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Τι έφερε η νέα
ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών;

«Κ

άποιοι ενδεχομένως να επένδυαν στην αποτυχία της ανακεφαλαιοποίησης και παραμόνευαν στη γωνία για την κατάρρευση τραπεζών.
Καταλαβαίνω απολύτως την πικρία ορισμένων κύκλων που ίσως να προσδοκούσαν μέσα από μια πιθανή αποτυχία στην ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών να ξαναφέρουν από το παράθυρο τα σενάρια του Grexit, αλλά και κάποιων άλλων κύκλων
που ενδεχομένως να καρτερούσαν, να παραμόνευαν να οδηγηθεί η διαδικασία σε αποτυχία και
κάποιες μεγάλες συστημικές τράπεζες να οδηγηθούν σε εκκαθάριση, ώστε με μικρό αντίτιμο να
αποκτήσουν τον έλεγχο των τραπεζών. Κάποιοι συνέδεαν την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με
την 1η αξιολόγηση. Κατανοούμε την πικρία τους
για την επιτυχή ολοκλήρωση».
Αυτή είναι η εικόνα που παρουσίαζε ο Αλέξης
Τσίπρας για την ‘επιτυχημένη’ ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών, την τρίτη κατά σειρά απόπειρα διάσωσης των τραπεζιτών τα έξι τελευταία χρόνια των
μνημονίων. Από το 2008 οι ελληνικές τράπεζες
έχουν ενισχυθεί με περίπου 201 δισ. ευρώ. Τα 130
δισ. ήταν κρατικές εγγυήσεις, τα 48,5 δισ. άμεση
κρατική χρηματοδότηση, τα 11 δισ. συμμετοχή
ιδιωτών στις αυξήσεις κεφαλαίου και τα 11,5 δισ.
το δώρο του αναβαλλόμενου φόρου.

Αντίστροφη
Η πραγματικότητα είναι αντίστροφη τέσσερις μήνες μετά την ψήφιση στην βουλή του νόμου για την
νέα σκανδαλώδη ανακεφαλαιοποίηση. Τα προβλήματα των τραπεζών δεν είναι άλλη μία ελληνική ιδιαιτερότητα. Αντιθέτως έρχονται να προστεθούν
πλάι σε αυτά των μεγάλων παικτών διεθνώς όπως η
Deutsche Bank και η Credit Suisse που προκάλεσαν
τρόμο στο πρώτο τρίμηνο τους έτους. Σύμφωνα με
δημοσίευμα του capital.gr για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, παρά την αυξημένη σε σχέση με την διετία
2008-2009 (κατάρρευση Lehman Brothers) κεφαλαιοποίησή τους, η κερδοφορία τους βρίσκεται χαμηλότερα και -κυρίως- τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά
τους (τα περιβόητα "κόκκινα δάνεια”) ποτέ δεν ήταν
υψηλότερα, αφού ήδη αγγίζουν το ένα τρισ. ευρώ.
Στο σκηνικό που διαμορφώνεται η προοπτική είναι αυτή της αποτυχίας της ανακεφαλαιοποίησης
και της ανάγκης για νέες ενισχύσεις που θα καλύψουν τις τρύπες από τα αποτυχημένα θαλασσοδάνεια των καπιταλιστών. Και φυσικά όλα αυτά σε βάρος της εργατικής τάξης και των τραπεζοϋπαλλήλων. Ήδη η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ένα «φιλόδοξο σχέδιο» για την εθελούσια έξοδο 1.500 εργαζομένων ενώ και η Εθνική Τράπεζα και η Alpha
Bank ακονίζουν τα μαχαίρια τους για αντίστοιχα
προγράμματα.
Όσο για το ενδεχόμενο του Grexit ο κυνισμός
του Πώλ Τόμσεν στον διάλογο με την Ντέλια Βελκουλέσκου που διέρευσε από το wikileaks δείχνει
όχι μόνο ότι αυτή η συζήτηση δεν έκλεισε ποτέ αλλά ότι ανοίγει ξανά μαζί με την διάσωση των τραπεζών μέσω του bail in.
Οι εργαζόμενοι στις τράπεζες μπορούν να βάλουν τέλος στα σχέδια για νέες αναδιαρθρώσεις
και απολύσεις πατώντας στις εμπειρίες προηγούμενων αγώνων και παίρνοντας την ευκαιρία της μάχης για να μην κατέβει ποτέ το ασφαλιστικό νομοσχέδιο στην βουλή.

Kώστας Πολύδωρος

Oικονομία και Πολιτική
ΔΝΤ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η Εαρινή Σύνοδος των αναθεωρητών

Μ

ε την ανακοίνωση των αναθεωρημένων -προς τα κάτω- προβλέψεών του για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας θα ανοίξει στα τέλη της
εβδομάδας (15-17 Απριλίου) η Εαρινή Σύνοδος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον.

ξης που είχε υπολογίσει τον Γενάρη το
ΔΝΤ).
Ένα δεύτερο -και ακόμα πιο ανησυχητικό- παράδειγμα είναι ο αποπληθωρισμός.
Τον Γενάρη ο δείκτης των τιμών των προϊόντων κατέγραψε πτώση 0.2% στην Ευρωζώνη. Τον Φλεβάρη οι τιμές έπεσαν
κατά άλλο 0.1% κάτω. Ο αποπληθωρισμός βάζει ουσιαστικά φρένο στις επενδύσεις: γιατί να ξοδέψει τα κεφάλαιά του
ένας επενδυτής για να αγοράσει μηχανήματα, να κτίσει κτήρια, να αγοράσει πρώτες ύλες κλπ όταν ξέρει ότι σε ένα μήνα ή
σε ένα χρόνο θα έχουν χάσει ένα μεγάλο
κομμάτι της αξίας τους; Η Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει σαν στόχο
έναν πληθωρισμό “κάτω αλλά κοντά” στο
2%. Αλλά μέχρι σήμερα, παρά τα “ανορθόδοξα μέτρα” που έχει πάρει έχει αποτύχει να τον κρατήσει σε αυτά τα επίπεδα.
Το πιο ανορθόδοξο από αυτά τα μέτρα
ήταν η επιβολή αρνητικών επιτοκίων στα
υπόλοιπα που οι εμπορικές τράπεζες

τη διαφορά των τόκων που πληρώνουν
στους καταθέτες και αυτών που εισπράττουν από τα δάνεια που δίνουν. Αν πέσουν κάτω από ένα όριο (πολύ περισσότερο αν γίνουν αρνητικά) τα επιτόκια των
καταθέσεων, ο κόσμος δεν έχει κανένα
λόγο να κρατάει τις οικονομίες του στο
ταμιευτήριο: καλύτερα να τα βάλει κάτω
από το στρώμα. Ούτε οι επενδυτές, εννοείται, έχουν κανένα λόγο να κρατάνε τις
περιουσίες τους στις τράπεζες. Στην Ελβετία το μόνο που κατάφερε η πολιτική
των αρνητικών επιτοκίων της κεντρικής
τράπεζας ήταν να αυξήσει τις πωλήσεις
χρηματοκιβωτίων.

Τον Γενάρη το ΔΝΤ εκτιμούσε ότι η
παγκόσμια οικονομία θα αναπτυσσόταν
με ρυθμούς 3.4% το 2016. Τώρα, τρεις
μήνες μόνο αργότερα, η πρόβλεψη αυτή
φαίνεται ήδη “υπεραισιόδοξη”.
Το ΔΝΤ έχει μια μακριά ιστορία “υπεραισιόδοξων” προβλέψεων. Με βάση
τους υπολογισμούς του Σεπτέμβρη του
2011 φέτος η παγκόσμια οικονομία θα
Προγράμματα
έπρεπε να αναπτύσσεται με ραγδαίους
Ποια είναι η λύση; Η επιμονή στις “μερυθμούς - σχεδόν 5% το χρόνο. Οι μεταταρρυθμίσεις”
φυσικά, σύμφωνα με το
σεισμοί του “κραχ” του 2007-8, με άλλα
ΔΝΤ
και
την
Λαγκάρντ.
Μια έρευνα,
λόγια θα είχαν τελειώσει και ο πλανήτης
του
ίδιου
του
ΔΝΤ
για
την επίδραόμως,
θα ζούσε μια νέα περίοδο “στιβαρής ανάση
που
είχαν
τα
προγράμματα
“δομικής
καμψης”. Τον Οκτώβρη του 2012 η πρόπροσαρμογής” που επέβαλε τα περασμέβλεψη “διορθώθηκε” ελαφρώς -μισή μονα χρόνια έδειξε, όπως γράφει ευγενικά
νάδα προς τα κάτω. Το 2013 ξαναδιορη εφημερίδα Finanθώθηκε -άλλη μισή
cial Times, “μικτά
μονάδα κάτω. Το
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, Παγκόσµιο πραγµατικό ΑΕΠ, προβλεψη ανάπτυξης 2010-2020
αποτελέσματα”:
2015 είχε προσγει6.0
Ποσοστιαία αλλαγή, χρόνο το χρόνο
ωθεί στο 3.6%. Τώ“Ενώ οι δομικές
ρα αναμένεται λίγο
μεταρρυθμίσεις
5.5
μόνο πάνω από το
μπορούσαν να δώ3%.
σουν ώθηση στην
Πρόβλεψη
Η Κριστίν Λαγαυτοπεποίθηση και
Πραγµατική
5.0
Σεπτ. 2011
κάρντ, η επικεφανα αυξήσουν το
ανάπτυξη
Πρόβλεψη
Οκτ. 2012
λής του Διεθνούς
προϊόν και την απα4.5
Νομισματικού Τασχόληση
σε μεσοΠρόβλεψη
Πρόβλεψη
μείου έκφρασε, σε
πρόθεσμο επίπεδο,
Οκτ. 2013
Οκτ. 2014
μια ομιλία της στην
η πραγματικότητα
4.0
Πρόβλεψη
Φρανκφούρτη στις
είναι συχνά ότι βραΟκτ. 2015
αρχές του μήνα,
χυπρόθεσμα η επίΠρόβλεψη
3.5
ανοιχτά τη “μεγάλη
δρασή τους μπορεί
Οκτ. 2016
της ανησυχία” για
να είναι πολύ πιο πετην πορεία της
ριορισμένη... Ανάμε3.0
παγκόσμιας οικοσα στις μεταρρυθμίΠηγή: International Monetary Fund (IMF)
νομίας. Η ανάπτυσεις που θα μπορού2.5
ξη, είπε, “παραμέσαν να είναι αντιπα2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
νει υπερβολικά αρραγωγικές είναι και
γή, υπερβολικά εύαυτές που έχουν
θραυστη ενώ οι κίνδυνοι για την ανθεκτι- “παρκάρουν” (επειδή δεν έχουν δανείσει σαν στόχο να κάνουν τις προσλήψεις και
κότητά της αυξάνουν”. Η παγκόσμια οικο- σε κάποιο πελάτη) στην ΕΚΤ. Τον περα- τις απολύσεις ευκολότερες. Σε περιόνομία, είπε, κινδυνεύει να παγιδευτεί σε σμένο μήνα ο Μάριο Ντράγκι, ο διοικητής δους οικονομικής έντασης μπορούν να
μια μακρόσυρτη περίοδο χαμηλών ρυθτης ΕΚΤ μείωσε αυτό το επιτόκιο ακόμα κάνουν τα πράγματα χειρότερα, σύμφωμών ανάπτυξης και υψηλής ανεργίας. Στο πιο χαμηλά, στο -0.4%. Στην ουσία η ΕΚΤ να με τους συντάκτες της έκθεσης...”
μεταξύ, όμως, ακόμα και αυτές οι “μαύ“τιμωρεί” τις εμπορικές τράπεζες για την
Ο Ντράγκι απέτυχε να φέρει τον πληρες” προβλέψεις μοιάζουν σήμερα συχνά
απροθυμία τους να χορηγήσουν δάνεια θωρισμό κοντά στο 2%. Αλλά επιμένει
εξαιρετικά αισιόδοξες αν συγκριθούν με
στην “πραγματική οικονομία” -ελπίζοντας στις χρεοκοπημένες του “ανορθόδοξες
την πραγματικότητα.
ότι με αυτόν τον τρόπο θα τις αναγκάσει συνταγές”. Το ΔΝΤ παραδέχεται ουσιανα αλλάξουν πολιτική. Η Ιαπωνία, η Ελβε- στικά ότι οι μεταρρυθμίσεις έκαναν τα
Προβλέψεις
τία, η Σουηδία και μερικές ακόμα ανα- πράγματα χειρότερα όπου εφαρμόστηΈνα παράδειγμα είναι το παγκόσμιο πτυγμένες χώρες έχουν ακολουθήσει καν. Αλλά επιμένει στην εφαρμογή της
εμπόριο, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές: τους τελευταίους μήνες το παράδειγμα σκληρής λιτότητας.
στην περίοδο πριν από το 2008 αναπτυσ- του Ντράγκι επιβάλλοντας και αυτές αρΗ άρχουσα τάξη έχει πάρει πια διαζύσόταν με ρυθμούς σχεδόν διπλάσιους νητικά επιτόκια.
γιο όχι μόνο με την κοινωνία, την επιστήαπό τους ρυθμούς ανάπτυξης της ίδιας
Τα αρνητικά επιτόκια της κεντρικής μη και τη δικαιοσύνη. Έχει πάρει διαζύγιο
της παγκόσμιας οικονομίας. Φέτος, σύμ- τράπεζας σπρώχνουν όλα τα επιτόκια ακόμα και από την ίδια την κοινή λογική.
φωνα με τις τελευταίες προβλέψεις του προς τα κάτω -των ομολόγων του δημοσίΣωτήρης Κοντογιάννης
ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορί- ου, των δανείων, των καταθέσεων κλπ.
ου) θα είναι μόλις 2.8% (χαμηλότερος δη- Αυτή η πτώση δημιουργεί τεράστια προλαδή ακόμα και από το 3.4% της ανάπτυ- βλήματα στις τράπεζες που “ζούνε” από
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H άποψή μας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Καλή
αρχή!
Δυνατά ξεκίνησε η νέα οικονομική εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα 8.350 ευρώ που
συγκεντρώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες.

Aπεργία 7/4, Αθήνα

Χρειαζόμαστε Αριστερά
της αντικαπιταλιστικής ανατροπής

Ο

κατήφορος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ
αποδεικνύεται ατελείωτος σε όλους τους
τομείς. Για άλλη μια φορά, η επίσκεψη
της Τρόικας τελείωσε με τους «θεσμούς» να
φεύγουν χωρίς να κλείνουν την «αξιολόγηση»
παρά τις νέες υποχωρήσεις που εξασφάλισαν
από τον Τσίπρα και τους υπουργούς του. Και
την ίδια ώρα, η εφαρμογή της ρατσιστικής συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας έχει οδηγήσει σε ανοιχτή
συνεργασία της αστυνομίας με τη Χρυσή Αυγή
κάτω από την πολιτική ηγεσία Τόσκα.
Ας δούμε τα πράγματα με τη σειρά.
Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας πρωταγωνίστησε
στη φιέστα υπογραφής της παράδοσης του
ΟΛΠ στην COSCO ενώ η αστυνομία χτυπούσε
τους απεργούς λιμενεργάτες που διαδήλωναν
ενάντια στο ξεπούλημα. Ούτε η ΝΔ δεν είχε φέ-

ρει τους «επενδυτές» να υπογράφουν μέσα στο
Μαξίμου. Μέχρι εκεί φτάνει η προθυμία της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ να αποδείξει ότι προωθεί τις
μνημονιακές «μεταρρυθμίσεις». Αλλά τα αφεντικά ΕΕ-ΔΝΤ δεν ικανοποιήθηκαν και επανέρχονται για περισσότερες υποχωρήσεις.
Ούτε οι υποχωρήσεις Σταθάκη-ΚατρούγκαλουΤσακαλώτου κρίθηκαν ικανοποιητικές. Οι υπουργοί
κατέβασαν τα όρια προστασίας δανειοληπτών από
τις εταιρίες-αρπακτικά που θα διαχειρίζονται τα
κόκκινα δάνεια στο ένα τέταρτο από την αρχική
τους πρόταση. Το «ευχαριστώ» των τροϊκανών ήταν
νέες απαιτήσεις για περικοπές στις συντάξεις.

Πρεμούρα
Κάθε γύρος φέρνει άλλη μια «κόκκινη γραμμή» να ξασπρίζει. Και το ίδιο επαναλαμβάνεται
τώρα στον τομέα του «ρατσιστικού μνημόνιου».
Είναι τέτοια η πρεμούρα του Μουζάλα, του Καμμένου και του Τόσκα να μαντρώσουν τους πρόσφυγες σε χώρους ελεγχόμενους από την αστυνομία και το στρατό, ώστε κλείνουν τα μάτια
μπροστά στις πρωτοβουλίες των φασιστών να

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

εμφανιστούν ως «αγανακτισμένοι πολίτες» για
να συνδράμουν σε αυτό το έργο.
Πώς μπορούμε να βάλουμε τέρμα σε αυτή την
κατρακύλα; Η απάντηση έχει δυο σκέλη.
Το πρώτο είναι η κλιμάκωση των αγώνων ενάντια στα μνημόνια, παλιά και νέα, τροϊκανά και ρατσιστικά. Χρειαζόμαστε μια Αριστερά που να
αξιοποιήσει τη δυναμική των απεργιών αντί να τις
αναβάλει για αργότερα. Η απεργία της ΑΔΕΔΥ
και των ΜΜΕ την περασμένη Πέμπτη και η απεργία της ΟΜΥΛΕ την Παρασκευή μπορούν και πρέπει να βρουν τη συνέχειά τους και κατά κλάδο και
πανεργατικά, χωρίς άλλη αναμονή. Ταυτόχρονα,
θέλουμε την Αριστερά να συνδέει την αντίσταση
στο τρίτο Μνημόνιο με την πάλη για την υπεράσπιση των προσφύγων από τις ρατσιστικές και
φασιστικές επιθέσεις. Η πρωτοβουλία της ΠΕΝΕΝ να στηρίξει μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ τις κινητοποιήσεις στον Πειραιά δείχνει το δρόμο.
Υπάρχει, όμως, και ένα δεύτερο σκέλος. Η πολιτική στήριξη του κόσμου που δίνει όλες αυτές
τις μάχες απαιτεί καθαρές επιλογές για την προοπτική του κινήματος. Χρειάζεται ρήξη με τις
«πολυσυλλεκτικές» στρατηγικές που χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ για τις εκλογικές του ανάγκες.
Μια Αριστερά που φιλοδοξεί να αντιστρέψει την
κατάντια που έφερε αυτή η στρατηγική δεν μπορεί να λέει ότι είναι και πατριωτική και διεθνιστική, και με την ΕΕ και ενάντια στο ευρώ, και μέτωπο και κόμμα, όλα αχταρμάς.
Η στρατηγική της αντικαπιταλιστικής ανατροπής είναι η βάση για την Αριστερά που έχει
ανάγκη η εργατική αντίσταση για να νικήσει. Για
να είναι ξεκάθαρο ότι μέσα από κάθε μάχη, βήμα-βήμα, χτίζουμε τη γνήσια εναλλακτική απέναντι στις βαρβαρότητες του καπιταλισμού μέσα
στην κρίση του, την προοπτική να πάρουν οι εργάτες τον έλεγχο παντού.

Οι πρώτες ενισχύσεις από συντρόφισσες και συντρόφους, φίλες
και φίλους της εφημερίδας άρχισαν να φτάνουν: Γιώργος Τ. 150
ευρώ, από 100 ευρώ Ιωάννα Ι. και
Λέανδρος Μ., από 50 Λεωνίδας
Β., Ευκλείδης Μ., Γιώργος Τ. και
Αφροδίτη Μ., Γιώργος Π. 40 ευρώ, Γιάννης Κ. 30, Νίκος Χ. 25,
από 20 ευρώ Μύρωνας Μ., Σταυρούλα Π., Αντώνης Π., Χρήστος
Μ., Κατερίνα Τ., Κώστας Τ., Κώστας Π., Λίλιαν Μ., Βασίλης Μ. 15,
από 10 Πάνος Λ. και Νικόλ Μ.
Ευχαριστούμε όσες και όσους
γράφτηκαν συνδρομητές στην
εφημερίδα και συνεχίζουμε αυτήν
την προσπάθεια και τις επόμενες
μέρες: Ιωάννα Λ., Όλγα Κ., Λίλα
Π., Στέργιος Μ., Αποστόλης Λ.,
Ελένη Π., Χαρίτα Μ., Γιώργος Κ.,
Σπύρος Σ., Γιώργος Π., Κώστας
Κ., Δημήτρης Α. Ευχαριστούμε
επίσης τα σωματεία και τις ομοσπονδίες που ανανέωσαν τη συνδρομή τους στην Εργατική Αλληλεγγύη: Σωματείο ΕΛΠΕ, Σύλλογος Εργαζομένων Αγροτικής –
Πειραιώς, ΟΜΕ-ΟΤΕ, ΟΤΟΕ Β. Ελλάδας.
Συνεχίζουμε με την ίδια ορμή
για να πιάσουμε και να ξεπεράσουμε τον στόχο των 120.000 ευρώ. Ενισχύστε ατομικά και βοηθείστε να φτάσει η οικονομική
καμπάνια για την Εργατική Αλληλεγγύη σε κάθε εργατικό χώρο,
σχολείο, σχολή και γειτονιά.
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Το εργατικό κίνημα
ΕΚΠΑ

Σε τρίωρη στάση εργασίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι στο ΕΚΠΑ
την Τρίτη 12 Απρίλη για να κάνουν παρέμβαση στη
συνεδρίαση της Συγκλήτου.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΕΝΓΕ: Πρώτες οι δυνάμεις

της αριστερής αντιπολίτευσης

A

πό το συνέδριο της Ομοσπονδίας των
γιατρών που έγινε 8-10/4 υπάρχουν πολύ καλά νέα, κακά νέα και πολλά συμπεράσματα. Η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ (Μέτωπο) που το 2013 είχε αναδειχτεί με διαφορά
πρώτη δύναμη καταβαραθρώνεται στην τρίτη
θέση καταϊδρωμένη, ενώ στην πρώτη και τη
δεύτερη θέση με μία ψήφο διαφορά εκτινάσσονται η ΔΗΠΑΚ (ΠΑΜΕ) και η παράταξή μας,
το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή.
Η ΔΗΚΝΙ (ΝΔ) σημειώνει μεγάλες απώλειες
και είναι στην 4η θέση, ενώ η Συμπαράταξη
(ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ) διαλύθηκε καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση. Το πρώτο μεγάλο
συμπέρασμα είναι ότι οι γιατροί όλων των
ενώσεων πανελλαδικά στήριξαν και εμπιστεύτηκαν τις δυνάμεις που επιμένουν ότι υπάρχει
άλλος δρόμος εκτός Μνημονίων, ενάντια σε
ΔΝΤ και ΕΕ, με τη διαγραφή του χρέους και
αυτός δεν είναι παρά ο δρόμος του αγώνα.
Την ίδια στιγμή δηλαδή που επιβεβαιώνεται ξανά η βαθιά αριστερή στροφή στην
εργατική τάξη που συνεχίζεται ακόμα, ταυτόχρονα μαυρίζεται η παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ όχι τόσο ως κυβερνητική παράταξη, αλλά κυρίως λόγω της παντελούς απουσίας
της από τους αγώνες μας. Το σύνθημα του
πρώην προέδρου της ΟΕΝΓΕ, Βαρνάβα
«να σώσουμε τα νοσκομεία με ανοιχτά νοσοκομεία» το πληρώσανε πολύ ακριβά.
Η ΔΗΠΑΚ και το Ενωτικό Κίνημα για την
Ανατροπή ανατρέποντας την πρωτοκαθεδρία του ΣΥΡΙΖΑ, λαμβάνοντας από 7
έδρες η κάθε μια, παίρνουν για πρώτη φορά την απόλυτη πλειοψηφία στην ΟΕΝΓΕ.
Υπάρχουν όμως και τα κακά νέα. Με πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ και σε συμφωνία με
ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ αποκλείστηκε από αντιπρόσωπος στο συνέδριο ο σύντροφος Κώστας Καταραχιάς. Ο σύντροφος είχε μόλις εκλεγεί
(10/3) αντιπρόσωπος για το συνέδριο από
τις εκλογές της ΕΙΝΑΠ. 17 Μάρτη έκλεινε
τυπικά το 6μηνο της συνδικαλιστικής του
κάλυψης αφού η σύμβασή του ως ειδικευόμενος γιατρός έληξε το Σεπτέμβρη του

Γιατο Γενικό Συμβούλιο ΟΕΝΓΕ: Ψήφισαν 201, Λευκά/άκυρα 1
Ψήφοι Ψήφοι
%
%
Έδρες
2016 2013
2016
2013
2016
ΔΗΠΑΚ (ΠΑΜΕ)
53
41
26,5
16,4%
7
ΕΚΑ (Νυστέρι, ΑΡΣΙ, 52
42
26
16,8%
7
ΡΕΙ, ανένταχτοι)
Μέτωπο (ΣΥΡΙΖΑ)
49
80
24,5
32%
7
ΔΗΚΝΙ (ΝΔ)
33
44
16,5
17,6%
4
Συμπαράταξη
13
25+8 6,5
10%+3,2% 2
(ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΑΡ)

9o
Συνέδριο
ΟΕΝΓΕ
2016
211 αντιπρόσωποι
Για Αντιπροσώπους ΑΔΕΔΥ:

Ψήφισαν 201,
Λευκά/άκυρα 2

Ψήφοι
2016
ΔΗΠΑΚ (ΠΑΜΕ)
60
ΕΚΑ (Νυστέρι, ΑΡΣΙ, 49
ΡΕΙ , ανένταχτοι)
Μέτωπο(ΣΥΡΙΖΑ)
44
ΔΗΚΝΙ (ΝΔ)
32
Συμπαράταξη
(ΠΑΣΚΕ-ΔΗΜΑΡ)
13

Ψήφοι
2013
42
47

Αντιπρόσωποι
2016
2013
7
5
6
6

72
35

5
4

9
5

22+7

1

3+1

2015. Ο Κ. Καταραχιάς πρόκειται να διοριστεί ως συμβασιούχος επικουρικός γιατρός
τις επόμενες μέρες. Το ΠΑΜΕ εκμεταλλευόμενο αυτό το μικρό κενό από τη μία σύμβαση στην άλλη θεώρησε ότι δεν καλύπτεται
πλέον ούτε από την ΕΙΝΑΠ ούτε από την
ΟΕΝΓΕ. Αυτό το έκανε γιατί στον Άγιο Σάββα ο Κ. Καταραχιάς εκλέχτηκε για τρίτη φορά πρόεδρος του σωματείου το Φλεβάρη
του 2016 και είναι τεράστιο πρόβλημα για
τους «φακελάκηδες» και το ΠΑΜΕ όλα αυτά
τα χρόνια μέσα στο νοσοκομείο. Από τους
δεξιούς το περιμέναμε, από το ΠΑΜΕ όχι.
Άρα, μπορεί ένας κόσμος να εμπιστεύτηκε το ΠΑΜΕ στους γιατρούς ως μια σταθερή δύναμη που δεν έχει ψηφίσει κανένα
Μνημόνιο και καλεί σε αγώνες, αλλά γνωρίζουμε πλέον ότι η ηγεσία του ΠΑΜΕ για να
πάρει την πλειοψηφία με μία μόνο ψήφο
διαφορά πατάει «επί πτωμάτων». Όχι της
δεξιάς, ούτε των γραφειοκρατών, αλλά πάνω στον Καταραχιά, έναν από τους πιο
λαμπρούς και τίμιους αγωνιστές στην ιστορία του νοσοκομειακού κινήματος.

Έδρες
2013
4
4
9
5
3+1

Επομένως για μας, τους συντρόφους
από το Νυστέρι, δεν φτάνει η νέα πλειοψηφία που διαμορφώνεται στην ΟΕΝΓΕ για να
συνεχίσουν οι γιατροί να είναι στην πρώτη
γραμμή του αγώνα.
Θα χρειαστεί πάλι η κινητοποίηση από τα
κάτω. Με το Συντονιστικό των Νοσοκομείων και με μεγάλωμα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς, να οργανωθεί το κίνημα γιατί
θα χρειαστεί μεγάλη πίεση πάνω στο ΠΑΜΕ να μην αντικαταστήσει (όπως έχει ήδη
ξεκινήσει λάθος) το Βαρνάβα και το ΣΥΡΙΖΑ στην απάθεια και το σεχταρισμό.
Θα πρέπει τον ίδιο προσανατολισμό να έχει
συνολικά η παράταξή μας, το Ενωτικό Κίνημα
για την Ανατροπή. Να μην κολλήσει σε μια
εκλογική συνεργασία με τις δυνάμεις από τη
ΛΑΕ που θα δίνει τη μάχη για τις απεργίες μόνο μέσα στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΕΝΓΕ,
αλλά μέσα σε κάθε ένα νοσοκομείο.
Η αριστερή στροφή συνεχίζεται, η αντικαπιταλιστική αριστερά δεν βλέπει τους
άνεργους ως ψηφοφόρους της, αλλά μαζί
με τα συνδικάτα της υγείας οργανώνει τη
μάχη των προσλήψεων, της στήριξης στους
πρόσφυγες και τους μετανάστες, τη μάχη
ενάντια στους φασίστες και την τρόικα.

Χρίστος Αργύρης, γιατρός, Γεννηματάς
• Συγκέντρωση στο υπουργείο Υγείας με
στάση εργασίας για τα ιδιωτικά συνεργεία και
τις ελαστικές σχέσεις εργασίας καλούν τα σωματεία των νοσοκομείων Άγιος Σάββας, Αττικό
και Ευαγγελισμός την Πέμπτη 14/4, 11.30πμ.

Εκλογές στους ιδιωτικούς υπαλλήλους
Σε εκλογές προχωράει ο Σύνδεσμος ιδιωτικών υπαλλήλων Α.Ε.
και Γραφείων από τις 17 έως τις 24 Απριλίου στα γραφεία του
στο ΕΚΑ.
Στο σωματείο αυτό δραστηριοποιείται κόσμος από δεκάδες εταιρίες, από τις εταιρίες δημοσκοπήσεων και security μέχρι την Γενική Ανακύκλωση. Eργαζόμενοι με κάθε λογής εργασιακές σχέσεις,
εργαζόμενοι ανά «έργο», με ανύπαρκτα ωράρια και διαλυμένες
συλλογικές συμβάσεις. Όπως σε όλους τους κλάδους, έτσι και
στον δικό μας, τα χρόνια των Μνημονίων έχουν καταρρακώσει τον
κάθε εργαζόμενο! Μέσα στα χρόνια αυτά όμως αναδείχτηκε και
μια καινούργια μαγιά εργαζομένων που έδωσε μάχες απέναντι στις
επιθέσεις των αφεντικών και συνεχίζει να τις δίνει και μέσα από την
συμμετοχή στο σωματείο, με εργοστασιακές επιτροπές, με την επιτροπή ανέργων του σωματείου.
Και τώρα έχουμε μπροστά μας την μεγάλη μάχη ενάντια στην
νέα επιχειρούμενη διάλυση του Ασφαλιστικού στην οποία πρέπει
όλοι μαζί, μαζικά και αποφασιστικά, να απαντήσουμε με Πανεργατική 48ωρη απεργία και κλιμάκωση.

Σε αυτή την κατεύθυνση κινείται και η παρέμβαση της Αγωνιστικής
Ταξικής Ενότητας στο σωματείο και στις εκλογές που γίνονται. Όπως
αναφέρουμε και στην ανακοίνωση που μοιράσαμε στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση της Κυριακής 10 Απρίλη: «Απέναντι στα ψέματα
της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει άλλη διέξοδος οι εργαζόμενοι προβάλουμε το δικό μας δρόμο. Και αυτό σημαίνει ότι στην προμετωπίδα
των εργατικών διεκδικήσεων πρέπει να βάλουμε την διαγραφή του
χρέους. Να πάψουμε να αποπληρώνουμε δις ευρώ κάθε χρόνο για
να γεμίζουν τα σεντούκια των τραπεζιτών, ντόπιων και Ευρωπαίων.
Να συγκρουστούμε με το Ευρώ και την Ε.Ε. Να πάρουμε από τους
εργοδότες τα εκατομμύρια που χρωστάνε και δεν έχουν αποδώσει
στα ασφαλιστικά ταμεία. Να κρατικοποιηθούν οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις κάτω από τον έλεγχο των εργαζομένων.
Αυτή τη μάχη δίνει η «Αγωνιστική Ταξική Ενότητα», το δίκτυο
συνδικαλιστών του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημόνια, στον κλάδο των Ιδιωτικών Υπαλλήλων και καλούμε τους συναδέλφους να
την δώσουμε μαζί και στις εκλογές του Συνδικάτου».

Kατερίνα Πατρικίου

Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι κινητοποιούνται: «Επειδή προχωράει η μεταβολή προς το δυσμενέστερο και βλαπτικότερο του καθεστώτος
ασφάλισης των συμβασιούχων συναδέλφων μας,
επειδή δε δεχόμαστε εργαζόμενους διαφορετικών
ταχυτήτων στις υπηρεσίες του ΕΚΠΑ, παρεμβαίνουμε μαζικά στη συνεδρίαση της Συγκλήτου στις 12/4.
Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η όποια μεταβολή
σε ό, τι αφορά το ασφαλιστικό καθεστώς των συμβασιούχων. Διεκδικούμε σταθερή δουλειά για
όλους με ίσα δικαιώματα».

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Δικαιώθηκαν οι εργαζόμενοι της εταιρίας Ανακύκλωσης στο Ηράκλειο Κρήτης που επί πεντέμισι μήνες πάλευαν να κρατήσουν τις θέσεις εργασίας
τους.
Το εργοστάσιο της Ανακύκλωσης θα ξεκινήσει να
δουλεύει λίγο πριν το Πάσχα και όπως έγινε γνωστό στις 8/4 οι 42 εργαζόμενοι υπέγραψαν νέα σύμβαση εργασίας με τον εργολάβο. Θυμίζουμε ότι αρχικά η εταιρεία δεν δεχόταν να τους προσλάβει, αλλά η συμπαράσταση από την τοπική κοινωνία και
από πολλά σωματεία μαζί με τον ανυποχώρητο
αγώνα των εργαζόμενων την ανάγκασαν να κάνει
πίσω.

