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“Δημόσιος κίνδυνος” είναι το χρέος...

Έ
κπληξη προκαλεί δημοσίευ-
μα που φέρει το ΚΕΕΛΠΝΟ
να χαρακτηρίζει τους χώ-

ρους φιλοξενίας των προσφύγων εν
δυνάμει υγειονομικές βόμβες. 

Θα προσπαθήσουμε να αναλύ-
σουμε τον τρόπο που τα αναφερό-
μενα στο άρθρο νοσήματα μεταδί-
δονται ώστε να γίνει
κατανοητό ότι δεν είναι
οι πρόσφυγες αυτοί
που μεταφέρουν ασθέ-
νειες και νοσήματα και
να τονίσουμε την ευθύ-
νη της Πολιτείας για
την επείγουσα ανάγκη
των μέτρων που πρέπει
να ληφθούν ώστε να
μην μετατρέψει τους
χώρους φιλοξενίας σε
χώρους επικίνδυνους
για την υγεία των προσφύγων και
κατ' επέκταση του ντόπιου πληθυ-
σμού. 

Γράφει η Μαρία Ντάσιου

Τόσο ο Δάγκειος πυρετός, όσο και
ο ιός Zika και η νόσος Chikungunya,
είναι νοσήματα που προκαλούνται
από ιούς που για να μεταδοθούν, εί-
ναι απαραίτητη η ύπαρξη ξενιστή,
δηλαδή ενδιάμεσου οργανισμού,
στον οποίο αναπτύσσεται ο ιός και
από εκεί μεταφέρεται στον άνθρωπο.
O ξενιστής είναι το κουνούπι aedes
aegypti, κουνούπια που ζουν σε συγ-
κεκριμένες συνθήκες  και σε συγκε-
κριμένο γεωγραφικό πλάτος. Ανα-
πτύσσονται σε στάσιμα νερά, δίπλα
σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται
άνθρωποι και  εναποθέτουν τα αυγά
τους μέσα σε αυτά. Οι περιοχές που
ενδημούν βρίσκονται κυρίως στον Ει-
ρηνικό Ωκεανό, στις περιοχές του
Ισημερινού (σε χώρες δηλαδή από
όπου κατά κύριο λόγο δεν προέρχον-
ται οι πρόσφυγες και οι μετανάστες). 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται, το
αργότερο, 14-21 ημέρες μετά το τσίμ-
πημα. Εμπύρετα που εμφανίζονται με-
τά από είκοσι ημέρες από την αποχώ-
ρηση των ασθενών από χώρες ενδη-
μίας δεν οφείλονται στους παραπάνω
ιούς και όσοι έχουν αρρωστήσει,
έχουν ιαθεί και δεν μεταδίδουν τον ιό. 

Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες
που έρχονται στην Ελλάδα, ακόμη και
στη σπάνια περίπτωση που έχουν νο-
σήσει από τα παραπάνω, χρειάζονται
περισσότερο από ένα μήνα για να
φτάσουν στους χώρους φιλοξενίας. 

Η ελονοσία είναι λοιμώδης ασθέ-
νεια που προκαλείται από παρασιτικά
πρωτόζωα και κατά κύριο λόγο μετα-
δίδεται στον άνθρωπο μέσω του θηλυ-
κού κουνουπιού Anopheles. Επίσης εί-

ναι ασθένεια διαδεδομένη σε μια ζώνη
γύρω από τον Ισημερινό, την υποσα-
χάρια Αφρική, την Μέση Ανατολή, την
Α. Ασία και την Λ. Αμερική. Τα συμ-
πτώματα εμφανίζονται 8-25 ημέρες
μετά την μόλυνση, είναι έντονα και οι
ασθενείς είναι ανίκανοι να κάνουν
επώδυνο σωματικό έργο, και επομέ-

νως να ταξιδέψουν χι-
λιόμετρα με τα πόδια,
χωρίς τροφή ή νερό. 

Αυτό που θα έπρε-
πε να τονισθεί, στο
άρθρο και στο έγγρα-
φο του ΚΕΕΛΠΝΟ, εί-
ναι ότι οι πρόσφυγες
στα κέντρα φιλοξε-
νίας είναι κατά πλει-
οψηφία εύρωστοι, νέ-
οι και υγιείς. Τα νοσή-
ματα που συνήθως

παρουσιάζουν οφείλονται κυρίως
στην κακή σίτιση και στην ταλαιπω-
ρία του ταξιδιού. Οι απαράδεκτα ελ-
λιπείς συνθήκες υγιεινής που επικρα-
τούν  σε αυτά τα κέντρα δυνητικά
μπορεί να αποβούν επικίνδυνες για
αυτούς, καθώς ο απαραίτητος εξο-
πλισμός για να τηρηθούν οι βασικές
συνθήκες υγιεινής είναι ανεπαρκής
έως ανύπαρκτος. Επίσης τα άτομα
που συνωστίζονται στους χώρους
αυτούς είναι υπερδιπλάσια από τα
προβλεπόμενα. 

Λιτότητα
Παρότι ο ΠΟΥ έχει εκπονήσει ένα

πρόγραμμα (ελλιπές και γενικόλογο
κατά τη γνώμη μας) για την πρόληψη
ενάντια σε αυτά τα νοσήματα, οι οι-
κονομικές συνθήκες ακραίας λιτότη-
τας που οι νεοφιλελεύθερες πολιτι-
κές προωθούν και επιβάλλουν καθι-
στούν αδύνατη την εφαρμογή ακόμα
και τέτοιου τύπου προγράμματος.

Δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία επι-
στημονική τεκμηρίωση στα λεγόμενα
του άρθρου ότι οι λουόμενοι σε θα-
λασσινό νερό θα νοσήσουν, καθώς οι
ξενιστές δεν ζουν σε χώρους με κι-
νούμενο νερό όπως το άρθρο αναφέ-
ρει και παραπληροφορεί, με αποτέ-
λεσμα να δημιουργεί κλίμα φόβου,
εχθρότητας, απέχθειας και ρατσι-
σμού για τους πρόσφυγες.

Από τα παραπάνω διαφαίνεται και
πρέπει να τονιστεί ότι ο πληθυσμός
των προσφύγων έρχεται υγιής χω-
ρίς μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήμα-
τα και πρέπει να παραμείνει υγιής. 

Χρέος της Πολιτείας είναι να δη-
μουργήσει συνθήκες τέτοιες που να
διαφυλάττουν την καλή υγεία τόσο
των προσφύγων, όσο και του ντόπι-
ου πληθυσμού.

H Μαρία Ντάσιου είναι γιατρός
σε κοινωνικό ιατρείο

...Όχι οι πρόσφυγες Α
πό τον περασμένο Ιούλιο
και μετά, από τότε δηλαδή
που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ παραδόθηκε αμαχητί στους
δανειστές, το κύριο επιχείρημα
της κυβέρνησης ήταν: αποδεχθή-
καμε μία σκληρή επώδυνη συμφω-
νία αλλά κερδίσαμε τουλάχιστον
την υπόσχεση για αναδιάρθρωση
χρέους.

Γράφει ο 
Μωυσής Λίτσης

Αφήνοντας κατά μέρος τη στρο-
φή 180 μοιρών του ΣΥΡΙΖΑ, που
από τον λογιστικό έλεγχο του δημό-
σιου χρέους, την αναστολή πληρω-
μών, τη διαγραφή του παράνομου,
απεχθούς και μη βιώσιμου μέρους
του και την ανάληψη πρωτοβουλιών
για μία ευρωπαϊκή διάσκεψη για το
ελληνικό χρέος, στα πρότυπα της
διάσκεψης του Λονδίνου το 1953
για το γερμανικό χρέος, εκλιπαρεί
για λίγη… κατανόηση από τους δα-
νειστές, η αναδιάρθρωση είναι η
νέα χίμαιρα των αυταπατών(;) της
κυβέρνησης Τσίπρα.

Μόλις χθες διαβάζαμε ότι το
ΔΝΤ και λοιποί δανειστές ζητούν
προληπτικά(!) πρόσθετα μέτρα 3
δισ. ευρώ, χωρίς καν να μιλούν για
ελάφρυνση του χρέους. Φυσικά τα
μέτρα αυτά αφορούν νέο γύρο πε-
ρικοπών στις συντάξεις, στους μι-
σθούς, επιβολή φόρων και αυξή-
σεις στους λογαριασμούς, όλα μέ-
τρα που θα επιβαρύνουν ακόμη
περισσότερο τους ήδη εξαθλιωμέ-
νους Έλληνες εργαζόμενους και
θα συντρίψουν οριστικά τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις.

Αλλά από μόνη της η αναδιάρ-
θρωση δεν είναι παρά μία απάτη.
Σημαίνει πολύ απλά ότι ίσως οι δα-
νειστές να αποδεχτούν μία επιμή-
κυνση αποπληρωμής του χρέους ή
κάποια ελάφρυνση στο επιτόκιο,
μεταθέτοντας το πρόβλημα απλά
για τις επόμενες γενιές, με αντάλ-
λαγμα ακόμη πιο σκληρά μέτρα.
Για ποια ελάφρυνση χρέους λοι-
πόν μιλάμε όταν οι εργαζόμενοι θα
συνεχίσουν να σηκώνουν το σκλη-
ρό βάρος της εξοντωτικής λιτότη-
τας για ένα χρέος για το οποίο δεν
φέρουν ευθύνη;

Είδαμε άλλωστε την τύχη που εί-
χε η προηγούμενη αναδιάρθρωση,
επί υπουργίας Βενιζέλου. Το περι-
βόητο PSI, το μόνο που πέτυχε εί-
ναι να λεηλατηθούν τα ασφαλιστικά
ταμεία, τα οποία εκλιπαρούν τώρα
για πόρους, στρώνοντας το δρόμο
για τη μετατροπή της σύνταξης σε
«φιλοδώρημα» και της κοινωνικής
ασφάλισης σε ιδιωτική για όσους
μπορούν ακόμη να συνεισφέρουν

μερικά ευρώ…
Το δημόσιο χρέος δεν το δημι-

ούργησαν οι υψηλές συντάξεις, τα
σχολεία και τα νοσοκομεία που
κλείνουν, αλλά η πολιτική και οικο-
νομική ελίτ που διαχειρίζεται τις
τύχες του ελληνικού κράτους.
Φταίνε οι εργαζόμενοι για τη δια-
φθορά του δημοσίου, οι πραγματι-
κά αγωνιζόμενοι
συνδικαλιστές και
όχι η εξαγορασμένη
από καιρό συνδικα-
λιστική γραφειοκρα-
τία;

Ακόμη και αν δε-
χτούμε το φασιστι-
κής έμπνευσης επι-
χείρημα της συλλο-
γικής ευθύνης, δη-
λαδή το ότι επειδή
επί χρόνια ο ελληνι-
κός λαός ψήφιζε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ,
τα δύο κατεξοχήν κόμματα της
αστικής τάξης που λυμαίνονταν το
ελληνικό δημόσιο και κοινωνία,
άρα είναι συνυπεύθυνος για τη
διαφθορά, να θυμίσουμε ότι δεν
ζούσαμε σε κράτος «εργατικής
εξουσίας»,  ούτε σε «σοβιετία», αλ-
λά σε καπιταλιστικό κράτος, πλή-
ρως ενταγμένο στους διεθνείς μη-
χανισμούς. Δεν ήταν η οικονομική
και επιχειρηματική ελίτ που μιλού-
σε για «ισχυρή Ελλάδα» τα τελευ-
ταία χρόνια και τώρα κρούει κατά
βούληση τον κώδωνα έξωσης από
το ευρώ;

Διαφορετικές λύσεις
Η ανάδειξη άλλωστε της αριστε-

ράς σε πλειοψηφικό ρεύμα τα τε-
λευταία χρόνια, παρά την προδο-
σία των ελπίδων και προσδοκιών
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,
έδειξε ότι ο ελληνικός λαός αναζη-
τούσε πλέον διαφορετικές λύσεις.

Τα μέτρα που επιβάλλονται στη
χώρα μας με τους συνεχείς εκβια-
σμούς του ΔΝΤ, της ΕΕ και της
ΕΚΤ, επιβάλλονται σε όλη την Ευ-
ρώπη με παρόμοια επιχειρήματα
(βλέπε Γαλλία) και ας μην υπάρχει
κίνδυνος άμεσης χρεοκοπίας.

Το χρέος είναι από αρχαιοτά-
των χρόνων μία μορφή υποδούλω-
σης και μόνο επαναστατικές πρά-
ξεις, όπως π.χ. η σεισάχθεια του
Σόλωνα στον 6ο π.χ. αιώνα στην
Αθήνα κατάφεραν να σπάσουν τα
δεσμά.

Στο σύγχρονο κόσμο ο Μαρξ εί-
χε έγκαιρα γράψει ήδη από τον
19ο αιώνα (Κεφάλαιο, Τόμος Α’): 

«Το δημόσιο χρέος γίνεται ένας
από τους πιο δραστικούς μοχλούς
της πρωταρχικής συσσώρευσης.
Σαν με μαγικό ραβδί προικίζει το
μη παραγωγικό χρήμα με παραγω-
γική δύναμη και το μετατρέπει έτσι

σε κεφάλαιο, χωρίς νάναι υποχρε-
ωμένο να εκτεθεί στους κόπους και
στους κινδύνους που είναι αχώρι-
στοι από τη βιομηχανική μα ακόμα
κι από την τοκογλυφική τοποθέτη-
ση. Οι πιστωτές του δημοσίου στην
πραγματικότητα δεν δίνουν τίποτα,
γιατί το ποσό που δανείζουν μετα-
τρέπεται σε κρατικά ευκολομεταβι-

βάσιμα χρεώγραφα…
το δημόσιο χρέος
έχει δημιουργήσει τις
μετοχικές εταιρείες,
το εμπόριο με συναλ-
λάξιμες αξίες όλων
των ειδών, την επικα-
ταλλαγή, με δυο λό-
για: το παιχνίδι στο
χρηματιστήριο και τη
σύγχρονη τραπεζο-
κρατία».

Αλλά και ο δολο-
φονηθείς πρόεδρος της Μπουρκίνα
Φάσο, Τομάς Σανκαρά (1983-1987),
τόνιζε: «Οι ρίζες του χρέους βρί-
σκονται πίσω στην εποχή της αποι-
κιοκρατίας. Αυτοί που μας δάνειζαν
λεφτά, είναι οι ίδιοι που μας εποίκι-
σαν. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που
διαχειριζόντουσαν τα κράτη και τις
οικονομίες μας. Ήταν οι άποικοι
που οδήγησαν την Αφρική να συνά-
ψει δάνεια με τους πιστωτές του
Βορρά, τα αδέλφια και τα ξαδέλφια
τους. Δεν αναγνωρίζουμε αυτό το
χρέος. Ως εκ τούτου δεν μπορούμε
να το αποπληρώσουμε».

Το ως άνω απόφθεγμα ισχύει
απόλυτα και για την ελληνική πολι-
τική και οικονομική ελίτ  που συνα-
γελάζεται με τις αστικές τάξεις
της Ευρώπης, περιμένοντας την
εύνοια των συσσωρευμένων με αί-
μα και ιδρώτα ευρώ τους.

Το ζήτημα της αναστολής πλη-
ρωμών και διαγραφής του χρέους,
ενός χρέους καταφανούς παράνο-
μου και απεχθούς, όπως έδειξαν οι
πρόσφατοι κυνικοί διάλογοι Τόμ-
σεν-Βαλκουλέσκου που διέρρευσαν
μέσω Wikileaks, για πρόκληση πι-
στωτικού γεγονότος (χρεοκοπία)
στην Ελλάδα, προκειμένου να κάμ-
ψουν τις όποιες αντιστάσεις της κυ-
βέρνησης, πρέπει να μπει ξανά επι-
τακτικά στην ατζέντα του εργατικού
κινήματος. Και βέβαια από μόνο του
το αίτημα της διαγραφής του χρέ-
ους θα είναι κενό περιεχομένου, αν
δεν συνδυάζεται με ξεκάθαρες αντι-
καπιταλιστικές προτάσεις, αλλά και
προετοιμασία του κόσμου για ρήξη,
ένας δρόμος διόλου εύκολος, αλλά
αναγκαίος για να βγούμε από τη
μέγγενη της πιστωτικής ασφυξίας
και κοινωνικής εξαθλίωσης.   

O Μωυσής Λίτσης 
είναι δημοσιογράφος, 

μέλος των Financial Crimes
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“Θέλουμε ελευθερία” γράφει το πανό των προσφύγων στο στρατόπεδο της Μόριας 

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Φ
τάνουμε σε μια διπλή κρίσιμη αναμέτρη-
ση. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχω-
ράει να κλιμακώσει τις επιθέσεις της και

στα δυο καθοριστικά μέτωπα της περιόδου, και
στη λεηλασία των συντάξεων και στο μάντρω-
μα των προσφύγων.

Η επίθεση στους πρόσφυγες έχει πάρει πλέ-
ον δολοφονικές διαστάσεις. Μέσα σε μια μέρα,
τη Δευτέρα χάθηκαν στα νερά της Μεσογείου
400 ψυχές προσπαθώντας να περάσουν με σα-
πιοκάραβα από την Αίγυπτο στην Ιταλία επειδή
το πέρασμα στο Αιγαίο έχει σφραγιστεί από ΕΕ
και ΝΑΤΟ με τη συνεργασία Τσίπρα-Καμμένου-
Μουζάλα. Είχαμε πνιγμούς όλο το χειμώνα σε
ένα θαλάσσιο πέρασμα οχτώ χιλιομέτρων από
τα παράλια της Τουρκίας στα νησιά του ανατο-

λικού Αιγαίου. Πόσοι θα πνι-
γούν στη νέα θαλάσσια οδύσ-
σεια των 2000 χιλιομέτρων;

Tραγωδία

Σαν να μην έφτανε αυτή η τραγωδία, ένας
πρόσφυγας χαροπαλεύει σε νοσοκομείο της
Θεσσαλονίκης χτυπημένος από αυτοκίνητο της
Αστυνομίας στην Ειδομένη. Όλος ο δεξιός
συρφετός που κραύγαζε «Πού είναι το κρά-
τος;» είναι ένοχος για αυτή τη βαρβαρότητα
καθώς οι υπουργοί του Τσίπρα τρέχουν να εκ-
κενώσουν τις «φαβέλες» στις σιδηροδρομικές
γραμμές της Ειδομένης και στο Λιμάνι του Πει-
ραιά.

Η κυβέρνηση, όμως, δεν βιάζεται «μόνο» να
εξαφανίσει τους πρόσφυγες πριν αρχίσει η
τουριστική σεζόν. Βιάζεται να κλείσει μέσα στο
Πάσχα και την λεγόμενη «αξιολόγηση» με την
ΕΕ και το ΔΝΤ, στέλνοντας στη Βουλή το νομο-
σχέδιο για την κατεδάφιση του Ασφαλιστικού.
Καμιά φραστική ταχυδακτυλουργία του Κα-

τρούγκαλου δεν μπορεί να κρύψει τη σφαγή
των συντάξεων που προωθούν. Και μόνο η ρύθ-
μιση ότι θα καθιερωθεί «προσωπική διαφορά»
για τους παλιούς συνταξιούχους είναι μια ανοι-
χτή ομολογία για τις περικοπές που έρχονται,
πέρα από τα έξτρα μέτρα που ήδη συζητούν
κυβέρνηση και «θεσμοί».

Τώρα είναι η ώρα να κλιμακωθεί η εργατική
αντίσταση σε αυτή τη διπλή πρόκληση. Ήδη,
εργαζόμενοι βρίσκονται στα κάγκελα, όπως
έδειξαν κυριολεκτικά οι εκπαιδευτικοί την πε-
ρασμένη Παρασκευή έξω από το υπουργείο
Παιδείας. Κυριολεκτικά στα κάγκελα βρίσκον-
ται και οι πρόσφυγες που «υποδέχθηκαν» τον
Πάπα, τον Πατριάρχη και τον Τσίπρα απαιτών-
τας το αυτονόητο: Ελευθερία.

Έρχεται η στιγμή για να ενωθούν όλες οι αν-
τιστάσεις πανεργατικά. Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ
δεν μπορούν να καθυστερούν άλλο τη 48ωρη
πανεργατική απεργία που έχουν υποσχεθεί. Και
για να σπάσουμε την καθυστέρηση υπάρχει μό-
νο ένας τρόπος: το προχώρημα σε απεργίες
διαρκείας εδώ και τώρα. Τα σωματεία των
ΜΜΕ που κάνουν τα πρώτα βήματα σε αυτή
την κατεύθυνση δείχνουν ότι αυτή η κλιμάκωση
δεν είναι μόνο αναγκαία αλλά και εφικτή. 

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Γιάννης
Δραγασάκης ανησυχεί ότι «θα έχουμε πολιτικό
πρόβλημα με τα επιπλέον μέτρα». Εμπρός με
τον απεργιακό ξεσηκωμό να επιβάλουμε ότι η
εργατική τάξη έχει τη δική της απάντηση στο
«πολιτικό πρόβλημα» όσων υπηρετούν βαρβα-
ρότητες.

Στα 16.290 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης με
τα 7.940 ευρώ που συγκεντρώθη-
καν τη βδομάδα που πέρασε. 

Ευχαριστούμε τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους για τις
προσωπικές τους ενισχύσεις:
Γιάννης Τ. 300 ευρώ, Γιώργος Τ.
100, Κατερίνα Κ. 70, από 50 ευρώ
Κύρος Κ., Μανώλης Φ., Θράσος
Τ., Δημήτρης Ζ., Δημήτρης Λ.,
Πέτρος Π., Μύρωνας Μ. 40, από
30 ευρώ Κώστας Κ., Σεραφείμ Ρ.,
Χρύσα Κ., Μαρίνος Ψ., από 20
Βασίλης Κ., Βασίλης Μ., Αντώνης
Α., Μαρίνος Ψ., Νίκος Τ., Βαγγέ-
λης Κ., Μαρία Α., Γιούλη Κ., Δώ-
ρα Κ., Μάνος Τ., Μαρία Β., Ηλίας
Γ., Σπύρος Γ., Ελένη Κ., Νίκη Ζ.,
Αλέξανδρος Π, από 15 ευρώ
Γιάννης Β., Πάνος Λ., Χρήστος Β.,
από 10 Μανώλης Μ., Κώστας Δ.,
Δημήτρης Κ., Άρης Π., Βάσυ Μ.,
Γάννης Θ., Τόλης Μ., από 5 ευρώ
Αρετή Κ. και  Γαρυφαλλένια Π.

Ευχαριστούμε επιπλέον τους
Γιώργο Γ., Νίκο Δ., Μιχάλη Κ. και
Νίκη Μ., που γράφτηκαν συνδρο-
μητές στην εφημερίδα και το πε-
ριοδικό Σοσιαλισμός Από τα Κά-
τω. 

Ευχαριστούμε τέλος την ΑΔΕ-
ΔΥ, την ΠΟΕΔΗΝ και την ΠΟΣΤ
που ενίσχυσαν οικονομικά αγορά-
ζοντας προσκλήσεις για το τε-
τραήμερο εκδηλώσεων Μαρξι-
σμός 2016.

Περιοδικό

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
http://socialismfrombelow.gr

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Ώρα να βγούμε ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΑ
στα κάγκελα 

Στηρίξτε 
την εφημερίδα
που σας
στηρίζει
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Την ώρα που η ξενοφοβική προπα-
γάνδα μέσω διαδικτύου φτάνει σε

κάθε σπίτι, η εκπομπή «Αντιδραστή-
ριο» της ΕΡΤ3 κατάφερε να παρου-
σιάσει «ανθρώπους που παίρνουν
την πρωτοβουλία να αποδομήσουν
αυτές τις κατασκευασμένες ειδήσεις,
τα αποκαλούμενα hoaxes, που συ-
χνά αναπαράγονται και από ραδιο-
τηλεοπτικά κανάλια και εφημερί-
δες». Στην εκπομπή που προβλήθη-
κε (και μπορείτε να δείτε στο διαδί-
κτυο https://www.youtube.com/wat-
ch?v=YX3hZgcgBqU) εξηγούν οι ίδι-
οι «πώς δικτυώνονται για να αναδεί-
ξουν τα ψέματα για τους πρόσφυγες
αλλά και γενικότερα τις απάτες του
διαδικτύου, πώς μπορεί ο καθένας
να εντοπίζει τις κατασκευασμένες ει-
δήσεις και ποια κίνητρα κρύβονται
πίσω από τη διάδοσή τους».

Η κομπίνα είναι απλή: Ένα βίντεο
ανεβαίνει, συνήθως από το εξωτερι-
κό για να προσθέσει αληθοφάνεια
στην είδηση, η οποία κόβεται και
ράβεται πάνω στην γραμμή «όσο
δυνατό είναι ένα ψέμα τόσο πιο δύ-
σκολο να διαψευσθεί» - γραμμή που
ανήγαγαν σε επιστήμη ο ναζισμός
και ο φασισμός τη δεκαετία του ’30.  

‘Ετσι ο τίτλος σε ένα βίντεο γρά-
φει «μουσουλμάνοι μετανάστες επι-
τίθενται στα ελληνικά ΜΑΤ» αλλά η
εικόνα είναι από την Κινσάσα του
Κογκό.  Σε άλλο βίντεο φρικιαστικές
εικόνες από σφαγές, δημιούργημα
ενός τεχνικού εφέ για έργα τρόμου
που διαφημίζει τη δουλειά του, γί-
νονται πραγματικές σφαγές που
«διέπραξαν» μουσουλμάνοι. Σε άλ-
λο, πρόσφυγες που φωνάζουν free-
dom στην Κω εμφανίζονται να φω-
νάζουν τζιχάντ στη λεζάντα που συ-
νοδεύει την εικόνα.

Στο Αντιδραστήριο παρουσιάζον-
ται αυτά και πολλά άλλα ρατσιστικά
ψέματα που διακινούνται καθημερι-
νά και συστηματικά μέσω διαδι-
κτύου στην συντριπτική τους πλει-
οψηφία από φασιστικά και ακροδε-
ξιά μπλογκς - και μετά από ένα bli-
tzkrieg (κεραυνοβόλος πόλεμος)
μετάδοσης της είδησης καταλή-
γουν να αναπαράγονται ακόμα και
από «σοβαρά» ΜΜΕ και φυσικά, τα
χείλη των απανταχού Γεωργιάδη-
δων που φλέγονται για μια ακόμα
ρατσιστική ισλαμοφοβική είδηση.

Την πραγματικά αξιέπαινη προ-
σπάθεια του Αντιδραστηρίου να
αποδομήσει τα ρατσιστικά-φασιστι-
κά ψέματα, θα όφειλε να ακολουθή-
σει και η διοίκηση της ΕΡΤ που κα-
θημερινά και επιμελώς φιλοξενεί
και νομιμοποιεί στα δελτία της τους
απόλυτους εκφραστές αυτών των
ψεμάτων, τον υπόδικο Μιχαλολιάκο
και τη ναζιστική εγκληματική του
οργάνωση. 

Απάντηση
στα ψέματα

Σύσκεψη με στόχο την αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες στο

δήμο της Αθήνας πραγματοποι-
ήθηκε στον ΟΝΑ στην πλ. Κυψέ-
λης, το περασμένο Σάββατο με
τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, ερ-
γαζομένων στα νοσοκομεία, καλ-
λιτεχνών, φοιτητών και προσφύ-
γων από τη Συρία. 

Τη συζήτηση άνοιξε ο Πέτρος
Κωνσταντίνου, συντονιστής της
ΚΕΕΡΦΑ, ενώ συγκλονιστική ήταν
η ενημέρωση που έγινε από τους
Σύριους πρόσφυγες, στην οποία
τόνισαν την άσχημη κατάσταση
που επικρατεί στους χώρους δια-
μονής. Το λόγο πήραν ανάμεσα
σε άλλους ο Τάκης Ζώτος δικη-
γόρος από την πολιτική αγωγή
του αντιφασιστικού κινήματος
στη δίκη της Χ.Α, ο δημοτικός
σύμβουλος Φίλιππος Δραγούμης,
ο Κώστας Καταραχιάς πρόεδρος
του Σωματείου Εργαζομένων Αγί-
ου Σάββα και η Ντίνα Γκαρανέ,
μέλος ΔΣ Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας.

Στο τέλος της σύσκεψης απο-
φασίστηκε να γίνουν εξορμήσεις
σε μια σειρά από χώρους εργα-
σίας και λαϊκές αγορές στις γει-
τονιές της Αθήνας, καθώς και να
προωθηθεί παντού το ψήφισμα
(ολόκληρο μπορείτε να το βρείτε
στο σάιτ της ΚΕΕΡΦΑ) που ανα-
φέρει: 

«Απαιτούμε τώρα από το Δήμο
της Αθήνας και από τα συναρμό-
δια υπουργεία: Να ανοίξουν άμε-
σα και να λειτουργήσουν ως χώ-
ροι φιλοξενίας κλειστά ξενοδο-
χεία, κτίρια υπηρεσιών που δεν
λειτουργούν και άλλοι διαθέσιμοι
δημόσιοι χώροι, όπως τα κλειστά
νοσοκομεία (Γενικό Πατησίων,
Πολυκλινική, ΙΚΑ). Όχι στη μετα-
τροπή του Ελαιώνα σε κέντρο
κράτησης και γκέτο. Μαζικές
προσλήψεις τώρα και διορισμοί
μονίμων σε σχολεία και νοσοκο-
μεία, βρεφοκόμων, κοινωνικών
λειτουργών, μαγείρων, διερμηνέ-
ων και υπαλλήλων στις κοινωνι-
κές υπηρεσίες του Δήμου Αθη-
ναίων (Βρεφοκομείο, ΚΥΑΔΑ, Κα-
θαριότητα κλπ). Να παρέχεται
περίθαλψη από τα δημόσια νοσο-
κομεία σε όσους και όσες έχουν
ανάγκη. Να εγγραφούν σε βρε-
φονηπιακούς σταθμούς και νη-
πιαγωγεία τα παιδιά των προσφύ-
γων για να φοιτήσουν την επόμε-
νη σχολική χρονιά και να μην
υπάρξει καμιά συγχώνευση-κα-
τάργηση νηπιαγωγείου ή άλλης
σχολικής μονάδας. Να δημιουρ-
γηθούν τάξεις υποδοχής σε δη-
μοτικά και γυμνάσια ώστε να εγ-
γραφούν και να φοιτήσουν τα
ανάλογης ηλικίας παιδιά».

Σύσκεψη
στην Αθήνα

• Ανοιχτή εκδήλωση πραγματοποίησε στην Μυτιλήνη
στην πλ. Σαπφούς η τοπική ΑΝΤΑΡΣΥΑ με ομιλήτρια τη
Δέσποινα Κουτσούμπα, περιφερειακή σύμβουλο Αττικής,
την παραμονή της επίσκεψης του Πάπα, που κάλεσε για
ξεσηκωμό ενάντια στο νέο ασφαλιστικό και τα ρατσιστικά
μέτρα της κυβέρνησης και παρουσίασε την πρόταση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Την εικόνα της αντίστασης ενάντια στη λιτό-
τητα και της αλληλεγγύης στους πρόσφυγες στη Βρετα-
νία, μετέφερε στην εκδήλωση η αρχαιολόγος Άλε Κρήτη
που βρέθηκε στο νησί για το συνέδριο Αρχαιολογίας.   

