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«Κόφτης-ανάσα στα πλεονά-
σματα… Ηχηρή παρέμβαση
πραγματοποίησε ο διοικητής
της ΤτΕ και μέλος της ΕΚΤ
Γιάννης Στουρνάρας στο Σύν-
δεσμο Βιομηχανιών Βορείου
Ελλάδας… Πρότεινε ο στόχος
για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% το 2018 να υποχωρήσει
στο 2% (σ.σ. από το ’18 και
μετά)… Ο Γ. Στουρνάρας προ-
τείνει λύση για το χρέος που
οδηγεί κάτω από το 100% του
ΑΕΠ το 2030 και στο 89% το
2035 (έναντι 126% χωρίς ελά-
φρυνση χρέους)…».

Χρειάστηκε να διαβάσουμε
στο πάνω μέρος της σελίδας -
«Αυγή Σάββατο 14 Μαϊου
2016» - για να βεβαιωθούμε
ποια εφημερίδα διαβάζουμε.
Ακριβώς ένα χρόνο πριν στις
16 Μαϊου 2015, στην ίδια εφη-
μερίδα διαβάζαμε: 

«Ακόμη και τον πιο φανατικό
μνημονιακό υποστηρικτή του
έχασε ο διοικητής της Τράπε-
ζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας, τουλάχιστον σε
ό,τι αφορά το αν μπορεί να
επιτελέσει κατά το δέον τον
θεσμικό του ρόλο, ενώ πολλοί
είναι εκείνοι οι οποίοι "βλέ-
πουν" το πρόσωπό του στη
φράση του πρωθυπουργού
Αλέξη Τσίπρα περί τρόικας...
εσωτερικού».

Yποστήριξη

Τελικά ο Στουρνάρας (τον
οποίο τότε ο Τσίπρας διαμαρ-
τυρόταν ότι του «φόρεσε» κα-
πέλο στην ΤτΕ η απελθούσα
κυβέρνηση Σαμαρά) μπορεί να
μην έχασε τον «πιο φανατικό
μνημονιακό του υποστηρικτή»
αλλά σίγουρα κέρδισε την
υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. 

Σύμφωνα με την Αυγή, ο
πρώην υπουργός Οικονομικών
της κυβέρνησης Σαμαρά (που
τότε υποσχόταν «πρωτογενές
πλεόνασμα μέσα στο '13 και
ανάπτυξη το '14») βρήκε σή-
μερα «λύση για το χρέος».

Και ποιά είναι αυτή; Η συνέ-
χιση της ίδιας ακριβώς πολιτι-
κής άγριας λιτότητας και πρω-
τογενών πλεονασμάτων που
μας έφερε ως εδώ για ακόμα
δύο χρόνια με στόχο το (εξαι-
ρετικά αμφίβολο) 3,8 του
2018. Και μετά καμιά δεκαετία
πλεόνασμα «μόνο» 2% και
βλέπουμε…

Στουρνάρας, 
ο νέος φίλος 
του Αλέξη

Ν
έο πολυνομοσχέδιο με 17+1 προαπαιτού-
μενα καταθέτει στη Βουλή η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ την Πέμπτη 19/5 με στόχο

την ψήφισή του μέχρι το τέλος της εβδομάδας,
και στη συνέχεια συμφωνία στο Eurogroup της
24ης Μαϊου.

Η ψήφιση και η εφαρμογή των προαπαιτούμε-
νων (17 συμφωνημένων και ακόμα ενός, του λε-
γόμενου «κόφτη» πάνω στον οποίο συνεχίζονταν
μέχρι την τελευταία στιγμή τα παζάρια με εκπρο-
σώπους των «δανειστών») είναι μια κατευθείαν
επίθεση ενάντια σε άνεργους, συνταξιούχους,
εργαζόμενους.

Ξεκινώντας από τους πιο φτωχούς, από εκεί-
νους που βρίσκονται στο πάτο του βαρελιού, με
την επιβολή νέων έμμεσων φόρων. Σε 1,8 δις ευ-
ρώ υπολογίζεται το ποσό που θα φέρει η αύξηση
του ΦΠΑ και των φόρων σε καθημερινά είδη. 

Ανάμεσα στα προαπαιτούμενα είναι, επίσης: η
νομοθέτηση «ανεξάρτητης αρχής συλλογής εσό-
δων» που θα διασφαλίζει ότι η λιτότητα συνεχίζε-
ται απρόσκοπτα, η νομοθέτηση ρύθμισης για τα
κόκκινα δάνεια που θα δίνει τη δυνατότητα σε

κερδοσκοπικά funds να τα αγοράζουν από τις
τράπεζες, η ίδρυση νέου ταμείου ιδιωτικοποιήσε-
ων, η περαιτέρω «απελευθέρωση» της αγοράς
ενέργειας, το προχώρημα της ενοποίησης των
ταμείων.

Περικοπές

Σύμφωνα με τις δηλώσεις υψηλόβαθμου αξιω-
ματούχου της Κομισιόν στο in.gr: “Οι συνολικές
περικοπές 3% του ΑΕΠ (1% του ΑΕΠ στο Ασφαλι-
στικό, 1% του ΑΕΠ στο φορολογικό και 1% του
ΑΕΠ στους έμμεσους φόρους) θα πρέπει να νο-
μοθετηθούν πριν το Eurogroup της 24ης Μαΐου
και θα έχουν χρονικό ορίζοντα το 2018 με τελικό
στόχο το πρωτογενές πλεόνασμα το ίδιο έτος να
φτάσει το 3,5% του ΑΕΠ”. 

O αξιωματούχος έκανε μάλιστα “ειδική αναφο-
ρά στο Ασφαλιστικό, μιλώντας για μαζική ρύθμι-
ση που θα ενοποιήσει τα Ταμεία και τους όρους
για τους ασφαλισμένους”.

Σαν «θετικό» αντάλλαγμα για αυτήν τη συνολι-
κή επίθεση στους φτωχούς και την εργατική τά-
ξη, παρουσιάζεται η «απελευθέρωση» από τους

«εταίρους» 9-11 δις ευρώ. 
Καταρχήν, πρόκειται κυριολεκτικά για απελευ-

θέρωση αν σκεφτεί κανείς ότι οι «εταίροι» δεν
έχουν καταβάλει ακόμα 5,7 δισ. ευρώ από δόσεις
το 2015 και 4,3 δισ ευρώ που ήταν προγραμματι-
σμένο να καταβληθούν με το κλείσιμο του πρώ-
του τριμήνου του 2016. 

Αποκλειστικός προορισμός αυτών των πάνω
κάτω 10 δις ευρώ θα είναι οι τράπεζες και οι
επιχειρήσεις. Οι τράπεζες μέσα από την απο-
πληρωμή των δανείων τους και οι επιχειρήσεις
μέσα από την εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρε-
ών του δημοσίου προς ιδιώτες που παρουσιά-
ζεται ότι τάχα θα «αναζωογονήσει την αγορά».
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ίδιου αξιωμα-
τούχου, “το τελικό ποσό θα εξαρτηθεί και από
το πότε θα γίνει η επόμενη αξιολόγηση: Αν γί-
νει για παράδειγμα τον Οκτώβριο, θα πρέπει
να εξασφαλιστούν πόροι 6,7 δισ. ευρώ για
πληρωμή δανείων και ένα επιπλέον ποσό για
αποπληρωμή οφειλών προς ιδιώτες που φτά-
νουν τα 4 δισ. ευρώ περίπου…”

Γιώργος Πίττας

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
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Άλλη μια δέσμευση του Σεπτεμβρίου, ότι θα προχωρή-
σουν μόνο οι ιδιωτικοποιήσεις που είχαν ήδη συμφωνη-

θεί, χρησιμοποιεί για χαρτί τουαλέτας ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας. 

Το «νέο ταμείο» για τις ιδιωτικοποιήσεις που φέρεται να
έχει συμφωνήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ με τους «εταί-
ρους» βάζει φιλόδοξο σχέδιο να υλοποιήσει τον παλιό στό-
χο του ΓΑΠ για έσοδα 50 δις ευρώ μέχρι τη… «λήξη του δα-
νείου με τους θεσμούς»! 