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ

Συνεχίζονται οι απολύσεις στο χώρο της Ιδιωτικής Υγείας. Την Παρασκευή 8/4 έγινε συγκέντρωση
στη Βιοκλινική Αθήνας (ανήκει στον Όμιλο Βιοϊατρική) από το Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Γηροκομείων, Εργαστηρίων, Διαγνωστικών
Κέντρων και συναφών χώρων για την ανάκληση
απόλυσης εργαζόμενου.
Όπως αναφέρει το σωματείο: «Η εργοδοσία συνεχίζει να κρατά ανάλγητη στάση και να αρνείται να
ακυρώσει την απόλυση. Η απόλυση του συναδέλφου εντάσσεται στο πλαίσιο της τρομοκρατίας και
των εκφοβισμών που έχουν καλλιεργηθεί επί χρόνια
στον όμιλο. Το δόγμα της Βιοϊατρικής είναι: Φτηνός
και υποταγμένος εργαζόμενος».

ΓΣΕΕ

Σε συνεδρίασή της στις 11/4 η ΓΣΕΕ
συγκροτήθηκε σε σώμα, ανακοίνωσε
χωρίς να προσδιορίσει ακριβής ημερομηνία ότι θα
προχωρήσει σε 48ωρη απεργία για το Ασφαλιστικό
και «έφαγε» την απεργία και τη διαδήλωση της
Πρωτομαγιάς.

Η κυβέρνηση έχει μεταφέρει την αργία της Πρωτομαγιάς που φέτος συμπίπτει με την Κυριακή του
Πάσχα για την Τρίτη του Πάσχα. Η πλειοψηφία της
ΓΣΕΕ πάτησε πάνω σε αυτή την επιλογή της κυβέρνησης και ανακοίνωσε ότι «θα εντάξει στη 48ωρη
Γενική Απεργία, τις κινητοποιήσεις της Πρωτομαγιάς». Η 48ωρη απεργία θα γίνει «σε χρόνο που θα
καθορίσει η Εκτελεστική της Επιτροπή».
Στη συγκρότηση του προεδρείου δεν υπήρχαν
εκπλήξεις. Πρόεδρος παραμένει ο Γ. Παναγόπουλος (ΠΑΣΚΕ) και γραμματέας αναλαμβάνει ο Ν.
Κιουτσούκης από τη ΔΑΚΕ.
Οι παρατάξεις ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) και ΕΑΚ (ΜΕΤΑ και
Φωτόπουλος) δεν έθεσαν υποψηφιότητα για το
προεδρείο, ενώ η θέση του Αναπληρωτή Προέδρου
έμεινε κενή αφού η ΕΑΚ δεν έχει αποφασίσει αν θα
την αποδεχτεί, εκκρεμεί τελική της απόφαση.
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13 Απρίλη 2016, Νο 1219

Το απεργιακό κίνημα
Η απεργιακή διαδήλωση των λιμενεργατών, 8/4

ΟΛΜΕ - ΔΟΕ

Απεργία στις 15/4
για μαζικές προσλήψεις

Σ

ε 24ωρη απεργία προχωρούν την Παρασκευή 15
Απρίλη καθηγητές και δάσκαλοι, διεκδικώντας μαζικούς
μόνιμους διορισμούς. Τα δύο ΔΣ
των ομοσπονδιών αποφάσισαν
3ωρη στάση εργασίας και καλούν
τα ΔΣ των ΕΛΜΕ και των Διδασκαλικών συλλόγων να την συμπληρώσουν με μια επιπλέον 3ωρη
στάση. Συγκέντρωση και αποκλεισμός του υπουργείου Παιδείας
(στάση ΗΣΑΠ Νερατζιώτισσα) θα
γίνει στις 11.30πμ.
Η «Τάξη μας», το δίκτυο εκπαιδευτικών που συμμετέχει στις
Παρεμβάσεις σε ανακοίνωσή της
σημειώνει: «Η αιτία του πολέμου
είναι οι ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας για το ζήτημα των
προσλήψεων.
Μετά τις εξαγγελίες για 20.000
προσλήψεις που θα γίνονταν την
τριετία 2016-2019, η πραγματικότητα της κυβερνητικής πρότασης
είναι μια ακόμη μεγάλη επίθεση
στους εκπαιδευτικούς και την δημόσια Παιδεία.
Οι μαζικές προσλήψεις δεν θα
γίνουν ποτέ, γιατί δεν τους το
επιτρέπει η τρόικα και οι δανειστές. Άρα για την επόμενη χρονιά
δεν θα υπάρξουν καθόλου προσλήψεις μόνιμων συναδέλφων.
Οι προσλήψεις αναπληρωτών,
θα είναι με το σταγονόμετρο. Για
το σχολικό έτος 2015-2016 εκταμιεύτηκαν 160 εκ. ευρώ από το
ΕΣΠΑ για προσλήψεις αναπληρωτών, που άφησαν έτσι και αλλιώς,
περίπου 3.000 κενά στα σχολεία.
Για τα επόμενα τρία χρόνια απομένουν μόλις άλλα 190 εκ. ευρώ.
Άρα την επόμενη χρονιά θα γίνουν δραματικά λιγότερες προσλήψεις αναπληρωτών, χιλιάδες
συνάδελφοι θα μείνουν στην
ανεργία και τα παιδιά χωρίς δασκάλους.
Ανοίγουν με αυτόν τον τρόπο
την προοπτική για αύξηση του
ωραρίου (επιπλέον των δύο ωρών
που είχαμε από την προηγούμενη
κυβέρνηση), αλλά και μια σειρά
από αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις. Συγχωνεύσεις-καταργήσεις
σχολείων, συμπτύξεις τμημάτων,
αύξηση
του
εργασιακού
ωραρίου, κατάργηση εκπαιδευτικών δομών στη λογική των περικοπών.
Προχωρούν σε «νέο» σύστημα
προσλήψεων αναπληρωτών,
ώστε να εφαρμόσουν και στους
πίνακες των αναπληρωτών, τον
νόμο της Διαμαντοπούλου. Η

προϋπηρεσία πρακτικά εξαφανίζεται, το ΣτΕ τελικά «νομοθετεί»
και ο ΑΣΕΠ αποτελεί ουσιαστικά
το μοναδικό κριτήριο κατάταξης
στους πίνακες. Χιλιάδες συνάδελφοι που όργωσαν για χρόνια την
Ελλάδα για να διδάξουν, θα παραμείνουν έξω από την εκπαίδευση την νέα χρονιά. Ταυτόχρονα η
κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους αναπληρωτές με μοναδικό στόχο να κρύψει την γύμνια
της πολιτικής των ακραίων περικοπών.

Kλιμάκωση
Απέναντι σε αυτή την ενορχηστρωμένη επίθεση της κυβέρνησης, η απάντηση μπορεί να είναι
μόνο μία: όλοι στην απεργία, την
Παρασκευή 15 Απρίλη και απεργιακή κλιμάκωση».
Μαζί με την απουσία των προσλήψεων η κυβέρνηση ετοιμάζεται
να κλείσει μια σειρά νηπιαγωγεία,
όπως καταγγέλλει το Συντονιστικό των Νηπιαγωγών.
Το Συντονιστικό σε ανακοίνωσή
του αναφέρει ότι η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να κλείσει τα «μισά
από τα ήδη λειτουργούντα νηπιαγωγεία», αλλάζοντας τον ελάχιστο αριθμό νηπίων που χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα τμήμα.
Συγκεκριμένα, «Με το νέο σχέδιο ο ελάχιστος αριθμός των 7
νηπίων για την ίδρυση-λειτουργία
Νηπιαγωγείων αυτόματα θα διπλασιαστεί για Νηπιαγωγεία αστικών περιοχών τα οποία θα λειτουργούν μόνο αν έχουν 14 νήπια! Για τις ημιαστικές περιοχές
και την επαρχία θα αποφασίζουν
οι περιφερειακοί διευθυντές για
το ποιό Νηπιαγωγείο θα χαρακτηρίζεται ως απομακρυσμένο. Ως
γνωστόν οι περιφερειακοί τοποθετούνται από την κυβέρνηση και
βέβαια θα κληθούν να εφαρμόσουν τις κυβερνητικές εντολές
για εξοικονόμηση ανθρώπινου
δυναμικού καταργώντας και συγχωνεύοντας όσο μπορούν περισσότερα Νηπιαγωγεία.
Το κάθε Νηπιαγωγείο θα έχει
το δικό του ιδιότυπο «barcode»
και ανάλογα με το χαρακτηρισμό
του θα λειτουργεί ως απομακρυσμένο ή όχι (4 νήπια ή 14 νήπια).
Είναι κατανοητό ότι η σημασία
που έχει ο χαρακτηρισμός είναι
καθοριστική για τη λειτουργία
Νηπιαγωγείου ή την κατάργησή
του».
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ωρη απεργία και διαδήλωση
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
του λιμανιού του Πειραιά πραγματοποίησαν η ΟΜΥΛΕ και η Ένωση
Λιμενεργατών ΟΛΠ την Παρασκευή
8 Απρίλη. Η κυβέρνηση οργάνωσε
προκλητική φιέστα στο Ζάππειο για
να γιορτάσει την πώληση του 67%
των μετοχών του ΟΛΠ στην κινέζικη
πολυεθνική Cosco.
Οι εργαζόμενοι συγκεντρώθηκαν
στην πλατεία Κλαυθμώνος και πορεύτηκαν με συνθήματα μέχρι την είσοδο
του Ζαππείου. Όλοι οι δρόμοι είχαν
αστυνομικά μπλόκα με κλούβες των
ΜΑΤ: στη Φιλελλήνων, στα Λουλουδάδικα, στην Αμαλίας.
Ο Αποστόλης Ντάλας, αντιπρόεδρος της ΟΜΥΛΕ μας είπε πριν ξεκινήσει η πορεία: «Η σημερινή μας
κινητοποίηση έχει ως στόχο να αντιδράσει στην κίνηση της κυβέρνησης
να πουλήσει το λιμάνι του Πειραιά
και κατ’ επέκταση της Θεσσαλονίκης και τα υπόλοιπα λιμάνια. Θεωρούμε ότι η σημερινή φιέστα είναι
πρόκληση απέναντι στους εργαζόμενους κι απέναντι στο λαό του Πειραιά. Πανηγυρίζουν κάποιοι που
πριν ένα χρόνο μας έλεγαν ότι το
μεγαλύτερο κακό είναι η πώληση
των λιμανιών και θα αντιδρούσαν
για να το καταργήσουν όταν θα γίνονταν κυβέρνηση. Εμείς ποτέ δεν
αποδεχτήκαμε την πώληση. Διαπιστώνουμε όμως ότι ενώ φτάνουν
στο τέλος του σχεδίου τους, δεν
υπάρχει καμιά αναφορά στα θέματα

IΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΠ

Η κυβέρνηση φιέστα,
οι εργαζόμενοι απεργία
των εργαζόμενων. Η πώληση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα,
δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη από τη
μεριά της κυβέρνησης για μας. Αγωνιζόμαστε σταθερά για το θέμα της
κατοχύρωσης των θέσεων εργασίας
και για το επίπεδο των σχέσεων εργασίας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα
μας με κάθε τρόπο και κάθε μέσο».
Όσον αφορά την παρουσία των
προσφύγων στο λιμάνι του Πειραιά
και τις απειλές της κυβέρνησης για
εκκένωσή του μας δήλωσε: «Εμείς
με κάθε τρόπο έχουμε πάρει θέση
σε αυτό το ζήτημα. Βοηθώντας ακόμα και υλικά, συμμετέχοντας σε αυτές τις ομάδες αλληλεγγύης, αρκετοί από μας είμαστε παρόντες καθημερινά είτε με την ιδιότητα του
εργαζόμενου είτε ως αλληλέγγυοι.
Θεωρούμε ότι το λιμάνι δεν μπορεί
να είναι μόνιμος χώρος, από κει και
πέρα όμως δεν δεχόμαστε και δεν
θα ανεχτούμε με κανένα τρόπο την
αστυνομοκρατία και οποιαδήποτε
άλλη παρέμβαση με βίαιο διώξιμο
των προσφύγων από το λιμάνι».

της εισόδου του Εθνικού Κήπου
στην Αμαλίας ήρθε αντιμέτωπη με
το μπλόκο των ΜΑΤ. Οι εργαζόμενοι
ζήτησαν να περάσει αντιπροσωπεία
έτσι ώστε να μεταφέρει την αντίθεσή τους ως προς την ιδιωτικοποίηση. Η αντιπροσωπεία αντιμετωπίστηκε με σπρωξιές και γκλομπ από
τα ΜΑΤ. Όταν περισσότεροι εργαζόμενοι προσπάθησαν να την ενισχύσουν η Αστυνομία προχώρησε
σε ρίψη δακρυγόνων στους διαδηλωτές. Πολλοί εργαζόμενοι δέχτηκαν φυσουνιές από απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου.
Οι εργαζόμενοι δεν υποχώρησαν,
αντίθετα παρέμειναν για πολλή ώρα
στο χώρο φωνάζοντας συνθήματα
και καταγγέλλοντας την αστυνομική
βία και τις ευθύνες της κυβέρνησης.
Στη συνέχεια συντεταγμένα αποχώρησαν με πορεία προς την Ομόνοια.
Στην κινητοποίηση με πανό συμμετείχαν ο Συντονισμός ενάντια στα
Μνημόνια, το ΠΑΜΕ, η ΑΡΚ και η
Λαϊκή Ενότητα, ενώ μέλη της ΚΕΕΡΦΑ μοίραζαν ανακοίνωση για την αντιφασιστική διαδήλωση που γινόταν
το απόγευμα της 8/4 στον Πειραιά.

Όταν η πορεία έφτασε στο ύψος

Νεκ. Δ.

“Έχουμε πάρει θέση”

ΗΛΠΑΠ

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ

Σε Γενική Συνέλευση προχωρούν οι εργαζόμενοι στα τρόλεϋ την Τετάρτη 13 Απρίλη
στις 11.30πμ στη Λέσχη στην πλατεία Αττικής.
Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών του σωματείου, η Ένωση Εργαζόμενων
ΗΛΠΑΠ έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις
11πμ έως τις 4μμ.

Παράταση πήραν οι εκλογές στο Συνδικάτο Επισιτισμού,
τουρισμού και ξενοδοχείων Νομού Αττικής για τις 13 και 14
Απρίλη. Θυμίζουμε ότι για πρώτη φορά συμμετέχει στις εκλογές η αντικαπιταλιστική κίνηση «Καμαριέρα».

Τα θέματα της συνέλευσης είναι: οικονομικός και διοικητικός απολογισμός, συλλογική
σύμβαση εργασίας, ασφαλιστικό και εργασιακά
και η διαδήλωση της Πρωτομαγιάς.

Οι εκλογές θα διεξάγονται για τις δύο επιπλέον μέρες στο
Κεντρικό Εκλογικό Κέντρο που βρίσκεται στα γραφεία του
Συνδικάτου (Γλάδστωνος 3, στοά Φέξη, Ομόνοια, 7ος όροφος)
από τις 11πμ έως τις 7μμ.
Υποψήφιοι με την «Καμαριέρα» είναι οι: Ευαγγελία Γκρίγκοβιτς, Μιχάλης Θεοδωράκης, Κώστας Λάππας, Χαρίκλεια Πετράκη, Διοτίμα Χριστοπούλου.

σελ. 6 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1219, 13 Απρίλη 2016

Το εργατικό κίνημα

Οι εργαζόμενοι του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
λένε όχι στη μετεγκατάστασή
τους στου Κεράνη

Τ

η Δευτέρα 4/4 και την Τετάρτη
6/4 οι εργαζόμενοι του υπουργείου Περιβάλλοντος και
Ενέργειας σε δυο ξεχωριστές μαζικές συνελεύσεις των συλλόγων τους
αποφάσισαν να αντισταθούν στην
επιχειρούμενη μετεγκατάσταση των
υπηρεσιών του υπουργείου στο κτήριο της παλιάς καπναποθήκης του
Κεράνη στη λεωφόρο Θηβών στη Νίκαια. Τα βασικά επιχειρήματα που
προβάλουν είναι δομική ακαταλληλότητα του κτηρίου για τη στέγαση
υπηρεσιών και η προβληματική συγκοινωνιακή πρόσβαση (ο πλησιέστερος σταθμός μετρό απέχει πάνω
από τρία χιλιόμετρα). Υποστηρίζουν
πως για τους δυο αυτούς λόγους το
συγκεκριμένο κτήριο είναι απαράδεκτο και για να στεγάσει εργαζόμενους, αλλά και για να εξυπηρετήσει
τους πολίτες.
Οι εργαζόμενοι του ΥΠΕΝ δεν είναι οι πρώτοι που αρνούνται να μετεγκατασταθούν στην καπναποθήκη
Κεράνη. Από το 2000 μέχρι σήμερα
έχουν προηγηθεί οι εργαζόμενοι του

παλιού ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΠΟ, του
υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, του υπ.
Οικονομικών και των δικαστήριων
του Πειραιά. Σε όλες τις περιπτώσεις υπήρξαν μελέτες που επιβεβαίωναν τις αντιρρήσεις τους για την
καταλληλότητα της χρήσης του κτηρίου για δημόσιες υπηρεσίες. Παρόλα αυτά οι πιέσεις όλων των κυβερνήσεων για να “γεμίσει” η άδεια καπναποθήκη δεν σταμάτησαν ποτέ.
Το επιχείρημα που προβάλλεται κάθε φορά είναι ότι “το κράτος πληρώνει για τον Κεράνη, άρα πρέπει να
εκμεταλλευτεί το κτήριο”.
Και εδώ αρχίζει να ξετυλίγεται το
πραγματικό σκάνδαλο: γιατί το κράτος “πληρώνει” –και μάλιστα τεράστια ποσά– για την καπναποθήκη
των 42.300 τ.μ.; Το κτήριο (κατασκευής δεκαετίας 1950) αγοράστηκε από το δημόσιο το 1998 έναντι 35
εκ. ευρώ (Καθημερινή 7/3/2015), λίγο πριν μπει σε καθεστώς πτώχευσης η καπνοβιομηχανία Κεράνη. Περίπου άλλα τόσα χρήματα δαπανήθηκαν για να υπάρξουν οι σχετικές

H

απεργία στις 7 Απρίλη έπιασε το νήμα
από τις τρεις Πανεργατικές και τις δεκάδες κινητοποιήσεις ενάντια στη διάλυση του ασφαλιστικού. Τα απεργιακά συλλαλητήρια με τη συμμετοχή των εργαζόμενων στο δημόσιο, αλλά και τα ΜΜΕ έστειλαν
για άλλη μια φορά το μήνυμα στην κυβέρνηση: να μην τολμήσει να καταθέσει το νομοσχέδιο-σφαγείο στη Βουλή.
Η απεργία πέτυχε και αυτή είναι μια πίεση
όχι μόνο πάνω στην κυβέρνηση, αλλά και στη
συνδικαλιστική γραφειοκρατία που από τις 4
Φλεβάρη και μετά είχε επιχειρήσει να κατεβάσει τα ρολά, να οδηγήσει στην αδράνεια
όλα τα μαχητικά κομμάτια της εργατικής τάξης, αλλά και των επιστημονικών κλάδων που
χτυπιούνται σκληρά από το επικείμενο νομοσχέδιο.
Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες κρύβονται πίσω από την υπόσχεση ότι θα υπάρξει 48ωρη
απεργία με την κατάθεση του νομοσχεδίου.
Δίνουν με αυτόν τον τρόπο χώρο και χρόνο
στην κυβέρνηση να κάνει τους ελιγμούς της.
Πρόβλημα είναι ότι δίπλα στους γραφειοκράτες σε αυτή τη φάση κινείται και το ΠΑΜΕ. Στις παρεμβάσεις του τονίζει με κάθε
τρόπο ότι η μεγάλη μάχη είναι η 48ωρη
απεργία, αν φέρει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο στη Βουλή.
Κινείται με τους ίδιους όρους που κινείται
η ηγεσία της ΓΣΕΕ παρά τη διαφορετική
φρασεολογία του. Για αυτό και δεν μπήκε
από την αρχή στην οργάνωση της απεργίας
στις 7 Απρίλη. Η απεργία ήταν «θαμμένη»

οικοδομικές μετατροπές. Το 2011 το
κτήριο πέρασε στην κατοχή του ΤΑΙΠΕΔ και άρχισαν οι διαδικασίες για
το ξεπούλημά του, πράγμα που γίνεται το 2014.
Η αποθήκη Κεράνη βγαίνει στο
σφυρί μαζί με άλλα κτήρια του δημοσίου τα οποία τελικά καταλήγουν
σε δυο θυγατρικές εταιρίες της
Εθνικής Τράπεζας και της Eurobank
–στις “Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ” και “Eurobank Properties”. Για το “πακέτο”
των 11 κτηρίων που συμπεριλάμβανε και τον Κεράνη το συνολικό τίμημα ήταν 115 εκ. ευρώ. Όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, στην επίσημη επιτροπή που αξιολόγησε την
προσφορά των δυο τραπεζών, συμμετείχαν και υπάλληλοι αυτών των
δυο εταιριών! Γιάννης κερνά, Γιάννης πίνει…

Αγοραπωλησία
Ποια ήταν, όμως, αυτή η “προσφορά” που τελικά προκρίθηκε; Η
αγοραπωλησία έγινε με τη μέθοδο
sale and lease back. Που σημαίνει

ότι το κράτος υποχρεώνεται για τα
επόμενα 20 χρόνια να νοικιάζει το
κτήριο της λεωφόρου Θηβών από
την Εθνική ΠΑΝΓΑΙΑ (ή από όποιον
ιδιώτη αυτή το παραχωρήσει) έναντι
2.658.000 ευρώ το χρόνο, ανεξάρτητα αν το χρησιμοποιεί ή όχι.
Με απλά λόγια, μέσα σε 20 χρόνια
η εταιρία θα βγάλει τα μισά λεφτά
που έδωσε και για τα 11 ακίνητα του
δημόσιου, μόνο από το νοίκι που θα
παίρνει από το ένα από αυτά –τον
Κεράνη. (Παρεπιπτόντως, στο ίδιο
πακέτο του ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνονται τα κεντρικά κτήρια του υπ. Πολιτισμού, του υπ. Δικαιοσύνης, του υπ.
Εσωτερικών, του υπ. Υγείας, του υπ.
Παιδείας, του Γενικού Χημείου, της
ΕΛΣΤΑΤ και άλλα “φιλέτα”).
Και το κερασάκι στην τούρτα:
όπως πάλι καταγγέλλουν οι εργαζό-

Το ΠΑΜΕ και η
απεργία στις 7 Απρίλη
από το Ριζοσπάστη, τη στιγμή που αφιέρωνε
πρωτοσέλιδα για τα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 31 Μάρτη.
Μπορεί κάποιοι να πουν ότι αυτή η κριτική
είναι υπερβολική ή εμπαθής. Όμως, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ ξεπέρασαν τον εαυτό τους,
κοντράροντας την πρόταση για απεργία σε
δύο σημεία που δεν ανήκουν στην ΑΔΕΔΥ
και θα εξασφάλιζαν ότι η απεργία στις 7/4 θα
έπαιρνε πανεργατικά χαρακτηριστικά.
Στην ΕΣΗΕΑ τη Δευτέρα 4/7 καταψήφισαν
την πρόταση για απεργία με αντιπρόταση για
48ωρη αν έρθει το νομοσχέδιο στη Βουλή.
Το ίδιο έκαναν και την επόμενη μέρα στη συνεδρίαση του Διασωματειακού παρόλο που
στην απεργία μπήκαν και η ΕΠΗΕΑ και η
ΕΣΠΗΤ.

Δικαιολογία
Η δικαιολόγηση της στάσης τους ήρθε την
Πέμπτη 7/4 στο Ριζοσπάστη σε κείμενο με
τίτλο «Σε ρόλο υπονομευτή». Το άρθρο ανέφερε: «Η απόφαση και η κήρυξη της απεργίας έγιναν με τρόπο που προαναγγέλλει τον
εκφυλισμό της κινητοποίησης» και παρακάτω
εξηγούσε ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος

για να οργανωθεί η απεργία.
Τι συνέβη όμως στην Πανελλήνια Ναυτική
Ομοσπονδία (ΠΝΟ); Εκεί η συζήτηση για τη
συμμετοχή στην απεργία έγινε στις 28 Μάρτη. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για έλλειψη χρόνου, ειδικά όταν οι κινητοποιήσεις για
το ασφαλιστικό έχουν ξεκινήσει από την
πρώτη στιγμή της δεύτερης επικράτησης
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Οι αντιπρόσωποι
του σωματείου της ΠΕΝΕΝ πρότειναν την
απεργιακή συμπόρευση με τους εργαζόμενους της ΑΔΕΔΥ για να σπάσει η αδράνεια
που προωθεί η ηγεσία της ΓΣΕΕ.
Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους:
«Το πρωτοφανές στην συνεδρίαση της ΠΝΟ
ήταν το γεγονός ότι θλιβεροί πρωταγωνιστές
ενάντια στην κάθοδο στην απεργία ήταν για
άλλη μια φορά οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ και
των Σωματείων ΠΕΜΕΝ – ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ ΠΕΕΜΑΓΕΝ (Μάγειροι), οι οποίοι πρωτοστάτησαν να μην ληφθεί απόφαση βοηθούντος και
του γηραλέου Γ.Γ της ΠΝΟ, ο οποίος συμφώνησε μαζί με τις δυνάμεις του κομματικού
συνδικαλισμού η απόφαση για απεργία να
παρθεί με την κατάθεση στην Βουλή του νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό».

μενοι, ενώ η συνήθης πρακτική στη
μέθοδο sale and lease back είναι το
ακίνητο να επανέρχεται στον αρχικό
ιδιοκτήτη (το δημόσιο) έναντι συμβολικού τιμήματος μετά το τέλος
της σύμβασης, στη συγκεκριμένη
περίπτωση το δημόσιο υποχρεώνεται να το επαναγοράσει από την
εταιρία στην τιμή της αγοράς μετά
από την εικοσαετία!
Η σκέψη για ακύρωση της σκανδαλώδους σύμβασης και αξιοποίηση
του κτήριου με κοινωνικά κριτήρια
(πχ για την άμεση στέγαση των προσφύγων στη “Νίκαια της προσφυγιάς”), ούτε καν περνάει από το μυαλό των υπουργών της “πρώτη φορά
αριστεράς”. Σημασία έχει να μη θιχτούν τα κέρδη των τραπεζιτών.

Κώστας Πίττας
γραμ. Ομοσπονδίας ΥΠΑΝ

Οι γραφειοκράτες κρατάνε πίσω τη δυναμική που έχει αναδειχθεί από τις απεργιακές
κινητοποιήσεις με το κλασικό επιχείρημα ότι
«δεν τραβάει ο κόσμος». Το ΠΑΜΕ πετάει την
μπάλα στην εξέδρα και μιλάει για την επιτυχία μιας 48ωρης σε απροσδιόριστο χρόνο.
Η πλειοψηφία της βάσης των σωματείων
ξέρει ότι αν φτάσει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, είναι ήδη αργά. Για αυτό και έχει αγκαλιαστεί θερμά από όλους το σύνθημα: να μην
φτάσει ποτέ η κυβέρνηση στην κατάθεση, να
το πάρει πίσω.
Οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια, εκατοντάδες
μαχητικοί αγωνιστές πανελλαδικά παλεύουν
με αυτή τη γραμμή. Να γίνει εδώ και τώρα
48ωρη απεργία αποτροπής της κατάθεσης.
Με οργάνωση από τα κάτω, με την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων που θα οργανώσουν τη μαζική συμμετοχή και τις περιφρουρήσεις τις ημέρες της απεργίας. Αυτή
είναι η γραμμή που μπορεί να αναγκάσει την
κυβέρνηση να κάνει πίσω.
Και μαζί με την μαχητική απεργιακή πρόταση πάει πακέτο η πρόταση για την εργατική
εναλλακτική χωρίς μισόλογα. Κανένας συμβιβασμός με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Σύγκρουση με
την ΕΕ-Φρούριο των Μνημονίων και του ρατσισμού, να ανοίξουν τα σύνορα για τους
πρόσφυγες. Πάλη για τη διαγραφή του χρέους, για την κρατικοποίηση των τραπεζών με
εργατικό έλεγχο, πάλη για την αντικαπιταλιστική ανατροπή.

Νεκτάριος Δαργάκης
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προηγούμενη βδομάδα σημαδεύτηκε από τις απόπειρες των νεοναζί, της Χρυσής Αυγής και όχι
μόνο, να βγουν από τις τρύπες τους και
να κάνουν αισθητή την παρουσία τους
στον Πειραιά, στη Χίο και
αλλού.

