί με το
αντιρατσιστικό κίνημα.

Παράλληλα, το Γυμνάσιο Αγίων Δέκα στο Ηράκλειο Κρήτης, διοργάνωσε εσωσχολικό
διαγωνισμό μαντινάδας με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, 21 Μάρ-
τη. Τα δημιουργήματα των μαθητών ήταν πολύ εύστοχα και συγκινητικά. “Σαν είσαι δια-
φορετικός έχει μεγάλη αξία, τι σχέση έχει, αν αγαπάς, το χρώμα και η θρησκεία;” ήταν η
μαντινάδα της μαθήτριας Σοφίας Τυράκη. Οι μαθητές ανάρτησαν επίσης αντιρατσιστικό
πανώ στο προαύλιο του σχολείου με σύνθημα “Όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι”.

Μαθητές ενάντια στο ρατσισμό
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Το 15ο αντιπολεμικό διήμερο
διοργανώνει φέτος η Ενωτική
Πρωτοβουλία, το σχήμα των
ΕΑΑΚ του Πολυτεχνείου Κρήτης,
την Παρασκευή 8 και το Σάββατο
9 Απριλίου. Το διήμερο γίνεται
στο πάρκο Ειρήνης και Φιλίας των
Λαών στα Χανιά. Θα περιλαμβάνει
τις συζητήσεις “Τα πανεπιστήμια
στη δίνη της κρίσης. Ξεσηκωμός
ενάντια στο νέο νομοσχέδιο” και
“Πόλεμος σημαίνει προσφυγιά. Ο
αγώνας των λαών θα νικήσει”, κα-
θώς και συναυλίες, θεματικά πε-
ρίπτερα, βιβλιοπωλεία.

Στα πλαίσια του φεστιβάλ αυ-
τού διοργανώνεται κάθε χρόνο
πορεία στη βάση της Σούδας. Φέ-

τος η αντιπολεμική πορεία είναι
πιο επίκαιρη από ποτέ, δεδομένης
της παρουσίας του ΝΑΤΟ στο Αι-
γαίο και της όξυνσης των ρατσι-
στικών πρακτικών κυβέρνησης και
ΕΕ και των ιμπεριαλιστικών επεμ-
βάσεων στη Μέση Ανατολή. “Κα-
λούμε όλο τον κόσμο των Χανίων
να συμμετάσχει στην πορεία που
συνδιοργανώνουμε μαζί με σωμα-
τεία, φοιτ. Συλλόγους και άλλους
φορείς της Κρήτης και της Ελλά-
δας. Να γίνει γεγονός παντού και
να ακουστεί δυνατά ότι το ΝΑΤΟ
και οι βάσεις του είναι ανεπιθύμη-
τα" αναφέρει η ανακοίνωση της

Ενωτικής Πρωτοβουλίας στο κά-
λεσμα για την κινητοποίηση που
αναμένεται να υπάρχει συμμετοχή
από όλη την Κρήτη και όχι μόνο.

Στα Χανιά η προσυγκέντρωση
θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στην
Πλατεία Αγοράς και θα ακολου-
θήσει πορεία μέσα στην πόλη.
Στις 14:00 οι διαδηλωτές θα ξεκι-
νήσουν για Σούδα, για τη δεύτερη
διαδήλωση. 

«Ήδη έχουν ξεκινήσει παρεμβά-
σεις και αφισοκολλήσεις όχι μόνο
στη σχολή, αλλά και μέσα στην πό-
λη όπου έχουν στηθεί μικροφωνι-
κές που ενημερώνουν», δήλωσε
στην εργατική αλληλεγγύη η Άσπα,
φοιτήτρια στην Αρχιτεκτονική. 

Συνεχίζεται ο κύκλος μαρξιστικών
φόρουμ στις σχολές εν όψει του τε-
τραήμερου φεστιβάλ Μαρξισμός
2016.

Στο ΤΕΙ Αθήνας, στη συζήτηση για
τον ισπανικό εμφύλιο, μπήκαν θέματα
όπως η αδυναμία των αναρχικών να
απαντήσουν στο ερώτημα της εξου-
σίας, ο ρόλος των ΚΚ και των λαϊκών
μετώπων και το κατά πόσον υπάρχει
σύγκριση με το σήμερα, καθώς και το
ζήτημα της αγροτιάς. Για το επόμενο
διάστημα έχει μπει στις σχολές πρό-
γραμμα που περιλαμβάνει βιβλιοπα-

ρουσιάσεις καθώς και συζητήσεις για
τον ιμπεριαλισμό, για το φασισμό, για
την καταπίεση και για τη μάχη της αν-
τικαπιταλιστικής αριστεράς ενάντια σε
μνημόνια και ρατσισμό. (βλ. Σελ. 17)

Εν όψει της απεργίας της ΑΔΕΔΥ
στις 7/4 και των φοιτητικών εκλογών,
αλλά και με αφορμή τις εξελίξεις στο
προσφυγικό, γίνονται αυτή τη βδομάδα
και μια σειρά από συνελεύσεις. Την Τε-
τάρτη 6/4 θα γίνουν συνελεύσεις στο
Πολιτικό της ΝΟΠΕ στο αμφιθέατρο 16
στις 4μμ, στο Μαθηματικό στο κεντρικό
αμφιθέατρο στη 1μμ, στο Χημικό στο
αμφιθέατρο Α15 στη 1μμ, στην ΑΣΚΤ
στην αίθουσα DeChirico στις 2μμ και
στο ΤΕΙ Πειραιά στο αμφιθέατρο Χα-
τζηνικολάου στις 2μμ .

Εκδηλώσεις 
Συνελεύσεις

ΧΑΝΙΑ

Σε αγωνιστική τροχιά κινείται ο
σύλλογος φοιτητών Ιατρικής, μετά

τη Γενική Συνέλευση στις 30/3 που υπερψηφίστηκε το πλαίσιο
του Resistance EAAK. Τα δύο κέντρα της συνέλευσης ήταν η
μάχη ενάντια στη νέα ρατσιστική συμφωνία και η συμπαράστα-
ση στους πρόσφυγες, και η μάχη ενάντια στο ασφαλιστικό νο-
μοσχέδιο και τα μνημόνια.

Όσον αφορά τη συμπαράσταση στους πρόσφυγες αποφασίσαμε
πως η λύση δε θα δοθεί από τις ΜΚΟ και τον Ερυθρό Σταυρό (προ-
τάσεις της ΔΑΠ!), αλλά βάζοντας μπροστά τους συλλόγους και τα
σωματεία μας για να διεκδικήσουν μαζί με τους πρόσφυγες ανοι-
χτά νοσοκομεία, σχολεία κλπ από το κράτος. Πήραμε απόφαση για
κινητοποίηση στον Πρύτανη (5/4) για να διεκδικήσουμε πως η λέ-
σχη θα αναλάβει να παρέχει φαγητό στους πρόσφυγες του Κατσι-
κά, αλλά και πως τη μέρα της απεργίας (7/4) το Πανεπιστήμιο θα
μισθώσει λεωφορεία για να μπορέσουν να κατέβουν οι πρόσφυγες
από τον Κατσικά στην απεργιακή διαδήλωση στα Γιάννενα. Το Σάβ-
βατο 2 Απρίλη οργανώσαμε κινητοποίηση του Συλλόγου στον κα-
ταυλισμό του Κατσικά. Εκεί οι πρόσφυγες μας υποδέχθηκαν ένθερ-

μα και μας κάλεσαν να στηρίξουμε τον αγώνα τους για να ανοίξουν
τα σύνορα αλλά και για να έχουν ανθρώπινες συνθήκες φιλοξενίας,
αφού στο στρατόπεδο κοιμούνται στις λάσπες και στο κρύο, πεινά-
νε και υπάρχουν πολλοί άρρωστοι που δε τους φροντίζει κανείς.
Μας κάλεσαν να συμμετέχουμε στη διαδήλωση που οργάνωσαν τη
Κυριακή 3/4 στον Κατσικά κι αρκετοί συμφωνούσαν πως πρέπει να
οργανώσουμε τη συμμετοχή τους στην απεργία. Από τη συνέλευση
συγκροτήσαμε επιτροπή αλληλεγγύης του συλλόγου που θα συν-

τονίζει τις πρωτοβουλίες μας για αυτό το θέμα.
Η συμπαράσταση στους πρόσφυγες όμως είναι αναπόσπαστα

δεμένη με τη μάχη ενάντια στο τρίτο μνημόνιο και έτσι στις 7 Απρί-
λη στην απεργία της ΑΔΕΔΥ πήραμε απόφαση συμμετοχής με μο-
νοήμερη κατάληψη. Σε αυτό το θέμα άνοιξε η μεγαλύτερη αντιπα-
ράθεση στη συνέλευση, αφού οι υπόλοιπες δυνάμεις της αριστε-
ράς (ΜΑΣ και Αγ.Κιν.) δε πρότειναν καν τη συμμετοχή του συλλό-
γου στην απεργία, καλώντας μας να περιμένουμε πότε θα κατατε-
θεί το ασφαλιστικό στη Βουλή και να κινητοποιηθούμε τότε!

Οι αποφάσεις που πήρε ο ΣΦΙΓ δείχνουν πως η αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά μπορεί να συνδέει και να οργανώνει όλες τις μάχες,
έτσι ώστε φοιτητές-εργάτες-πρόσφυγες να τσακίσουν το ρατσι-
σμό, τα μνημόνια και αυτό το βάρβαρο σύστημα που τα γεννά.
Με αντίστοιχο προσανατολισμό οργανώνονται οι συνελεύσεις στο
Χημικό (Τρίτη 5/4) και στη Πληροφορική (Τετάρτη 6/4), ενώ οι
φοιτητές του ΣΕΚ οργανώνουμε εκδήλωση στην Ιατρική την Τρίτη
12/4 για να συζητήσουμε γιατί χρειάζεται το δυνάμωμα της αντι-
καπιταλιστικής αριστεράς σε αυτή τη περίοδο της κρίσης.

Λουίζα Γκίκα

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Οι φοιτητές στο πλευρό των προσφύγων

Ν
τόπιοι και πρόσφυγες, φοιτη-
τές και εργάτες ενωμένοι,
ήταν το μήνυμα της πορείας

των φοιτητικών συλλόγων της ΑΣΚΤ
και της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας, που,
σαν συνέχεια όλων των δράσεων
που έχουν οργανώσει στα πλαίσια
της διαδήλωσης στον Έβρο το Γε-
νάρη και της διεθνούς ημέρας δρά-
σης 19 Μάρτη, κάλεσαν τους φοιτη-
τές σε συγκέντρωση συμπαράστα-
σης και αλληλεγγύης στους πρό-
σφυγες του Πειραιά. Το ραντεβού
ήταν στις 3 το μεσημέρι του Σαββά-
του 2/4 στον ΗΣΑΠ του Πειραιά. 

Ακολούθησε διαδήλωση που πέρα-
σε από όλα τα σημεία στα οποία μέ-
νουν πρόσφυγες στο λιμάνι, διανομή
των ειδών πρώτης ανάγκης και των
παιχνιδιών που είχαν συγκεντρωθεί
στο αντιρατσιστικό φεστιβάλ της
ΑΣΚΤ, καθώς και δραστηριότητες ζω-
γραφικής με τα παιδιά. Επίσης μοιρά-
στηκε κείμενο στα αραβικά, στο
οποίο οι φοιτητές ενημέρωναν τους
πρόσφυγες και τους μετανάστες για

τις μέχρι τώρα δράσεις τους στις
σχολές και για τα αιτήματα του αντι-
ρατσιστικού-αντιφασιστικού κινήμα-
τος. Με τη βοήθεια ενός πρόσφυγα
έγιναν και ανακοινώσεις στα αγγλικά
και στα αραβικά με ντουντούκα. Πρό-
σφυγες και φοιτητές έζησαν συγκλο-
νιστικές στιγμές αλληλεγγύης και
διεκδίκησαν μαζί να ανοίξουν τα σύ-
νορα και να πέσουν οι φράχτες.