• Ανακοίνωσή της για τα γεγονότα στο λιμάνι της Χίου
την περασμένη Πέμπτη έχει εκδώσει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χί-
ου, που ανάμεσα σε άλλα καταγγέλλει: «Τα επεισόδια
της προηγούμενης Πέμπτης στο λιμάνι έγιναν με την
ανοχή και σε πολλές περιπτώσεις με τη συμμετοχή της

Αστυνομίας που αν και εύκολα μπορούσε να προστα-
τεύσει τους πρόσφυγες, τους άφησε βορά στις ορέ-
ξεις των φασιστών χωρίς να πραγματοποιήσει ούτε μία
σύλληψη. Την ίδια στιγμή το διαδίκτυο είναι γεμάτο
από βίντεο όπου ολοκάθαρα απεικονίζονται τα πρόσω-
πα των χρυσαυγιτών που επιτέθηκαν σε πρόσφυγες,
άντρες, γυναίκες και παιδιά! Εξακολουθούμε να περι-
μένουμε την αντίδραση της Εισαγγελίας Χίου που επι-
δεικνύει αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην άσκηση
ποινικών διώξεων. Σειρά από πολιτικά πρόσωπα της Χί-
ου έριξαν λάδι στη φωτιά. Θλιβερότερη παρουσία ο
ίδιος ο Δήμαρχος Μ. Βουρνούς που εμφανίστηκε στις
κάμερες να τραβά και να σπρώχνει γυναικόπαιδα και
να τους απειλεί «or you come with me or you go with
them» δείχνοντας τους Χρυσαυγίτες…!»

«Α
λίμονο σε εσάς, γραμ-
ματείς και� Φαρισαίοι
�υποκριτές, γιατί μοιάζε-

τε με τάφους ασβεστωμένους, οι
οποίοι απ’ έξω βέβαια φαίνονται
ωραίοι, αλλά από μέσα είναι γεμά-
τοι από οστά νεκρών και από κάθε
ακαθαρσία».

Δεν θα μπορούσε να είναι πιο
επίκαιρο αυτό το εδάφιο από το
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, όχι λό-
γω του Πάσχα, αλλά όσων συνέβη-
σαν το σαββατοκύριακο που μας
πέρασε στην Λέσβο και έγιναν
πρώτη είδηση σε εφημερίδες και
κανάλια σε όλο τον κόσμο. 

Ο Πάπας της Ρώμης, ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκο-
πος Ελλάδος, ο πρωθυπουργός
Τσίπρας, και από κοντά και ο δή-
μαρχος Λέσβου Γαληνός, με προ-
σευχές, ομιλίες και δηλώσεις κή-
ρυξαν στην ανθρωπότητα τη σημα-
σία της αλληλεγγύης και των αν-
θρώπινων δικαιωμάτων.

Κατέφθασαν -καθυστερημένα εί-
ναι η αλήθεια- οι «ιεράρχες της χρι-
στιανοσύνης» στη Λέσβο, αναγκα-
σμένοι από το φοβερό αυτό κίνημα
αλληλεγγύης, για να υποκλιθούν
τάχα στο μεγαλείο του… Για να
ασβεστώσουν το προφίλ τους δη-
λαδή. Και ταυτόχρονα τους εκα-
τοντάδες ανώνυμους τάφους που
η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανοίξει

για τους πρόσφυγες και τους μετα-
νάστες στο Αιγαίο και στα νησιά. 

Για να ασβεστώσει το δικό του
προφίλ κατέφθασε και ο πρωθυ-
πουργός. Ακριβώς τη στιγμή που,
υλοποιώντας την άθλια ρατσιστική
συμφωνία με την ΕΕ, η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ξεδιπλώνει την χει-
ρότερη επίθεση συκοφαντίας, τρο-
μοκράτησης και καταστολής ενάν-
τια στο κίνημα αλληλεγγύης σε
ολόκληρη τη χώρα. Απαγορεύσεις
κυκλοφορίας, εφόδους, προσαγω-
γές,  έκανε ό, τι μπορούσε η αστυ-
νομία για να σταματήσει τις δια-
μαρτυρίες στη Λέσβο. Όπως κα-
ταγγέλλουν στη σελίδα τους οι αλ-
ληλέγγυοι στο ΠΙΚΠΑ Λέσβου: 

Κρατούμενοι
«Τα μέτρα ήταν ιδιαίτερα έντονα

στο ΠΙΚΠΑ. Κλούβα των ΜΑΤ μπρο-
στά στο χώρο μαζί με περιπολικά.
Αλλά δεν το κρατησαν εκεί μπήκαν
τα ΜΑΤ και ειδικές δυνάμεις στον
χώρο. Ζητούσαν ταυτότητες σε
όσους έμπαιναν. Οι ένοικοι του ΠΙΚ-
ΠΑ ρωτούσαν αν είναι πια κρατούμε-
νοι. Μετα έσπασαν το λουκέτο της
κάτω πόρτας και μπήκαν στον κάτω
χώρο εκεί που ξεχωρίζουμε τα ρού-
χα. Ο Πάπας πέρασε, οι περισσότε-
ροι από εμάς προσπαθούσαμε να
σηκώσουμε πανό στην διαδρομή
του για να υπάρξει και μια φωνή

αλήθειας σχετικά με το αύριο αυτό
που περιμένει όσους δεν κληρώθη-
καν να ταξιδέψουν μαζί του». 

Αλλά τα πανό σηκώθηκαν στη
Λέσβο το Σάββατο 16 Απρίλη. Την
προηγούμενη, Παρασκευή 15 Απρί-
λη, και παρά την άνευ προηγούμε-
νου αστυνομοκρατία ο κόσμος κα-
τέβηκε στους δρόμους και ενάντια
στη λιτότητα και στο ρατσισμό.  

«Το πρωί μαχητική ήταν η κινητο-
ποίηση των εκπαιδευτικών που
απαιτούσαν προσλήψεις στην Πε-
ριφέρεια, όπου αφού πραγματο-
ποιήθηκε παράσταση διαμαρτυ-
ρίας ακολούθησε πορεία μέχρι την
πλ. Σαπφούς» δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη η Σοφία Γεωργο-
κώστα, εκπαιδευτικός και μέλος
της ΚΕΕΡΦΑ. «Στο τέλος της κινη-
τοποίησης ανανεώσαμε το ραντε-
βού μας για το απόγευμα όπου το
Εργατικό Κέντρο, το Νομαρχιακό
Τμήμα της ΑΔΕΔΥ, οι γιατροί του
ΕΣΥ Λέσβου και άλλα σωματεία και
συλλογικότητες καλούσαν σε αντι-
πολεμική συγκέντρωση αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες στην Πα-
ναγιούδα, απ’ όπου και ξεκίνησε
πορεία που κατέληξε στο στρατό-
πεδο της Μόριας, ενώ την ίδια
στιγμή μέσα στη Μυτιλήνη πραγμα-
τοποιούνταν και άλλη κινητοποίηση
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες». 

Γιώργος Πίττας

H Λέσβος χωρίς τον Πάπα
Λιμάνι Μυτιλήνης, Σάββατο 16/4, την ώρα της επίσκεψης του Πάπα. “Η Μόρια είναι φυλακή της ΕΕ - Καταδικάστε τη συμφωνία”
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Ε
κδήλωση Αλληλεγγυης στους πρόσφυ-
γες διοργανώνουν σωματεία, δημοτικές
κινήσεις και συλλογικότητες την Τρίτη

26/4 στις 6.30μμ στο χώρο αφίξεων του πρωην
αεροδρομίου στο Ελληνικό. 

Στην εκδήλωση θα χαιρετήσουν ο Xρήστος
Κορτζίδης, επικεφαλής �Δημοκρατικής Συνερ-
γασίας, η Ελένη Πορτάλιου, από την Πρωτο-
βουλία κατά του ΤΑΙ-
ΠΕΔ, ο Χρήστος Ευ-
θυμίου, πρόεδρος Συλ-
λόγου Υπαλλήλων
Δήμου Αγ.�ημητρίου,
εκπρόσωποι προσφύ-
γων από το χώρο του
Ελληνικού, ο Κωνσταν-
τίνος Πολυχρονόπου-
λος, από την Κοινωνική
Κουζίνα «ο Άλλος Άν-
θρωπος», η Zανέτα Λυ-
σικάτου, γιατρός από
Νοσοκομείο Παίδων
Αγλ. Κυριακού και το
Γ.Σ. της ΟΕΝΓΕ και ο
Πέτρος Κωνσταντίνου,
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ. 

“Όλοι όσοι ταχθή-
καμε στο πλευρό των
προσφύγων δείχνον-
τας την αλληλεγγύη

μας θεωρούμε πρόκληση το γεγονός ότι η κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ ψήφισε από τη βουλή
την 1η Απρίλη το αντι-προσφυγικό νομοσχέδιο

που προσαρμόζει
τη ρατσιστική
Συμφωνία ΕΕ-
Τουρκίας στην ελ-
ληνική νομοθεσία.
Η εφαρμογή αυτής
της συμφωνίας
σημαίνει πρακτικά
ότι η κυβέρνηση
θα προχωρήσει το
επόμενο διάστημα
στην αναγκαστική
εκκένωση του Πα-
λιού Αεροδρομίου,
με στόχο τη μετα-
φορά των προσφύ-
γων σε κέντρα
κράτησης-φυλακές
και στη συνέχεια
την απέλασή τους
πίσω στην Τουρκία.
Ο δήμαρχος Ελλη-
νικού-Αργυρούπο-

λης Γ. Κωνσταντάτος χέρι-χέρι με την Ελληνι-
κός ΑΕ επιδίδονται σε μια απροκάλυπτη εκ-
στρατεία κατά των προσφύγων στο Ελληνικό.
Σε εκδηλώσεις που διοργανώνει δηλώνει ότι οι
πρόσφυγες δεν μπορούν να λούζονται στις
ίδιες παραλίες με τους υπόλοιπους! Η πρό-
εδρος της Ελληνικός ΑΕ βιάζεται να ξεπουλή-
σει την δημόσια υπηρεσία και απαιτεί την εκκέ-
νωση από τους πρόσφυγες. Αυτές οι μεθοδεύ-
σεις δεν πρέπει να περάσουν γιατί ανοίγουν το
δρόμο στους φασίστες”, αναφέρει το κοινό
κάλεσμα στην εκδήλωση.

“Εχουμε αρχίσει να οργανώνουμε την εκδή-
λωση στο Ελληνικό και στους γύρω Δήμους”,
μας είπε η Κατερίνα από την τοπική ΚΕΕΡΦΑ.
“Με το που κυκλοφόρησαν η προκήρυξη και η
αφίσα, κάναμε μία μεγάλη εξόρμηση το Σάβ-
βατο (16/4) το πρωί στην πλατεία Σουρμένων
και τη Δευτέρα ξεκινήσαμε εξορμήσεις στα
σχολεία του Αλίμου. Συνεχίζουμε με εξορμή-
σεις στο Ασκληπιείο, στα Δημαρχεία Ελληνι-
κού, Αργυρούπολης, Αγ. Δημητρίου, ενώ μέσα
στην επόμεν η εβδομάδα οργανώνουμε ντουν-
τουκάδα που θα ξεκινήσει από την πλατεία
Σουρμένων και θα φτάσει μέχρι τη Γλυφάδα
και την Ηλιούπολη”. 

“Εμείς σα Σύλλογος είχαμε από πέρσυ που
είχαν κατασκηνώσει οι πρώτοι Σύριοι πρόσφυ-
γες στην πλατεία Συντάγματος, πάρει πρωτο-
βουλίες αλληλεγγύης”, μας είπε ο Χρήστος
Ευθυμίου. “Είχαμε ζητήσει από το Δήμο να
ανοίξει χώρους φιλοξενίας και έτσι παραχωρή-
θηκε χώρος στην πλατεία Ασυρμάτου όπου φι-
λοξενήθηκαν 50-60 άνθρωποι. Εκεί είχαμε
συμβάλει στο να διαμορφωθούν κατάλληλες
υποδομές, καθώς επίσης και στη συλλογή
τροφίμων. Την ίδια στήριξη δώσαμε όταν με-
ταφέρθηκαν οι πρόσφυγες στο γήπεδο Χόκεϊ.
Μάλιστα με πρωτοβουλία του Συλλόγου μαζέ-
ψαμε παιχνίδια για τα παιδιά. Όταν άνοιξαν το
Ελληνικό ήμασταν εκεί σε καθημερινή βάση
για να βοηθήσουμε. Όταν όμως είδα ότι στο
Ελληνικό άρχισαν να υψώνουν φράχτες και οι
σεκιουριτάδες να κάνουν ελέγχους στους αλ-
ληλέγγυους τότε αποσύρθηκα. Σαν εργατικό
κίνημα χρειάζεται να παλέψουμε ενάντια στα
συμφέροντα του Λάτση και στις Δημοτικές αρ-
χές (Αλίμου, Γλυφάδας, Ελληνικού) που ανοί-
γουν τις αγκαλιές τους στους επενδυτές αλλά
θελουν να διώξουν τους πρόφυγες. Η εκδήλω-
ση στις 26/4 θα στείλει το μήνυμα ότι τα συνδι-
κάτα και ο κόσμος της περιοχής διεκδικεί χώ-
ρους φιλοξενίας και ανοιχτές δομές για τους
πρόσφυγες”.  

Κατερίνα Θωίδου

Και στο Ελληνικό

Διήμερο εκδηλώσεων και κινη-
τοποιήσεων διοργανώνουν σωμα-
τεία, δημοτικές κινήσεις και συλ-
λογικότητες στη Νέα Ιωνία την
Παρασκευή 22 και το Σάββατο
23/4. 

Την πρώτη μέρα διοργανώνεται
εκδήλωση στο Δημαρχείο Νέας
Ιωνίας στις 7μμ. Την εκδήλωση
διοργανώνει η ΚΕΕΡΦΑ Ν.Ιωνίας
σε συνεργασία με τη Δ' ΕΛΜΕ Αν.
Αττικής και το Σύλλογο Εργαζο-
μένων Νοσοκομείου Αγ. Όλγα, με
θέμα: "Να καταργήσουμε τη ρα-
τσιστική συμφωνία ΕΕ, Τουρκίας-
Όχι στρατόπεδα συγκέντρωσης -
Όχι απελάσεις - Ανοιχτά σύνορα -
Έξω το ΝΑΤΟ και η Frontex - Κα-
λοδεχούμενοι οι πρόσφυγες -
Άσυλο, στέγη και πλήρη δικαιώ-
ματα". Τη συζήτηση θα ανοίξουν
οι: Πέτρος Κωνσταντίνου, συντο-
νιστής ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικός
σύμβουλος Αθήνας, Χρήστος Ζα-
βιτσάνος, πρόεδρος της Δ' ΕΛΜΕ
Αν. Αττικής και Μαργαρίτα Χάιδη,
από το Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομέ-
νων του Νοσοκομείου Αγ. Όλγα. 

Την επόμενη μέρα Σάββατο
23/4, στις 12 το μεσημέρι στην
πλατεία Σημηριώτη φορείς, σω-
ματεία και συλλογικότητες της
Νέας Ιωνίας, του Ηρακλείου και
του Αμαρουσίου καλούν σε συγ-
κέντρωση και πορεία προς την
πλατεία του Ν. Ηρακλείου. 

Στη Ν. ΙωνίαΣτο λιμάνι του Πειραιά
Π

ρόκληση για τους εργαζόμε-
νους, τη νεολαία και το κίνη-
μα αλληλεγγυης στους πρό-

σφυγες αποτελεί η απειλή της διοί-
κησης του ΟΛΠ και της κυβέρνησης
να απαγορεύσουν την εκδήλωση-
συγκέντρωση, που καλεί η ΚΕΕΡΦΑ
μαζί με σωματεία, συλλογικότητες
και δημοτικές κινήσεις στο Λιμάνι
του Πειραιά, την Τετάρτη 20 Απρί-
λη, αναθέτοντας στο Λιμενικό να
κρίνει αν θα επιτρέψει την πραγμα-
τοποίηση της εκδήλωσης. 

“Καλούμε τα εργατικά σωματεία
να συμπορευθούν μαζί μας στην
συγκέντρωση που πραγματοποιού-
με στις 20/4/2016 στον χώρο του
δημόσιου λιμανιού που αποτελεί το
επίκεντρο του αγώνα των προσφύ-
γων στο λεκανοπέδιο της Αττικής,
να διατρανώσουμε για άλλη μια φο-
ρά την έμπρακτη αλληλεγγύη μας
στους πρόσφυγες, να εκφράσουμε
την πλήρη και κατηγορηματική αντί-
θεσή μας στα πολεμικά σχέδια των
δυνάμεων του ιμπεριαλισμού, να
παλέψουμε ενάντια στην συμφωνία
Ε.Ε – Τουρκίας, για να γίνουν σεβα-
στά τα δικαιώματα των προσφύγων,
για την διαμόρφωση χώρων φιλοξε-
νίας με ανθρώπινες συνθήκες, για
την πρόσβασή τους στις δομές
υγείας – περίθαλψης και εκπαίδευ-
σης”, αναφέρει το κοινό κάλεσμα
της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών

Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), του
Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Κα-
πνοβιομηχανίας «ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ»,
του Συλλόγου Υπαλλήλων ΝΑΤ,  του
Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιού-
χων Εργαζόμενων στην Ναυτιλία και
τον Τουρισμό (ΤΑΝΠΥ), του Πανελ-
λήνιου Σύνδεσμου Συνταξιούχων
ΝΑΤ, της ΠΟΣΠΕΡΤ, του Σωματείου
Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό
Αθηνών (ΣΕΛΜΑ). Τη συγκέντρωση
στηρίζουν επίσης η Ομοσπονδία
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ), το Σωματείο Ερ-
γαζομένων Νοσoκομείου Γεννημα-
τάς, ο Συντονισμός Ενάντια στα
Μνημόνια καθώς και η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.  

Ομιλητές στην εκδήλωση θα εί-
ναι οι: Αντώνης Νταλακογιώργος,
πρόεδρος ΠΕΝΕΝ, εκπρόσωπος
του Σωματείου εργαζομένων «ΠΑ-
ΠΑΣΤΡΑΤΟΣ», Θωμάς Τέλιος, από
την πενταμελή ΕΙΝΑΠ Τζανείου, ο
Νεκτάριος Χατζηανδρέου, εκπαι-
δευτικός από την ΕΛΜΕ Πειραιά, ο
Γιάννης Λιβαδάρος, από το ΔΣ Ερ-
γαζομένων Δήμου Κερατσινίου, η
Δώρα Χρυσικού, ηθοποιός, αλλη-
λέγγυα στο Πέτρινο, ο Χαμαγιούν
Ομάρ, Αφγανός πρόσφυγας, ο
Γιάννης Τσαλίμογλου, μέλος ΔΣ
Ένωσης Λιμενεργατών Πειραιά, ο
Θανάσης Διαβολάκης, πρώην δη-
μοτικός σύμβουλος Πειραιά, η Κα-
τερίνα Θωίδου, δημοτική σύμβου-

λος Νίκαια-Ρέντη, η Ζανέτα Λυσικά-
του, από το ΓΣ της ΟΕΝΓΕ, ο Πα-
ναγιώτης Καλφαγιάννης, πρόεδρος
της ΠΟΣΠΕΡΤ, ο Νάντερ Χαλμπού-
νι, από το Σύλλογο Σύρων Αποδή-
μων στην Ελλάδα, ο Πέτρος Κων-
σταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ.

Εξορμήσεις  

Μία πρώτη απάντηση στις απόπει-
ρες απαγόρευσης της συγκέντρω-
σης-εκδήλωσης έδωσαν μέλη της
ΚΕΕΡΦΑ και της ΠΕΝΕΝ στην κοινή
εξόρμηση-πικετοφορία που πραγ-
ματοποίησαν στους δρόμους του
Πειραιά το Σάββατο 16/4, μοιράζον-
τας προκηρύξεις και καλώντας τον
κόσμο του Πειραιά να συμμετάσχει
στην εκδήλωση στις 20 Απρίλη στο
Λιμάνι σπάζοντας την απαγόρευση
με τη μαζική του παρουσία. 

Την περασμένη εβδομάδα μέλη
της ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποίησαν
εξορμήσεις στα τρία νοσοκομεία
του Πειραιά (Κρατικό, Τζάνειο, Με-
ταξά), στα Δημαρχεία Νίκαιας, Κο-
ρυδαλλού, Κερατσινίου και Πειραιά,
στους τεχνικούς του ΟΛΠ, στη ΔΕΗ
της Ελαϊδας, στο Πανεπιστήμιο Πει-
ραιά, καθώς επίσης και στις γειτο-
νιές του Κέντρου Πειραιά, του Κο-
ρυδαλλού και του Κερατσινίου. 

“Η σημερινή εικόνα της αστυνό-
μευσης στις πύλες του Λιμανιού
έφερε στο προσκήνιο τις υπόγειες

μεθοδεύσεις της κυβέρνησης να το
μετατρέψει σε άβατο για το εργατι-
κό κίνημα και τις πολιτικές οργανώ-
σεις ενόψει των σχεδίων παράδοσής
του στην COSCO”, αναφέρει ανακοί-
νωση της ΚΕΕΡΦΑ. “Μόλις λίγες μέ-
ρες, αφού η ΕΛΑΣ έκανε πλάτες
στους νεοναζί της Χρυσής Αυγής να
εμφανιστούν στο κέντρο του Πει-
ραιά, να χύσουν ρατσιστικό δηλητή-
ριο κατά των προσφύγων και να επι-
τεθούν σε αντιφασίστες και σε δη-
μοσιογράφο με σιδερόβεργα, οι πύ-
λες του Λιμανιού κλείνουν ερμητικά
ενώ εμποδίζεται η είσοδος σε αλλη-
λέγγυους. 

Ας μην περνά από το μυαλό της
κυβέρνησης και των μηχανισμών κα-
ταστολής ότι μπορούν να απαγορεύ-
σουν για πρώτη φορά μετά από 42
χρόνια ελεύθερης συνδικαλιστικής
και πολιτικής δράσης στους χώρους
του λιμανιού εκδηλώσεις όπως αυτή
που καλούν η ΚΕΕΡΦΑ και τα σωμα-
τεία στις 20 Απρίλη. Το Λιμάνι δεν
θα γίνει γκέτο της COSCO, θα είναι
ανοιχτό για τους εργάτες, φιλόξενο
για την προσφυγιά, ανοιχτό για κάθε
εκδήλωση δράσης του εργατικού κι-
νήματος και της νεολαίας. Αγωνιζό-
μαστε για ανοιχτά σύνορα, άσυλο
και στέγη στους πρόσφυγες, για να
σταματήσουν οι μεθοδεύσεις βίαιου
εκτοπισμού των προσφύγων από το
Λιμάνι”.
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H αλληλεγγύη απλώνεταιΠΑΤΡΑ
Tην Παρασκευή 15 Απρίλη πραγματοποιήθηκε σύ-

σκεψη της ΚΕΕΡΦΑ στο Εργατικό Κέντρο της πόλης.  

Στην Ανδραβίδα, μόλις 64 χιλ από την Πάτρα, έχει
ανοίξει “hotspot” πάνω από δύο εβδομάδες. Χρειάζε-
ται να πιέσουμε για πραγματικές λύσεις, ώστε οι
πρόσφυγες να μην μείνουν εγκλωβισμένοι στο στρα-
τόπεδο συγκέντρωσης. Να ανοίξουμε κτίρια του δή-
μου που δεν χρησιμοποιούνται, να γίνουν προσλή-
ψεις παιδαγωγών (υπάρχουν 200 παιδιά) και γιατρών
(υπάρχουν 5 έγκυες) ώστε να μπορέσουν να συνεχί-
σουν τη ζωή τους. 

Αποφασίσαμε ότι την Πέμπτη 21 Απρίλη θα οργα-
νώσουμε μικροφωνική με όσους περισσότερους φο-
ρείς, συλλόγους και σωματεία γίνεται, στην πλατεία
Γεωργίου ώστε να ενημερωθεί η πόλη για το τι συμ-
βαίνει, να μαζευτούν είδη πρώτης ανάγκης και ύστε-
ρα με αποστολή-πορεία να επισκεφτούμε τους πρό-
σφυγες και να οργανώσουμε τη συνέχεια μαζί. 

Ράνια Κούτσικου

BOΛΟΣ
Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Απρί-

λη στο Βόλο. Συμμετείχαν εργαζόμενοι από το νοσο-
κομείο του Βόλου, φοιτητές, μαθητές, μετανάστες. 

Η σύσκεψη έγινε ακριβώς την ώρα που γινόταν
γνωστός ο πνιγμός 400 προσφύγων στη Μεσόγειο.
Τονίστηκε η ανάγκη να παλέψουμε για το άνοιγμα
των συνόρων, αλλά και ενάντια στα κλειστά στρατό-
πεδα που φυτρώνουν και στη Θεσσαλία, μετά τη Λά-
ρισα και στο Βόλο σε μια πρώην μάντρα αυτοκινή-
των Μόζας. Την Παρασκευή εκπρόσωποι συλλογικο-
τήτων πήγαμε στο αστυνομοκρατούμενο χώρο όπου
οι συνθήκες είναι άθλιες. Αποφασίσαμε να πραγμα-
τοποιήσουμε μαζικές εξορμήσεις σε όλους τους χώ-
ρους εργασίας και να πάρουμε ψηφίσματα ενάντια
στα μνημόνια λιτότητας και ρατσισμού. Ήδη ψήφι-
σμα έχει παρθεί στην σχολή της Αρχιτεκτονικής, με
στόχο να πάμε στο Δήμο και στην Περιφέρεια και να
διεκδικήσουμε χώρους φιλοξενίας.

Δημήτρης Στεφανάκης, ΚΕΕΡΦΑ

ΠΟΣΠΕΡΤ
Κάλεσμα συμμετοχής σε σύσκεψη για τους πρό-

σφυγες την Πέμπτη 21 Απρίλη στο Δημαρχείο της
Αγίας Παρασκευής απευθύνει η ΠΟΣΠΕΡΤ προς τα
σωματεία, τις δημοτικές παρατάξεις, τις ενώσεις γο-
νέων, τους φορείς και τις συλλογικότητες των γειτο-
νιών της Αγίας Παρασκευής, του Χαλανδρίου, του
Χολαργού, του Γέρακα και κάθε ενεργού πολίτη.

Όπως αναφέρει στην πρόσκληση που έχει απευ-
θύνει: «Είναι ώρα να πάρουμε πρωτοβουλίες δρά-
σης των συνδικάτων, των κινήσεων ώστε να σπά-
σουμε στη πράξη την εφαρμογή της ρατσιστικής
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας. Με την δράση για να ανοί-
ξουν χώροι φιλοξενίας μέσα στις πόλεις μας, για να
εγγραφούν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία τώρα,
για να ανοίξουν τα νοσοκομεία τις δομές τους, για
να υπάρξει κρατική χρηματοδότηση και να γίνουν
μαζικές προσλήψεις προσωπικού και όχι να υποβαθ-
μιστεί η αλληλεγγύη στα χέρια των ΜΚΟ και των πα-
κέτων της ΕΕ…» 
• Τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις αλληλεγγύης

στους πρόσφυγες που θα γίνουν στις 20 Απρίλη
στον Πειραιά και στις 26 Απρίλη στο Ελληνικό, αλλά
και στη σύσκεψη που καλεί στις 21 Απρίλη η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ αποφάσισε σε συνεδρίασή του το ΔΣ του
Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Γεννηματά. 

Mε επιτυχία έγινε την Κυριακή 17 Απρίλη
στην Πλατεία Πατριάρχου, στη Νέα Φιλα-
δέλφεια, η εκδήλωση που συνδιοργάνω-
σαν η ΚΕΕΡΦΑ, η  Γ’� ΕΛΜΕ Αθήνας, o Σύλ-
λογος εκπαιδευτικών ΠΕ Αριστοτέλης, το
Σωματείο εργαζομένων δήμου Νέας Φιλα-
δέλφειας, η Λαϊκή Συνέλευση Νέας Φιλα-
δέλφειας, το Κοινωνικό Ιατρείο Νέας Φιλα-
δέλφειας και ο Συντονισμός για το προ-
σφυγικό/μεταναστευτικό. 

Στη συζήτηση στην οποία συμμετείχαν
πάνω από 120 άτομα, ομιλητές ήταν ο Πέ-
τρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ,
η Μαρία Ντάσιου από το Κοινωνικό Ιατρείο,
η Κυριακή Κλοκίτη, εργαζόμενη δήμου Ν.Φ
από το Δίκτυο για Πολιτικά και Κοινωνικά
Δικαιώματα, η Ντίνα Γκαρανέ, μέλος ΔΣ

στη Γ’ ΕΛΜΕ και η Ντίνα Ρέππα, από τον
Αριστοτέλη και το Συντονισμό για το προ-
σφυγικό/μεταναστευτικό.  

• Mικροφωνική έστησε στην πλατεία Βρι-
λησσίων ο Συντονισμός Φορέων και Συλ-
λογικοτήτων το περασμένο Σάββατο 16
Απρίλη. «Υπήρξε καλή ανταπόκριση. Όλον
αυτόν τον κόσμο που μας έχει στηρίξει και
υπογράψει αυτές τις μέρες, θα τον καλέ-
σουμε σε παράσταση στο δημοτικό συμ-
βούλιο για να απαιτήσουμε από το δήμο
να δώσει χώρους και σπίτια για την φιλο-
ξενία και εγκατάσταση προσφύγων για
όσο χρειαστεί» δήλωσε στην Εργατική Αλ-
ληλεγγύη ο Ορέστης Ηλίας, δημοτικός
σύμβουλος.

• Παράσταση διαμαρτυρίας στο δημοτικό
συμβούλιο Αμαρουσίου έχει ανακοινώσει η
τοπική ΚΕΕΡΦΑ για την Τρίτη 19 Απρίλη με
αίτημα την εύρεση και παραχώρηση αξιο-
πρεπών χώρων φιλοξενίας για τους πρό-
σφυγες.

• Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ πραγματοποιήθη-
κε τη Δευτέρα 18 Απρίλη στους Άγιους
Ανάργυρους. «Τη συζήτηση άνοιξε ο Πανα-
γιώτης Τερζόγλου από την ΠΟΣ και ακολού-
θησε συζήτηση όπου το λόγο πήραν εργα-
ζόμενοι από χώρους του ιδιωτικού τομέα,
από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων» μας
είπε η Ιωάννα Παυλοπούλου. «Σαν στόχος
τέθηκε η διεκδίκηση χώρων φιλοξενίας, που
υπάρχουν στο δικό μας δήμο».