στον Πειραιά,
Έξω οι φασίστες Ούτε
ούτε πουθενά

Η τελευταία φορά που
είχαν επιχειρήσει να κάνουν κάτι ανάλογο, ήταν
λίγο πριν και λίγο μετά
τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ήταν όμως τέτοια
η δύναμη του κινημάτος
αλληλεγγύης που πλημμύρισε τα σπίτια και τις
καρδιές το καλοκαίρι, και
τέτοια η αποφασιστικότητα του αντιφασιστικού κινήματος που τους έφραξε το δρόμο, ώστε όλες
τους οι απόπειρες ναυάγησαν. Από τη Βικτώρια
και την Αθήνα μέχρι τη
Λέσβο και τα νησιά, οι
Η αντιφασιστική διαδήλωση στον Πειραιά την Παρασκευή 8/4 έφραξε τον δρόμο στους φασίστες
φασίστες απομονώθηκαν. Ακόμα και στην Κω,
κυβέρνησης και της ΕΕ για την αλληλεγ- ανενόχλητοι νέες δολοφονικές επιθέσεις
στην οποία έριξαν όλες τους τις δυνάγύη του κόσμου ήταν η εγκατάσταση στο όπως αυτές που είδαμε έξω από το Δημεις, αυτό που κυριάρχησε στο τέλος
νησί 50 CRS, των περιβόητων γαλλικών μοτικό Θέατρο στον Πειραιά) σε αγαστή
ήταν η αλληλεγγύη.
ΜΑΤ δηλαδή που ματοκυλάνε τις τελευσυνεργασία, βέβαια, με τα ΜΑΤ του
Η σημερινή τους νέα απόπειρα να ξαταίες μέρες τις διαδηλώσεις στο Παρίσι.
υπουργού Δημόσιας Τάξης Τόσκα.
ναβγούν από τους υπονόμους αποτελεί
Η δύναμη που μπορεί να απομονώσει
συνεπακόλουθο τριών πραγμάτων. Είναι,
Θερμοκήπιο
τους φασίστες στον Πειραιά και παντού
καταρχάς, το απότοκο της συμφωνίας
Αυτή η πολιτική είναι θερμποκήπιο για είναι η κινητοποίηση ενός ΜΑΖΙΚΟΥ κινήτης 18ης Μαρτίου ΕΕ-Ελλάδας-Τουρκίας
την επανεμφάνιση των ταγμάτων εφόδου ματος με αιχμή τα συνδικάτα, όπως
για μαζικές απελάσεις προσφύγων και
της Χ.Α στους δρόμους. Ένα θερμοκήπιο ακριβώς είδαμε να συμβαίνει το Σεπτέμμεταναστών, δημιουργία κλειστών στραπου ποτίζεται συστηματικά από τη ρατσι- βρη του 2013 μετά τη δολοφονία του
τοπέδων κράτησης τύπου Αμυγδαλέζας,
στική αντιπολίτευση και τις δημαγωγίες Παύλου Φύσσα, όταν οι απεργοί πλημσκλήρυνση και ένταση της δολοφονικής
της «φιλελεύθερης» κατά τα άλλα Νέας μύριζαν τις αντιφασιστικές συγκεντρώπολιτικής των κλειστών συνόρων μέσω
Δημοκρατίας. Και βέβαια προστατεύεται σεις και τα αντιφασιστικά συνθήματα
της ενίσχυσης της Φρόντεξ και της πααπό το θαμπό αδιαφανές περίβλημα προ- βροντοφωνάζονταν στις πορείες των
ρουσίας του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο.
συνδικάτων. Ενός κινήματος που θα παστασίας, ανοχής και ενίοτε συνεργασίας
Την ψήφιση, ανήμερα πρωταπριλιάς,
με την οποία το περιβάλλουν η δικαστική λεύει ταυτόχρονα τα μνημόνια λιτότητας
του ρατσιστικού νομοσχεδίου που διευεξουσία και η αστυνομία. Θα μπορούσε και ρατσισμού της κυβέρνησης και τους
κολύνει την εφαρμογή αυτή της άθλιας
να προσθέσει κανείς σε αυτούς τους φασίστες. Απαιτώντας, όχι μόνο περιορισυμφωνίας από τη συντριπτική πλειοψητρεις παράγοντες και ένα τέταρτο, τον στικούς όρους, αλλά να μπουν ξανά στη
φία των βουλευτών της κυβέρνησης στη
άθλιο ρόλο επιχειρηματικών συμφερόν- φυλακή οι υπόδικοι κατηγορούμενοι νεοΒουλή, ακολούθησαν οι απόπειρες άμετων και ΜΜΕ, δυστυχώς και της δημό- ναζί που συνεχίζουν αμετανόητα να επισης εφαρμογής του – που αμέσως γκρέσιας τηλεόρασης, που συνεχίζουν να αν- τίθενται με σιδερόβεργες, ρόπαλα -και
μισαν τις όποιες ψευδαισθήσεις έσπερνε
τιμετωπίζουν την εγκληματική συμμορία εκρηκτικούς μηχανισμούς στη Χίο.
η κυβέρνηση για τον τάχα «προοδευτιτης Χ.Α σαν νόμιμο κόμμα.
Ενός κινήματος που θα σπάει την πακό» του χαρακτήρα: Στις 4 Απριλίου
ράλυση που φέρνει στους χιλιάδες ανΣυνοψίζοντας:
Η
κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ2016, μέρα ντροπής, παρουσία δεκάδων
θρώπους της αλληλεγγύης η αλλαγή
ΜΜΕ ώστε να σταλεί το μήνυμα σε όλο ΑΝΕΛ τρέχει να εφαρμόσει τη ρατσιστιπλεύσης της κυβέρνησης και θα παίρνει
κή
συμφωνία
με
την
ΕΕ
λέγοντας
στους
τον κόσμο, μετανάστες και πρόσφυγες
πρωτοβουλίες οργανώνοντας με μαζιαπελάθηκαν μαζικά από τα νησιά-σύμβο- πρόσφυγες αδειάστε τα λιμάνια και μπείτε σε στρατόπεδα. Η Νέα Δημοκρατία κούς όρους την αντίσταση και μην επιλα της αλληλεγγύης στο «ασφαλές»
τρέποντας εξελίξεις όπως αυτές στη Χίο
κράτος του Ερντογάν, φρουρούμενοι παίζει το χαρτί του ρατσισμού απαιτών(όπου το κλίμα δυστυχώς καθόρισε ένα
από ανθρωποφύλακες που φορούσαν τας από την κυβέρνηση σκληρότερη ανσυνοθύλευμα 150-200 φασιστών της Χ.Α,
τιμετώπιση,
κινητοποιώντας
τα
ρατσιστιμάσκες και περιβραχιόνια της Φρόντεξ.
παραγόντων της Νέας Δημοκρατίας και
κά
αντανακλαστικά
της
εκλογικής
της
Το μήνυμα είχε και άλλον αποδέκτη. Το
μπράβων που σε συνεργασία με τα ΜΑΤ
βάσης
και
φτάνοντας
στο
σημείο
παράκίνημα αλληλεγγύης που δεν θέλει να κατρομοκράτησαν πρόσφυγες, αλληλέγταπιεί το κώνειο του Τσίπρα και της ΕΕ. γοντές της να πρωτοστατούν σε ρατσιγυους και εθελοντές).
Και γι’ αυτό μέρα τη μέρα κλιμακώνουν στικές επιθέσεις όπως αυτές που είδαμε
Τώρα είναι η στιγμή τα σωματεία να
την επίθεση εναντίον του: Από την «πι- στη Χίο. Οι φασίστες τρέχουν να τα καρμπουν
μπροστά, κινητοποιώντας όλα τα
στοποίηση» των αλληλέγγυων και των πωθούν πολιτικά διεκδικώντας ότι αυτοί
μέλη τους, ξεσηκώνοντας τις τοπικές
θα
«αδειάσουν»
το
λιμάνι
από
τους
πρόεθελοντών περάσαμε στις κατηγορίες
σφυγες και τους, κατά την κυβέρνηση, κοινωνίες, συνεχίζοντας την οργάνωση
για «υποκινητές» και «προβοκάτορες»
της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
(που εμποδίζουν το ευγενές έργο της κυ- «ανεύθυνους» συμπαραστάτες τους.
‘Εχοντας την έμπρακτη διευκόλυνση της όπως έκαναν τους προηγούμενους μήβέρνησης να αδειάσει τους δημόσιους
νες και ταυτόχρονα κατεβαίνοντας μαζιχώρους από τους πρόσφυγες και να δικαστικής εξουσίας (που με τις τελευκά στο δρόμο όπου οι φασίστες κάνουν
τους μαντρώσει σε άθλια στρατόπεδα) ταίες διευκολύνσεις του συμβουλίου
την εμφάνισή τους. Ούτε βήμα πίσω!
εφετών
στους
περιοριστικούς
τους
για να καταλήξουμε σε προσαγωγές,
όρους
έχει
αφήσει
τους
κατηγορούμεΓιώργος Πίττας
απαγορεύσεις εισόδου και τη βία των
νους
νεοναζί
βουλευτές
να
καθοδηγούν
ΜΑΤ. Στη Λέσβο, τελικά το νόμπελ της

Μ

ε αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Κοραή
που κάλεσαν η ΚΕΕΡΦΑ, η ΠΕΝΕΝ, η ΟΡΜΑ και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ κατάφεραν οι αντιφασίστες του Πειραιά να
φράξουν το δρόμο στην απόπειρα της Χρυσής Αυγής να βαδίσει προς το Λιμάνι για να προχωρήσει σε πογκρόμ κατά των
προσφύγων την Παρασκευή 8 Απρίλη. Η αντιφασιστική συγκέντρωση ολοκληρώθηκε με πορεία στο Σταθμό του ΗΣΑΠ.
Αντίστοιχα απέτυχε και η σύναξη μίσους που επιχείρησε
να κάνει την Κυριακή 10/4 το νεοφασιστικό μόρφωμα
Λ.Ε.Π.ΕΝ στον ΗΣΑΠ του Πειραιά, χάρη στην κινητοποίηση
των αντιφασιστών που από το μεσημέρι κατέλαβαν το χώρο
της συγκέντρωσης.
Και στις δύο φασιστικές συνάξεις οι διευκολύνσεις της
αστυνομίας ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Ειδικά την Παρασκευή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σε συνεργασία με το Δήμαρχο Μώραλη, έδωσαν την πλήρη κάλυψη για να γίνει η σύναξη μίσους κατά των προσφύγων, με ομιλητές τον φύρερ
Μιχαλολιάκο, το Λαγό και τον Κασιδιάρη. Επέτρεψαν στη
Χρυσή Αυγή να στήσει εξέδρα δίπλα ακριβώς στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και στη συνέχεια σε μία δράκα δολοφόνων να επιτεθούν σε αντιφασίστες και δημοσιογράφους,
ενώ τα ΜΑΤ παρακολουθούσαν την επίθεση, ρίχνοντας χημικά και γκλοπιές αγκαλιά με τους Χρυσαυγίτες. Τον μόνο που
βρήκαν να προσαγάγουν ήταν έναν αντιφασίστα διαδηλωτή.
“Η εγκληματική οργάνωση εκμεταλλευόμενη την ανοχή
της κυβέρνησης και την προστασία – συνεργασία με τις
αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσε για άλλη μια φορά τον εγκληματικό της χαρακτήρα. Η ΠΕΝΕΝ καλεί την κυβέρνηση
και τα αρμόδια Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
να πάρουν θέση στις νεοφασιστικές προκλήσεις των υποδίκων Χρυσαυγιτών. Καλούμε το εργατικό κίνημα, τα συνδικάτα, τις Αυτοδιοικητικές αρχές, τις αντιφασιστικές κινήσεις να
πρωτοστατήσουν στην πάλη για την απομόνωση του νεοναζισμού με όποια μορφή εμφανίζεται, να σηκώσουν τείχος αλληλεγγύης υπέρ των προσφύγων, καλούμε τον λαό και τους
εργαζομένους να αποκηρύξουν τις μισαλλόδοξες και ξενοφοβικές κραυγές των νεοφασιστών”, καταγγέλλει η ΠΕΝΕΝ.
Καταγγελία για τη συνεργασία αστυνομίας και Χρυσής
Αυγής έκανε επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ Πειραιά, η Δημοτική Κίνηση
“Το Λιμάνι της Αγωνίας”, ενώ ερώτηση στον υπουργό Εσωτερικών και Δικαιοσύνης για τα επεισόδια της Παρασκευής
8 Απρίλη στον Πειραιά κατέθεσαν 28 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας να μάθουν αν έχει διαταχθεί ΕΔΕ σε βάρος
των μελών των ΜΑΤ για τα επεισόδια και αν έχει ξεκινήσει
δικαστική διερεύνηση σε βάρος και των βουλευτών της
Χρυσής Αυγής που μετείχαν. Μέχρι και την Τρίτη 12/4 που η
Εργατική Αληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο δεν είχε γίνει καμία σύλληψη Χρυσαυγίτη.

Στη φυλακή
Οι Χρυσαυγίτες, παρά το γεγονός ότι είναι υπόδικοι, παρά το γεγονός ότι είναι έξω με περιοριστικούς όρους, τολμάνε και ξαναβγαίνουν στο δρόμο δημόσια, όπως έκαναν
την περασμένη Παρασκευή στον Πειραιά.
Ο Κασιδιάρης υποτίθεται ότι δεν συμμετείχε στο συνέδριο
της Χρυσής Αυγής, επειδή έχει περιοριστικό όρο να μην
συμμετέχει σε καμία εκδήλωση της Χρυσής Αυγής. Για να
ρίξουν στάχτη στα μάτια των δικαστικών αρχών είπαν ότι τη
συγκέντρωση στον Πειραιά δεν την έκανε η Χρυσή Αυγή αλλά η «Επιτροπή Μνήμης». Όμως στο πόντιουμ που μιλούσαν
ο Κασιδιάρης, ο Μιχαλολιάκος και οι λοιποί έγραφε: Χρυσή
Αυγή. Και στο τέλος είπαν τον ύμνο της Χρυσής Αυγής. Είναι λοιπόν κοροϊδία. Άρα η απαίτηση είναι ο Τόσκας, ο Παρασκευόπουλος, το Δικαστικό Συμβούλιο να προχωρήσουν
άμεσα σε προφυλάκιση όσων παραβιάσανε τους περιοριστικούς όρους.

Δημήτρης Ζώτος,
Πολιτική Αγωγή στη Δίκη της Χρυσής Αυγής
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πραγματοποίηση μεγάλης
εκδήλωσης αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού τη Μεγάλη Τρίτη 26
Απρίλη και η συμμετοχή στην εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στο λιμάνι του Πειραιά στην πύλη
Ε2 στις 20 Απρίλη αποφασίστηκε σε σύσκεψη που
έγινε την περασμένη Κυριακή στην πλατεία Σουρμένων με τη συμμετοχή σωματείων, συλλογικοτήτων,
δημοτικών κινήσεων, εκπαιδευτικών κ.α.

κόσμο που εκδηλώνει την ανθρωπιά του και την αλληλεγγύη του,
αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και
ανησυχία πως θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Ξέρουμε
ότι υπάρχουν δυνάμεις που συνειδητά καλλιεργούν
ρατσιστικές απόψεις αλλά υπάρχει και κόσμος που
έχει ανησυχία και πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με
υπομονή και βοηθώντας τον να καταλάβει».
«Οι εργαζόμενοι του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης
στάθηκαν από την πρώτη στιγμή αλληλέγγυοι στους
πρόσφυγες» τόνισε ο Άρης Σούγελας από το σωματείο
εργαζομένων του Δήμου. «Πρέπει να παλέψουμε ενάντια
στις αιτίες που γεννάνε την προσφυγιά, τον πόλεμο. Σε
ό, τι αποφασιστεί θα συμβάλουμε όσο μπορούμε».
Στη σύσκεψη το λόγο πήραν αρκετοί αγωνιστέςτριες, ανάμεσά τους και πρόσφυγες από το Ελληνικό που ήρθαν στη σύσκεψη. Ο Μπασάρ αφού ευχαρίστησε όλους για την αλληλεγγύη, αναρωτήθηκε
ποια είναι η εξήγηση για το γεγονός ότι στο Ελληνικό το τελευταίο διάστημα ΜΚΟ που έχουν την έγκριση της κυβέρνησης δημιουργούν προβλήματα
τους ντόπιους εθελοντές καθώς και τους ίδιους
τους πρόσφυγες να αυτό-οργανωθούν.
«Η εκδήλωση που θέλουμε να οργανώσουμε τη
Μεγάλη Τρίτη είναι ένα μόνο βήμα, έχουμε δρόμο
μπροστά μας. Και από τη δική μας πλευρά, σαν
ΚΕΕΡΦΑ είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε επόμενα βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση» τόνισε κλείνοντας
τη σύσκεψη ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρά την προσπάθεια του δημάρχου Ελληνικού-Αργυρούπολης Γ.
Κωνσταντάτου να την ματαιώσει στην πράξη ανακαλώντας την άδεια για την πραγματοποίηση της στο
ΚΑΠΗ, Χρυσάνθου Τραπεζούντος 8, όπως κατήγγειλε η ΚΕΕΡΦΑ.
«Θεωρούμε θετική τη σημερινή συνάντηση και στο
βαθμό που μπορούμε θα συμμετέχουμε σε κάθε
πρωτοβουλία που παίρνεται σε αυτήν την κατεύθυνση» τόνισε ο Χρήστος Κορτζίδης εκ μέρους της Δημοτικής Συνεργασίας Ελληνικού-Αργυρούπολης.
«Πρέπει να συνεχίσουμε να διεκδικούμε ανοιχτούς
αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας και όχι κράτησης.
Στους υπάρχοντες χώρους όσο περνάει από το χέρι
μας προσπαθούμε είτε με συγκέντρωση τροφίμων
είτε με εθελοντές. Είναι θετικό να γίνει μια εκδήλωση
στον χώρο αυτό. Σαν παράταξη σκεφτόμαστε επίσης
και εμείς να κάνουμε μια εκδήλωση μετά το Πάσχα.
Μέχρι τώρα υπάρχει μια θετική ανταπόκριση στον
Mια ξεχωριστή
και έντονα εκφραστική σε παλμό και ζωντάνια εκδήλωση-συναυλία αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες πραγματοποιήθηκε
την Τετάρτη 6 Απρίλη στο Μουσικό Γυμνάσιο Ζακύνθου.

ZAKYΝΘΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Να γραφτούν τα παιδιά στα σχολεία
«Ολη η ιστορία με το δρόμο που άνοιξε ο Μουζάλας για τη Βόρεια Ευρώπη
έχει στόχο να πετάξουμε από πάνω μας ένα πρόβλημα. Όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πρόβλημα» τόνισε στη σύσκεψη ο Γιώργος Σαραφιανός, εκπαιδευτικός στο Διαπολιτισμικό σχολείο του Ελληνικού.
«Το Διαπολιτισμικό Σχολείο είναι ένα κανονικό δημόσιο σχολείο σαν όλα τα άλλα. Η μόνη διαφορά που έχει, είναι ότι πολλές φορές, ανάλογα και με τις κυβερνήσεις κάποιοι άνθρωποι στο υπουργείο θεωρούν σκόπιμο να κυνηγήσουν αυτά
τα σχολεία…
Στο Διαπολιτισμικό Σχολείο χωρίζουμε τα παιδιά σε τάξεις ανάλογα με τις γνώσεις τους των ελληνικών. Αν έρθει ένα παιδί τώρα στην Ελλάδα - και εννοώ τώρα,
την προηγούμενη βδομάδα είχαμε εγγραφή δύο παιδιών, την προηγούμενη άλλες
τρεις – μπαίνει σε ένα τμήμα με βασικό σκοπό να μάθει τα ελληνικά. Υπάρχουν επίσης παιδιά που ξέρουν κάπως τη γλώσσα, παιδιά ομογενών, δεύτερης γενιάς που
προτιμάνε να πάνε στο Διαπολιτισμικό. Τα ίδια τα παιδιά βοηθάνε το ένα το άλλο
στην ένταξη.
Δύο διαπολιτισμικά σχολεία, Γυμνάσιο και Λύκειο βρίσκονται εδώ στο Ελληνικό. Υπάρχει αντίστοιχο Δημοτικό στο Π. Φάληρο. Η έγγραφή στο Διαπολιτισμικό είναι κάτι πολύ απλό. Θεωρητικά όλα τα διαπολιτισμικά σχολεία έχουν πούλμαν που μεταφέρουν τα παιδιά, αν είχαμε πχ μια ομάδα παιδιών από ένα camp
προσφύγων θα μπορούσε να μπει ένα πούλμαν. Δυστυχώς, το ζήτημα είναι ότι
υπάρχουν μόνο ένα λύκειο, τρία γυμνάσια και τρία δημοτικά σε όλη την Αττική.
Κατά τη γνώμη μας πρέπει να φτιαχτούν πολύ περισσότερα.
Είναι μια καλή ευκαιρία τα παιδιά που έρχονται τώρα να γραφτούν σε αυτά τα
σχολεία. Το Διαπολιτισμικό Σχολείο είναι ένα σχολείο που διαμορφώνει τις συνθήκες ώστε τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό εδώ το μέρος. Δεν θέλουμε ανθρώπους
τράνσιτ, θέλουμε ανθρώπους που θα ζήσουμε μαζί εδώ πέρα και θα βοηθήσουν κι
εμάς, τους υπόλοιπους που έχουμε την καλή ή την κακή τύχη να ζούμε εδώ».

ΞΑΝΘΗ
Σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καλλιτεχνών κ.α πραγματοποίησε η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης
στο Εργατικό Κέντρο της πόλης την περασμένη Δευτέρα.
Αποφασίστηκαν μια σειρά από δράσεις, όπως επίσκεψη στο νέο καταυλισμό
προσφύγων στην Καβάλα, δηλαδή σε ένα ...νταμάρι που στήθηκαν αντίσκηνα χωρίς τρεχούμενο νερό, αφού η κυβέρνηση φρόντισε να αδειάσει άρον-άρον το συνεδριακό κέντρο στο οποίο φιλοξενούνταν στη Νέα Καρβάλη, στέλνοντας και κάποιους από τους 750 συνολικά πρόσφυγες στο Κουτσόχερο στη Λάρισα. Η
ΚΕΕΡΦΑ θα συμμετάσχει επίσης στο διήμερο που οργανώνεται στην Καβάλα από
το Σύλλογο Εκπαιδευτικών ΠΕ και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για
το προσφυγικό ενώ θα πάρει και πρωτοβουλία για κάλεσμα στα σωματεία για μια
μεγάλη εκδήλωση στην Ξάνθη. Νωρίτερα μέσα στη βδομάδα επισκέφθηκε το
Κέντρο Κράτησης Παρανεστίου Δράμας:
«Παρότι ζητήσαμε την είσοδο συνοδεία δικηγόρου, αρνήθηκαν για τέσσερις περίπου ώρες με την αιτιολογία ότι ανέμεναν “παραλαβή μεταναστών”(!)
και δεν μπορούσε να επιτραπεί η είσοδος ούτε σε δικηγόρο για “λειτουργικούς λόγους”» καταγγέλλει η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης.

Το σύνολο σχεδόν των επιστημονικών, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών φορέων του νησιού ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόσκληση των
εργαζόμενων της ΕΡΤ Ζακύνθου και της Πολιτιστικής Λέσχης "Γερανός" να συνδράμουν στην
υλοποίηση της εκδήλωσης είτε με τη συλλογή
υλικών και τροφίμων είτε με την κάλυψη μέρους
της δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων φιλοξενίας, εισιτηρίων των καλλιτεχνών, των ηχητικών
εγκαταστάσεων κλπ της εκδήλωσης.
Από νωρίς το απόγευμα παραπάνω από 500 άτομα γέμισαν το χώρο μέχρι αργά τα μεσάνυχτα ακούγοντας τα τραγούδια της ξενιτιάς ερμηνευμένα απο
τον Βασίλη Λέκκα, ο οποίος αποτέλεσε και τον καλλιτεχνικό επίλογο της βραδιάς. Εμφανίστηκαν επίσης ο Βαγγέλης Γερμανός, η Ερωφίλη, η Αργυρώ
Καπάρου, ο Παναγιώτης Μάργαρης, ο Διονύσης
Γιατράς και το Ιόνιο κύμα. Συγκινητική στιγμή της
εκδήλωσης ήταν όταν διαβάστηκε ο χαιρετισμός
του πανεπιστημιακού Γιώργου Τσιάκαλου.

Άθλιες συνθήκες
«Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες μας ανέφεραν ότι το φαγητό είναι κακό,
τούς μοιράζεται μία φορά τη μέρα ενώ μετά το απόγευμα έρχεται κάποιος
προμηθευτής από τον οποίο μπορούν να αγοράσουν μόνο γάλα, μπισκότα ή
τσιγάρα. Οι συνθήκες υγιεινής άθλιες, το ζεστό νερό δεν επαρκεί, ενώ τα κελιά όπου ζουν και ο προαυλισμός τους γίνεται σε ασφυκτικά μικρούς χώρους.

Πέτρος Πομώνης, ΚΕΕΡΦΑ Ζάκυνθος
Συζήτηση οργανώνει το Σάββατο 16/4, στις 7μμ, στο Σινέ
Αλέξανδρος η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης: «Μαζί με τους πρόσφυγες από το στρατόπεδο στα Διαβατά, τον καθηγητή Γ.
Τσιάκαλο, εκπροσώπους από εργατικά σωματεία συζητάμε
για τη μάχη να ακυρώσουμε τη ρατσιστική συμφωνία ΕΕΤουρκίας και το κλείσιμο των συνόρων, να εξασφαλίσουμε
ελευθερία, άσυλο, αξιοπρεπή στέγη, περίθαλψη και παιδεία για όλους τους πρόσφυγες, μετανάστες και φτωχούς,
να βάλουμε φραγμό στην ισλαμοφοβία και τους φασίστες».
Την προηγούμενη Κυριακή, 10/4 η ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης συμμετείχε στη συγκέντρωση που έγινε στο Γ' Σώμα
Στρατού.

Δεχτήκαμε καταγγελίες κρατουμένων ότι διενεργούνται ήδη από μέρες απελάσεις αιτούντων άσυλο από τους Κήπους του Έβρου στην Τουρκία όπου και
φυλακίζονται εκ νέου από τις τουρκικές αρχές. Οι απελάσεις ξεκινούν χωρίς
καμιά προειδοποίηση στις 3 με 4 τα ξημερώματα. Φοβούνται ότι και τα δικά
τους αιτήματα ασύλου δεν πρόκειται να εξεταστούν ή ότι θα σταλούν στην
Τουρκία χωρίς να έχουν περάσει από τη διαδικασία της συνέντευξης. Ένας
από τους κρατούμενους είπε ότι συνελήφθη και βασανίστηκε για οχτώ ώρες
από τις τούρκικες αρχές στα σύνορα Ιράν – Τουρκίας, προσθέτοντας ότι ακόμα δεν έχει εξεταστεί από γιατρό παρά τα σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα
και τους ισχυρούς πονοκεφάλους που αντιμετωπίζει. Κι ενώ η επιστροφή του
στην Τουρκία ισοδυναμεί με φυλακή, η επιστροφή του στο Πακιστάν είναι ανέφικτη γιατί το Πακιστάν δεν αναγνωρίζει τους επιστραφέντες υπηκόους του..»
Του λόγου τ’ αληθές, επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του Euronews που βιντεοσκόπησε τη διαδρομή περίπου 325 μεταναστών που απελάθηκαν την Παρασκευή (8/4)
από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία, και κατέληξαν στη φυλακή του Πεχλιβανκόι…
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Πρόσφυγες Καλοδεχούμενοι

Κάτω τα χέρια από τους πρόσφυγες
ΛΕΣΒΟΣ
«Xρειαζόμαστε ανοιχτά κέντρα αλληλεγγύης στην Ελλάδα. Να κινητοποιηθούμε ενάντια στις απελάσεις.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων πρέπει να γίνουν σεβαστά».
Aυτά είναι τα μηνύματα που έστειλε
η μαζική εκδήλωση που οργάνωσε
στη Λέσβο στο χώρο των πρώην κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ η Συλλογικότητα Αλληλεγγύης Λέσβου το περασμένο Σάββατο. Την προηγούμενη μέρα αλληλέγγυοι είχαν πέσει
στη θάλασσα στο λιμάνι της Μυτιλήνης για να εμποδίσουν την απέλαση
προσφύγων προς την Τουρκία, ενώ
συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στο
στρατόπεδο της Μόριας.
Την εκδήλωση στο ΠΙΚΠΑ στην
οποία συμμετείχαν εκατοντάδες
πρόσφυγες, ντόπιοι, αλληλέγγυοι
και καλλιτέχνες ξεκίνησε η θεατρική ομάδα Comedia dell’ Arte που

ΠΙΚΠΑ Λέσβου

παρουσίασε μέσα από τη θεατρική
γλώσσα της κωμωδίας τις σκληρές εμπειρίες της προσφυγιάς.
Ακολούθησε προβολή βίντεο και
εικόνων από τις δραστηριότητες,
την προσφορά και τις εγκαταστάσεις στο ΠΙΚΠΑ, αλλά και από τη
συμμετοχή στις κινητοποιήσεις
όπως αυτές κατά την επίσκεψη
Σουλτς-Τσίπρα στη Λέσβο και της

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Κινητοποίηση με τη συμμετοχή συλλογικοτήτων και αλληλέγγυων
από την Καρδίτσα, το Βόλο, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα πραγματοποιήθηκε στο στρατόπεδο του Κουτσόχερου, τη Κυριακή 10 Απρίλη. Με
αυτοσχέδια πλακάτ στα χέρια οι πρόσφυγες βγήκαν έξω από το στρατόπεδο και μαζί με τους αλληλέγγυους απαίτησαν ανοιχτά σύνορα.
«Διαδηλώσαμε στο Κουτσόχερο μαζί με όλες τις πρωτοβουλίες και
τους αλληλέγγυους από τη Θεσσαλία ενάντια στη συμφωνία ΕΕ-κυβέρνησης-Τουρκίας και την εφαρμογή της που μεταφράζεται σε στρατόπεδα κράτησης. Στο Βόλο, κάτω από τον έλεγχο του στρατού και της
αστυνομίας θα μεταφέρουν πρόσφυγες σε μια πρώην μάντρα αυτοκινήτων» μας λέει ο Δημήτρης Στεφανάκης, φοιτητής στην Αρχιτεκτονική.
«Στηρίζουμε το αίτημα των προσφύγων για ανοιχτά σύνορα προκειμένου να πάνε όπου θέλουν και ταυτόχρονα απαιτούμε άσυλο σε
όλους με πραγματική φιλοξενία, με αξιοπρεπή σίτιση, στέγαση, ελεύθερη μετακίνηση, εκπαίδευση για τα παιδιά και όχι στρατόπεδα. Σε αυτήν
την κατεύθυνση η ΚΕΕΡΦΑ
Βόλου καλεί σύσκεψη σωματείων και συλλογικοτήτων τη
Δευτέρα 18 Απρίλιου στις 8μμ
στο Θόλο».
«…Αντί για την δυνατότητα
πρόσβασης στην υποτιθέμενη
«ανοιχτή δομή φιλοξενίας» αντικρίσαμε παρατεταγμένες
ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
οι οποίες μας απαγόρευαν την
είσοδο. Μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις που έγιναν με
τους επικεφαλής των αστυνομικών, έτσι ώστε να μας επιτραπεί η είσοδος στο χώρο και
ενώ αρχικά μας αμφισβητήθηκε το αν είναι "ανοικτού τύπου"
η δομή στο Κουτσόχερο, μας
ανακοινώθηκε τελικά πως απαγορεύεται η είσοδος σε οργανωμένες ομάδες αλληλέγγυων!» αναφέρει ανάμεσα σε
“Τι θα γίνει με την εκπαίδευση
άλλα δελτίο τύπου που εξέδωτων παιδιών μου”, γράφει το πλακάτ
σε η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Λάρισας.
του πρόσφυγα.

κινητοποίησης στις 23-24 Γενάρη
για να πέσει ο φράχτης στον
Έβρο. Ολες οι ομιλίες μεταφράζονταν σε τρεις γλώσσες, ενώ
όταν το λόγο πήραν οι ίδιοι οι πρόσφυγες, καταχειροκροτήθηκαν.
Ακολούθησε συναυλία στην οποία
συμμετείχαν μουσικοί και συγκροτήματα από το νησί, με κορυφαία
στιγμή την εκτέλεση του τραγου-

ΕΙΔΟΜΕΝΗ

διού «Witch side are you on».
«Ήταν μια συγκινητική και ταυτόχρονα αγωνιστική εκδήλωση» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Σοφία Γεωργοκώστα, εκπαιδευτικός
από την ΚΕΕΡΦΑ Λέσβου. «Από τη
δική μας πλευρά στο χαιρετισμό που
απευθύναμε στην εκδήλωση τονίσαμε την ανάγκη τα σωματεία να μπούνε μπροστά για να προστατεύσουν
τις ανοιχτές δομές αλληλεγγύης, να
απαιτήσουν το σταμάτημα των απελάσεων, να υπάρχουν ανθρώπινες
συνθήκες για τους πρόσφυγες. Προτείναμε να υπάρξει πρωτοβουλία
προκειμένου να αποφασιστεί στάση
εργασίας από τα σωματεία στο νησί
ενάντια στις απελάσεις αλλά και
στην 48ωρη απεργία που ετοιμάζουν
τα συνδικάτα για το ασφαλιστικό η
μια μέρα να είναι αφιερωμένη σε
δράσεις για τους πρόσφυγες, που
είχε θετική ανταπόκριση.

Maz Saleem

Συγκλονιστηκές εικόνες από την
Ειδομένη στην οποία βρέθηκε τη
μέρα της βάρβαρης επίθεσης με
πλαστικές σφαίρες στους πρόσφυγες και στα παιδιά τους, αλλά
και τις εμπειρίες της από το Καλαί, το Χαλέπι και τα στρατόπεδα
προσφύγων στα σύνορα Τουρκίας-Συρίας μετέφερε στην παναττική σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ την
Δευτέρα 11 Απρίλη στη αίθουσα
της ΕΣΗΕΑ, η Maz Saleem από το
Stand up to Racism Bρετανίας.
Ο πατέρας της, Mohamed Saleem, Πακιστανός φούρναρης και συνδικαλιστής, δολοφονήθηκε σε μια
ισλαμοφοβική επίθεση το 2013 στο Μπέρμιγχαμ ενώ έβγαινε από ένα
τζαμί από ένα νεοναζί από την Ουκρανία, που στη συνέχεια έβαλε βόμβες σε άλλα τρία τζαμιά.
«Βρέθηκα στον Πειραιά και σήμερα γύρισα από επισκέψεις στη Βόρεια
Ελλάδα από Ειδομένη, Αλεξάνδρεια και Πολύκαστρο. Αυτό που έζησα
στην Ειδομένη ήταν η χειρότερη καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων
που έχω δει ποτέ ζωντανά», τόνισε. «Δεκάδες παιδάκια, γυναίκες, έγκυες
έτρεχαν να σωθούν από τα δακρυγόνα, τις βόμβες κρότου, ο κόσμος
έτρεχε να σώσει τη ζωή του, η αστυνομία και ο στρατός της Δημοκρατίας της Μακεδονίας πυροβολούσαν εν ψυχρώ. Είναι η απόλυτη ντροπή.
Όπως ντροπή είναι η συμφωνία με την ΕΕ να απελαύνουν τους πρόσφυγες πίσω στην Τουρκία, ξαναστέλνουν τον κόσμο πίσω από εκεί που προσπαθεί να ξεφύγει».
Να επισημάνουμε εδώ ότι ήδη, εδώ και βδομάδες στη Δημοκρατία της
Μακεδονίας δρα «αστυνομική δύναμη» που έχει στείλει η Αυστρία –καλώντας μάλιστα και άλλες χώρες της ΕΕ να κάνουν το ίδιο. Αυτό που
φυλάνε οι πάνοπλοι στρατιώτες ρίχνοντας σφαίρες σε παιδιά στην Ειδομένη δεν είναι τα σύνορα της Δημοκρατίας της Μακεδονίας αλλά τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την σιωπηλή συμφωνία και απάνθρωπη καθοδήγηση όλων των κυβερνήσεων της.
Οι πρόσφυγες που επιχείρησαν να περάσουν την Κυριακή τα σύνορα
βρέθηκαν αντιμέτωποι και με τα ελληνικά ΜΑΤ. Όπως χαρακτηριστικά
είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Συντονιστικού Οργάνου για το Προσφυγικό Γ. Κυρίτσης «αναπτύχθηκε αστυνομικός φραγμός που απέτρεψε
την εμπλοκή χιλιάδων προσφύγων στα επεισόδια…»

Δράσεις παντού
• Τη φιλοξενία προσφύγων στο 1ο
Παιδικό Σταθμό της Νέας Ιωνίας,
αποφάσισε ομόφωνα το δημοτικό
συμβούλιο της πόλης ύστερα από
πρόταση που κατέθεσε η αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση “Εκτός Σχεδίου”.
• Αντιρατσιστική διαδήλωση με κύρια αιχμή την αντίθεση στη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, τις απελάσεις και
τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά
και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
στη Μέση Ανατολή, θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23/4 στις γειτονιές
της Νέας Ιωνίας και Νέου Ηρακλείου.Τη διαδήλωση συνδιοργανώνουν
μια σειρά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες της περιοχής μετά από
σύσκεψη συντονισμού που κάλεσε η
δημοτική κίνηση “Ρήξη κι Ανατροπή
στο Ηράκλειο Αττικής” και στην
οποία συμμετείχαν η ΚΕΕΡΦΑ, η δημοτική κίνηση Νέα Ιωνίας “Εκτός
Σχεδίου”, η Δ'ΕΛΜΕ, η ΛΑΕ, η Εργατική Λέσχη “Υδραγωγείο”, η δημοτική
κίνηση Αμαρουσίου “Εκτός των Τειχών” και το Κοινωνικό Ιατρείο της περιοχής. Τη στήριξή τους στην κινητοποίηση μετέφεραν τα σωματεία εργαζομένων του δήμου Ηρακλείου και
του νοσοκομείου Αγ.Όλγας.Η διαδήλωση θα ξεκινήσει στις 12μες στην
πλ.Σημηριώτη στη Ν.Ιωνία και θα καταλήξει στο σταθμό ΗΣΑΠ του Ν.
Ηρακλείου.
• Παρέμβαση πραγματοποίησε η
τοπική ΚΕΕΡΦΑ στην αντιπολεμική
συναυλία που πραγματοποίησαν ο
Δήμος Αγίων Αναργύρων – Καματερού και οι Δομές Αλληλεγγύης, ενάντια στον πόλεμο και στις ξένες επεμβάσεις στη Συρία, το Σάββατο 9
Απρίλη στην κεντρική πλατεία, όπου
συγκεντρώθηκαν πράγματα και είδη
πρώτης ανάγκης.
• “Απαιτούμε να σταματήσουν οι
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και πόλεμοι σε Μέση Ανατολή και Αφρική, να
γκρεμιστούν οι φράχτες και να ανοίξουν τα σύνορα, να καταργηθεί η
συμφωνία ΕΕ - Ελλάδας – Τουρκίας,
όχι στον ρατσισμό και τον φασισμό,
αλληλεγγύη στους πρόσφυγες» αναφέρει ανάμεσα σε άλλα η ανακοίνωση της η Ανεξάρτητης Πρωτοβουλίας Νάουσας καθώς έχει ανοίξει η
συζήτηση για εγκατάσταση προσφύγων στην περιοχή.
Συνάντηση είχε το περασμένο Σάββατο το "Δίκτυο Αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες" με πολλά μέλη του χορευτικού εφήβων της Ευξείνου Λέσχης Επισκοπής. Εντυπωσιακή ήταν
η παρέμβαση Αλβανών εφήβων, που
οι γονείς τους ένιωσαν τη μετανάστευση, όπως και οι Πόντιοι την προσφυγιά.