“Με το που ξεκίνησε η πορεία από

τον ΗΣΑΠ προς τις Ε1 και Ε2, αμέ-
σως άρχισαν να ενώνονται μαζί μας
πρόσφυγες και να διαδηλώνουν. Ο
κόσμος αυτός, ναι μεν ευχαριστούσε
για τα είδη πρώτης ανάγκης που φέ-
ραμε, αλλά πρώτα και κύρια διεκδι-
κούσε μαζί μας. Ύψωναν τις γροθιές
και φώναζαν συνθήματα στα αγγλικά
και τα αραβικά. Το ότι η παρέμβασή
μας ήταν διαδήλωση και έδινε τον τό-
νο της διεκδίκησης ήταν πολύ σημαν-

τικό”, λέει η Χαρίκλεια από την ΑΣΚΤ.
Γίνεται παράλληλα μια προσπάθεια

να μπορέσουν να γραφτούν οι πρό-
σφυγες που είναι φοιτητές παρεμφε-
ρών σχολών στο φοιτητικό σύλλογο
της Καλών Τεχνών και έτσι να δοθεί το
παράδειγμα αφενός μεν του τι σημαί-
νει ανοιχτές σχολές στην πράξη, με σί-
τιση και στέγαση, αφετέρου δε του
πώς μπορούν να γίνουν αυτοί οι φοιτη-
τές κομμάτι των σχολών και των αγώ-

νων εδώ. Ο ΦΣ βάζει την πίεση στη
σύγκλητο για να υπάρξει αυτή η δυνα-
τότητα. Οι φοιτητές ανανέωσαν το
ραντεβού τους στον Πειραιά για την
ερχόμενη εβδομάδα και σκοπεύουν
στην επόμενη επίσκεψή τους στον Πει-
ραιά να κατέβουν πιο οργανωμένα
προκειμένου να την υλοποιήσουν.

Η μάχη συνεχίζεται για να ανοί-
ξουν τα σύνορα, να υπάρξει άσυλο
και στέγη για τους πρόσφυγες, να
καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία
Ελλάδας – Τουρκίας – ΕΕ, να μη γί-
νει ούτε μία απέλαση και να κλεί-
σουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Ο ΦΣ της ΑΣΚΤ καλεί σε νέα συνέ-
λευση την Τετάρτη 6/4, ώρα 2μμ
στην αίθουσα DeChirico. Θα συζητη-
θεί το προσφυγικό αλλά και συνολι-
κότερα οι επόμενες δράσεις, μεταξύ
των οποίων και η συμμετοχή των
φοιτητών και της νεολαίας πλάι
στους εργαζόμενους στην απεργία
της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 7/4, για να
μην περάσει το ασφαλιστικό σφα-
γείο και το νομοσχέδιο που έχει στα
σκαριά η κυβέρνηση για την παιδεία.

Αφροδίτη Φράγκου

ΑΘΗΝΑ

Φοιτητές της Καλών Τεχνών και της ΣΓΤΚΣ του ΤΕΙ Αθήνας στον Πειραιά, 2/4

Η Ιατρική Ιωαννίνων στον καταυλισμό του Κατσικά, 2/4 
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Με σεξιστικές και ομοφοβικές δικαιολογίες
όπως αυτή του δημάρχου Ρεθύμνου ο οποίος
μίλησε για «προσβλητικό θέαμα» για τις μητέ-
ρες και τα παιδιά που χρησιμοποιούν τον Δη-
μοτικό Κήπο τα απογεύματα, το δημοτικό συμ-
βούλιο αποφάσισε να μην παραδώσει το χώρο
βρίσκοντας μπροστά του σημαντικές αντιδρά-
σεις από όλη την LGBTQ κοινότητα της Κρή-
της αλλά και από όλο τον κόσμο που συμμετεί-
χε και οργάνωσε τον Ιούνη του 2015 το πρώτο
Pride Κρήτης με τεράστια επιτυχία.

“Συμπαραστεκόμαστε στους ΛΟΑΤΚΙ+ στην
Κρήτη και στο αίτημά τους να παραχωρηθεί ο
Δημοτικός κήπος για το 2ο LGBTQI+ Pride”,
τονίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Ομά-
δα φύλου και σεξουαλικότητας της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
που την Κυριακή 03/04 διοργάνωσε εκδήλωση
με θέμα “ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες, το ΛΟΑΤΚΙ+
κίνημα και η πάλη για ανοιχτά σύνορα”. 

ΛΟΑΤΚΙ+ και πρόσφυγες

Η εισήγηση είχε σα στόχο να καταδείξει ότι
η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα δεν υποκύπτει στο εκ-
βιαστικό επιχείρημα περί “οπισθοδρομικού” ισ-
λάμ, εξ αιτίας του οποίου “θα κινδυνεύσουν”
τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ανθρώπων. Η ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κοινότητα γνωρίζει ότι τα δικαιώματά
της είναι αποτελέσματα αγώνων και όχι δώρο
της “πολιτισμένης” Δύσης, αλλά και ότι οι μου-
σουλμάνοι, ΛΟΑΤΚΙ+ και μη, δίνουν με τη σει-
ρά τους αγώνες και μεταφέρουν εμπειρίες.
Μπήκε ο στόχος για το επόμενο διάστημα να
αναδειχθούν περιστατικά άρνησης ασύλου σε
ΛΟΑΤΚΙ+ πρόσφυγες, να γίνουν συμμετοχές
στα Pride με το σύνθημα Refugees welcome
και να γίνει η αμφίδρομη διαδικασία του να
αποτελέσουν τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα υπόθε-
ση του αντιρατσιστικού κινήματος και τα ανοι-
χτά σύνορα υπόθεση του ΛΟΑΤΚΙ+ κινήματος.

Διήμερο θα είναι το φεστιβάλ Υπερηφάνειας
για την Απελευθέρωση του φύλου και της σε-
ξουαλικότητας ενάντια στην καταπίεση και τις
διακρίσεις που οργανώνεται και στην Πάτρα
στις 17 και 18 Ιουνίου στον μόλο της Αγίου Νι-
κολάου. 

Κορύφωση του διημέρου θα είναι η πραγμα-
τοποίηση Πολύχρωμης Πορείας στους δρό-
μους της πόλης.

Ένα μνημειακό σε μέγεθος, δυστοπι-
κό και απόκοσμο κόμικ τοίχου έχει στή-
σει στη γκαλερί Σαρρή 12 στου Ψυρ-
ρή, ο Μπαλινέζος Wild Drawing (WD), ένας από τους σημαντικότε-
ρους καλλιτέχνες δρόμου της Αθήνας. 

“Late night tale” είναι ο τίτλος της εντυπωσιακής τοιχογραφίας που
καλύπτει, στην κυριολεξία, όλα τα επίπεδα του χώρου. Η επίθεση στο
περιβάλλον, η υπερεκμετάλλευση, η πλύση εγκεφάλου, η υπερκατα-
νάλωση, οι πλούσιοι, οι μαφιόζοι και οι κυβερνήσεις αυτού του κό-
σμου, τα προσφυγικά κύματα και η αλλοτρίωση συμπλέκονται δημι-
ουργώντας μια ενιαία ιστορία στην εντυπωσιακή ασπρόμαυρη εγκα-
τάσταση με ξεκάθαρα αντικαπιταλιστικό χαρακτήρα.

Από τον Άσπρο Κούνελο με το λιωμένο ρολόι του Νταλί στο χέρι,
μέχρι τον Θείο Σαμ ως Τρελο-Καπελά, την Μέρκελ ως Ντάμα Κού-
πα μπροστά στο είσοδο ενός σύγχρονου Άουσβιτς, και τους δίδυ-
μους αδερφούς Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ με κοκα-κόλες και junk food
στα χέρια, ο WD έχει δημιουργήσει ένα τρισδιάστατο εικαστικό έρ-
γο, που ξεκινάει από την μια άκρη της αίθουσας μέχρι την άλλη και
από το πάτωμα μέχρι το ταβάνι. 

Με τον γνωστό του τρόπο, την ενσωμάτωση κάθε αρχιτεκτονικού
ή οικοδομικού στοιχείου του χώρου στο έργο του, πραγματώνει
ένα δυσοίωνο ταξίδι στην “Χώρα των τραυμάτων”, με τον καθένα
από τους επισκέπτες στον ρόλο της Αλίκης.

Η όλη τοιχογραφία έκανε 14 μέρες να
ολοκληρωθεί. Σε αντίθεση με την εντυπω-
σιακή χρήση χρωμάτων που μας έχει συ-

νηθίσει στις εξωτερικές δουλειές του, σε αυτό το εσώκλειστο έργο
κυριαρχεί το μαύρο. Όπως όμως και στα υπόλοιπα γκραφίτι του
έτσι και εδώ ο WD δεν αφήνει κανένα σημείο στην τύχη. Ο θεατής
εξ' αρχής μπαίνει σε ένα παιχνίδι αντίληψης του χώρου. Σαν να ψά-
χνει να βρει τα μικρά εκείνα στοιχεία που θα του δώσουν την συνο-
λική εξήγηση του τι συμβαίνει. Όπως σε όλα τα έργα του WD, η ζω-
γραφική, δεν είναι απλά διακοσμητική αλλά δημιουργεί χώρο και
ιστορίες.

“Ο λόγος που μπήκα στην γκαλερί, όπως και κάθε φορά που το
κάνω, είναι βιοποριστικός (όπως είδες υπάρχουν πίνακες ως μέρος
της όλης τοιχογραφίας). Αυτή είναι η μόνη δουλειά μου, οπότε θα
πρέπει και να ζήσω μέσα από αυτή, αλλά επίσης κάτι πολύ σημαντι-
κό για μένα, να στηρίξω και τη δράση μου στο δρόμο μέσα από αυ-
τήν, αφού οι δουλειές μου είναι non sponsored projects”, τονίζει μι-
λώντας στην ΕΑ ο WD θέλοντας να εξηγήσει την παρουσία του, όχι
στους τοίχους και τους δρόμους της Αθήνας, αλλά εντός ενός
ιδιωτικού χώρου.

Το έργο έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα και πήρε παράταση
μέχρι τις 24 Απρίλη από Τετάρτη μέχρι Κυριακή 12μεσ. με 7μμ.

Kυριάκος Μπάνος

Late Night Tale

Όταν η λαοφιλής
«πρώτη κυρία» της Αρ-
γεντινής, Εβίτα Περόν
πέθανε το 1952, μόλις
33 χρονών, το σώμα
της ταριχεύτηκε με
σκοπό να εκτεθεί σε
ένα ειδικό μνημείο.
Όμως το στρατιωτικό
πραξικόπημα του 1955
έριξε τον πρόεδρο και
σύζυγό της Χουάν Πε-

ρόν και εξαφάνισε τη σορό της, τα ίχνη της οποί-
ας αγνοούνταν έως το 1971, όταν βρέθηκε θαμ-
μένη στο Μιλάνο. Η ταινία του Πάμπλο Αγκουέρο
χρησιμοποιεί τις περιπέτειες για τη σορό σαν αλ-
ληγορία για την αιματοβαμμένη νεώτερη ιστορία
του κινήματος στην Αργεντινή. 

Τρεις ιστορίες, του ταριχευτή του σώματος,
του αξιωματικού που φυγαδεύει τη σορό και του
πραξικοπηματία συνταγματάρχη Αραμπούρου
που απαγάγουν οι αντάρτες Μοντονέρος μπλέ-
κονται με αρχειακό υλικό, πανόραμα του εργατι-
κού κινήματος και της αριστεράς. Ένας αφηγη-
τής στρατιωτικός εξηγεί γιατί οι χούντες που ρή-
μαξαν την Αργεντινή τα έβαλαν με το λαϊκό σύμ-
βολο της Εβίτας Περόν. 

Στο πρόσωπό της εκδικήθηκαν τις κοινωνικές
δυνάμεις  που έτρεμαν πιο πολύ, αυτούς που ήθε-
λε να καταστείλει η αστική τάξη με τις χούντες
και τα πραξικοπήματα: Τους εργάτες, ιθαγενείς,
αγρότες,  τους "Decamisados" (αυτούς που δεν
φορούν πουκάμισα) και τις αγωνίστριες «μητέρες
της πλατείας ντε Μάγιο». 

Έτσι ένα «παραλειπόμενο της ιστορίας» γίνεται
αφορμή για βαθύ σχολιασμό της πολιτικής ιστο-
ρίας, της διαφθοράς, της θρησκείας, του λαϊκι-
σμού και για την είσοδο στο προσκήνιο του πραγ-
ματικού υποκειμένου, της ταξικής πάλης και των
κοινωνκών αγώνων.

Δήμητρα Κυρίλλου

Η νέα ταινία «Francofonia» που απο-
δόθηκε ως «Η Κιβωτός των Ανθρώπων»
του Αλεξάντρ Σοκούροφ και προβλήθη-
κε πέρσι στις «Ειδικές Προβολές» του
56ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φε-
στιβάλ της Θεσσαλονίκης, έχοντας
πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρε-
μιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του
72ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φε-
στιβάλ της Βενετίας, βγήκε στις αίθου-
σες την περασμένη Πέμπτη.

Μετά την επιτυχία της ταινίας «Ρωσι-
κή Κιβωτός» του 2002 γυρισμένη με ένα
μόνο πλάνο -το μεγαλύτερο στην έως
τώρα κινηματογραφική ιστορία- στο
μουσείο Ερμιτάζ (τα πάλαι ποτέ Χειμερι-
νά Ανάκτορα στην Αγ. Πετρούπολη),
ακολούθησε η ανάθεση από την διοίκη-
ση του μουσείου του Λούβρου, της δη-
μιουργίας από το ρώσο σκηνοθέτη μιας
νέας ταινίας, που να αφηγείται την
πραγματική ιστορία που έλαβε χώρα
στο συγκεκριμένο μουσείο κατά το Β’
Παγκόσμιο Πόλεμο.