Το νέο ταμείο θα είναι «ανεξάρτητο» δηλαδή θα έχει Δ.Σ.
με πέντε μέλη από τα οποία τα δύο θα είναι εκπρόσωποι
των δανειστών! Θα έχει όμως έδρα στην Ελλάδα, και θα πε-
ριλαμβάνει (πέρα από όλα τα ακίνητα του δημοσίου): ΔΕ-
ΚΟ, τράπεζες και τα ακίνητα αξίας 6-7 δισ. ευρώ που έχει
στην κατοχή του το ΤΑΙΠΕΔ. Ο αξιωματούχος της Κομισιόν,
που κανείς δεν έχει διαψεύσει μέχρι τώρα, είναι εύγλωττος:

«Υπάρχουν πάνω από 100.000 ακίνητα στο χαρτοφυλάκιο
του ελληνικού δημοσίου. Πρέπει να εξεταστεί πώς θα αξιο-
ποιηθούν... Κάποια με leasing, κάποια με πώληση, κτλ. Εδώ
είναι τα πολλά λεφτά…

Σήμερα αναμένουμε πάνω από 6 δισ. ευρώ έσοδα έως το
2022 και 50 δισ. ευρώ μέχρι τη λήξη του δανείου με τους
θεσμούς…

Υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με τις ιδιωτικοποιήσεις που
έχουν συμφωνηθεί», σημείωσε και προσδιόρισε τρία πακέτα
ιδιωτικοποιήσεων: ένα άμεσα ως προαπαιτούμενο για τη
δόση, ένα τον Σεπτέμβριο και ένα τον Δεκέμβριο.

Κόκκινα Δάνεια

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής το πολυνομοσχέδιο
θα περιλαμβάνει την άρση των περιορισμών στην πώληση
όλων των δανείων από τις τράπεζες στα επενδυτικά κεφά-
λαια. Οι τράπεζες θα μπορούν να πωλούν σε επενδυτικά κε-
φάλαια τόσο τα «κόκκινα» δάνεια όσο και τα ενήμερα με μό-
νη εξαίρεση τα δάνεια α' κατοικίας αντικειμενικής αξίας ώς
140.000 (μια εξαίρεση που θα πάψει να ισχύει στις αρχές
του 2018).

Τα πάντα στο σφυρί
Θυμάστε κάποτε που πάγιο αίτημα της Αριστεράς ήταν η επιβολή της ΑΤΑ, δηλα-

δή της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής του μισθού και των συντάξεων
σε αναλογία με την άνοδο των τιμών; 

Λοιπόν, ο μηχανισμός αυτόματης περικοπής, ο λεγόμενος «κόφτης» ακολουθεί
την ακριβώς αντίστροφη λογική. Η λειτουργία του «κόφτη», που ξεδιάντροπα παζα-
ρεύει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, προβλέπει αυτόματες περικοπές δαπανών του
δημοσίου αν υπάρχουν αποκλίσεις από τους στόχους που ζητά το ΔΝΤ. Θα ενεργο-
ποιείται στο τέλος Απριλίου κάθε χρόνου, όταν η Eurostat  επικυρώνει τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ για το «κλείσιμο» του προϋπολογισμού της προηγούμενης χρονιάς. 

Σύμφωνα με το Έθνος, «στο στόχαστρο θα μπαίνουν κατά προτεραιότητα οι κα-
ταναλωτικές και λειτουργικές δαπάνες του Δημοσίου, οι έκτακτες μισθολογικές πα-
ροχές και αποζημιώσεις, όπως οδοιπορικά, εκτός έδρας, οι αμοιβές στελεχών του
Δημοσίου και στη συνέχεια εφόσον δεν καλύπτεται η απόκλιση θα έρχεται η σειρά
των μισθών στο Δημόσιο και τελευταία των συντάξεων». Θα εξαιρούνται ελάχιστες
κατηγορίες, όπως αμυντικές δαπάνες και «κάποιες» δαπάνες υγείας. 

Ο μηχανισμός δεν θα ενεργοποιείται μόνο σε «εξαιρετικές» περιστάσεις. Κάποια
φυσική καταστροφή ή ανωτέρα βία ή εάν προκύψει μεγάλη υστέρηση στο ΑΕΠ. Δη-
λαδή από τον «κόφτη» μας σώζει μόνο σεισμός, πόλεμος ή ακόμα μεγαλύτερη συρ-
ρίκνωση του παραγόμενου πλούτου… 

Kόφτης...

...και φόροι
Την επιβολή νέων έμμεσων φόρων 1,8 δισ. ευρώ περιλαμβάνουν τα προαπαιτού-

μενα του νομοσχεδίου. 

Άμεσα, μέχρι τον Ιούλιο: αυξάνεται ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ (πάνω σε καθημερι-
νά αγαθά και υπηρεσίες όπως χυμοί, αναψυκτικά, εστίαση, εισιτήρια συγκοινωνίας και
πολλά άλλα) από το 23% στο 24% με στόχο επιπλέον ετήσια έσοδα 450 εκατ. ευρώ. 

Θα αυξηθούν επίσης οι λιανικές τιμές των καυσίμων, για βενζίνη και πετρέλαιο
στα 8 λεπτά ανά λίτρο ενώ` ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η επιβάρυνση στο υγραέριο.
Ανατιμήσεις θα υπάρχουν στα νησιά καθώς σταματάει η έκπτωση που υπήρχε στο
ΦΠΑ. 

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του καφέ, των τσιγά-
ρων και η σταθερή τηλεφωνία με ένα νέο τέλος 5% επί του λογαριασμού προ ΦΠΑ.
Από την 1η Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία και τα
ενοικιαζόμενα δωμάτια. Να προσθέσουμε εδώ ότι η έκθεση «συμμόρφωσης» της
Κομισιόν ζητάει αύξηση των συντελεστών του ΕΝΦΙΑ και κατάργηση απαλλαγών
ώστε να καλυφθούν οι απώλειες από τη μείωση των αντικειμενικών αξιών.
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Διαγραφή του χρέους είναι η απάντηση

Πρόσφυγες διαδηλώνουν στη
Λέσβο διεκδικώντας ελεύθερη

μετακίνηση για τον Πειραιά.
(περισσότερα στη σελίδα 7)

εργατικη αλληλεγγυη σελ.3

Η
κυβέρνηση στέλνει στη Βουλή το δεύτε-
ρο νομοσχέδιο-σφαγείο με τα «προαπαι-
τούμενα» για να κλείσει η ατέρμονη

«αξιολόγηση» από τους τραπεζίτες και τους
πολιτικούς τους εκπροσώπους στην ΕΕ και το
ΔΝΤ. Όπως μπορείτε να διαβάσετε στη διπλα-
νή σελίδα πρόκειται για μακελειό αντάξιο του
ασφαλιστικού. Όχι μόνο μονιμοποιεί τον κόφτη
των κοινωνικών δαπανών αλλά και διευρύνει το
ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου γυρνώντας
πίσω στο χειρότερο πρόγραμμα ιδιωτικοποι-
ήσεων που είχαν σκεφτεί ποτέ οι Μητσοτάκη-
δες και οι Σημίτηδες.

Για να συγκαλύψουν αυτή τη λεηλασία σε
βάρος της εργατικής τάξης, ο Αλέξης Τσίπρας
και οι υπουργοί του έχουν εξαπολύσει τη μεγα-

λύτερη επιχείρηση εξωραϊσμού των μνημονίων
όλων των εποχών. Ξαφνικά, η μείωση των συν-
τάξεων, η αύξηση του ΦΠΑ και οι ιδιωτικοποι-
ήσεις βαφτίζονται ως βήματα που οδηγούν
στην ανάπτυξη και τη μετατροπή του χρέους
σε «βιώσιμο». Ξαφνικά, θα αρχίσει να βρέχει
επενδυτικά προγράμματα και οι τραπεζίτες θα
συναγωνίζονται ποιος θα δώσει μεγαλύτερες
διευκολύνσεις για το χρέος.

Νεοφιλελεύθερα παραμύθια

Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι πιο εξω-
πραγματικό από αυτά τα νεοφιλελεύθερα πα-
ραμύθια. Ακόμα και οι διεθνείς οργανισμοί των
καπιταλιστών εκτιμούν ότι οι περισσότερες χώ-
ρες της ευρωζώνης θα χρειαστούν πολλά χρό-
νια για να ξαναφτάσουν στα επίπεδα που ήταν
το ΑΕΠ τους το 2008! Μόνοι τους λένε ότι οκτώ
χρόνια μετά το ξέσπασμα της κρίσης, με τα δι-
κά τους μέτρα μπορεί να χρειαστούν άλλα
οκτώ για να ξεπεράσει η «ανάκαμψη» το προ-
ηγούμενο σημείο της.

Ακόμη και στην Ιρλανδία που προβάλλεται

ως η χώρα του success story, η εργατική τάξη
ακόμη περιμένει για να δει κάποια ανακούφιση
από τα χτυπήματα της κρίσης. Για την ακρί-
βεια, είναι τόσο οργισμένη με τα ψέματα της
«ανάπτυξης» ώστε στις πρόσφατες εκλογές
μαύρισε μαζικά τους αρχιτέκτονες του success
story.