σελ. 10 εργατικη αλληλεγγυη
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Πρόσφυγες Καλοδεχούμενοι

O Πειραιάς ξέρει από προσφυγιά
Μ

ετά την ψήφιση του νόμου
που εναρμονίζει τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας στην ελληνική νομοθεσία, οι πρόσφυγες που
βρίσκονται στο Λιμάνι του Πειραιά
μπήκαν στο στόχαστρο της κυβέρνησης και των ΜΜΕ.
Έστησαν μία χυδαία και άθλια
προπαγάνδα που έχει σαν στόχο να
διώξει τους αλληλέγγυους, να ενισχύσει την καταστολή του λιμενικού,
να φοβίσει τους πρόσφυγες αλλά
και να διαμορφώσει κλίμα εχθρικό
απέναντί τους, προκειμένου να επιβληθεί με όποια μέσα η εκδίωξή
τους από το Λιμάνι.
Μαζί με τα σωματεία του Πειραιά,
τις δημοτικές κΚινήσεις, τις συλλογικότητες αλληλεγγύης και τις αντιρατσιστικές κινήσεις χρειάζεται να
υπερασπιστούμε τα δικαιώματα των
προσφύγων. Δεν μπορούμε σε μία
περιοχή στην οποία οι περισσότερες
γειτονιές κατοικήθηκαν από τους
πρόσφυγες του 1922, να επιτρέψουμε στην κυβέρνηση και στον υπουργό Δρίτσα να ενορχηστρώνει την
οποιαδήποτε απόπειρα για βίαιη εκκένωση του Λιμανιού και τη μεταφορά των προσφύγων σε κέντρα κράτησης.

Σχιστό
Όταν πρωτοφτιάχτηκε το στρατόπεδο στο Σχιστό, τότε σε σύσκεψη
όλων των Δημάρχων του Πειραιά
μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Γαβρίλη, είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις
από τον Μουζάλα, ότι θα είναι ένα
ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας και δεν
πρόκειται να γίνει Αμυγδαλέζα. Το
αντιρατσιστικό κίνημα και η ΚΕΕΡΦΑ
είχαν από τότε ταχθεί κατά της δημιουργίας του στρατοπέδου, εξηγώντας ότι από τη στιγμή που μπαίνει ο
στρατός και η αστυνομία στο παιχνίδι της φύλαξης των προσφύγων τότε αυτές οι διαβεβαιώσεις μπορούν
να πάνε πολύ εύκολα περίπατο.
Τώρα που ο νόμος προβλέπει τη
μετατροπή των κέντρων φιλοξενίας
σε κέντρα κράτησης, οι Δήμαρχοι
του Πειραιά χρειάζεται να διεκδικήσουν ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα
ισχύσουν. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι
υπάρχουν άνθρωποι που δε θέλουν
να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα
γιατί η μισή τους οικογένεια, οι φίλοι
τους, οι πρώην γείτονές τους μένουν ήδη σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Υπάρχουν παιδιά ασυνόδευτα
που κρατούνται αυτή τη στιγμή μέσα στα αστυνομικά τμήματα γιατί
δεν υπάρχουν υποδομές φιλοξενίας
πουθενά. Δεν θέλουμε όλοι αυτοί να
καταλήξουν φυλακισμένοι. Διεκδικούμε ανοιχτά σύνορα αλλά και δικαιώματα σε όσους παραμείνουν
εδώ.

τους.

Γράφει η Κατερίνα
Θωίδου δημοτική
σύμβουλος Νίκαιας
Από τη στιγμή που η κυβέρνηση
ρίχνει όλη αυτή τη λάσπη απέναντι
στους πρόσφυγες και ξεκινά τις
απελάσεις, στρώνει το δρόμο
στους φασίστες να γίνουν ξανά
αυτοί που παίρνουν τα πράγματα
στα χέρια τους χύνοντας τόνους
ρατσισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
χρυσαυγίτες και τα ορφανά τους
τόλμησαν την περασμένη εβδομάδα να πραγματοποιήσουν δημόσιες συνάξεις μίσους στον Πειραιά. Πρόκειται για μία προσπάθεια να επαναληφθεί το ίδιο σκηνικό με αυτό που στήθηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Τότε άνοιγαν τις Αμυγδαλέζες στοχοποιώντας τους μετανάστες, τώρα ανοίγουν στρατόπεδα σε όλη την Ελλάδα. Εκείνη η ρατσιστική εκστρατεία κατέληξε στη δολοφονία του
Παύλου Φύσσα. Το αντιφασιστικό
κίνημα ανάγκασε την τότε κυβέρνηση να τους δικάσει. Τώρα το τεράστιο κίνημα αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες μπορεί κυριολεκτικά
να τους εξαφανίσει και από τον
Πειραιά και να κλείσει και τα γραφεία τους.
Τώρα είναι περισσότερο επείγον
παρά ποτέ, να κάνουμε πράξη το
σύνθημα «πρόσφυγες καλοδεχούμενοι» στην πόλη του Πειραιά.
Βλέποντας αυτή την κατάσταση να
διαμορφώνεται στο Λιμάνι αποφασίσαμε σαν δημοτική κίνηση «Ανταρσία στη Κοκκινιά», μετά από τη
συμμετοχή μας σε σύσκεψη της
ΚΕΕΡΦΑ στον Πειραιά, να καταθέσουμε στη συνεδρίαση του δημοτι-

Aντιφασιστική συγκέντρωση στον Πειραιά, 8/4

κού συμβουλίου Νίκαιας-Ρέντη την
Τρίτη 5 Απρίλη, συγκεκριμένη πρόταση για την εξεύρεση χώρων φιλοξενίας για τους πρόσφυγες μέσα στην πόλη.
Παρόλο που ο δήμαρχος Ιωακειμίδης δε δέχτηκε να συζητηθεί το
ψήφισμα στην αρχή της συνεδρίασης, οι επικεφαλείς των παρατάξεων της Αριστεράς, έθεσαν στα προ
ημερησίας διάταξης θέματα το ζήτημα των προσφύγων. Ήταν μία μέρα μετά τις πρώτες απελάσεις που
έγιναν στη Μυτιλήνη και τη Χίο
προς την Τουρκία.
Η παράταξη “Λαϊκή Συσπείρωση”
(ΚΚΕ) και “Κόντρα στο Ρεύμα” (ΛΑΕ
–ΣΥΡΙΖΑ) τοποθετήθηκαν κατά των
ιμπεριαλιστικών πολέμων του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των προσφύγων. Η συζήτηση θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε μία αφηρημένη καταγγελία
της πολιτικής της κυβέρνησης, χωρίς συγκεκριμένο δια ταύτα. Όταν
ήρθε η ώρα της συζήτησης του ψηφίσματος, η αρχική τοποθέτηση

του Δημάρχου ήταν ότι οι δυο συγκεκριμένοι χώροι που προτείναμε
από τη δική μας τη μεριά (το Σπίτι
της Άρσης Βαρών και το πρώην εργοστάσιο Κεράνης) δεν ανήκουν
στην δικαιοδοσία του δήμου. Το
πρώτο ανήκει από το 2006 στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και το άλλο
ανήκει στο δημόσιο και προορίζεται
για τη μετεγκατάσταση υπουργείων.

Έντονη συζήτηση
Το ψήφισμα όμως υπερασπίστηκαν πολύ έντονα και οι δύο αριστερές παρατάξεις, ενώ οι παρατάξεις
προερχόμενες από τη ΝΔ και από
το ΠΑΣΟΚ δε δίστασαν να χύσουν
το ρατσιστικό τους δηλητήριο σε
βάρος των προσφύγων λέγοντας
τα γνωστά υποκριτικά: «πρώτα οι
έλληνες φτωχοί». Μετά από έντονη
συζήτηση ο δήμαρχος αποφάσισε
να δεχτεί το ψήφισμα, προτείνοντας να διαμορφωθεί, αναγκάζοντας ακόμα και τους δεξιοπασόκους να καταπιούν τη γλώσσα

Το τελικό ψήφισμα αναφέρει
συγκεκριμένα ότι: «Διαφωνούμε με
την μετατροπή του Σχιστού σε
κλειστό κέντρο κράτησης – φυλακή. Διεκδικούμε να ανοίξουν τα
κλειστά κτίρια σε όλη τη χώρα και
να μετατραπούν σε χώρους φιλοξενίας για τους πρόσφυγες (κλειστά σχολικά κτίρια, νοσοκομεία,
εργοστάσια, ξενοδοχεία, πρώην
Ολυμπιακά ακίνητα και ακινητοποιημένα πλοία), με τη σύμφωνη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Για
αυτό το λόγο αναζητούμε ακίνητα
στην πόλη μας που θα μπορέσουν
να φιλοξενήσουν ένα ανάλογο
αριθμό προσφύγων. Να αναλάβουν η Περιφέρεια, οι Δήμοι και τα
νοσοκομεία τη σίτιση των προσφύγων με έκτακτη κρατική χρηματοδότηση που θα τους δοθεί. Ζητάμε
να γίνουν προσλήψεις μόνιμου
προσωπικού για να στελεχώσουν
κατάλληλες κοινωνικές δομές στέγασης, καθαριότητα και ψυχολογική υποστήριξη των προσφύγων.
Διαφωνούμε στην ιδιωτικοποίηση
των δομών φιλοξενίας μέσω των
ΜΚΟ».
Στην ουσία ήταν μία νίκη των δυνάμεων της Αριστεράς μέσα στο
δημοτικό συμβούλιο αλλά και του
κινήματος αλληλεγγύης που έχει
αναπτυχθεί στην πόλη, στο οποίο
πρωτοστατούν οι μαθητές των γυμνασίων και των λυκείων, οι σύλλογοι γονέων και τα εργατικά σωματεία. Είναι επίσης μία νίκη του αντιφασιστικού κινήματος που αναπτύχθηκε στην πόλη το οποίο
έκλεισε τα γραφεία του δολοφονικού πυρήνα της Χρυσής Αυγής Νίκαιας και έκανε τον κάθε επίδοξο
ρατσιστή να αισθάνεται οικτρή μειοψηφία.

Όλοι στο λιμάνι στις 20 Απρίλη
Παρόλο που το ψήφισμα δεν φτάνει να υιοθετεί την πρόταση για τα συγκεκριμένα κτίρια που
προτείνουμε, εμείς κρατάμε το γεγονός ότι ειδικά το Σπίτι της Άρσης Βαρών βρίσκει σύμφωνες
τις αριστερές παρατάξεις και έχουμε μπροστά
μας να παλέψουμε από κοινού για να γίνει πράξη. Να διεκδικήσουμε μαζί με τους συλλόγους,
τα σωματεία, τους φοιτητές και τους εργαζόμενους του Πανεπιστημίου Πειραιά να γίνει το
κλειστό, εδώ και 12 χρόνια, υπερσύγχρονο ακίνητο ανοιχτός χώρος φιλοξενίας των προσφύγων.
Κρίσιμο ρόλο για το μέλλον των προσφύγων
που βρίσκονται στο Λιμάνι θα παίξει η εκδήλωση
–συγκέντρωση που διοργανώνουν τα σωματεία
του Πειραιά και οι αλληλέγγυοι στις 20 Απρίλη
στην πύλη Ε2. Η κυβέρνηση διαδίδει σε όλους
τους τόνους ότι το Λιμάνι θα αδειάσει μέχρι το

Πάσχα, γιατί δήθεν θα διαταραχθεί η κίνηση των
επιβατών. Οι εφοπλιστές που έβγαλαν τόσα
εκατομμύρια από τη μεταφορά εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων από τα νησιά στον Πειραιά,
ένα χρόνο τώρα, φοβούνται να μη χάσουν από
την τουριστική περίοδο και φυσικά η κυβέρνηση
τους κάνει πλάτες. Επίσης μετά την υπογραφή
της συμφωνίας ξεπουλήματος του ΟΛΠ στην
Cosco είναι σίγουρο ότι οι πιέσεις απέναντι
στους πρόσφυγες θα μεγαλώσουν.
Αυτή η εκδήλωση θα είναι μία πανεργατική
συγκέντρωση των εργαζόμενων και της νεολαίας του Πειραιά κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να απομονώσει, να φυλακίσει και να
απελάσει τους πρόσφυγες.
Θα είναι έτσι και μια δυναμική απάντηση
στους φασίστες που τόλμησαν να ξαναβγούν
από τις τρύπες τους στοχοποιώντας τους πρό-

σφυγες. Ήδη μια σειρά σωματεία και φορείς
έχουν πάρει αποφάσεις να συμμετέχουν. Με
πρωτοβουλία της ΠΕΝΕΝ, που συνδιοργανώνει
την εκδήλωση, θα σταλεί επίσημη πρόσκληση
σε όλα τα σωματεία του Πειραιά για να στείλουν
αντιπροσωπείες. Το θέμα θα συζητηθεί αυτή την
Τετάρτη και στη συνεδρίαση του Εργατικού
Κέντρου Πειραιά με θέμα τους πρόσφυγες.
Το αντιρατσιστικό κίνημα μαζί με τα συνδικάτα των εργαζομένων διεκδικούμε Λιμάνι ανοιχτό
για τους πρόσφυγες και για όλους τους εργαζόμενους και τους κατοίκους του Πειραιά. Αυτοί
που είναι ανεπιθύμητοι στον Πειραιά είναι οι
Χρυσαυγίτες δολοφόνοι του Παύλου Φύσσα, η
Frontex και η Cosco. Η συγκέντρωση στις 20
Απρίλη θα στείλει αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση ανοιχτά και καθαρά.

Το εργατικό κίνημα
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Απεργία
7 Απρίλη
ΑΔΕΔΥ
και ΜΜΕ,
8 Απρίλη
στα Λιμάνια,
15 Απρίλη
ΟΛΜΕ

Τ

ο νήμα από τον απεργιακό ξεσηκωμό της 4ης Φλεβάρη,
έπιασαν οι εργαζόμενοι στο
δημόσιο και όχι μόνο, με την απεργία και τις διαδηλώσεις που πραγματοποίησαν στις 7/4, ενάντια στο
ασφαλιστικό - σφαγείο της κυβέρνησης.
Σχολεία, δήμοι, νοσοκομεία, δημόσιες υπηρεσίες είτε έβαλαν λουκέτο,
είτε υπολειτούργησαν, όπως έγινε και
στα ΜΜΕ, με τους εργαζόμενους να
απλώνουν την απεργία σε εφημερίδες,
ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Καμιά
εφημερίδα δεν κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα, ενώ σίγησαν τα δελτία ειδήσεων. Η ΕΡΤ πρόβαλε το απεργιακό
δελτίο όπως είχαν ορίσει τα συνδικάτα.
Η επιτυχία της συνδυασμένης
απεργίας ΑΔΕΔΥ και ΜΜΕ υπογραμμίστηκε την επόμενη μέρα, 8/4, με
την απεργία στα Λιμάνια ενάντια στο
ξεπούλημα του ΟΛΠ, με τους απεργούς να “πολιορκούν” τη φιέστα της
υπογραφής του Τσίπρα με την COSCO.
Αυτή η δυναμική εκφράστηκε και
με την απόφαση της ΟΛΜΕ να καλέσει πανελλαδική στάση και συγκέντρωση στο Υπουργείο Παιδείας με
αίτημα προσλήψεις την Παρασκευή
15/4. Πάνω σε αυτή τη δυναμική χτίζουμε την κίνηση όλων των συνδικάτων για πανεργατική κλιμάκωση,
απαιτώντας από τη ΓΣΕΕ και την
ΑΔΕΔΥ να κηρύξουν τη 48ωρη πανεργατική απεργία που έχουν υποσχεθεί.
Στην Αθήνα η διαδήλωση της 7
Απρίλη ξεκίνησε από την πλ.Κλαυθμώνος κι έφτασε μέχρι τη Βουλή.
Στην κεφαλή της πορείας βρισκόταν
το πανό της ΑΔΕΔΥ, ακολουθούσαν
αυτά της ΠΟΕΔΗΝ, μια σειρά συλλόγων δασκάλων και καθηγητών, η
επιτροπή αγώνα δικηγόρων, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια και
το Συντονιστικό των Νοσοκομείων
μαζί με πρωτοβάθμια σωματεία υγειονομικών, οι εργαζόμενοι του
υπουργείου Πολιτισμού και του
υπουργείου Περιβάλλοντος, οι
απεργοί των ΜΜΕ με το πανό της
Πρωτοβουλίας για την Ανατροπή και
του Συντονισμού Συνταξιούχων, η
ΚΕΕΡΦΑ και η Εργατική Αλληλεγ-

To απεργιακό ποτάμι
ξεκίνησε ξανά!
γύη. Στη συνέχεια έβλεπες τα πανό
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, των συνδικαλιστικών ενώσεων
των ΜΜΕ, των ΟΤΑ, των φοιτητικών
συλλόγων και πρωτοβάθμιων σωματείων από την εκπαίδευση και την
Υγεία. Νωρίτερα είχαν διαδηλώσει,
ξεκινώντας από την Ομόνοια, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, με τους απεργούς που συγκεντρώνονταν στην
Κλαυθμώνος να τους απευθύνονται
με το σύνθημα “εργάτες ενωμένοι ποτέ νικημένοι”.
Η επιτυχία της απεργίας στις 7/4
έστειλε μηνύματα με πολλαπλούς
αποδέκτες.
Πρώτα απ’ όλα στην ίδια την κυβέρνηση που στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεών της με το κουαρτέτο,
προσπαθεί να πείσει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να συνταχθούν στο πλευρό
της “στη μάχη που δίνει με τους σκοτεινούς κύκλους του ΔΝΤ που θέλουν
να μας οδηγήσουν σε χρεωκοπία”. Η
κινητοποίηση της 7/4, τίναξε στον αέρα αυτή την προσπάθεια με τους
απεργούς αλλά και τους πρόσφυγες
που διαδήλωσαν στο πλευρό τους σε
μια σειρά πόλεις να στέλνουν μήνυμα
αγώνα τόσο ενάντια στα βάρβαρα αν-

τιασφαλιστικά μέτρα και τις περικοπές
όσο κι ενάντια στη ρατσιστική πολιτική
της Ευρώπης Φρούριο.
Αλλά η απεργία στις 7 Απρίλη χτύπησε το καμπανάκι και στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία. Όλοι όσοι
συμμετείχαν, το έκαναν σε πείσμα
των συνδικαλιστικών ηγεσιών. Πρώτα απ'όλα της ίδιας της ΑΔΕΔΥ που
κάλεσε μια απεργία, δυο μήνες μετά
την προηγούμενη, χωρίς να κάνει
καμία ουσιαστική προσπάθεια να
την οργανώσει, αλλά και της ΓΣΕΕ
που απείχε ολοκληρωτικά θαρρείς
και το ασφαλιστικό δεν την αφορά,
ούτε η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ που
υπογράφηκε την επόμενη μέρα.

Από τα κάτω
Όμως χιλιάδες εργαζόμενοι απήργησαν και κατέβηκαν στα συλλαλητήρια. Ένα σημαντικό κομμάτι από
αυτούς έβαλαν τα δυνατά τους τις
προηγούμενες μέρες, για να αναπληρώσουν το κένό που άφηναν οι
γραφειοκράτες και να οργανώσουν
από τα κάτω την απεργία.
Ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια κι όλο το δίκτυο του μέσα σε

εργατικούς χώρους και γειτονιές
ήταν η ατμομηχανή αυτής της προσπάθειας. Με τα χιλιάδες υλικά που
εξέδωσε, με τις εξορμήσεις, τις
αφισσοκολήσεις, τις συζητήσεις που
οργάνωσε. Σε ανακοίνωσή του μετά
την απεργία σημειώνει:
“Το μήνυμα που βγήκε με τον πιο
καθαρό τρόπο, είναι ότι οι εργαζόμενοι παραμένουν στην πρώτη γραμμή
της σύγκρουσης με τη διάλυση της
κοινωνικής ασφάλισης, με το νέο
μνημόνιο που ετοιμάζουν. Γιατί η μάχη για να ανατρέψουμε την καθημερινή βαρβαρότητα που μας επιφυλάσσουν, αφεντικά, ΕΕ και ΔΝΤ είναι
μπροστά μας και η επιτυχία της
απεργίας στις 7 Απρίλη ανοίγει το
δρόμο για να συνεχίσουμε.
Η πρόσφατη απόφαση της ΕΕ για
τους πρόσφυγες, οι επιθέσεις σε
βάρος των προσφύγων και των αλληλέγγυων, αποτελούν μνημεία βαρβαρότητας για τους εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες
που ξεριζώνονται για να γλυτώσουν
τη ζωή τους από την φρίκη που φέρνουν οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις
και η φτώχεια.
Η άλλη όψη αυτής της βαρβαρό-

τητας είναι οι επιθέσεις ενάντια
στους εργαζόμενους. Μαζί με την
επίθεση στο ασφαλιστικό έρχονται
νέα μέτρα περικοπών και φόρων για
τους εργαζόμενους, οι ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και υποδομών που
έχουμε ανάγκη, η συρρίκνωση των
μισθών, οι νέοι νόμοι ενάντια στα
συνδικάτα και το δικαίωμα στην
απεργία...
Φάνηκε στις 7 Απρίλη ότι οι εργαζόμενοι δεν συμβιβάζονται με τις
υποσχέσεις για 48ωρη όταν κατατεθεί το ασφαλιστικό. Αντίθετα η απαίτηση για απεργιακή κλιμάκωση εδώ
και τώρα, για να μην τολμήσει καν να
καταθέσει η κυβέρνηση το νομοσχέδιο παραμένει πιο ισχυρή. Χρειάζεται
από την επόμενη μέρα, να βάλουμε
μπροστά να οργανώσουμε κάθε χώρο δουλειάς. Να στήσουμε επιτροπές αγώνα, να οργανώσουμε εξορμήσεις, συσκέψεις, συζητήσεις, να
βάλουμε σε κίνηση τους συναδέλφους ετοιμάζοντας την επόμενη
απεργία. Αυτή τη μάχη δίνει ο Συντονισμός ενάντια στα Μνημόνια και σε
καλούμε να τη δώσουμε μαζί”.

Στέλιος Μιχαηλίδης

σελ. 12-13 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1219, 13 Απρίλη 2016

Το εργατικό κίνημα

Εμπρός για Πανεργατική απεργιακή κλιμάκωση!
Α

περγούμε σήμερα για να αποσυρθεί οριστικά το ασφαλιστικό –
σφαγείο, αλλά απεργούμε και για προσλήψεις, χρηματοδότηση,
αυξήσεις. Διεκδικούμε ακόμα οι κρατικές δομές πρόνοιας να είναι
ανοιχτές στους πρόσφυγες και τους μετανάστες, όπως και τους ανασφάλιστους. Και σε όσους μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για
όλα αυτά τους απαντάμε ότι μπορούμε να τα πετύχουμε με τη διαγραφή του χρέους.
Από το Δεκέμβρη μέχρι σήμερα δεν έχουν καταφέρει να κατεβάσουν το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο κι αυτό είναι αποτέλεσμα του
αγώνα μας, τόσο των απεργιών όσο και των επι μέρους κινητοποιήσεων. Η σημερινή απεργία μπορεί να κηρύχτηκε από τις ομοσπονδίες
κάτω από την πίεση των εργαζομένων, αλλά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες δεν έκαναν τίποτα για να την οργανώσουν. Το βάρος της οργάνωσης έπεσε στους ώμους των πιο μαχητικών κομματιών μέσα στα
νοσοκομεία. Η παράταξη της ΑΕΠΑ στο Αγλ.Κυριακού ήταν η μόνη
που την έτρεξε με πανό στο νοσοκομείο, αφίσσες του Συντονισμού
Ενάντια στα Μνημόνια, προκηρύξεις του Νυστεριού. Με αυτή την ορμή θα οργανώσουμε και τη συνέχεια της μάχης. Τόσο για την απεργιακή κλιμάκωση όσο και για το ζήτημα της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

Η απεργία της 7 Απρίλη
έπιασε το νήμα,
εμπρός για απεργιακή
κλιμάκωση ενάντια σε
Μνημόνια παλιά και νέα,
τροϊκανά και ρατσιστικά

Π

αρά και ενάντια στις προσπάθειες του Αλέξη Τσίπρα και των υπουργών του να εμφανίσουν ότι το γρήγορο κλείσιμο της «αξιολόγησης» θα είναι λύση απέναντι στις απειλές ΔΝΤ
για χρεοκοπία, χιλιάδες απεργοί σε όλο το δημόσιο αλλά και στα ΜΜΕ έδωσαν την πραγματική
απάντηση: ο εκβιασμός δεν θα περάσει, το ασφαλιστικό -σφαγείο δεν θα φτάσει ποτέ στη Βουλή,
με τις απεργίες μας θα φράξουμε το δρόμο στο
τρίτο Μνημόνιο.

Ζανέττα Λυσικάτου
γιατρός Παίδων Αγλ.Κυριακού

Υ

πήρξα συνδικαλίστρια στα λιπάσματα που έκλεισαν στη Θεσσαλονίκη και τώρα δουλέυω στη ΣΤ' ΔΟΥ Αθηνών. Είμαι στο δρόμο γιατί πρέπει πάντα να στηρίζουμε το κίνημα και γιατί θεωρώ ότι οι εργαζόμενοι πρέπει πάντα να απαντάνε στα αντιλαϊκά κι αντεργατικά μέτρα. Τις προηγούμενες μέρες προσπάθησα να κινητοποιήσω τους συναδέλφους και κάποιοι ανταποκρίθηκαν. Θέλει περισσότερη δουλειά
όμως, για να γίνει κατανοητό σε όλο τον κόσμο, ότι τίποτα δεν θα μας
χαριστεί αν δεν αγωνιστούμε. Ο αγώνας πρέπει να κλιμακωθεί άμεσα
γιατί το ασφαλιστικό νομοσχέδιο είναι λαιμητόμος και για τους παλιούς και για τους νέους ασφαλισμένους.

Το μαζικό απεργιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα,
οι συγκεντρώσεις και πορείες απεργών σε όλη την
Ελλάδα, η επιτυχία της απεργίας που έκλεισε τα
δελτία ειδήσεων και τις εφημερίδες, η οργανωμένη συμμετοχή προσφύγων από τα Διαβατά και τον
Κατσικά στη Θεσσαλονίκη και στα Γιάννενα αντίστοιχα έστειλαν ξεκάθαρα το μήνυμα: εδώ είναι η
δύναμη που μπορεί να σταματήσει τον κατήφορο
της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Έναν κατήφορο
που έχει φτάσει σε τερατώδεις περικοπές συντάξεων και κοινωνικών δαπανών αλλά και σε απελάσεις και καταστολή των προσφύγων και της αλληλεγγύης στον Πειραιά, στην Ειδομένη, στα νησιά,
για χάρη της ΕΕ-φρούριο.

Αθήνα, 7/4

Αθήνα, 7/4
Αθήνα, 7/4

Έφη Μαυρούτσικου, ΣΤ ΔΟΥ Αθήνας

Μήνυμα

Π

ροσπαθούμε να μαζικοποιήσουμε τον αγώνα. Να σηκωθεί ο κόσμος και να παλέψει ενάντια στο νομοσχέδιο του ασφαλιστικού
που είναι πολύ σημαντικό για τη γενιά μας και τις επερχόμενες γενιές.
Να δώσουμε τη μάχη μας στους δρόμους.
Με αυτό το σκεπτικό οργανώσαμε και τη σημερινή απεργία. Κάναμε
περιοδείες στα σχολεία, κολλήσαμε τις αφίσσες και μοιράσαμε τα
φυλλάδια στους συναδέλφους. Προσπαθήσαμε να σπάσουμε τον
όποιο φόβο υπάρχει στον κόσμο, με την αβεβαιότητα “του δεν ξέρω τι
μου ξημερώνει”. Επιχειρηματολογούσαμε ότι δεν γίνεται να πετύχουμε κάτι χωρίς μαζικούς απεργιακούς αγώνες.
Η σημερινή απεργία παίζει ρόλο, ξυπνάει τον κόσμο αλλά χρειαζόμαστε συνέχεια άμεσα κι όχι μετά από δυο μήνες. Να συμμετέχει και
η ΓΣΕΕ, ο ιδιωτικός τομέας και να κλιμακώσουμε όχι απλά με άλλη
μια μονοήμερη απεργία. Να κλείσουμε το κράτος για μια βδομάδα, να
δούνε ότι δεν πάει άλλο.

Η επιτυχία αυτής της απεργιακής κινητοποίησης
είναι και ένα μήνυμα προς τις δυνάμεις της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας που κινήθηκαν για να
την αποφύγουν. Είναι χαστούκι για την ηγεσία της
ΓΣΕΕ που απείχε προκλητικά, αλλά είναι και προειδοποίηση στην ηγεσία του ΠΑΜΕ που κοντράρησε
την απεργία στα ΜΜΕ. Τέρμα πια με τις αναβολές
μέχρι «να φτάσει η ώρα της Βουλής». Απεργιακή
κλιμάκωση εδώ και τώρα.
Χαιρετίζουμε τις δυνάμεις του Συντονισμού
ενάντια στα Μνημόνια και της ΚΕΕΡΦΑ που πρωτοστάτησαν για την επιτυχία της απεργίας και για
τη σύνδεση της πάλης ενάντια στο Ασφαλιστικό με
την πάλη στο πλευρό των προσφύγων. Ο αγώνας
είναι κοινός, όχι μόνο γιατί έχουμε κοινό εχθρό τα
γεράκια του πολέμου, της λιτότητας και του ρατσισμού αλλά και γιατί οι ανάγκες της εργατικής τάξης είναι ενιαίες πέρα από χρώμα, καταγωγή και
θρησκεία. Θέλουμε προσλήψεις και όχι περικοπές
στα νοσοκομεία, στα σχολεία, στους δήμους, γιατί
αυτό χρειάζονται και τα προσφυγόπουλα και όλα
τα παιδιά. Θέλουμε λεφτά για τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι για τις τράπεζες και το χρέος.
Εμπρός να κλιμακώσουμε το απεργιακό κίνημα
και να δυναμώσουμε την αριστερά της ρήξης με
τον καπιταλισμό και τους «θεσμούς» του.

Γιάννενα, 7/4

Βαγγέλης Τσατούρας, Β ΕΛΜΕ Αθήνας

Π

αλεύουμε να μην κατατεθεί καν το νομοσχέδιο που διαλύει την
ασφάλιση. Για την οργάνωση της σημερινής απεργίας παλέψαμε
όλη την περασμένη βδομάδα. Με αφίσσες στους χώρους του δήμου,
με διαρκή ενημέρωση και συζήτηση με τους συναδέλφους. Προσπαθήσαμε να κατέβουμε στην απεργία όσο πιο ενωτικά και μαζικά γίνεται. Θα πρέπει να υπάρξει κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Δεν γίνεται
με μια απεργία στις 4 Φλεβάρη κι άλλη μία στις 7 Απρίλη να σταματήσεις ένα νομοσχέδιο – έκτρωμα. Χρειαζόμαστε απεργία διαρκείας γιατί έτσι μπορούμε να νικήσουμε.

Όλγα Παπαϊωσήφ, εργαζόμενη δήμου Βριλησσίων

Α

περγούμε σήμερα για να υπερασπιστούμε το ταμείο μας που
κινδυνεύει όχι με μια συντεχνιακή
λογική αλλά στα πλαίσια της μάχης
ενάντια συνολικά στην αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση. Το νομοσχέδιο

Ηράκλειο, 7/4

πλήττει τους δημοσιογράφους
όπως όλους τους εργαζόμενους.
Με την αύξηση των ορίων ηλικίας,
με μείωση των παροχών ακριβώς
όπως πλήττει όλους τους κλάδους.
Δίνουμε τη μάχη μαζί με όλους τους

εργαζόμενους για να έχουμε όλοι
σήμερα δουλειά και μισθό και σύνταξη στο μέλλον.