Πρόκειται για τη συνεργασία του δι-
ευθυντή του μουσείου του Λούβρου
Ζακ Ζοζάρ και του γερμανού αξιωματι-
κού Κόμη Φραντς Βολφ Μέττερνιχ,
υπεύθυνου της γερμανικής επιτροπής
για την προστασία των έργων τέχνης
της Βέρμαχτ, με στόχο τη διάσωση των
θησαυρών του μουσείου από τους ναζί.

Ή για να το πούμε καλύτερα, είναι μια
κινηματογραφική δημιουργία με στοιχεία
μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, που με
όχημα δύο παράλληλες αφηγήσεις, θέτει
τα ερωτήματά της για την τέχνη, την
εξουσία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό.

Η πρώτη, αφορά την συνεργασία των
δύο αξιωματούχων, σχετική με την τύχη
των εκθεμάτων του μουσείου που έχουν
«κρυφτεί» σε διάφορα κάστρα της Γαλ-
λίας.

Η δεύτερη, την επικοινωνία μέσω sky-
pe, του ίδιου του σκηνοθέτη με τον φίλο
του, καπετάνιο σε εμπορικό πλοίο που
έχει φορτωμένα κοντέινερ με έργα τέ-
χνης και θαλασσοδέρνεται καταμεσής
του ωκεανού.

Στην πρώτη, οι συζητήσεις των πρω-
ταγωνιστών, συμπληρώνονται από τον
ρόλο του καλλιτέχνη (φωνή off), που
σχολιάζει όλα όσα διαδραματίζονται, με
υλικό αρχείου που μας παρουσιάζεται,
νοήματα, καθώς και φανταστικές πα-
ρεμβολές της Μαριάννας και του Βονα-
πάρτη σε ρόλο… υποστηρικτικό.

Και ενώ θα έλεγε κανείς πως όλα αυ-
τά τα ετερόκλητα στοιχεία μαζί, το λιγό-
τερο που θα δημιουργούσαν, θα ήταν
ένα ακατανόητο και δύσκολο στην πα-
ρακολούθησή του αποτέλεσμα, τελικά,
ο καλλιτέχνης, καταφέρνει να τα τιθα-
σεύσει, δημιουργώντας μια αφήγηση
πλήρως κατανοητή ως προς τα ζητήμα-
τα που επιλέγει να θίξει.

Πόσα χρωστάει ο ευρωπαϊκός πολιτι-
σμός στην επαφή του με τους άλλους
πολιτισμούς;

Το πρόβλημα στην «Francofonia» ξεκι-
νάει από το ότι η «παραγγελιά» τελικά,
οδηγεί εν μέρει σε …παραφωνία. Γιατί
πέραν των φιλοσοφικών ερωτημάτων
και της πραγματικής ανάγκης να προ-
στατευθούν από τον πόλεμο τα έργα τέ-
χνης (όπως έγινε και στο Εθνικό Αρχαι-
ολογικό Μουσείο το 1940 από τον προ-
σωρινό διευθυντή του Αναστάσιο Ορ-
λάνδο), η συνεχής ύμνηση της Ευρώ-
πης, του ευρωπαϊκού πολιτισμού και
άρα και της Γαλλίας ως κοιτίδας του
διαφωτισμού, μοιάζει σήμερα, σαν μια
ταινία που παραγγέλθηκε για να διαφη-
μίσει ένα προϊόν, που όμως δεν υπάρχει
πια στο ράφι. Αν υπήρξε και ποτέ.

Πάνος Κατσαχνιάς

Eβίτα Francofonia

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Pride 
σε Ρέθυμνο
και Πάτρα
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Η
6 Απρίλη του 1941, η γερμανική εισβο-
λή και αυτά που την ακολούθησαν, συ-
νήθως στριμώχνεται σε έναν αμήχανο

επίλογο στους ύμνους για το «Έπος του ‘40».
Κι όμως, εκείνες οι μέρες καθόρισαν την πο-
ρεία των εξελίξεων για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια. Το ελληνικό κράτος βρέθηκε με δυο
κυβερνήσεις, και ο συνδυασμός της πολιτικής
κρίσης με την κοινωνική θα γεννούσε την επα-
νάσταση με τη μορφή της Αντίστασης.  

Τυπικά η Ελλάδα ήταν ουδέτερη στον παγ-
κόσμιο πόλεμο που είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμ-
βρη του 1939. Στην πραγματικότητα, όμως, η
δικτατορία του Μεταξά και του βασιλιά είχε
προσδεθεί στην πολεμική μηχανή της Βρετα-
νίας και της Γαλλίας, με οικονομικές συμφω-
νίες και στρατιωτικές διευκολύνσεις απ’ την
αρχή του πολέμου. Ένα καθεστώς με στενές
ιδεολογικές (αλλά και οικονομικές) σχέσεις με
τη ναζιστική Γερμανία, βρέθηκε στο πλευρό
των «Δημοκρατιών» της Δύσης. Ήταν μια από
τις πολλές ειρωνείες του ιμπεριαλιστικού δεύ-
τερου παγκόσμιου πολέμου.

Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο τον Οκτώβρη
του 1940, όταν ο Μουσολίνι αποφάσισε να κάνει
ένα «σύντομο, ένδοξο» πόλεμο εναντίον της.
Ήθελε να δείξει στον Χίτλερ ότι είναι ένας υπολο-
γίσιμος σύμμαχος και να ανακόψει την γερμανική
επέκταση στα Βαλκάνια που ο ιταλικός καπιταλι-
σμός θεωρούσε δική του «σφαίρα επιρροής».  

Φιλοδοξίες
Το «εγχείρημα» του ιταλικού στρατού στέφθη-

κε με παταγώδη αποτυχία. Η εκστρατεία ήταν
κακά οργανωμένη, με ελλειπείς δυνάμεις και οι
προσδοκίες των σχεδιαστών της δεν πατούσαν
στην πραγματικότητα. Από τα μέσα Νοέμβρη ο
ελληνικός στρατός ξεκίνησε την αντεπίθεσή του
που τον έφερε βαθιά στο αλβανικό έδαφος. 

Κι όπως γράφει ο Θ. Χατζής, που θα γινόταν ο
πρώτος γραμματέας του ΕΑΜ: «Σε όλες τις εκ-
δηλώσεις διαφαίνονταν η προσπάθεια να δοθεί
χρώμα ελληνικό, εθνικό, με έντονη αντιαλβανική
αιχμή. Θα νόμιζε κανείς ότι η Ελλάδα δεν πολε-
μούσε την Ιταλία αλλά την σκλαβωμένη Αλβα-
νία».  Τον Δεκέμβρη του 1940 ένα υψηλόβαθμο
στέλεχος του υπουργείου Εξωτερικών εξηγούσε
στον Αμερικάνο πρέσβη ότι η μόνη περίπτωση
να υπογράψει ανακωχή η κυβέρνησή του ήταν
με «όρους νικητή»: μεγάλη αποζημίωση και «νέ-
ες εδαφικές ρυθμίσεις» δηλαδή προσαρτήσεις. 

Εκτός από την προφανή προπαγανδιστική
αξία τους, οι νίκες του ελληνικού στρατού άνοι-
ξαν την όρεξη στον Τσόρτσιλ και τους επιτελείς
του για τη δημιουργία ενός βαλκανικού μετώ-
που, όπως στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από
τις αρχές του 1941 ξεκίνησαν οι διαπραγματεύ-
σεις με τον Μεταξά για την αποστολή ενός βρε-
τανικού εκστρατευτικού σώματος στην Ελλάδα. 

Αυτή ήταν μια εξέλιξη που δεν μπορούσε να
ανεχθεί ο Χίτλερ. Όχι μόνο γιατί ήθελε να συν-
δράμει τον σύμμαχό του Μουσολίνι αλλά κυ-
ρίως γιατί βρετανικό προγεφύρωμα στα Βαλ-
κάνια θα απειλούσε τις πετρελαιοπηγές στο
Πλοέστι της Ρουμανίας οι οποίες ήταν απολύ-
τως απαραίτητες για την γερμανική οικονομία
και στρατό. Έτσι άρχισαν τα σχέδια για πολε-
μική εμπλοκή στα Βαλκάνια. 

Οι εξελίξεις δικαίωναν τον Τρότσκι που ήδη
το 1934 έγραφε ότι:

«Βλέπουμε πόσο φυσικά η τυπική ουδετερότητα
αντικαθίσταται από ένα σύστημα ιμπεριαλιστικών
συμφωνιών και πόσο αναπόφευκτα ο πόλεμος ‘για
την υπεράσπιση της πατρίδας’ οδηγεί σε μια ειρή-

νη με προσαρτήσεις. Ο χαρακτήρας του πολέμου
καθορίζεται όχι από το αρχικό επεισόδιο καθεαυτό
(‘παραβίαση της ουδετερότητας’, ‘εχθρική επιβο-
λή’ κλπ) αλλά από τις κύριες κινητήριες δυνάμεις
του πολέμου, από την συνολική τους ανάπτυξη και
από τις συνέπειες που τελικά οδηγεί». 

Ρήξη και χάος
Όσο γινόταν πιο φανερή η προοπτική της

γερμανικής επέμβασης, τόσο μεγάλωναν τα
διλήμματα, οι δισταγμοί και οι καυγάδες στο
καθεστώς. Πόσο στρατό θα στείλει η Βρετανία
στην Ελλάδα; Και πότε; Μήπως κάτι τέτοιο επι-
σπεύσει την Γερμανική εισβολή; Και πως να
την αντιμετωπίσουμε;

Οι δισταγμοί έγιναν αιτία κωμικών καταστάσε-
ων μόλις άρχισαν να καταφτάνουν τα πρώτα
βρετανικά τμήματα. Ο επικεφαλής τους, αντι-
στράτηγος Γουίλσον, εξαναγκάστηκε να κυκλο-
φορεί με πολιτικά και ψευδώνυμο –«κύριος Βατ».
Την ίδια στιγμή το βρετανικό εκστρατευτικό σώ-
μα η παρουσία του οποίου υποτίθεται θα έμενε
«κρυφή», έστηνε το αρχηγείο στο …ξενοδοχείο
Ακροπόλ και οι Γερμανοί διπλωμάτες φωτογρά-
φιζαν την βρετανική αποβίβαση στον Πειραιά. 

Όμως, τα πράγματα ήταν πολύ σοβαρά για
την άρχουσα τάξη. Από νικήτρια κινδύνευε να
βρεθεί ηττημένη. Αντί να κερδίσει τη νότια Αλ-
βανία (Βόρειο Ήπειρο) κινδύνευε να χάσει τη
Μακεδονία και τη Θράκη στον «προαιώνιο» εχ-
θρό, τη Βουλγαρία (από την 1 Μάρτη η 12η γερ-
μανική στρατιά είχε αρχίσει να στήνει βάσεις
στο έδαφός της). Μέσα σε αυτές τις συνθήκες,
τμήματα του «πολιτικού προσωπικού» του καθε-
στώτος και των στρατηγών άρχισαν να καλοβλέ-
πουν μια «συνεννόηση» με την Γερμανία. 

Στα μέσα Μάρτη ο Γερμανός πρόξενος της
Θεσσαλονίκης ανέφερε στους ανωτέρους του
ότι τον πλησίασε «κάποιος συνταγματάρχης
Πετινής» που ζητούσε την γερμανική συνδρο-
μή στο τερματισμό του πολέμου στην Αλβανία.
Ο πρόξενος σημείωνε ότι πίσω από τον συν-
ταγματάρχη «βρισκόταν ένας στρατηγός ονό-
ματι Τσολάκογλου». 

Ο Τσολάκογλου ήταν διοικητής του Τμήματος
Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας (ΤΣΔΜ) που βρι-
σκόταν στην Αλβανία. Και δεν ήταν μόνος του.
Οι στρατηγοί Μπάκος και Δεμέστιχας διοικητές
του Α’ και Β’ Σώματος του Τμήματος Στρατιάς
Ηπείρου (ΤΣΗ) μοιράζονταν τις απόψεις του.
Δηλαδή επρόκειτο για τους στρατηγούς που
έλεγχαν περισσότερο από τα 2/3 του στρατού. 

Συνήθως οι περιγραφές για την Γερμανική
εισβολή στέκονται στην αντίσταση των οχυρών
της «γραμμής Μεταξά» ανάμεσα στις 6 με 9
Απρίλη και μετά θεωρούν ότι η γερμανική συν-
τριπτική υπεροχή σε αεροπλάνα και τανκς
έκρινε το αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα, ο
ελληνικός στρατός έμεινε στην Αλβανία για πο-
λιτικούς λόγους και ο γερμανικός στρατός νί-

κησε το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα, αλλά
όχι γιατί έριξε στη μάχη υπέρτερες δυνάμεις. 