Μ
ε την συμμετοχή περί-
που 70 προσφύγων
από το στρατόπεδο

των Διαβατών και το Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, εκπροσώπων
σωματείων και εργατικών χώ-
ρων, φοιτητών, νεολαίων και
αντιρατσιστών, πραγματοποι-
ήθηκε με επιτυχία η κεντρική
εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Θεσ-
σαλονίκης το Σάββατο 16/4
στο σινέ Αλέξανδρος με τίτλο
“Να καταργήσουμε την ρατσι-
στική συμφωνία Ε.Ε – Τουρ-
κίας, Σύνορα Ανοιχτά”.

Η εκδήλωση άνοιξε με προ-
βολή από τις αντιρατσιστικές
διαδηλώσεις στις 19 Μάρτη
στην Ελλάδα και όλο τον κό-
σμο, αλλά και με βίντεο από
την πορεία της Θεσσαλονίκης.
Η αστυνομία και οι αρχές στα
Διαβατά και στο λιμάνι παρεμ-
πόδησαν τις επισκέψεις της
ΚΕΕΡΦΑ, αλλά το μόνο που πέ-
τυχαν ήταν να καθυστερήσουν
την προσέλευση των προσφύ-
γων. 

Ο Γ. Τσιάκαλος, πανεπιστη-
μιακός άνοιξε την συζήτηση
τονίζοντας την ανάγκη να κλι-
μακώσουμε τον αντιρατσιστικό
αγώνα για ανοιχτά σύνορα με
κέντρο την μάχη για το κλείσι-
μο των στρατοπέδων συγκέν-
τρωσης και τον αγώνα για στέ-
γαση των προσφύγων σε κα-
τοικίες όπου θα διασφαλίζουν
την αξιοπρεπή διαβίωσή τους.
«Σύμφωνα με τους διεθνείς κα-
νονισμούς  τα “κέντρα κράτη-
σης” είναι προσωρινά αφού
πάνω από 2 εβδομάδες είναι
αδύνατο να στεγαστούν άν-
θρωποι εκεί μέσα χωρίς να παί-
ζουν τη ζωή τους κορόνα
γράμματα. Στην Ελλάδα αυτά
τα κέντρα έχουν μετατραπεί σε

στρατόπεδα συγκέντρωσης
καθότι 28 κέντρα πανελλαδικά
στρατιωτικοποιούνται με τους
στρατιωτικούς να καθορίζουν
ποιος θα μπει και ποιος θα
βγει, απαγορεύοντας την είσο-
δο ακόμα και σε γυναικολό-
γους με την αιτιολογία του
στρατώνα τις προηγούμενες
ημέρες». 

Ρατσιστικό μνημόνιο

Ο Κ. Τορπουζίδης συντονι-
στής της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονί-
κης και δικηγόρος αναφέρθηκε
στην συμφωνία Ε.Ε -Τουρκίας,
την οποία η ελληνική κυβέρνη-
ση εφαρμόζει με την μορφή
ρατσιστικού μνημονίου, προ-
σπαθώντας να πείσει πως η
Τουρκία είναι μια ασφαλής χώ-
ρα για την απέλαση προσφύ-
γων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει
στο ΝΑΤΟ την δυνατότητα να
περιπολεί και να φυλακίζει
τους πρόσφυγες στα νησιά του
Αιγαίου. 

Τόνισε την ανάγκη κλιμάκω-
σης του αντιρατσιστικού κινή-
ματος καθώς κρίνεται η διαβίω-
ση χιλιάδων προσφύγων που
απειλούνται με απέλαση την
ίδια στιγμή που η ισλαμοφοβι-

κή υστερία, η συκοφάντηση
των αλληλέγγυων και ο εγκλει-
σμός προσφύγων στα στρατό-
πεδα οδηγεί στην περιθωριο-
ποίησή τους. «Δεν θα αφήσου-
με τα δημοτικά συμβούλια σε
καμία πόλη από το να μην πά-
ρουν θέση για όλες τις διαθέσι-
μες κατοικίες στις οποίες μπο-
ρούν να στεγαστούν σήμερα
κιόλας χιλιάδες πρόσφυγες».

Η συζήτηση που ακολούθη-
σε χαρακτηρίστηκε από την
οργή και την αγωνία των προ-
σφύγων που βρίσκονταν εκεί.
“Είμαστε άνθρωποι, όχι ζώα
ούτε αριθμοί όπως μας αντιμε-
τωπίζουν. Δεν θέλουμε φαγητό
και ρούχα, θέλουμε να ζήσου-
με ελεύθεροι σε ειρήνη, θέλου-
με να σμίξουμε με τα παιδιά
και τις γυναίκες μας που βρί-

σκονται σκορπισμένοι στην Ευ-
ρώπη και τους έχουμε χάσει”,
είπε χαρακτηριστικά πρόσφυ-
γας από τα Διαβατά. Πολλοί
πήραν τον λόγο καταγγέλλον-
τας την υπηρεσία skype μέσα
από την οποία υποτίθεται θα
διεκδικήσουν άσυλο, διεκδι-
κώντας επιτροπές ασύλου που
θα διασφαλίζουν τα αιτήματά
τους. 

Εργαζόμενοι από τον χώρο
της εκπαίδευσης, τους δήμους
και άλλοι τοποθετήθηκαν, κα-
ταδεικνύοντας την σημασία να
ανοίξει παντού αυτή η συζήτη-
ση και να κλιμακωθούν οι αγώ-
νες για τα ανοιχτά σύνορα
πλάι-πλάι με τους αγώνες του
εργατικού κινήματος. 

Αλεξάνδρα Σιαφάκα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εκδήλωση της ΚΕΕΡΦΑ Θεσσαλονίκης στο σινέ Αλέξανδρος το Σάββατο 16/4
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Tην καταστολή της αστυ-
νομίας και τις προσαγωγές
προσφύγων που έγιναν
στις 14 Απρίλη στον κόμβο
της Εγνατίας καταγγέλλει
σε ανακοίνωσή της η
ΚΕΕΡΦΑ Ιωαννίνων. Όπως
αναφέρει: «Ενώ οι πρόσφυ-
γες διαμαρτύρονταν ειρηνι-
κά, με την άφιξη του δη-
μάρχου Μπέγκα και του αν-
τιδημάρχου Κολόκα ενισχύ-
θηκε η αστυνομική παρου-
σία με δύο διμοιρίες ΜΑΤ
και ασφαλίτες. Δήμαρχος
και αντιδήμαρχος απευθυ-
νόμενοι στους πρόσφυγες,
προσπάθησαν να τους τρο-
μοκρατήσουν λέγοντας
πως με τις κινητοποιήσεις
τους στρέφουν τον κόσμο
που τους συμπαραστέκεται
εναντίον τους... 

Μετά τη λήξη της συνο-
μιλίας αυτής, τα ΜΑΤ αιφνί-
δια περικύκλωσαν τους
συγκεντρωμένους πρόσφυ-
γες. Η αστυνομία τους αν-
τιμετώπισε με σπρωξιές και
κλωτσιές, ενώ στη συνέ-
χεια προέβη σε 27 προσα-
γωγές. Αξίζει να σημει-
ώσουμε ότι οι 2 πρόσφυ-
γες που πήραν το λόγο στο
χθεσινό δημοτικό συμβού-
λιο, διεκδικώντας ανθρώπι-
νους χώρους φιλοξενίας
ήταν φανερά στοχοποιημέ-
νοι, αφού ήταν οι πρώτοι
που κατευθείαν προσήχθη-
σαν από τις αστυνομικές
δυνάμεις».

«Οι συνθήκες στον Κα-
τσικά είναι άθλιες και μέρα
με τη μέρα γίνονται ακόμη
χειρότερες» συνεχίζει η
ανακοίνωση. «Η κοινή δρά-
ση των προσφύγων με τα
εργατικά σωματεία και
τους φοιτητικούς συλλό-
γους, τρομάζει την κυβέρ-
νηση και τις τοπικές αρχές,
όπως φάνηκε μετά τη συμ-
μετοχή των προσφύγων
στο απεργιακό συλλαλητή-
ριο στις 7/4, που διαδηλώ-
σαμε μαζί ενάντια στα μνη-
μόνια και το ρατσισμό».

Την καταστολή και τις
προσαγωγές κατήγγειλε σε
απόφαση της γενικής της
συνέλευσης η ΕΛΜΕ Ιωαν-
νίνων, ενώ οι 27 προσαχ-
θέντες αφέθηκαν ελεύθε-
ροι.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

σε όλη την Ελλάδα Ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: “Κάτω τα χέρια από τους
πρόσφυγες-ΟΧΙ στη ρατσιστική συμφωνία κυβέρνησης-ΕΕ-
Τουρκίας” πραγματοποιεί την Παρασκευή 22 Απρίλη στις
8μμ στο Εργατικό Κέντρο της πόλης η ΚΕΕΡΦΑ Ξάνθης,
ενώ πρόσφυγες προς απέλαση έχουν αρχίσει να μεταφέ-
ρονται και στο στρατόπεδο της πόλης. Στο μεταξύ, μετά
από επίσκεψη που πραγματοποίησε την Τετάρτη 13 Απρίλη
στο παλιό λατομείο στο Χαλκερό Καβάλας, η ΚΕΕΡΦΑ κα-
τήγγειλε τις άθλιες συνθήκες που επικρατούν στο «ανοι-
χτό» στρατόπεδο προσφύγων. 

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της: «Στην πύλη του
καταυλισμού, πίσω από μια μπάρα, μας “υποδέχτηκαν” με
απαγόρευση εισόδου άνδρες του στρατού και της αστυνο-
μίας. Επικαλέστηκαν αρχικά την απουσία του διοικητή και
κατόπιν προχώρησαν σε “προληπτική” εξακρίβωση στοιχεί-
ων, αφού πρώτα μας… ενημέρωσαν ότι για να προσέλθου-
με στις εγκαταστάσεις πρέπει να πάρουμε άδεια από το
υπουργείο! Στο χώρο έχουν μεταφερθεί από το πρωί της
Κυριακής 10/4, μετά την εκκένωση του εκθεσιακού κέντρου
στη Ν. Καρβάλη όπου φιλοξενούνταν, περίπου 300 πρό-
σφυγες από τη Συρία, ανάμεσά τους 200 παιδιά… ουσια-
στικά χωρίς πόσιμο νερό, χωρίς ζεστό νερό για μπάνιο, με
μόνο ένα γεύμα τη μέρα, χωρίς καμιά ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και κάτω από τη μόνιμη απειλή των τσιμπημά-
των φιδιών και σκορπιών που αφθονούν στην περιοχή…»

Αντιφασιστική κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε την
Παρασκευή 15/4 στην Καβάλα ενάντια στην επίσκεψη
Κασιδιάρη στην πόλη και την εκδήλωση της Χ.Α στον
κλειστό χώρο του ξενοδοχείου Galaxy, μετά από κάλε-
σμα που έγινε από αντιφασίστες-τριες της πόλης. Η
εκδήλωση έγινε υπό την κάλυψη της ΕΛ.ΑΣ που για να
προστατεύσει τον Κασιδιάρη (που μόλις πριν μια βδο-
μάδα μπροστά στις κάμερες στον Πειραιά διέταζε
τους τραμπούκους τους να ορμήσουν με σιδερόβερ-
γες στα χέρια) επιστράτευσε διμοιρίες των ΜΑΤ και
αστυνομία από την Καβάλα και άλλες πόλεις.

«Η ΚΕΕΡΦΑ βρέθηκε με το πανό της μαζί με τους δεκά-
δες αντιφασίστες/τριες που ήταν εκεί, κόντρα στην προ-
κλητική κάλυψη της ΕΛΑΣ στη φασιστομάζωξη των φονιά-
δων του Παύλου Φύσσα» δήλωσε στην Eργατική
Aλληλεγγύη ο Τζεμαλί Μηλιαζήμ, εκπαιδευτικός. 

«Η αλληλεγγύη στους πρόσφυγες είναι πιο δυνατή, όπως
φάνηκε και από το διήμερο που διοργανώθηκε στην πλατεία
Καπνεργοστασίου από τον Σύλλογο Εκπαιδευτικών της ΠΕ
Καβάλας και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης νο-
μού Καβάλας στις 15 και 16 Απριλίου. 

Μεγάλοι και μικροί συμμετείχαν στο διήμερο κατά
τη διάρκεια του οποίου έγιναν συζητήσεις, δράσεις και
μια σειρά από καλλιτεχνικά δρώμενα κ.α.
Tοποθετηθήκαμε στη συζήτηση που άνοιξε με θέμα
την άμεση ένταξη των παιδιών των προσφύγων στα
σχολεία, προτείνοντας να γίνουν τώρα μαζικές προσ-
λήψεις εκπαιδευτικών αντί να δαπανούν εκατομμύρια
ευρώ για το φράχτη στον Έβρο και χιλιάδες αστυνομι-
κούς για τα κέντρα κράτησης και τις απελάσεις».

ΞAΝΘΗ

και ΚΑΒAΛΑ

Μ
ε προσαγωγές και
συλλήψεις αλληλέγ-
γυων προσπαθεί η

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ να τρομοκρατήσει και
να απομονώσει τους πρόσφυγες με σκοπό να
τους εξαναγκάσει να εγκαταλείψoυν την Ειδο-
μένη είτε με τη βία της πείνας και της αξαθλίω-
σης είτε με τη βία του στρατού και της αστυνο-
μίας. Την Δευτέρα 18/4 η αστυνομία προσπάθη-
σε να εκκενώσει την σιδηροδρομική γραμμή με
αποτέλεσμα ένα βάν της αστυνομίας να τραυ-
ματίσει σοβαρά έναν πρόσφυγα στο κεφάλι. 

Την περασμένη Τετάρτη η αστυνομία προχώ-
ρησε σε 15 προσαγωγές αλληλέγγυων στο πλαί-
σιο των ελέγχων που πραγματοποιούνται στην
περιοχή. Όλο το προηγούμενο διάστημα κυβέρ-
νηση και ΜΜΕ είχαν φροντίσει να δώσουν πολιτι-
κή κάλυψη σε αυτές τις προσαγωγές –που κά-
ποιες μετατράπηκαν σε συλλήψεις- με το επιχεί-
ρημα ότι «οι αλληλέγγυοι υποκινούν εξεγέρσεις
και επεισόδια».  

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι ανεξάρτητες
εθελοντικές οργανώσεις της Ειδομένης καταγ-
γέλουν: «Εχθές, (12-04-16) τρεις εθελοντές κρα-
τήθηκαν παράνομα την ώρα που κατευθύνονταν
με αυτοκίνητο προς τον καταυλισμό της Ειδομέ-
νης, με μόνη δικαιολογία την "εξακρίβωση στοι-
χείων". Στον αστυνομικό σταθμό των Ευζώνων,
και χωρίς καμιά δικαιολόγηση ή υποψία, μας
έψαξαν το αμάξι. Ένα μικρό μαχαίρι βρέθηκε
στο όχημα (οι τρεις εθελοντές πήγαιναν να ετοι-
μάσουν και να σερβίρουν σε σκηνή τσάι, στο
οποίο χρησιμοποιούν φρεσκοκομμένη πιπερόρι-
ζα). Μια γυναίκα μέλος της ομάδας εξαναγκά-
στηκε με τη βία να βγάλει όλα της τα ρούχα για
να της γίνει "έλεγχος", και πάλι χωρίς καμιά δι-

καιολογία. Τους αφαιρέθηκαν
τα τηλέφωνα. Ο ιδιοκτήτης του
αυτοκινήτου χτυπήθηκε, μετά

του φορέθηκαν χειροπέδες και οδηγήθηκε σε
ξεχωριστό δωμάτιο από τέσσερις αστυνομι-
κούς, όπου και άρχισαν να τον απειλούν με πε-
ρισσότερη βία. Καμιά δικαιολόγηση δεν έχει δο-
θεί για την βίαιη κράτηση και τον βασανισμό
του».

Η κυβέρνηση προσπαθεί είτε με καταστολή είτε με
νομοθετικές ρυθμίσεις να διαλύσει τις κινήσεις αλλη-
λεγγύης στους πρόσφυγες, με το πρόσχημα ότι θέλει
να  βάλει τάξη στις ΜΚΟ. Όπως δήλωσε ο Αναπληρω-
τής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τόσκας σε συ-
νέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΑLPHA, ετοιμάζεται
νομοθετική ρύθμιση με βάση την οποία κάθε ΜΚΟ
«θα πρέπει να καταγραφεί, θα πρέπει να έχει Α.Φ.Μ.,
θα πρέπει να φαίνεται ποιοι είναι οι χρηματοδότες και
σε αυτή πρέπει να είναι ξεκάθαρο ποιοί είναι οι υπεύ-
θυνοι, εκεί που θα πρέπει να πηγαίνει και εκεί που την
έχει ανάγκη το Κράτος. Δεν μπορεί η κάθε ΜΚΟ να
πηγαίνει σε μια παραλία, να στήνει μια σκηνή και να
λέει εδώ στήνω το μαγαζί μου». 

Αυτή η επίθεση δεν πρέπει να περάσει. Είναι
πρόκληση την ίδια στιγμή που οι Χρυσαυγίτες
δολοφόνοι με τις σιδερόβεργες που επιτέθηκαν
σε δημοσιογράφους και αντιφασίστες στον Πει-
ραιά κυκλοφορούν ελεύθεροι, να συλλαμβάνον-
ται αλληλέγγυοι αγωνιστές χάρη στους οποίους
επιβιώνουν οι πρόσφυγες στην Ειδομένη και σε
δεκάδες άλλες πόλεις. Τα σωματεία, οι φοιτητι-
κοί Σύλλογοι, οι αντιρατσιστικές κινήσεις, οι ίδιοι
οι πρόσφυγες έχουν τη δύναμη να τσακίσουν τις
απαγορεύσεις και την καταστολή και να διεκδι-
κήσουν, ανοιχτά σύνορα, δικαιώματα, άσυλο και
αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας.  

EΙΔΟΜΕΝΗ

Πανθεσσαλική αντιπολεμική συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες πραγ-
ματοποιήθηκε στη Λάρισα το Σάββατο 15 Απρίλη. «Η συγκέντρωση έγινε στην Πλατεία Ταχυ-
δρομείου και ακολούθησε πορεία που κατέληξε στην 1η Στρατιά, όπου συμμετείχαν η Πρωτο-
βουλία αγώνα και αλληλεγγύης στους μετανάστες Λάρισας, αντίστοιχες πρωτοβουλίες από
την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, η ΚΕΕΡΦΑ Βόλου, ο φοιτητικός σύλλογος Βιοχημείας Λάρισας, η
ΕΛΜΕ, αντιεξουσιαστές, αντιφασίστες-τριες» δήλωσε στην Εργατική Αλληλεγγύη η Αλεξάν-
δρα, φοιτήτρια από την πόλη. 

«Στη συνέχεια μεταβήκαμε με πούλμαν στο Στρατόπεδο προσφύγων στο Κουτσόχερο» μας
μεταφέρει ο Πέτρος. «Εκεί για δεύτερη φορά μετά την κινητοποίηση της προηγούμενης βδομά-
δας και παρά την αστυνομοκρατία των ΜΑΤ που έφραξαν την είσοδο, παραμείναμε για δύο πε-
ρίπου ώρες φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στον πόλεμο, για ανοιχτά σύνορα, για άσυλο, ελευ-
θερία και αξιοπρεπή στέγαση, σίτιση εκφράζοντας την αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες».

Από το διήμερο εκδηλώσεων στην Καβάλα στις 15 και 16 Απρίλη

ΛΑΡΙΣΑ
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Με μια δυναμική κινητοποίηση την Πέμ-
πτη 14/4, έξω από το υπουργείο Υγείας,
απάντησαν τα σωματεία εργαζομένων των
νοσοκομείων Αγ.Σάββας, Αττικό κι Ευαγγε-
λισμός, στα προωθούμενα μέτρα σχετικά
με τους εργολαβικούς εργαζόμενους των
νοσοκομείων. 

Πολλές δεκάδες, στην πλειοψηφία τους
γυναίκες, εργάτριες στα ιδιωτικά συνεργεία
που έχουν αναλάβει την καθαριότητα, τις
κουζίνες και μια σειρά άλλες υπηρεσίες στα
δημόσια νοσοκομεία, διαδήλωσαν για αρκε-
τές ώρες το δικαίωμά τους στη μόνιμη και
σταθερή εργασία.

Όπως εξηγεί ο Κώστας Καταραχιάς, πρό-
εδρος του σωματείου του Αγ.Σάββα, “στο
σχέδιο νόμου για την Υγεία που κυκλοφόρη-
σε πριν κάποιες βδομάδες ανοίγει τη δυνα-
τότητα στις διοικήσεις των νοσοκομείων να
κάνουν ατομικές συμβάσεις με τους εργαζό-
μενους που τώρα δουλεύουν στα ιδιωτικά

συνεργεία. Εμείς εδώ και καιρό αγωνιζόμα-
στε, όχι για την αντικατάσταση των εργολά-
βων με προσωρινές ατομικές συμβάσεις,
αλλά για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,
με τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους. Το υπουργείο προσπαθεί να
καλλιεργήσει την εικόνα ότι διώχνει τους ερ-
γολάβους και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι
μένουν στη δουλειά. Οι όροι με τους οποί-
ους μένουν όμως δεν είναι αυτοί που θέλου-
με. Θέλουμε μόνιμη και σταθερή δουλειά
για όλους. Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία
των εργολάβων είναι το πιο χτυπημένο κομ-
μάτι στα νοσοκομεία και είναι αποφασισμέ-
νο, με τα σωματεία των μονίμων στο πλευρό
τους, να πάει αυτή τη μάχη μέχρι τέλους”.

“Διαδηλώνουμε γιατί μας εξευτελίζουν σαν
ανθρώπους πλέον” μας λέει η Ζωή, καθαρί-

στρια στον Αγ.Σάββα. “Πάνε να περάσουν
μέτρα σύμφωνα με τα οποία θα μας προσ-
λαμβάνουν με ατομικές συμβάσεις για 9 μή-
νες ή ένα χρόνο και μετά θα μας διώχνουν
χωρίς να δικαιούμαστε ούτε ταμείο ανεργίας
ούτε τίποτα. Κι όχι μόνο αυτό. Συζητάνε για
μπλοκάκι. Πες ότι αρρωσταίνουμε, θα πρέπει
να βρούμε εμείς αντικαταστάτη που θα την
πληρώσουμε από την τσέπη μας. Κι άλλες τέ-
τοιες αηδίες. Ποιός τις σοφίστικε δεν ξέρω.
Με 300 και 400 ευρώ δεν μπορεί να ζει κανείς
και ιδιαίτερα μια οικογένεια με παιδιά και νοί-
κια. Μπορεί ο υπουργός να ζήσει έτσι; Δεν
νομίζω. Ας κόψουν από τα δικά τους λοιπόν.
Να πληρώσουν αυτοί για να φύγει το χρέος”.  

Μάλιστα δεν έλλειψαν και οι καταγγελίες
για απειλές από τη μεριά των εργολάβων,
προς τις εργάτριές τους, όταν αυτές δεν
συμμετέχουν στις “καμπάνιες” που ξεκινούν
οι ίδιοι για την παραμονή των εταιριών στα
νοσοκομεία.

Την Παρασκευή 7 Απρίλη το υπουργείο Παι-
δείας έδωσε στις δύο Ομοσπονδίες, τη ΔΟΕ και
την ΟλΜΕ, τη δική του πρόταση σχετικά με την
κάλυψη των κενών και την πρόσληψη των ανα-
πληρωτών για την επόμενη σχολική χρονιά. 

Τα δεδομένα πλέον αλλάζουν πάρα πολύ. Αυ-
τό που καταλαβαίνουμε είναι ότι όλες οι εξαγγε-
λίες του υπουργείου για 20 χιλιάδες διορισμούς
σε βάθος τριετίας και εφόσον το επιτρέψουνε οι
“θεσμοί” είναι ψεύτικες, όπως το λέγαμε από
την αρχή. 

Δεν θα υπολογίζεται καθόλου η προϋπηρεσία
και θα υπάρξει μεγάλη ανακατάταξη στους πίνα-
κες. Το συμπέρασμα είναι ότι το υπουργείο προ-
σπαθεί να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο μεταξύ
των αναπληρωτών, να περάσει το μήνυμα ότι
πρέπει να “φαγωθείτε” μεταξύ σας για το ποιος
είναι ικανός να δουλέψει την επόμενη χρονιά
στο σχολείο.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του υφυπουργού,
φέτος καλέσανε 22 χιλιάδες αναπληρωτές και
αυτή τη στιγμή τα κενά στα σχολεία είναι γύρω
στις 4 χιλιάδες. Χρησιμοποιήσανε τα χρήματα
από το ΕΣΠΑ. Περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ
και τους έχουν μείνει για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια 190 εκατομμύρια. Δηλαδή τα κενά στα
σχολεία την επόμενη χρονιά θα είναι περισσότε-
ρα και λόγω των συνταξιοδοτήσεων και επειδή
δεν θα γίνουνε διορισμοί και επειδή θα κληθούν
λιγότεροι αναπληρωτές διότι δεν έχουν χρήματα.  

Συνέπειες
Όλη αυτή η πρόταση θα φέρει συνέπειες και

για τους μόνιμους. Ήδη συζητάνε για την αύξηση
του ωραρίου, αύξηση της διδακτικής ώρας, θα
κόψουν ώρες από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και
με βάση τις οδηγίες του ΟΟΣΑ (όπως υπήρχαν το
2011 και θα ανανεωθούν Απρίλη-Μάη του 2016)
θα πάνε για νέες καταργήσεις τμημάτων και σχο-
λείων. Ήδη βλέπουμε ότι στο κομμάτι της ειδικής
αγωγής, τα τμήματα ένταξης καταργούνται. Βλέ-
πουμε πόσο προσχηματικός είναι ο “Εθνικός Διά-
λος για την Παιδεία”. Το ζήτημα για τα τμήματα
ένταξης δεν μπήκε καθόλου στη συζήτηση. 

Βλέπουμε ότι και η συγκεκριμένη κυβέρνηση
ακολουθεί την τακτική των προηγούμενων. Δη-
λαδή να ζούνε ακόμα καλύτεροι οι λίγοι και οι
περισσότεροι δεν μας ενδιαφέρουν. 

Το θέμα είναι ότι και οι πρωτοβάθμιοι και οι
δευτεροβάθμιοι πρέπει να έχουμε μια πρόταση:
ζητάμε εδώ και τώρα μόνιμους μαζικούς διορι-
σμούς. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας.
Ζητάμε να καταργηθεί ο νόμος της Διαμαντο-
πούλου και ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ. 

Πρέπει να καταλάβουν ότι έχουμε σπουδάσει,
τα πτυχία μας πρέπει να έχουν εργασιακά δι-
καιώματα. Δεν θα δεχτούμε κανένα διαγωνισμό
να αφήνει τον καθένα μόνο του. Είναι στο χέρι
μας να δούμε τι σωματείο θέλουμε. Ή θα καθό-
μαστε σαν θεατές να γκρινιάζουμε ότι κάποιοι
καταστρέφουν τη ζωή μας ή πηγαίνουμε στα
σωματεία, προσπαθούμε να τα ενισχύσουμε και
κατεβαίνουμε στο δρόμο μέχρι να κερδίσουμε.     

Φωτεινή Ρώιμπα, 
ΕΛΜΕ Λήμνου

Την Παρασκευή έγιναν κινη-
τοποιήσεις και σε άλλες πό-
λεις: τη Θεσσαλονίκη, το Ηρά-
κλειο, τα Χανιά και αλλού. 

Στη Θεσσαλονίκη οι εκπαι-
δευτικοί οργάνωσαν πορεία
στο κέντρο της πόλης, ενώ στο
Ηράκλειο έκαναν παρέμβαση
στην εκδήλωση όπου κεντρικός
ομιλητής ήταν ο Αντώνης Λιά-
κος, πρόεδρος του «Εθνικού
Διαλόγου για την Παιδεία». 

Στα Χανιά έγινε πολύ δυναμι-
κή κινητοποίηση όπως μας με-
ταφέρει η Κατερίνα Τσαλταμ-
πάση. «Έγινε πραγματικά χα-
μός. Ήταν πάρα πολύ δυναμική
κινητοποίηση με 250 διαδηλω-
τές που για μια επαρχιακή πό-
λη είναι μεγάλο νούμερο. Συμ-
μετείχαν αναπληρωτές της
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,
αναπληρωτές καθηγητές και
μόνιμοι συνάδελφοι. Φωνάζαμε
συνθήματα ενώνοντας τα ζητή-
ματα. Το σύνθημα «Λεφτά για
την Παιδεία, λεφτά για την
υγεία και όχι για πολέμους στη
Συρία» έκανε θραύση. Πήγαμε
στις Περιφερειακές Διευθύν-
σεις Εκπαίδευσης που στα Χα-
νιά συστεγάζονται. Οι διευθυν-
τές έλειπαν αρχικά. Ζητήσαμε
από τους υπαλλήλους να κατέ-
βουν κάτω μαζί μας για συμπα-
ράσταση, όπως και έγινε, ενώ
κρεμάσαμε το πανό μας. Στη
συνέχεια ήρθε ο διευθυντής
πρωτοβάθμιας, κάναμε εκτενή
συζήτηση μαζί του, αλλά δεν
δέχτηκε να πει δημόσια ότι
στηρίζει τις κινητοποιήσεις
μας. Γίνεται πολύ σοβαρή προ-
σπάθεια να συντονιστούν οι
Επιτροπές Αναπληρωτών πα-
νελλαδικά, ενώ την Τετάρτη 20
Απρίλη οι δάσκαλοι οργανώ-
νουμε συνέλευση στις 6μμ στο
Εργατικό Κέντρο».

Μ
αζική και μαχητική
ήταν η κινητοποίηση
των δασκάλων και των

καθηγητών στο υπουργείο
Παιδείας την Παρασκευή 15/4. 

Οι εκπαιδευτικοί απαιτούν να
μην κατατεθεί η τροπολογία
που ετοιμάζει η κυβέρνηση για
τους αναπληρωτές, να καταρ-
γηθεί ο νόμος Διαμαντοπού-
λου (ν.3848/10) και να γίνουν
άμεσα μόνιμοι μαζικοί διορι-
σμοί. Νέο συλλαλητήριο θα γί-
νει την Πέμπτη 21 Απρίλη στις
12 το μεσημέρι στο υπ. Παιδεί-
ας. Η ΔΟΕ κήρυξε 3ωρη στάση
εργασίας, ενώ οι σύλλογοι
έχουν τη δυνατότητα να την
επεκτείνουν σε 24ωρη απεργία
με επιπλέον τρίωρη στάση. 

Η συγκέντρωση στο υπουρ-
γείο Παιδείας ξεχείλιζε από
οργή, ιδιαίτερα των αναπλη-
ρωτών καθώς βλέπουν την κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να τους
πετάει έξω από την εκπαίδευ-
ση, να μην αναγνωρίζει την
προϋπηρεσία τους και ακόμα

χειρότερα να τους κατηγοριο-
ποιεί, δημιουργώντας εμφύλιο
πόλεμο στις γραμμές τους. 