Νάσος Μπράτσος

Η Κ.Ε. του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος

δημοσιογράφος ΕΡΤ

Αθήνα 7 Απρίλη 2016,
Θεσσαλονίκη, 7/4

σελ. 14 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1219, 13 Απρίλη 2016

Tο εργατικό κίνημα

Aπεργιακά βήματα σε όλες τις πόλεις
Ε

κατοντάδες συμμετείχαν στην απεργιακή συγκέντρωση
στο Αγ.Βενιζέλου ενώ τον παλμό τον έδωσαν 150 περίπου
πρόσφυγες από τα Διαβατά που είχαν φτάσει με λεωφορεία για να πάρουν μέρος στη διαδήλωση με την ΚΕΕΡΦΑ.
“Ήρθαμε με πούλμαν από τα Διαβατά για να διαδηλώσουμε
και να πιέσουμε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να ανοίξουν τα σύνορα” δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη ο Σαχίρ, πρόσφυγας
από το Ιντλέμπ της Συρίας. “Πίσω στη πατρίδα μου ήμουν συνοδός ασθενοφόρου. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει απεργία, είχαμε
οργανώσει στο παρελθόν πολλές απεργίες ενάντια στο στρατό
και το καθεστώς του Άσαντ. Έχω δει από πρώτο χέρι τι σημαίνει
για έναν πληθυσμό η διάλυση των νοσοκομείων, τα νοσοκομεία
πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Αυτό αφορά και εμάς για όσο είμαστε εδώ, έχουμε ανάγκη από γιατρούς και περίθαλψη”.
Με οργανωμένη παρουσία συμμετείχαν το νομαρχιακό τμήμα της
ΑΔΕΔΥ, η Πρωτοβουλία για το Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματεί-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ων, η ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, ο Σύλλογος Αδιόριστων Εκπαιδευτικών,
Φοιτητικοί Σύλλογοι, η ΚΕΕΡΦΑ, ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ, η Λαϊκή Αντίσταση και η ΟΚΔΕ. Κυριάρχησαν τα συνθήματα που εκτός από τη λιτότητα και τα μέτρα της κυβέρνησης στοχοποιούσαν και την πολιτική της ΕΕ για τους πρόσφυγες με το σύνθημα «Open the borders» να ηχεί δυνατά.
“Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε την αντίθεση του κλάδου μας στα ασφαλιστικά και φορολογικά μέτρα. Φαίνεται ότι
τελικά θα πάμε σε χειρότερα μέτρα από αυτά που ήταν στην
πρόταση της κυβέρνησης, με μικρότερες συντάξεις, με διαλυμένα ταμεία και ανύπαρκτα εφάπαξ. Πρόκειται για επίθεση δίχως τέλος με πρόσχημα το χρέος” τόνισε στην Ε.Α η Πόπη Σαραϊδάλη, από την Ε'ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης.
“Τόσο το προσφυγικό όσο και οι επιθέσεις στο εισόδημά μας

ΧΑΝΙΑ

έχουν την ίδια ρίζα, την κρίση του συστήματος στο οποίο ζούμε. Ο πόλεμος, η φτώχεια και η εξαθλίωση των προσφύγων και
των μεταναστών που φτάνουν εδώ έχουν κοινή ρίζα με την επιδίωξη των κεφαλαιοκρατών να αυξήσουν τα κέρδη τους, που
είναι αυτό που πλήττει εμάς.
Το σωματείο μας έχει αναλάβει μαζί με άλλα σωματεία και φορείς μεγάλες πρωτοβουλίες. Κάνουμε παρεμβάσεις με επισκέψεις στην Ειδομένη, τα Διαβατά, το Χέρσο και αλλού, οργανώνουμε τη συμμετοχή των μαθητών και των γονιών. Νιώθουμε πως
είναι ένα θέμα που θα μας απασχολεί για χρόνια, αν δεν ανοίξουν
τα σύνορα οι άνθρωποι αυτοί θα παραμένουν εγκλωβισμένοι.
Ενάντια στο κλίμα ότι «όλοι ίδιοι είναι - τίποτα δεν μπορεί να
γίνει» πρέπει να οργανώσουμε αγώνα μακράς πνοής, με ενότητα ανάμεσα στο εργατικό κίνημα και τους πρόσφυγες με σκοπό
την ρήξη και την ανατροπή” συνέχισε.

Mανώλης Σπαθής

Πάτρα, 7/4

Σ

τα Χανιά πραγματοποιήθηκε
απεργιακή συγκέντρωση στην
πλατεία Αγοράς με τη συμμετοχή του
Εργατικού Κέντρου, του νομαρχιακού
τμήματος της ΑΔΕΔΥ, του συλλόγου
δασκάλων, της ΕΛΜΕ, της επιτροπής
αναπληρωτών εκπαιδευτικών, του σωματείου του νοσοκομείου και των φοιτητών του Πολυτεχνείου.
Για την οργάνωση της απεργίας
τις προηγούμενες ημέρες, σύντροφοι και συντρόφισσές μας κυρίως
από το χώρο των δασκάλων και των
καθηγητών πραγματοποίησαν περιοδείες σε σχολεία της πόλης και σε
αρκετά από αυτά υπήρχε ιδιαίτερα
καλή συμμετοχή.
Στη συγκέντρωση έδωσε το παρόν
τόσο η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ όσο και η
ΚΕΕΡΦΑ της πόλης. Πολύ καλή ανταπόκριση είχε η προκήρυξη που μοιράσαμε στην οποία συνδέαμε την ανάγκη
για απεργιακή κλιμάκωση με το αντιρατσιστικό – αντιπολεμικό ζήτημα, καλώντας στην διαδήλωση στη Σούδα.

Ειρηναίος Μαράκης
ΠΑΤΡΑ

Σ

τους δρόμους της απεργιακής
κινητοποίησης του Φεβρουαρίου
βαδισε η απεργιακή διαδήλωση της
Πέμπτης 7/4 στην Πάτρα, με τη συμμετοχή εκατοντάδων απεργών.
Πορεία των φοιτητικών συλλόγων
ξεκίνησε με προσυγκέντρωση από
την κατάληψη του Παραρτήματος κι
ενώθηκε με τη συγκέντρωση των σωματείων στο Εργατικό Κέντρο, στην
οποία υπήρχε οργανωμένη παρουσία
από την ΕΛΜΕ και την Ένωση Ιατρών
Αχαΐας. Κύρια αιχμή της κινητοποίησης αποτέλεσε η παρεμπόδιση της
κατάθεσης και της ψήφισης του βάρβαρου ασφαλιστικού νομοσχεδίου
καθώς και η συνέχεια της πάλης για
την ανατροπή του συνόλου της πολιτικής που το επιβάλει. Ο αγώνας θα
συνεχίσει και θα κλιμακωθεί.

Γαρυφαλένια Κατσιγιάννη

παρ'όλα αυτά η ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησε εξόρμηση στη πόλη όπου καλούσαμε τον κόσμο σε συμμετοχή
στη σύσκεψη σωματείων τη Δευτέρα
11/4 στις 8μμ στο Εργατικό Κέντρο.

Παντελής Αποστολίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μ

ΞΑΝΘΗ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Π

ετυχημένο ήταν το απεργιακό συλλαλητήριο της 7 Απρίλη και
στα Γιάννενα.
Οργανωμένα συμμετείχαν η ΕΛΜΕ και ο σύλλογος δασκάλων, ο
σύλλογος εστιακών Φοιτητών Δουρούτης καθώς και ο φοιτητικός
σύλλογος Ιατρικής που βρισκόταν σε μονοήμερη κατάληψη. Πανό
είχαν ακόμα η τοπική ΑΔΕΔΥ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΚΕΕΡΦΑ, η ΛΑΕ και
άλλες οργανώσεις της αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Παρά τη μη οργανωμένη παρουσία περισσότερων σωματείων, εργαζόμενοι απ’ όλο το δημόσιο καθώς και μηχανικοί και δικηγόροι
ήταν εκεί δυναμώνοντας τον παλμό της διαδήλωσης. Δεν ήταν όμως
οι μόνοι.
Τεράστιας σημασίας ήταν η συμμετοχή περίπου 150 προσφύγων
απ’ το στρατόπεδο του Κατσικά. Το πρωί της Πέμπτης ο σύλλογος
της Ιατρικής και η τοπική ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκαν στο στρατόπεδο. Όσο
περνούσε η ώρα, όλο και περισσότεροι πρόσφυγες μαζεύονταν και
συντονίζονταν για να κατέβουν στην απεργία. Τα δύο λεωφορεία
που περίμεναν στην πύλη αποδείχτηκαν λίγα ενώ όταν φτάσαμε
στην προσυγκέντρωση και το μπλοκ των προσφύγων ενώθηκε με
τα υπόλοιπα, το κλίμα της διαδήλωσης που ξεκινούσε ήταν φανταστικό και δυναμικό.
Με δικά τους συνθήματα και το πανό να γράφει «Ανοίξτε τα Σύνορα,
Καλύτερες Συνθήκες Διαβίωσης, Ιατρική Περίθαλψη» οι πρόσφυγες
δέθηκαν με τα αιτήματα των απεργών κόντρα στην κατάθεση του
ασφαλιστικού νομοσχεδίου και τη διάλυση των δικαιωμάτων τους.
Μετά τη διαδήλωση, προχώρησαν σε διαμαρτυρία στην κεντρική πλατεία κλείνοντας το δρόμο και βάζοντας ακόμα πιο δυνατά το αίτημα
στην τοπική κοινωνία. Έτσι έχουμε να συνεχίσουμε τις μάχες μας για
να μπλοκάρουμε μια και καλή στην πράξη τόσο τα Μνημόνια όσο και
τη συμφωνία του αίσχους Ε.Ε. – Τουρκίας.

Άρης Παναγιωτίδης

Α

περγιακή συγκέντρωση των εργαζόμενων στο δημόσιο πραγματοποιήθηκε και
στην Ξάνθη. Το παρών έδωσαν η ΕΛΜΕ Ξάνθης, ο Διδασκαλικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Δασκάλων Μειονοτικών Σχολείων Αποφοίτων ΕΠΑΘ, που συγκρότησαν μπλοκ γύρω από το πανό της ΑΔΕΔΥ. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν επίσης η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΛΑΕ
και η Λαϊκή Αντίσταση.
Η ΚΕΕΡΦΑ συμμετείχε με πανό που έγραφε
“Άσυλο και στέγη στους πρόσφυγες, Όχι απελάσεις και Αμυγδαλέζες”, καταγγέλλοντας τη
ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας, αλλά και
το αντιπροσφυγικό «απαρτχάιντ» που έχουν
κηρύξει δήμαρχοι και περιφερειάρχες της περιοχής, απαιτώντας προσλήψεις σε δήμους,
σχολεία, νοσοκομεία και άνοιγμα των κλειστών κτιρίων του Δήμου για τη φιλοξενία προσφύγων και μεταναστών.
Φωνάξαμε επίσης συνθήματα όπως: “Μαζικές προσλήψεις σε δήμους και σχολεία, τα
κτίρια ανοίξτε για φιλοξενία” και “Κάτω τα
χέρια από την προσφυγιά, ανοίξτε τα σχολεία για όλα τα παιδιά”.
Ταυτόχρονα με την απεργιακή συγκέντρωση
οι εργαζόμενοι στην Εφορία πραγματοποιούσαν αποκλεισμό του κτιρίου της ΔΟΥ ενάντια
στο ασφαλιστικό σφαγείο που προωθεί η κυβέρνηση με πολύ μαζική συμμετοχή.
Η συγκέντρωση δεν κατέληξε σε πορεία,

ε συγκέντρωση στην Πλατεία
Ελευθερίας και διαδήλωση στο
κέντρο της πόλης, πραγματοποιήθηκαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις
στις 7/4. Παρά την προσπάθεια της
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας να
μπλοκαριστεί αυτή η απεργία, εργαζόμενοι και φοιτητές έδωσαν τον τόνο ότι το ασφαλιστικό νομοσχέδιο
δεν θα περάσει. Η διαδήλωση με
τους εργαζόμενους του ΠΑΓΝΗ
στην κεφαλή της, είχε και αντιρατσιστικό χαρακτήρα αφού πραγματοποιήθηκε 3 μέρες πριν το συλλαλητήριο ενάντια στους πολέμους και
τον ρατσισμό στη βάση της Σούδας.
Η συμμετοχή στην απεργία άνοιξε
ξανά τη συζήτηση για την οργάνωση
από τα κάτω, με γενικές συνελεύσεις σε χώρους δουλειάς και σχολές, ενώ δεν έλειψε η συζήτηση για
την κλιμάκωση των απεργιών προκειμένου να αποτρέψουμε ακόμα και
την κατάθεση του νομοσχεδίου.
Επίσης, κάναμε παρέμβαση με το
ωρολόγιο πρόγραμμα του φεστιβάλ
Μαρξισμός 2016, το οποίο κέρδισε
τις εντυπώσεις με τον πλούτο των
συζητήσεων και των ομιλητών.
Συνεχίζουμε! Ενάντια στους συμβιβασμούς της κυβέρνησης που καταδικάζει τους πρόσφυγες, με απελάσεις και στρατόπεδα συγκέντρωσης αλλά και της διάλυσης της
ασφάλισης, οργανώνουμε την αντικαπιταλιστική ανατροπή που μπορεί
να οδηγήσει την εργατική τάξη, σε
μια κοινωνία απαλλαγμένη από φτώχεια, πολέμους και ρατσισμό.

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου

εργατικη αλληλεγγυη σελ.15
13 Απρίλη 2016, Νο 1219

Συνέντευξη
Ποιες είναι oι επιπτώσεις της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας για τους πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα;
Η αντιμετώπιση που έχει η κυβέρνηση εφαρμόζοντας τη συμφωνία ΕΕ
- Τουρκίας και το νέο νόμο που ψήφισε, είναι οι χιλιάδες πρόσφυγες που
βρίσκονται εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα να μετατραπούνε σε φυλακισμένους. Και για αυτό προχωράνε
σταθερά στο άνοιγμα των κέντρων
κράτησης. Ο επόμενος στόχος είναι
ο εκτοπισμός των προσφύγων σε
χώρους γκέτο, που θα μετατραπούνε με μαθηματική ακρίβεια σε χώρους κράτησης, τα οποία τα ονομάζουν χώρους υποδοχής.
Μιλάμε για το Σκαραμαγκά, το Σχιστό, τον Ελαιώνα και από κει και κάτω μία σειρά από στρατόπεδα όπως
ο Κατσικάς, το Κουτσόχερο, το Χέρσο στην περιοχή του Κιλκίς. Αυτοί οι
χώροι που είναι αποκομμένοι από τον
ιστό της πόλης εύκολα μετατρέπονται σε χώρους κράτησης. Για να δικαιολογήσουν όλη αυτή τη διαδικασία καλλιεργούν, ότι οι πρόσφυγες
«έχουν διαμάχες μεταξύ τους», είναι
«επιρρεπείς στην εγκληματικότητα»,
είναι «διαφορετικές εθνικότητες» και
δεν μπορούν να είναι όλοι μαζί.
Και έτσι το νέο φυλλάδιο που μοιράστηκε στον Πειραιά λέει ότι εκεί
που θα πάτε στα στρατόπεδα δεν θα
βρείτε φαντάρους αλλά την αστυνομία να σας φυλάει, δηλαδή θα έχει
ανθρωποφύλακες. Αυτό είναι το
σχέδιο της κυβέρνησης και από αυτή την άποψη η απάντηση που πρέπει να έχει το αντιρατσιστικό κίνημα
είναι η διεκδίκηση για να έχουν οι
πρόσφυγες πλήρη δικαιώματα, είναι
η διεκδίκηση για να ανοίξουν τα σύνορα και η πάλη αυτή περιλαμβάνει
το δικαίωμα στο άσυλο με πλήρη δικαιώματα, ανθρώπινη διαμονή, δικαίωμα στη δουλειά, το να γραφτούν τα παιδιά στα σχολεία.
Πώς μπορούμε να παλέψουμε την
εφαρμογή της ρατσιστικής συμφωνίας στην πράξη μέσα στους δήμους
και στις γειτονιές;
Στην Αθήνα είμαστε στην πόλη που
άνθησαν τα σκάνδαλα της Ολυμπιάδας
με την ανακαίνιση πολλών ξενοδοχείων,
τα οποία λειτουργήσανε για 3 εβδομάδες και κλείσανε μετά. Αυτά έχουν παραμείνει κουφάρια. Το σωματείο του
Επισιτισμού και οι εργαζόμενοι σε αυτό
τον κλάδο χρειάζεται να διεκδικήσουν
θέσεις εργασίας μέσα από την προοπτική να ανοίξουν τα ξενοδοχεία και να γίνουν χώροι φιλοξενίας για τους πρόσφυγες. Χώροι ανθρώπινοι δεν μπορούν να
είναι οι οικίσκοι των στρατοπέδων, που
φτιάχνονται αυτή τη στιγμή και οι οποίοι
παρεμπιπτόντως είναι και πανάκριβοι.
Θα έπρεπε να βάλουμε μπροστά
ένα πρόγραμμα κινητοποιήσεων και
διεκδικήσεων που να ανοίξει αυτούς
τους χώρους και ταυτόχρονα να
διεκδικήσει ότι τα σχολεία του κέντρου της Αθήνας δεν μπορούν αυτή

O Πέτρος
Κωνσταντίνου
στην απεργιακή
διαδήλωση των
λιμενεργατών, 8/4

Ο Δήμος της Αθήνας πρέπει
να δίνει ακίνητα για
τους πρόσφυγες και
όχι ανοχή στον Kασιδιάρη
O Πέτρος Κωνσταντίνου,
δημοτικός σύμβουλος
Αθήνας και συντονιστής
της ΚΕΕΡΦΑ μίλησε στην
Εργατική Αλληλεγγύη
τη στιγμή να συρρικνώνονται. Δεν
πρέπει να αφήσουμε να εφαρμοστεί
η απόφαση για κατάργηση τμημάτων ένταξης της ειδικής αγωγής.
Αυτό είναι ένα σκάνδαλο που αφορά
και τα παιδιά των ντόπιων και τα παιδιά των μεταναστών. Άρα χρειάζεται
τα σχολεία να εντάξουν αυτόν το
νέο πληθυσμό των μεταναστών και
των προσφύγων. Οι διεκδικήσεις
μας πρέπει να είναι προσλήψεις.
Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους
που θέλουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αυτό δεν μπορεί να καλύπτεται ούτε από την Praksis, ούτε
από την ΑΡΣΙΣ ούτε από τους Γιατρούς του Κόσμου, ούτε από καμία
ΜΚΟ. Στην τελική όλα παραπέμπονται στο ΕΣΥ. Πρέπει να ξανανοίξουν
τα ΙΚΑ. Στην Αθήνα έχουμε κλειστές
δομές και κλινικές που απαιτούμε να
ξανανοίξουν. Πάνε να κλείσουν το
ΙΚΑ Δροσοπούλου αντί να ανοίξουν
ξανά π.χ. την Πολυκλινική.
Πάνω απ’ όλα πρέπει να διαμορφωθούν κατάλληλα οι υποδομές του
δήμου της Αθήνας. Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του δήμου
της Αθήνας χρειάζεται να επεκταθεί.
Να πάρει προσωπικό και μαζί με το
Βρεφοκομείο της Αθήνας να αναλάβουν τη σίτιση των προσφύγων
όπως είναι αρμόδιο για τη σίτιση
των αστέγων και όλων των φτωχών.
Πρέπει να διεκδικήσουμε αυτές οι
δομές να έχουν χρηματοδότηση και
προσωπικό. Με αυτόν τον τρόπο
χρειάζεται να κινηθούμε ώστε να αντιμετωπίσουμε ότι η Αθήνα πρέπει
να είναι μία πόλη ανοιχτή και φιλόξενη για τους πρόσφυγες και όχι μία

πόλη που θα φτιάξει γκέτο.
Αντί στο δημοτικό συμβούλιο της
Αθήνας η παράταξη του Καμίνη να
φέρνει διαρκώς όλα αυτά τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα συνεργασίας με
τις ΜΚΟ, που είναι συμπλήρωμα της
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, πρέπει να
παίρνουμε μαχητικές αποφάσεις για
το πώς διευρύνονται οι υπηρεσίες,
πώς αποχτάμε και δεν χάνουμε προσωπικό. Και ταυτόχρονα τα ίδια τα
συνδικάτα του Δήμου της Αθήνας θα
πρέπει να μπουν μπροστά σε αυτόν
τον αγώνα. Δεν είναι δυνατόν να
έχουμε απλήρωτο κόσμο, και να συρρικνώνονται οι υπηρεσίες. Ο Δήμος
της Αθήνας έχασε πάνω από 3.000
προσωπικό από τις απολύσεις συμβασιούχων και τις αποχωρήσεις που
δεν αναπληρώνονται. Άρα τα σωματεία πρέπει να μπουν μπροστά. Και
ταυτόχρονα να μπουν τα σωματεία
του Επισιτισμού, οι Σύλλογοι των Δασκάλων και των Εκπαιδευτικών, των
Νοσοκομειακών για να συγκροτήσουν ένα μέτωπο δράσης με κέντρο
όλα αυτά τα ζητήματα και να δώσουν
εναλλακτική λύση απέναντι στις
κραυγές που απαιτούν να εκκενωθούν οι πρόσφυγες από την Ειδομένη και από τον Πειραιά. Εμείς λέμε
κάτω τα χέρια από τους πρόσφυγες.
Είναι δικαίωμά τους να επιλέξουν
που θα πάνε και γι’ αυτό απαιτούμε
σύνορα ανοιχτά. Και ταυτόχρονα σαν
κίνημα παλεύουμε για να είναι ανθρώπινες οι συνθήκες διαβίωσης
όσων επιλέγουν να βρίσκονται εδώ.
Τί πρωτοβουλίες παίρνει η ΚΕΕΡΦΑ
το επόμενο διάστημα μέσα στο Λεκανοπέδιο;
Συνολικά σαν αντιρατσιστικό και
αντιφασιστικό κίνημα συντονιζόμαστε σε δύο μεγάλους σταθμούς
στην Αττική. Ο πρώτος είναι κάτω τα
χέρια από το Λιμάνι, δεν θα αφήσουμε να το πάρει η Cosco, θα παραμείνει ανοιχτό για τους πρόσφυγες κά-

τω από τον έλεγχο των εργατών.
Από αυτή την άποψη η κινητοποίηση
στις 20 Απρίλη μαζί με τα σωματεία
του Πειραιά είναι μία κίνηση που θέλει να στείλει αυτό το μήνυμα. Οι
πρόσφυγες οι ίδιοι θα επιλέξουν
πού θέλουν να εγκατασταθούν και
δε δεχόμαστε το βίαιο εκτοπισμό
τους καθώς και τη συκοφάντηση του
αντιρατσιστικού κινήματος από το
Δρίτσα και την κυβέρνηση.
Ταυτόχρονα παίρνουμε την πρωτοβουλία μαζί με τη δημοτική κίνηση του
Ελληνικού στην οποία επικεφαλής είναι
ο Χρήστος Κορτζίδης και μαζί με μία
σειρά από συνδικάτα και με το Δήμο
του Αγίου Δημητρίου, να οργανώσουμε
μία συγκέντρωση στο Ελληνικό. Εκεί
υπάρχουν άθλιες συνθήκες για τους
πρόσφυγες αλλά αυτό δεν δίνει το άλλοθι για τις ρατσιστικές εκστρατείες
του δήμαρχου Κωνσταντάτου, ο οποίος
πρωτοστατεί σε χυδαιότητα και σε ρατσισμό που είναι στα όρια της παραβίασης του αντιρατσιστικού νόμου. Είναι
απαράδεκτο θεσμικός εκπρόσωπος να
πηγαίνει στις γειτονιές και να λέει ότι οι
πρόσφυγες αποτελούν «υγειονομική
βόμβα» και δεν μπορούμε να «κολυμπάμε στις ίδιες ακτές», επειδή έρχεται η
τουριστική περίοδος. Με αυτές τις
πρωτοβουλίες θέλουμε να στείλουμε
ένα ηχηρό μήνυμα, ότι οι πρόσφυγες
είναι καλοδεχούμενοι και ότι ο χώρος
του Ελληνικού δεν θέλουμε να γίνει Καζίνο και χώρος για τις αρπαχτές των
πολυεθνικών. Θέλουμε να γίνει Μητροπολιτικό Πάρκο και σαφώς χωράνε εκεί
μέσα και δομές κοινωνικής αλληλεγγύης που σε αυτή την περίοδο μπορεί
να είναι δομές για τους πρόσφυγες.
Πώς μπορούμε να φράξουμε
το δρόμο στους φασίστες;
Αυτή η πολιτική έχει ανοίξει ξανά
το δρόμο στα Τάγματα εφόδου της
Χρυσής Αυγής. Στις 8 Απρίλη είχαμε
Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα, την
ίδια ώρα που γινόταν η φασιστοσύναξη της Χρυσής Αυγής στον Πειραιά.
Προφανώς απουσίαζα γιατί συμμετείχα στην αντιφασιστική συγκέντρωση.
Ταυτόχρονα ο Κασιδιάρης ήταν αυτός που οργάνωνε και είχε την άμεση
συνεργασία με την αστυνομία για να
γίνουν όλες αυτές οι επιθέσεις και
κατά των αντιφασιστών και κατά των
δημοσιογράφων. Από πού κι ως πού
μπορεί να είναι ανεχτή από το Δήμο
της Αθήνας αυτή η δράση του Κασιδιάρη; Το Δημοτικό Συμβούλιο της
Αθήνας πρέπει να πάρει απόφαση ότι
δεν γίνεται ανεκτή ούτε στην Αθήνα
ούτε πουθενά η οργάνωση ταγμάτων
εφόδου από νεοναζί δημοτικούς συμβούλους. Ο Κασιδιάρης το έχει ξανακάνει. Ήταν επικεφαλής του μεγάλου
πογκρόμ που έγινε στην Αθήνα το
Μάη του 2011, μια υπόθεση που δικάζεται μέσα στην μεγάλη δίκη για
την εγκληματική οργάνωση Χρυσή
Αυγή. Είναι υπόδικος. Ο Καμίνης και
η κυβέρνηση θα έπρεπε να φροντίσουν να κλειστεί στον Κορυδαλλό.

Παναττική
σύσκεψη
ΚΕΕΡΦΑ
Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες χρειάζονται άμεσα χαρτιά,
κτίρια μέσα στις πόλεις για να
ζήσουν, σχολεία και τάξεις για
τα παιδιά τους, υγειονομική περίθαλψη που σημαίνουν προσλήψεις στα σχολεία, τους δήμους και τα νοσοκομεία.
Αυτά τα ζητήματα άνοιξε η
παναττική σύσκεψη της ΚΕΕΡΦΑ που πραγματοποιήθηκε
στην ΕΣΗΕΑ τη Δευτέρα 11
Απρίλη και αποφάσισε άμεσα τη
συμμετοχή στην απεργία των
εκπαιδευτικών την Παρασκευή
15 Απριλίου και την οργάνωση
της καμπάνιας για τις εκδηλώσεις αλληλεγγύης στις 20 Απρίλη στο λιμάνι του Πειραιά και
τις 26 Απρίλη στο Ελληνικό.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν
και πήραν το λόγο μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ από διάφορες τοπικές
επιτροπές, εργαζόμενοι και
συνδικαλιστές από σχολεία, δήμους, νοσοκομεία, σχολές, το
ΜΕΤΡΟ, την Ιντρακόμ και άλλους χώρους εργασίας, φοιτητές από την Καλών Τεχνών, το
ΠΑΠΕΙ, τη Νομική, πανεπιστημιακοί, αντιπροσωπεία Αφγανών προσφύγων από το Ελληνικό, εκπρόσωποι της Πακιστανικής και της Σενεγαλέζικης κοινότητας, δικηγόροι από την
Πολιτική Αγωγή του Αντιφασιστικού Κινήματος κ.α
Για τον κίνδυνο ο φασισμός
να σηκώσει κεφάλι μίλησε ο δικηγόρος Τάκης Ζώτος (σελ. 7)
ενώ το λόγο πήρε επίσης η Μαζ
Σαλίμ από το βρετανικό Stand
up to Racism (σελ. 9). Συγκινητική ήταν η τοποθέτηση του
Μαρά που ενημέρωσε ότι η Κοινότητα Σενεγάλης συμπαραστέκεται στους πρόσφυγες και
έχει πάει ήδη 5 φορές στο Ελληνικό, όπου «μαγειρέψαμε,
παίξαμε μουσική και χορέψαμε
μαζί με τους πρόσφυγες».
Ο Τζαβέντ Ασλάμ από την
Πακιστανική Κοινότητα κατήγγειλε ότι η αστυνομία έχει αρχίσει να παρενοχλεί ξανά τους
μετανάστες στους δρόμους
της Αθήνας, την ίδια στιγμή
που διάφορα ΜΜΕ παίζουν το
χαρτί της ισλαμοφοβίας χαρακτηρίζοντας «ισλαμιστικές» τις
κινητοποιήσεις της κοινότητας
ενάντια στη διαφθορά της πρεσβείας. «Κάτι έχει αρχίσει να
αλλάζει τις τελευταίες τρεις
βδομάδες και απειλεί το φοβερό κίνημα αλληλεγγύης που
έχουμε δει τον τελευταίο χρόνο» τόνισε.

σελ. 16 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1219, 13 Απρίλη 2016

H Αριστερά

ANTAΡΣΥΑ Πανελλαδικό Συντονιστικό στις 17/4

Τ

ην Κυριακή 17 Απρίλη θα γίνει η πρώτη
συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ μετά τη
3η Συνδιάσκεψη. Η συνεδρίαση του ΠΣΟ γίνεται σε μία κρίσιμη περίοδο, με την κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να προσπαθεί να περάσει τα
μέτρα του 3ου μνημονίου και του πρόσφατου
αντιπροσφυγικού νόμου, ενώ απέναντί της
έχει ένα μαχόμενο εργατικό κίνημα, τη νεολαία
και το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες.

όλους
–
ντόπιους
και
πρόσφυγες/μετανάστες. Η στοχοποίηση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των
πρωτοβουλιών που στηρίζει από
κυβέρνηση, ΜΜΕ και Χρυσή Αυγή
είναι απόδειξη ότι βαδίζει σε σωστό
δρόμο. Η υπάρξη και η πρωτοπόρα
δράση της ΚΕΕΡΦΑ έπαιξε ρόλο
στο να προσανατολιστεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ σ’ αυτή την κατεύθυνση.

Το βασικό καθήκον για την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σ’ αυτές τις συνθήκες, είναι να συμβάλει, μαζί με
μαχητικά κομμάτια της τάξης, στη διαμόρφωση πραγματικής αριστερής αντιπολίτευσης.
Ανάγκη στην οποία δεν ανταποκρίνονται οι
ηγεσίες ούτε του ΚΚΕ, ούτε της ΛΑΕ, καθώς
περιορίζονται σε αντικυβερνητικές κορώνες
και συμβολικές δράσεις, πίσω από τις διαθέσεις και τα προχωρήματα του κόσμου.
Η πρόσφατη απεργία στις 7 Απρίλη, η απεργία των λιμενεργατών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση και το ξεπούλημα του ΟΛΠ, είναι ηχηρά μηνύματα ότι ο κόσμος συνεχίζει να θέλει
να παλέψει και αναζητά στήριγμα στα αριστερά. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μπορεί να είναι δύναμη για
την κλιμάκωση της εργατικής αντίστασης, στηρίζοντας όλες τις προσπάθειες οργάνωσης και
συντονισμού από τα κάτω (Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια, Πρωτοβουλία για Συντονισμό Πρωτοβάθμιων Σωματείων, Συντονιστικό
Νοσοκομείων κλπ).
Ταυτόχρονα χρειάζεται να συνεχίσει στην
πρώτη γραμμή ενάντια στη ρατσιστική συμφωνία ΕΕ - Ελλάδας - Τουρκίας, που ο Τσίπρας
υπέγραψε και με τα δύο χέρια. Τα μέλη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ μαζί με χιλιάδες αλληλέγγυους,
παλεύουν καθημερινά στο πλευρό των προσφύγων από τη Χίο και τη Μυτιλήνη μέχρι τη
Ξάνθη και τα Γιάννενα και από την Κρήτη μέ-

Στρατηγική

χρι τον Πειραιά και την Ειδομένη, με ξεκάθαρα
αιτήματα για ανοιχτά σύνορα ενάντια στην Ευρώπη Φρούριο. Καταφέραμε να γίνουμε ενεργό κομμάτι της ταξικής αλληλεγγύης στους
πρόσφυγες, συνδέοντας το "προσφυγικό" με
τη μάχη ενάντια στην κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής που προσπαθούν να ξανασηκώσουν κεφάλι, τη μνημονιακή βαρβαρότητα που
διαλύει νοσοκομεία, σχολεία και υπηρεσίες για

Μπαίνουμε στις παραπάνω μάχες
σαν ΑΝΤΑΡΣΥΑ ενώ παράλληλα
χρειάζεται να προβάλουμε διαρκώς
την ανάγκη για δυνατή αριστερά με
ξεκάθαρη στρατηγική την ανατροπή του καπιταλισμού και όχι της
διαχείρησής του μέσα από τον κοινοβουλευτικό δρόμο. Η κατάντια
της κυβέρνησης Τσίπρα βαραίνει
στα μυαλά χιλιάδων αγωνιστών που
ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, απογοητεύτηκαν
αλλά επιμένουν να παλεύουν και ν’
αναζητάνε πειστικές απαντήσεις
στο "γιατί κατάντησε έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ;". Το αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι πολύτιμο σ’ αυτή την αναζήτηση, χρειάζεται με γύρο εκδηλώσεων και συνελεύσεων να μπούμε πιο τολμηρά στη μεγάλη συζήτηση.
Για να περπατήσουν όλα τα παραπάνω η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ χρειάζεται να ξεκαθαρίσει τι σημαίνει ρεφορμισμός και να μην κάνει το λάθος να
ταυτίζει τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ με την ηγεσία
του (όπως κάνει συστηματικά το ΚΚΕ). Η ηγεσία ψηφίζει μνημόνια και κλείνει τους πρόσφυγες σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, χιλιάδες

Κάτω τα χέρια από τους φαντάρους
Προσπάθεια τρομοκράτησης των φαντάρων που διαδηλώνουν για ανοιχτά σύνορα και υπέρ των δικαιωμάτων των προσφύγων, αρνούμενοι να υλοποιήσουν τις όλο και πιο απάνθρωπες πολιτικές που αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση σε
συνεργασία με ΕΕ και Τουρκία, βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο φαντάρος που έλαβε μέρος στην αντιρατσιστική πορεία στην
Αθήνα στις 19 Μάρτη και μίλησε στη μικροφωνική που είχε
στηθεί στην Ομόνοια, τιμωρήθηκε την Τετάρτη 6 Απρίλη με
μερικές μέρες κράτηση, με πρόσχημα ότι δεν είχε πάρει άδεια
για να λάβει μέρος στη διαδήλωση.
Το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος, που είχε συμμετάσχει στην πορεία με πανώ, καταγγέλει την κίνηση αυτή σε
ανακοίνωσή του: “Αλήθεια, από πότε ένας φαντάρος - πολίτης
με στολή πρέπει να λάβει άδεια για να ασκήσει τα δημοκρατικά και από το Σύνταγμα κατοχυρωμένα δικαιώματα του;”
Η ανακοίνωση καταλήγει, σε παρόμοιο τόνο με την τοποθέτηση του φαντάρου που καταχειροκροτήθηκε στη μικροφωνική: “Δεν θα γίνουμε εμείς, ούτε ως δωρεάν εργατικό δυναμικό
ούτε ως προσωπικό λειτουργίας - φρούρησης στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, συνένοχοι στην εκμετάλλευση – καταπίεση
– φυλάκιση - διαλογή προσφύγων - μεταναστών, δυνάστες και
δεσμοφύλακες των ανθρώπων της τάξης μας.
Το μέγεθος της ποινής και η ποινικοποίηση των αγώνων των
στρατευμένων είναι δείγμα αδυναμίας της κυβερνητικής πολι-

τικής.
Ας γυρίσει ο Π. Καμμένος, ο Δ. Βίτσας, ο ΑΓΕΣ Τελλίδης να
δει τα χαρούμενα και υπερήφανα πρόσωπα των συναδέλφων
φαντάρων που είναι στο πλευρό μας και εκφράζουν με κάθε
τρόπο την Αλληλεγγύη τους.”
Το Δίκτυο κάλεσε επίσης με επόμενη ανακοίνωσή του σε κινητοποίηση την Τρίτη 12/4 στις 6μμ στο Υπουργείο Άμυνας.