Ο αρχιστράτηγος Παπάγος επέμενε ότι το
βρετανικό εκστρατευτικό σώμα με όσες ελληνι-
κές δυνάμεις ήταν διαθέσιμες θα έπρεπε να
δώσει τη μάχη του στην κεντρική Μακεδονία με
στόχο την υπεράσπιση της Θεσσαλονίκης κι ότι
ο στρατός που βρισκόταν στην Αλβανία έπρεπε
να μείνει στις θέσεις του. Το «σχέδιο» στηριζό-
ταν στην είσοδο της Γιουγκοσλαβίας στον πό-
λεμο. Όχι μόνο για να αποκρουστεί η γερμανική
εισβολή, αλλά και για να προελάσει ο ελληνικός
στρατός με τον γιουγκοσλαβικό στην Αλβανία
(και να τη διαμελίσουν στη συνέχεια). 

Όμως, η άρχουσα τάξη στην Γιουγκοσλαβία
ήταν ακόμα πιο βαθιά διαιρεμένη από την ελλη-
νική. Αντί για συμμαχία, στις 25 Μάρτη η Γιουγ-
κοσλαβική κυβέρνηση υπό τον πρίγκιπα Παύλο
υπέγραψε προσχώρηση στο φασιστικό Άξονα.
Όμως, οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες φρόν-
τισαν να οργανώσουν ένα πραξικόπημα που εγ-
κατέστησε μια φιλοαγγλική κυβέρνηση. Αν οι
Γερμανοί είχαν «καπαρώσει» τον πρίγκιπα Παύ-
λο, οι Εγγλέζοι διέθεταν τον πρίγκιπα Πέτρο…

Κουίσλιγκ 
Στις 9 Απρίλη η Θεσσαλονίκη και τα στρα-

τεύματα στο μεγαλύτερο μέρος της βόρειας
Ελλάδας συνθηκολόγησαν ύστερα από την έγ-
κριση του Παπάγου. Ταυτόχρονα, ο γερμανι-
κός στρατός καταλάμβανε σχεδόν χωρίς αντί-
σταση τη νότια Γιουγκοσλαβία και πέρασε τα
ελληνικά σύνορα. Όλη η «συμμαχική διάταξη»
βρέθηκε στον αέρα. 

Για την ηγεσία του βρετανικού εκστρατευτι-
κού σώματος σήμανε η ώρα του φευγιού. Ο
Γουίλσον αποφάσιζε διαδοχικές υποχωρήσεις
ενημερώνοντας τον Παπάγο μέρες αργότερα.
Όπως σημείωνε σαρκαστικά ένας Γερμανός
αξιωματικός της 2ης μεραρχίας θωρακισμέ-
νων: «από τους εχθρούς μας, μόνο ο Βρετα-
νός γνωρίζει πως να κάνει μια τόσο μεθοδική
και αδίστακτη υποχώρηση». 

Στις 18 Απρίλη ο πρωθυπουργός Κορυζής
(πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας) αυ-
τοκτόνησε -σε τέτοιο σημείο είχε φτάσει η εν-
δοκυβερνητική κρίση. Το βράδυ της ίδιας μέ-
ρας, όπως γράφει ο Σπ. Γασπαρινάτος στο
πρόσφατο βιβλίο του για τις κατοχικές κυβερ-
νήσεις, οι στρατηγοί: 

«Έστειλαν στην κυβέρνηση ένα είδος τελε-
σιγράφου 12 ωρών να αποφασίσει την συνθη-
κολόγηση. Διαφορετικά προειδοποιούσαν ότι
οι σωματάρχες αυτοί θα σχημάτιζαν κυβέρνη-
ση στα Ιωάννινα, με πρωθυπουργό τον Μητρο-
πολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα (που συμφωνού-
σε με τις αποφάσεις τους) μέλη τους ίδιους
και σκοπό τη σύναψη συνθηκολόγησης της
Στρατιάς Ηπείρου». 

Δυο μέρες μετά προχώρησαν από τα τελεσί-

γραφα στις πράξεις. Ο Τσολάκογλου, με την
παρότρυνση των άλλων σωματαρχών, καθαί-
ρεσε ουσιαστικά τον διοικητή του ΤΣΗ, στρα-
τηγό Πιτσίκα, και ανέλαβε τη διοίκηση. Αμέ-
σως συναντήθηκε με τους Γερμανούς αξιωμα-
τικούς και υπέγραψε την συνθηκολόγηση (το
τελικό κείμενο υπογράφτηκε στις 23 Απρίλη). 

Ουσιαστικά, ο Τσολάκογλου και οι «νικητές
της Αλβανίας» στρατηγοί οργάνωσαν στάση
εν καιρώ πολέμου, πράξη που κανονικά επέσυ-
ρε την ποινή του θανάτου. Την ίδια στιγμή έδι-
ναν διαταγές να εκτελεστούν ως «δειλοί» λιπο-
τάκτες εξαντλημένοι φαντάροι που απλά ξεκι-
νούσαν να γυρίσουν σπίτι τους. 

Ο Τσολάκογλου και οι μετέπειτα απολογη-
τές του υποστήριζαν ότι η συνθηκολόγηση έγι-
νε για να «σωθεί η τιμή του στρατεύματος» (να
μη παραδοθεί στους Ιταλούς) και να σωθεί η
χώρα από την καταστροφή. Η αλήθεια είναι
ότι αυτός, οι άλλοι στρατηγοί και όσοι τους
υποστήριξαν πόνταραν στην γερμανική νίκη
στον πόλεμο με τα ανάλογα οφέλη  που θα
έφερνε αυτό το ποντάρισμα για τα «εθνικά δί-
καια» δηλαδή την άρχουσα τάξη. 

Άλλωστε δεν υπέγραψαν μια συνθηκολόγηση.
Στις 25 Απρίλη ο Τσολάκογλου έστειλε επιστολή
στον Χίτλερ στην οποία δήλωνε ότι «η στρατιά
Ηπείρου Μακεδονίας» ήταν έτοιμη να «προσφέ-
ρει τας υπηρεσίας της διά να σχηματισθή μια
Κυβέρνησις εις την Αθήνα. Υποσχόμεθα εις την
Α.Ε Φύρερ του γερμανικού λαού να υπηρετήσω-
με κατά τον τρόπον που θα υπεδείκνυε ο ίδιος».
Αργότερα, ο Μπάκος που θα γινόταν υπουργός
Άμυνας της δοσιλογικής κυβέρνησης θα προ-
σπαθούσε να σχηματίσει μια «Κυανόλευκη Με-
ραρχία» για να πολεμήσει στο ρωσικό μέτωπο. 

Ο  βασιλιάς και η κυβέρνηση είχαν φύγει από
την Αθήνα το βράδυ της 22 Απρίλη. Πρωθυπουρ-
γός είχε ορκιστεί ο Τσουδερός, ακόμα ένας
πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας. Στο
ημερολόγιό του έγραφε ότι βδομάδες πριν είχε
«συνομιλήσει» με το «πνεύμα» του Ελ. Βενιζέλου
και του πατέρα του με τη βοήθεια μέντιουμ σε
μια «πνευματιστικήν συνεδρίαν». Πέρασαν σε σί-
γουρα χέρια, δηλαδή, οι «τύχες του έθνους».
Μαζί τους έφυγε  και το πραγματικό στήριγμα
της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου -ο διαβόη-
τος Μανιαδάκης, υφυπουργός Ασφαλείας. 

Η «συνέχεια του κράτους» είχε θρυμματι-
στεί. Καμιά από τις δυο κυβερνήσεις δεν είχε
τη δύναμη και τη νομιμοποίηση στα μάτια των
«από κάτω» να παίξει το ρόλο που επεδίωκε.

Λέανδρος Μπόλαρης 

Πώς το “ΟΧΙ” 
έγινε “ΝΑΙ”

Απρίλης 1941

Διαβάστε επίσης
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Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων

Κάτω τα χέρια 
από τους αγωνιστές

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ
ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη δρά ση
της εργα τι κής τά ξης
Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον
πλού το μέ σα στον καπι τα λι σμό. Mια
νέα κοι νω νία απαλ λαγ μέ νη από την εκ-
με τάλ λευ ση, ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να
δημιουρ γη θεί μό νο όταν οι εργά τες
πάρουν συλ λο γι κά στα χέ ρια τους τον
έλεγ χο όλου του κοι νω νι κού πλού του
και προ γραμ μα τί σουν την παρα γω γή
και τη δια νο μή σύμ φω να με τις ανθρώ -
πι νες ανά γκες. 

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ -
σεις. Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα -
τι κή δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ -
τι κός δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή.
Tο κοι νο βού λιο, ο στρα τός, η αστυ νο -

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

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

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

Γι’ αυτό παλεύ ου με για τη διε θνι στι κή

ενό τη τα των εργα τών σε όλον τον κό-
σμο χωρίς δια κρί σεις εθνι κό τη τας
γλώσ σας, θρη σκεί ας, φύλου, φυλής ή
σεξουα λι κής προ τί μη σης. 

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

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

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

Eί μα στε αντί θε τοι στην κατα πί ε ση των

μειο νο τή των στη Θρά κη και τη Mα κε -
δο νία και στα μέ τρα αστυ νό μευ σης
των μετα να στών. 

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

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

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

Oνο μα .........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Διεύ θυν ση ............................................................................................................

....................................................................................................................................................

Πό λη ..............................................................................................................................

Tη λέ φω νο ...........................................................................................................

Σω μα τείο - Σύλ λο γος.....................................................................

....................................................................................................................................................

Θέ λω να γί νω 
μέ λος του ΣEK

Σε δύο χρόνια φυλάκιση (με τριετή αναστολή) κατα-
δικάστηκε ο Νίκος Αργυρίου, μέλος της Επιτροπής Αλ-
ληλεγγύης Στρατευμένων, για «συκοφαντική δυσφή-
μηση». 

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι «Η
κατηγορία βασίστηκε στη δημοσίευση στην ιστοσελί-
δα της Επιτροπής ενός γράμματος φαντάρου που κα-
τήγγειλε ότι στην μονάδα του γίνονταν καψώνια σε βά-
ρος των στρατευμένων».

Τονίζει ακόμα ότι «Η δικαστική απόφαση και η τρο-
μοκρατική ποινή που επέβαλλε, αποσκοπεί στο να κα-

ταδικαστεί το κίνημα αλληλεγγύης στους στρατευμέ-
νους. Στοχοποιεί την Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευ-
μένων και το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτα-
κος, που για πάνω από είκοσι χρόνια με πρωτοπόρο
τρόπο αγωνίζονται μέσα κι έξω από στρατό για τα δι-
καιώματα των φαντάρων.  Είναι μια απόφαση που στη-
ρίχθηκε σε τουλάχιστο αμφιλεγόμενα στοιχεία εξαντ-
λώντας την αυστηρότητά της στο ύψος της ποινής
που επέβαλλε. Έρχεται σε αντίθεση με το κοινό περί
δικαίου αίσθημα, αλλά και την ίδια την λαϊκή πείρα που
γνωρίζει ότι καψώνια γίνονται κανονικά στο στρατό,
ότι «όπου τελειώνει η λογική ξεκινά ο στρατός».