Στη συγκέντρωση συμμετεί-
χαν εκπαιδευτικοί από όλη τη
χώρα: από τη Λήμνο, από τη
Χαλκίδα, από την Πελοπόννη-
σο, ενώ πολλές ΕΛΜΕ και Διδα-
σκαλικοί Σύλλογοι της Αθήνας
είχαν δικά τους πανό (Γ’ ΕΛΜΕ,
Αριστοτέλης, Κ. Βάρναλης κ.ά). 

Στα κάγκελα
Οι εκπαιδευτικοί συνάντη-

σαν κλειστή την πόρτα του
υπουργείου, καθώς και διμοι-
ρίες των ΜΑΤ. Πολλοί επιχεί-
ρησαν να μπουν στο υπουρ-
γείο σκαρφαλώνοντας στα
κάγκελα, ενώ μια άλλη ομάδα
εκπαιδευτικών κατάφερε και
μπήκε από την πίσω πόρτα. 

Η συγκέντρωση συνεχίστηκε
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνάν-
τησης του υπουργού Παιδείας,

Φίλη, με τις αντιπροσωπείες των
εκπαιδευτικών. Παρά τις διπλω-
ματικές απαντήσεις κάτω από την
πίεση της συγκέντρωσης, η ηγε-
σία του υπουργείου συνεχίζει το
αντιεκπαιδευτικό έργο της. Ετοι-
μάζεται να καταθέσει μέσα στην
εβδομάδα την άθλια τροπολογία. 

Μετά τη συγκέντρωση, ακο-
λούθησε συνέλευση των αναπλη-
ρωτών στο Παιδαγωγικό. Οι ανα-
πληρωτές καλούν τα εκπαιδευτι-
κά σωματεία να προκηρύξουν κυ-
λιόμενες στάσεις εργασίας από
τη Δευτέρα 18 Απρίλη. Ζητούν
από την ΟΛΜΕ και τη ΔΟΕ να κα-
λέσουν απεργία την Πέμπτη 21/4
(όπως έκανε ήδη η ΔΟΕ) 

Καλούν, ακόμα, συγκεντρώ-
σεις στις Περιφερειακές Διευ-
θύνσεις Εκπαίδευσης την Τε-
τάρτη 20/4 στις 12 το μεσημέ-
ρι. Τέλος, απαιτούν από τις
ηγεσίες των δύο εκπαιδευτικών
Ομοσπονδιών να αποχωρή-
σουν από τον στημένο «Εθνικό
Διάλογο για την Παιδεία».

Nεκτάριος Δαργάκης

Η μάχη των προσλήψεων
To μαχαίρι Φίλη

Στα Σχολεία

Στα Νοσοκομεία

Η απεργιακή διαδήλωση 
των εκπαιδευτικών στα Χανιά,
15/4. Φωτό: Βασίλης Σπανός
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Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές στο
Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού

και Ξενοδοχείων Νομού Αττικής. Για πρώτη φορά στις εκλογές
συμμετείχε η Καμαριέρα.

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Ψήφισαν 2.973 (από 3.050 το
2014), έγκυρα 2.914. Για την Κεντρική Διοίκηση πήραν: ΔΑΣ (ΠΑ-
ΜΕ) 2.745 ψήφους και 16 έδρες (από 2.530 και 15 έδρες), Λάν-
τζα-Αγωνιστική Εργατική Συσπείρωση 143 ψήφους και 1 έδρα,
Καμαριέρα-αντικαπιταλιστική κίνηση εργαζόμενων 26 ψήφους.  

Για αντιπροσώπους στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας εργατών επισιτισμού και υπαλλήλων τουριστικών επαγγελ-
μάτων: Ψήφισαν 2.207 (από 2.129  το 2014), έγκυρα 2166. Πή-
ραν: ΔΑΣ (ΠΑΜΕ) 2.027 ψήφους και 21 αντιπροσώπους (από
1.933 ψήφους και 20 αντιπροσώπους), Λάντζα-Αγωνιστική Εργα-
τική Συσπείρωση 106 ψήφους και 1 αντιπρόσωπο, Καμαριέρα-
αντικαπιταλιστική κίνηση εργαζόμενων 33 ψήφους.

Ξεκίνησαν οι εκλογές στο Σύνδεσμο ιδιωτικών υπαλλήλων Α.Ε.
και Γραφείων την Κυριακή 17 Απρίλη. Θα διαρκέσουν μέχρι την
Κυριακή 24/4, ενώ τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να ψηφίζουν
στα γραφεία του στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας (3ος όροφος) τις
καθημερινές 2μμ έως 8μμ και το Σαββατοκύριακο 10πμ με 6μμ.

Στις εκλογές συμμετέχει η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα, παρά-
ταξη που στηρίζει και η Εργατική Αλληλεγγύη. Υποψήφιοι είναι
οι: Κατερίνα Πατρικίου, Κώστας Τόδουλος, Κωνσταντίνα Τριαν-
τοπούλου, Φωτεινή Τσαμούρη, Γιώργος Τσαμούρης.
• 24ωρη απεργία καλεί η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων

την Κυριακή 24/4 ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αρ-
γείας με συγκέντρωση 11πμ, Σύνταγμα και Ερμού.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι
απολυμένοι εργαζόμενοι της Ηλεκτρονικής
Αθηνών με συγκεντρώσεις έξω από το κεν-
τρικό κατάστημα της εταιρείας στο Περι-
στέρι, όπως έγινε τη Δευτέρα 18 Απρίλη το
πρωί. 

Την Τρίτη 19 Απρίλη το μεσημέρι σε εξέ-
λιξη ήταν συγκέντρωση των εργαζόμενων
στον ΟΑΕΔ όπου συνεδριάζει η Διοίκηση,
για να διεκδικήσουν έκτακτο επίδομα. 

Θυμίζουμε ότι η εργοδοσία της Ηλεκτρο-
νικής ανακοίνωσε την αιφνιδιαστική πτώ-
χευσή της, έκλεισε τα περίπου 50 καταστή-
ματα και από τη μια στιγμή στην άλλη χω-
ρίς δουλειά βρέθηκαν 450 εργαζόμενοι. 

Ο ιδιοκτήτης Γιάννης Στρούτσης δεν πα-
ρέστη στην τριμερή συνάντηση που είχε
οριστεί να γίνει 14 Απρίλη, ενώ οι εργαζό-
μενοι διέκοψαν τη συνέντευξη Τύπου που
έδινε την ίδια μέρα. 

Η εταιρία τα προηγούμενα χρόνια είχε
προχωρήσει σε απολύσεις εργαζόμενων,
ενώ πίεζε τους υπαλλήλους «να βάλουν
πλάτη» και να αποδεχτούν μειώσεις μισθών.
Η εργοδοσία καταγγέλλει σε δηλώσεις της
τα capital controls που την οδήγησαν σε
πτώχευση, αλλά πολλοί θυμήθηκαν τα
σκάνδαλα στα οποία είχε εμπλακεί η εται-
ρία: το σκάνδαλο με την υπεξαίρεση του
ΦΠΑ ή τα διπλά τιμολόγια.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι εργαζόμενοι στις Κοινω-
νικές Δομές των Δήμων. «Κάναμε νέα 48ωρη απεργία τη Δευ-

τέρα και την Τρίτη 11 και 12 Απρίλη. Μας έβαλαν τα χρήματα για
τον Δεκέμβρη. Τώρα, είμαστε απλήρωτοι από τον Γενάρη και με-
τά. Συνεχίζουμε για να πληρωθούμε και να κρατήσουμε τις θέσεις
εργασίας μας» δήλωσε στην ΕΑ η Κάλλια Ραφαηλάκη από τις Κοι-
νωνικές Δομές του Δήμου Αγίας Παρασκευής. 

Αντιπροσωπεία των εργαζόμενων είχε συνάντηση με την Θεανώ
Φωτίου, αναπληρώτρια υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης τη δεύ-
τερη μέρα της απεργίας. Η υπόσχεση από τη μεριά της κυβέρνη-
σης είναι ότι οι εργαζόμενοι θα μοριοδοτηθούν για την προϋπη-
ρεσία τους. Όμως, σε επικοινωνία που έκαναν οι εργαζόμενοι με
στελέχη του ΑΣΕΠ οποιαδήποτε μοριοδότηση πέραν των 7 μο-
ρίων ανά μήνα και μέχρι 60 μήνες είναι παράτυπη, οπότε χρειάζε-
ται ιδιαίτερη νομοθετική ρύθμιση για να παραμείνουν στις θέσεις
τους. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να διεκδικούν να παραμείνουν
στις θέσεις εργασίας και να μην απολυθεί κανείς.

• Στάση εργασίας και συγκέντρωση στο υπουργείο Εσωτερικών
πραγματοποίησε η ΠΟΕ-ΟΤΑ την Τρίτη 19 Απρίλη. Οι εργαζόμε-
νοι στους Δήμους διεκδικούν να μην περάσει η «αντι-ασφαλιστι-
κή μεταρρύθμιση», καθώς και να επιλυθούν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν στους Δήμους (σχέσεις και συνθήκες εργασίας
κτλ). 

Τονίζουν ότι: «Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν
είναι διατεθειμένοι να ανεχθούν άλλο την πολιτική του εμπαιγ-
μού και της εξαπάτησης. Ζητούν άμεσα συγκεκριμένο χρονοδιά-
γραμμα για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει
οι Υπουργοί της συγκυβέρνησης απέναντί τους. Διαφορετικά, οι
αγωνιστικές κινητοποιήσεις θα κλιμακωθούν το επόμενο διάστη-
μα».

Oλοκληρώθηκαν οι εκλογές για νέο ΔΣ
και αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία του

ΥΠΕΧΩΔΕ (νυν ΥΠΟΜΕΔΙ). Η Συσπείρωση Αριστερών Εργαζόμε-
νων που κατέβαινε για πρώτη φορά κατάφερε να πάρει 1 έδρα
στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο και να εκλέξει δύο αντιπροσώ-
πους για το συνέδριο της Ομοσπονδίας. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Για το ΔΣ τα έγ-
κυρα ψηφοδέλτια ήταν 590. Πήραν: Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση
(ΠΑΣΟΚ) 330 ψήφους και 8 έδρες, Αγωνιστική Συνεργασία (ΣΥ-
ΡΙΖΑ) 91 ψήφους και 2 έδρες, Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση
(πρώην ΠΑΣΚ και δεξιοί) 83 ψήφους και 2 έδρες, Συσπείρωση
Αριστερών Εργαζόμενων 41 ψήφους και 1 έδρα, Δημοσιοϋπαλ-
ληλική Ενότητα 25 ψήφους. 

Για την Ομοσπονδία τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 577. Πήραν:
Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 348 ψήφους και 15 αντιπροσώπους,
Αγωνιστική Συνεργασία 75 και 3, Ανεξάρτητη Αγωνιστική Κίνηση
82 και 3, Συσπείρωση Αριστερών Εργαζόμενων 46 και 2, Δημοσι-
οϋπαλληλική Ενότητα 26 και 1.

Εκλογές πραγματοποιεί ο Σύλλογος Εργα-
ζόμενων Ιατρών Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων

Αθήνας-Πειραιά (ΣΕΙΙΝΑΠ) το Σάββατο 23 Απρίλη για νέο ΔΣ και
αντιπροσώπους για τα συνέδρια του Εργατικού Κέντρου Αθήνας
και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτηρίων Ιδιωτικών Ελλά-
δας. Οι εκλογές θα γίνουν 12μες-6μμ στα γραφεία του Ιατρικού
Συλλόγου Αθηνών (Σεβαστουπόλεως 113, Αθήνα). 

Θα προηγηθεί στις 10πμ η εκλογοαπολογιστική συνέλευση και
η εκλογή της εφορευτικής επιτροπής. Στις εκλογές συμμετέχει
το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή (ΑΡΣΙ, Νυστέρι, ανεξάρτη-
τοι). Σε ανακοίνωσή του σημειώνει: «οι εργαζόμενοι χρειάζεται
να πάρουμε στα χέρια μας τον αγώνα, να σπάσουμε το πάγωμα
που προσπαθεί να επιβάλει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, να
συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα για να μην περά-
σει το αντιασφαλιστικό σχέδιο, να μην τολμήσει η κυβέρνηση να
το κατεβάσει καν μαζί με τα σχέδια για νέο φορολογικό και τα
υπόλοιπα μέτρα. Να πιάσουμε την σκυτάλη από την μεγάλη πα-
νεργατική απεργία του Φλεβάρη». 

Στο ψηφοδέλτιο του Ενωτικού Κινήματος από τη μεριά του
Νυστεριού συμμετέχει η Σύλβια Φεσσά.

Μ
νήμες από την εποχή του
“μαύρου” έφερε ο ισχυρισμός
του υπουργού Επικρατείας

Ν.Παππά περί “υπεράριθμου προσω-
πικού” στην ΕΡΤ. Με αυτό τον τρόπο
επιχείρησε να δικαιολογήσει την τρο-
πολογία που έβαλε στη Βουλή την πε-
ρασμένη βδομάδα για υποχρεωτικές
μετατάξεις εργαζομένων. 

Η Ειρήνη Φωτέλλη, εργαζόμενη
στην ΕΡΤ μίλησε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη για το θέμα:

“Για άλλη μία φορά, οι εργαζόμενοι
της ΕΡΤ καλούμαστε να υπερασπι-
στούμε τις δομές και τη λειτουργία
της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης,
αφού με την τροπολογία που μπήκε
στη Βουλή την προηγούμενη εβδομά-
δα φαίνεται η βούληση και αυτής της
κυβέρνησης να συρρικνώσει την ΕΡΤ.

Εκτός από τις εθελοντικές μετατά-
ξεις που προβλέπονται στο άρθρο 1,
έρχεται το άρθρο 3 το οποίο δίνει τη
δυνατότητα στους υπουργούς Εσω-
τερικών και Επικρατείας με Κοινή
Υπουργική Απόφαση να προβούν σε
υποχρεωτικές αποσπάσεις προσωπι-
κού. 

Δέκα μήνες μετά την επαναλει-
τουργία της ΕΡΤ, χωρίς αυτή να έχει
βρει ακόμα το βηματισμό της, υπο-

χρηματοδοτούμενη και με ελλείψεις
σε προσωπικό (βάρδιες καλύπτονται
από πρακτικάριους), η κυβέρνηση
φαίνεται να προσπαθεί να δημιουρ-
γήσει μία Δ.Τ. από τα υλικά της ΕΡΤ.
Φαίνεται πως από το δίχρονο αγώνα
των εργαζομένων για το άνοιγμα της
ΕΡΤ, οι κυβερνώντες δεν κατάλαβαν
και πολλά πράγματα. Και είναι ευκαι-
ρία να τους υπενθυμίσουμε τα βασι-
κά:

Ανάγκες

Θέλουμε δημόσια ραδιοφωνία, τη-
λεόραση, internet, που να ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες της κοινωνίας για
αντικειμενική ενημέρωση, πολιτισμό
και ψυχαγωγία.

Θέλουμε την ΕΡΤ ανοιχτή με όλες

τις δομές της, να καλύπτει όσο το δυ-
νατόν περισσότερες πληθυσμιακές
ομάδες, σε ολόκληρη την Ελλάδα αλ-
λά και στους Έλληνες της διασποράς.

Αυτά δεν γίνονται ούτε με αποσπά-
σεις σε άλλους οργανισμούς, ούτε με
υποχρηματοδότηση της λειτουργίας.
Γι' αυτά παλέψαμε δύο χρόνια. Δεν
θα τα δεχτούμε τώρα. Ο αγώνας μας
συνεχίζεται”.

Κόντρα στον υπουργό και την τρο-
πολογία τοποθετήθηκε και η ΠΟ-
ΣΠΕΡΤ με αναλυτική της ανακοίνωση.
“Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ δεν θα γί-
νουν νέες «Ιφιγένειες» για να περά-
σουν τα σχέδια των μνημονιακών κυ-
βερνήσεων και των δοτών διοικήσε-
ων. Από ανυποχώρητους αγώνες ξέ-
ρουμε και είναι γνωστό σε όλους” κα-
ταλήγει μεταξύ άλλων.

Σε στάση εργασίας προχώρησαν οι εργαζόμενοι του
Μega Channel το βράδυ της Τρίτης 12/4 με αποτέλε-

σμα να μην μεταδοθεί το δελτίο ειδήσεων.

Η στάση εργασίας πραγματοποιήθηκε με την κάλυψη της ΕΣΗΕΑ, όταν
οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι δεν πρόκειται να πληρωθούν για το
δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάρτη διεκδικώντας παράλληλα, εκτός από
την καταβολή των δεδουλευμένων να τους παρέχεται και η κατάλληλη
ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από το κανάλι, η έλλειψη της
οποίας “δημιουργεί κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας”. 

ΕΡΤ “Πλεονάζοντες” είναι 
ο Παππάς και ο Ταγματάρχης

ΔΗΜΟΙ

ΣΕΙΙΝΑΠ
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ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
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Εκλογές στα σωματεία



O
ι εργαζόμενοι των ΜΜΕ παίρ-
νουν τη σκυτάλη του αγώνα
με τις 48ωρες απεργίες που

αποφάσισαν ενάντια στο αντιασφαλι-
στικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία
της ΠΟΕΣΥ και με συμμετοχή σωμα-
τείων των ΜΜΕ, τη Δευτέρα 18/4,
αποφασίστηκε η προκήρυξη 48ωρης
απεργίας σε εφημερίδες, περιοδικά
και διαδικτυακά ΜΜΕ από τις 6 το
πρωί της Πέμπτης 21/4 μέχρι τις 6 το

πρωί του Σαββάτου 23/4. Θα ακολου-
θήσει νέα διήμερη απεργία σε ραδιό-
φωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά
κανάλια, δημόσια και ιδιωτικά, από
τις 6 το πρωί της Παρασκευής 22/4
έως τις 6 το πρωί της Κυριακής 24/4.

Στην ανακοίνωση της η ΠΟΕΣΥ μι-
λάει για “έναρξη απεργιακών κινητο-
ποιήσεων διαρκείας”. Η απεργιακή
συνέχεια αναμένεται να αποφασιστεί
σε νέα σύσκεψη της ΠΟΕΣΥ την Πα-
ρασκευή 22/4.

Όπως ενημερώνει το blog του

Ασύνταχτου Τύπου, στη σύσκεψη,
σχεδόν το σύνολο των εκπροσώπων
των συνδικαλιστικών ενώσεων αναφέ-
ρονταν στην έναρξη απεργιακών κι-
νητοποιήσεων παρ'όλα αυτά η απαι-

τούμενη ενότητα τορπιλιζόταν από
τις διαφωνίες για τις μορφές των
απεργιακών κινητοποιήσεων, τη διάρ-
κειά τους και τις ημερομηνίες πραγ-
ματοποίησης. “Τελικά και υπό το βά-

ρος των ισοπεδωτικών επιπτώσεων
από το αντιασφαλιστικό έκτρωμα της
κυβέρνησης, αλλά και της πίεσης
από τους πιο μαχητικούς συνδικαλι-
στικούς εκπροσώπους που αφουγ-

κράζονται τη βάση, συμφωνήθηκε η
έναρξη πανελλαδικών απεργιακών κι-
νητοποιήσεων άμεσα” αρχή γενομέ-
νης την Πέμπτη 21/4.

Για την απεργία στα ΜΜΕ μας μί-
λησε ο Νάσος Μπράτσος, δημοσιο-
γράφος στην ΕΡΤ και μέλος του Γενι-
κού Συμβουλίου της ΠΟΕΣΥ με το
Μέτωπο για την Ανατροπή:

“Μετά από πέντε μήνες κωλυσιερ-
γίας, που οφείλεται όχι σε μη κατα-
νόηση του προβλήματος, αλλά σε
απροκάλυπτη αβάντα στην κυβέρνη-
ση και μετά από τα αλλεπάλληλα
αδειάσματα της συνδικαλιστικής γρα-
φειοκρατίας από τους κυβερνητικούς
συνομιλητές της, η απόφαση για ξεκί-
νημα απεργιών είναι η μόνη που μπο-
ρεί να αντιμετωπίσει τις αντιασφαλι-
στικές επιλογές της κυβέρνησης.

Πρέπει όμως να πούμε ότι το πρό-

βλημα είναι ευρύτερο, αφού ακόμα
και αν δεν άλλαζε τίποτα στο ασφαλι-
στικό, η απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας με τα νομοθετήματα των
συνεχόμενων μνημονίων, λειτουργού-
σε ούτως ή άλλως υπονομευτικά,
αφού περίπου το 40% του κλάδου,
βρίσκεται μεταξύ ανεργίας και υποα-
πασχόλησης.

Δεν διεκδικούμε «εξαίρεση» και να
«σώσουμε το ταμείο μας», όπως είναι
και η βασική λογική των συντεχνια-
κών ηγεσιών στα σωματεία των ΜΜΕ,
αλλά να ανατραπούν οι αντιασφαλι-
στικές – αντεργατικές πολιτικές στο
σύνολό τους και να πάρουν πόδι τα
κοράκια – δανειστές. Να διαγραφεί
μονομερώς το χρέος και να καταργη-
θούν όλα τα μνημονιακά νομοθετήμα-
τα και οι εφαρμοστικοί νόμοι, καθώς
και να υπογραφούν ΣΣΕ”.
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Γ
ια να τους σταματήσουμε χρει-
άζεται απεργιακός ξεσηκωμός. Η
48ωρη απεργία πρέπει να είναι

σταθμός. Έχουμε δει τι ρόλο παίζουν
οι ηγεσίες των ομοσπονδιών και για
αυτό χρειάζεται ενεργοποίηση όλου
του κόσμου που θέλει να δώσει τη μά-
χη “από τα κάτω”. Αυτό σημαίνει επι-

τροπές αγώνα κι απεργιακές επιτρο-
πές άμεσα να συνεδριάσουν ανοιχτά
σε κάθε χώρο δουλειάς. Εκεί που
υπήρχαν μια προηγούμενη περίοδο να
ενεργοποιηθούν και εκεί που δεν
υπήρχαν να γίνουν με πρωτοβουλία
των πιο μαχητικών εργαζομένων. Στο
νοσοκομείο του Αγ.Σάββα προγραμμα-

τίζουμε σύσκεψη της απεργιακής επι-
τροπής την Τετάρτη 20/4, στις 1:30μμ
κι από κει να οργανώσουμε γενική συ-
νέλευση για να πάμε σε μια επιτυχημέ-
νη απεργία.

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων 

νοσοκομείου Αγ.Σάββα

Σ
ε ξεσηκωμό σε όλους τους χώρους δου-
λειάς για την πραγματοποίηση και την
επιτυχία της 48ωρης γενικής απεργίας

καλεί ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια.

“Να σημάνει συναγερμός σε κάθε χώρο δου-
λειάς. Να συγκροτηθούν απεργιακές επιτροπές
και επιτροπές αγώνα που να πάρουν στα χέρια
τους την ενημέρωση και την οργάνωση της απερ-
γίας. Με περιοδείες και εξορμήσεις να συζητή-
σουμε με όλους τους συναδέλφους. Να οργανώ-
σουμε την περιφρούρηση του χώρου και τις δύο
μέρες της απεργίας, να ετοιμάσουμε το πανό και
να συμμετέχουμε στις απεργιακές συγκεντρώ-
σεις των συνδικάτων. Να οργανώσουμε απεργια-
κή συγκέντρωση στο Σύνταγμα και την δεύτερη
ημέρα της 48ωρης απεργίας” αναφέρει μεταξύ
άλλων σε ανακοίνωσή του ο Συντονισμός μετά
από σύσκεψη που πραγματοποίησε το απόγευμα
της Δευτέρας 18/4 με συμμετοχή πολλων συνδι-
καλιστών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Η προκήρυξη 48ωρης απεργίας ενάντια στο
αντιασφαλιστικό έκτρωμα της κυβέρνησης
αποτελεί υπόσχεση από τη μεριά των συνδικα-
λιστικών ηγεσιών εδώ και πολλές βδομάδες.
Ωστόσο μετά τον ξεσηκωμό της 4ης Φλεβάρη,
οι γραφειοκράτες των συνδικάτων χρησιμοποί-
ησαν τη δίχως ημερομηνία απεργία σαν αόρι-
στη υπόσχεση προκειμένου να αποφύγουν την
άμεση απεργιακή κλιμάκωση που θα έφερνε
την οριστική απόσυρση του νομοσχεδίου.

Η δρομολόγηση όμως της κατάθεσης του
νομοσχεδίου αυτή τη βδομάδα δεν αφήνει άλ-
λα περιθώρια για κωλυσιεργίες.

Μπορεί οι υπουργοί να προσπαθούν να πεί-
σουν ότι δεν θίγονται οι χαμηλοσυνταξιούχοι,
αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό που φέρνουν στη
Βουλή, μετά τις διαπραγματεύσεις με την τρόι-
κα, είναι ακόμη χειρότερο από το αρχικό σχέ-
διο που είχαν παρουσιάσει πριν τρείς μήνες.
Μαχαίρι στις κύριες και επικουρικές συντάξεις,
αύξηση από 15 σε 20 χρόνια για να πάρεις
ακόμη και τα ψίχουλα των 384 ευρώ, περικοπές
στο εφάπαξ. Κυριολεκτικά πλήρης κατεδάφιση
της κοινωνικής ασφάλισης.

Ακόμη χειρότερα, μαζί με το ασφαλιστικό η
κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή το φορολογικό
που θα σημάνει νέες μειώσεις μισθών για τους
εργαζόμενους μέσα από τις αυξήσεις στη φο-
ρολογία. Και την ίδια στιγμή έχουν ξεκινήσει οι
συζητήσεις με τους δανειστές για νέο μνημόνιο

αν δεν φτάσει το πρωτογενές πλεόνασμα στο
δυσθεώρητο 3,5% το 2018. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ μετά από όλα τα ψέματα που αράδιαζε όλο
το προηγούμενο διάστημα για το «κοινωνικό
πρόσημο» που έχει η πολιτική της, φέρνει για
ψήφιση στη Βουλή ένα ολόκληρο πακέτο σκλη-
ρών επιθέσεων ενάντια στους εργαζόμενους.

Κόντρα
Εδώ και 30 χρόνια οι κυβερνήσεις προσπα-

θούν να διαλύσουν την κοινωνική ασφάλιση.
Από τον Μητσοτάκη πριν μια 25ετία, στο Σημί-
τη στις αρχές της προηγούμενης δεκατετίας,
τον Καραμανλή μετέπειτα, τον Παπανδρέου
στην αρχή των μνημονιακών χρόνων. Κανείς
τους όμως δεν κατάφερε να επιβάλει το πακέ-
το των μέτρων που θέλανε οι καπιταλιστές, για-
τί τους σταματούσε ένα δυνατό εργατικό κίνη-
μα. Τις περισσότερες φορές η κόντρα κατέλη-
γε στην παραίτηση του υπουργού και την από-
συρση ή ένα νέο παζάρεμα του νομοσχεδίου.

Η εμπειρία αυτή υπάρχει και αποτελεί φόβο
για την κυβέρνηση. Όχι μόνο σαν ιστορική εμ-
πειρία, αλλά σαν σύγχρονη πραγματικότητα. Οι
τρεις γενικές απεργίες από το Νοέμβρη με
αποκορύφωμα την πανεργατική στις 4 Φλεβά-
ρη έδειξαν τις διαθέσεις των εργαζομένων. Πα-
ρόλο που οι συνδικαλιστικές ηγεσίες έδειξαν
εντυπωσιακή αδράνεια μετά την επιτυχία της
απεργίας, οι χιλιάδες που απήργησαν και δια-
δήλωσαν ξανά στις 7 Απρίλη, στην απεργία
ΑΔΕΔΥ και ΜΜΕ, έστειλαν μήνυμα για άμεση
κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι η κυβέρνηση
φέρνει την ψήφιση του ασφαλιστικού μέσα στο
Πάσχα. Προσπαθεί να επαναλάβει τα του καλο-

καιριού, όπου μετά τον ξεσηκωμό του ΟΧΙ έφε-
ρε το νέο μνημόνιο τον δεκαπενταύγουστο προ-
κειμένου να γλιτώσει τις αντιδράσεις δεν πρέ-
πει να περάσει. Ήδη μια σειρά από κλάδους ση-
κώνουν το γάντι. Οι εργαζόμενοι στα ΜΜΕ ξεκι-
νάνε από την Πέμπτη 48ωρες απεργίες. Δάσκα-
λοι και καθηγητές βρίσκονται σε κινητοποιήσεις
από την προηγούμενη βδομάδα διεκδικώντας
μαζικές προσλήψεις ενάντια στις περικοπές.

Η ΑΔΕΔΥ έχει εξαγγείλει απογευματινό συλ-
λαλητήριο στην πλ.Κλαυθμώνος το απόγευμα
της Πέμπτης 21/4. Από τη μεριά τους οι Πα-
ρεμβάσεις-Συσπειρώσεις-Κινήσεις στο δημόσιο
τομέα ζητούν την έκτακτη σύγκληση της Εκτε-
λεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας την Τε-
τάρτη 20/4 “για την άμεση προκήρυξη 48ωρης
απεργίας στις 21 και 22 Απρίλη, με κάλεσμα σε
όλους τους χώρους και κλάδους, με κάλεσμα
σε όλο το λαό για παλλαϊκό ξεσηκωμό και ορ-
γάνωση του αγώνα. Με καταλήψεις σε χώρους
δουλειάς και στις πλατείες, με συνεχή παρου-
σία όπως κάνουν αυτή τη στιγμή και οι Γάλλοι
συνάδελφοί μας. Με περικύκλωση της Βουλής
και διάθεση πραγματικής σύγκρουσης για να
μην περάσουν τα μέτρα”.

48ωρη απεργία με την κατάθεση στην ολομέ-
λεια της Βουλής και με την προοπτική κλιμάκω-
σης εξήγγειλε η Πανελλήνια Ναυτεργατική
Ομοσπονδία.

Ένα απεργιακό κύμα μπορεί να πνίξει τα
σχέδια της κυβέρνησης για την διάλυση της
κοινωνικής ασφάλισης. Γι' αυτό είναι καιρός να
σταματήσουν τώρα οι αναβολές της απεργια-
κής σύγκρουσης. Η οργάνωση από τα κάτω σε
κάθε χώρο δουλειάς μπορεί να το διασφαλίσει.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Έ
κτρωμα είναι το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο
που ετοιμάζεται να καταθέσει αυτήν την
εβδομάδα στη Βουλή ο υπουργός Εργασίας,

Γιώργος Κατρούγκαλος. Και αυτό δεν πρόκειται να
διορθωθεί ούτε κατά ένα χιλιοστό, όσες φορές και
αν επαναλάβει η "αιτιολογική έκθεση", που έδωσε η
κυβέρνηση μαζί με το ίδιο το νομοσχέδιο στη δημο-
σιότητα την περασμένη Κυριακή, τις λέξεις "ισονο-
μία" και "κοινωνική δικαιοσύνη". Ούτε πρόκειται να
αλλάξει κάτι με την κατάθεσή του στη Βουλή πριν
την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την
Τρόικα.