Δεν έχουμε τίποτε καλό να περιμένουμε από
τα σενάρια για «αναδιάρθρωση» του χρέους που
προβάλλει η κυβερνητική προπαγάνδα αυτές τις
μέρες ως αντάλλαγμα για την ψήφιση και του
δεύτερου νομοσχέδιου «προαπαιτούμενων».
Όλα αυτά τα σενάρια μεταφράζονται σε προ-
γράμματα πληρωμής του χρέους στο φουλ και
μονιμοποίησης των «πρωτογενών πλεονασμά-
των» για την εξυπηρέτησή του. Μαζί με τη θε-
σμοθέτηση του «κόφτη» φτιάχνουν ένα ζοφερό
μέλλον γεμάτο θυσίες στο βωμό των τραπεζιτών.

Αλλά ακόμη και αυτά τα σενάρια είναι στον
αέρα, γιατί στηρίζονται στην υπόθεση ότι οι
κεντρικές τράπεζες θα συνεχίσουν τη σημερινή
πολιτική των χαμηλών μέχρι αρνητικών επιτο-
κίων, υπόθεση που ήδη αμφισβητείται. Η αμερι-
κάνικη κεντρική τράπεζα απλά περιμένει την
κατάλληλη ευκαιρία για να προχωρήσει σε άνο-
δο των επιτοκίων, ενώ μέσα στην ευρωζώνη οι
γερμανοί τραπεζίτες γκρινιάζουν ότι τα αρνητι-
κά επιτόκια ροκανίζουν τα θεμέλια του δικού
τους τραπεζικού συστήματος.

Με άλλα λόγια, τα ροζ σενάρια του Τσίπρα
σημαίνουν θυσίες σε μια μαύρη τρύπα δίχως
πάτο μέσα στη μακρόσυρτη κρίση του καπιτα-
λισμού. Το αίτημα για διαγραφή του χρέους εί-
ναι αναπόσπαστο κομμάτι ενός γνήσιου εναλ-
λακτικού προγράμματος της Αριστεράς. Της
Αριστεράς που θέλει να υπηρετεί την εργατική
τάξη και την προοπτική της και όχι να εξωραϊζει
τις συνταγές του αντίπαλου στρατόπεδου.

Στα 44.800 ευρώ ανέβηκε ο δεί-
κτης της οικονομικής εξόρμησης
της Εργατικής Αλληλεγγύης με τα
7.670 ευρώ που συγκεντρώθηκαν
την περασμένη βδομάδα. 

Ευχαριστούμε τις Ελένη Π.,
Στέλλα Σ., Ντίνα Κ., Μαρία Π. και
τον Στέργιο Μ. που ανανέωσαν τη
συνδρομή τους στην εφημερίδα
και το περιοδικό Σοσιαλισμός από
τα Κάτω, καθώς και τις συντρόφισ-
σες και τους συντρόφους για τις
προσωπικές τους ενισχύσεις: από
100 ευρώ Γιώργος Π. και Σοφία
Π., από 50 ευρώ Μανώλης Φ.,
Γιώργος Τ., Κώστας Π. και Ειρήνη
Σ., 35 ευρώ Γιάννης Κ., από 20 ευ-
ρώ Αναστασία Μ., Δημήτρης Δ.,
Πάνος Κ., Ελένη Σ., Μαρία Δ., Πέ-
τρος Ν., Γιώργος Κ., Σπύρος Γ. και
Ηλίας Γ., από 10 ευρώ Γιάννης Β.,
Χρήστος Ζ., Κώστας Γ., Δέσποινα
Σ. και Κώστας Τ., από 5 ευρώ Νίκη
Ζ., Μαρία Κ., Αλέξης Κ., Σωτήρης
Σ., Γιάννης Κ., Αντρέας Κ. και Τού-
λα Μ. 

Την Πέμπτη ξεκινάει το τετραή-
μερο «Μαρξισμός 2016». Σας περι-
μένουμε όλες και όλους εκεί, για
να συζητήσουμε, να εξοπλιστούμε
με επαναστατικές ιδέες και να
βγούμε πιο δυνατές και δυνατοί σε
όλες τις μάχες μπροστά μας!

Νέο τεύχος

ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ
από τα κάτω
Παρουσίαση στη σελίδα 14

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

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

Γιορτή
για την ενίσχυση
της Εργατικής  

Αλληλεγγύης!

Σάββατο 25 Ιούνη, 9μμ
στον κήπο του Συλλόγου
Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ)
Ερμού 134-136 (σταθμός ΗΣΑΠ Θησείο)
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Σε 48ωρες απεργίες έχουν προχωρήσει οι εργαζόμενοι της Πετρογ-
κάζ από την Πέμπτη 12/5.

Η εργοδοσία της ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΕ ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει
στην άμεση και μονομερώς μείωση των μισθών καθώς και στην περι-
κοπή των επιδομάτων των εργαζομένων, “υλοποιώντας τα σχέδιά της
που φαίνεται πως δεν είναι άλλα από την εργολαβοποίηση των θέσεων
εργασίας” όπως αναφέρει σε ανακοίνωση συμπαράστασης το Εργατι-
κό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Ανάλογη ανακοίνωσή έβγαλε το Εργατικό
Κέντρο Αθήνας. Τη στήριξή του στους απεργούς ανακοίνωσε και το
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ελευσίνας – Δυτικής Αττικής.

48ωρες απεργίες 
στην Πετρογκάζ

Το διήμερο 22-23 Μάη γίνεται το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου
Αθήνας και το επόμενο σαββατοκύριακο 28-29 Μάη γίνονται στα γρα-
φεία του ΕΚΑ οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του εργατικού
κέντρου.

Η Αγωνιστική Ταξική Ενότητα, το σχήμα της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στο ΕΚΑ, μετέχει και σε αυτή τη διαδικασία, το συνέδριο και
τις εκλογές με σκοπό να αναδείξει τις εργατικές παρατάξεις και τα
πρωτοβάθμια σωματεία που παλεύουν καθημερινά στους χώρους
δουλειάς για την ανατροπή των μνημονίων και όλων των αντεργατικών
νόμων που έχουν περάσει απ’ τη βουλή τα τελευταία χρόνια και να δώ-
σει παράδειγμα αγωνιστικότητας, αλληλεγγύης και ταξικού αγώνα
ενάντια στην εργοδοσία, τις μνημονιακές κυβερνήσεις, τους φασίστες,
τα τσιράκια των αφεντικών και τον υποταγμένο στο κεφάλαιο συνδικα-
λισμό.

Καλούμε κάθε αγωνιστή εργάτη και κάθε αγωνίστρια εργάτρια να
στηρίξει την Αγωνιστική Ταξική Ενότητα. Τα 3 χρόνια της θητείας της
απερχόμενης διοίκησης, στην οποία μετείχαμε με 2 μέλη, δώσαμε με
συνέπεια και θα συνεχίζουμε να δίνουμε ακούραστα και αδιάκοπα τη
μάχη μέχρι να τσακίσουμε κάθε μνημονιακό νόμο, βάζοντας τις ανάγ-
κες των εργατών πάνω απο τα κέρδη των καπιταλιστών.

Μήτσος Αργυροκαστρίτης

Συνέδριο ΕΚΑ

Με νίκη έληξε η κινητοποίηση που κάλεσε ο Συντονισμός Ενάντια
στα Μνημόνια, έξω από το κατάστημα ρούχων Βlade στου Ζωγρά-
φου. Η εργοδοσία αναγκάστηκε να προχωρήσει στην επαναπρόσλη-
ψη του εργαζόμενου και μέλους του Συντονισμού, Α.Μ. Είχε προηγη-
θεί η απόλυση του, την Πέμπτη 5/5, μόλις ανακοίνωσε την πρόθεσή
του να απεργήσει το τριήμερο των απεργιακών κινητοποιήσεων 6-8
Μάη ενάντια στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν συνδικαλιστές από το ΕΚΑ, τη δη-
μόσια και ιδιωτική Υγεία, τους δήμους μαζί με δεκάδες αγωνιστές κι
αγωνίστριες της περιοχής που επέβαλλαν την ανατροπή της αντερ-
γατικής απόφασης του εργοδότη.

Συνεχιζόταν μέχρι την
Δευτέρα 16/5 η απερ-

γία των καθαριστριών των
αθηναϊκών λεωφορείων, με την κάλυ-
ψη του Εργατικού Κέντρου Αθήνας.
Μάλιστα το δικαστήριο απέρριψε την
αγωγή της εργοδοσίας η οποία προ-
σπάθησε, κατά την προσφιλή τακτική
των αφεντικών, να βγάλει την απερ-
γία παράνομη και καταχρηστική. Με
επιστολή τους προς το επιβατικό κοι-
νό οι καθαρίστριες εξηγούν τους λό-
γους της απεργίας και ζητούν συμ-
παράσταση:

“Τα λεωφορεία της Ο.ΣΥ. έχουν να
καθαριστούν από την Παρασκευή 6/5
– κανονικά καθαρίζονται κάθε βράδυ.
Ο λόγος είναι ότι οι καθαρίστριες των
λεωφορείων της Ο.ΣΥ. βρισκόμαστε
σε απεργία. Η εταιρία Λινκ Απ που
έχει αναλάβει το έργο του καθαρι-
σμού των λεωφορείων της Ο.ΣΥ. και η
οποία μας εργοδοτεί μας έχει απλή-

ρωτες εδώ και μήνες. Συγκεκριμένα
μας χρωστάει μισθούς 2-4 μηνών
(ανάλογα με το αμαξοστάσιο). Και αυ-
τό συμβαίνει παρόλο που η Λινκ Απ
πληρώνεται κανονικά από την Ο.ΣΥ.
και παίρνει περίπου 140.000 ευρώ κά-
θε μήνα. Στη συντριπτική πλειοψηφία
των καθαριστριών η Λινκ Απ δίνει μι-
σθό 450 ευρώ για 6ωρη, νυχτερινή,
βαριά και ανθυγιεινή εργασία – ο μι-
σθός που θα έπρεπε να μας δίνει σύμ-
φωνα με το νόμο είναι τουλάχιστον
680 ευρώ. Επιπλέον η Λινκ Απ μας
χρωστάει δώρα, επιδόματα, κ.α. 