AMEA

“Εχθές 7/4/2016 επισκεφθήκαμε το λιμάνι του Πειραιά (Πύλη Ε1) μαζί με τον
σύλλογο Περπατώ και καταγράψαμε 18
πρόσφυγες/μετανάστες με αναπηρία. Οι συνθήκες διαβίωσής τους, η έλλειψη προσβάσιμων υποδομών υγιεινής και
ιατρικής φροντίδας, η έλλειψη ενημέρωσης των δικαιωμάτων τους από τους αρμοδίους φορείς και η κατάφωρη παραβίαση της διεθνούς προστασίας που οφείλει η πολιτεία
να τους αποδίδει λόγο ευαλωτότητας είναι μερικές από τις
παρατηρήσεις μας κατά την τρίωρη επίσκεψή μας… Αξιοπρέπεια και δικαιοσύνη για όλες και όλους. Ο αγώνας συνεχίζεται” αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κίνηση Χειραφέτησης ΑμεΑ Μηδενική Ανοχή.

όμως μέλη και ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν ενάντια σ’ αυτόν τον κατήφορο.
Χρέος της αντικαπιταλιστικής αριστεράς είναι να κερδίσει αυτόν τον κόσμο με ενωτικές
πρωτοβουλίες και κοινή δράση πάνω στις συγκεκριμένες μάχες, ανοίγοντας ταυτόχρονα τη
συζήτηση για την εναλακτική στρατηγική. Αυτό σημαίνει ενιαίο μέτωπο, μια πολύτιμη ταχτική των επαναστατών που βοηθάει τα κομμάτια
της τάξης να ολοκληρώσουν τη ρήξη τους με
τον ρεφορμισμό και όχι μια αέναη αναζήτηση
συμμαχιών και συμφωνιών πολιτικών προγραμμάτων ανάμεσα στην αντικαπιταλιστική αριστερά και «σπασίματα του ρεφορμισμού».
Τέλος, η συνεδρίαση του ΠΣΟ έχει να αντιμετωπίσει και την οργανωτική συγκρότηση, τη
δημοκρατική λειτουργία και την ανάπτυξη της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η 3η Συνδιάσκεψη απέδειξε ότι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ένα ισχυρό αντικαπιταλιστικό
μέτωπο με τουλάχιστον 3.000 μέλη με πανελλαδική δικτύωση. Οργανωτική συγκρότηση
σημαίνει ΑΝΤΑΡΣΥΑ που να λειτουργεί σαν μέτωπο οργανώσεων και ανένταχτων αγωνιστών
και αγωνιστριών, με κύταρα οργάνωσης τις
Τοπικές και Κλαδικές Επιτροπές, με συχνές
πολιτικές διαδικασίες που ενθαρύνουν τη συμμετοχή, την οργάνωση πρωτοβουλιών και την
συντροφική πολιτική συζήτηση όλων των μελών και όλων όσων θέλουμε να κερδίσουμε. Η
αναλογική εκπροσώπηση όλων των απόψεων
μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη και ο μόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί είναι η καθιέρωση πλατφορμών και
η απλή αναλογική. Οι συνθήκες είναι ώριμες
για να κινηθεί η ΑΝΤΑΡΣΥΑ προς αυτή την κατεύθυνση και η συνεδρίαση του ΠΣΟ θα πρέπει να την επιδιώξει.

Γιώργος Ράγκος

Εκδηλώσεις
στις σχολές
Πλούσιες συζητήσεις άνοιξαν στις εκδηλώσεις του ΣΕΚ φοιτητών που οργανώθηκαν την περασμένη εβδομάδα στις σχολές.
Στην Αρχιτεκτονική Βόλου η εκδήλωση με θέμα “Ενάντια σε
μνημόνια και νεοναζί – Δυναμώνουμε την αντικαπιταλιστική αριστερά” μάζεψε φοιτητές με πολλή όρεξη για συζήτηση. “Μιλώντας για το πώς μπορούμε να ακυρώσουμε στην πράξη τη ρατσιστική συμφωνία, με βάση τα δεδομένα του Βόλου, αλλά και το
πώς μπαίνουμε μπροστά στη μάχη ενάντια στα μνημόνια, μπήκαν και οι διαφωνίες των φοιτητών, κάτι που τροφοδότησε τη
συζήτηση ακόμη περισσότερο και βοήθησε στο να βγούμε πιο
ξεκάθαροι κι εμείς οι ίδιοι αλλά και όσοι ήρθαν να παρακολουθήσουν. Το αποτέλεσμα ήταν να οργανωθεί κόσμος στο ΣΕΚ,
αλλά και γενικότερα να μπει στις δράσεις που πρόκειται να γίνουν το επόμενο διάστημα στη σχολή”, μας είπε ο Δημήτρης.
Στο ΤΕΙ Πειραιά η εκδήλωση με θέμα “Πόλεμος κατά των
φτωχών και των προσφύγων”, άνοιξε μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τον ιμπεριαλισμό και τη Μέση Ανατολή, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να αποφασίσουν να διοργανώσουν μια σειρά από δράσεις το επόμενο διάστημα, όπως το διήμερο
ΕΑΑΚ στις 13-14 Μαϊου.
Ο γύρος εκδηλώσεων-συζητήσεων συνεχίζεται την επόμενη
βδομάδα σε Πάντειο, Νομική, Φιλοσοφική, Φυσικό Κρήτης και
Πάτρα (περισσότερα στη σελ 19).

εργατικη αλληλεγγυη σελ.17
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Nεολαία

Μαύρο στη ΔΑΠ

Τ

ο κίνημα αλληλεγγύης μεγαλώνει σε όλες τις
περιοχές της Ελλάδας, με τη νεολαία στις
σχολές να συμμετέχει δυναμικά σε αυτό.
Από τα ανοιχτά σύνορα μέχρι την εγγραφή προσφύγων στις σχολές, τα αιτήματα των φοιτητών
και οι δράσεις τους προς αυτές τις κατευθύνσεις
δίνουν τον τόνο μιας κοινωνίας που δεν υποκύπτει
στη ρατσιστική ρητορική και τις πολιτικές κυβέρνησης και ΕΕ και παλεύει ενάντια στη διάλυση των
κοινωνικών δομών με πρώτα τα Πανεπιστήμια.
Μέσα σε αυτό το κλίμα η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ προσπαθεί
να πουλήσει ένα ρηχό “αλληλέγγυο” προσωπείο
για να μη χάσει το τραίνο. Για παράδειγμα, στην
πιο πρόσφατη Γενική Συνέλευση της Ιατρικής
Ιωαννίνων, η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ πρότεινε να αναλάβουν οι
ΜΚΟ και ο Ερυθρός Σταυρός τον καταυλισμό του
Κατσικά, ενώ η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χίου έκανε συλλογή ειδών προσωπικής υγιεινής για την Ειδομένη τον περασμένο Μάρτιο. Μια παράταξη όπως η ΔΑΠΝΔΦΚ διοργανώνει μια φαιδρή δράση που βρίσκεται χιλιόμετρα πίσω από τον κόσμο και τα γεγονότα: στη Χίο γίνονται δεκάδες αφίξεις προσφύγων
και μεταναστών καθημερινά. Πριν λίγες μέρες οι
πρόσφυγες αποχώρησαν μαζικά από τον καταυλισμό της ΒΙΑΛ λόγω των κακών συνθηκών διαβίωσης αλλά και επειδή δεν έβλεπαν καμία εξέλιξη
στα αιτήματά τους. Ταυτόχρονα ο κόσμος της Χίου μαζί με αλληλέγγυους κι από άλλες περιοχές
της Ελλάδας έχει ήδη αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο
δίκτυο αλληλεγγύης από το καλοκαίρι. Η συλλογή
ειδών προσωπικής υγιεινής για την Ειδομένη (!) είναι, αν όχι εμπαιγμός, υποκρισία.

Υποκρισία
Αυτή η υποκρισία έρχεται να συναντήσει την επικίνδυνη “απολιτίκ” στάση που στηρίζει την “φιλανθρωπία” των ΜΚΟ, με το παράδειγμα της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ
Ιατρικής. Η φιλανθρωπία των ΜΚΟ είναι φιλανθρωπία με αμφίβολα αποτελέσματα και ακόμα πιο αμφίβολα κίνητρα. Αλλά πιο κύρια: είναι μια τακτική που
προσπαθεί να αποκόψει το ζωντανό κομμάτι της κοινωνίας από τα πραγματικά αίτια των συνθηκών ζωής
των προσφύγων και από τις διεκδικήσεις.
Αλλά το πρόβλημα δε σταματάει στην κενότητα
αυτών των “δράσεων”. Στα πρόσφατα γεγονότα
της Χίου, με τη βίαιη εκκένωση του λιμανιού, ντόπιοι αλληλέγγυοι καταγγέλουν ότι στο κομμάτι των
“αγανακτισμένων” πολιτών πρωτοστατούσαν,
εκτός από τη Χρυσή Αυγή, και οργανωμένα κομμάτια της Νέας Δημοκρατίας καθώς και η ΟΝΝΕΔ. Η
ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, το πολιτικό τους κομμάτι στα πανεπιστήμια, που είναι και πρώτη δύναμη στις δύο από
τις τρεις σχολές της Χίου, δεν έχει κανένα πρόβλημα να σχετίζεται με ακροδεξιούς τραμπούκους που
επιτίθενται σε ανυπεράσπιστο κόσμο. Το “απολιτίκ”
που προβάλλει η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ άλλωστε, όταν το κάνει, δεν είναι λιγότερο δεξιό από την αντιδραστική
ρητορική που προσπαθεί να ξαναστήσει βρίσκοντας πάτημα στους συμβιβασμούς της κυβέρνησης.
Η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ είναι ένας χώρος στον οποίο μπορεί να βρει έκφραση κάθε καρυδιάς ακροδεξιό καρύδι που όχι μόνο δε μαζεύει είδη ανάγκης, αλλά
συμμετέχει σε πογκρόμ. Και αυτό φαίνεται και
όταν το παίζει “αλληλέγγυα” αλλά και όταν πέφτουν οι μάσκες. Στις φοιτητικές εκλογές που έρχονται το φοιτητικό κίνημα που δίνει μάχες θα
τους μαυρίσει μαζικά.

Aφροδίτη Φράγκου

ΧΑΝΙΑ Αντιπολεμικό διήμερο

και διαδήλωση στη Σούδα
Ε

κατοντάδες εργαζόμενοι και
φοιτητές συμμετείχαν στο παγκρήτιο αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο στην αμερικάνικη βάση της Σούδας στις 10/4.
Προηγήθηκε το 15ο Αντιπολεμικό Διήμερο πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων που διοργάνωσε
η Ενωτική Πρωτοβουλία φοιτητών
Πολυτεχνείου Κρήτης στο Πάρκο
Ειρήνης και Φιλίας των Λαών στις
8-9/4.
Το αντιρατσιστικό και αντιπολεμικό συλλαλητήριο αποτέλεσε το
κέντρο του συντονισμού του εργατικού κινήματος ενάντια στις απελάσεις μεταναστών, για ανοιχτά
σύνορα και ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αλλά και για να
κλείσει η βάση της Σούδας.
Αρχικά, πραγματοποιήθηκε αντιπολεμική πορεία στο κέντρο της
πόλης των Χανίων όπως είχε προγραμματιστεί κι ακολούθησε η κεντρική διαδήλωση στην αμερικάνικη
βάση στη Σούδα.
Συμμετείχαν με οργανωμένα
μπλοκ ο Σύλλογος Φοιτητών Πολυτεχνείου Κρήτης με πανό με όλους
τους φοιτητικούς συλλόγους από
την Κρήτη και την Αθήνα που στήριξαν το συλλαλητήριο, σωματεία
εργαζομένων (δάσκαλοι, καθηγητές κτλ), η Πρωτοβουλία Μεταναστών Χανίων, οι επιτροπές ΚΕΕΡΦΑ
Χανίων και Ηρακλείου, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η Ταξική Πορεία, η Πρωτοβουλία Αντίστασης, το Κοινωνικό
Στέκι-Στέκι Μεταναστών και άλλοι
φορείς.

Ειρηναίος Μαράκης

Σ

Xανιά, 10/4

Τ

ο 15ο αντιπολεμικό διήμερο στα Χανιά που έλαβε
χώρα στις 8 και 9 Απριλίου είχε ιδιαίτερα μαζική συμμετοχή και οδήγησε σε μια επίσης
μαζική αντιπολεμική πορεία
την Κυριακή 10/4. Τουλάχιστον 2 χιλιάδες έδωσαν το
παρών στο διήμερο, και τουλάχιστον 300 διαδήλωσαν
στο παγκρήτιο συλλαλητήριο
σε Χανιά και Σούδα.
“Όλο το διήμερο αποτέλεσε
κέντρο για τη νεολαία της
Κρήτης”, μας δήλωσε η Άσπα,
φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής στο
Πολυτεχνείο Κρήτης. “Οι συζητήσεις, που είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή και πλούσια
συζήτηση, αντανακλούσαν τις
δυνατότητες, τα ερωτηματικά,

υνεχίζονται οι δράσεις της Ιατρικής
Ιωαννίνων, με την παρέμβασή της
στον αγώνα για τα δικαιώματα των προσφύγων και τον αγώνα ενάντια στο
Ασφαλιστικό.
“Στα πλαίσια των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Ιωαννίνων
στις 30 Μάρτη, πήγαμε στον Πρύτανη, Γ.
Καψάλη, διεκδικώντας να πάρει θέση το
Πανεπιστήμιο σε σχέση με το προσφυγικό
και συγκεκριμένα με τον καταυλισμό του
Κατσικά. Ζητήσαμε να ανοίξουν χώροι του
ιδρύματος όπως το Παλιό Πανεπιστήμιο
και το Γυμναστήριο για πιο ανθρώπινη στέγαση, να μισθωθούν λεωφορεία για να
μπορέσουν να κατέβουν οι πρόσφυγες
στην απεργία της 7 Απρίλη και να προσφέρει η πανεπιστημιακή λέσχη φαγητό. Η
απάντησή του ήταν αρνητική. Σε σχέση με
τη σίτιση, μας είπε ότι την έχει αναλάβει
μια εταιρία από την Πάτρα έναντι 400 χιλιάδων ευρώ. Όσο για τα υπόλοιπα, η λέξη
που χρησιμοποιούσε κατά κόρον ήταν
'εθελοντισμός'. Να βρεθούν άτομα να δου-

αλλά και αδυναμίες του κινήματος. Τα κεντρικά ζητήματα
που αναδείχθηκαν ήταν οι αλλαγές που ετοιμάζει το
Υπουργείο Παιδείας για το
Πανεπιστήμιο, το ζήτημα του
πολέμου, καθώς και το πώς το
φοιτητικό κίνημα και το γενικότερο κίνημα αντίστασης
απαντάει στον ιμπεριαλισμό.

Αγώνες
Το διήμερο σηματοδοτεί
ότι η νεολαία βρίσκεται στα
αριστερά της κυβέρνησης και
ότι είναι παρούσα σε όλους
τους αγώνες: από την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και
τα ανοιχτά σύνορα, μέχρι τη
μάχη ενάντια στις ιμπεριαλι-

ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
λέψουν εθελοντικά στην απασχόληση παιδιών, οι φοιτητές ιατρικής να βοηθήσουν
εθελοντικά στην περίθαλψη, όσοι γνωρίζουν τις γλώσσες να ασχοληθούν εθελοντικά με τη διερμηνεία κ.ο.κ.” δήλωσε η
Αρετή, φοιτήτρια στα Γιάννενα.
Η σχολή είχε πάρει απόφαση συμμετοχής στην απεργία της ΑΔΕΔΥ ενάντια στο
νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και τελούσε υπό κατάληψη τη μέρα της απεργίας. Ο
ΣΦ της Ιατρικής μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ συντόνισαν με επιτυχία το κατέβασμα των
προσφύγων του Κατσικά. Το πανό έγραφε
“Open the borders – We are humans – Better life – Close the camps – Human living
conditions – Medical care”. Το απόγευμα
έγινε η εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για το προσφυγικό, με τη συμμετοχή
των προσφύγων από τον καταυλισμό του
Κατσικά. Με τη βοήθεια προσφύγων που
μετέφραζαν στα αγγλικά, στη συζήτηση

στικές επεμβάσεις, την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
της νεολαίας και του εργαζόμενου κόσμου και την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα του Πανεπιστημίου.
Αντίστοιχα μαζική ήταν η
πορεία στη Σούδα, η οποία
έστειλε το μήνυμα ότι δεν ξεχνάμε το ρόλο που έχει παίξει αυτή η βάση για τις στρατιωτικές επεμβάσεις στη Μ.
Ανατολή και έχει αναδείξει
την Ελλάδα σε δεύτερο πολυτιμότερο σύμμαχο σε αυτές. Το κίνημα στην Κρήτη
συνεχίζει να αντιτίθεται στη
λειτουργία αυτής της βάσης,
όπως έχει κάνει επανειλλημένα όλα τα τελευταία χρόνια”.

έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις, με
πρώτα και κύρια τα αιτήματα για έναν
χώρο πραγματικής φιλοξενίας, για άμεση περίθαλψη των παιδιών του καταυλισμού και για ανοιχτά σύνορα και άσυλο.
Έγιναν καταγγελίες για τις άθλιες συνθήκες στις οποίες είναι αναγκασμένοι να
ζουν και που ευθύνονται για την κακή κατάσταση της υγείας των παιδιών. Επίσης
οι συμμετέχοντες μίλησαν για το ταξίδι
τους μέσω Τουρκίας, για το πώς έκαναν το
πέρασμα στην Ελλάδα, για το τι έχουν αντιμετωπίσει, αλλά μίλησαν και για την πολιτική κατάσταση στη Συρία και για τον πόλεμο. Η συζήτηση έκλεισε με το πώς μπορούμε να κινηθούμε από δω και πέρα, με
τις δράσεις και τις διεκδικήσεις.
Παράλληλα, στο ξέσπασμα του περιφερειάρχη Ηπείρου, Α. Καχριμάνη, ο οποίος
μίλησε μεταξύ άλλων και για “απαράδεκτους που έφεραν τους πρόσφυγες στην
διαδήλωση”, ο σύλλογος φοιτητών Ιατρικής σκοπεύει να απαντήσει με ανακοίνωση.

σελ. 18 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1219, 13 Απρίλη 2016

Δραστηριότητες

Mαρξιστικό Βιβλιοπωλείο
Εκδήλωση-βιβλιοπαρουσίαση της νέας του έκδοσης πραγματοποιεί το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο την
Τρίτη 19/4 στις 7μμ στο χώρο του βιβλιοπωλείου.
Ο Προκόπης Παπαστράτης (πανεπιστημιακός από
το Πάντειο), ο Κώστας
Σκορδούλης (πανεπιστημιακός από το ΕΚΠΑ) και ο Λέανδρος Μπόλαρης (συγγραφέας, έχει γράψει τον
πρόλογο) παρουσιάζουν το
βιβλίο του Τόνυ Κλιφ για τη
Ρόζα Λούξεμπουργκ.
Παράλληλα, το ΜΒ ετοιμάζει την έκδοση του βιβλίου «Η Αποκωδικοποίηση
του Κεφαλαίου» από τον
Άλεξ Καλλίνικος. Το βιβλίο
θα κυκλοφορήσει το Μάη,
θα έχει 480-500 σελίδες και
τιμή 20 , αλλά αν κάποιος
το προπληρώσει μέχρι την
Πρωτομαγιά θα δώσει μόνο
14 .
Επίσης, από το τέλος της
άλλης βδομάδας θα υπάρχoυν στο ΜΒ νέα βιβλία στα
αγγλικά από τις εκδόσεις
Bookmarks κ.ά. καθώς και
το νέο τεύχος του περιοδικού International Socialism.
Για προπληρωμές για το
νέο βιβλίο, καθώς και για
άλλες παραγγελίες ή πληροφορίες, τηλεφωνήστε
στο 210 5247584 ή επισκεφτείτε το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο στη Φειδίου 14
(πίσω από το ΡΕΞ).

Ανοιχτές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ:
«Να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-ΤουρκίαςΟι πρόσφυγες είναι καλοδεχούμενοι‘Όχι στις απελάσεις-Ανοιχτά σύνορα- Άσυλο και στέγη»
Βιντεοπροβολή από τις κινητοποιήσεις στις19 Μάρτη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ,

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4
Σινέ Αλέξανδρος, 7μμ
Ομιλητές:
Γιώργος Τσιάκαλος, πανεπιστημιακός,
Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4
Πλατεία Πατριάρχου, 7μμ
Συνδιοργάνωση ΚΕΕΡΦΑ, Γ ΕΛΜΕ,
ΠΕ Αριστοτέλης, Σωματείο εργαζομένων δήμου Ν.Φ, Λαική Συνέλευση
ΝΦ, Κοινωνικό Ιατρείο ΝΦ, Συντονισμός για το προσφυγικό/μεταναστευτικό
Ομιλητές Πέτρος Κων/νου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, Μαρία Ντάσιου ,
κοιν.ιατρείο, Κυριακή Κλοκίτη, εργαζόμενη δήμου ΝΦ, Δίκτυο για Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα,
Μπάμπης Κόκλας, πρόεδρος Γ ΕΛΜΕ, Ντίνα Ρέππα, ΠΕ Αριστοτέλης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/4,
καφέ White Rabbit
(Σολωμού 12), 7μμ

ΜΑΡΟΥΣΙ

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

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4, Πευκώνας, 7μμ
Ομιλητής: Παναγιώτης
Τερζόγλου, ΠΟΣ

ΠΑΤΡΑ

ΚΥΨΕΛΗ

ΒΟΛΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4,
Εργατικό Κέντρο, 8μμ

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

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/4,
Θόλος, 8μμ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4,
καφέ Τριώτα,
7μμ

ΒΡΙΛΗΣΙΑ
Σάββατο 16/4,
πλατεία Βριλησίων, 11πμ,
Μικροφωνική- Πικετοφορία.
Συνδιοργανώνει ΚΕΕΡΦΑ,
Συντονισμός φορέων και συλλογικοτήτων Βριλησσίων

ΛΑΡΙΣΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4,
πλατεία Ταχυδρομείου,
11πμ
Συλλαλητήριο
για τους πρόσφυγες.

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4 Πλατεία Σημηρώτη (Νέα Ιωνία), 12μμ
Πορεία μέχρι το Νέο Ηράκλειο
Συνδιοργάνωση ΚΕΕΡΦΑ, δημ. σχήματα ΡΗΞΗ και
ΑΝΑΤΡΟΠΗ στο Ηράκλειο, ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ,
ΕΚΤΟΣ των ΤΕΙΧΩΝ, Δ’ ΕΛΜΕ Aνατολικής Αττικής,
Εργατική Λέσχη Ν.Ιωνίας, Σωμ. Νοσοκομείου Αγία
Όλγα, Σωματείο Δήμου Ν. Ηρακλείου

Τετάρτη 20 Aπρίλη
Λιμάνι, Πύλη Ε2 6.30μμ
ΑΝΑΡΠΑ ΕΑΑΚ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΡΙΤΗ 19/4
Νέα Φιλοσοφική 6μμ
Ενάντια σε μνημόνια και νεοναζί –
Δυναμώνουμε
την αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος

Συνελεύσεις – εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΑΒΒΑΤΟ 16/4 στέκι δασκάλων 6μμ

Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΩΝ – ΓΟΥΔΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζωγράφου (Ανακρέοντος 60) 6.30μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 λέσχη Αμπάριζα, Ελληνικό 7μμ

Τ.Ε. ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4
αίθριο Αβέρωφ, 3μμ
Ομιλητές:
Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Μαρία Μάρκου,
επίκουρη καθηγήτρια ΕΜΠ

Aντιρατσιστικές Δράσεις στις γειτονιές

Εκδηλώσεις ΕΑΑΚ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4
τμήμα πολιτικών επιστημών, αίθ. 1 – 3μμ
Δύση, Ισλάμ, ιμπεριαλισμός –
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
και η αυτοκρατορία
Ομιλητές: Δ. Κυρίλλου, Β. Λιόσης, Β. Πανάγου

Στις σχολές

Συσκέψεις Αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΑΑΚ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4,
Δημαρχείο Νέας Ιωνίας,7μμ
Συνδιοργανώνει το σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Αγία Όλγα
Xαιρετισμοί από Αγία Όλγα, Δ ΕΛΜΕ ανατολικής Αττικής

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4 πλατεία Καισαριανής 7μμ
Η αντικαπιταλιστική αριστερά απέναντι στην ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας

Καλούν ΠΕΝΕΝ, ΚΕΕΡΦΑ, Σωματεία,
Δημοτικές κινήσεις, Κινήσεις αλληλεγγύης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Ανοιχτή εκδήλωση
Τρίτη Τρίτη
26 Απρίλη 7.00μμ
μέσα στο χώρο
26 Aπρίλη του Παλιού
Παλιό Αεροδρομίου
Παρεμβάσεις-ομιλίες
σωματεία,
Αεροδρόμιο από
δημοτικές κινήσεις,
κινήσεις αλληλεγγύης,
7μμ συλλογικότητες,
κοινότητες
μεταναστών-προσφύγων.

εργατικη
αλληλεγγυη
Bδομαδιάτικη Eφημερίδα
εκδίδεται από το ΣΕΚ
Ιδιοκτήτης: Αναστασιάδης Αναστάσιος
του Βασιλείου, Φειδίου 14, 106 78 Αθήνα,
τηλ. 210 5222213
Eκδότης:
Αναστασιάδης Αναστάσιος
Διευθυντής:
Γκαργκάνας Παναγιώτης,
Αναξαγόρα 14Α, 10552 Αθήνα
τηλ. 210 5241001
Σύνταξη:
Λένα Βερδέ, Νεκτάριος
Δαργάκης, Κατερίνα Θωίδου, Σωτήρης
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Δραστηριότητες
Μαρξιστικά Φόρουμ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Ο πόλεμος
κατά των φτωχών και των προσφύγων
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Δημοκρατία, δικτατορία και φασισμός
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος
ΧΑΝΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 Εργατικό Κέντρο 7.30μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού σήμερα
Ομιλητής: Κώστας Βλασσόπουλος,
παν/κος παν. Ρεθύμνου
ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΒΟΡΕΙΟ)

Τι είναι ο ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Αναστασία Παμπουροπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 Θόλος 8μμ
Η μάχη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Βασιλείου
ΚΥΨΕΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Κοσμικόν (πατάρι)
7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Τσίου 7μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Κωνσταντίνος Δανακτσής

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 7μμ
Τονυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ White Rabbit (υπόγειο) 7.30μμ
Κόμμα, τάξη, κίνημα
Ομιλητής: Λευτέρης Μπάνος

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

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
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Player’s
(Κωφίδου 8) 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου
ΛΑΜΠΡΑΚΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Φασιστικές δολοφονίες
και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα
ΞΑΝΘΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Φίλοιστρο 7μμ
Βιβλιοπαρουσίαση:
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητής: Παντελής Αποστολίδης
ΓΙΑΝΝΕΝΑ

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
ΛΑΡΙΣΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Κουρμπέτι 3.30μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών
και των προσφύγων
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Καστρίτση
ΒΟΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 Θόλος 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Μάνος Voador
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Θόλος 8μμ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Λα Ροζέ
(Αγ.Νικόλαος) 7.30μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 κοινωνικός χώρος
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

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

Ομιλητής: Νεκτάριος Δαργάκης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ 1968
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Ιλιρίντα Μουσαράϊ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ 1968
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλήτρια: Ελεάννα Τσώλη
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Ο μαρξισμός του Αλτουσέρ
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος
ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Δολίχη
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Γιατί ο μαρξισμός;
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος
ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Σαμπίρ (Πλαταιών) 7μμ
Ο πόλεμος κατά των φτωχών και των
προσφύγων
Ομιλητής: Αλέξανδρος Μαρτζούκος
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Σαμπίρ (Πλαταιών) 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 βιβλιοπωλείο Αμόνι 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Μαγαζί 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η κρίση στα Βαλκάνια, το μακεδονικό
και η εργατική τάξη
Ομιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Clandestino
(Πλ. Δημοσθένους, Σωτηρίου 12,
Μαρκόπουλο) 7μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Νότος 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Κική Μωϋσιάδου

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Mr.Coffee (Συσσύφου
4)7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 δημαρχείο 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλήτρια: Ιωάννα Σοκελιάδου

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Φασιστικές δολοφονίες
και κρατική εξουσία
Ομιλητής: Παναγιώτης Παπαπαναγιώτου
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ.ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Goody’s 8μμ
6 χρόνια αντίστασης στα μνημόνια
Ομιλητής: Νίκος Γεωργίου

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου
59, 8μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ:
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

– καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 στέκι (Ρήγα Φερραίου)
5μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΠΕΜΠΤΗ 28/4 στέκι (Ρήγα Φερραίου)
5μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Quiz 7μμ
Η αποσύνθεση
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Γιάννης Μανωλάτος
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Υγεινό με νου 7μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Κώστας Τόδουλος
ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Munchies 7μμ
Φασιστικές δολοφονίες
και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Σερπάνου
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 στέκι (Ρήγα Φερραίου) 5μμ
Ανοιχτά σύνορα

ΜΕΣΟΓΕΙΑ

ΣOΣIAΛIΣMO
μέσα από την ανεξάρτητη
δράση της εργατικής τάξης
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο
μέσα στον καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία
απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί μόνο
όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού
πλούτου και προγραμματίσουν την παραγω γή και τη δια νο μή σύμ φω να με τις
ανθρώπινες ανάγκες.

EΠANAΣTAΣH και όχι ρεφορμισμό
O καπιταλισμός δεν παίρνει διορθώσεις.
Πρέπει να ανατραπεί με την εργατική δρά ση. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτικός δρό μος προς μια τέτοια αλλαγή. Tο κοινοβού λιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύ νη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για
να προστατεύει τα συμφέροντα της άρ χουσας τάξης. H εργατική τάξη θα χρεια στεί το δικό της κράτος, στηριγμένο στην
άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους χώρους δουλειάς και
στην εργατική πολιτοφυλακή.

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/4 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Νίκος Αναστασίου
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
MΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση
εμπόδιο για το σοσιαλισμό;
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4 πλατεία Μερκούρη 6.30μμ
ΕΚΔΗΛΩΣΗ: η πάλη ενάντια στο σεξισμό και την καταπίεση
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 στέκι Ρήξης και
Ανατροπής 7μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Ιρλανδία 1916
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Παναγιώτης Πόλκας

Στις σχολές
ΠΑΝΤΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4, αίθ. Β2
(2ος ορ., νέο κτίριο) 3.30μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλητές: Κώστας Πίττας, Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο, Τρύφωνας Κωστόπουλος,
Παν/κος κοινωνιολογίας στο Πάντειο
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4, 6ος ορ., 12μ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου, LGBTQI,
ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ (ΝΟΤΙΟ)

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 αιθ. 11 (5ος ορ.) 3μμ
Η οικονομική κρίση επιδεινώνεται…
Μπορεί ο μαρξισμός
να δώσει απάντηση;
Ομιλητής: Νίκος Στραβελάκης,
οικονομολόγος ΕΚΠΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ ρεφορμιστικό κόμμα;
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου
ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Τσίου 8μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 καφέ Κύτταρο 8μμ
Η ισλαμοφοβία και πώς παλεύεται
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος
ΠΑΤΡΑ

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Φασιστικές δολοφονίες
και κρατική εξουσία

ΔIEΘNIΣMO
όχι "σοσιαλισμό σε μια χώρα" ή
"σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική
επανάσταση όπως ο Oκτώβρης του 1917
δεν μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα
καθεστώτα της EΣΣΔ μετά την επικράτηση
του σταλινισμού, της Kίνας και των άλλων
ανατολικών χωρών ήταν κρατικοί καπιταλι σμοί.
Γι’ αυτό παλεύουμε για τη διεθνιστική ενότη τα των εργατών σε όλον τον κόσμο χωρίς

ΝΟΜΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΟ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Στέκι πολιτιστικών ομάδων Πανεπιστημίου Κρήτης 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ
ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ

Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΠΕΜΠΤΗ 14/4 Ροτόντα 3μμ
Ενάντια σε μνημόνια και νεοναζί
– δυναμώνουμε την
αντικαπιταλιστική αριστερά
Ομιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΑΘΕ (ΠΑΤΡΑ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/2 ΑΘΕ 2
(πίσω από το επίκεντρο) 2μμ
Ρατσισμός και ισλαμοφοβία
Ομιλητές: Νεκτάριος Χαϊντάρ,
Δημήτρης Σιμήνης
ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 ΑΘΕ 2
(πίσω από το επίκεντρο) 2μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ:
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένα Κατσιγιάννη

διακρίσεις εθνικότητας γλώσσας, θρησκείας,
φύλου, φυλής ή σεξουαλικής προτίμησης.
Yποστηρίζουμε όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπερια λι στι κή κατα πί ε ση. H δύνα μη που θα
τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι
η ενότητα της εργατικής τάξης σε διεθνή
κλίμακα από τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και
από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντι πα λεύ ου με κά θε μορ φή σοβι νι σμού,
ρατσι σμού ή σεξι στι κών δια κρί σε ων που
απειλεί να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πολεμοκαπηλεία της “δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και

Εξορμήσεις με
την εργατικη

αλληλεγγυη
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/4
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.30πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/4
ΚΟΥΚΑΚΙ Μετρό Φιξ 6.30μμ
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλατεία Ανω Λιοσίων 7μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού κ Τόπαλη 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/4
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πλατεία Σουρμενών 12μ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 5μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11πμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ Σκλαβενίτης 12μ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 12μ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 11.30πμ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 11.30πμ
N. IΩΝΙΑ πεζ. Μικράς Ασίας 12μ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεϊκου κ Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου (Σκλαβενίτης) 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
XAΡΙΛΑΟΥ πλατεία Οσίας Ξένης 11πμ

στα μέτρα αστυνόμευσης των μεταναστών.