Το νομοσχέδιο έχει ένα και μοναδικό στόχο: την
ευθυγράμμιση με τις μνημονιακές απαιτήσεις για
δραστικές περικοπές στις δημόσιες δαπάνες. Σήμε-
ρα η συνταξιοδοτική ικανότητα ενός μεγάλου μέ-
ρους των ασφαλιστικών ταμείων στηρίζεται στις κρα-
τικές επιχορηγήσεις. "Ενδεικτικά", γράφει η αιτιολο-
γική έκθεση "στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ η κρατική επιχορήγηση
αποτελεί το 39% των εσόδων του ταμείου, στον ΟΓΑ
το 90% και στο ΝΑΤ το 92%". Ο στόχος του νέου νο-
μοσχεδίου είναι να μειώσει αυτές τις επιχορηγήσεις
στο ελάχιστο, έτσι ώστε να μπορέσει η κυβέρνηση
να πετύχει το πρωτογενές πλεόνασμα του 3.5% του
ΑΕΠ που προβλέπει το τρίτο μνημόνιο.

Για την αδυναμία των ταμείων να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους δεν φταίνε ούτε οι εργαζό-
μενοι, ούτε οι συνταξιούχοι. Φταίνε κατ’ αρχήν οι
εργοδότες που αρνούνται να καταβάλουν τις ασφα-
λιστικές εισφορές τους, παρόλο που έχουν παρα-
κρατήσει αυτά τα χρήματα από τους μισθούς των
εργαζομένων. Ένα χτυπητό παράδειγμα είναι το
ΝΑΤ: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία (απάντηση
της κυβέρνησης τον Απρίλη του 2015 σε επερώτη-
ση βουλευτών του ΚΚΕ), οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
των εφοπλιστών προς το ΝΑΤ ξεπερνούσαν πέρσι
τα 100 εκατομμύρια. Φταίει η "διασπάθιση" των
αποθεματικών των ταμείων μέσα από την υποχρεω-
τική τους κατάθεση, με μηδενικά πρακτικά επιτόκια,
στην τράπεζα της Ελλάδας, την επένδυσή τους σε
"δομημένα ομόλογα" και το χρηματιστήριο και την
αρπαγή τους τελικά από το PSI. Φταίει η υψηλή
ανεργία που έχει μειώσει δραματικά τον αριθμό των
εργαζομένων που πληρώνουν εισφορές. Η αιτιολο-
γική έκθεση του Κατρούγκαλου δεν έχει καμιά δυ-
σκολία να τα παραδεχτεί όλα αυτά. Αλλά δεν έχει
και καμιά δυσκολία να περάσει το λογαριασμό στη
συνέχεια στους ίδιους τους συνταξιούχους και τους
εργαζόμενους.

Μνημονιακές απαιτήσεις
Το νέο νομοσχέδιο προβλέπει ταυτόχρονα αυξή-

σεις στις εισφορές για αυτούς που δουλεύουν και
μειώσεις στα εισοδήματα αυτών που έχουν βγει ή θα
βγουν μέσα στα επόμενα χρόνια στη σύνταξη. Με
δυο λόγια, η σύνταξη χωρίζεται με βάση το νέο
ασφαλιστικό σε δύο τμήματα: την "εθνική" και την
"ανταποδοτική" σύνταξη. Η "εθνική σύνταξη" χρημα-
τοδοτείται από τον προϋπολογισμό, η "ανταποδοτι-
κή" από τις εισφορές των εργαζομένων. Η "εθνική
σύνταξη" ορίζεται από το νομοσχέδιο του Κατρούγ-
καλου στα 384 Ευρώ το μήνα. Αλλά ακόμα και για
αυτό το ελάχιστο ποσό -που καμιά σχέση δεν έχει με
την "εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίω-
σης" που αναφέρει η αιτιολογική έκθεση- υπάρχουν
προϋποθέσεις και μειώσεις: καταβάλλεται πλήρες
μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει 20 χρόνια εργα-
σίας (με ένσημα) και έχουν παραμείνει όλα αυτά
χρόνια στην Ελλάδα. Το κατώτατο όριο είναι τα 15
χρόνια εργασίας: από εκεί και κάτω η εθνική σύντα-
ξη δεν καταβάλλεται.

Η "ανταποδοτική σύνταξη" υπολογίζεται με βάση
τα χρόνια εργασίας και τον μέσο όρο των αποδοχών
των συνταξιούχων σε όλο τους τον εργασιακό βίο. Ο
υπολογισμός γίνεται με βάσει κάποιους πίνακες και
συντελεστές ("τα ποσοστά αναπλήρωσης") που και
πάλι έχουν ένα και μόνο στόχο: να καλύψουν τις τρύ-
πες που θα αφήσουν πίσω τους τα "φτωχά" ταμεία
(το ΝΑΤ για παράδειγμα) -τα οποία επιβάρυναν μέχρι
τώρα τον προϋπολογισμό- από τις εισφορές και τα
όποια αποθεματικά των "πλούσιων" ταμείων. Στην
πράξη το νομοσχέδιο, αν εφαρμοστεί, θα φέρει δρα-
ματικές μειώσεις σε όλες τις συντάξεις που βρίσκον-
ται πάνω από το "κατώτατο επίπεδο" διαβίωσης. Και
θα καταδικάσει εκατοντάδες χιλιάδες σημερινούς
εργαζόμενους, που έχουν χάσει πολλά "συντάξιμα
χρόνια" λόγω της υψηλής ανεργίας κυριολεκτικά σε
συντάξεις πείνας όταν φτάσουν στην ηλικία της συν-
ταξιοδότησης. Το νομοσχέδιο είναι μια "καρμανιόλα"
που δεν έχει καμιά απολύτως σχέση ούτε με την
"ισονομία" ούτε την "κοινωνική δικαιοσύνη": πρόκειται
απλά για μια βίαιη εξίσωση των συντάξεων -προς τα
κάτω.

Μονομερής ενέργεια;
Οι εφημερίδες και τα κανάλια έτρεξαν να περιγρά-

ψουν σαν μια "ανταρσία" της κυβέρνησης απέναντι
στην Τρόικα την κατάθεση αυτή την εβδομάδα στη
Βουλή των δύο νομοσχεδίων, για το ασφαλιστικό και
το φορολογικό. Όπως έγραφε η Καθημερινή
(13.4.2016), "Την κατάθεση δύο νομοσχεδίων, του
ασφαλιστικού και της φορολογίας εισοδήματος...
ανακοίνωσαν από κοινού ο υπουργός Οικονομικών
Ευκλ. Τσακαλώτος και ο υπουργός Εργασίας Γ. Κα-
τρούγκαλος, χωρίς να υπάρχει συμφωνία με τους
δανειστές επί των προωθούμενων αλλαγών. Η κίνη-
ση αυτή κινείται στα όρια της μονομερούς ενέργει-
ας, με την τρόικα προς το παρόν να τηρεί στάση
αναμονής, ενώ έχει σαφή πολιτικό χαρακτήρα, αφού
επί της ουσίας η κυβέρνηση επιδιώκει να ασκήσει
πίεση προς τους δανειστές ώστε να κλείσει γρήγορα
και εντός του μήνα η αξιολόγηση, αποφεύγοντας το
σενάριο να διαρκέσουν οι συζητήσεις έως τον Ιού-
λιο".

Η Τρόικα, είναι αλήθεια, δεν έχει σταματήσει ούτε
ένα λεπτό τους εκβιασμούς απέναντι στην κυβέρνη-
ση. Η ελληνική αντιπροσωπία γύρισε από την Εαρινή
Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην
Ουάσιγκτον με ένα ακόμα πακέτο προϋποθέσεων: το
ΔΝΤ αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα των μέ-
τρων που έχουν ήδη αποφασιστεί: τα μέτρα, λέει,
δεν πρόκειται να καλύψουν τον συμφωνημένο στόχο
για πρωτογενές πλεόνασμα 3.5% του ΑΕΠ μέχρι το
2018. Η Λαγκάρντ και ο Τόμσεν πιέζουν την κυβέρνη-
ση να φέρει από τώρα ένα πακέτο πρόσθετων περι-
κοπών στη Βουλή, τα οποία θα τεθούν σε εφαρμογή
αυτόματα το 2018, αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει από-
κλιση από τους στόχους. Το ΔΝΤ ξέρει ότι η πρότα-
ση αυτή είναι πολιτικός δυναμίτης για τον Τσίπρα.
Αλλά αυτό, φυσικά, δεν το εμποδίζει να επιμένει.

Το ΔΝΤ είναι ικανό να φτάσει στα άκρα, να κάνει
ακριβώς αυτά που έλεγε στη Βελκουλέσκου στη
γνωστή συνομιλία που διέρρευσαν τα Wikileaks -για
αυτό δεν πρέπει να έχει κανείς την παραμικρή αμφι-
βολία. Αλλά είναι τουλάχιστον γελοίο να προσπαθεί
να παρουσιάσει κανείς το νομοσχέδιο του Κατρούγ-
καλου ή την κατάθεσή του "πρόωρα" στη Βουλή σαν
"ανταρσία" απέναντι σε αυτόν τον εκβιασμό.

Η καταβολή των λύτρων στους εκβιαστές πριν την
ώρα τους, άλλωστε, δεν έχει χαρακτηριστεί ποτέ μέ-
χρι σήμερα στην ιστορία, σαν πράξη ανυπακοής.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Εμπρός για Πανεργατική
απεργιακή κλιμάκωση

Ασφαλιστικό-σφαγείο

Ξεκινούν 
απεργία στα ΜΜΕ

Με μια δυναμική κινητοποίηση την Πέμπτη 14/4, έξω από το υπουργείο Υγείας, απάντησαν τα σωματεία εργαζομένων των νοσοκομείων
Αγ.Σάββας, Αττικό κι Ευαγγελισμός, στα προωθούμενα μέτρα σχετικά με τους εργολαβικούς εργαζόμενους των νοσοκομείων. Περισσότερα σελ. 8

3/2 απεργία ΜΜΕ
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Τίποτα δεν μπορεί να κρύψει την ενοχή τους

Η
έναρξη της δίκης της Χρυ-
σής Αυγής ακριβώς ένα χρό-
νο πριν, στις 20 Απρίλη 2015,

παραμένει ένα κορυφαίο πολιτικό
γεγονός των τελευταίων χρόνων.
Μετά από δεκαετίες συγκάλυψης
και προκλητικής ασυλίας από τους
κρατικούς μηχανισμούς, 69 βουλευ-
τές, πρωτοκλασάτα στελέχη και μέ-
λη των ταγμάτων εφόδου της ναζι-
στικής συμμορίας κάθισαν στο εδώ-
λιο κατηγορούμενοι για σειρά εγ-
κληματικών πράξεων (με σημαντικό-
τερες τη δολοφονία του Παύλου
Φύσσα και τις παραλίγο δολοφονι-
κές επιθέσεις στους Αιγύπτιους ψα-
ράδες και στους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ) καθώς και για ένταξη και δι-
εύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.

Η πορεία της δίκης μέχρι σήμερα
έχει ανοίξει το δρόμο για την καταδί-
κη της Χρυσής Αυγής. Όχι χωρίς δυ-
σκολίες. Οι προκλητικές καθυστερή-
σεις εκ μέρους των κατηγορούμε-
νων χρυσαυγιτών και των συνηγό-
ρων τους τους πρώτους μήνες της
διαδικασίας σήμαναν ότι η ουσιαστι-
κή έναρξη της δίκης, με τη διερεύ-
νηση των επιθέσεων μέσα από τις
καταθέσεις των μαρτύρων κατηγο-
ρίας, ξεκίνησε μόλις τον περασμένο
Σεπτέμβρη. Και ότι μέσα σε εννιά
μήνες δίκης μέχρι τον Γενάρη, όταν
ξεκίνησε η αποχή των δικηγόρων, η
μοναδική υπόθεση που είχε αρχίσει
να εξετάζεται -χωρίς να έχει ολοκλη-
ρωθεί- ήταν αυτή της δολοφονίας
του Παύλου Φύσσα.

Εγκληματική οργάνωση

Από το βήμα του μάρτυρα έχουν
περάσει μέχρι τώρα οι γονείς του
Παύλου Φύσσα, φίλοι από την παρέα
του το βράδυ της δολοφονίας, περα-
στικοί αυτόπτες μάρτυρες καθώς και
αστυνομικοί από τις δύο ομάδες
ΔΙΑΣ που βρέθηκαν μπροστά στην
δολοφονική επίθεση και από τα περι-
πολικά που έφτασαν αμέσως μετά.
Ωστόσο, ακόμα και από αυτές τις λί-
γες καταθέσεις, έχει αρχίσει να ξεδι-
πλώνεται ξεκάθαρα ο τρόπος δρά-
σης της Χρυσής Αυγής με λειτουρ-
γία, ιεραρχία και δομή εγκληματικής
οργάνωσης στην οποία καθοδηγητι-
κό ρόλο είχε η ηγεσία, Μιχαλολιά-
κος, Κασιδιάρης, Λαγός κλπ.

Ήταν οι συγκλονιστικές καταθέ-
σεις των γονιών του Παύλου Φύσσα
που άνοιξαν το δρόμο για αυτή την
εξέλιξη. “Τα χέρια του Μιχαλολιάκου
είναι βαμμένα με το αίμα του Παύ-
λου” ήταν η χαρακτηριστικότερη
ίσως φράση του Παναγιώτη Φύσσα
για να τονίσει τον κεντρικά καθοδη-
γούμενο χαρακτήρα της εγκληματι-
κής οργάνωσης. Ενώ στο ίδιο μοτίβο,
μιας ναζιστικής συμμορίας που “καλ-
λιεργεί το μίσος για το διαφορετικό”
και “επιβάλει την ισχύ της σε ό,τι εί-

ναι αντίθετο”, είχε συνεχίσει στην
φορτισμένη της κατάθεση η Μάγδα
Φύσσα επιμένοντας σε όλη τη διάρ-
κεια ότι η δολοφονία του Παύλου δεν
έγινε τυχαία ή αυτοβούλως από το
Ρουπακιά αλλά με εντολή Λαγού και
Μιχαλολιάκου στα πλαίσια μιας εγ-
κληματικής οργάνωσης.

Έτσι η περιγραφή των γεγονότων
από τους φίλους του Παύλου Φύσ-
σα που ακολούθησαν άρχισε να
κλείδωνει αυτή την εικόνα. Την εικό-
να δηλαδή ενός τάγματος εφόδου
που μαζεύτηκε, εξοπλίστηκε και
εκτέλεσε τη δολοφονία με απόλυτη
ψυχραιμία και συντονισμό, αντι-
κρούοντας τις εκδοχές του “τυχαίου
καβγά”, της “ποδοσφαιρικής διαμά-
χης” ή μιας “αγνώστου αφορμής
συμπλοκής με τραγική κατάληξη”
που προσπαθούσαν να παρουσιά-
σουν οι χρυσαυγίτες.

Οι καταθέσεις των δύο φοιτητριών
που έτυχε να κάθονται σε κοντινό
παγκάκι συμπλήρωσαν ακόμα περισ-
σότερο το παζλ της δολοφονικής
επίθεσης. Παρά την προκλητική
προσπάθεια εκφοβισμού τους από
τους κατηγορούμενους και τους συ-
νηγόρους τους, οι δύο κοπέλες επι-
βεβαίωσαν με θάρρος όλα τα στοι-
χεία για την ενιαία και συντονισμένη
δράση του τάγματος εφόδου με τις
κατά κύματα επιθέσεις στην παρέα
του Παύλου Φύσσα, τον κλοιό γύρω
από το Παύλο και το άνοιγμα του
χώρου γύρω του κατά την άφιξη του
Ρουπακιά.

Ούτε οι αστυνομικοί της ομάδας
ΔΙΑΣ που έμειναν άπραγοι σε όλη τη
διάρκεια της επίθεσης δεν μπορού-
σαν να μην επιβεβαιώσουν την εικό-
να των πενήντα με εξήντα κοντοκου-

ρεμένων, μαυροφορεμένων, με άρ-
βυλα, χρυσαυγιτών, κάποιων από
αυτών με κράνη και καδρόνια στα
χέρια, που έτρεξαν όλοι μαζί προς
την ίδια κατεύθυνση βρίζοντας και
φωνάζοντας. Ή το ανάποδα στο
δρόμο παρκαρισμένο αυτοκίνητο
του Ρουπακιά στο οποίο μπήκε αμέ-
σως μετά τη δολοφονία “ήρεμος”.

Όσα ψέματα κι αν πουν οι χρυ-
σαυγίτες μέσα στο δικαστήριο, όσες
προσπάθειες εκφοβισμού μαρτύρων
κι αν κάνουν, η εικόνα της εγκλημα-
τικής οργάνωσης θα επιβεβαιώνεται
όλο και περισσότερο στη συνέχεια.
Οι επιθέσεις στους συνδικαλιστές
του ΠΑΜΕ και τους Αιγύπτιους
αλιεργάτες έχουν πανομοιότυπα χα-
ρακτηριστικά με τη δολοφονία Φύσ-
σα, όπως και όλες οι επιθέσεις τους
σε μετανάστες, στέκια, αντιφασί-
στες. 

Αστυνομία συνένοχη

“Τυχόν ελλείψεις ή παραλείψεις
της αστυνομίας είναι άλλο θέμα, αν
θέλετε να διερευνήσετε κάτι πάνω
σε αυτό απευθυνθείτε στις αρμόδιες
αρχές, αυτή η κατηγορία δεν δικάζε-
ται σε αυτή τη δίκη”, ήταν η αρχική
τοποθέτηση της προέδρου του δικα-
στηρίου στην πρώτη προσπάθεια
των δικηγόρων της πολιτικής αγω-
γής να αναδείξουν τις ευθύνες της
αστυνομίας στη δολοφονία του Παύ-
λου Φύσσα. 

Στο βήμα του μάρτυρα βρισκόταν
τότε ο πρώτος μάρτυρας αστυνομι-
κός ΔΙΑΣ που προσπάθησε να καλύ-
ψει την υπηρεσία του. Η παρέμβαση
της προέδρου με απαγόρευση των
σχετικών ερωτήσεων έδειχνε ότι αυ-
τή η διάσταση θα έμενε στο απυρό-

βλητο.
Όσο όμως συνεχιζόταν η διαδικα-

σία και οι καταθέσεις, η αδράνεια της
αστυνομίας εκείνο το βράδυ ερχόταν
όλο και πολύ στην επιφάνεια. Τα λό-
για του Παναγιώτη Φύσσα “Η αστυνο-
μία ήταν με την άλλη πλευρά, δίπλα
στους χρυσαυγίτες” αλλά και της Μά-
γδας Φύσσα “Αστυνομία και Χρυσή
Αυγή είναι ένα” άρχισαν να επιβεβαι-
ώνονται μέσα από τις καταθέσεις της
παρέας του Παύλου και των άλλων
αυτόπτων μαρτύρων. Ήταν μια πτυχή
που ούτε το δικαστήριο μπορούσε
πια να αποφεύγει. Έτσι από την απα-
γόρευση των ερωτήσεων φτάσαμε η
ίδια η πρόεδρος να πιέζει τους αστυ-
νομικούς για απαντήσεις σχετικά με
το ρόλο τους στην επίθεση.

Όσα “δεν προλάβαμε” και “κάναμε
ό,τι μπορούσαμε” κι αν επανέλαβαν
οι αστυνομικοί, όσα ψέματα “ότι ίσως
οι συγκεντρωμένοι χρυσαυγίτες να
ήταν άλλοι από αυτούς που χτυπού-
σαν το Φύσσα” κι αν επιστράτευσαν,
αυτά που ομολόγησαν μέσα στο δι-
καστήριο δείχνουν τη συνενοχή τους.
Δεν επενέβησαν κατά τη διάρκεια της
επίθεσης, πρώτα πήγαν να συλλά-
βουν το Φύσσα (!) και μετά το Ρουπα-
κιά -κι αυτόν μόνο επειδή τους τον
υπέδειξε ο Φύσσας στα λίγα λεπτά
που άντεξε μετά τις μαχαιριές- δεν
“βρήκαν” κανέναν άλλο χρυσαυγίτη
αλλά ανακάλυψαν και προσήγαγαν
τους φίλους του Φύσσα που κρύβον-
ταν φοβισμένοι σε κοντινό σημείο.

Η ενοχή τους επισφραγίστηκε και
με συμβολικό τρόπο, τη λιποθυμία
ενός αστυνομικού ΔΙΑΣ που κατέ-
ρευσε από την αδυναμία του να δώ-
σει πειστικές εξηγήσεις σε αυτά τα
ζητήματα. Ενώ η πρώτη δήλωση του

Ρουπακιά προς τους αστυνομικούς
“Είμαι δικός σας” που επιβεβαιώθη-
κε από μάρτυρα μέσα στη δίκη απο-
κάλυψε με το πιο επίσημο πια τρόπο
τις σχέσεις ανοχής και ανοιχτής συ-
νεργασίας αστυνομίας-χρυσαυγι-
τών.

Η κατάρριψη της 
«πολιτικής δίωξης»

Μέχρι την έναρξη της δίκης, Μιχα-
λολιάκος και λοιπή ηγεσία μιλούσαν
για στημένες κατηγορίες που θα κα-
ταπέσουν στο δικαστήριο και διακή-
ρυσσαν σε όλους τους τόνους ότι θα
είναι οι ίδιοι που θα επιδιώξουν την
πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης
για να αποκαλυφτεί ότι έχουν πέσει
θύματα “πολιτικής σκευωρίας”. 

Το “σόου” είχε άδοξο τέλος. Η
πλειοψηφία της ηγετικής ομάδας
δεν τόλμησε να εμφανιστεί ούτε μία
μέρα στο δικαστήριο, εγκαταλείπον-
τας ψυχρά τα μέλη της να προσπα-
θούν να πείσουν για την “πολιτική
δίωξη” που δέχονται.

Η αδυναμία τους να αντικρούσουν
το κατηγορητήριο έγινε ακόμα πιο
φανερή μέσα στη διαδικασία. Αυτοί
που δεν είχαν τίποτα να φοβηθούν,
έκαναν ό, τι περνούσε από το χέρι
τους επιστρατεύοντας ολόκληρο νο-
μικό οπλοστάσιο προκειμένου να εμ-
ποδίσουν τη νομιμοποίηση των δικη-
γόρων της πολιτικής αγωγής για την
κατηγορία της εγκληματικής οργά-
νωσης η οποία βαρύνει και όλη την
ηγεσία. Αυτοί που θα ζητούσαν την
πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, τε-
λικά επιχειρηματολογούσαν αρνητι-
κά στο κατ’ επανάληψη αίτημα των
δικηγόρων της πολιτικής αγωγής τό-
σο για την ηχογράφηση και καθημε-
ρινή απομαγνητοφώνηση των πρα-
κτικών της δίκης όσο και για την
προβολή του οπτικοακουστικού υλι-
κού της δικογραφίας κατά τη διάρ-
κεια των καταθέσεων των μαρτύρων.

Αυτοί που θα ζητούσαν άπλετη
δημοσιότητα για να ξεσκεπαστεί η
πολιτική δίωξη εναντίον τους, αρνή-
θηκαν την τηλεοπτική κάλυψη της
δίκης ενώ δε σταμάτησαν τις επιθέ-
σεις στους φωτορεπόρτερ που
“τους φωτογράφιζαν” και τις προ-
σπάθειες λογοκρισίας των δημοσιο-
γράφων επειδή “αναπαρήγαγαν αυ-
τολεξεί τους διαλόγους και όσα δια-
δραματίζονταν μέσα στην αίθουσα”
ζητώντας λίγο πολύ την αποβολή
τους από την αίθουσα.

Η συνέχεια της δίκης, όταν τελει-
ώσει η αποχή των δικηγόρων και
αναλάβει δράση ξανά η Πολιτική
Αγωγή θα εξασφαλίσει με τη βοή-
θεια του κινήματος ότι η δίκη θα γί-
νει καταδίκη για τους δολοφόνους
νεοναζί.

Λένα Βερδέ

Η καταδίκη της Χρυσής Αυγής είναι η μόνη δικαίωση για τους γονείς του Παύλου Φύσσα και όλα τα θύματα της ναζιστικής συμμορίας
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Η
ποινική δίωξη σε βάρος της
ηγεσίας της Χρυσής Αυγής για
διεύθυνση εγκληματικής οργά-

νωσης είναι το σημαντικότερο βήμα
για την απονομιμοποίηση της ναζιστι-
κής συμμορίας στα τριάντα χρόνια
της εγκληματικής δράσης της. Έναν
χρόνο μετά το ξεκίνημα της δίκης
στο Α’�Τριμελές Εφετείο Κακουργη-
μάτων, πώς αντιμετωπίζει σήμερα η
κρατική εξουσία τη Χρυσή Αυγή;

Η συγκέντρωση των νεοναζί στον
Πειραιά στις 8/4/2016 μάς έδωσε κα-
θαρά το στίγμα για να απαντήσουμε
στο ερώτημα. Οι άντρες των ΜΑΤ
“συλλειτούργησαν” με τους νεοναζί
για την καταστολή της αντιφασιστικής
συγκέντρωσης. Και η τέλεση εγκλημα-
τικών πράξεων αντρών των ταγμάτων
εφόδου του Λαγού, όπως η επίθεση
από τον κρανοφόρο με τη σιδερόβερ-
γα σε βάρος εικονολήπτη ή το ξυλοκό-
πημα της φωτογράφου του Vice, αντι-
μετωπίστηκαν με την παλιά καλή ασυ-
λία, που επί χρόνια απολάμβαναν οι
Χρυσαυγίτες. Την ίδια στιγμή, αποκα-
λύπτεται ότι η υπόθεση του χρυσαυγί-
τικου πογκρόμ του Μάη του 2011 κιν-
δυνεύει με παραγραφή, επειδή η Ει-
σαγγελία δεν έχει ακόμα απαγγείλει
κατηγορίες κατά των δραστών. Και σε
κρίσιμες υποθέσεις για την εξέλιξη της
ίδιας της μεγάλης δίκης, όπως η επίθε-
ση στο στέκι Συνεργείο την οποία ορ-
γάνωσαν και υλοποίησαν Λαγός και Μί-
χος, ο φάκελος της δικογραφίας “χά-
θηκε” στους διαδρόμους ανάμεσα σε
Εισαγγελία, Εφετείο και Κορυδαλλό.
Όταν η Χρυσή Αυγή στοχοποιεί αγωνι-
στές της Αριστεράς υποβάλλοντας μη-
νύσεις, η υπόθεση βρίσκει πάντα το
δρόμο της στο ακροατήριο. Όταν οι
νεοναζί μαχαιροβγάλτες πρέπει να λο-
γοδοτήσουν για τα εγκλήματά τους, οι
φάκελοι απλά “εξαφανίζονται”.

Πρόκειται για ολική επιστροφή στην
κατάσταση πριν τον Σεπτέμβρη του
2013, όταν οι 32 φάκελοι υποθέσεων
της Χρυσής Αυγής έμεναν σκονισμέ-
νοι και ασυσχέτιστοι στα ντουλάπια
της Εισαγγελίας, πριν τους αναζητή-
σει ο τότε Υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Δένδιας μετά τη δολοφονία
Φύσσα. Μπορούμε μάλιστα να πούμε
ότι η τωρινή εμπειρία απαντάει οριστι-
κά και στο ερώτημα που είχε διχάσει
την Αριστερά και το αντιφασιστικό κί-
νημα τις μέρες που ο Μιχαλολιάκος
οδηγούνταν με χειροπέδες στον Ει-
σαγγελέα: πώς εξηγείται η δίωξη της
Χρυσής Αυγής; Μήπως ήταν οργανω-
μένο σχέδιο της κυβέρνησης Σαμαρά;
Ή μήπως η αστική δημοκρατία απο-
φάσισε επιτέλους να αμυνθεί απέναν-

τι στους εχθρούς της; 
Τίποτα από όλα αυτά: η ποινική δίω-

ξη ήταν γέννημα της πολιτικής κρίσης
που δημιούργησε η μαζική αντιφασιστι-
κή έκρηξη και του άμεσου κινδύνου
που διέτρεχε η κυβέρνηση Σαμαρά αν
αποφάσιζε να συνεχίσει τον (όχι και τό-
σο) κρυφό εναγκαλισμό της με τη Χρυ-
σή Αυγή. Μόλις η αίσθηση της κρίσης
και της πολιτικής πίεσης από την κυ-
βέρνηση προς τους κρατικούς μηχανι-
σμούς χαλάρωσε, το κράτος γύρισε
στην παλιά καλή πρακτική της συγκά-
λυψης και της ανοχής. Αν κάτι σοκάρει
στη σημερινή συγκυρία, είναι η πλήρης
αδιαφορία του ΣΥΡΙΖΑ που βρίσκεται
στην κυβέρνηση να συντηρήσει την πίε-
ση πάνω στους κρατικούς μηχανισμούς
για την εξάρθρωση της ναζιστικής εγ-
κληματικής οργάνωσης. Είναι μια τακτι-
κή που θα την πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο
κι αν σήμερα θεωρεί ότι δεν του προξε-
νεί ιδιαίτερο πολιτικό κόστος.

Χαράκωμα

Μήπως αυτό σημαίνει ότι τα τεκται-
νόμενα στη δικαστική αίθουσα στον
Κορυδαλλό θα έχουν πλέον μικρή ση-
μασία για την εξέλιξη της φασιστικής
απειλής στη χώρα μας; Κάθε άλλο.
Μια τέτοια τοποθέτηση είναι εγκλημα-
τικά λαθεμένη. Η ποινική δίωξη ήταν
αποτέλεσμα της μαζικής, σχεδόν εν-
στικτώδους, κίνησης της εργατικής
τάξης τις μέρες μετά τη δολοφονία
Φύσσα. Και όταν η κίνηση της τάξης
αφήνει το χνάρι της στους μηχανι-
σμούς του κράτους, χρειάζεται κάτι
παραπάνω από έναν ξεχασιάρη εισαγ-
γελέα για να παραγραφούν οι συνέ-
πειές της. Η δίκη της Χρυσής Αυγής
είναι το χαράκωμα που δημιούργησε
το ίδιο το αντιφασιστικό κίνημα, πρώ-
τα και κύρια ο ίδιος ο Παύλος Φύσσας
με την αντίσταση που προέβαλε το
βράδυ της δολοφονίας του στους νεο-
ναζιστές φονιάδες. Το αποτέλεσμα
της δίκης θα σφραγίσει την εξέλιξη
της φασιστικής απειλής στη χώρα
μας: το διακύβευμά της δεν θα μπο-
ρούσε να είναι μεγαλύτερο.

Όμως η εμπειρία του ενός χρόνου
από το ξεκίνημα της δίκης προσφέρει
μια ακόμα απόδειξη – αν χρειαζόμα-
σταν κι άλλη – ότι είναι τελικά το μαζι-
κό, αντιφασιστικό κίνημα της εργατι-
κής τάξης και της μεγάλης δημοκρα-
τικής πλειοψηφίας που θα κρίνει το
τελικό αποτέλεσμα και σίγουρα όχι οι
θεσμοί της αστικής δημοκρατίας. Αυ-
τό είναι το πολιτικό συμπέρασμα που
θα πρέπει να βγάλει κάθε ειλικρινής
αντιφασίστρια και αντιφασίστας.