Aντιρατσιστικές Δράσεις 
στις γειτονιές
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Δημοτικό Θέατρο Μελίνας Μερκούρη (Αγ. Δημητρίου 55) 7μμ
Μετανάστης ή πρόσφυγας: ταξιδιώτης της ανάγκης
Ομιλητές: Φραγκίσκα Μεγαλούδη, Μάριος Λώλος
Καλεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου 

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Συγκέντρωση και πορεία, πλατεία Γαρδένια, 6μμ
Καλούν: ΚΕΕΡΦΑ, Κίνημα στην Πόλη

NEO HΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 Σύσκεψη με σωματεία και φορείς, στο Στέκι της δημοτικής πα-
ράταξης «Ρήξης και Ανατροπής» (Πολυτεχνείου 29), 8μμ
Καλεί η «Ρήξη και Ανατροπή στο Ηράκλειο»

AΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4 Αντιπολεμική Συναυλία, πλατεία Αγίων Αναργύρων, 7.30μμ
Καλεί ο Δήμος Αγίων Αναργύρων

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
Διήμερο εκδηλώσεων 9/4 και 10/4, στην πλατεία Ηρώ και 10ο Δημοτικό Σχολείο
Καλεί η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Πετρούπολης 

Kεντρική σύσκεψη ΚΕΕΡΦΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/4, ΕΣΗΕΑ (3ος όροφος) ,  7μμ

Συσκέψεις ΚΕΕΡΦΑ με συνδικάτα, φορείς, συλλογικότητες: 

ΓΙΑΝΝΕΝΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4, Εργατικό Κέντρο, 7μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 10/4, ΚΑΠΗ Ελληνικού πλ. Σουρμένων (Τραπεζούντος 8) 12μες

ΚΥΨΕΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4, 
ΟΝΑ Κυψέλης 
(Καλογερά 18), 7μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4,
καφέ White Rabbit

(Σολωμού 12), 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4, 
καφέ Βαβέλ 
(Βασιλίσσης Σοφίας
87) 7μμ
Ομιλητής: Δημήτρης 
Πολυχρονιάδης, 
δάσκαλος

Στις
σχολές
ΝΟΠΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ 11/4, 
αίθριο, 6μμ

ΤΡΙΤΗ 19/4 Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (Φειδίου 14) 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του Τόνυ Κλιφ 
για τη Ρόζα Λούξεμπουργκ 

BIΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 
Ρόζα Λούξεμπουργκ 

Ομιλητές: 
Προκόπης 
Παπαστράτης, 
πανεπιστημιακός
Πάντειο Πανεπι-
στήμιο, 
Κώστας 
Σκορδούλης, 
πανεπιστημιακός
Παιδαγωγικό 
ΕΚΠΑ, 
Λέανδρος 
Μπόλαρης, 
συγγραφέας, 
έχει γράψει τον
πρόλογο του 
βιβλίου

Ανοιχτές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ: 

«Να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας- 
Οι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι-
‘Όχι στις απελάσεις-Ανοιχτά σύνορα- Άσυλο και στέγη» 
Βιντεοπροβολή από τις κινητοποιήσεις στις19 Μάρτη
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ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Σύλλογος Δασκάλων 7μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Μανώλης Φιωτάκης

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Ελένη Τσουρουνάκη

ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Βλασσόπουλος, πα-
νεπιστημιακος Παν. Ρεθύμνου

ΡΕΘΥΜΝΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Στέκι πολιτιστικών ομά-
δων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Κώστας Βλασσόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Στέκι πολιτιστικών 
ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός 
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Τσίου 7μμ
Η παρισινή Κομμούνα
Ομιλήτρια: Νικόλ Μπιζύμη
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Τσίου 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Καλαμαριά 
(Μεταμορφώσεως 10) 7μμ
Καπιταλισμός και κρίση
Ομιλητής: Μανώλης Μανουσαρίδης

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Γιώτης 8μμ
Η κρίση στα Βαλκάνια, 
το Μακεδονικό και η εργατική τάξη
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Λάκης Κουτσίλας
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Όαση 7μμ
Ο πόλεμος 
κατά των φτωχών και των προσφύγων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Όαση 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Σάκης Κολότσιος
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Όαση 7μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κουρμπέτι 4μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Ο πόλεμος 
κατά των φτωχών και των προσφύγων
Ομιλητής: Βαλαντής Καμπρόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης
Ομιλήτρια: Αρετή Κανέλλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης

ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Θόλος 8μμ
Η φασιστική απειλή και πώς την αντιμε-

τωπίζουμε
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 Θόλος 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Μάνος Voador
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Θόλος 8μμ
Τι είναι ο ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Αναστασία Παμπουροπού-
λου
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 Θόλος 8μμ
Η μάχη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Βασιλείου

ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Μαρξισμός - θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Διονυσία Πυλαρινού
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
Η αποσύνθεση της ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ White Rabbit (υπό-
γειο) 7.30μμ
Η αποσύνθεση της ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής
Ομιλήτρια: Έβελυν Βαρελά

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 γραφεία ΕΛΜΕ Γκράβα
7μμ
O ρατσιστικός νόμος της ντροπής 
Ομιλητής: Θανάσης Καμπαγιάννης

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Η αποσύνθεση της ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
100 χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Νίκη Αργύρη
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 κυλικείο δημαρχείου 7μμ
Η αποσύνθεση της ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής
Ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 κοινωνικός χώρος 32Α 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Τιάνα Ανδρέου

ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Πετράκη
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Κώστας Λάππας
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Ιωάννα Παυλοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: 
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Πασχάλης Ταπεινόπουλος

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κοκορίκο 
(Γαλήνης 7 και Σταυραετού) 7μμ
Η επανάσταση στην Ιρλανδία το 1916
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΙΛΙΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Munches 7.30μμ
Φασιστικές δολοφονίες 
και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου

ΠΑΓΚΡΑΤΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η κρίση στα Βαλκάνια, 
το Μακεδονικό και η εργατική τάξη
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Κρίκος 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ 1968 
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Αλέξης Καλλέργης
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ 1968 
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Μήτσος Λάμπρου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
ΜΜΕ: Δεν λείπουν οι συχνότητες, αλλά
ο εργατικός έλεγχος
Ομιλήτρια: Γιούλη Καλοφωλιά
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Σαμπίρ (Πλαταιών) 7μμ
Ο πόλεμος 
κατά των φτωχών και των προσφύγων
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Σαμπίρ (Πλαταιών) 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Υγιεινό με νου 6.30μμ
Η πάλη ενάντια στην ισλαμοφοβία
Ομιλητής: Χρίστος Αργύρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλήτρια: Νεφέλη Παπαδημητροπούλου

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Quiz 7μμ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Ανοιχτά σύνορα 
– καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 στέκι (Ρήγα Φεραίου) 5μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Mr.Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Μαρία Ωρολόγα
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Mr.Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Δανάη Κατριμουστάκη
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλήτρια: Μαρία Παππά

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 8μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Έγκελς: Η καταγωγή της οικογένειας,
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους
Ομιλήτρια: Μαρία Γεωργάκα

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 ΚΕΠ Χαλανδρίου 
(Γυφτοπούλου 2) 8μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Goody’s 8μμ
Η αποσύνθεση της ευρωπαϊκής στρα-
τηγικής

ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Clandestino 
(Πλ. Δημοσθένους, Σωτηρίου 12, 
Μαρκόπουλο) 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Βασιλική Μεθενίτη
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Clandestino 
(Πλ. Δημοσθένους, Σωτηρίου 12, 
Μαρκόπουλο) 7μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 δημαρχείο 7μμ
ΜΜΕ: Δεν λείπουν οι συχνότητες 
αλλά ο εργατικός έλεγχος
Ομιλητής: Γιάννης Καπαγερίδης

ΖΑΚΥΝΘΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ L.B. 7μμ
Ο πόλεμος 
κατά των φτωχών και των προσφύγων
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΚΑΜΑΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Ποέτα 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής σύνθεσης
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ) 

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 καφέ Τσίου 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός

Ομιλητής: Γιάννης Μακαρώνας
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Τσίου 8μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Η μάχη ενάντια στο ασφαλιστικό και τον
ρατσισμό – Πώς συνεχίζουμε μετά τις 7/4
Ομιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4 καφέ Σκαντζόχοιρος 6.30μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου

ΞΑΝΘΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Ο πόλεμος 
κατά των φτωχών και των προσφύγων 
Ομιλήτρια: Βάσω Αλεξοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση: 
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4 πλατεία Μερκούρη 6.30μμ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Η πάλη ενάντια στο σεξι-
σμό και την καταπίεση

Στις σχολές

ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 αιθ. Α011, 3μμ
Πόλεμος 
κατά των φτωχών και των προσφύγων
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΑΣΚΤ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 
αίθ. Γραμμικού σχεδίου 2μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/4, 3μμ
Ενάντια σε μνημόνια και νεοναζί – Δυνα-
μώνουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΡΙΤΗ 12/4 αίθουσα προβολών ΣΓΤΚΣ
2.30μμ
Φασιστικές δολοφονίες 
και κρατική εξουσία

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΤΡΙΤΗ 12/4, 1.30μμ
Ενάντια σε μνημόνια και νεοναζί – Δυνα-
μώνουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4, 3.30μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Κώστας Πίττας

ΝΟΜΙΚΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 αιθ. 11 (3ος ορ.) 3μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Νίκος Στραβελάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/4
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΕΜΠΤΗ 7/4
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 6.30μμ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 7μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Σκλαβενίτης 5.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 6μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 6μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/4
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 11πμ
ΚΟΥΚΑΚΙ πεζόδρομος Γ. Ολυμπίου 12μ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30μ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11πμ
ΜΕΝΙΔΙ πλατεία Αγ. Βλάσση 6μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ Κεραμεικός 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου κ Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου (Σκλαβε-
νίτης) 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ παλιά αγορά 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς
11.30πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ
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ΤΡΙΤΗ 19/4 
Νέα Φιλοσοφική 6μμ
Ενάντια σε μνημόνια 
και νεοναζί – 
Δυναμώνουμε 
την αντικαπιταλιστική
αριστερά
Ομιλητής: Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος
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Γ
ια 18 μέρες οι νοσηλευτές έγραφαν
ιστορία. Έγραψαν μια από τις πιο όμορ-
φες σελίδες του εργατικού κινήματος

στη Κύπρο. Η απεργία τους θα είναι σημείο
αναφοράς για τους μελλοντικούς αγώνες που
θα χρειαστεί να δώσουν τόσο οι ίδιοι αλλά και
άλλοι κλάδοι εργαζομένων.

Έδωσαν μια άνιση μάχη με πανίσχυρους αν-
τιπάλους. Αντιμετώπισαν μια ανάλγητη και αδί-
στακτη τρόϊκα, Αβέρωφ, Γεωργιάδης, Πετρί-
δης, που τους απειλούσε και τους συκοφαν-
τούσε καθημερινά, και έναν πρόεδρο που με
υπεροψία και αλαζονεία τους έδινε τελεσίγρα-
φα. Αντιμετώπισαν τον άγριο πόλεμο από την
ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ που ήθελε πάση θυσία να
τους συντρίψει. Αντιμετώπισαν έναν αδίστακτο
αρχιεπίσκοπο που συντάχθηκε με το κεφάλαιο
και την εργοδοσία (όπως έκανε πάντα η ηγε-
σία της εκκλησίας από τις απεργίες του ’48 μέ-
χρι σήμερα). Αντιμετώπισαν μια πρωτοφανή
επίθεση από την πλειοψηφία των ΜΜΕ με ψέ-
ματα, διαστρεβλώσεις και συκοφαντίες. Αντι-
μετώπισαν εκείνον το γραφικό τύπο με την πα-
ρέα του που παρίστανε τον εκπρόσωπο των
ασθενών, αλλά στην ουσία έπαιζε το παιχνίδι
της κυβέρνησης.

Ακόμη και η συμπαράσταση που είχαν από

άλλες συντεχνίες ήταν στην πραγματικότητα
φραστική και καμιά στιγμή δεν μετατράπηκε
σε έμπρακτη στήριξη του αγώνα τους, με κά-
λεσμα για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις
τους, ενίσχυση του απεργιακού τους ταμείου
και άλλα. Μπορεί η μεγάλη μάζα των εργαζο-
μένων να έβλεπε με συμπάθεια τον αγώνα
τους αλλά ήταν συνεχώς εκτεθειμένη στην
προπαγάνδα και τα ψέματα του αντίπαλου που
είχε όλα τα μέσα στη διάθεσή του. Παρ’ όλα
αυτά έδειξαν μια τεράστια αντοχή, ενότητα και
αποφασιστικότητα, προκαλώντας τον εκνευρι-
σμό του Υπουργού Υγείας και της Κυβέρνη-
σης. Τα «νοσοκομούθκια» δεν γονάτισαν όπως
τους περίμεναν μέσα σε λίγες μέρες. Αντίθετα
έδιναν κάθε μέρα μαθήματα μαχητικότητας
και αγωνιστικότητας. Ο πανικός της κυβέρνη-
σης φάνηκε τις τελευταίες μέρες που κατάφυ-
γαν στα τελεσίγραφα, τους εκβιασμούς και
τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς.

Οι νοσηλευτές της ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ δεν κέρδισαν

τα άμεσα αιτήματα τους για αναγνώριση και
επαρκή στελέχωση. Κέρδισαν όμως και κάτι
πολύ πιο σημαντικό, και ανεκτίμητο, αυτές τις
18 μέρες. Κέρδισαν την αυτοπεποίθηση της
συλλογικής τους δύναμης. Είδαν πόση δύναμη
έχουν όλοι μαζί. Έμαθαν την αξία της ενότη-
τας και της αλληλεγγύης. Άνθρωποι που μέχρι
χτες δεν γνωρίζονταν ή είχαν μια τυπική σχέση
έγιναν συναγωνιστές σε ένα δίκαιο και ευγενή
αγώνα και έμαθαν να στηρίζονται ο ένας πάνω
στον άλλο. Ακόμη και συνάδελφοί τους από
την ΠΑΣΥΔΥ συστρατεύτηκαν μαζί τους ή
έβλεπαν με συμπάθεια τον αγώνα τους (με
εξαίρεση τα «κοπέλια» του Χατζηπέτρου).