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει
τον εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα από τη δική της δράση. Για να
κερδηθούν όλα τα κομμάτια της τάξης σε
αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργα νωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά τμήματα σε ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να
πείθει τους εργάτες για την επαναστατική
προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς
αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ' όπου και
αν προέρχεται.

σελ. 20 εργατικη αλληλεγγυη
Νο 1219, 13 Απρίλη 2016

Πολιτισμός

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Ludlow
Οι Έλληνες στους
πολέμους του άνθρακα

Α

πό τους δημιουργούς των ταινιών «Ταξησυνειδησία» και
«Παλληκάρι» έρχεται ένα ντοκιμαντέρ -φόρος τιμής στους
εργάτες που αγωνίστηκαν στη μεγάλη απεργία του 191314 στο Κολοράντο, που κορυφώθηκε με τη σφαγή στο Ludlow.
Με πλούσιο αρχειακό υλικό, το ντοκιμαντέρ περιγράφει τον
ερχομό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων μεταναστών στις ΗΠΑ
στο διάστημα 1900 – 1920. Η δυτική πολιτεία του Κολοράντο
ήταν διάσημη για τα πλούσια ανθρακωρυχεία που τροφοδοτούσαν τους ατμοκίνητους σιδηρόδρομους. Το «μεγάλο έργο» της
εποχής ήταν η σιδηροδρομική σύνδεση του Ντένβερ με το Μεξικό και οραματιστής του ο μεγαλοϊδιοκτήτης της περιοχής Τζον Τ.
Ροκφέλλερ. Για να το πετύχει χρειαζόταν φθηνό εργατικό δυναμικό που αντλούσε από τους μετανάστες. Όταν οι Βορειοευρωπαίοι ανθρακωρύχοι κατέβηκαν σε απεργία το 1903, ο Ροκφέλλερ τους αντικατάστησε με τους λιγότερο έμπειρους Νοτιοευρωπαίους, τους οποίους αντιμετώπιζε σαν κοινούς εγκληματίες.
Οι μαρτυρίες της εποχής αναφέρουν τις άθλιες συνθήκες στα
παραπήγματα που παραχωρούσαν οι εταιρίες για διαμονή, όπου
οι Έλληνες θεωρούνταν ο πάτος των μεταναστών και έμεναν μαζί
με Ιάπωνες. Η πληρωμή δεν γινόταν σε δολλάρια αλλά σε
«σκριπ», ένα ιδιότυπο χαρτονόμισμα με το οποίο μπορούσε κανείς να ψωνίσει μόνο στα καταστήματα της αλυσίδας Ροκφέλλερ
και έτσι οι εργάτες ήταν μόνιμα χρεωμένοι στην εταιρία. Η Ελληνίδα δημοσιογράφος Μαρία Σαραντοπούλου – Οικονομίδου, που
επισκέφτηκε τα ορυχεία το 1916 μίλησε για «κατοίκους του Άδη».
Όταν το μετριοπαθές συνδικάτο UMWA αρχίζει να δρα στην
περιοχή με δίγλωσσους συνδικαλιστές (όπως ο Λούης Τίκας),
ώστε να μπορούν να στρατολογούν από διαφορετικές εθνότητες εργατών, οι εταιρίες πήραν τα μέτρα τους. Έλεγχαν
ασφυκτικά τα δικαστήρια και την πολιτοφυλακή που πλήρωναν
οι ίδιοι λόγω αδυναμίας της πολιτείας. Για ενίσχυση μίσθωναν
συμμορίες από κάθε λογής εγκληματίες της περιοχής.

H μεγάλη απεργία
Στις 23.9.1913 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία των ανθρακωρύχων. Καθώς ήταν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τα σπίτια
της εταιρίας, έστησαν εννιά καταυλισμούς δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ήταν απόλυτα οργανωμένοι σαν μικρές πόλεις, με ενδιάμεσους δρόμους και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς εθνικούς-φυλετικούς διαχωρισμούς, με τις γυναίκες σε σημαντικό οργανωτικό – συντονιστικό ρόλο, με περιφρούρηση
στα βαγόνια που έφερναν τους απεργοσπάστες.
Ήταν μια συγκλονιστική μάχη που κράτησε μέχρι τον Απρίλη
του 1914, όταν με αφορμή την εκτέλεση ενός τραμπούκου της
εταιρίας, οι πληρωμένοι πολιτοφύλακες έπνιξαν την εξέγερση
στο αίμα πολυβολώντας τα πλήθη από τη δεξαμενή ύδρευσης
και βάζοντας φωτιά σε όλους τους καταυλισμούς, με αποτέλεσμα τον θάνατο πολλών άμαχων από ασφυξία. Ο ανταρτοπόλεμος συνεχίστηκε για μέρες στη γειτονική πόλη του Τρίνιταντ,
όπου κατέφυγαν οι εργάτες. Εφοδιασμένοι με 20.000 καραμπίνες που τους έστειλε το συνδικάτο, ξεκίνησαν ένα αντάρτικο
που κράτησε μέχρι την επέμβαση του ομοσπονδιακού στρατού
και τη χορήγηση γενικής αμνηστίας. Οι εργάτες έχασαν τη μάχη, αλλά κέρδισαν την αξιοπρέπειά τους και το 1935 κατάκτησαν την αναγνώριση του δικαιώματος στην απεργία.
Συνομιλώντας με τους δημιουργούς, Φρόσω Τσούκα και Λεωνίδα Βαρδαρό, πληροφορηθήκαμε ότι η ιδέα για το ντοκιμαντέρ ξεκίνησε στην 100η επέτειο από την σφαγή του Ludlow, όταν στη
διάρκεια μιας επίσκεψης μνήμης αποφάσισαν να μείνουν στο Κολοράντο και να συγκεντρώσουν στοιχεία για το εργατικό κίνημα
της περιόδου, πράγμα που τελικά κατάφεραν. Πιστεύουν ότι το
ντοκιμαντέρ απευθύνεται όχι μόνο στο Ελληνικό ακροατήριο αλλά
και στη νέα γενιά των Αμερικανών που διψά να μάθει για τους ταξικούς αγώνες και την άγνωστη ιστορία του κινήματος στις ΗΠΑ.

Δήμητρα Κυρίλλου

Εκλογές στο ΣΕΗ
Εκλογές έχει προγραμματίσει το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών για τις 25
Απρίλη, με τελευταία εκλογοαπολογιστική συνέλευση στις 18/4 στο Θέατρο
Χατζηχρήστου - “Ορφέας” (Ιπποκράτους και Πανεπιστημίου). Το Σ.Ε.Η.
ιδρύθηκε το 1917 και αποτελεί τον
κοινό συνδικαλιστικό φορέα ηθοποιών
του Θεάτρου, του Κινηματογράφου
και της Τηλεόρασης. Η Ανατρεπτική
Συσπείρωση Ηθοποιών (ΑΣΗ) κατεβαίνει για δεύτερη φορά στις εκλογές
του ΣΕΗ με μεγαλύτερες εμπειρίες και
με δυνατότερο σχήμα.
Η Ε.Α. βρέθηκε με τους ηθοποιούς
Αλέξανδρο Μαρτζούκο, Κώστα Καπετάνιο, Μαρία Δρακοπούλου, Πάνο
Κορδαλή και Δώρη Σταθοπούλου που
στηρίζουν την ΑΣΗ και συνομίλησε τόσο για τα αιτήματα του κλάδου αλλά
και γενικότερα για τα ζητήματα της
τέχνης και του πολιτισμού.
Αλέξανδρος: Σαν παράταξη τα τελευταία
δυο χρόνια, παρά τις μικρές μας δυνάμεις, παίξαμε σημαντικό ρόλο και κερδίσαμε μικρά αλλά ουσιαστικά πράγματα.
Ήταν η σύγκρουση για το ποιος μπορεί
να είναι μέλος του σωματείου, που επιμείναμε πως με 50 μεροκάματα το σωματείο πρέπει να ανοίγει την πόρτα του
σε έναν ηθοποιό και να τον καλύπτει
συνδικαλιστικά. Ήμασταν η μοναδική
παράταξη που κατέβηκε σε όλες τις
απεργίες με το πανό μας. Ωστόσο το
πανό μας, “Τα μνημόνια Σκοτώνουν την
Τέχνη”, ήταν ένα πανό που κατέβηκε και
σε μια σειρά από πολιτικές μάχες. Βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή ενάντια
στους φασίστες, ενάντια στο ρατσισμό
αλλά και στην λογοκρισία όπως στη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στο κατέβασμα της “Ισορροπίας του Νας” από την
διοίκηση του Εθνικού Θεάτρου λίγους
μήνες πριν.
Μαρία: Ο κλάδος είναι σκληρά χτυπημένος από την ανεργία, την απληρωσιά τις
εξοντωτικές συνθήκες εργασίας. Ένα
έργο θέλει μήνες προετοιμασίας για να
φτάσει να παίζεται για 10 ή ακόμα λιγότερες παραστάσεις. Αν οι πρόβες δεν
πληρώνονται, όπως πλέον συμβαίνει κατά κόρον, και οι παραστάσεις είναι 5 με
10, πώς θα ζήσει ένας ηθοποιός;
Κώστας: Πρέπει να επιμείνουμε πως η τήρηση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) είναι υποχρεωτική. Αυτό σημαίνει πως πληρώνονται και οι πρόβες,
ακόμα και αν αποδεχτούμε πως πληρώνονται λιγότερο από την παράσταση.
Πρέπει επίσης να μιλήσουμε για τα δικαιώματα των άνεργων ηθοποιών. Πώς
είναι δυνατόν οι ίδιοι άνθρωποι να βρίσκονται μονίμως στα κρατικά θέατρα;
Θέλουμε νέες θέσεις εργασίας στα μεγάλα κρατικά θέατρα και τα ΔΗΠΕΘΕ.

Δώρη: Πρέπει το Σωματείο να βρίσκεται
στο πλευρό των ηθοποιών που προσπαθούν να πληρωθούν τα απλήρωτα μεροκάματα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται μια παράσταση που ο αιθουσάρχης,
ο παραγωγός ή ο σκηνοθέτης χρωστάει
χιλιάδες ευρώ. Διεκδικούμε πως το σωματείο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και θα συγκρούεται, θα κατεβάζει
παραστάσεις που έχουν απλήρωτα δεδουλευμένα.
Μαρία: Τεράστιο ζήτημα είναι το συνταξιοδοτικό των ηθοποιών. Σήμερα έτσι
όπως είναι τα πράγματα δεν υπάρχει
περίπτωση να πάρεις σύνταξη. Ειδικά
με το νέο ασφαλιστικό καταδικάζουν
τους ηθοποιούς στο να μην πάρουν
σύνταξη ποτέ ή να πάρουν ψίχουλα.
Κώστας: Υπάρχουν δεκάδες κλειστές αίθουσες. Το Σωματείο πρέπει να μπει
μπροστά να διεκδικήσει αίθουσες για
τις μικρές ομάδες και τους άνεργους
ηθοποιούς.
Αλέξανδρος: Πρέπει στο σωματείο να
επανέλθουν οι αγώνες. Οι έννοιες της
απεργίας, της κατάληψης, του αγώνα
απέναντι στην ασυδοσία των αφεντικών.
Σαν σωματείο πρέπει να καταλάβουμε
τα κλειστά θέατρα και να τα δώσουμε
στους άνεργους συναδέλφους να τα
χρησιμοποιούν χωρίς τους εκβιασμούς
των αιθουσαρχών.
Μαρία: Χρειάζεται να ξανανοίξει η δημόσια Θεατρική Βιβλιοθήκη. Ήταν στο
μουσείο Θεάτρου, δίπλα στην Ακαδημία
και την έκλεισαν. Σήμερα για να βρεις
και να διαβάσεις παραστάσεις πρέπει
να γίνεις υποχείριο των εκδοτικών οίκων
και των εταιριών.

μπορεί να επιτρέπει στους πωλητές
ονείρων να βγάζουν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράζοντας πτυχία χωρίς κανένα αντίκρυσμα. Να επανέλθει η δραματική σχολή του σωματείου.
Μαρία: Σήμερα στην ουσία έχουν καταργηθεί οι κρατικές επιδοτήσεις. Είναι ένα
τεράστιο ζήτημα. Το χώρο πλέον τον
λυμαίνονται οι ιδιώτες.
Κώστας: Οι κάθε λογής πλούσιοι, καναλάρχες, βιομήχανοι, εφοπλιστές, έχουν
εισβάλει στο θέατρο, έχουν φτιάξει
όλων των ειδών τα μέγαρα και κάνουν
κουμάντο στην παραγωγή ανάλογα με
τα συμφέροντά τους. Το χειρότερο, το
είδαμε και αυτές τις μέρες, είναι ότι εισβάλουν στα Φεστιβάλ και στο όνομα
ενός δημόσιου φορέα κάνουν ιδιωτικές
δουλειές. Αν ο Λάτσης, ο Βαρδινογιάννης θέλουν να κάνουν παραγωγές, ας
κάνουν, αλλά δεν μπορεί να καταλαμβάνουν το Φεστιβάλ Αθηνών, ή το Εθνικό
και με το δημόσιο πρεστίζ να κάνουν τα
παιχνίδια τους. Από την μεριά μας πρέπει συνεχώς να τους ξεμπροστιάζουμε.
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε να συνεχίζουν να ξεπλένουν χρήμα στο όνομα
του πολιτισμού.
Αλέξανδρος: Ζούμε μέσα στον Καπιταλισμό, σε μια παράλογη κοινωνία της
υπερπαραγωγής αλλά και της φτώχειας. Ξεκινήσαμε αυτή την παράταξη πριν
δυο χρόνια γνωρίζοντας πως η σύγκρουση με το κεφάλαιο μπορεί να δοθεί
με όρους αγώνα και ανατροπής. Αυτή
τη μάχη συνεχίζουμε και ανοίγουμε και
όλα τα ζητήματα, για το ρόλο της τέχνης και του καλλιτέχνη. Για το ποια είναι η εργασιακή του κατάσταση αλλά
και η κοινωνική του παρουσία, μαζί με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους για να
διεκδικήσουμε μια κοινωνία χωρίς μνημόνια, χωρίς φτώχεια, χωρίς πόλεμο και
ρατσισμό.

Ανατρεπτική
Συσπείρωση
Ηθοποιών

Πάνος: Υπάρχουν τρομερά ζητήματα με
τις ιδιωτικές σχολές που λυμαίνονται το
χώρο της θεατρικής παιδείας. Πλέον μιλάμε για κυκλώματα που μοιράζουν
χαρτιά ανάλογα με το ποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώνει.

Αλέξανδρος: Πρέπει το ΣΕΗ να μπει
μπροστά και να διεκδικήσει δημόσιες
σχολές και Ακαδημία θεάτρου. Το συνδικαλιστικό όργανο των ηθοποιών δεν

Η Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών καλεί σύσκεψη το
Σάββατο 16/4 στις 2μμ στο
Θέατρο Σταθμός στο
Μεταξουργείο.

Ανατρεπτική Συσπείρωση
Ηθοποιών
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100 χρόνια από την “Εξέγερση του Πάσχα

T

α 100 χρόνια συμπληρώνονται αυτές τις μέρες από την “Εξέγερση
του Πάσχα” στην Ιρλανδία τον
Απρίλη του 1916. Ήταν Δευτέρα του Πάσχα όταν 1600 επαναστάτες κατέλαβαν
το κέντρο του Δουβλίνου ανακηρύσσοντας την ανεξαρτησία της Ιρλανδίας που
ως εκείνη τη στιγμή ήταν στην ουσία άλλη μια αποικία της Μεγάλης Βρετανίας.
Ο βρετανικός στρατός κατέστειλε βάναυσα την εξέγερση με πάνω από 3.500
συλληφθέντες και δεκάδες εκτελέσεις
των ηγετών της όπως του σοσιαλιστή
επαναστάτη Τζέιμς Κόννολι που καταδικάστηκε σε θάνατο με συνοπτικές διαδικασίες από το στρατοδικείο και εκτελέστηκε στις 12 Μάη του 1916.
Ο βρετανικός στρατός νίκησε του Ιρλανδούς επαναστάτες. Ωστόσο παρά
την υπεροπλία τους, οι Βρετανοί χρειάστηκαν μια ολόκληρη εβδομάδα για να
ανακαταλάβουν το κέντρο του Δουβλίνου. Το 1919 ξέσπασε ο “Πόλεμος για
την ανεξαρτησία” που ανάγκασε τελικά
την Βρετανία να αποσυρθεί από τις 26
καθολικές πολιτείες του νότου και τελικά
τον Δεκέμβρη του 1922 να αναγνωρίσει
το Κράτος της Ελεύθερης Ιρλανδίας.

Αποικιοκρατία
Κομμάτια της αριστεράς της εποχής
χαρακτήρισαν την εξέγερση “αντιδραστικό πραξικόπημα”, όμως κανείς δεν
πρέπει να ξεχνάει πως ήταν πρώτα και
κύρια μια εξέγερση ενάντια στην αποικιοκρατία και τον ιμπεριαλισμό.
Όπως απάντησε ο Λένιν: “Όποιος περιμένει μια ξεκάθαρη σοσιαλιστική επανάσταση δεν πρόκειται να τη ζήσει ποτέ. Το να φαντάζεται κανείς πως η κοινωνική επανάσταση είναι εφικτή χωρίς
εξεγέρσεις των μικρών λαών στις αποικίες, χωρίς επαναστατικά ξεσπάσματα
κομματιών των μικροαστών, με όλες
τους τις προκαταλήψεις, χωρίς την κινητοποίηση των μη συνειδητών προλεταριακών ή μισο-προλεταριακών μαζών
ενάντια στην καταπίεση των γαιοκτημόνων, της εκκλησίας, της μοναρχίας,
ενάντια στην εθνική καταπίεση -το να
φαντάζεται κανείς όλα αυτά ισοδυναμεί
με το να αρνείται την επανάσταση”.
Τον Απρίλη του 1916 όταν οι επαναστάτες στο Δουβλίνο ύψωναν τη σημαία
της ανεξαρτησίας, η Ευρώπη βρισκόταν
στο μέσο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.
Η Ιρλανδική έκρηξη θα ήταν το προοίμιο
των τεράστιων κοινωνικών εκρήξεων
που θα ακολουθούσαν στη Ρωσία τον
Φλεβάρη και τον Οκτώβρη του 1917,
στην Γερμανία τον Οκτώβρη του 1918
και ξανά μετά το 1919 στην Γερμανία
και στην Ιταλία.
Η εξέγερση του Πάσχα άνοιξε την
εποχή των επαναστάσεων που έσπειρε
τον πανικό στις άρχουσες τάξεις της
Ευρώπης και γέμισε ελπίδα τους φτωχούς και τους καταπιεσμένους σε όλον
τον πλανήτη.

O Mπρένταν Μπήαν και...

Υ

πήρξε μία σπουδαία προσωποποίηση της
αγωνιστικότητας του λαού του αλλά και
ένας από τους σημαντικότερους ποιητές,
μυθιστοριογράφους, θεατρικούς συγγραφείς
και διηγηματογράφους που «γέννησε» το «πράσινο νησί» του Αγίου Πατρικίου.
Ο Μπρένταν Μπήαν (Brendan Behan, 9 Φεβρουαρίου 1923 - 20 Μαρτίου 1964) δεν ήταν
απλά ένας εξαιρετικός Ιρλανδός λογοτέχνης
που έγραψε τόσο στα αγγλικά (τη μητρική του
γλώσσα) όσο στη συνέχεια και σ’ εκείνη της
πατρίδας του (gaelic), την οποία στη διάρκεια
της σύντομης αλλά εξαιρετικά γεμάτης αγώνες
και πολιτισμό ζωής του φρόντισε να μάθει.
Γιος του Στίβεν (μπογιατζή, που είχε ενεργό
συμμετοχή στον αγώνα απελευθέρωσης της
πατρίδας του από τον βρετανικό ζυγό) και της
Καθλίν Μπήαν (επίσης σ’ όλη της τη ζωή εξαιρετικά δραστήριας πολιτικά γυναίκας, προσωπικής φίλης του δολοφονημένου ήρωα της ιρλανδικής επανάστασης Μάικλ Κόλινς), γαλουχήθηκε μέσα σε ένα δημοκρατικό, επαναστατικό και
έντονα μαχητικό οικογενειακό περιβάλλον. Μάλιστα ήδη από τα 14 του χρόνια μπήκε ενεργά
στον επαναστατικό δρόμο ως εθελοντής στο
Fianna Eireann, το νεολαιίστικο κομμάτι του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρατού (IRA) πριν ενταχθεί στον τελευταίο δύο χρόνια αργότερα.
Λίγο καιρό μετά και αφού είχε ήδη εκπαιδευτεί στη χρήση εκρηκτικών συνελήφθη κατά την
άφιξη του στην Αγγλία σε μία αποστολή με στόχο να ανατινάξει τους κάβους στο λιμάνι του Λίβερπουλ. Καταδικάστηκε (Φεβρουάριος 1940)
σε τριετή εγκλεισμό σε αναμορφωτήριο και εξέτισε τα 2/3 της ποινής σε ανάλογο ίδρυμα του
Σάφολκ. Το 1942 αφού είχε επιστρέψει στην πατρίδα του κρίθηκε ένοχος για φονική επίθεση
εναντίον δύο αστυνομικών και αυτή τη φορά η
ποινή που κλήθηκε να εκτίσει ήταν 14 χρόνια σε
φυλακή. Έμεινε φυλακισμένος μέχρι το 1946
όταν και απελευθερώθηκε στο πλαίσιο γενικής
αμνηστίας. Είχε ξεκινήσει τότε η αρχή του τέλους των ανάλογων δραστηριοτήτων και εμπει-

Mπρένταν Μπήαν

ριών του με εξαίρεση μία μικρής διάρκειας ποινή για συνέργεια σε απόπειρα να αποδράσει
από τη φυλακή σύντροφός του στον IRA.

Παράνομη δράση
Στις αυτοβιογραφικές του νουβέλες «Στο σωφρονιστήριο» (1958) και «Εξομολόγηση ενός
Ιρλανδού επαναστάτη» που δημοσιεύτηκαν ένα
χρόνο μετά το θάνατό του, περιέγραψε τη συμμετοχή του στην παράνομη δράση των Ιρλανδών επαναστατών στη δεκαετία του 1930 και
την έντονη σκληρότητα των αγγλικών στρατευμάτων απέναντι στο λαό του. Στα έργα του
«φωτογραφίζει» επίσης με αφοπλιστικό ρεαλισμό τη ζωή στις αγγλικές φυλακές. Τα θεατρικά του «Ο μελλοθάνατος» (1956) και «Ένας
όμηρος» (1958) στρέφονταν κατά της βίας αλλά και της αναισθησίας και της σκληρότητας
που χαρακτηρίζουν τον αστικό κόσμο.
Μάλιστα, ήδη στα 13 του χρόνια έγραψε για
τον πρόωρα χαμένο Κόλινς το περίφημο του ποίημα «The Laughing Boy» που αρκετά χρόνια αργότερα έγινε ένας από τους ύμνους της εργατιάς και της αριστεράς στην χώρα μας μέσα από

...το “Γελαστό Παιδί”
“Σκοτώσαν οι φασίστες το γελαστό παιδί”, έγραφε το πανό του συλλόγου δασκάλων Κερατσινίου πάνω από το σημείο που ο Ρουπακιάς κατ'
εντολή της ηγεσίας της ΧΑ σκότωσε τον Παύλο Φύσσα.
Λίγοι γνωρίζουν ωστόσο πως ο συγκεκριμένος στίχος έρχεται κατ' ευθείαν από εκείνη την ταραγμένη περίοδο της Ιρλανδικής εξέγερσης, του Ιρλανδικού Πολέμου της ανεξαρτησίας και αργότερα του Ιρλανδικού Εμφύλιου.
Το Γελαστό Παιδί είναι ο Μάικλ Κόλινς. Στην Ιρλανδική Εξέγερση του
Πάσχα (1916), βρέθηκε στο αρχηγείο των επαναστατών στο Κεντρικό Ταχυδρομικό Γραφείο του Δουβλίνου (G.P.O.) με το όπλο στο χέρι δίπλα
στους αρχηγούς της εξέγερσης Patrick Pearse και James Connolly.
Όταν η εξέγερση συντρίφτηκε από τον Αγγλικό στρατό, ο Κόλινς συνελήφθη, αλλά γλύτωσε τη θανατική ποινή. Στο κενό που προέκυψε μετά
την καταδίκη και εκτέλεση των 15 ηγετών του «Πάσχα», ο εξαιρετικός
οργανωτής Κόλινς αναδύθηκε σε ηγετική μορφή.
Τον Ιανουάριο του 1919, ξέσπασε ο Ιρλανδικός Πόλεμος της Ανεξαρτησίας κατά τον οποίο ο Κόλινς ανέλαβε υψηλά στρατιωτικά και πολιτικά αξιώματα: Προϊστάμενος Αντικατασκοπείας του Ιρλανδικού Δημοκρατικού Στρα-

Μάικλ Κόλινς

τις νότες του Μίκη Θεοδωράκη. Τον Οκτώβριο
του 1961 έφτανε στα χέρια του κορυφαίου Έλληνα συνθέτη, που τότε βρισκόταν στο Παρίσι,
το εμπνευσμένο από τον απελευθερωτικό αγώνα
του ιρλανδικού λαού θεατρικό έργο του Μπήαν
«Ένας όμηρος». Περιείχε και μια σειρά ποιημάτων σε μετάφραση του σημαντικού λογοτέχνη
και μαχητή της Εθνικής Αντίστασης Βασίλη Ρώτα
και της Βούλας Δαμιανάκου. Έργο και ποιήματα
άρεσαν στον Θεοδωράκη, που προχώρησε αμέσως στη μελοποίησή τους με πρώτο εξ αυτών το
«Γελαστό Παιδί» (1963 με ερμηνεύτρια την Ντόρα Γιαννακοπούλου) και τα υπόλοιπα είναι μουσική και όχι μόνον ιστορία για την χώρα μας.
Κατέχει πανάξια μία ξεχωριστή θέση μεταξύ
εκείνων που στα έργα τους κατέγραφαν και χαρακτήριζαν τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις
στην Ιρλανδία. Άτομο γεμάτο ένταση και ορμή ,
με ασυμβίβαστη ιδιοσυγκρασία και σχεδόν μόνιμη στενόχωρη έκφραση στο πρόσωπο και ένα
μπουκάλι στο χέρι λύγισε από τις συνέπειες αυτού του πάθους του σε ηλικία μόλις 41 ετών.

Γιάννης Καπαγερίδης

τού - IRA, Πρόεδρος της Προσωρινής Κυβέρνησης, μέλος της Ιρλανδικής
Αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις της Αγγλο-Ιρλανδικής Συνθήκης Ειρήνης, και μετά από αυτήν Διοικητής του Εθνικού Ιρλανδικού Στρατού
Μετά την Συνθήκη Ειρήνης που προέβλεπε μερική ανεξαρτησία, οι Ιρλανδοί διασπάσθηκαν σε υποστηρικτές και αρνητές της Συνθήκης. Ακολούθησε ένας εξαιρετικά σκληρός εμφύλιος. Ο Κόλινς δολοφονήθηκε
έξω απο το Κόρκ, «ένα πρωΐ στις 22 του Αυγούστου», 1922, από ενέδρα
των απορριπτικών της συνθήκης.
Στην Ελλάδα το «Γελαστό Παιδί» συνδέθηκε με τη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη από τους παρακρατικούς το 1963 - πολύ περισσότερο όταν ο Κώστας Γαβράς το χρησιμοποίησε ως βασικό μουσικό μοτίβο
στην ταινία του «Ζ», ενώ στο ίδιο τραγούδι, με τη φωνή της Φαραντούρη, ο
στίχος «σκοτώσαν οι δικοί μας το γελαστό παιδί» έγινε «σκοτώσαν οι φασίστες το γελαστό παιδί». Φαραντούρη και Γιαννακοπούλου το περιελάμβαναν
στις συναυλίες που έδιναν στη διάρκεια της δικτατορίας στο εξωτερικό.
Ο Μίκης Θεοδωράκης μιλώντας για τον «Ομηρο» (στο βιβλίο του «Το
χρέος»), το χαρακτηρίζει ως «αριστούργημα της Ιρλανδικής θεατρικής
τέχνης», «υπόδειγμα σύγχρονου δραματικού έργου» και «τέλειο υπόδειγμα για τη σύγχρονη λαϊκή τραγωδία».
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Διεθνή

PANAMA PAPERS Τα βρόμικα κόλπα των καπιταλιστών

Ό

λοι αυτοί που μιλάνε για
τις αναγκαίες θυσίες, για
τις δημόσιες δαπάνες που
πρέπει να περικοπούν, για τους μισθούς που πρέπει να πέσουν κι άλλο για να γίνει “ανταγωνιστική” η
οικονομία, συναντήθηκαν στις λίστες των Panama Papers που ήρθαν στο φως την περασμένη βδομάδα.
Στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους με 28 χιλιάδες πληθυσμό, το
παναμέζικο γραφείο Μοσάκ Φονσέκα, είχε ανοίξει 100 χιλιάδες επιχειρήσεις. Άλλες εκατό χιλιάδες σε
αντίστοιχα εξωτικά μέρη ανά τον
κόσμο που λειτουργούν ως φορολογικοί παράδεισοι. Έχεις κονομήσει μερικά εκατομμύρια δολάρια
από λαθρεμπόριο, κομπίνες, μίζες ή
από τις “νόμιμες επενδύσεις” σου
και απλώς θέλεις να γλιτώσεις τους
φόρους; Η Μοσάκ Φονσέκα σου
ανοίγει μια “επιχείρηση” με το κε-

φάλαιό σου. Η επιχείρηση αυτή θα
“επενδύει”. Οχι, δεν θα ανοίξει κανένα εργοστάσιο, ούτε θα προσλάβει προσωπικό, απλώς θα αγοράζει
ακίνητα στο Λονδίνο όταν οι τιμές
ανεβαίνουν, θα τα πουλάει για να
αγοράζει πετρέλαιο όταν πέσει στα
20 δολάρια και στο μεταξύ θα παίζει με νομίσματα και ομόλογα.
Κάθε φορά που μιλάνε για τις
“αγορές” που επιβραβεύουν κυβερνήσεις ή “ανησυχούν” και ανεβάζουν τα σπρεντ ή κατεβάζουν τα
χρηματιστήρια, ας έχουμε στο μυαλό μας ότι πίσω από τα “αόρατα χέρια” αυτών των αγορών βρίσκονται
τα βρόμικα χέρια τύπων που ξεκινάνε από το Λαναρά και τον Παπασταύρου (φιλο του Σαμαρά και του
Μητσοτάκη), περνάνε από τις βασιλικές οικογένειες του Κόλπου και
τους σφαγείς της αραβικής άνοιξης, για να φτάσουν ως τους ολιγάρχες του Πούτιν και της κινέζικης

Ο

Ισλανδός πρωθυπουργός παραιτήθηκε, πέφτοντας πρώτο θύμα των αποκαλύψεων των “Panama Papers” και η
Ισλανδία θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές
μέχρι το φθινόπωρο. Ο κόσμος βγήκε κατά
χιλιάδες στους δρόμους, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Κούνλοουχσον πριν από μερικά χρόνια μεταβίβασε το 50% μιας οφσόρ στη σύζυγό του, η οποία κατείχε το υπόλοιπο 50%. Είχαν στήσει την εταιρεία για να ασφαλίσουν τα
λεφτά τους στον φορολογικό παράδεισο. Τη
στιγμή της μεταπώλησης η αξία της εταιρείας ήταν γύρω στα εφτά εκατομμύρια ευρώ.
Η Ισλανδία σπάει το μύθο που θέλει τις χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά να στρέφονται
υποχρεωτικά σε νεοφασίστες ή ακροδεξιούς
λαϊκιστές. Το πολιτικό φαινόμενο που συγκλονίζει την Ισλανδία αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο η παραίτηση του πρωθυπουργού,
όσο το 40% που χτυπάνε στις δημοσκοπήσεις οι “Πειρατές”, οι οποίοι από κόμμα του
“περιθωρίου” φαίνεται να βρίσκονται πρό
των πυλών σχηματισμού κυβέρνησης. Με
προτάσεις από αμεσοδημοκρατική οργάνωση των κρατικών θεσμών, μέχρι και αποποινικοποίηση των ναρκωτικών, έγιναν το όχημα
με το οποίο εκφράστηκε ο ριζοσπαστισμός
που έφερε η κρίση.
Η φούσκα έσκασε το 2008 και αποκαλύφθηκε ότι οι ισλανδικές τράπεζες, με έδρα
μια χώρα μόλις 300 χιλιάδων κατοίκων είχαν
ενεργητικό έντεκα φορές όσο ολόκληρη η οικονομία της Ισλανδίας. Ήταν αδύνατον να
διασωθεί το τραπεζικό σύστημα, όταν το κόστος του χρήματος τινάχτηκε ξαφνικά εκείνους τους μήνες. Το χρηματιστήριο έπεσε
97%, το νόμισμα κατέρρευσε, πολλές επιχειρήσεις έκλεισαν. Οι διαδηλώσεις ενάντια
στους τραπεζίτες και τους πολιτικούς που
τους είχαν στηρίξει ήταν σχεδόν καθολικές.
Το τραπεζικό σύστημα κρατικοποιήθηκε (για
να σωθεί) και μερικοί από τους τραπεζίτες
μπήκαν φυλακή.