Σε όλα σχεδόν τα αμαξοστάσια
μας αναγκάζουν να καθαρίζουμε κά-
θε βράδυ πολλά περισσότερα λεω-
φορεία απ’ ότι είναι νόμιμο. Στο αμα-
ξοστάσιο της Ανθούσας για παρά-
δειγμα πολλά βράδια μας αναγκά-

ζουν να καθαρίζουμε 25
λεωφορεία η κάθε μία αν-
τί για 13. Έτσι ούτε τα λε-

ωφορεία καθαρίζονται σωστά και
εμείς εξοντωνόμαστε. Η Λινκ Απ δεν
μας δίνει ατομικά μέσα προστασίας
(γάντια, μάσκες, ρούχα και παπού-
τσια εργασίας). Δεν μας δίνει καν σα-
κούλες για τα σκουπίδια. Σε πολλά
αμαξοστάσια δίνει 1 μαύρη σακούλα
κάθε 6μήνες και μας λέει να την πλέ-
νουμε κάθε βράδυ και να την ξανα-
χρησιμοποιούμε! 

Από την αρχή του αγώνα μας αντι-
μετωπίζουμε απειλές ότι θα απολυ-
θούμε κ.α. Η Ο.ΣΥ. παρότι γνωρίζει
πολύ καλά τι συμβαίνει (πήγαμε στη
διοίκηση και κάναμε ενημέρωση και
διαμαρτυρία) και παρότι μπορεί και
οφείλει να παρέμβει, αδιαφορεί πλή-
ρως. Ζητάμε τη συμπαράσταση όλων
των επιβατών”.

KΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ Ο.Σ.Υ

EΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ “Δεν θα αφήσουμε
να εφαρμοστούν οι διατάξεις”

Μ
ε στάση εργασίας των ΔΟΕ και ΟΛΜΕ και συγ-
κέντρωση την Παρασκευή 13/5 στο υπουργείο
Παιδείας, συνέχισαν τις κινητοποιήσεις τους οι

δάσκαλοι και οι καθηγητές.

“Είμαστε σήμερα εδώ, εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για να ακυρώσουμε τις
βαθιά αντιεκπαιδευτικές – αντιλαϊκές – μνημονιακές ρυθμί-
σεις που φέρνει το υπουργείο Παιδείας και ο υπουργός Ν.
Φίλης για το δήθεν ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχο-
λείου, τα νηπιαγωγεία και μια σειρά άλλες διατάξεις” δήλω-
σε ο Δημήτρης Πολυχρονιάδης, πρόεδρος του Συλλόγου
Δασκάλων Αμαρουσίου. “Μέσα από αυτές τις διατάξεις,
που δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα αφήσουμε να εφαρμο-
στούν, ενάμιση εκατομμύριο άνεργοι καταδικάζονται να εκ-
διωχθούν από το ολοήμερο – τα παιδιά τους να μη μπορούν
να φοιτήσουν δηλαδή. Δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοί μας,
αναπληρωτές, χάνουν τη δουλειά τους. Κάποιες χιλιάδες
μόνιμοι συνάδελφοι από του χρόνου θα περισσεύουν και θα
μετακινούνται εντός διεύθυνσης κι εντός περιφέρειας προς
αναζήτηση σχολείου. Αν ο κ.Φίλης θεωρεί ότι με αυτές τις
ρυθμίσεις προάγει την Παιδεία, πλανάται πλάνην οικτρά.
Εμείς θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας για έναν πραγματι-
κά ενιαίο τύπο ολοήμερου δημοτικού σχολείου που θα
απαντάει στις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, μακριά
από τις ρυθμίσεις του σχολείου της αγοράς που προωθού-
σε η Διαμαντοπούλου και συνεχίζει να προωθεί η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τις ρυθμίσεις που φέρνει”.

Για το ζήτημα των αναπληρωτών μας μίλησε και η Δήμη-
τρα Τζώτζιου, αναπληρώτρια και η ίδια στην πρωτοβάθμια

εκπαίδευση: “Όσον αφορά τους αναπληρωτές, κάθε χρό-
νο δουλεύουν γύρω στις 23 με 24 χιλιάδες, ενώ οι ανάγ-
κες είναι για 27 χιλιάδες. Με τις καινούργιες ρυθμίσεις μι-
λάμε πλέον για 8.000 απολύσεις αναπληρωτών. Χρησιμο-
ποιούμε τη λέξη απολύσεις γιατί κάθε χρόνο προσλαμβα-
νόμαστε κι απολυόμαστε αλλά στην ουσία καλύπταμε πάν-
τα πάγιες ανάγκες. Στην ουσία αναπληρώναμε τους εαυ-
τούς μας. Αυτές τις θέσεις που καλύπταμε, αυτή τη στιγμή
καταργούνται. Φυσικά πέρα από το εργασιακό υπάρχει και
το παιδαγωγικό ζήτημα που έχει να κάνει με το πώς είναι
το καινούργιο σχολείο – χωρίς να σημαίνει ότι το προ-
ηγούμενο ήταν καλύτερο – με τη μείωση ωρών στα μαθή-
ματα ειδικοτήτων, κυρίως αισθητικής αγωγής κλπ”.

Γενικές συνελεύσεις ΕΛΜΕ

H στάση εργασίας και η συγκέντρωση της Παρασκευής
προστέθηκε σε μια σειρά ανάλογων κινητοποιήσεων που
έχουν ξεκινήσει οι εκπαιδευτικοί εδώ και αρκετές βδομά-
δες. Η ΟΛΜΕ καλεί σε γύρο Γενικών Συνελεύσεων, ενώ η
Γενική Συνέλευση των προέδρων είναι το Σάββατο 21/5
στο ξενοδοχείο TITANIA (Πανεπιστημίου 52) στις 10πμ. 

Η συνέχεια του αγώνα δεν θα μπορούσε παρά να απο-
τελεί θέμα συζήτησης και στη συγκέντρωση:

“Μπροστά μας έχουμε τις γενικές συνελεύσεις των ΕΛ-
ΜΕ και τη συνέλευση των προέδρων. Στόχος είναι η όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη μαζικότητα των συνελεύσεων και να
μπορέσει να αποφασιστεί απεργία μέσα στις εξετάσεις.
Τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά σαν ΕΛΜΕ στα Άνω
Λιόσια αυτό το βάζουμε άμεσα” μας είπε το Χρήστος
Κουρνιώτης πρόεδρος της ΕΛΜΕ Άνω Λιοσίων-Ζεφυρίου-
Φυλής. “Εκτός από το ζήτημα που προκύπτει με το ολοήμε-
ρο, υπάρχουν προβλήματα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
που δεν έχουν αναδειχθεί. Αφενός στο κομμάτι που έχει να
κάνει με την τεχνική εκπαίδευση, αν το προχωρήσουν θα
μιλάμε έως και για 50% συρρίκνωση, όπως και στο κομμάτι
που έχει να κάνει με την αλλαγή σε 4 χρόνια γυμνάσιο και
2 λύκειο, θα μιλάμε για συρρίκνωση των λυκείων στο μισό.
Έχουμε τις απολύσεις των αναπληρωτών και στη δευτερο-
βάθμια. Μέχρι τώρα είχαμε 23.000 αναπληρωτές σε πρω-
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και τώρα θέλει να
πάρει γύρω στους 10 με 11 χιλιάδες το πολύ”, πρόσθεσε.

Στέλιος Μιχαηλίδης

Ζωγράφου, Πέμπτη 12/5

Παρασκευή 13/5, συγκέντρωση εκπαιδευτικών στο υπ. Παιδείας

Επαναπρόσληψη 
στου Ζωγράφου
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Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ πρόκειται να
συνεδριάσει την Πέμπτη 19/5 και δεν πρέπει να γί-
νει βήμα πίσω από την προοπτική νέας πανεργατι-
κής απεργιακής κινητοποίησης. 