Εργατική Δημοκρατία
Θυμήθηκαν και θύμισαν την τεράστια αξία

της εργατικής δημοκρατίας, της δημοκρατίας
στους εργατικούς χώρους και στους αγώνες.
Εφάρμοσαν δημοκρατικές διαδικασίες που
έχουν ξεχαστεί από τις περισσότερες συντε-

χνίες, ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα. Μετέτρε-
ψαν τις Γενικές Συνελεύσεις σε χώρους ζωντα-
νής συζήτησης, ζύμωσης και λήψης αποφάσε-
ων. Ξαναθύμισαν τι σημαίνει δυναμική κινητο-
ποίηση οργανώνοντας μερικές από τις πιο δυ-
ναμικές κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων.
Έβαλαν την φρεσκάδα και τη φαντασία τους σε
συνθήματα. Έδειξαν ακόμη το μεγαλείο της ψυ-
χής τους προσφέροντας τις υπηρεσίες τους
εκεί και όπου χρειάστηκε σε έκτακτα περιστατι-
κά, (πρόσφυγες στο Λατσι, έγγυος γυναίκα που
ξεγέννησαν, προσωπικό ασφαλείας).

Για όλα αυτά θα πρέπει να είναι περήφανοι οι
νοσηλευτές. Αυτά είναι η πιο σημαντική παρακα-
ταθήκη που αφήνουν όχι μόνο στους εαυτούς
τους αλλά συνολικά στην εργατική τάξη. Είναι
μια παρακαταθήκη που θα παίξει καθοριστικό
ρόλο στους αγώνες που έχουν μπροστά τους. Η
κυβέρνηση δεν έχει πραγματικά πρόθεση να ικα-
νοποιήσει το αίτημά τους για αναγνώριση γιατί
αυτό θα έβαζε σε αμφισβήτηση τη συνολική πο-
λιτική λιτότητας, περικοπών και ιδιωτικοποιήσε-
ων που θέλει να επιβάλει. Θα χρειαστεί να ξανα-
βγούν στους δρόμους οι νοσηλευτές και τότε θα
μπορούν να το κάνουν έχοντας στο οπλοστάσιό
τους τις εμπειρίες αυτού του αγώνα.

Ντίνος Αγιομαμίτης

ΚΥΠΡΟΣ Δεν λύγισαν 
τα «νοσοκομούθκια» 

ΓΑΛΛΙΑ Ένα εκατομμύριο στους δρόμους
Π

άνω από ένα εκατομμύριο
διαδήλωσε την περασμένη
Πέμπτη 31 Μάρτη στη Γαλ-

λία, στην απεργιακή μέρα δράσης
που κάλεσαν συνδικάτα και φοιτητι-
κοί σύλλογοι ενάντια στο νέο νόμο
για τα εργασιακά της κυβέρνησης
Ολάντ. Η εργατική ομοσπονδία CGT
μιλά για 1,2 εκατομμύρια διαδηλω-
τές σε πάνω από 250 διαδηλώσεις
σε ολόκληρη τη χώρα.

Εκατοντάδες χιλιάδες αψήφησαν
τη βροχή στο Παρίσι, πάνω από εκα-
τό χιλιάδες βγήκαν στους δρόμους
της Τουλούζης, “σεισμός” ήταν η δια-
δήλωση στη Μασσαλία. Στη Χάβρη τα
συνδικάτα των λιμενεργατών οργάνω-
σαν αποκλεισμούς δρόμων και πίεσαν
για απεργίες που νέκρωσαν την πόλη.

“Όχι στο νόμο των αφεντικών, ναι
στην επανάσταση”, ήταν ένα από τα
συνθήματα που κυριάρχησαν στο
Παρίσι δείχνοντας ότι ο ξεσηκωμός
ξεπερνά τα όρια του νόμου. “Πρό-
κειται για το μέλλον μας. Θέλουν να
δουλεύουμε περισσότερο με χαμη-
λότερο μισθό. Αν περάσουν το νέο
νόμο, αυτό θα σημαίνει πόλεμο -και
θα τον κερδίσουμε”, δήλωσε στην
εφημερίδα Socialist Worker η Αϊσά,
φοιτήτρια. “Το χειρότερο είναι ότι ο
νόμος διευκολύνει τις απολύσεις.
Ήδη φοβόμαστε για το μέλλον μας,
οι απολύσεις σημαίνουν ότι δε θα
έχουμε καθόλου μέλλον. Δε θέλου-
με τα αφεντικά να έχουν το ελεύθε-
ρο να μας απολύουν με την παραμι-
κρή αφορμή”, συμπλήρωσε ο
Τζορτζ, εργαζόμενος σε εστιατόριο.

Οι φοιτητές του Henri IV που βρί-

σκεται στο κέντρο της πόλης μπλό-
καραν το δρόμο και την είσοδο του
πανεπιστημίου. Όταν οι αρχές του
πανεπιστημίου Louis Le Grand αρνή-
θηκαν να το κλείσουν, φοιτητές από
άλλα πανεπιστήμια έκαναν πικετοφο-
ρία απ’έξω. Στο πανεπιστήμιο Tol-
biac, ένα από τα “κάστρα” του κινή-
ματος, πάνω από 1000 φοιτητές συμ-
μετείχαν σε συνέλευση την παραμο-
νή της μέρας δράσης, ενώ έχουν
συντονιστεί με το συνδικάτο των ερ-
γαζόμενων στον κοντινό σταθμό Au-
sterlitz με στόχο το άπλωμα των κινη-
τοποιήσεων και την κλιμάκωσή τους.

Η εργατική “μεταρρύθμιση”, που
διευκολύνει τους εργοδότες να αυξά-

νουν τα ωράρια, να επιβάλλουν χει-
ρότερες συνθήκες εργασίας και να
απολύουν, πλήττει ιδιαίτερα τους νέ-
ους που δε θα μπορούν να βρουν μια

αξιοπρεπή δουλειά. Γι’ αυτό οι φοιτη-
τές βρίσκονται εδώ και βδομάδες
στην πρώτη γραμμή της σύγκρου-
σης, αποτελώντας την κινητήρια δύ-
ναμη του κινήματος. Η απεργιακή μέ-
ρα δράσης ήταν αποτέλεσμα μεγά-
λων φοιτητικών διαδηλώσεων και κα-
ταλήψεων που οργανώθηκαν ύστερα
από μαζικές συνελεύσεις σε δεκάδες
πανεπιστήμια σε όλη τη χώρα τις
προηγούμενες εβδομάδες. Μία τέ-
τοια συνέλευση στο κατειλημμένο
πανεπιστήμιο Paris VIII στο Σεν Ντενί

είχε συγκεντρώσει 800 εκλεγμένους
αντιπροσώπους από όλη τη χώρα.

Συνδικάτα

Η απόφαση της κυβέρνησης
Ολάντ να αντιμετωπίσει τους φοιτη-
τές με την καταστολή εξόργισε ακό-
μα περισσότερο. Η εισβολή της
αστυνομίας σε γενική συνέλευση
στο Tolbiac με ξύλο και δακρυγόνα
και οι επιθέσεις της στις διαδηλώ-
σεις, δυνάμωσαν αντί να τρομοκρα-
τήσουν το κίνημα. Και έβαλαν τα
συνδικάτα σε κίνηση. 

Όχι ότι δεν υπήρχαν ήδη εργατικές
κινητοποιήσεις. Χιλιάδες εργαζόμενοι
είχαν συμμετέχει τις προηγούμενες
μέρες σε συγκέντρωση έξω από τα

γραφεία του γαλλικού ΣΕΒ πριν ενω-
θούν με τους φοιτητές στην πλατεία
Δημοκρατίας. Ο ίδιος ο υπουργός Οι-
κονομικών της Γαλλίας Μακρόν είχε
βρεθεί πρόσφατα αντιμέτωπος με
την οργή τρακοσίων εργατών της
CGT σε επίσκεψή του σε εργοστάσιο
πυρηνικής ενέργιας. Το σύνθημά
τους ήταν “Μακρόν παραιτήσου”.
Ενώ μια σειρά απεργίες είχαν αρχίσει
κύρια στις μεταφορές -τα τρένα και
λεωφορεία- αλλά και στα μέσα ενη-
μέρωσης και τους λιμενεργάτες.

Οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη αναγ-
κάσει την κυβέρνηση να μιλήσει για
κάποιες αλλαγές στο νόμο. Οι δια-
δηλώσεις της Πέμπτης την στρίμω-
ξαν ακόμα περισσότερο με τον
Ολάντ να ανακοινώνει το ίδιο από-
γευμα ότι δε θα προχωρήσει στις
αντιδραστικές συνταγματικές μεταρ-
ρυθμίσεις που σχεδίαζε από τον πε-
ρασμένο Δεκέμβρη, μετά τις επιθέ-
σεις στο Παρίσι και την επιβολή της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Θα είναι δύσκολο να σταματήσουν
το κίνημα. Ήδη πολλοί μιλάνε για
την ανάγκη της κλιμάκωσης με γενι-
κή απεργία. Όπως δήλωσε στη δια-
δήλωση της Πέμπτης στο SW: ο
Μπρούνο, εργαζόμενος σε εταιρία
ελαστικών “Αν αυτή η μεταρρύθμιση
γίνει νόμος, αυτό σημαίνει το θάνα-
το των εργατών. Δε θα το αφήσου-
με, θα το παλέψουμε μέχρι τέλος.
Αυτό σημαίνει περισσότερες απερ-
γίες, μεγαλύτερη σύγκρουση. Θα ρί-
ξουμε την κυβέρνηση ή ακόμα και
τον πρόεδρο, αν χρειαστεί”.

Λ.Β.

Παρίσι, 31 Μάρτη
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Η
κατάκτηση από το συριακό καθεστώς της Παλμύ-
ρας, της ιστορικής πόλης της Συρίας που είχε αρ-
πάξει το ISIS το περασμένο καλοκαίρι, παρουσιά-

ζεται ως τεράστια νίκη και δικαίωση για τη ρώσικη επέμ-
βαση στη Συρία. Σε μια καλοζυγισμένη κίνηση, ο Πούτιν,
βασικός σύμμαχος του Άσαντ, ανακοίνωσε πως θα πε-
ριορίσει τις ρώσικες στρατιωτικές δυνάμεις στη Συρία,
προσπαθώντας έτσι να μειώσει τις εντάσεις με την Τουρ-
κία και τη Δύση.

Μια περιορισμένη εκεχειρία μεταξύ των κύριων δυνά-
μεων των ανταρτών και του καθεστώτος, που υπογρά-
φτηκε χάρη στις Μεγάλες Δυνάμεις, έδωσε τη δυνατότη-
τα στις δυνάμεις του καθεστώτος να πάρουν την Παλμύ-
ρα. Πρόκειται για αξιοσημείωτο χτύπημα κατά του ISIS,
το οποίο αρχίζει να κλονίζεται.

Εξελίσσεται πλέον ένας αγώνας δρόμου μεταξύ του κα-
θεστώτος και των κουρδικών δυνάμεων σε συνεργασία με
τους αντάρτες που υποστηρίζονται από τη Δύση, για την
κατάκτηση της Ράκα, της ντε φάκτο πρωτεύουσας του
ISIS στη Συρία. Τα πολεμικά αεροσκάφη της Ρωσίας έπαι-
ξαν κρίσιμο ρόλο στην επίθεση κατά της Ράκα και είναι
έτοιμα να ξαναμπούν σε δράση αν σπάσει η εκεχειρία.

Στόχος της Ρωσίας είναι να διασφαλίσει τη ναυτική
της βάση στη Μεσόγειο. Οι ΗΠΑ θέλουν να σταθεροποι-
ήσουν τη χώρα και να εκδιώξουν τους ισλαμιστές. Παρά
τις διαμάχες τους, και οι δυο ιμπεριαλιστικές δυνάμεις
λειτουργούν από κοινού για να τσακίσουν τα ισλαμιστικά
κινήματα. Οι συνομιλίες είναι κομμένες και ραμμένες για
να διαμορφωθεί ένας συμβιβασμός που θα διασφαλίσει
το μέλλον του καθεστώτος.

Ρήγμα
Μια ταυτόχρονη σημαντική εξέλιξη είναι ότι το συριακό

κουρδικό PYD, το οποίο ελέγχει πολλές από τις πλειοψη-
φικά κουρδικές περιοχές, ανακήρυξε την αυτονόμησή
τους από την υπόλοιπη Συρία. Αυτή η κίνηση, που αντα-
ποκρίνεται σε ένα παραδοσιακό αίτημα των Κούρδων
ολόκληρης της περιοχής, έχει αυξήσει τις εντάσεις με
την Τουρκία, αλλά και ενίσχυσε τους δεσμούς του PYD
με το καθεστώς. Με την σύνδεσή του με το καθεστώς,
όπως και με την ευθυγράμμισή του με τις ΗΠΑ στην ανα-
τολική Συρία και τη Ρωσία στη δυτική Συρία, το PYD έχει
ανοίξει ρήγμα στην ενότητα Αράβων και Κούρδων που
αναδείχθηκε στη διάρκεια της επανάστασης.