γραφειοκρατίας.
Το κλειδί πίσω από τις οφσόρ
δεν είναι η διαφθορά των πολιτικών, όπου προτιμούν να επικεντρώνουν τα ΜΜΕ. Τα πολιτικά ονόματα μέσα σε 11,5 εκατομμύρια
έγγραφα είναι καμιά εκατονπενηνταριά και φυσικά έχουν ιδιαίτερη
σημασία.

Συσσώρευση πλούτου
Το κλειδί είναι η τεράστια συσσώρευση πλούτου στα χέρια λίγων
τις τελευταίες δεκαετίες, που σε
συνδυασμό με την κρίση σημαίνει
πως οι κάτοχοι αυτών των βουνών
από λεφτά προτιμάνε να τα μετακινούνε από το νησί Τόρτολα στο νησί Νιαουέ, παρά να κάνουν την παραμικρή πραγματική επένδυση.
Μόνο το παράδειγμα της μικρής Ισλανδίας να δούμε, εκεί το 1% των
πιο πλούσιων από 4% του πλούτου
της χώρας το 1995 έφτασε να

ελέγχει το 20% το 2007. Είναι σύμφωνο με τη λογική τους, ότι μπορεί
η ζωή της εργατικής τάξης να γίνεται κόλαση, αλλά στα λεφτά τους
αξίζει ένας φορολογικός παράδεισος.
Παρότι όλα αυτά είναι μια γενική
αλήθεια μέσα στον καπιταλισμό, η
αποκάλυψη έρχεται σε μια στιγμή
που ανακατεύει και παροξύνει την
πολιτική κρίση σχεδόν σε ολόκληρο
τον πλανήτη. Το βάθος της κρίσης
μετατρέπει τέτοιου είδους “ατυχήματα” όπως η διάρρευση μιας λίστας σε πιθανή πηγή ανεξέλεγκτης
αποσταθεροποίησης. Ο Ισλανδός
πρωθυπουργός είναι μόνο ένα παράδειγμα. Ο Κάμερον που ετοιμάζεται για δώσει μάχη στο δημοψήφισμα για να παραμείνει η Βρετανία
στην ΕΕ, παραδέχεται ότι εισέπραξε
τα λεφτά απ’ την οφσόρ του πατέρα
του. Ο Μάκρι της Αργεντινής, πάνω
που ετοιμαζόταν να πάρει την εκδί-

ΙΣΛΑΝΔΙΑ Πολιτική κρίση στον

απόηχο των αποκαλύψεων

Αναταραχή
Στις εκλογές του 2009 καταγράφηκε η πολιτική αναταραχή. Για πρώτη φορά από 1942 το δεξιό “Κόμμα της Ανεξαρτησίας” δεν βγήκε πρώτο. Οι σοσιαλδημοκράτες κέρδισαν τις εκλογές
και μαζί με το “Αριστερό - Πράσινο Κίνημα” που
πετάχτηκε από το 14% στο 21,5% σχημάτισαν
κυβέρνηση. Η αριστερή κυβέρνηση όμως είχε
ως προτεραιότητα να βγάλει τον ισλανδικό καπιταλισμό από τη διάλυση. Οι κρατικοποιημένες
τράπεζες ξαναϊδιωτικοποιήθηκαν γρήγορα για
να περάσουν σε “καθαρά” χέρια. Η υποτίμηση
του νομίσματος και ο πληθωρισμός έριξε τους
πραγματικούς μισθούς και τα νοικοκυριά άρχισαν να βρίσκονται καταχρεωμένα.

Όλο αυτό παρουσιαζόταν ως επιτυχία, μιας
και η οικονομία υποτίθεται ότι ξαναέπαιρνε
μπρος και η ανεργία μειωνόταν. Πολιτικό αποτέλεσμα ήταν στις εκλογές του 2013 να επιστρέψουν τα κόμματα της δεξιάς, οι Σοσιαλδημοκράτες να χαντακωθούν κυριολεκτικά, και
η Αριστερά να γυρίσει στα προ κρίσης ποσοστά της. Εκεί έκαναν για πρώτη φορά την εμφάνισή τους οι Πειρατές με ένα 5%. Όσοι διεθνώς είχαν θαμπωθεί από τις “κεϊνσιανές” πολιτικές της αριστερής κυβέρνησης και τους
φυλακισμένους τραπεζίτες, κατηγορούσαν
τους Ισλανδούς ψηφοφόρους ότι είναι αχάριστοι και ξαναγυρνάνε στα δεξιά.
Το καινούργιο που έφερε η περίοδος μετά

κηση της Δεξιάς για τα σκάνδαλα
του διεφθαρμένου Κιρτσνερισμού,
είδε το ονοματάκι του στη λίστα. Το
ίδιο έπαθαν και οι δεξιοί διώκτες της
Ρουσέφ στη Βραζιλία. Το ίδιο το Κινέζικο Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει
να διαχειριστεί την καταιγίδα, μιας
και εμπλέκονται συγγενείς του προέδρου, και κανείς δεν θέλει ως ηγέτη της νέας εκστρατείας φιλελευθεροποίησης της οικονομίας κάποιον
που έχει καταγεγραμμένα λερωμένη
τη φωλιά του.
Ας μην έχει κανείς ελπίδα ότι οι
αποκαλύψεις θα γίνουν αφορμή για
περισσότερη “διαφάνεια” όπως
ισχυρίζονται ορισμένοι. Το ζήτημα
δεν είναι να μετρήσουμε πόσα κόλπα έχουν οι καπιταλιστές στα χέρια
τους για να μεταφέρουν τα κέρδη
τους από τα βουνά της Ελβετίας
ως τα νησιά του Ειρηνικού. Το ζήτημα θα λυθεί μόνο όταν πάρουμε
στα χέρια μας αυτόν τον πλούτο.

το 2014 δεν ήταν η ανάκαμψη του καπιταλισμού, αλλά η ανάκαμψη των εργατικών αγώνων. Τα συνδικάτα βγήκαν μπροστά λέγοντας
ότι μιας και έχουμε ανάκαμψη, καιρός είναι να
δοθούν αυξήσεις, μιας και από το 2008 είχαν
αποδεχθεί το πάγωμα των μισθών βάζοντας
πλάτη για το “καλό” της οικονομίας. Οι νοσοκομειακοί γιατροί προχώρησαν σε μια δυνατή
απεργία εφτά βδομάδων που κέρδισε σημαντικές αυξήσεις που επιβλήθηκαν αναδρομικά. Η
κυβέρνηση στη διάρκεια της απεργίας έλεγε
στους γιατρούς ότι μπορεί να έχουν δίκιο, αλλά αν γίνουν αποδεκτά τα αιτήματά τους,
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης και σε άλλους
κλάδους. Αυτό ακριβώς έγινε. Ακολούθησαν οι
νοσοκομειακοί που προχώρησαν σε απεργία το
περασμένο καλοκαίρι κερδίζοντας αυξήσεις,
ενώ ολόκληρο το 2015 γίνονταν απεργίες σε
χώρους που τελικά ανάγκασαν τις ομοσπονδίες δύο φορές να εξαγγείλουν πενθήμερη
απεργία στη βιομηχανία, τα ΜΜΕ, τις μεταφορές, τον επισιτισμό και άλλους κλάδους. Η
απεργία δεν έγινε γιατί η κυβέρνηση την τελευταία στιγμή φοβήθηκε και έδωσε αυξήσεις, τις
οποίες έκανε δεκτές η συνδικαλιστική ηγεσία.
Ήταν αυτοί οι αγώνες που δεν άφησαν την οργή να πάει δεξιά και τώρα οδηγούν στην δημοσκοπική εκτόξευση των Πειρατών. Κανείς δεν ξέρει τι είναι και τι μπορούν να κάνουν οι Πειρατές.
Ούτε οι ίδιοι καλά καλά, που δηλώνουν συγχυσμένοι μπροστά στην προοπτική να σχηματίσουν
κυβέρνηση. Ήδη όμως υπάρχουν εκκλήσεις
στον πρόεδρο της χώρας, που κάθεται στην ίδια
καρέκλα είκοσι ολόκληρα χρόνια, να αλλάξει
γνώμη και να συνεχίσει άλλα τέσσερα χρόνια,
γιατί θα χρειαστεί να παίξει ρόλο σε πολύ πιθανή
μετεκλογική αστάθεια. Στο μεταξύ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται μπροστά στο Κοινοβούλιο με
τον κόσμο να ζητάει άμεση προσφυγή στις κάλπες και δεν δέχεται την κυβέρνηση που στήθηκε
με την έγκριση των παραιτημένων απατεώνων.

N. Λ.
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Διεθνή
ΓΑΛΛΙΑ Το

κίνημα
δυναμώνει

Γ

ια τις 28 Απριλίου έχει οριστεί το επόμενο μεγάλο ραντεβού του κινήματος που ξεδιπλώνεται τις τελευταίες εβδομάδες στη Γαλλία
ενάντια στο νέο νόμο για τα εργασιακά της κυβέρνησης Ολάντ. Εκείνη τη μέρα, συνδικάτα και φοιτητικές οργανώσεις καλούν νέες απεργιακές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα απαιτώντας την απόσυρση της
“μεταρρύθμισης”.
Ο νέος νόμος είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα των αφεντικών. Διευκολύνει την αύξηση των ωραρίων, οδηγεί σε χειρότερες συνθήκες εργασίας και το
σπουδαιότερο -κι αυτό που ξεσηκώνει τις περισσότερες αντιδράσεις- ανοίγει το δρόμο στις ελεύθερες
απολύσεις. Στις 31 Μάρτη, 1,2 εκατομμύρια εργάτες
και νεολαίοι συμμετείχαν στην απεργιακή μέρα δράσης σε πάνω από 250 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.
Ήταν η πρώτη κορύφωση των κινητοποιήσεων μετά
από βδομάδες μαζικών φοιτητικών συνελεύσεων, καταλήψεων και διαδηλώσεων αλλά και μιας σειράς
απεργιών σε πολλούς κλάδους, κύρια στις μεταφορές, τα μέσα ενημέρωσης και τους λιμενεργάτες.
Παρά τις “βελτιώσεις” που αναγκάστηκε να ανακοινώσει η κυβέρνηση αλλά και τις συναντήσεις της
με εκπροσώπους των φοιτητών, οι προετοιμασίες
για τη νέα απεργιακή μέρα στις 28 Απρίλη έχουν
ήδη ξεκινήσει. Το περασμένο Σάββατο 9 Απρίλη,
εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι και νεολαίοι βγήκαν ξανά στους δρόμους του Παρισιού και πολλών
μεγάλων πόλεων. Θέλοντας να παρουσιάσει “κάμψη” του κινήματος μετά τις 31 Μάρτη, το υπουργείο
Εσωτερικών μίλησε για 120.000 διαδηλωτές σε όλη
τη χώρα. Τόσοι διαδήλωσαν μόνο στο Παρίσι και
μάλιστα σε περίοδο σχολικών για φοιτητές και μαθητές διακοπών, απάντησαν οι διοργανωτές.

Νέες δυνάμεις
Όχι μόνο δεν υπάρχει κάμψη αλλά νέες δυνάμεις
και μορφές πάλης προστίθενται στο κίνημα. Εδώ και
δέκα περίπου μέρες η πλατεία Δημοκρατίας στο
Παρίσι είναι κατειλημμένη από κόσμο που διαμαρτύρεται για το νέο νόμο κι όχι μόνο -τα δημοκρατικά
δικαιώματα και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που
έχει επιβάλει η κυβέρνηση μετά τις επιθέσεις στο
Παρίσι, η άγρια καταστολή των φοιτητικών κινητοποιήσεων τις προηγούμενες βδομάδες ακόμα και με
εισβολές της αστυνομίας μέσα στα πανεπιστήμια,
το εκλογικό σύστημα, είναι κάποια επιπλέον θέματα
στις καθημερινές λαϊκές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στην πλατεία. Η κινητοποίηση, που έχει
πάρει το όνομα “Nuit debout” (“Oλονυκτία”), θυμίζει
έντονα τα κινήματα “Occupy” στις ΗΠΑ και “Αγανακτισμένων” σε Ισπανία και Ελλάδα που με τη σειρά
τους είχαν εμπνευστεί από τις αντίστοιχες διαμαρτυρίες στην πλατεία Ταχρίρ στην Αίγυπτο.
Η σύνδεση του κινήματος με την αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες που είχε ξεδιπλωθεί τους προηγούμενους μήνες με τις κινητοποιήσεις στο Καλαί
είναι επίσης ανοιχτή και φοβίζει την κυβέρνηση.
Όπως γράφει ο Ντενί Γκοντάρ: “Περισσότεροι από
800 πρόσφυγες/μετανάστες απομακρύνθηκαν από
την πλατεία Στάλινγκραντ προς τα κέντρα φιλοξενίας. Τυχαίο το ότι αυτό έγινε την επομένη της
“Oλονυκτίας”; Αυτό που φοβήθηκαν οι αρχές περισσότερο είναι η σύνδεση ανάμεσα στο κίνημα των
καταλήψεων των πλατειών και στους εκατοντάδες
μετανάστες που εγκαταστάθηκαν στις πλατείες
αποφασισμένοι να μείνουν. Σύνδεση των αιτημάτων
και σύνδεση των εμπειριών. Και επέκταση των διεκδικήσεων και για τους μεν και για τους δε”.

Δικαιοσύνη για τον
Τζούλιο Ρετζένι
Β
AIΓΥΠΤΟΣ

αθαίνει η διπλωματική
κρίση μεταξύ Αιγύπτου
και Ιταλίας με αφορμή
τον “ανεξήγητο” θάνατο του
28χρονου υποψήφιου διδάκτορα Τζούλιο Ρετζένι στο Κάιρο
στα τέλη Γενάρη. Η κυβέρνηση
Ρέντσι αναγκάστηκε να ανακαλέσει τον ιταλό πρέσβη την περασμένη βδομάδα, μιας και η
συνεργασία της αιγυπτιακής
αστυνομίας κρίθηκε “ανεπαρκής”.
Θυμίζουμε τα γεγονότα. Ο
Ρετζένι βρισκόταν στην Αίγυπτο επειδή ερευνούσε το ανεξάρτητο συνδικαλιστικό κίνημα
στη χώρα. Στις 25 Γενάρη,
ακριβώς στην επέτειο των
τριών χρόνων από την επανάσταση, ενώ τον περιμένει μια
φίλη του στην πλατεία Ταχρίρ,
δεν εμφανίζεται. Παραμένει
εξαφανισμένος εννέα μέρες,
μέχρι που στις 3 Φλεβάρη ανακαλύπτουν το πτώμα του σε
ένα χαντάκι έξω από το Κάιρο,
στο δρόμο προς την Αλεξάνδρεια. Η μητέρα του, όταν αργότερα είδε το πτώμα του, είπε
ότι αποτύπωνε “ό,τι κακό
υπάρχει στον κόσμο αυτό” και
ότι “αναγνώρισα μόνο την
άκρη από τη μύτη του”. Η ιατροδικαστική έρευνα που έκαναν οι ιταλικές αρχές γέμισε
300 σελίδες και βεβαιώνει πως
τον Ρετζένι τον βασάνιζαν για
μια βδομάδα με διαλείμματα
ανά 10 ώρες. Ολόκληρο το σώμα του ήταν πρησμένο από
ανελέητο ξύλο με μπουνιές,
κλωτσιές και βέργα, εφτά σπασμένα πλευρά και καμιά 20ριά

Πρωτοσέλιδο της κυριακάτικης
ακόμη κόκκαλα, από τα δάχτυLa Republica με κεντρικό θέμα
των- ποδιών
ωςκρίση
την ωμοπλάτηνλαιταλό
αιγυπτιακή

τη. Τον είχαν επίσης χαρακώσει με ξυράφια και τον είχαν
κάψει όχι μόνο με τσιγάρα αλλά και με κάποιου είδους καυτό μέταλο ενώ του είχαν διαπεράσει τα πόδια με σουβλί. Βρέθηκε επίσης εγκεφαλική αιμορραγία, ενώ τελική αιτία θανάτου φαίνεται να είναι ο σπασμένος αυχένας
του.
Το σκάνδαλο ξετυλίγεται όταν η
αιγυπτιακή αστυνομία αρχικά λέει
πως ο Ρετζένι έπεσε θύμα τροχαίου.
Η
δικαιολογία
ήταν τόσο γελοία
που σε λίγο κυκλοφορούν φήμες για
“σεξουαλικό έγκλημα”. Στις 25
Μάρτη το σενάριο
αλλάζει. Πέντε άνδρες πέφτουν
νεκροί σε ανταλλαγή πυροβολισμών με την αστυνομία και -ω
του θαύματος- αυτοί οι πέντε
ήταν οι δολοφόνοι του Ρετζένι.
Η αστυνομία κάνει έφοδο στο
διαμέρισμά τους και ανακαλύπτει προσωπικά αντικείμενα
του Ρετζένι και το διαβατήριό
του. Οι νεκροί ήταν μια σπείρα
που έκανε απαγωγές ξένων και
ζητούσε λύτρα. Δυστυχώς…
δεν ήταν πλέον ζωντανοί για να
επιβεβαιώσουν ότι είχαν απαγάγει τον Ρετζένι. Ούτε ο αιγύπτιος εισαγγελέας δεν δέχτηκε
το σενάριο. Πλέον αναγνωρίζεται και επισήμως ότι τα αντικείμενα του Ρετζένι τοποθετήθηκαν στο διαμέρισμα εκ των
υστέρων. Τις τελευταίες μέρες
καινούργιες διαρροές κάνουν
λόγο για… κύκλωμα αρχαιοκαπηλίας.
Στο μεταξύ η οικογένεια του
Ρετζένι και η Διεθνής Αμνηστία
ανοίγουν το ζήτημα στην Ιταλία.
Σχεδόν 5000 πανεπιστημιακοί
από όλο τον κόσμο -του Κέμπριτζ συμπεριλαμβανομένου,
όπου έκανε το διδακτορικό του
ο Ρετζένι- υπογράφουν έκκληση
για αλήθεια και δικαιοσύνη. Ακόμη και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο εκδίδει ψήφισμα που βάζει
σε αμφισβήτηση τις ομαλές
σχέσεις με τη δικτατορία της Αιγύπτου. Η υπόθεση φτάνει στη
βουλή και στη Γερουσία της Ιταλίας, όπου ο Ρέντσι δεν μπορεί
να κάνει τίποτα άλλο παρά να
αναλάβει (προς το παρόν) την

Οι μπάτσοι
του Σίσι
προσπαθούν
να κουκουλώσουν
τη δολοφονία
του φοιτητή
Τζούλιο Ρετζένι
από την Ιταλία.

ευθύνη για να πέσει φως στη
δολοφονία του Ρετζένι.

Έρευνα
Οι ιταλικές αρχές προχωράνε
σε συναντήσεις με τους Αιγύπτιους και τους ζητάνε τηλεφωνικές συνομιλίες και βίντεο από
κάμερες που θα μπορούσαν να
έχουν αποτυπώσει τον Ρετζένι.
Αλλά οι κάμερες “δεν έγραφαν”
και οι συνομιλίες δεν παραχωρούνται γιατί “παραβιάζουν το
σύνταγμα”. Η ιταλική αστυνομία
εκνευρίζεται ακόμη περισσότερο και αποκαλύπτει πως οι αιγυπτιακές αρχές που είναι τόσο
“ευαίσθητες” στα προσωπικά
δεδομένα, παρακολουθούσαν
τους Ιταλούς αστυνομικούς στη
διάρκεια της έρευνας.
Για τον Ρέντσι τα πράγματα
δεν είναι εύκολα. Ο επικεφαλής
του τμήματος Μέσης Ανατολής
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής λέει: “Ο Ρέντσι πραγματικά αγκάλιασε τον
Σίσι, η σχέση του μαζί του ήταν
από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της εξωτερικής του πολιτικής και την οικοδόμησε σχεδόν
από το μηδέν… έρχεται σε δύσκολη θέση τώρα που πρέπει
να διαλέξει μεταξύ αυτής της
σχέσης και του να κάνει κάτι για
να ηρεμήσει την κοινή γνώμη
στην Ιταλία”.
Τα πράγματα όμως είναι ακόμη πιο δύσκολα για τον Σίσι.
Έστησε τη δικτατορία του το
καλοκαίρι του 2014 με μια κλιμάκωση της βίας που ξεπέρασε

και τον Μουμπάρακ, παίρνοντας εκδίκηση για την αιγυπτιακή
επανάσταση. Μέσα στο 2015
εξαφανίστηκαν 474 άνθρωποι
ενώ βασανίστηκαν 1676, 500
από τους οποίους πέθαναν. Χιλιάδες βρίσκονται στις φυλακές, ανάμεσά τους σύντροφοι
μας, των Επαναστατών Σοσιαλιστών. Όπως εξηγούσε ο Σάμεχ
Ναγκίμπ, την περασμένη βδομάδα στην Εργατική Αλληλεγγύη, είναι δύσκολο να συνεχιστεί αυτός ο ρυθμός βίας και το
καθεστώς δείχνει σημάδια
αστάθειας. Ακόμη και οι μηχανισμοί καταστολής βρίσκονται σε
εσωτερική σύγκρουση μεταξύ
τους.
Το χειρότερο ρόλο όλο αυτό
το διάστημα, τον έχει παίξει η
κυβέρνηση Τσίπρα. Νομιμοποίησε το καθεστώς Σίσι, με αλλεπάλληλες συναντήσεις στην
Αθήνα και στο Κάιρο. Το Δεκέμβρη υπέγραψαν κοινή διακήρυξη Τσίπρας, Αναστασιάδης της
Κύπρου και Σίσι για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων. Όχι μόνο αυτό, ο
Σίσι προβλήθηκε ανοιχτά από
την κυβέρνηση Τσίπρα, ως αντιστάθμισμα στην άνοδο του ριζοσπαστικού Ισλάμ στην περιοχή. Η υπόθεση Ρετζένι είναι
απλώς η κορυφή του παγόβουνου, αλλά και μια αφορμή για
να οργανώσουμε τη μάχη για
διακοπή των σχέσεων με το καθεστώς της Αιγύπτου.

Νίκος Λούντος
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Τετραήμερο μαρξιστικό “πανεπιστήμιο”
Οι θεματικές ενότητες
Ε
τοιμαζόμαστε να κατέβουμε στην Αθήνα αρκετός κόσμος, περισσότερος από κάθε άλλη φορά. Είναι ο κόσμος που ψάχνεται και που γνωρίσαμε μέσα από τις μάχες όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κόσμος από τους δασκάλους, τους καθηγητές, τους
φοιτητές, τους καλλιτέχνες.

1916, 1936, 2016- ένας αιώνας
εξεγέρσεων και επαναστάσεων
Ιρλανδία 1916, η «εξέγερση του
Πάσχα»
Ο κόκκινος Οκτώβρης του 17
και η στρατηγική του Λένιν
1936: Θεσσαλονίκη, Γαλλία,
Ισπανία- η εργατική αντεπίθεση
Η αντεπανάσταση στη Ρωσία του
Στάλιν- η ανάλυση του Τόνι Κλιφ
για τις ρίζες του κρατικού
καπιταλισμού
Ο Μάης του 1968

Ο Μαρξισμός είναι ένα θερινό πανεπιστήμιο κάθε χρόνο που βοηθάει στο ξεκαθάρισμα των ιδεών που κυκλοφορούν μέσα στο κίνημα για το τι είναι ουσιώδες και με ποιους όρους προχωράμε τα
πράγματα μπροστά.
Ιδέες που ξεκαθαρίζουν γιατί π.χ. η άρχουσα τάξη χρησιμοποιεί
τον ρατσισμό για να διαιρεί τον κόσμο; Γιατί η εργατική τάξη χρειάζεται να οργανωθεί για να αντιμετωπίσει τις οργανωμένες επιθέσεις της άρχουσας τάξης. Γιατί χρειαζόμαστε συγκεκριμένα το
επαναστατικό κόμμα και το χτίσιμό του και όχι γενικώς τα κινήματα.
Ιδέες για να χτίσουμε μια άλλη κοινωνία, που αν δεν την χτίσουμε
πάνε να μας φορέσουν τη βαρβαρότητα. Τη βαρβαρότητα των
φραχτών και των στρατοπέδων συγκέντρωσης όπως αυτά που βιώνουμε. Η βαρβαρότητα των γενοκτονιών, την εξόντωση ανθρώπων
που φεύγουν γιατί είναι κυνηγημένοι για τις ιδέες και τις απόψεις
του στις περιοχές τους, για τα θρησκευτικά τους πιστεύω ενδεχομένως, και ψάχνουν μια καλύτερη ζωή.

Τζεμαλί Μηλιαζήμ,
εκπαιδευτικός, Ξάνθη
Ουσιαστικά ο Μαρξισμός είναι ένα σχολείο. Μπορούμε να καλύψουμε κενά τόσο στην επικαιρότητα όσο και στην θεωρία και την
ιστορία. Μπορείς να πετύχεις ομιλίες που σου δίνουν μια ολοκληρωμένη εικόνα πάνω σε μια σειρά πολιτικά ζητήματα. Μπορείς να
ακούσεις πράγματα που δεν τα βρίσκεις εύκολα ούτε στο ίντερνετ,
ενώ μπορείς να συμμετέχεις, να τοποθετηθείς, να ρωτήσεις.
Βλέποντας το πρόγραμμα έχω πραγματικά εντυπωσιαστεί, και
δεν σου κρύβω πως έχω μπερδευτεί. Υπάρχουν πολλές ενότητες,
επικαιρότητας, ιστορικά, θεωρία και δεν έχω καταλήξει ακόμα πού
θα πάω. Με τους συντρόφους που θα κατέβουμε μαζί από το Βόλο
λέμε να χωρίσουμε τις εκδηλώσεις για να τις παρακολουθήσουμε
όλες και να έχουμε μια εικόνα.
Στο Βόλο έχουμε κάνει αφισοκολλήσεις, εξορμήσεις στην πόλη
και στο Πανεπιστήμιο. Κόσμος που μας έχει πει ότι θέλει να έρθει
και να συμμετέχει, να μιλήσει, και ότι ενδιαφέρεται για διάφορα θέματα.
Κάποιος που ψάχνεται αυτή την περίοδο και ενδιαφέρεται να
ασχοληθεί, να μάθει τι συμβαίνει γύρω του έχει μια μεγάλη ευκαιρία. Καταλαβαίνει ότι ο σοσιαλισμός είναι μια πολύ λογική λύση.
Κάποιοι δυσκολεύονται οικονομικά και γι' αυτό ετοιμάζουμε μια
σειρά από εκδηλώσεις ενίσχυσης. Αν δεν υπάρχουν χρήματα θα τα
βρούμε. Θα κάνουμε εξορμήσεις και θα τα βρούμε. Και είμαι σίγουρη πως θα είναι μια τρομερή εμπειρία και θα περάσουμε ωραία.

Αναστασία Παμπουροπούλου, φοιτήτρια, Βόλος
Προφανώς χρειαζόμαστε απεργίες με διάρκεια και κλιμάκωση. Ο
Μαρξισμός είναι η θεωρία που θα μας πάει στην πράξη για να κάνουμε αυτό που θέλουμε: να αλλάξουμε αυτό το σύστημα μέσα
από την εργατική δράση.
Ταυτόχρονα μαζί με την πάλη για να οργανώσουμε τις απεργίες
είναι αναγκαίο να δούμε πως εκπαιδευόμαστε για να δώσουμε την
συνολική απάντηση της διαχείρισης της κοινωνίας προς όφελος
των πολλών, των εργαζόμενων.
Έχω ξαναέρθει σε Μαρξισμό αρκετές φορές και έχω εικόνα για
το πώς οργανώνεται το 4ήμερο. Μου αρέσει να παρακολουθώ την
επικαιρότητα και ο Μαρξισμός έχει μια σειρά από επίκαιρα θέματα
και φέτος. Σε αυτό το 4ήμερο έχω σημειώσει κάποιες συζητήσεις
όπως αυτή με τον Κώστα Σαρρή “Πώς δεν δουλεύει ο Καπιταλισμός” ή αυτή με την Φύλλια Πολίτη “Ο Ένγκελς και η καταγωγή
της οικογένειας” μου φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ή η συζήτηση “Ο Αϊνστάιν και τα βαρυτικά κύματα” που θέλω να καταλάβω πώς κολλάει με τον Μαρξισμό.

Θεόφιλος Σαλτίδης
εργαζόμενος ΥΠ.ΠΟ., δήλωση την ημέρα της απεργίας 7/4.

Αριστερά και επανάσταση
στον 21ο αιώνα

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΓΙΑ
ΤΟ ΜΑΡΞΙΣΜΟ 2016
ΞΑΝΘΗ
Πέμπτη 19/5, σταθμός ΟΣΕ 4μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πέμπτη 19/5, σταθμός ΟΣΕ 9.30πμ
Παρασκευή 20/5, σταθμός ΟΣΕ 10μμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Κράτος και επανάσταση σήμερα
Ρόζα Λούξεμπουργκσοσιαλισμός ή βαρβαρότητα
Πόσο επίκαιρη είναι
η διαρκής επανάσταση του Τρότσκι;
Η λενινιστική παράδοση και
η πάλη για το επαναστατικό κόμμα
Mαρξισμός και αναρχία
Τι έφερε ο ευρωκομμουνισμός;
Η Αριστερά μετά
την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
Πώς απαντάει η εργατική τάξη
στο ρεφορμισμό στην κυβέρνηση;

Πέμπτη 19/5, σταθμός ΚΤΕΛ 8.30πμ

Καπιταλισμός-ζόμπι

ΒΟΛΟΣ

Ο Μαρξ και το Κεφάλαιο
Η κρίση σήμερα
Υπάρχει εναλλακτική;

Πέμπτη 19/5, σταθμός ΚΤΕΛ 10πμ

ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη 19/5, σταθμός ΚΤΕΛ 1μμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τετάρτη 18/5, αναχώρηση από λιμάνι,
8μμ
Πέμπτη 19/5, αναχώρηση από λιμάνι,
8μμ

ΧΑΝΙΑ
Τετάρτη 18/5, αναχώρηση από λιμάνι,
8.30μμ
Πέμπτη 19/5, αναχώρηση από λιμάνι,
8.30μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Πέμπτη 19/5, σταθμός ΚΤΕΛ, 7μμ
προς λιμάνι Χανίων

Η εργατική τάξη
πάει στον παράδεισο;
Υπάρχει σήμερα
ο «ιστορικός νεκροθάφτης»;
Τάξη και ταξική συνείδηση
(Λένιν, Λούκατς, Γκράμσι)
Το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο
Τα συνδικάτα ανήκουν
στους εργάτες

Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα
Παντελής Πουλιόπουλοςοι επαναστατικές ρίζες
Αντίσταση, η επανάσταση
που χάθηκε

Από τον Εμφύλιο στα Ιουλιανά
1973-76, η έκρηξη
της Μεταπολίτευσης

Ιμπεριαλισμός, πόλεμος,
εθνικισμός, προσφυγιά
Ο ιμπεριαλισμός από το 1916 στο
2016
Μέση Ανατολή- μπορεί να
επιστρέψει η αραβική άνοιξη;
Δημοκρατία της Μακεδονίαςμια ανύπαρκτη χώρα;
Ο εθνικισμός στην εκπαίδευση
και τα «απαγορευμένα βιβλία»
Εργάτες ενωμένοικαι στην Κύπρο;
Ισλαμοφοβία,
ο σύγχρονος ρατσισμός
Η προσφυγιά από
το 1922 στο σήμερα

Η πάλη ενάντια στον φασισμό
Γερμανία 1933- πώς μπορούσαν
να σταματήσουν τους Ναζί;
Ολοκαύτωμα,
τα μεσάνυχτα του αιώνα
Δίκη-καταδίκη της Χρυσής Αυγής

Καπιταλισμός και καταπίεση
Ο Ένγκελς και η
καταγωγή της οικογένειας
Σεξισμός και το ΛΟΑΤ κίνημα
Η νεολαία μαζί με τους εργάτες
Πώς θα φτάσουμε
στην Απελευθέρωση;

Τέχνη, επιστήμη, πολιτισμός
Ο Άινστάιν και τα βαρυτικά κύματα
Καλλιτέχνες ενάντια
στην εμπορευματοποίηση
Τα ΜΜΕ, οι «άδειες»
και ο εργατικός έλεγχος

Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Τι είναι η διαλεκτική;
Ιστορικός υλισμός
Πώς (δεν) δουλεύει
ο καπιταλισμός
Εκμετάλλευση και Αλλοτρίωση
Η κοινωνία αλλάζει
με επαναστάσεις

Κάθε μέρα του τετραήμερου κλείνει με μια μεγάλη συζήτηση
ΠΕΜΠΤΗ 19/4, 7μμ

Η εργατική
αντίσταση
στα Μνημόνια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/4, 7μμ

Σύνορα ανοιχτά
για την προσφυγιά

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4, 7μμ

Διεθνιστικό
ΟΧΙ στην ΕΕ
KYΡIAKH 22/4, 7μμ

Μπορούμε
να αλλάξουμε
τον κόσμο