Μιας νέας πανεργατικής απεργίας άμεσα, που
θα σημάνει την αγωνιστική συνέχεια μετά το απερ-
γιακό τριήμερο ενάντια στο ασφαλιστικό - σφαγείο
και θα υψώσει τείχος αντίστασης στα νέα μέτρα.

Η κυβέρνηση Τσίπρα φέρνει στη Βουλή την
Πέμπτη 19/5 με στόχο να έχει ψηφίσει μέχρι την
Κυριακή 22/5, ένα νέο μνημόνιο διαρκείας, το πε-
ριβόητο “κόφτη” και μαζί τους, τα 17 εναπομείναν-
τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της δόσης
- μεταξύ των οποίων είναι οι έμμεσοι φόροι ύψους
1,8 δισ. ευρώ, οι διατάξεις για τη διαχείριση των
κόκκινων δανείων κ.α. Όπως κάνουν όλα αυτά τα
χρόνια οι δανειστές δέχτηκαν με ικανοποίηση τη
νέα μνημονιακή κατρακύλα της κυβέρνησης που
ψήφισε το ασφαλιστικό και φορολογικό σφαγείο
στη Βουλή και αμέσως έβαλαν μπροστά τον επό-
μενο γύρο απαιτήσεων.

Θέλουν αυτόματο “κόφτη” των κοινωνικών δα-
πανών σε περίπτωση που δεν βγαίνουν τα πρωτο-
γενή πλεονάσματα. Δηλαδή σε περίπτωση που
ένας νέος οικονομικός πανικός σαν αυτόν που εί-
δαμε στην αρχή της χρονιάς προκαλέσει χειρότε-
ρη ύφεση, θα την πληρώσουν αυτόματα ξανά οι
συντάξεις, τα σχολεία, τα νοσοκομεία κι ό,τι έχει
απομείνει από τις δημόσιες υπηρεσίες πρόνοιας.

Ήδη μετά το απεργιακό τριήμερο 6-8 Μάη, έδω-
σαν συνέχεια οι υγειονομικοί, οι δάσκαλοι και οι
καθηγητές με τις στάσεις εργασίας και τα συλλα-
λητήρια στις 12 και 13 Μάη. Τη σκυτάλη αυτή τη
βδομάδα παίρνουν οι εργαζόμενοι στις εφορίες με
την απεργία στις 19/5. Οι εργαζόμενοι στα δημό-
σια νοσοκομεία ήδη ετοιμάζονται για την επόμενη
πανυγειονομική απεργία, με την ΠΟΕΔΗΝ να συ-
νεδριάζει την Παρασκευή 20/5 προκειμένου να το
οριστικοποιήσει. 

Μια απόφαση από το τριτοβάθμιο συνδικαλιστι-
κό όργανο των δημοσίων υπαλλήλων που θα βάζει
απεργιακό λουκέτο συνολικά στο δημόσιο είναι η
απαραίτητη συνέχεια. 

Σύσκεψη του Συντονισμού Ενάντια στα Μνημό-
νια λάμβανε χώρα το απόγευμα της Τρίτης 17/5
στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Αγ. Σάββας, για
την καλύτερη - από τα κάτω – οργάνωση των αγώ-
νων του επόμενου διαστήματος.

“Σε νέα πανεργατική απεργία χρειάζεται να προ-
χωρήσουν άμεσα, όλα τα Συνδικάτα δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, μετά την τριήμερη απεργία ενάν-
τια στο ασφαλιστικό σφαγείο που ψήφισε η κυβέρ-
νηση στη βουλή το προηγούμενο Σαββατοκύρια-
κο... Να συνεχίσουμε απεργιακά ενάντια στα μνη-
μόνια τους, νέα και παλιά, τροικανά και ρατσιστι-
κά. Παλεύουμε ενάντια στην ΕΕ της λιτότητας και
των φραχτών, του πολέμου και της ανεργίας. Αυτή
τη μάχη δίνει ο Συντονισμός Ενάντια στα Μνημό-
νια και καλεί κάθε εργαζόμενο, κάθε σωματείο να
την δώσουμε μαζί”, ανέφερε ο Συντονισμός στο
κάλεσμά του για τη σύσκεψη.

AΔΕΔΥ 

Εμπρός για απεργία

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

Μ
ε πορεία από το υπουργείο Υγείας
προς το υπουργείο Εργασίας ολοκλη-
ρώθηκε η στάση εργασίας που πραγμα-

τοποίησαν οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκο-
μεία την Πέμπτη 12/5 – Παγκόσμια Ημέρα Νο-
σηλευτή/τριας. Η χρηματοδότηση και η τερά-
στια ανάγκη για προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού ήταν οι βασικές αιχμές της κινητοποίησης.

“Είμαστε απλήρωτες τέσσερις μήνες, κι
αυτό έχει να κάνει με το ότι το νοσοκομείο
δεν παίρνει λεφτά”, μας λέει η Τζένη, καθαρί-
στρια στο Δρομοκαΐτειο, που μαζί με αρκετές
συναδέλφισσές της κατέβηκαν στη συγκέν-
τρωση. “Χωρίς λεφτά το νοσοκομείο δεν μπο-
ρεί να πληρώσει ούτε εμάς, ούτε τα απαραί-
τητα για τις ανάγκες των ασθενών, ούτε τα
υλικά, ούτε τίποτα. Οι κυβερνητικοί συνέχεια
λένε ότι δίνουν, ότι προσλαμβάνουν κλπ. Που
είναι όλα αυτά; Αλίμονο τόσα ψέματα... Ο λα-
ός τους πίστεψε και τώρα τους βλέπω στη
Βουλή – τη δικιά μου τη Βουλή – να αποκεφα-
λίζουν αυτόν τον λαό. Αλλά βέβαια... δεν πει-
νάνε τα δικά τους παιδιά. Τα δικά μας παιδιά
πεινάνε”, δήλωσε χαρακτηριστικά.

Αντίστοιχη η εικόνα της υποχρηματοδότησης
και των ελλείψεων όπως μας την παρουσίασε η
Κυριακή, εργαζόμενη στον Αγ. Σάββα: “Η κατά-
σταση στα νοσοκομεία είναι πια απελπιστική.
Στη Βραχεία Νοσηλεία π.χ αν συμβεί κάτι δεν
υπάρχει ένας καρδιολόγος. Ο αγώνας χρειάζε-
ται να συνεχίσει και με πιο ριζοσπαστικό τρόπο
από μια απλή στάση εργασίας. Χρειάζονται

απεργιακές κινητοποιήσεις με διάρκεια. Γι' αυ-
τό και χρειάζεται να πάμε να ενημερώσουμε
όλο τον κόσμο στο νοσοκομείο, να κάνουμε συ-
νελεύσεις κατά τμήματα και να συνεχίσουμε”.

Με την προοπτική νέας πανυγειονομικής
απεργίας τις επόμενες βδομάδες συνε-
δριάζει η ΠΟΕΔΗΝ την Παρασκευή 20/5. 

Βασικό θέμα
Η οργάνωση της απεργιακής συνέχειας

ήταν και το βασικό θέμα συζήτησης στη
συνέλευση του Συντονιστικού των Νοσοκο-
μείων, το απόγευμα της Τρίτης 17/5, την
ώρα που η Εργατική Αλληλεγγύη πήγαινε
στο τυπογραφείο.

“Στην Υγεία μετά την απεργιακή κινητο-
ποίηση την Πέμπτη 12 Μάη, προχωράμε σε

νέα απεργία. Το κίνημα αλληλεγγύης συνε-
χίζει να υπερασπίζεται τους πρόσφυγες και
απαιτεί ανοιχτά σύνορα, ανοικτές πόλεις και
νοσοκομεία. Χρειάζεται απεργιακή κλιμάκω-
ση για να αναγκάσουμε την κυβέρνηση σε
άτακτη υποχώρηση και να κερδίσουμε
προσλήψεις και χρηματοδότηση. Κάθε ερ-
γαζόμενος και κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο
χρειάζεται να πάρει στα χέρια του αυτή την
μάχη. Να διεκδικήσουμε γενικές συνελεύ-
σεις που να πάρουν απόφαση για νέα απερ-
γιακά βήματα και κλιμάκωση. Να συγκροτή-
σουμε επιτροπές αγώνα που να πάρουν στα
χέρια τους την ενημέρωση και την οργάνω-
ση της μάχης”, έγραφε το Συντονιστικό στο
κάλεσμά του για τη συνέλευση.