Πολλοί αντάρτες τώρα κατηγορούν τους Κούρδους
ότι βοηθάνε τις επιχειρήσεις του καθεστώτος εναντίον
τους στο Χαλέπι. Αυτή η ρήξη μεταξύ των βασικών δυνά-
μεων των ανταρτών και των Κούρδων έχει τις ρίζες της
στην άρνηση της συριακής αντιπολίτευσης να αναγνωρί-
σει το δικαίωμα στην κουρδική αυτοδιάθεση από την αρ-
χή της εξέγερσης.

Μια δεύτερη σημαντική κόντρα εμφανίζεται μεταξύ
των βασικών δυνάμεων των ανταρτών και των ισλαμι-
στών στις περιοχές όπου υπάρχει μερική εκεχειρία. Το
μέτωπο Νούσρα, το ισλαμιστικό κίνημα που αναδείχθηκε
σε έναν από τους πιο ισχυρούς αντάρτικους σχηματι-
σμούς, προσπαθεί να διαλύσει τα εναπομείναντα λαϊκά
συμβούλια που ξεπετάχτηκαν μέσα από την εξέγερση.
Έτσι, έρχεται σε πορεία σύγκρουσης με άλλες οργανώ-
σεις και με τη λαϊκή αντιπολίτευση.

Μέσα στον τυφώνα του πολέμου και εσωτερικών διαμα-
χών, υπάρχουν μικρά αλλά σημαντικά σημάδια ότι η λαϊκή
αντιπολίτευση ξαναεμφανίζεται μέσα απ’ τα ερείπια. Οι
διαδηλώσεις της Παρασκευής, που ήταν συνηθισμένες
τους πρώτους μήνες της επανάστασης, ξαναρχίζουν να
συσπειρώνουν πλήθη. Ο κόσμος αξιοποιεί την υποχώρη-
ση των εχθροπραξιών για να υψώσει τα αρχικά συνθήμα-
τα της επανάστασης. Παρόλο που αυτές οι διαδηλώσεις
παραμένουν περιορισμένες και με μικρές δυνατότητες, εί-
ναι σημάδι ότι η Αραβική Άνοιξη ξαναβρίσκει τη φωνή της.

Από το Socialist Review του Λονδίνου

ΣΥΡΙΑ Μέση Ανατολή - η επιστροφή
του “αραβικού πεζοδρομίου”;

Κ
άτι πολύ σημαντικό αλλάζει στην Αί-
γυπτο τους τελευταίους μήνες. Και
ο ρυθμός της αλλαγής επιταχύνε-

ται. Η Αίγυπτος βρίσκεται κάτω από ένα
τρομαχτικό καθεστώς, υπό τον στρατηγό
Αμπντελφατάχ Σίσι. Υπάρχουν εκατοντά-
δες εξαφανισμένοι, δεκάδες χιλιάδες πο-
λιτικοί κρατούμενοι, θανατικές καταδίκες
και βασανιστήρια. Αλλά το καθεστώς αντι-
μετωπίζει μεγάλα προβλήματα.

Πρώτον, εξελίσσεται μια δίχως προ-
ηγούμενο οικονομική κρίση.

Η Σαουδική Αραβία και οι χώρες του
Κόλπου έχουν παράσχει πάνω από 30 δις
δολάρια για να υποστηρίξουν το καθεστώς
του Σίσι. Όμως, τώρα βρίσκονται σε κρίση,
λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαί-
ου, και δεν μπορούν να καταβάλλουν τα
ίδια ποσά που συνήθιζαν ως τώρα. Ο δι-
κτάτορας Σίσι δυσκολεύεται ακόμη και να
πληρώσει τους τόκους στα δάνεια που
έχει ανοίξει με αυτά τα κράτη.

Δεύτερον, η κυβέρνηση επιβάλλει
άγριες περικοπές στις επιδοτήσεις και
στις δημόσιες δαπάνες. Προσπαθεί επί-
σης να μειώσει τον αριθμό των δημοσίων
υπαλλήλων. Στην Αίγυπτο έχουμε πάνω
από έξι εκατομμύρια υπαλλήλους στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ο Σίσι είπε
ανοιχτά ότι χρειαζόμαστε μόνο ένα εκα-
τομμύριο, απείλησε δηλαδή να απολύσει
πέντε εκατομμύρια εργάτες.

Η όλη στρατηγική δεν λειτουργεί πλέ-
ον. Η κεντρική τράπεζα χάνει τον έλεγχο
στην αιγυπτιακή λίρα και τους αδειάζουν
τα αποθεματικά σε ξένο νόμισμα. Τις μέ-
ρες της επανάστασης το 2011 η Αίγυπτος
είχε 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε απο-
θεματικά. Τώρα έχει κάτω από 16.

Η Αίγυπτος είναι ο μεγαλύτερος εισαγω-
γέας σιταριού στον κόσμο. Χρειάζεται χρή-
ματα για να πληρώνει αυτό το σιτάρι κάθε
μήνα. Τα αποθεματικά τώρα αρκούν μόνο
για τρεις μήνες εισαγωγών βασικών αγα-
θών, μεταξύ των οποίων το λάδι για μαγεί-
ρεμα και το σιτάρι. Ήδη υπάρχουν σημαντι-
κές ελλείψεις πολλών βασικών αγαθών.

Λόγω της οικονομικής κρίσης, υπάρχουν
σημαντικές διαμάχες μεταξύ του καθεστώτος
Σίσι και της επιχειρηματικής τάξης που τον
υποστηρίζει εντός Αιγύπτου. Οι οικογένειες
δισεκατομμυριούχων που πλούτισαν στην πε-
ρίοδο του έκπτωτου δικτάτορα Μουμπάρακ
είχαν κεντρικό ρόλο στην χρηματοδότηση του
στρατιωτικού πραξικοπήματος το 2013 και μέ-
χρι τώρα υποστήριξαν την κυβέρνηση.

Τώρα όμως έχουν σοβαρά προβλήματα
για να βρουν ξένο νόμισμα ώστε να αγορά-
σουν ό,τι χρειάζονται για τα εργοστάσιά
τους -τις αναγκαίες πρώτες ύλες κλπ- και
αρχίζουν να αντιπολιτεύονται το καθεστώς.

Μια ακόμη συνέπεια της επανάστασης
του 2011 ήταν η πρόκληση σοβαρών ρηγ-
μάτων μέσα στο κράτος. Στην Αίγυπτο
υπάρχουν διάφοροι σημαντικοί μηχανισμοί

ασφαλείας. Έχουμε την κρατική ασφάλεια,
που είναι η αστυνομία του Υπουργείου
Εσωτερικών. Υπάρχουν οι στρατιωτικές μυ-
στικές υπηρεσίες. Και επίσης, οι γενικές μυ-
στικές υπηρεσίες που είναι περισσότερο
συνδεδεμένες με τον πρόεδρο.

Καθένας από αυτούς τους θεσμούς πα-
ρακολουθεί ανθρώπους, βασανίζει για να
αποσπάσει πληροφορίες και διαθέτει τις
δικές του φυλακές. Συνήθως ο πρόεδρος
ισορροπεί μεταξύ αυτών των διαφορετι-
κών δυνάμεων για να κρατάει τον έλεγχο.

Διαδηλώσεις
Πλέον φαίνεται πολύ καθαρά ότι αυτοί

οι διαφορετικοί θεσμοί αρχίζουν να αντα-
γωνίζονται μεταξύ τους. Υπάρχουν ρωγ-
μές μέσα στο καθεστώς που ο ίδιος ο Σίσι
δεν έχει μπορέσει να σταθεροποιήσει.

Το καλοκαίρι του 2015 έγιναν σημαντικές,
μαζικές διαδηλώσεις, για πρώτη φορά στο
δρόμο μετά από καιρό, από τους εργαζόμε-
νους στο δημόσιο τομέα. Παρά τη νομοθε-
σία κατά των διαδηλώσεων. Μπορεί να φας
μέχρι και πέντε χρόνια φυλακή αν συμμετέ-
χεις σε διαδήλωση. Αλλά οι δημόσιοι υπάλ-
ληλοι μπλοκάρισαν έναν κεντρικό δρόμο
στο Κάιρο, μερικές εκατοντάδες μέτρα από
την πλατεία Ταχρίρ. Παρά την αστυνομική
βαναυσότητα σε ένα από τα νοσοκομεία,
οργανώθηκε μια μαζική συνέλευση από το
σωματείο των γιατρών. Πάνω από 10 χιλιά-
δες μεταπτυχιακοί φοιτητές στους οποίους
η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί θέσεις εργα-
σίας αλλά δεν τους δόθηκαν ποτέ, διαδή-
λωσαν έξω από το Υπουργείο Παιδείας.
Επίσης, σε ένα δρόμο που καταλήγει στην
πλατεία Ταχρίρ. Περίπου 10 χιλιάδες για-
τροί από όλη τη χώρα έκλεισαν έναν κεντρι-
κό δρόμο 500 μέτρα από την Ταχρίρ.

Οι ούλτρας -οργανωμένοι οπαδοί ποδο-
σφαιρικών ομάδων, εργατική νεολαία, που
βρέθηκαν στο κέντρο της αιγυπτιακής επα-
νάστασης- οργάνωσαν δυο μεγάλες διαδη-
λώσεις για πρώτη φορά μετά το 2013.

Πάνω από δέκα χιλιάδες οπαδοί της Αλ-
Άχλι όρμηξαν στο στάδιο της ομάδας και
προχώρησαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση
απαιτώντας δικαιοσύνη για αυτούς που
σκότωσε η αστυνομία το 2011. Και πάνω

από 15 χιλιάδες της Ζαμάλεκ συγκεντρώ-
θηκαν σε ένα μεγάλο πάρκο 2 χιλιόμετρα
από την πλατεία Ταχρίρ.

Στις αρχές Μάρτη, χιλιάδες νιόπαντρα
ζευγάρια που τους είχε υποσχεθεί κατοι-
κία η κυβέρνηση το 2012 διαδήλωσαν
επειδή δεν τηρήθηκε η υπόσχεση. Όλα
αυτά είναι παραδείγματα κόσμου που κά-
νει καταλήψεις δημόσιου χώρου, σπάζον-
τας τον νόμο κατά των διαδηλώσεων. Η
αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει τίποτα
για να τους σταματήσει.

Ο κόσμος αρχίζει να κινείται. Υπάρχουν
απεργίες από υφαντουργούς, εργαζόμε-
νους στα λεωφορεία και στο δημόσιο το-
μέα σε ολόκληρη τη χώρα. Χιλιάδες έχουν
συμμετάσχει σε καταλήψεις εργατικών χώ-
ρων. Με την οικονομική κρίση και τον πλη-
θωρισμό, τα εργατικά αιτήματα ακούγονται
πιο δυνατά. Κάθε φορά που ο κόσμος κα-
ταλαμβάνει ένα χώρο ή οργανώνει μια
απεργία, η συνείδηση προχωράει. Δεν ξεκι-
νάμε από το μηδέν. Ξεκινάμε με μια εργατι-
κή τάξη που έχει την εμπειρία του 2011.
Αρχίζει να χρησιμοποιεί αυτή την εμπειρία
για να ξανακινηθεί.

Το ερώτημα είναι, πώς οργανώνεις πολι-
τικά για να αξιοποιήσεις αυτή τη νέα ορμή; 

Υπάρχει κοινό για τις αριστερές ιδέες.
Οι ιδέες για την ελευθερία και την κοινω-
νική δικαιοσύνη είναι πολύ κομβικές στην
Αίγυπτο. Ο κόσμος έχει κουραστεί, δεν
πιστεύει πια το καθεστώς. Καθώς τα
πράγματα αλλάζουν, ο κόσμος αρχίζει να
οργανώνει, αλλά αυτή τη φορά με την εμ-
πειρία του 2011 δεδομένη.

Είναι σημαντικό να οικοδομηθούν δε-
σμοί μεταξύ διαφορετικών ομάδων, όπως
οι ούλτρας, οι γιατροί, οι υφαντουργοί, οι
εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα. Το έχουν
ξανακάνει, στην πλατεία Ταχρίρ.

Αν το κάνουμε αυτό σωστά, έχουμε την
ευκαιρία να χτίσουμε μια κοσμική εναλλα-
κτική. Μόνο μέσα από εκεί θα μπορέσουμε
να αξιοποιήσουμε αυτή την νέα οργή και
να αρχίσουμε την προετοιμασία της επό-
μενης αιγυπτιακής επανάστασης.

Απόσπασμα από άρθρο του Σάμε Ναγκίμπ
των Επαναστατών Σοσιαλιστών 

στο Socialist Worker του Λονδίνου. 
Ολόκληρο το άρθρο στο ergatiki.gr

ΑΙΓΥΠΤΟΣ Φωτό από παλαιότερες 
απεργίες στη Μαχάλα



ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2016 εργατικη αλληλεγγυη 

Κυκλοφορεί
το ωρολόγιο
πρόγραμμα

Κ
υκλοφορεί  το αναλυτικό πρό-
γραμμα του φεστιβάλ Μαρξι-
σμός 2016 που θα πραγματο-

ποιηθεί στην Αθήνα στις αίθουσες
της ΑΣΟΕΕ από τις 19 έως τις 22
Μάη.