Θανάσης Καμπαγιάννης

Πριν από ένα χρόνο, η δίκη της
Χρυσής Αυγής ξεκινούσε με τον

ίδιο τρόπο που είχε αρχίσει να ξετυ-
λίγεται το κουβάρι της εγκληματικής
της δράσης: με αντιφασιστική απερ-
γία. Χιλιάδες κόσμος από συνδικά-
τα, φοιτητικούς συλλόγους, δημοτι-
κά συμβούλια, κόμματα της αριστε-
ράς, συλλογικότητες γειτονιών, άν-
θρωποι των γραμμάτων και των τε-
χνών, ομάδες LGBTQ, κινήσεις ατό-
μων με αναπηρία πολιόρκησαν στις
20 Απρίλη του 2015 τις φυλακές Κο-
ρυδαλλού απαιτώντας την καταδίκη
των ναζί δολοφόνων.

Τα πανό της ΑΔΕΔΥ, των Συλλό-
γων Δασκάλων, της Γ’ ΕΛΜΕ Αθή-
νας, του Συλλόγου Εργαζομένων
του ΓΝΑ Γεννηματάς, των εκτάκτων
του Υπουργείου Πολιτισμού, του
Σωματείου Εργαζομένων στην Ιν-
τρακόμ, της ΠΕΝΕΝ, του Αντιφασι-
στικού Φεστιβάλ Παραστατικών Τε-
χνών, των Συλλόγων Φοιτητών του
Πανεπιστημίου της Αθήνας, των
Σπουδαστικών Συλλόγων ΤΕΙ Αθή-
νας-Πειραιά, των Φοιτητικών Συλ-
λόγων Παντείου και Σχολής Καλών
Τεχνών μαζί με τα πανό της ΚΕΕΡ-
ΦΑ, της Πακιστανικής Κοινότητας,
του ΣΕΚ, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ συνόδευ-
σαν τους χιλιάδες αντιφασίστες,
ανάμεσά τους δικηγόρους της πο-
λιτικής αγωγής και πολλούς μάρτυ-
ρες κατηγορίας, από το γήπεδο
της Προοδευτικής προς τις φυλα-
κές όπου ενώθηκαν με το ΠΑΜΕ
και άλλα κομμάτια της Αριστεράς
και της αναρχίας.

Ήταν μια κομβική στιγμή που θύ-
μισε την αντιφασιστική απεργία και
διαδήλωση σεισμό μετά τη δολο-
φονία του Παύλου Φύσσα, η οποία
είχε ανοίξει το δρόμο για τις συλ-
λήψεις και την ποινική δίωξη των

χρυσαυγιτών σαν εγκληματική ορ-
γάνωση. Και έδειξε ξανά ότι η δύ-
ναμη που μπορεί να τσακίσει τους
φασίστες είναι η ενωτική δράση
του αντιρατσιστικού-αντιφασιστι-
κού και εργατικού κινήματος.

Παρά την προκλητική παρουσία
της αστυνομίας με κλούβες και ΜΑΤ
που έκλειναν το δρόμο προς την εί-
σοδο των φυλακών, οι φωνές και τα
συνθήματα της διαδήλωσης έφτα-
ναν μέσα στο δικαστήριο.  Αυτή η ει-
κόνα, που επαναλήφτηκε πολλές

φορές από τότε, θα σημαδέψει και
την επανέναρξη της δίκης. Όταν η
αποχή των δικηγόρων λήξει με τον
κλάδο να γυρίζει νικητής από τη μά-
χη με το ασφαλιστικό σφαγείο, θα
πρέπει να την ξαναδούν μπροστά
τους όχι μόνο οι υπόδικοι νεοναζί
της Χρυσής Αυγής, αλλά και οι κρα-
τικοί θεσμοί που τους έχουν αποφυ-
λάκισει όλους, έχουν ελαφρύνει
τους περιοριστικούς τους όρους ή
κάνουν τα στραβά μάτια στην παρα-
βίασή τους.

“Διαμαρτυρόμαστε και ζητάμε από τον υπουργό Παρασκευόπου-
λο να μεταφερθεί αλλού η δίκη. Δίπλα στις φυλακές βρίσκον-

ται συνολικά 11 σχολικές μονάδες. Δεν είναι δυνατόν τα παιδιά μας
να πρέπει να δείχνουν ταυτότητα σε αστυνομικούς για να πάνε σχο-
λείο”, έλεγε την πρώτη μέρας της δίκης έξω από τις φυλακές Κορυ-
δαλλού η Ευγενία Μιχαηλίδου Μπατμάνογλου, πρόεδρος της τοπι-
κής Ένωσης Γονέων. 

“Συμμετέχουμε ενεργά και απαιτούμε την καταδίκη της εγκληματι-
κής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Συμμετείχαμε σε όλες τις διαδι-
κασίες και τη συντονιστική επιτροπή αγώνα του Δήμου Κορυδαλλού.
Πρόκειται για μια εξαιρετικά πολιτική δίκη, πρέπει να γίνει σε ανοιχτό
χώρο με ελεύθερη πρόσβαση και δημοσιότητα. Για αυτόν τον λόγο
απαιτούμε να αλλάξει ο χώρος της δίκης”, συμπλήρωνε ο Γιάννης
Βαρδουνιώτης, από την ΕΛΜΕ Κορυδαλλού. Την ίδια μέρα όλα τα
σχολεία και οι υπηρεσίες του δήμου έμεναν κλειστές και το ίδιο θα
γινόταν στις επόμενες συνεδριάσεις. 

Η απόφαση διεξαγωγής της δίκης στις φυλακές Κορυδαλλού ήταν
μια πολιτική απόφαση με στόχο να εμποδίσει την καθημερινή πρό-
σβαση του κοινού και να περιορίσει τη δημοσιότητά της. Ήταν ένα
ακόμα δώρο του κρατικού μηχανισμού προς τους χρυσαυγίτες. Η
ακαταλληλότητα της αίθουσας θα ερχόταν ξανά και ξανά στο προ-
σκήνιο. Δεν ήταν μόνο τα τεχνικά προβλήματα όπως η κακή μικρο-
φωνική, η περιορισμένη πρόσβαση των δημοσιογράφων στο ίντερνετ
ή το πλημμύρισμα της αίθουσας στην πρώτη νεροποντή. Η απομόνω-
ση της δίκης στο χώρο των φυλακών αποθράσυνε τους κατηγορού-
μενους νεοναζί και τους συνηγόρους τους.

Η μεταφορά της δίκης στον “φυσικό” της χώρο, το Εφετείο της
Αθήνας, παραμένει βασικό αίτημα. Αν υπάρχει ένας λόγος που η προ-
σπάθεια για μια δίκη “στα μουλωχτά” δεν πέρασε μέχρι τώρα, αυτός
είναι η δράση του αντιρατσιστικού-αντιφασιστικού κινήματος.

Μαζικό κίνημα αντιφασιστικό

Σύγκρουση 
με την πολιτική 
των διευκολύνσεων 
για τους Χρυσαυγίτες

Η αντιφασιστική απεργιακή διαδήλωση προς τις φυλακές Κορυδαλλού την πρώτη μέρα της δίκης, 20/4/15
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Τ
ραμπούκικη επίθεση μαφιόζι-
κου χαρακτήρα δέχτηκε ο Δη-
μοτικός Σύμβουλος της Ανταρ-

σία στα Χανιά Σεραφείμ Ρίζος κατά
την συζήτηση που πραγματοποιήθη-
κε στο δημοτικό συμβούλιο της πό-
λης στις 4/4 για το θέμα των τραπε-
ζοκαθισμάτων του μνημείου του λι-
μανιού.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση
που εξέδωσε η Ανταρσία στα Χανιά:
“Η εισβολή μερίδας επιχειρηματιών
του παλιού λιμανιού στο Δημοτικό
Συμβούλιο στις 4/4 είχε ως μοναδικό
σκοπό να μην αφήσει να γίνει η πα-
ραμικρή συζήτηση μέσα στο Δημοτι-
κό Συμβούλιο γύρω από το θέμα.
Προσπάθησαν με τραμπούκικο τρό-
πο και χρησιμοποιώντας λεκτική και
σωματική βία να εκφοβίσουν το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, ώστε να εξασφα-
λίσουν ότι στο παλιό λιμάνι θα είναι
οι μόνοι οι οποίοι θα αποφασίζουν
για το τι θα συμβαίνει”.

Για την επίθεση ανακοινώσεις εξέ-
δωσαν ο Σύλλογος Δασκάλων Χανίων
τονίζοντας πως: “Ως δάσκαλοι και
παιδαγωγοί αλλά και ως πολίτες θέ-
λουμε να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι:

Οι δημόσιοι χώροι στο Παλιό Λιμάνι,
την παλιά πόλη, σε όλα τα Χανιά,
ανήκουν εξ ίσου και από κοινού σε
κάθε δημότη ή επισκέπτη αυτής της
πόλης. Δεν μπορούμε να διανοηθού-
με ότι κάποιοι επειδή σφετερίζονται
για χρόνια τη χρήση τους βγάζοντας
χρήματα απ αυτό, μπορεί να θεω-
ρούν αυτή την παρανομία «δικαίωμά
τους», που μπορούν μάλιστα να την
υπερασπίζονται με τραμπουκισμούς”. 

“Οι καταστηματάρχες προκειμέ-
νου να φρουρήσουν τα οικονομικά
τους συμφέροντα στο χώρο έβαλαν
ως δικαιολογία ότι θα απολυθούν
συνάδελφοι που εργάζονται στο λι-
μάνι εάν μειωθούν τα τραπεζοκαθί-
σματα με την νέα μελέτη του κτη-
ματολογίου” τονίζεται στην ανακοί-
νωση που εξέδωσε το Σωματείο
Επισιτισμού Χανίων. “Διαχρονικά
στο χώρο του λιμανιού αλλά και
στον υπόλοιπο νομό οι εργαζόμενοι

δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις
εργασίας, άλλοι με μισά ένσημα ή
και καθόλου.  Πρέπει να γίνει καθα-
ρό από τους συναδέλφους ότι δεν
έχουν κανένα συμφέρον να αγωνι-
στούν για τις αξιώσεις των αφεντι-
κών τους, καθώς δεν τους δόθηκε
ποτέ κομμάτι από τα υπερκέρδη
που βγάζουν από την πλάτη τους,
παρά ένα πολύ μικρο ποσοστό το
οποίο είναι ψίχουλα μπροστά στο
κέρδος που αυτοί παράγουν”.

Αιχμή 

Μιλώντας στην Ε.Α. ο Δημοτικός
Σύμβουλος με την Ανταρσία στα Χα-
νιά Σεραφείμ Ρίζος τόνισε: “Η διεκδί-
κηση της πόλης ως δημόσιου χώρου,
του δικαιώματος της πρόσβασης
στους δρόμους, τις πλατείες, τα πάρ-
κα και τις δομές από όλους, αποτελεί
μόνιμη διεκδίκηση και κινηματική αιχ-
μή για κινήματα πολιτών, για το εργα-

τικό κίνημα καθώς και για τις αντικα-
πιταλιστικές δημοτικές κινήσεις.

Απέναντι σε αυτή τη διεκδίκηση
απλώνεται ένα ταξικό πλέγμα αδί-
στακτων οικονομικών συμφερόντων
και σχέσεων προστασίας και πατρω-
νίας από πολιτικούς και δημοτικούς
παράγοντες. Η ανάπτυξη της φού-
σκας του τουρισμού που προβάλλε-
ται τόσο πολύ το τελευταίο διάστη-
μα έχει αποτελέσει αιχμή του δόρα-
τος για τη βίαιη αρπαγή μεγάλων
τμημάτων αυτού που ορίζουμε ως
δημόσιο χώρο, ιδιαίτερα σε πόλεις
και περιοχές με ανεπτυγμένη τουρι-
στική βιομηχανία. Οι πόλεις μας, το
περιβάλλον, οι γειτονιές μας, η πολι-
τιστική μας κληρονομιά έχουν μετα-
τραπεί σε ένα τουριστικό προϊόν
προς πώληση από τους ξενοδόχους
και τους μεγάλους ταξιδιωτικούς
πράκτορες.

Αυτό είναι και το τι συμβαίνει στην
Παλιά Πόλη των Χανίων η οποία έχει
μετατραπεί σε ένα απέραντο διασκε-
δαστήριο γεμάτο ασφυκτικά με τρα-
πεζοκαθίσματα που δεν αφήνει περι-
θώριο πρόσβασης όχι μόνο σε
ΑΜΕΑ ή μητέρες με παιδικά καρο-
τσάκια, αλλά σε πολλές περιπτώσεις
ακόμη και σε πεζούς. Οι περισσότε-
ρο πληττόμενοι είναι οι μόνιμοι κά-
τοικοί της που εκδιώκονται, την ίδια
στιγμή που ένα παλιό ακίνητο 100
περίπου τετραγωνικών, φτάνει να
πωλείται έως και 600.000. Στη ρίζα
όμως αυτών των εξελίξεων βρίσκε-
ται η πιο άγρια εκμετάλλευση. Τα
αφεντικά στον τουρισμό και τον επι-
σιτισμό έχουν επιβάλλει συνθήκες
γαλέρας στους εργαζόμενους. Γι’
αυτό μπορούν να γίνουν ανταγωνι-
στικοί στη διεθνή τουριστική πιάτσα.

Η διαφύλαξη αυτής της ασυδο-
σίας και της εκμετάλλευσης βρί-
σκεται πίσω από την εισβολή και
την τραμπούκικη συμπεριφορά με-
ρίδας καταστηματαρχών του παλι-
ού λιμανιού στο δημοτικό συμβού-
λιο στις 4/4”. 

Για τις 25 Απρίλη έχουν προγραμματιστεί να γίνουν οι
εκλογές στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών. Στις εκλογές
συμμετέχει για δεύτερη φορά η Ανατρεπτική Συσπείρωση

Ηθοποιών (ΑΣΗ), παράταξη που στηρίζει και η Εργατική Αλληλεγγύη. 

Tη Δευτέρα 18 Απρίλη το σωματείο πραγματοποίησε την εκλογοαπολο-
γιστική του συνέλευση στο θέατρο Χατζηχρήστου-«Ορφέας». Η Σοφία
Στυλιανού μας έδωσε την εικόνα από τη συνέλευση. «Συγκεντρωθήκαμε
150 με 170 άτομα περίπου. Στη συνέλευση φάνηκε με ένα τρόπο η κρίση
που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η παράταξη που είχε την
πλειοψηφία στη διοίκηση και είχε πολλούς Συριζαίους αναγκάστηκε να
αποχωρήσει από τη διαδικασία γιατί είναι διαλυμένη. Έτσι κι αλλιώς, δεν
κατάφεραν κάτι αφού περίμεναν ότι θα βγάλουν αποτελέσματα από τις
συναντήσεις με διάφορους υπουργούς. 

Από τη μεριά της Ανατρεπτικής Συσπείρωσης Ηθοποιών τονίσαμε ότι
πρέπει να συντονιστούμε με τους υπόλοιπους εργαζόμενους για τα ζητή-
ματα του ασφαλιστικού και για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Προτεί-
ναμε το σωματείο να κάνει δράσεις για τους πρόσφυγες. Τέλος, απαιτή-
σαμε να σταματήσουν τα γραφειοκρατικά εμπόδια στο άνοιγμα του σω-
ματείου. Δεν γίνεται να υπάρχει τέτοια ανεργία στον κλάδο και να κόβον-
ται μέλη επειδή δεν έχουν καταφέρει να είναι οικονομικά εντάξει. Εγώ
έχω κάνει διακανονισμό και ακόμα και έτσι δεν μπορώ να είμαι υποψήφια
στις εκλογές. Το σωματείο πρέπει να είναι ανοιχτό, να μην υπάρχουν απο-
κλεισμοί».   

Τα ψηφοδέλτια «κλείνουν» την Παρασκευή 22 Απρίλη. Μέχρι τώρα υπο-
ψήφιοι με την ΑΣΗ είναι: Γιώργος Ζιόβας, Παναγιώτης Κορδαλής, Σταυρί-
να Πρεβεδώρου και Αλέξανδρος Μαρτζούκος. 

Εκλογές πραγματοποιεί ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλή-
λων υπουργείου Πολιτισμού στις 17 Μάη. Στις εκλογές
συμμετέχει η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση (ΕΑΚ). 

Ο Αντώνης Φώσκολος δήλωσε στην ΕΑ: «Στην ΕΑΚ συμμετέχουμε σύν-
τροφοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ανένταχτοι αριστεροί, κόσμος που είναι απο-
γοητευμένος από το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση. Στηρίζουμε το σχήμα που
και στις προηγούμενες εκλογές πήρε την πρώτη θέση. Θέλουμε να καθο-
ρίσουμε ότι θα είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων, να οργανώσουμε
τις απεργίες μας, να οργανώσουμε ξανά καταλήψεις του υπουργείου,
κλεισίματα του Βράχου της Ακρόπολης. Τα ψηφοδέλτια κλείνουν την Πα-
ρασκευή 22 Απρίλη. Από τη μεριά της Εργατικής Αλληλεγγύης μέχρι τώ-
ρα υποψήφιοι είμαστε εγώ και η Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου». 

Τ
ο Σάββατο 23 Απρίλη θα γί-
νουν οι εκλογές στην Ερασι-
τεχνική ΑΕΚ. Οι συνδυασμοί

- ψηφοδέλτια είναι μόνο δύο: ο
συνδυασμός «Ζήτω η ΑΕΚ», που
στηρίζεται από τον Δημήτρη Με-
λισσανίδη (ιδιοκτήτη της ΠΑΕ
ΑΕΚ) και Μάκη Αγγελόπουλο (ιδιο-
κτήτη της ΚΑΕ ΑΕΚ), και ο συν-
δυασμός «Ανατρεπτική Ενωσίτικη
Κίνηση» ο οποίος αποτελείται από
δύο συντρόφους: τους Χαρίδημο
Μανουσάκη (μέλος της ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ) και Νίκο Πελεκούδα (μέλος
του ΕΕΚ).

Η απόφαση των συντρόφων να
κατεβάσουν συνδυασμό στις εκλο-
γές της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ είναι
μία σωστή και αξιέπαινη κίνηση σε
μία περίοδο που το σημαντικότερο
θέμα είναι η κατασκευή του "γηπέ-
δου Μελισσανίδη" (στο όνομα της
ΑΕΚ). Ένα γήπεδο που ξεσήκωσε
και ξεσηκώνει θύελλα αντιδράσε-
ων στη Φιλαδέλφεια, από τη Δημο-

τική Αρχή του Άρη Βασιλόπουλου
μέχρι πλήθος τοπικών κινήσεων
της περιοχής. Ένα γήπεδο που για
να φτιαχτεί χρειάστηκε οι Σαμαρο-
βενιζέλοι να αλλάξουν νόμους, να
δοθεί η "προίκα" των 20 εκατομμυ-
ρίων του Σγουρού από τη Δούρου
και να κάνει ακόμα μία θεαματική
κωλοτούμπα ο Σκουρλέτης και η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αφού πρώτα ο
"στρατός του Μελισσανίδη" σκόρ-
πιζε τον τρόμο στις γειτονιές της
Φιλαδέλφειας απέναντι σε όσους
αντιδρούσαν.

Σκεπτικό

Την Πέμπτη 14/4 έγινε η παρου-
σίαση των θέσεων του συνδυα-
σμού “Ανατρεπτική Ενωσίτικη Κίνη-
ση”, στην αίθουσα της Πανελλαδι-
κής Ανεξάρτητης Ταξικής Κίνησης.
Οι δυο υποψήφιοι του συνδυασμού
δήλωσαν: «Συμμετέχουμε γιατί μέ-
σα από την υποψηφιότητά μας για
τη διοίκηση της Α.Ε.Κ., θέτουμε

ένα διαφορετικό, ανατρεπτικό σκε-
πτικό, για έναν αθλητισμό έξω και
πέρα από τα όρια του επαγγελμα-
τισμού, που καθιστά τα ερασιτεχνι-
κά σωματεία ομήρους της αναζή-
τησης μεγαλοεπενδυτών και επίδο-
ξων σωτήρων… Θα παλέψουμε για
ένα σωματείο που θα υπερασπίζει
τις προσπάθειες, τα γήπεδα να εί-
ναι ανοιχτά για όλους, χωρίς κάρ-
τες φιλάθλων και φακελώματα. Για
να αξιοποιήσουμε την παράδοση
και τη σύνδεση της Α.Ε.Κ. με κοι-
νωνικά κινήματα, ανθρώπους που
άφησαν το δικό τους στίγμα στη
ζωή της χώρας. Η Α.Ε.Κ. έχει τερά-
στια σημασία, ως ο Σύλλογος πα-
τρίδα κάθε πρόσφυγα, γεννημένη
η ίδια από τις στάχτες ενός απί-
στευτου ξεριζωμού, με εκατομμύ-
ρια θύματα των κρατούντων αυτού
του κόσμου και των πολεμικών τυ-
χοδιωκτισμών τους…»

Γιώργος Ράγκος

“Ανατρεπτική Ενωσίτικη Κίνηση”

Νέα κλήτευση σε δικαστήριο
στις 21 Ιούνη δέχτηκαν την προ-
ηγούμενη βδομάδα 5 αγωνιστές
ηθοποιοί της συνέλευσης του
ΕΜΠΡΟΣ και της Κίνησης Μαβί-
λη μετά από νέα μήνυση του
ΤΑΙΠΕΔ προς τον κόσμο που
κρατάει το θέατρο ανοιχτό. 

Πρόκειται για την πιο επαίσχυντη συνέχεια της επί-
θεσης που έκανε το ΤΑΙΠΕΔ μαζί με την ΔΕΗ, δυο μή-
νες πριν, καταστρέφοντας πλήρως την ηλεκτρολογική
εγκατάσταση του Θεάτρου ΕΜΠΡΟΣ. 

Αυτή τη φορά το ΤΑΙ-
ΠΕΔ όχι μόνο δεν απο-
ποιήθηκε τις ευθύνες
του, όπως έκανε μετά
την μεγάλη κατακραυγή
που δέχτηκε όταν με
προσωπική εντολή του

προέδρου Πιτσιόρλα καταστράφηκε πλήρως η διατη-
ρητέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Θεάτρου, αλλά
πολύ επισταμένα προσπάθησε να ταυτοποιήσει συγκε-
κριμένους αγωνιστές και να τους κυνηγήσει νομικά θέ-
λοντας προφανώς να στείλει το μήνυμα της τρομοκρά-
τησης και της καταστολής.

Nέα μήνυση 
του ΤΑΙΠΕΔ στο
θέατρο Εμπρός

e-mail: ergatiki@gmail.com / τηλ. 210 5241001

Εκλογές στα σωματεία

ΣΕΗ

ΥΠΠΟ

Τραμπούκικη επίθεση στο Σ. Ρίζο,
δημοτικό σύμβουλο Χανίων
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Η
υποβάθμιση των τριών Πανεπιστημιακών
τμημάτων του Αγρινίου Δ.Ε.Α.Π.Τ. (Διοίκη-
ση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προιόντων

και Τροφίμων), Δ.Π.Φ.Π. (Διαχείριση Περιβάλλον-
τος και Φυσικών Πόρων) και Δ.Π.Π.Ν.Τ. (Διαχείρι-
ση Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνο-
λογιών) δεν είναι ένα φαινόμενο που παρουσιά-
στηκε σήμερα, αλλά σχεδόν από την ίδρυσή τους
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Ακολούθησε η αυτο-
νόμησή τους σε Πανεπιστήμιο Δυτικής Ελλάδας
υπό την αιγίδα διοικούσας επιτροπής και κατέλη-
ξε στην ένταξή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι κινήσεις που έχουν γίνει στο παρελθον από
τους Φοιτητικούς Συλλόγους δεν έχουν καταφέ-
ρει να μπλοκάρουν την υποβάθμιση. Με την ίδρυ-
ση του Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλαδας οι Φοιτη-
τικοί Σύλλογοι είχαν προβεί σε δίμηνη κατάληψη
των τμημάτων, χωρίς να αποφευχθεί η αυτονόμη-
σή τους. Έχουν ακολουθήσει άκαρπες διαβου-
λεύσεις και συζητήσεις τόσο με αρμόδιους βου-
λευτές, οσο και με την διοικούσα επιτροπή του
Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας αλλά και με το
Υπουργείο Παιδείας, την Πρυτανεία του Πανεπι-
στημίου Πατρών, το Δημοτικό Συμβούλιο του
Αγρινίου καθώς και με το Τ.Ε.Ε. (για το τμημα
Δ.Π.Φ.Π.). 

Γι' αυτό το λόγο οι κινητοποιήσεις που έχουν
γίνει τις τελευταίες μέρες, διαμαρτυρία στο Επι-
μελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, πορεία και διαμαρ-
τυρία στο κέντρο της πόλης, διαμαρτυρία στη
Δ.Ο.Υ. και στη Δ.Ε.Η., έχουν σκοπό να δείξουν
την εναντίωση των φοιτητών στα συμφέροντα
που εμποδίζουν τη λύση.

Πανεπιστήμια-επιχειρήσεις

Η ανακοίνωση του συντονιστικού κατάληψης
αναφέρει μεταξύ άλλων: “Πόλεμοι, προσφυγιά,
ανεργία, πείνα, εξαθλίωση καθώς και τσάκισμα
κάθε κεκτημένου του εργατικού-λαϊκού κινήμα-
τος είναι τα φυσικά αποτελέσματα του πολιτικού
και οικονομικού συστήματος που λειτουργεί με
αυτό τον τρόπο. Πιστός ακόλουθος αυτής της
πολιτικής και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που με
τη σειρά της διαλύει ό,τι έχει απομείνει. Μέσα σε
αυτά τα πλαίσια εντάσσεται και η περαιτέρω υπο-
βάθμιση της παιδείας. Τα τελευταία χρόνια η συ-
νεχής υποχρηματοδότηση της Γ' βάθμιας εκπαί-
δευσης σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των
σπουδών, καλλιεργούν το έδαφος για πανεπιστή-
μια-επιχειρήσεις... 

Προχωράμε στην κατάληψη του ΤΔΠΦΠ από την
Τρίτη 5/4/2016 και του ΤΔΕΑΠΤ από την Πέμπτη
7/4/2016 με σκοπό να γνωστοποιηθούν τα προβλή-
ματά μας αλλά και να μετατρέψουμε το πανεπι-
στήμιο σε ένα χώρο αγώνα και ουσιαστικής πολιτι-
κής συνδιαλλαγής, μέσω του οποίου θα διεκδική-
σουμε τα πάγια αιτήματα του φοιτητικού κινήμα-
τος αλλά και συνολικότερα τους όρους ζωής μας”.

Η κατάληψη της σχολής συνεχίζεται και αυτή
την εβδομάδα. Οι φοιτητές συνεχίζουν τις κινητο-
ποιήσεις τους και στοχεύουν στην άμεση λύση
των προβλημάτων τους. Καλούν σε αλληλεγγύη
οποιονδήποτε μπορεί να στηρίξει τον δίκαιο αγώ-
να τους. 

Άσπα, φοιτήτρια

ΑΓΡΙΝΙΟ

Καταλήψεις ενάντια
στην υποβάθμιση 
των σχολών

Η συνέλευση της ΑΣΚΤ αυτή τη βδομάδα έχει
σαν θέμα τη θέση των φοιτητών στο προσφυγικό. 

Απέναντι στον πρύτανη που προτείνει εθελοντι-
κές ομάδες καλλιτεχνών να πάρουν πάνω τους τα
κενά του κράτους και να “βοηθήσουν” στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης, εμείς σαν ΕΑΑΚ θα προ-
τείνουμε συμμετοχή με πανώ στην αντιρατσιστι-
κή-αντιφασιστική εκδήλωση-συγκέντρωση της Τε-
τάρτης 20/4 στον Πειραιά. Έτσι πιστεύουμε ότι
διεκδικείς καλύτερες συνθήκες ζωής για τους
πρόσφυγες: παλεύοντας, συνδέοντας όλους τους
αγώνες μεταξύ τους και συνδέοντας το φοιτητικό
κίνημα με τους ίδιους τους πρόσφυγες.

Ελίζα Κρικώνη, ΑΣΚΤ

Στο πανελλαδικό διήμερο ΕΑΑΚ, 23-
24 Απριλίου στο Κάτω Πολυτεχνείο, θα
ανοίξουν οι συζητήσεις που αποτελούν
τα κέντρα του φοιτητικού κινήματος.

Πρώτο, το πώς παλεύουμε ενάντια
στα μνημόνια και πώς συνδέουμε το
φοιτητικό κίνημα με το εργατικό, οργα-
νώνοντας και τη νέα πανεργατική ενάν-
τια στο ασφαλιστικό σφαγείο. Η υπο-
χρηματοδότηση της εκπαίδευσης δεν
είναι νέο ούτε μεμονωμένο γεγονός,
συνδέεται άρρηκτα με τις πολιτικές λι-
τότητας που διαλύουν μια σειρά κρατι-
κές δομές και υπονομεύουν τα εργατι-
κά δικαιώματα. Δεύτερο ζήτημα που

έρχεται είναι η μάχη του προσφυγικού,
πώς οι σχολές κλιμακώνουν τις δράσεις
τους και διεκδικούν σίτιση, στέγαση,
άσυλο και σύνορα ανοιχτά για τους
πρόσφυγες.

Τέλος, απέναντι σε μια αδύναμη κυ-
βέρνηση που καλείται να υλοποιήσει τα
πιο απάνθρωπα μέτρα και στα δύο αυ-
τά μέτωπα, τα ΕΑΑΚ πρέπει να επηρεά-
σουν και να καθορίσουν τα κομμάτια
που σπάνε από τον ΣΥΡΙΖΑ, να βγουν
πιο δυνατά από τις φοιτητικές εκλογές
και να αναδειχθούν ως πραγματική αρι-
στερή αντιπολίτευση.

Μαριλένα Κουντούρη, Πάντειος

Πανελλαδικό διήμερο ΕΑΑΚ KAΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης συμμετείχαν στην παρέμ-
βαση των εκπαιδευτικών στην εκδήλωση που διοργάνωθηκε στις
15/4 στο Ηράκλειο στα πλαίσια του “Εθνικού διαλόγου” για την Παι-
δεία, με ομιλητή τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αντώνη Λιάκο.

Η παρέμβαση είχε σαν αποτέλεσμα να ματαιωθεί η εκδήλωση και
ο “διάλογος”: οι διοργανωτές, μπροστά στο μπλοκ διαδηλωτών που
διεκδίκησε να μπει στην αίθουσα, προσπάθησαν να φανούν διαλλα-
κτικοί και πρότειναν “να το συζητήσουμε”, με τους διαδηλωτές να
δηλώνουν ότι “δε συζητάμε για καμία περικοπή κονδυλίου”. Από το

μικρόφωνο αλλά και με ντουντούκες, εκπαιδευτικοί και φοιτητές
έκαναν γνωστά τα αιτήματά τους για προσλήψεις, και δήλωσαν ότι
σε μια χώρα που έχει την ανάγκη για Παιδεία και Υγεία περισσότε-
ρο από ποτέ, δεν είναι δυνατόν η κυβέρνηση να τις χτυπάει.