Σ.Μ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Να οργανώσουμε τη συνέχεια

ΔΟΥ Απεργία ενάντια στην “ανεξάρτητη” αρχή αφαίμαξης

M
ε 24ωρη απεργία την Πέμπτη 19/5 απαντούν οι εργαζόμε-
νοι στις εφορίες στο νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για
τη δημιουργία ανεξάρτητης Αρχής και την μετακίνηση της

Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων από το υπ. Οικονομικών
σε αυτή. Απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιήθει στις 11πμ
στο υπ. Οικονομικών στην οδό Νίκης. Στάση εργασίας και γενική
συνέλευση πραγματοποιούσε το μεσημέρι της Τρίτης 17/5, ο Σύλ-
λογος των Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αττικής και Κυκλάδων, στο Στά-
διο Ειρήνης και Φιλίας. Σε ανάλογες κινήσεις αναμένεται να προ-
χωρήσουν κι άλλοι τοπικοί συνδικαλιστικοί φορείς του κλάδου.

Με προκήρυξή της η Εργατική Αλληλεγγύη Εφοριακών μπαίνει
στη μάχη για την οργάνωση αλλά και την κλιμάκωση της απεργιακής
μάχης: “Το σχέδιο νόμου είναι απαράδεκτο και δείχνει ξεκάθαρα τα
αντιδραστικά σχέδια που προετοιμάζονται για όλους μας. Προχωρά
στην διάσπαση και διάλυση του κλάδου μας, ανάμεσα σε όσους με-
τακινούνται στην ανεξάρτητη Αρχή και όσους παραμένουν στο Υπ.
Οικονομικών (ΣΔΟΕ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ). Η ίδια η περιγραφή της δομής
και της λειτουργίας της “ανεξάρτητης” αρχής, όπως περιγράφεται
στο νομοσχέδιο και μέσα απο τις ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών
φορέων μας, προδιαθέτει για το τι μέλλον μας ετοιμάζουν. 

Αυτό το νομοσχέδιο έρχεται να υπηρετήσει τις απαιτήσεις και
τους εκβιασμούς των δανειστών Ε.Ε., ΔΝΤ, ΕΚΤ, του ντόπιου μεγά-
λου κεφαλαίου και των τραπεζιτών. Να εξασφαλίσει ότι το πετσό-
κομμα μισθών και συντάξεων, μέσα και από την φοροεπιδρομή και
τα άλλα μέτρα που ετοιμάζουν, θα γίνει πράξη. 

Η κυβέρνηση γνωρίζει καλά, ότι η σύγκρουση με τα μνημόνια και την
πολιτική της δεν έχει σταματήσει αλλά συνεχίζεται. Η απεργία στις 19
Μάη χρειάζεται να έχει μαζική επιτυχία. Να την οργανώσουμε (με περι-
φρουρήσεις έξω από κάθε υπηρεσία) να έχει καθολική συμμετοχή, να
μην δουλέψει τίποτα και κανείς. Να γίνει βήμα προειδοποίησης προς
την κυβέρνηση, για τον αγώνα που είμαστε αποφασισμένοι να κάνου-
με, για να σταματήσουμε τα αντιδραστικά σχέδια για το μέλλον μας. 

Είναι σίγουρο ότι για να νικήσουμε και να σώσουμε τις κατακτή-
σεις, τους μισθούς και τις δουλειές μας, χρειάζεται απεργιακή κλι-
μάκωση που δεν θα σταματήσει ακόμα και αν τολμήσουν να ψηφί-

σουν αυτό το έκτρωμα. Η Ομοσπονδία, πρέπει να πάρει απόφαση
για απεργία διαρκείας. Μόνο έτσι θα αναγκάσουμε την κυβέρνηση
σε άτακτη υποχώρηση. Κάθε εργαζόμενος και κάθε πρωτοβάθμιο
σωματείο χρειάζεται να πάρει στα χέρια του αυτή την μάχη. Να
διεκδικήσουμε γενικές συνελεύσεις που να πάρουν απόφαση για
νέα απεργιακά βήματα και κλιμάκωση. Να συγκροτήσουμε επιτρο-
πές αγώνα που να πάρουν στα χέρια τους την ενημέρωση και την
οργάνωση της μάχης. Απεργιακός αγώνας μέχρι την νίκη!”

Αντιδραστικές ρυθμίσεις
Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος των Εργαζομένων στις ΔΟΥ Αττι-

κής και Κυκλάδων, το νέο νομοσχέδιο φέρνει μια σειρά αντιδραστι-
κές ρυθμίσεις:

“Η ίδια η ανεξάρτητη Αρχή δεν θα υπόκειται σε έλεγχο από κυ-
βερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Ο
Διοικητής έχει την απόλυτη εξουσία και είναι ο αποκλειστικά αρμό-
διος για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία των υπηρεσιών
και τις εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων. 

Στο Συμβούλιο Διοίκησης προβλέπεται η συμμετοχή εμπειρο-
γνώμονα της Κομισιόν, για τα επόμενα 10 χρόνια, ο οποίος θα έχει
πρόσβαση στα στοιχεία και τα αρχεία της επιτροπής. Στην επιτρο-
πή για την επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης θα συμμετέχουν δύο
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για το προσωπικό της Αρχής θα υπάρχει περιορισμένη εφαρμογή
(αν όχι κατάργηση) του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα. Θα υπάρχει πλή-
ρης ευελιξία στη διαχείριση του προσωπικού και τις υπηρεσιακές μετα-
βολές, κατά παρέκκλιση όλης ουσιαστικά της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Προβλέπεται η θέσπιση διαφορετικού, σε σχέση με το υπόλοιπο
Δημόσιο, συστήματος αξιολόγησης. Προεξοφλείται ο χαρακτηρι-
σμός μέρους των υπαλλήλων ως ακατάλληλων κατά την πρώτη αξιο-
λόγηση (η οποία θα γίνει με την έναρξη της λειτουργίας της νέας
αρχής), οι οποίοι θα τεθούν αυτόματα εκτός της Αρχής και το μέλ-
λον τους παραπέμπεται ουσιαστικά στο υπ. Εσωτερικών. Προβλέπε-
ται η δυνατότητα άμεσης κατάργησης ή συγχώνευσης υπηρεσιών...”

Αθήνα, Πέμπτη 12/5
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Με την εκδήλωση με θέμα “Λαμπράκης-Φύσσας: Φασι-
στικές δολοφονίες, τότε και τώρα”, άνοιξε ο κύκλος συζη-
τήσεων του 4ου Αντιφασιστικού Φεστιβάλ Παραστατικών
Τεχνών στο Θέατρο Εμπρός, την Παρασκευή 13/5. 

Η συζήτηση ξεκίνησε με τον αναπληρωτή καθηγητή Πολιτι-
κής Επιστήμης, στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας
του Πάντειου Πανεπιστήμιου Σεραφείμ Σεφεριάδη, ο οποίος
τόνισε σχετικά με τη Δίκη της Χρυσής Αυγής πως: “Όπως και
η ποινική δίωξη που οδήγησε στη δίκη, έτσι και η ίδια η δίκη –
για να τελεσφορήσει– προϋποθέτει λαϊκή ενεργοποίηση και
διαρκή εγρήγορση. Αυτό άλλωστε μας διδάσκει η ιστορία”. Ο
Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος πολιτικής αγωγής των Αι-
γύπτιων ψαράδων στη Δίκη της ΧΑ θύμισε ότι: “Όπως και στη
δίκη των ναζί της Χ.Α., η υπόθεση Λαμπράκη άργησε πάνω
από δυο χρόνια να φτάσει στο δικαστήριο” και συμπλήρωσε
“δεν πρέπει να αφήσουμε να τιμωρηθεί μόνο ο Ρουπακιάς και
όχι ολόκληρη η εγκληματική συμμορία και όσοι έδωσαν τις εν-
τολές για τις επιθέσεις”. Τέλος η Χρύσα Παπαδοπούλου δικη-
γόρος πολιτικής αγωγής της οικογένειας του Παύλου Φύσσα,
αφού έκανε μια εκτενή αναφορά στις εξελίξεις της δίκης και
ανέδειξε τα αδιάσειστα στοιχεία που αποδεικνύουν την λει-
τουργία της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, αναφέρθη-
κε στις ευθύνες της αστυνομίας, με την ιδιότυπη ανοχή που
επέδειξαν, τόσο στη δολοφονία του Π. Φύσσα, όσο και στις
υπόλοιπες επιθέσεις. 

Συγκινητική ήταν η τοποθέτηση του Λεωνίδα Κοντουδά-
κη, συντρόφου του Γ. Λαμπράκη και αυτόπτη μάρτυρα της
δολοφονίας του που περιέγραψε τόσο την δολοφονία όσο
και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι μάρτυρες κατηγο-
ρίας ώστε να φτάσουν να καταθέσουν. “Μετά τη δολοφο-
νία του Λαμπράκη, η θυσία του Παύλου Φύσσα πρέπει να
αποτελέσει ορόσημο για να μην επιτρέψουμε στους φασί-
στες να σηκώσουν κεφάλι ξανά ποτέ”, τόνισε. 