Πρόκειται για ένα πραγματικό πα-
νεπιστήμιο των επαναστατικών ιδε-
ών αφού οι 10 κύκλοι συζητήσεων,
οι θεματικές στις οποίες χωρίζονται
οι 50 συζητήσεις, ακουμπάνε το σύ-
νολο των αναζητήσεων της αριστε-
ράς στην Ελλάδα και διεθνώς. 

Με κύκλους όπως “Ένας αιώνας
εξεγέρσεων και επαναστάσεων”,
“Αριστερά και επανάσταση στον 21ο
αιώνα”, “Το εργατικό κίνημα στην
Ελλάδα”, “Η πάλη ενάντια στο Φασι-
σμό”, “Καπιταλισμός-Ζόμπι”, “Η ερ-
γατική τάξη πάει στον παράδεισο;”,
“Καπιταλισμός και καταπίεση”,
“Μαρξισμός, θεωρία και πράξη”,
“Ιμπεριαλισμός, πόλεμος, εθνικι-
σμός και προσφυγιά”, “Τέχνη, επι-
στήμη, πολιτισμός”, αναδεικνύεται η
επικαιρότητα της μαρξιστικής ανά-
λυσης. 

Πάνω από 90 είναι οι ομιλητές του
τετραημέρου, ανάμεσά τους η βου-
λευτής Μπριντ Σμιθ από την Ιρλαν-
δία, ο οικονομολόγος Μάικλ Ρόμ-
περτς, ο Άλεξ Καλλίνικος που θα μι-
λήσει και για την ελληνική έκδοση
του βιβλίου του «Αποκρυπτογρα-
φώντας το Κεφάλαιο», οι πανεπιστη-
μιακοί από πλατύ φάσμα της αρι-
στεράς και των κινημάτων Γιώργος
Τσιάκαλος, Νίκος Στραβελάκης, Μι-
χάλης Λυμπεράτος, Άλκης Ρήγος,
Ελένη Πορτάλιου, Γιάννης Μηλιός,
Χάρης Αθανασιάδης, Κώστας Βλα-
σόπουλος.

Κάθε μέρα του 4ήμερου κλείνει με
μια μεγάλη συζήτηση πάνω στις βα-
σικές μάχες της περιόδου με ομιλη-
τές από την καρδιά των μαχών και
των αντιστάσεων. “Η εργατική αντί-
σταση στα μνημόνια” την Πέμπτη
19/4, “Σύνορα ανοιχτά για την προ-
σφυγιά” στις 20/4, “Διεθνιστικό ΟΧΙ
στην ΕΕ” το Σάββατο 21/4 και “Μπο-
ρούμε να αλλάξουμε τον κόσμο”,
που είναι και το σύνθημα του φετι-
νού Μαρξισμού, την Κυριακή 22/4.

Κ.Μ.
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Α2
1

Τάξη και ταξική συνείδηση 
(Λένιν, Λούκατς, Γκράμσι)

Θανάσης Καμπαγιάννης
Η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο;

Πώς θα φτάσουμε 
στην απελευθέρωση;

Μαρία Στύλλου
Καπιταλισμός και καταπίεση

Υπάρχει εναλλακτική;
Γιάννης Μηλιός, Χρήστος Λάσκος, 

Πάνος Γκαργκάνας
Καπιταλισμός-ζόμπι

Ο Μαρξ και το Κεφάλαιο
Άλεξ Καλλίνικος

Καπιταλισμός-ζόμπι

Α2
2

Ο ιμπεριαλισμός 
από το 1916 στο 2016

Κώστας Πίττας
Ιμπεριαλισμός, πόλεμος, 
εθνικισμός, προσφυγιά

Τα συνδικάτα ανήκουν στους εργάτες
Γιάννης Αγγελόπουλος, Σεραφείμ Ρίζος, 
Χρίστος Αργύρης, Βασίλης Συλαϊδής, 

Ντίνα Γκαρανέ
Η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο;

Ο Μάης του 1968
Γιώργος Πίττας

1916, 1936, 2016 ένας αιώνας 
εξεγέρσεων και επαναστάσεων

Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Τάκης Ζώτος, Κώστας Παπαδάκης, 

Θανάσης Καμπαγιάννης
Η πάλη ενάντια στον φασισμό

Α2
3

Παντελής Πουλιόπουλος – 
οι επαναστατικές ρίζες

Αλεξάνδρα Μαρτίνη
Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα

Ισλαμοφοβία, ο σύγχρονος ρατσισμός
Νίκη Αργύρη, Κώστας Τορπουζίδης, 

Τζαβέντ Ασλάμ
Ιμπεριαλισμός, πόλεμος, εθνικισμός, προσφυγιά

Ολοκαύτωμα, τα μεσάνυχτα του αιώνα
Γιάννης Κούτρας

Η πάλη ενάντια στον φασισμό

Η λενινιστική παράδοση και η πάλη 
για το επαναστατικό κόμμα

Αργυρή Ερωτοκρίτου
Αριστερά και επανάσταση στον 21ο αιώνα

Α2
4 Κράτος και επανάσταση σήμερα

Μάνος Νικολάου
Αριστερά και επανάσταση στον 21ο αιώνα

Από τον εμφύλιο στα Ιουλιανά
Μιχάλης Λυμπεράτος, Μπάμπης Κουρουνδής

Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα

Τι έφερε ο ευρωκομμουνισμός;
Κώστας Βλασόπουλος

Αριστερά και επανάσταση στον 21ο αιώνα

Α2
5 Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις

Γιάννης Σηφακάκης
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Η νεολαία μαζί με τους εργάτες
Παντελής Παναγιωτακόπουλος, 

Έλλη Πανταζοπούλου
Καπιταλισμός και καταπίεση

19.00-21.00
Μεγάλο Αμφιθέατρο Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο Ομιλητές: Μπριντ Σμιθ, Μαρία Στύλλου, Θανάσης Διαβολάκης, και άλλοι

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

Α2
1

Ο κόκκινος Οκτώβρης του ’17 
και η στρατηγική του Λένιν

Τάσος Αναστασιάδης
1916, 1936, 2016- 

ένας αιώνας εξεγέρσεων και επαναστάσεων

Η αριστερά μετά 
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ

Δημήτρης Μπελαντής, Ελένη Πορτάλιου, 
Κέβιν Όβεντεν, Πέτρος Κωνσταντίνου
Αριστερά και επανάσταση στον 21ο αιώνα

Η κρίση σήμερα
Μάικλ Ρόμπερτς
Καπιταλισμός-ζόμπι

Πώς απαντάει η εργατική τάξη 
στον ρεφορμισμό στην κυβέρνηση;

Μαρία Στύλλου
Αριστερά και επανάσταση στον 21ο αιώνα

Α2
2

Γερμανία 1933 – πώς μπορούσαν 
να σταματήσουν τους ναζί;

Νεκτάριος Δαργάκης
Η πάλη ενάντια στον φασισμό

Η αντεπανάσταση στη Ρωσία του Στάλιν
- η ανάλυση του Τόνυ Κλιφ για τις 
ρίζες του κρατικού καπιταλισμού

Γιώργος Ράγκος
1916, 1936, 2016- ένας αιώνας 
εξεγέρσεων και επαναστάσεων

Το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο 
Γιάννης Σηφακάκης, 

Αντώνης Δραγανίγος,
Αντώνης Νταλακογιώργος

Η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο;

Η προσφυγιά από 
το 1922 στο σήμερα

Γιώργος Πίττας, Κατερίνα Θωίδου, 
Ορέστης Ηλίας

Ιμπεριαλισμός, πόλεμος, 
εθνικισμός, προσφυγιά

Α2
3

Δημοκρατία της Μακεδονίας – 
μια ανύπαρκτη χώρα;

Τζεμαλί Μηλιαζήμ
Ιμπεριαλισμός, πόλεμος, εθνικισμός, προσφυγιά

Εργάτες ενωμένοι – και στην Κύπρο;
Ντίνος Αγιομαμμίτης

Ιμπεριαλισμός, πόλεμος, 
εθνικισμός, προσφυγιά

Αντίσταση, 
η επανάσταση που χάθηκε

Λέανδρος Μπόλαρης, Δημήτρης Μαριόλης
Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα

1973-76 – 
Η έκρηξη της Μεταπολίτευσης

Κώστας Πίττας, Διονυσία Πυλαρινού
Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα

Α2
4 Ο Αινστάϊν και τα βαρυτικά κύματα

Αφροδίτη Φράγκου
Τέχνη, επιστήμη, πολιτισμός

Καλλιτέχνες ενάντια 
στην εμπορευματοποίηση

Κυριάκος Μπάνος, Πάνος Κατσαχνιάς, 
Αλέξανδρος Μαρτζούκος
Τέχνη, επιστήμη, πολιτισμός

Τα ΜΜΕ, οι «άδειες» 
και ο εργατικός έλεγχος

Νάσος Μπράτσος
Τέχνη, επιστήμη, πολιτισμός

19.00-21.00
Μεγάλο Αμφιθέατρο

Διεθνιστικό ΟΧΙ στην ΕΕ Ομιλητές: Άλεξ Καλλινικος, Νίκος Στραβελάκης, Πάνος Γκαργκάνας

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

Α2
1 Εκμετάλλευση και αλλοτρίωση

Σωτήρης Κοντογιάννης
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Ιστορικός υλισμός
Κώστας Πίττας

Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Πώς (δεν) δουλεύει ο καπιταλισμός
Κώστας Σαρρής

Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Υπάρχει σήμερα 
ο «ιστορικός νεκροθάφτης»;

Πάνος Γκαργκάνας
Η εργατική τάξη πάει στον παράδεισο;

Α2
2

Πόσο επίκαιρη είναι 
η διαρκής επανάσταση του Τρότσκι;

Θένια Ασλανίδη
Αριστερά και επανάσταση στον 21ο αιώνα

Ρόζα Λούξεμπουργκ: 
Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα

Άλκης Ρήγος
Αριστερά και επανάσταση στον 21ο αιώνα

Ο εθνικισμός στην εκπαίδευση 
και τα «απαγορευμένα βιβλία»

Κώστας Βλασόπουλος, Χάρης Αθανασιάδης
Ιμπεριαλισμός, πόλεμος, εθνικισμός, προσφυγιά

Ιρλανδία 1916, 
η «εξέγερση του Πάσχα»

Σωτήρης Κοντογιάννης
1916, 1936, 2016- ένας αιώνας 
εξεγέρσεων και επαναστάσεων

Α2
3

Ο Ένγκελς και η καταγωγή 
της οικογένειας

Φύλλια Πολίτη
Καπιταλισμός και καταπίεση

Τι είναι η διαλεκτική;
Γιώργος Ράγκος

Μαρξισμός, θεωρία και πράξη

Α2
4 Μαρξισμός και αναρχία

Μιχάλης Πέππας
Αριστερά και επανάσταση στον 21ο αιώνα

Σεξισμός και το ΛΟΑΤ κίνημα
Δήμητρα Κυρίλλου, Κώστας Τορπουζίδης

Καπιταλισμός και καταπίεση

19.00-21.00
Μεγάλο Αμφιθέατρο

Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά
Ομιλητές: Πέτρος Κωνσταντίνου, Γιώργος Τσιάκαλος, Δημήτρης Αγγελίδης, Μαρία Δεβετζή, Έφη Λατσούδη, Βασίλης Κουκαλάνι

17.00-18.30 19.00-21.00

Δ
11

1936: Θεσσαλονίκη, Γαλλία, Ισπανία – 
η εργατική αντεπίθεση

Δημήτρης Λιβιεράτος, Λέανδρος Μπόλαρης
1916, 1936, 2016- ένας αιώνας 
εξεγέρσεων και επαναστάσεων Δ

ερ
ιγ

νύ Μέση Ανατολή – 
μπορεί να επιστρέψει η αραβική άνοιξη;

Δήμητρα Κυρίλλου
Ιμπεριαλισμός, πόλεμος, εθνικισμός, προσφυγιά Δ

ερ
ιγ

νύ Η εργατική αντίσταση στα μνημόνια!
Ομιλητές: Λένα Βερδέ, Τάσος Αναστασιάδης, 
Σαράντος Αλεξανδρής, Στέλιος Μιχαηλίδης, 

Κώστας Καταραχιάς

Επικοινωνία
Δήλωση συμμετοχής 
Περισσότερες πληροφορίες 
και δήλωση συμμετοχής στην 

aIστοσελίδα www.sekonline.gr 
aΕργατική Αλληλεγγύη, 210 52 47140 
aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, 

Φειδίου 14, Αθήνα, τηλ. 2105247584

aFacebook event: Μαρξισμός 2016