“Το κλίμα ήταν πολύ δυναμικό, τόσο πριν την παρέμβαση, στην
πλατεία Ελευθερίας, όταν στα συνθήματα για προσλήψεις ο κόσμος
της γειτονιάς μας έλεγε ότι θα είναι μαζί μας στους δρόμους, όσο και
στην ίδια την εκδήλωση, την οποία και καταφέραμε να ματαιώσουμε”,
δήλωσε ο Τάσος, φοιτητής.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ Όχι στον “εθνικό διάλογο”

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ - ΘΗΣΕΙΟΥ

«Το 9ο Γυμνάσιο δεν φεύγει από εδώ»

Μ
αζική κινητοποίηση των
μαθητών και των γονέ-
ων των Πετραλώνων

και του Θησείου την Δευτέρα
18/4 το πρωί ήταν η πρώτη
απάντηση στα σχέδια μετεγκα-
τάστασης του 9ου Γυμνασίου
Αθηνών από την περιοχή σε οι-
κόπεδο στον Κεραμεικό κοντά
στην πλ. Κουμουνδούρου, σχέ-
διο που αν υλοποιηθεί θα αφή-
σει ολόκληρη την περιοχή Α.
Πετραλώνων - Θησείου χωρίς
γυμνάσιο.

Οι μαθητές του Γυμνασίου
συμμετείχαν σε πρωινή αποχή
από τα μαθήματα και συγκεν-
τρώθηκαν στην είσοδο του σχο-
λείου μαζί με τους γονείς τους
και τους γονείς των δημοτικών
σχολείων (72ο, 73ο, 76ο, 77ο)
που επηρεάζονται άμεσα από
το κλείσιμο της σχολικής μονά-
δας. Οι περίπου 150 - 200 συγ-
κεντρωμένοι πορεύτηκαν στους
δρόμους των Πετραλώνων, φω-
νάζοντας συνθήματα όπως "Σι-
γά μην κλάψω, σιγά μην φοβη-
θώ, το 9ο Γυμνάσιο δεν φεύγει
από δω" και "Φίλη, Καμίνη ακού-
στε το καλά, το 9ο θα μείνει στα
Πετράλωνα", ξεσήκωσαν την
γειτονιά και κατέληξαν στο Κοι-
νοτικό Συμβούλιο του 3ου δια-
μερίσματος Αθηνών.

Την προηγούμενη Τετάρτη το
συντονιστικό των γονέων (Ένω-
ση Γονέων και Κηδεμόνων 3ου
διαμερίσματος, Σύλλογος Γονέ-
ων 9ου Γυμνασίου και οι σύλλο-
γοι γονέων των 4 δημοτικών
σχολείων) οργάνωσε κινητοποί-
ηση έξω από το Κοινοτικό Συμ-
βούλιο, όπου το υποχρέωσαν
να πάρει απόφαση υπέρ της πα-
ραμονής του 9ου Γυμνασίου
στην θέση του και κατά της με-
τεγκατάστασής του, απόφαση
που έχουν αποσπάσει και από
την αρμόδια ΔΕΠ.

Ωστόσο, το χτίσιμο του νέου
σχολείου σε οικόπεδο επί της

Αγίων Ασωμάτων συνεχίζεται
κανονικά από ιδιώτη εργολάβο
με σχεδιασμό να έχει παραδο-
θεί στις 1/1/2017, ημερομηνία
που το 9ο Γυμνάσιο των Πετρα-
λώνων θα κλείσει. Το νέο σχο-
λείο εγκαινιάζει την δημιουργία
σχολείων μέσω Συμπράξεων
Ιδιωτικού - Δημοσίου Τομέα
(ΣΔΙΤ), μέθοδο που προβλέπε-
ται να ακολουθηθεί για άλλα 9
σχολεία στην Αθήνα. Το σχο-
λείο θα είναι τύποις δημόσιο με
τον εργολάβο να αναλαμβάνει
την διαχείρισή του για 20 έτη.
Οι γονείς και οι μαθητές των
Πετραλώνων όμως αμφισβη-

τούν έντονα, τόσο την είσοδο
ιδιωτικών κεφαλαίων στην εκ-
παίδευση, όπως και το κλείσιμο
σχολείων και απαιτούν: όχι στο
κλείσιμο σχολείων, ναι στην δη-
μιουργία νέων, όχι στην ιδιωτι-
κοποίηση της παιδείας, μόνιμες
προσλήψεις και σχολεία σε κά-
θε γειτονιά για όλα τα παιδιά.

Επόμενος σταθμός στις κινη-
τοποιήσεις την Πέμπτη 21/4 έξω
από το Δημαρχείο στην Αθηνάς,
για να αποσπάσουμε απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου
ενάντια στην μετεγκατάσταση.

Αντώνης Σκαρπέλης

Διαδήλωση μαθητών και γονέων στα Πετράλωνα, Δευτέρα 18/4
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 21/4, 
καφέ Τριώτα, 7μμ

ΠΟΣΠΕΡΤ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/4, 
Δημαρχείο Αγίας
Παρασκευής, 7μμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4,
Εργατικό Κέντρο,
7μμ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 23/4,
Στέκι Δασκάλων,
6μμ

«Να καταργηθεί η ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας»

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4, Δημαρχείο Νέας Ιωνίας,7μμ
Τη συζήτηση ανοίγουν οι: Πέτρος Κωνσταντίνου - 
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημ.σύμβουλος Αθήνας
Χρήστος Ζαβιτσάνος - πρόεδρος Δ'ΕΛΜΕ Αν. Αττικής
Μαργαρίτα Χάιδη - Δ.Σ Συλλόγου Εργαζομένων Νοσ.
Αγ. Όλγα
Συνδιοργανώνει το σωματείο εργαζομένων νοσοκομεί-
ου Αγία Όλγα

Συσκέψεις KEEΡΦΑ με συνδικάτα, 
φορείς, συλλογικότητες

Ανοιχτές εκδηλώσεις ΚΕΕΡΦΑ 

Aντιρατσιστικές Δράσεις στις γειτονιές

Ομιλητές: • Xρήστος Κορτζίδης, επικεφαλής Δημοκρατικής Συνεργασίας •
Ελένη Πορτάλιου, Πρωτοβουλία κατά του ΤΑΙΠΕΔ • Χρήστος Ευθυμίου, πρό-
εδρος Συλλόγου Υπαλλήλων Δήμου Αγ.�Δημητρίου • Εκπρόσωποι προσφύγων
από το χώρο του Ελληνικού • Κωνσταντίνος Πολυχρονόπουλος, Κοινωνική Κου-
ζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος» • Zαννέτα Λυσικάτου, γιατρός, Γ.Σ. ΟΕΝΓΕ, Νοσο-
κομείο Παίδων Αγλ. Κυριακού • Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

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

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τρίτη 26 Aπρίλη, 
Παλιό Αεροδρόμιο, 6.30μμ

Τετάρτη 20 Aπρίλη Λιμάνι, 
Πύλη Ε2 6.30μμ

Ομιλητές: • Αντώνης Νταλακογεώργος, πρόεδρος ΠΕΝΕΝ • εκπρόσωπος
Σωματείου Εργαζόμενων «Παπαστράτου» • Θωμάς Τέλιος, πενταμελής ΕΙ-
ΝΑΠ Τζανείου • Νεκτάριος Χατζηανδρέου, εκπαιδευτικός ΕΛΜΕ Πειραιά •
Γιάννης Λιβαδάρος, ΔΣ Εργαζομένων Δήμου Κερατσινίου • Δώρα Χρυσικού,
ηθοποιός, αλληλέγγυα στο Πέτρινο • Χαμαγιούν Ομάρ, Αφγανός πρόσφυ-
γας • Γιάννης Τσαλίμογλου, μέλος ΔΣ Ένωση Λιμενεργατών Πειραιά • Θα-
νάσης Διαβολάκης, πρώην δημοτικός σύμβουλος Πειραιά • Κατερίνα Θωί-
δου, δημοτική σύμβουλος Νίκαιας-Ρέντη • Ζαννέτα Λυσικάτου, ΓΣ ΟΕΝΓΕ •
Παναγιώτης Καλφαγιάννης, πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ • Νάντερ Χαλμπούνι, Σύλ-
λογος Σύρων στην Ελλάδα • Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Περίπου 150.000 διαδήλωσαν το Σάββατο 16/4 στο
Λονδίνο σε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις
των τελευταίων χρόνων ενάντια στη λιτότητα απαι-
τώντας την παραίτηση του Κάμερον, μετά τις αποκα-
λύψεις για τα κέρδη που αποκόμιζε από την off shore
του πατέρα του. 

Ωστόσο πίσω από την αγανάκτηση για το σκάνδα-
λο, μέσα από αυτή τη διαδήλωση εκφράστηκε μια
πολύ βαθύτερη οργή για την πολιτική που ακολουθεί
γενικότερα. Η διαδήλωση κατέληξε στην πλατεία
Τραφάλγκαρ.

Για ένα Αριστερό Βrexit

Στο μεταξύ, μια σειρά οργανώσεις της Αριστεράς
στη Βρετανία, μεταξύ των οποίων το SWP, το Κομ-
μουνιστικό Κόμμα, το Counterfire και το συνδικάτο
των εργαζόμενων στις συγκοινωνίες, συμφώνησαν
στις 13 Απριλίου στο ξεκίνημα μιας κοινής καμπά-
νιας για ένα Αριστερό Brexit, εν όψει του δημοψηφί-

σματος της 23ης Ιουνίου για την παραμονή ή την
αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που δίνει την εναλ-
λακτική σε έναν κόσμο που βρίσκεται ανάμεσα στην
επιλογή της παραμονής στην ΕΕ, μια καθαρά εργο-
δοτική επιλογή που στηρίζει με την καμπάνια του ο
Κάμερον, και τις μέχρι τώρα καμπάνιες αποχώρησης
που στηρίζονται από τη Δεξιά και είναι εμποτισμένες
με ξενοφοβικό λόγο. Τα κέντρα της καμπάνιας για
το Αριστερό Brexit θα είναι η αντίσταση στη συμμε-
τοχή της ΕΕ στη διατλαντική συμφωνία (ΤΤΙΡ), στα
εμπόδια που βάζει στην εθνικοποίηση των σιδηρο-
δρόμων και της βιομηχανίας χάλυβα, στα εξοντωτι-
κά προγράμματα λιτότητας στην Ελλάδα και άλλες
χώρες που βρίσκονται υπό την επιτήρηση των “θε-
σμών”, στις αδικίες σε βάρος των μεταναστών εργα-
τών, στο ανθρωποκυνηγητό σε βάρος των προσφύ-
γων και στην έλλειψη δημοκρατίας της ΕΕ.

A.Φ.

150.000 διαδήλωσαν στο Λονδίνο

Μ
αζικές διαδηλώσεις ξέ-
σπασαν στους δρόμους
και στα Πανεπιστήμια της

Αιγύπτου την περασμένη Πέμπτη
15 Απρίλη, σπάζοντας τον τσαμ-
πουκά της στρατιωτικής χούντας.

Η αφορμή μοιάζει αναπάντεχη.
Ο στρατάρχης Σίσι χάρισε δύο
ακατοίκητα νησιά της Ερυθράς
Θάλασσας, το Τιράν και το Σανα-
φίρ, στο βασιλιά της Σαουδικής
Αραβίας, στο πλαίσιο μιας συμφω-
νίας για τον καθορισμό των θα-
λάσσιων συνόρων. Η απόφαση σή-
μανε συναγερμό στα αντανακλα-
στικά του κόσμου. Ο Σίσι οφείλει
την καρέκλα του στην αμέριστη
στήριξη της Σαουδικής Αραβίας.
Με σαουδικό χρήμα και πολιτική
κάλυψη κατέσφαξε την αντιπολί-
τευση και έριξε χιλιάδες στις φυ-
λακές. Τώρα ο εκτελεστής της
Αραβικής Άνοιξης ανταποδίδει τις
χάρες στους χρηματοδότες της
σφαγής. Τα νησιά έχουν επιπλέον

συμβολικό χαρακτήρα, τα κατέλα-
βε το Ισραήλ στον πόλεμο του
1967, όταν άρπαξε ολόκληρη τη
χερσόνησο του Σινά. Τα στενά του
Τιράν είναι η είσοδος στον στρα-
τηγικά κρίσιμο κόλπο της Άκαμπα.

Για κακή τύχη του Σίσι, πλησιά-
ζει και η επέτειος της επιστροφής
της χερσόνησου του Σινά στην Αί-
γυπτο, στις 25 Απρίλη. Και αυτή εί-
ναι η ημερομηνία που επέλεξε το
κίνημα για να ξανακάνει την εμφά-
νισή του. Όπως τονίζουν οι Επανα-
στάτες Σοσιαλιστές της Αιγύπτου
στην τελευταία τους ανακοίνωση:
“Αυτή είναι η στιγμή να ολοκληρώ-
σουμε τη μάχη ενάντια στο βάρβα-
ρο καθεστώς του δικτάτορα, ιδιαί-

τερα στο φως της κρίσης που το
περιτυλίγει σε όλα τα επίπεδα, οι-
κονομικά, πολιτικά και διεθνώς.
Πρέπει να χτίσουμε πάνω στη μά-
χη που έχει ανοίξει για τα νησιά και
να ανατρέψουμε την στρατιωτική
εξουσία. Να μετατρέψουμε τις μα-
ζικές διαδηλώσεις σε νέα αρχή του
μαζικού κινήματος, όπου το ζήτη-
μα των νησιών μπορεί να ανοίξει
τις ως τώρα κλειστές πόρτες των
ζητημάτων της οικονομικής κατα-
στροφής και της λιτότητας, του
αυταρχισμού, των βασανιστηρίων,
των συλλήψεων και της βρόμικης
συμμαχίας με τα βασίλεια της αντί-
δρασης και της αντεπανάστασης”.

N.Λ.

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Mαζικές
διαδηλώσεις

ΞΑΝΘΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4, 
Εργατικό Κέντρο, 8μμ
Ομιλητές: 
Κώστας Τορπουζίδης, ΚΕΕΡΦΑ
Θα χαιρετήσουν εκπρόσωποι
από εργατικά σωματεία και
πρόσφυγες από το Χαλκερό 
Καβάλας

Πανεπιστήμιο Χελγουάν, 15 Απρίλη

Λονδίνο, 16/4

Συνελεύσεις - εκδηλώσεις ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Τ.Ε. ΖΩΓΡΑΦΟΥ – ΙΛΙΣΙΩΝ – ΓΟΥΔΙΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ζω-
γράφου (Ανακρέοντος 60) 6.30μμ

Τ.Ε. ΙΛΙΟΥ – ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Πευκώνας (Αγ.Ανάργυροι) 8μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 λέσχη Αμπάριζα, 
Ελληνικό 7μμ

Τ.Ε. ΝΟΤΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 Περιφέρεια 7.30μμ

Τ.Ε. ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 Μέγαρο Λόγου και Τέχνης
7.30μμ

Τ.Ε. ΒΥΡΩΝΑ – ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 25/4 ΑΡΠΑ 
(Νεαπόλεως 25 – Βύρωνας) 7μμ
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ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλητής: Σταμάτης Χατζηδήμου

• ΤΡΙΤΗ 26/4 ΕΡΤ-ΟΡΕΝ 7.30μμ
Διαγραφή του χρέους 
– η εργατική απάντηση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 
στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Λένιν: Οι Θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

• ΤΡΙΤΗ 26/4 
στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Διαγραφή του χρέους 
– η εργατική απάντηση
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 4/5 
στέκι Ρήξης και Ανατροπής 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Παναγιώτης Πόλκας

ΜΑΡΟΥΣΙ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Είναι η ανθρώπινη φύση 
εμπόδιο στον σοσιαλισμό;
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου

• ΤΡΙΤΗ 26/4 καφέ Βαβέλ 8μμ
Διαγραφή του χρέους 
– η εργατική απάντηση
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Όαση 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 καφέ Όαση 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Νίκος Χατζάρας

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Player’s 
(Κωφίδου 8) 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Σπύρος Ζούρος

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 καφέ Player’s 
(Κωφίδου 8) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Αναστασία Παναγιώτου

ΧΑΡΙΛΑΟΥ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Γιώτης 8μμ
Το «μακεδονικό»
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Σιαφάκα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 καφέ Γιώτης 8μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 καφέ Γιώτης 8μμ
Η αναγκαιότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας

• ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Γιώτης 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Γιάννης Κούτρας

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 στοά Σάρκα 
(Α’ κτίριο, Β’ ορ.) 6μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Άρης Παναγιωτίδης

ΛΑΡΙΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Κουμπέτι 3.30μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Πέτρος Θεοδοσιάδης

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ L.B. 7μμ
Ο ρόλος της επαναστατικής 
εφημερίδας
Ομιλήτρια: Τόνια Λαχανιώτη

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Τσίου 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Νίκη Ζουγανέλη

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Τάσος Νομαρχία 8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Μαριλού Νταούλη

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Σύλλογος δασκάλων 7μμ
Το σύμφωνο συμβίωσης
Ομιλήτρια: Άννα Μαράκη

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το σύμφωνο συμβίωσης
Ομιλήτρια: Μαρία Βισταγιαννάκη

ΒΟΛΟΣ

• ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 Θόλος 8μμ
Τι είναι ο ιστορικός υλισμός
Ομιλήτρια: Αναστασία Παμπουροπούλου

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 Θόλος 8μμ
Η μάχη ενάντια στο σεξισμό
Ομιλήτρια: Χρυσάνθη Βασιλείου

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ – ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Βασίλης Μάραντος

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Λα Ροζέ 
(Αγ. Νικόλαος) 7.30μμ

Φασιστικές δολοφονίες 
και κρατική εξουσία
Ομιλητής: Νίκος Μάνος

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 White Rabbit (υπόγειο)
7.30μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Κατερίνα Κανελλοπούλου

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 στέκι Αριστερής 
Κίνησης 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Mr. Coffee 
(Σισσύφου 4) 6μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Κική Μωϊσιάδου

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη 
της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΚΟΛΩΝΟΣ – ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Σαμπίρ 
(Πλαταιών) 7μμ
Μαρξισμός, θεωρία και πράξη
Ομιλητής: Ανδρέας Ζώτος

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ 1968 
(στοά Θησέως & Αγ.Πάντων) 7μμ
Αναρχισμός – μια μαρξιστική κριτική
Ομιλητής: Δημήτρης Τσώλης

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Δολίχη 
(Δημητρακοπούλου 51) 8μμ
Ένας χρόνος από τη δίκη 
της Χρυσής Αυγής
Ομιλήτρια: Λένα Βερδέ

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 Σύλλογος Ιμβρίων 7μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Παναγιώτης Πλιάτσικας

ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Δημοκρατία, δικτατορία και φασισμός
Ομιλητής: Σωκράτης Ταγκόπουλος

ΙΛΙΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Munchies 7.30μμ
Το σύμφωνο συμβίωσης

Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΒΥΡΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Υγεινό με νού
6.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΚΥΨΕΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Βιολέτα 7.30μμ
Η αποσύνθεση 
της ευρωπαϊκής στρατηγικής
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΑΙΓΑΛΕΩ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/4 στέκι (Ρήγα Φερ-
ραίου) 5μμ
Λένιν: Οι θέσεις του Απρίλη
Ομιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης

• ΠΕΜΠΤΗ 28/4 στέκι (Ρήγα Φερ-
ραίου) 5μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Ηλίας Γιαννόπουλος

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Μαγαζί 6μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλητής: Βασίλης Καταραχιάς

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Βαγγέλης Παπαδόγιαννης

• ΠΕΜΠΤΗ 28/4 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59,
8μμ
Εκατό χρόνια ιμπεριαλισμός
Ομιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου

ΙΛΙΟΝ
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 της Μηλιάς το Λάζο
7.30μμ
Το Σύμφωνο Συμβίωσης
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Κύτταρο 8μμ
Φασιστικές δολοφονίες 
και κρατική εξουσία
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Τσίου 8μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλήτρια: Έλενα Τζίκα

ΚΑΜΑΡΑ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/4 νέα Φιλοσοφική 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα
Ομιλήτρια: Ιωάννα Κατλαμούση

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 νέα Φιλοσοφική 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Φύλλια Πολίτη

ΛΑΜΠΡΑΚΗ

• ΠΕΜΠΤΗ 21/4 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Φασιστικές δολοφονίες 
και κρατική εξουσία
Ομιλήτρια: Βάσω Νικολίτσα

• ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 καφέ Ποέτα 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21/4 στέκι Δράση για μια
άλλη Πόλη 6μμ
Η ανάκαμψη της κρίσης
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
Τρίτη 26/4 στέκι Δράση για μια άλλη
Πόλη 6μμ 
Διαγραφή του χρέους 
- η εργατική απάντηση

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/4 καφέ Σκαντζόχοιρος
6.30μμ
Τι είναι και για τι παλεύει το ΣΕΚ;
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΤΡΙΤΗ 26/4 ΚΕΠ Χαλανδρίου 8μμ
Διαγραφή του χρέους 
- η εργατική απάντηση

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 κοινωνικός χώρος 
(Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 καφέ Νότος 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλητής: Παναγιώτης Ζουγανέλης

ΝΙΚΑΙΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 δημαρχείο Νίκαιας 7μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Ιρλανδία 1916 
– Η εξέγερση του Πάσχα

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Ο μαρξισμός του Αλτουσέρ
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/4 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Το Πανελλαδικό Συμβούλιο του ΣΕΚ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

Στις σχολές
ΑΘΕ (ΠΑΤΡΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/5 ΑΘΕ 2 
(πίσω από το επίκεντρο) 2μμ
Ρόζα Λούξεμπουργκ: 
Μεταρρύθμιση ή επανάσταση
Ομιλήτρια: Γαρυφαλένα Κατσιγιάννη

ΣOΣIA ΛI ΣMO 
μέ σα από την ανε ξάρ τη τη δρά ση 
της εργα τι κής τά ξης

Oι εργά τες δημιουρ γούν όλο τον πλού το

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

νία απαλ λαγ μέ νη από την εκμε τάλ λευ ση,

ο σοσια λι σμός, μπο ρεί να δημιουρ γη θεί

μό νο όταν οι εργά τες πάρουν συλ λο γι κά

στα χέ ρια τους τον έλεγ χο όλου του κοι -

νω νι κού πλού του και προ γραμ μα τί σουν

την παρα γω γή και τη δια νο μή σύμ φω να

με τις ανθρώ πι νες ανά γκες. 

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

Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή

δρά ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός

δρό μος προς μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι -

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

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

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

ρών ήταν κρα τι κοί καπι τα λι σμοί. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ΤΕΤΑΡΤΗ 20/4
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 7.45πμ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ 6μμ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΗΣΑΠ 6μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/4 
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Κάτω Πατήσια 6.30μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Τζάντε 7μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ Ερμού 6μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 6μμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ πλατεία Σουρμενών 6μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ. Ελευθερίας 6.30μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ πλατεία Ανω Λιοσίων 7μμ
ΒΟΛΟΣ Ερμού και Τόπαλη 6μμ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ πεζόδρομος Μιχ. Αγγέλου 7μμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος Καλαμαριάς
6.30μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 22/4
ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ λαϊκή 12μ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffee Way Σιντριβάνι 11πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ πλ.Γαρδένια 11πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11πμ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ Τσαλδάρη 5μμ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ Σωτήρος 11πμ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Δεκελείας 11.30μ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΗΣΑΠ 11.30πμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πλ. Χαλανδρίου 12μ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ πλ. Αναλήψεως 11.30πμ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Everest (πλατεία) 11.30πμ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ Goody’s πλατεία 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πλ. Αγ.Ιερόθεου 12μ
ΙΛΙΟΝ πλατεία 12μ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ «κελάρι», πεζόδρομος Εθνικής
Αντίστασης 12μ
ΑΙΓΑΛΕΩ ΜΕΤΡΟ 12μ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΜΕΤΡΟ Σεπόλια 11.30πμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βεΐκου και Γαλατσίου 11.30πμ
ΚΥΨΕΛΗ Γερμανός πλατεία 11.30πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό Πανόρμου (Σκλαβε-
νίτης) 11.30πμ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή 11.30πμ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 12μ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11.30πμ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ παλιά αγορά 11.30πμ
ΧΑΝΙΑ πλατεία Αγοράς 11πμ
ΞΑΝΘΗ κεντρική πλατεία 11πμ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ κεντρική πλατεία 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πμ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιμισκή 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ.Θεράποντα 11πμ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Όσιας Ξένης 11πμ
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Ε
φτά στις οχτώ πολιτείες κέρδισε ο
Μπέρνι Σάντερς σε βάρος της Χίλαρι
Κλίντον στις τελευταίες αναμετρήσεις

για την Δημοκρατική υποψηφιότητα στις αμε-
ρικάνικες εκλογές. Ο Σάντερς παραμένει στη
μάχη και συνεχίζει, αντίθετα με τα συνεχή
προγνωστικά ότι θα αναγκαστεί να αποσυρθεί. 

Από τους τέσσερις βασικούς διεκδικητές των
δύο κομμάτων (Τραμπ, Κρουζ, Κλίντον και Σάν-
τερς), ο Σάντερς είναι ο μόνος που έχει περισ-
σότερες θετικές γνώμες στον πληθυσμό από
αρνητικές. Τις τελευταίες βδομάδες τόσο η
Κλίντον όσο και ο Τραμπ έχουν κάνει βουτιά.
Ένας υποψήφιος έξω από τα συνηθισμένα του
κομματικού μηχανισμού των Δημοκρατικών, ο
οποίος δηλώνει “σοσιαλιστής” και καταφέρνει
να χτυπιέται στα ίσα με την Κλίντον είναι από-
δειξη της τεράστιας αγανάκτησης και της πραγ-
ματικής δυνατότητας που υπάρχει στις ΗΠΑ για
το χτίσιμο μιας αριστερής εναλλακτικής.

Ο Σάντερς σάρωσε στο Άινταχο, τη Γιούτα,
την Ουάσινγκτον, την Αλάσκα και τη Χαβάη,
ενώ κέρδισε με 10 μονάδες διαφορά στο
Ουαϊόμινγκ και το Ουϊσκόνσιν. Καθώς η Εργα-
τική Αλληλεγγύη πήγαινε στο τυπογραφείο

εξελισσόταν η τεράστια μάχη της Νέας Υόρ-
κης. Ο Σάντερς έχει ήδη γράψει ιστορία με το
μέγεθος των συγκεντρώσεων που έκανε στην
πόλη. Στο νότιο Μπρονξ, μια περιοχή όπου
40% ζει στη φτώχεια, μαζεύτηκαν πάνω από
18 χιλιάδες άνθρωποι, για να ακούσουν τον
Σάντερς να καταγγέλει μεταξύ άλλων τους
“κλέφτες της Γουόλ Στριτ”. Στο Μπρούκλιν ορ-
γανώθηκε μια από τις μεγαλύτερες συγκεν-
τρώσεις, με 28 χιλιάδες κόσμο. Συγκριτικά μό-
νο, η Κλίντον στο Χάρλεμ έκανε συγκέντρωση
σε θέατρο με 1500 θέσεις.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Σάντερς θα κερδί-
σει τη μάχη. Οι προκριματικές στη Νέα Υόρκη
δεν γίνονται ανοιχτά αλλά μόνο μεταξύ των
εγγεγραμμένων μελών, και μεγάλο κομμάτι
της νεολαίας που συνωστίζεται για να ακούσει
τον Σάντερς δεν είναι μέλη. Όμως, οι συγκεν-
τρώσεις αποδεικνύουν ότι η στήριξη στον
Σάντερς έχει μετατραπεί σε κίνημα. Στις ηλι-
κίες 18 έως 29 ετών, περισσότεροι άνθρωποι

έχουν ψηφίσει Σάντερ από όσους έχουν ψηφί-
σει Κλίντον και Ντόναλντ Τραμπ αθροιστικά.
Το ενδιαφέρον καταγράφεται στην αύξηση
της συμμετοχής. Στο βιομηχανικό Μίσιγκαν,
που το κέρδισε ο Σάντερς παρά τα προγνω-
στικά υπέρ της Κλίντον, η συμμετοχή έφτασε
το 1,2 εκατομμύρια, ξεπερνώντας το ρεκόρ
στην πρώτη εμφάνιση του Ομπάμα το 2008.
Πάνω από ένα εκατομμύριο ψήφισε στο Ουΐ-
σκόνσιν. Συνολικά πάνω από εφτά εκατομμύ-
ρια άνθρωποι έχουν πάει στις κάλπες μέχρι
στιγμής για να στηρίξουν τον Σάντερς απέ-
ναντι στην Κλίντον. 

Το φαινόμενο Σάντερς είναι αντανάκλαση
των μεγάλων προχωρημάτων που έχουν γίνει
στη συνείδηση και τις εμπειρίες του απλού
κόσμου τα τελευταία 20 χρόνια στις ΗΠΑ. Στο
κέντρο του παγκόσμιου καπιταλισμού, όπου οι
λέξεις “εργάτες”, “ταξική πάλη” και “σοσιαλι-
σμός” ήταν εξορισμένες στο περιθώριο, σήμε-
ρα 57% στις ηλικίες 18-35 δηλώνει “εργατική

τάξη”. Στις ηλικίες 18-26, 58% δηλώνει ότι
προτιμάει τον σοσιαλισμό από τον καπιταλι-
σμό. Δύο στους τρεις πιστεύουν ότι οι αμερι-
κάνικες πολυεθνικές αντιπροσωπεύουν “ό,τι
πάει στραβά με αυτή τη χώρα” έναντι ενός
που δηλώνει ότι είναι “το καλύτερο”. Αυτές οι
αλλαγές εξελίχθηκαν μέσα από την πορεία
που διέγραψαν τα κινήματα από το Σιάτλ το
1999 ως τις απεργίες των εκπαιδευτικών στο
Σικάγο, το κίνημα “Κατάληψη στη Γουόλ
Στριτ” και το κίνημα για τη συνδικαλιστική ορ-
γάνωση στα φαστ-φουντ και τα σουπερμάρ-
κετ με αίτημα τα 15 δολάρια ωρομίσθιο. Αυτό
που κατάφερε ο Σάντερς είναι να φέρει όλο
αυτό το βρασμό που εξελισσόταν στα κάτω
πατώματα της κοινωνίας μέσα στους μηχανι-
σμούς του δικομματικού πολιτικού συστήμα-
τος, ανατροφοδοτώντας τον ενθουσιασμό
στους από κάτω και το άγχος στα κομματικά
επιτελεία.

Nίκος Λούντος

ΗΠΑ Ο Σάντερς παραμένει στη μάχη

ΓΑΛΛΙΑ Ο “Μάρτιος των αγώνων” συνεχίζεται

Ο
Μάρτης της πανεργατικής
και των πλατειών στη Γαλλία
συνεχίζεται, όπως υποδηλώ-

νει και το “αγωνιστικό ημερολόγιο”
που χρησιμοποιείται από τους διαδη-
λωτές και τους συμμετέχοντες στις
Ολονυκτίες: στις “40 Μαρτίου” (9
Απρίλη), όπως λένε και οι ίδιοι, έγι-
ναν διαδηλώσεις σε όλες τις μεγά-
λες πόλεις της Γαλλίας και, σε πολ-
λές από αυτές τις πόλεις, Ολονυ-
κτίες διαδέχτηκαν την κινητοποίηση. 