Πρόσφυγες
Την Κυριακή 15 Μάη σειρά είχε η συζήτηση για το προ-

σφυγικό. Ομιλητές ήταν εκπρόσωποι από πρωτοβουλίες αλ-
ληλεγγύης από τη Λέσβο μέχρι τo κέντρο της Αθήνας, συν-
δικαλιστές από το χώρο της εκπαίδευσης και των δημόσιων
νοσοκομείων, καθώς και ακτιβιστές με αναπηρία, που τόνι-
σαν ότι οι πρόσφυγες με αναπηρία ξεπερνούν το 30% και
θύμησαν τη συμμετοχή της Κίνησης Χειραφέτησης ΑμεΑ
“Μηδενική Ανοχή” στις κινητοποιήσεις τον περασμένο Γενά-
ρη στον Έβρο ενάντια στο φράχτη, μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ.

“Όλοι οι συνομιλητές έδωσαν εντυπωσιακές εικόνες από
τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του κόσμου. Μετέφε-
ραν ωστόσο προβληματισμούς για τον προσανατολισμό του
κινήματος αλληλεγγύης μετά την υπογραφή και την εφαρ-
μογή της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας”, μας είπε η Ντίνα Γκαρα-
νέ από την Γ' ΕΛΜΕ Αθήνας. “Από την πλευρά μου τόνισα
ότι το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες χρειάζεται να
μπει σε νέα φάση, να συγκρουστεί με τη συμφωνία ΕΕ -
Τουρκίας και να συνδεθεί και με το εργατικό κίνημα που πα-
λεύει ενάντια στα μνημόνια. Σαν εκπαιδευτικοί διεκδικούμε
τα προσφυγόπουλα να φοιτούν στα δημόσια σχολεία, σε τά-
ξεις υποδοχής, με δασκάλους όχι εθελοντές, γιατί παιδαγω-
γικό έργο μέσα σε στρατόπεδα όπου τα παιδιά θα είναι φυ-
λακισμένα δεν μπορεί να ασκηθεί. Ο Κώστας Καταραχιάς,
πρόεδρος του σωματείου του νοσοκομείου Αγ. Σάββας, τό-
νισε από την πλευρά του ότι ανάμεσα στους πρόσφυγες
υπάρχουν βαριά περιστατικά, που δεν μπορούν να αντιμε-
τωπιστούν από εθελοντές γιατρούς και ότι χρειάζεται στελέ-
χωση των νοσοκομείων με το κατάλληλο προσωπικό. Καλέ-
σαμε στην κινητοποίηση στις 9 Ιούνη στο Δημοτικό Συμβού-
λιο της Αθήνας για να διεκδικήσουμε μαζί με τους πρόσφυ-
γες ανοιχτούς αξιοπρεπείς χώρους φιλοξενίας”.

Αντιφασιστικό 
φεστιβάλ 
στο θέατρο Εμπρός

Συγκέντρωση την Πέμπτη 9 Ιούνη στη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Αθηναίων, καλεί η ΚΕΕΡΦΑ, η Ανταρσία στις
γειτονιές της Αθήνας, συνδικάτα, αλληλέγγυοι και πρόσφυγες,
διεκδικώντας από το Δήμο χώρους φιλοξενίας, μόρφωση και ιατρι-
κή περίθαλψη. 

Είχε προηγηθεί σύσκεψη με πρωτοβουλία της ΚΕΕΡΦΑ στις 16
Απρίλη στον ΟΝΑ στην πλ. Κυψέλης με θέμα την αλληλεγγύη στους
πρόσφυγες στο Δήμο της Αθήνας. Η σύσκεψη στην οποία συμμετεί-
χαν εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, καλλιτέχνες, φοιτη-
τές και πρόσφυγες από τη Συρία είχε καταλήξει στο εξής ψήφισμα:

«Απαιτούμε τώρα από το Δήμο της Αθήνας και από τα συναρμό-
δια υπουργεία: Να ανοίξουν άμεσα και να λειτουργήσουν ως χώροι
φιλοξενίας κλειστά ξενοδοχεία, κτίρια υπηρεσιών που δεν λειτουρ-
γούν και άλλοι διαθέσιμοι δημόσιοι χώροι, όπως τα κλειστά νοσοκο-
μεία (Γενικό Πατησίων, Πολυκλινική, ΙΚΑ). Όχι στη μετατροπή του
Ελαιώνα σε κέντρο κράτησης και γκέτο. Μαζικές προσλήψεις τώρα
και διορισμοί μονίμων σε σχολεία και νοσοκομεία, βρεφοκόμων, κοι-
νωνικών λειτουργών, μαγείρων, διερμηνέων και υπαλλήλων στις κοι-
νωνικές υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων (Βρεφοκομείο, ΚΥΑΔΑ, Κα-
θαριότητα κλπ). Να παρέχεται περίθαλψη από τα δημόσια νοσοκο-
μεία σε όσους και όσες έχουν ανάγκη. Να εγγραφούν σε βρεφονη-
πιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία τα παιδιά των προσφύγων για
να φοιτήσουν την επόμενη σχολική χρονιά και να μην υπάρξει καμιά
συγχώνευση-κατάργηση νηπιαγωγείου ή άλλης σχολικής μονάδας.
Να δημιουργηθούν τάξεις υποδοχής σε δημοτικά και γυμνάσια ώστε
να εγγραφούν και να φοιτήσουν τα ανάλογης ηλικίας παιδιά».

Εκδήλωση διοργάνωσε την Πέμπτη 12 Μάη η
ΚΕΕΡΦΑ Πάτρας με ομιλητές τον Άρη Καζάνη μέλος
του Δ.Σ της ΕΛΜΕ και τον Πέτρο Κωνσταντίνου συν-
τονιστή της ΚΕΕΡΦΑ και δημοτικό σύμβουλο Αθήνας. 

Ο πρώτος ομιλητής στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία
που έχει το εργατικό κίνημα να στηρίξει τα αιτήματα
των προσφύγων και να παλέψει μαζί τους, ενώ σημεί-
ωσε ότι ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε αυτό τον αγώνα
είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου τό-
νισε ότι το κίνημα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες χρει-
άζεται να διεκδικήσει άνοιγμα των συνόρων αλλά και
άνοιγμα των πόλεων, δηλαδή να διεκδικήσει άνοιγμα
κλειστών κτιρίων, διαμόρφωση κατάλληλων υποδομών
σίτισης, στέγασης, εκπαίδευσης, περίθαλψης και συμ-
πλήρωσε ότι αυτό χρειάζεται να γίνει αίτημα των συνδι-
κάτων. 

Στη διάρκεια της συζήτησης έγιναν ερωτήσεις για
την κατάσταση που επικρατεί στο Ελληνικό και σε
άλλους χώρους. Ο Ηλίας Σκεπετάρης, πρόεδρος του
Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ είπε ότι αυτή εί-
ναι μία σημαντική μάχη που συνδέεται με τη μάχη
ενάντια στα μνημόνια και χρειάζεται να δοθεί από
όλο το εργατικό κίνημα και την ΚΕΕΡΦΑ «που είναι
παντού!». Ειπώθηκε επίσης ότι ξανανοίγει η υπόθεση
της Μανωλάδας, ενώ συζητήθηκε το θέμα της πα-
ρέμβασης στο Δήμο Πάτρας για εξεύρεση ανοιχτού
χώρου φιλοξενίας προσφύγων στην πόλη.

Νεκτάριος Χάϊνταρ 

ΠΑΤΡΑ 9 Ιούνη στο Δημοτικό
Συμβούλιο Αθήνας

Ούτε στην Αθήνα ούτε πουθενά

Μ
ε αντιφασιστική διαδήλωση το
Σάββατο 14 Μάη εκατοντάδες
απάντησαν στην προσπάθεια

των νεοναζί της Χρυσής Αυγής να οργα-
νώσουν φιέστα μίσους στο πάρκο Χωρο-
φυλακής. 

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν με πα-
νό η ΚΕΕΡΦΑ, η ΟΡΜΑ, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η
δημοτική κίνηση Ανταρσία στις γειτονιές
της Αθήνας, το Σοσιαλιστικό Εργατικό
Κόμμα, το ΕΕΚ, το ΚΚΕμ-λ, η ΟΚΔΕ
Σπάρτακος και η Ανοιχτή Συνέλευση των
προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας.

Για άλλη μία φορά οι δολοφόνοι της
Χρυσής Αυγής είχαν στη διάθεσή τους
όλες τις διευκολύνσεις από την πλευρά
της κυβέρνησης, που έστειλε τα ΜΑΤ
του Τόσκα για να βάλουν φραγμό προ-
στασίας στη φιέστα τους, λίγο μετά το
ύψος της Μιχαλοκοπούλου. Αλλά και
από τον δήμαρχο Καμίνη που τους έδω-
σε την άδεια να στήσουν μία ρατσιστική
φιέστα μίσους στο σημείο που εκτελέ-
στηκε ο Νίκος Μπελογιάννης, του οποί-
ου βρώμισαν το μνημείο με σβάστικες.
Μία μέρα πριν ο Καμίνης υποδέχτηκε με
τα ΜΑΤ την αντιφασιστική διαμαρτυρία,
εργαζόμενων και φοιτητών, για την
άδεια του αίσχους που χορήγησε στους
νεοναζί της Χρυσής Αυγής, χωρίς να
επιτραπεί στην αντιπροσωπεία να ανα-
πτύξει τις απόψεις της.