Η διάθεση για μια γενικευμένη αμ-
φισβήτηση στις πολιτικές που ακο-
λουθούνται τα τελευταία χρόνια στη
Γαλλία φαίνεται στις συζητήσεις που
ανοίγουν στις πλατείες ξεκινώντας
από την εργατική “μεταρρύθμιση”,
τον διαβόητο “νόμο Ελ Χομρί” (από
την Υπουργό Εργασίας της κυβέρ-
νησης Βαλς, Μυριάμ Ελ Χομρί). Οι
συμμετέχοντες όμως δεν περιορί-
ζονται σε αυτόν. Τα θέματα που
έχουν συζητηθεί στο δημόσιο χώρο
διαπερνούν όλο το φάσμα της κοι-
νωνίας και των πολιτικών εξελίξεων:
το προσφυγικό και η αλληλεγγύη, η
κοινωνική ασφάλιση, η άνοδος της
ακροδεξιάς, η αλληλεγγύη στο ελ-
ληνικό κίνημα κατά της λιτότητας, ο
ρατσισμός, ο σεξισμός, τα ΛΟΑΤΚΙ+
δικαιώματα, το περιβάλλον κ.α. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι συμ-
μετέχοντες δεν επιτρέπουν σε αντι-
δραστικές φωνές να καπελώσουν το
κίνημα αυτό, όπως φαίνεται από το
κυνήγι φασιστών που έγινε στη δια-
δήλωση της Νάντ, αλλά και από την
αποδοκιμασία-εκδίωξη του “διανο-
ούμενου” Αλέν Φίνκιλκράουτ (που
στο παρελθόν έχει εκφράσει “προ-
βληματισμούς” για τον εκφυλισμό
του δυτικού πολιτισμού από την πο-

λυπολιτισμικότητα) από την πλατεία
Δημοκρατίας – περιστατικό που δε
δίστασαν να εκμεταλλευτούν τα κυ-
ρίαρχα ΜΜΕ και η ίδια η Υπουργός
Εργασίας για να δώσουν μια εικόνα
επιθετικού αντιδημοκρατικού όχλου
στον κόσμο της πλατείας.

Η πραγματικότητα όμως είναι ότι
πρόκειται για ένα κίνημα που, εμ-
πνευσμένο από την Ισπανία, την Ελ-
λάδα, τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο, ψά-
χνει να βρει τρόπους να διευρυνθεί
η δημοκρατία και να γίνουν προσβά-
σιμοι σε όλους οι δημόσιοι χώροι, ο
δημόσιος διάλογος και οι κοινωνικές
δομές που χτίζει ο εργαζόμενος κό-
σμος με τους φόρους και την εργα-
σία του. Πρωτοβουλίες όπως, μετα-
ξύ άλλων, το στήσιμο κοινωνικού ια-
τρείου στην πλατεία Δημοκρατίας
και προπαγάνδιση των δράσεων του
κινήματος στους μεγάλους σταθ-

μούς του Παρισιού οργανωμένη από
τους εργαζόμενους στα τραίνα, πιέ-
ζουν προς την κατεύθυνση να γίνει η
28 Απρίλη πανεργατικός ξεσηκωμός
και να ανοίξει αυτά τα ζητήματα. 

Σύνδεση των αγώνων

Στο κοινωνικό ιατρείο, οι εργαζό-
μενοι στην Υγεία ανοίγουν, μαζί με
τον υπόλοιπο κόσμο, την κουβέντα
για την πρωτοβάθμια περίθαλψη, το
δημόσιο χαρακτήρα της υγείας και
την κοινωνική ασφάλιση. Οι εργαζό-
μενοι στα τραίνα, που αντιμετωπί-
ζουν εδώ και καιρό την απειλή να
εργαστούν σε συνθήκες σαν αυτές
που ετοιμάζονται για όλο τον εργατι-
κό κόσμο με το νέο νόμο, καταγγέ-
λουν τη στάση των συνδικάτων που
καλούν σε ξεχωριστές απεργίες: εκ-
φράζουν έναν ολόκληρο κόσμο που
αυτή τη στιγμή βγαίνει στις ανοιχτές

πλατείες και ζητάει σύνδεση των
αγώνων. Όπως λέει η ανακοίνωση
των εργαζόμενων στα τραίνα: “αν το
κίνημα κερδίσει, θα τολμήσει η κυ-
βέρνηση να την πέσει στους σιδηρο-
δρόμους δυο μήνες αργότερα; Αν ο
νόμος Ελ Χομρί περάσει, θα μπορέ-
σουν να κερδίσουν μόνοι τους οι σι-
δηρόδρομοι αυτόν τον αγώνα;”

Σημαντικό επίσης κομμάτι του ξε-
σηκωμού είναι η νεολαία: παρά το
γεγονός ότι η τελευταία μεγάλη κινη-
τοποίηση έγινε εν μέσω σχολικών και
πανεπιστημιακών διακοπών, μαθητές
και φοιτητές έδωσαν το δυναμικό
παρών σε πολλές πόλεις της Γαλ-
λίας. Και πάλι, η στάση των συνδικά-
των να υποτιμήσουν και να υπονο-
μεύσουν τη σημασία της συμμετο-
χής της νεολαίας καταγγέλθηκε σε
παρεμβάσεις στο διάλογο των πλα-
τειών. Τη στιγμή που οι φοιτητές και

οι μαθητές αγωνίζονται ενάντια στο
νόμο που θα κατεδαφίσει ορισμένα
από τα πιο βασικά εργασιακά δικαιώ-
ματα και τους “υπόσχεται” μια ζωή
ελαστικής και εντατικοποιημένης ερ-
γασίας, φοιτητικές παρατάξεις της
Δεξιάς όπως η Fage παρουσιάζουν
σαν “νίκη” του κινήματος κάποιες μι-
κροϋποχωρήσεις (παράταση φοιτητι-
κής υποτροφίας για κάποιους μήνες,
παράταση επιδόματος ενοικίου μέχρι
τα 30, επιστροφές κόστους εγγρα-
φής στα πανεπιστήμια μέχρι 1000
ευρώ), για να το γυρίσουν “σπίτι
του”. Αντίθετα, οι φοιτητές του Νέου
Αντικαπιταλιστικού Κόμματος (NPA)
καλούν σε καταλήψεις διαρκείας κα-
θώς το κλίμα στις συνελεύσεις είναι
πολύ δυναμικό και θυμίζει το κίνημα
του 2006.

Στο Μονπελιέ, όπου κάτοικοι γειτο-
νικών χωριών κατέβηκαν για να πά-
ρουν παράδειγμα και να δημιουργή-
σουν με τη σειρά τους δικές τους
πλατείες, ένας μαθητής δήλωσε στο
δημόσιο διάλογο: “Είμαστε πολλές
εκατοντάδες μαθητών, έτοιμοι να
αγωνιστούμε για το μέλλον μας. Και
θα το κάνουμε ακόμα και μέσα στις
διακοπές, έχουμε βαρεθεί να μας λέ-
νε ότι βγαίνουμε στους δρόμους μό-
νο και μόνο για να χάσουμε μάθημα”.

Μετά τις δύο συγκλονιστικές δια-
δηλώσεις του Μαρτίου και το ξεκίνη-
μα του κινήματος της Ολονυκτίας, οι
πλατείες ξεκινούν τις δικές τους ολο-
νυκτίες η μία πίσω από την άλλη. Η
έμπνευση έφτασε μέχρι και τις Βρυ-
ξέλλες, δείχνοντας ότι η αμφισβήτη-
ση ξεπερνάει τα όρια του νόμου Ελ
Χομρί και τα σύνορα της Γαλλίας.

Αφροδίτη Φράγκου

Διαδήλωση στο Παρίσι στις 9 Απρίλη



20 Απρίλη 2016, Νο 1220H Aριστερά εργατικη αλληλεγγυη σελ.19

Για τις πρωτοβουλίες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Σ

ε αυτή την πρώτη συνεδρίαση
του ΠΣΟ συζητάμε για την στιγ-
μή την οποία βρισκόμαστε και

την συγκεκριμενοποίηση των πρωτο-
βουλιών που πρέπει να πάρει η ΑΝ-
ΤΑΡΣΥΑ μέσα στο επόμενο διάστημα. 

Το πρώτο κρατούμενο είναι να
έχουμε την εικόνα της στιγμής και
να είμαστε πιο συγκεκριμένοι με την
κατάσταση που επικρατεί στο απέ-
ναντι στρατόπεδο. Είναι πάντοτε πά-
ρα πολύ εύκολο να υπερτιμήσουμε
τον αντίπαλο. Όχι γιατί οι επιθέσεις
δεν είναι πραγματικές, είναι πραγμα-
τικές. Ακόμα και αν μιλήσουμε μόνο
για το ασφαλιστικό και αφήσουμε
όλες τις άλλες «μεταρρυθμίσεις»,
πρόκειται για τη χειρότερη μεταρ-
ρύθμιση στο ασφαλιστικό που έχει
επιχειρηθεί από την αστική τάξη
στην Ελλάδα. Και προσπαθεί να την
περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι στοι-
χείο της συγκυρίας. 

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να έχου-
με καθαρά την εικόνα πού έχει μπλέ-
ξει το απέναντι στρατόπεδο στην
προσπάθεια να κάνει αυτό το άλμα,
γιατί περί άλματος πρόκειται. Μετά
από έξι χρόνια μνημόνια το τρίτο μνη-
μόνιο θέλουν να πετύχει πάση θυσία
γιατί μετά το τρίτο μνημόνιο το χάος. 

Αδιέξοδο
Είναι σε θέση να έχουν αυτή την

επιτυχία; Όχι είναι η απάντηση. Δεν
είναι μια απλή φράση ότι δεν βγαί-
νουν τα νούμερα. Είναι ένα αδιέξοδο
για την αστική πολιτική. Βρήκαν το
ΣΥΡΙΖΑ και νόμιζαν πως έλυσαν το
πρόβλημα, αλλά δεν λύνεται το πρό-
βλημα, γιατί η κρίση στο σύστημα εί-
ναι τόσο βαθιά.

Δείτε τις δηλώσεις Βαρουφάκη
στην Εφ.Συν. που κυκλοφόρησε αυτό
το Σαββατοκύριακο. Κάνει μια πολύ
απλή τοποθέτηση. “Τα περάσατε όλα
και πες πως σας δίνουν ακόμα και
την αναδιάρθρωση του χρέους που
ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι έχετε κάνει; Μια
τρύπα στο νερό. Αυτό που ακολουθεί
είναι χρεοκοπία το 2019, το δείχνουν
τα νούμερα και οι πληρωμές για το
χρέος. Την επόμενη χρονιά από το
2018 που υποτίθεται ότι θα έχετε πε-
τύχει το ποθητό πλεόνασμα του
3,5%. Ακόμα και αν δεχτούν πως
υπάρχει το όριο του 15% του ΑΕΠ
που αν το υπερβαίνουν τα τοκοχρεο-
λύσια αναβάλλονται, ακόμα και τότε,
αν δεν χρεοκοπήσετε το 2019 θα
χρεοκοπήσετε το 2022, γιατί έρχεται
νέο πακέτο πληρωμής του χρέους». 

Το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αυτό
το αναγνωρίζουν όλοι, δεν γίνεται να
υπάρχει αριστερά που δεν μιλάει για
το χρέος. Εκεί βρίσκονται τα πράγ-
ματα. Κοιτάνε κατάματα μια νέα
χρεοκοπία. Και είναι σε κατάσταση
πανικού. Δεν είναι ένας πανίσχυρος

αντίπαλος. Έχουμε τη δυνατότητα
να το παλέψουμε. Το παιχνίδι είναι
ανοιχτό και παίζεται στις τωρινές
πρωτοβουλίες απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ
που επιμένει ότι θα υλοποιήσει το
τρίτο μνημόνιο και έτσι θα ξεφύγει
από το αδιέξοδο.

Κρατούμενο πρώτο λοιπόν. Πρέ-
πει να έχουμε καλύτερη εικόνα των
συσχετισμών και τη σημασία των
πρωτοβουλιών αυτή τη στιγμή. Δεύ-
τερο, σε σχέση με την πολιτική κρί-
ση. Η πολιτική κρίση του ΣΥΡΙΖΑ αυ-
τή τη στιγμή είναι μεγαλύτερη από
τον προηγούμενο Αύγουστο που
διασπάστηκε με την αποχώρηση της
ΛΑ.Ε. Ξέρουμε πόσο μεγάλο κομμά-
τι απέσπασε η Λαϊκή Ενότητα από το
ΣΥΡΙΖΑ, σημαντικό, αλλά όχι καθορι-
στικό. Τώρα είναι σε κατάσταση
όπου ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε φάση που
μπήκε το ΠΑΣΟΚ το 2011-2012. Μα-
ζική αποστράτευση από τον κόσμο
του. Και αυτό δεν είναι δυνατόν να
μην το παίρνουμε υπόψη μας. Δεν
μπορεί να κοιτάμε μόνο τον Τσίπρα
και μέχρι πού έχει φτάσει, δηλαδή
στην αγκαλιά του Πάπα, αλλά να
μην βλέπουμε πως σε επίπεδο κό-
σμου τα πράγματα είναι πολύ πιο
προχωρημένα.

Άμα έχουμε αυτή την εικόνα, έστω
και συνοπτικά, είναι σημεία που πρέ-
πει να στεκόμαστε και να επιμένουμε,
να μην χάνονται σε μια γενικόλογη
ανάλυση που υπερτιμά το αντίπαλο

στρατόπεδο και υποτιμά την από δω
μεριά, και όλα τα καθήκοντα φτάνουν
τελικά στο ότι θα έπρεπε να έχουμε
ένα άλλο εργατικό κίνημα, άλλους
συσχετισμούς κόκ. Δεν πάμε πουθενά
με το, “θα έπρεπε να είναι αλλιώς”.
Να βλέπουμε αυτά τα στοιχεία για να
μπορέσουμε να προχωρήσουμε.

Σημείο αναφοράς

Είναι δυνατόν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ να εί-
ναι σημείο αναφοράς για αυτόν τον
κόσμο που χάνει μαζικά τις αυταπά-
τες του στον ΣΥΡΙΖΑ; Που επηρεά-
ζεται από την κρίση του ΣΥΡΙΖΑ;

Δεν λέμε ότι αυτόματα μετατρέπε-
ται σε επαναστάτη, αλλά όμως αυτή
η κρίση δημιουργεί το μαζικότερο
δυνατό ακροατήριο για τις πρωτο-
βουλίες από τη δική μας μεριά. Γι'
αυτό και πρέπει να ξεκινάμε από την
αφετηρία ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, με όλες
τις κριτικές που ακούγονται, έχει τη
δυνατότητα να είναι σημείο αναφο-
ράς. Είναι ήδη σημείο αναφοράς σε
πάρα πολύ κόσμο. Ποτέ δεν είχε με-
γαλύτερη αναφορά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ μέ-
σα σε αυτόν τον κόσμο τον αριστε-
ρό που πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ. 

Το αξιοποιούμε αυτό; Ασφαλώς. Οι
πρωτοβουλίες στο θέμα των προσφύ-
γων ανέδειξαν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε ση-
μείο αναφοράς. Ποιος ήταν ηγεμονι-
κός στα θέματα των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, στα ζητήματα των προ-

σφύγων, των μεταναστών, του αντιρα-
τσισμού; Ο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλούσε το ΚΚΕ ή
το Αριστερό Ρεύμα για όλα αυτά τα
ζητήματα; Όχι. Ηγεμόνευε η λάιτ αρι-
στερά του ΣΥΡΙΖΑ. Ηγεμονεύει σήμε-
ρα; Όχι. Έχουν χάσει την ηγεμονία.
Και ποιος την διεκδικεί; Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
χάρη στις πρωτοβουλίες της ΚΕΕΡΦΑ
που εδώ και χρόνια βρίσκεται στην
πρώτη γραμμή σε όλα αυτά τα ζητή-
ματα. Ξέρουμε όλοι ποιος άνοιξε αυτό
το μέτωπο και μέσα στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
Είναι μια επιτυχία που πρέπει να την
έχουμε σημαία μας.

Και είναι μέσα στη συγκυρία, ακρι-
βώς γιατί η κυβέρνηση πρέπει να επι-
τεθεί τις επόμενες μέρες και να δια-
λύσει τους πρόσφυγες στον Πειραιά,
στην Ειδομένη, σε όλα τα σημεία και
δεν μπορεί να την αποφύγει αυτή τη
μάχη. Η πρωτοβουλία της Τετάρτης
στον Πειραιά που προσπαθούν να
την απαγορεύσουν, είναι κομβική. 

Το ότι στο θέμα της πάλης ενάντια
στο τρίτο μνημόνιο υπάρχουν περι-
θώρια, είναι πλατιά αποδεκτό. Οι δυ-
νάμεις μας δίνουν τη μάχη για την
οργάνωση του απεργιακού κινήμα-
τος, κόντρα στις αναβολές, αναστο-
λές και καθυστερήσεις της συνδικα-
λιστικής γραφειοκρατίας. Αλλά το
δόγμα να ενοποιηθούμε, μία ΑΝΤΑΡ-
ΣΥΑ, μία πρωτοβουλία σε κάθε χώρο
κλπ, είναι περιορισμένο. Μην ψά-
χνουμε γενικές και αφηρημένες κι-
νήσεις και ενοποιήσεις. Θα προχω-

ρήσουμε αλλά χρειάζεται να υπάρ-
ξουν κινήσεις οι οποίες παίρνουν
υπόψη τους ακριβώς τις δυνατότη-
τες που ανοίγονται.

Το τελευταίο είναι οι πολιτικές
πρωτοβουλίες. Εδώ χρειάζεται να εί-
μαστε επιθετικοί πάνω στα θέματα
που ανοίγονται. Το θέμα της ΕΕ
ανοίγει; Ασφαλώς και ανοίγει και το
μήνυμα μας έρχεται ακόμα και από
τη Βρετανία. Ξαφνικά σε μια χώρα
που είναι η πιο πετυχημένη της ΕΕ,
που δεν είναι στο ευρώ και η οικονο-
μία της δεν είχε τους περιορισμούς
της ευρωζώνης και έτρεξε καλύτερα
και από την Γερμανία και από την
Γαλλία, ξαφνικά ανοίγει όλη αυτή η
κρίση με κέντρο την ΕΕ. 

Διεθνιστικό ΟΧΙ
Μπροστά στο δημοψήφισμα του

Ιούνη έχουμε πρωτοβουλία για το Διε-
θνιστικό ΟΧΙ στην ΕΕ από τις δυνάμεις
που χτίσανε το μεγαλύτερο αντιπολε-
μικό κίνημα στην ιστορία της χώρας,
ενάντια στον πόλεμο του Μπλερ και
του Μπους στο Ιράκ. Ακριβώς οι ίδιες
δυνάμεις, το SWP, το Κομμουνιστικό
Κόμμα και τμήματα από την  αριστερά
του Εργατικού Κόμματος που δεν δε-
σμεύονται από τον Κόρμπιν έχουν πά-
ρει την πρωτοβουλία για το Διεθνιστι-
κό ΟΧΙ στο δημοψήφισμα στην Αγ-
γλία. Τεράστια υπόθεση.

Πρέπει απλά να την αντιγράψουμε
για να φτιάξουμε και μια αντίστοιχη
πρωτοβουλία και εδώ ή πρέπει να
πάρουμε υπόψη μας όλα τα στοιχεία
που υπάρχουν στην δική μας συγκυ-
ρία; Και πάνω απ' όλα το ζήτημα του
χρέους. Απέναντι σε ποιον θα αρνη-
θούμε να πληρώσουμε το χρέος.
Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
που είναι ο βασικός κάτοχος του
χρέους στην περίπτωση της Ελλά-
δας. Και άρα δεν μπορούμε να τα
διαχωρίσουμε αυτά τα ζητήματα, ει-
δικά σε αυτή τη συγκυρία που φτά-
νει ο κόμπος στο χτένι.

Άρα η πρωτοβουλία που έχει
ανάγκη να πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ τώρα
είναι πάνω στο χρέος μαζί με την
έξοδο από την ΕΕ. Έτσι μπορούμε
να παρέμβουμε στη συγκυρία.

Όσο για τα οργανωτικά, το αγώγι
ξυπνάει τον αγωγιάτη, λένε: όποτε
έχουμε μπει μπροστά για να λύσου-
με τις προκλήσεις τα πράγματα
έχουν δουλέψει. Το ίδιο πρέπει να
κάνουμε και τώρα. Το μόνο που έχω
να προσθέσω είναι πως το ΠΣΟ,
όπως έκανε και στο παρελθόν, θα
έπρεπε σήμερα να πάρει απόφαση
που να λέει: “Επιμένουμε ότι η απλή
αναλογική πρέπει να κατοχυρωθεί
στο καταστατικό της ΑΝΤΑΡΣΥΑ”.
Και άρα στη σχετική συζήτηση πρέ-
πει να επανέλθει αυτή η διατύπωση
που είχε βάλει το ΠΣΟ και την
αγνόησε η Συνδιάσκεψη.

Συνεδρίασε την Κυριακή 17 Απρίλη το πρόσφατα εκλεγμένο από την 

3η Συνδιάσκεψη Πανελλαδικό Συντονιστικό Όργανο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

Δημοσιεύουμε εδώ την παρέμβαση του Πάνου Γκαργκάνα, διευθυντή 

της Εργατικής Αλληλεγγύης, που μίλησε προς το τέλος της διαδικασίας

και συνοψίζει τα ζητήματα που τέθηκαν.

Διαδήλωση ενάντια στο φράχτη του Έβρου, Καστανιές 24/1
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Είναι η πρώτη φορά που θα πάω
στο Μαρξισμό και είμαι ενθουσια-
σμένη. Στο Μαρξισμό θα βρεθεί
κόσμος που έχει κοινά ερωτήματα
και θα βγούμε πιο ενημερωμένοι
στο θεωρητικό σκέλος και με πε-
ρισσότερο κουράγιο, κάτι που το
χρειαζόμαστε.

Στη σχολή έχουμε φτιάξει πανό
και κάνουμε εξορμήσεις ενημέρω-
σης του κόσμου. Ανοίγει η συζήτη-
ση αν είναι ρεαλιστικό αυτό που
προτείνουμε, για το προσφυγικό
αλλά και για τις απαντήσεις στα
μνημόνια, το ασφαλιστικό, το φο-
ρολογικό. Ακόμα και παιδιά που
δεν συμμετέχουν σε σχήματα ή
στο κίνημα, που τόσο καιρό είχαν
ακόμα και δεξιές αναζητήσεις, σή-
μερα αρχίζουν να αναθεωρούν.
Καταλαβαίνουν ποια είναι η τάξη
τους και η τάξη τους δεν χωρά
στην δεξιά ατζέντα.

Το μεγαλύτερο κέρδος από το
Μαρξισμό νομίζω πως είναι ότι
βοηθάει στο να σπάσει η απογοή-
τευση, γιατί ό,τι και να κάνουμε
μας πολεμάνε σε κάθε μας βήμα.
Απέναντι σε όλους αυτούς που μας
λένε πως δεν μπορούμε να τα κα-
ταφέρουμε, πως πρέπει να παρα-
δοθούμε στην πολιτική του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, είναι πολύ σημαντικό να πούμε:
όχι ρε παιδιά μπορείτε, υπάρχει
ένας διαφορετικός δρόμος, ενάν-
τια στην απογοήτευση υπάρχει επι-
λογή. Είναι ο δρόμος του αγώνα
και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε. 

Ιλιρίντα Μουσαράι,
Φοιτήτρια ΝΟΠΕ

Από την Θεσσαλονίκη ετοιμαζό-
μαστε να κατέβουμε μια μεγάλη
αντιπροσωπεία. Νέοι σύντροφοι
που παλέψαμε μαζί όλο αυτό το
χρόνο κόψανε τις προσκλήσεις
τους και θα κατέβουν στην Αθήνα.

Είναι κόσμος που πήγαμε μαζί
στον Έβρο στις 23-24 Γενάρη, που
δώσαμε κοινές μάχες στο αντιρα-
τσιστικό κίνημα, που ανοίξαμε την
συζήτηση μέσα στα πανεπιστήμια
ή στους χώρους δουλειάς.

Η ερώτηση: “μετά το ΣΥΡΙΖΑ
τι;”, απασχολεί πάρα πολύ κόσμο,
νέους και μεγαλύτερους. Η κρίση
του κοινοβουλευτικού δρόμου εί-
ναι ορατή περισσότερο από ποτέ
και θέλει συζήτηση με όλο τον κό-
σμο που βρέθηκε στους δρόμους
σε όλες τις μάχες της προηγούμε-
νης περιόδου για τις εναλλακτικές
και την σημασία του Μαρξισμού.
Είμαι σίγουρη πως και φέτος θα εί-
ναι μια μεγάλη και σημαντική συ-
νάντηση των επαναστατικών ιδεών
που αξίζει όλοι να την παρακολου-
θήσουμε.

Ιωάννα Κατλαμούση,
Φοιτήτρια Αγγλικής  Φιλολογίας ΑΠΘ

Θα είμαστε εκεί

Φ
έτος το τετραήμερο Μαρξισμός 2016, που θα γίνει
19-22/5 στην ΑΣΟΕΕ, φιλοξενεί στο πρόγραμμα των
συζητήσεών του και μερικά από τα πιο σημαντικά εκ-

δοτικά γεγονότα στο χώρο του βιβλίου.

Το πρώτο είναι η ελληνική έκδοση του βιβλίου “Αποκωδικο-
ποίηση του Κεφαλαίου” του Άλεξ Καλλίνικος, μια εμπεριστατω-
μένη οικονομική και φιλοσοφική ανάλυση πάνω στο Κεφάλαιο
του Μαρξ. Ο Άλεξ Καλλίνικος θα μιλήσει με θέμα: “Ο Μαρξ και
το Κεφάλαιο” την Κυριακή 22/5 στις 16:30. Επίσης θα είναι ομι-
λητής στη μεγάλη βραδυνή συζήτηση του Σαββάτου 21/5 στις
19:00 “Διεθνιστικό ΟΧΙ στην ΕΕ” μεταφέροντας την εικόνα από
την καμπάνια της Αριστεράς στη Βρετανία υπέρ του ΟΧΙ στο
δημοψήφισμα του Ιούνη.

Ένα δεύτερο γεγονός είναι η έκδοση “Η Εργατική Αντίστα-
ση στα μνημόνια - Το χρονικό των αγώνων μιας εξαετίας”.
Πρόκειται για την πιο πλήρη εικόνα των εργατικών και πολιτι-
κών αντιστάσεων της εργατικής τάξης στην Ελλάδα, ένα βι-
βλίο ντοκουμέντο με την καταγραφή των αγώνων από την
πρώτη μνημονιακή επίθεση το 2010 με κυβέρνηση Παπανδρέ-
ου μέχρι και την απεργία στις 4 Φλεβάρη του 2016 απέναντι
στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Οι συγγραφείς του βιβλίου,
Λένα Βερδέ και Στέλιος Μιχαηλίδης, και οι δυο δημοσιογρά-
φοι της Εργατικής Αλληλεγγύης, θα είναι ομιλητές στην πρώ-
τη βραδινή συζήτηση του Μαρξισμού 2016 την Πέμπτη 19/5
στις 19:00 με θέμα: «Η εργατική αντίσταση στα μνημόνια!”.

Ιδέες

Βρίσκεται ήδη στα βιβλιοπωλεία η βιογραφία
της Ρόζας Λούξεμπουργκ από τον Τόνυ Κλιφ που
μεταφράστηκε στα ελληνικά. Η συζήτηση για τη
Ρόζα Λούξεμπουργκ και τις ιδέες της έχει προ-
γραμματιστεί στο φετινό Μαρξισμό την Παρα-
σκευή 20/5 στις 12μεσ. με εισηγητή τον πανεπι-
στημιακό Άλκη Ρήγο.

Μια από τις πλέον σημαντικές εκδόσεις του
Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου της προηγούμενης
χρονιάς που έδωσε τον τόνο της αντιρατσιστικής
αντίστασης στις επιθέσεις της Ευρώπης-φρούριο
ήταν το βιβλίο: “Ρίξτε τους φράχτες – Οι πρό-
σφυγες καλοδεχούμενοι”, που έγραψαν οι Θανά-
σης Καμπαγιάννης δικηγόρος της πολιτικής αγω-
γής στη δίκη της ΧΑ και οι δημοσιογράφοι της
Εργατικής Αλληλεγγύης, Κατερίνα Θωίδου και
Γιώργος Πίττας. Και οι τρεις θα είναι ομιλητές
στο φετινό Μαρξισμό. 

Ο συγγραφέας ενός ακόμα βιβλίου που μόλις κυκλοφόρη-
σε και στα ελληνικά “ΣΥΡΙΖΑ: Μέσα στο Λαβύρινθο” από τις
εκδόσεις Οξύ, ο Κέβιν Όβεντεν θα βρεθεί στο Μαρξισμό το
Σάββατο 21/5 στις 12μεσ. στην συζήτηση με τίτλο: “Η αρι-
στερά μετά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ”. Στο ίδιο πάνελ θα βρί-
σκονται η Ελένη Πορτάλιου και ο Δημήτρης Μπελαντής κα-
θώς και ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

Η συζήτηση με θέμα: “Ο εθνικισμός στην εκπαίδευση και τα
απαγορευμένα βιβλία”, είναι προγραμματισμένη για την Παρα-
σκευή 20/5 στις 14:30 με ομιλητές τον Κώστα Βλασόπουλο και
τον Χάρη Αθανασιάδη. Η συζήτηση είναι βασισμένη στο νέο βι-
βλίο του Χ. Αθανασιάδη: «Τα αποσυρθέντα βιβλία. Έθνος και
σχολική Ιστορία στην Ελλάδα, 1858-2008». 

“Η αδύνατη ταξική ανακωχή”, είναι ο τίτλος του βιβλίου
του Δημήτρη Μαριόλη που κυκλοφόρησε στο τέλος του
2015. Ο συγγραφέας θα είναι ομιλητής το Σάββατο 21/5 στις
14:30 μαζί με τον Λέανδρο Μπόλαρη στο πάνελ της συζήτη-
σης: “Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε”.

Η συνέχεια αυτής της συζήτησης θα γίνει την Κυριακή 22/5
στις 14.30 και θα συμμετέχει ο Μιχάλης Λυμπεράτος, πανεπι-
στημιακός και συγγραφέας του βιβλίου «Μετά τον Εμφύλιο»
που κυκλοφόρησε την περασμένη χρονιά και καλύπτει εκείνη
την κρίσιμη μεταπολεμική περίοδο.

Κυριάκος Μπάνος

Σπίτι του βιβλίου!

Δηλώστε
συμμετοχή
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