Ανακοινώσεις καταδίκης της πραγμα-
τοποίησης φεστιβάλ μίσους της Χρυσής
Αυγής στο Πάρκο Χωροφυλακής, που κα-
λούσαν ταυτόχρονα τον δήμαρχο Καμίνη
να πάρει πίσω την απόφαση αυτή, εξέδω-

σαν το Εργατικό Κέντρο Αθήνας, η Γ’ ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και οι δημοτι-
κές παρατάξεις του Δήμου της Αθήνας
“Λαϊκή Συσπείρωση”, “Ανοιχτή Πόλη” και
“Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας”.  

Πρόκληση
“Αποτελεί πρόκληση η παροχή διευκο-

λύνσεων από το Δήμο της Αθήνας για
την πραγματοποίηση φιέστας μίσους
των νεοναζί στο Πάρκο Χωροφυλακής.

Είναι σκάνδαλο να τους δίνεται άδεια
για την πραγματοποίηση σύναξης μί-
σους στο χώρο όπου βρίσκεται μνημείο
του Μπελογιάννη, το οποίο βανδάλισαν
με ναζιστικά σύμβολα οι χρυσαυγίτες”,
αναφέρει κείμενο-διάβημα της “Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας”. “Η θέση
των δολοφόνων του Παύλου Φύσσα και
του Σαχζάτ Λουκμάν, των οργανωτών

των δολοφονικών επιθέσεων των ταγμά-
των εφόδου κατά των Αιγυπτίων ψαρά-
δων και των μελών του ΠΑΜΕ στο Πέρα-
μα, κατά εκατοντάδων ανθρώπων, μετα-
ναστών, συνδικαλιστών, γυναικών, ομο-
φυλόφιλων, ρομά, μουσουλμάνων και
εβραίων, είναι στη φυλακή για πάντα. 

Η απόφαση του Δήμου Αθήνας αφήνει
περιθώρια στους νεοναζί να παίζουν
παιχνίδια τώρα που επιχειρούν να σηκώ-
σουν κεφάλι, χύνοντας ρατσιστικό δηλη-
τήριο κατά των κατατρεγμένων προσφύ-
γων. Ο αγώνας για να μην επανανομιμο-
ποιηθούν οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής,
είναι καθοριστικής σημασίας για όλο το
εργατικό και λαϊκό κίνημα, για όλο τον
κόσμο που παλεύει για μια καλύτερη
κοινωνία, χωρίς μνημόνια που σπέρνουν
τη φτώχεια, χωρίς φράχτες που πνίγουν
γυναίκες και παιδιά στο Αιγαίο”.

Σάββατο 14/5, η αντιφασιστική πορεία ανεβαίνει τη Λ. Μεσογείων.
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M
ε επίθεσεις στην ΚΕΕΡΦΑ και στους
δημοσιογράφους προσπαθεί ο Μουζά-
λας να καλύψει τα τραγικά αποτελέ-

σματα της πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ στο προσφυγικό. 

Την περασμένη βδομάδα στη διάρκεια ομι-
λίας του στη Bουλή, ο Γ. Μουζάλας στοχο-
ποίησε την ΚΕΕΡΦΑ λέγοντας ότι η ανακοί-
νωση που ενημέρωνε για την απεργία πείνας
στο Ελληνικό ήταν ψευδής: “Υπήρχαν 30
κρούσματα γαστρεντερίτιδας στους 3.500
πρόσφυγες και κανείς δεν κάνει απεργία πεί-
νας”, είπε. “Φώναξα τους δημοσιογράφους
και τους ενημέρωσα, όμως την ίδια ώρα διε-
θνή ΜΜΕ έγραφαν για επιδημίες στην Ελλά-
δα και απεργία πείνας”. Αυτή η πρακτική δεν
είναι καινούργια. Όταν στα τέλη Απρίλη οι
ανήλικοι πρόσφυγες που κρατούνταν στη
Μόρια της Μυτιλήνης, είχαν εξεγερθεί ζητών-
τας την ελευθερία τους, ο Μουζάλας είχε
υποστηρίξει ότι είναι «αποτέλεσμα διαμάχης
προσφύγων διαφορετικών εθνοτήτων».

Η ΚΕΕΡΦΑ απάντησε με ανοιχτή επιστολή
προς τον υπουργό Μουζάλα, στέλνοντάς ηχητικό
ντοκουμέντο από δηλώσεις διαμαρτυρίας προ-
σφύγων του Ελληνικού που ξεκίνησαν απεργία
πείνας διαμαρτυρόμενοι για την ποιότητα του
φαγητού και του νερού. 

Μουζάλας και κυβέρνηση όσο και αν προ-
σπαθούν να αποπροσανατολίσουν, δεν μπο-
ρούν να ξεμπερδέψουν τόσο εύκολα με την
οργή των ίδιων των προσφυγων και χιλιάδων
αλληλέγγυων για τις άθλιες συνθήκες που
ζουν και για την καταπάτηση των δικαιωμά-
των τους στο άσυλο, που είναι η πρακτική
συνέπεια της κατάπτυστης συμφωνίας ΕΕ-
Τουρκίας. Την περασμένη Κυριακή, στη Μυτι-
λήνη, δεκάδες Ιρακινοί και Σύριοι συγκεντρώ-
θηκαν στην κεντρική πλατεία Σαπφούς διεκ-
δικώντας να τους επιτραπεί να αναχωρήσουν
για τον Πειραιά, ενώ την ίδια μέρα έγινε εξέ-
γερση και στο Καρά Τεπέ. Την επόμενη μέρα,
η αστυνομία επιτέθηκε με χρήση χειροβομβί-
δων κρότου - λάμψης σε πρόσφυγες που
εξεγέρθηκαν στη Μόρια με το ίδιο αίτημα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αστυνομικής
Διεύθυνσης, 3.652 πρόσφυγες που έχουν
υποβάλει αίτηση ασύλου, παραμένουν “ελεύ-
θεροι” αλλά στην ουσία “φυλακισμένοι” στο
νησί, αφού δεν τους επιτρέπεται να φύγουν
μέχρι να πάρουν απάντηση από τις υπηρε-
σίες ασύλου. Aπό τις 20 Μαρτίου, οπότε ξεκί-
νησε η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ- Τουρ-

κίας, η Υπηρεσία Ασύλου «μετράει» 6.605
προκαταγεγραμμένες αιτήσεις ασύλου στα
νησιά, από τις οποίες μέχρι σήμερα έχει κα-
ταγράψει πλήρως το ένα έκτο. 

Αυτοί οι επίσημοι αριθμοί μαρτυρούν ότι
στην ουσία υπάρχει μηδαμινή δυνατότητα κα-
τάθεσης αιτημάτων ασύλου. Όπως δηλώνουν
οι αρμόδιοι, στόχος της Υπηρεσίας Ασύλου
είναι στα τέλη Ιουνίου να εξετάζονται καθημε-
ρινά 640 αιτήσεις ασύλου στα νησιά, με τη
δημιουργία κλιμακίων που θα μεταβούν εκεί. 

Με το σταγονόμετρο
Και για τους υπόλοιπους όμως από όσους

ζουν στην Αθήνα και όχι μόνο, η δυνατότητα
κατάθεσης αιτήματος ασύλου δίνεται με το
σταγονόμετρο. Η Υπηρεσία Ασύλου δεν παρα-
λαμβάνει παρά ελάχιστα αιτήματα και σχεδόν
κανένας πρόσφυγας δεν έχει δυνατότητα πρό-
σβασης στην υπηρεσία προκειμένου να καταθέ-
σει αίτημα. Αυτή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση
στην ουσία οδηγεί στη στοχοποίησή τους ως
«παράτυπων» μεταναστών. Έτσι δεκάδες χιλιά-
δες πρόσφυγες παραμένουν εκτεθειμένοι, με
τον κίνδυνο να συλληφθούν από την αστυνομία

που στήνει μπλόκα στο κέντρο της Αθήνας και
συλλαμβάνει πρόσφυγες με ληγμένα χαρτιά. 

Την ίδια στιγμή, ο Τσίπρας ετοιμάζεται για
επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη για να
συμμετάσχει σε φιέστα του ΟΗΕ, αλλά στην
πραγματικότητα θέλει να εξασφαλίσει την
εφαρμογή της αντιπροσφυγικής συμφωνίας
ΕΕ-Τουρκίας, ότι δηλαδή θα συνεχίσουν να
υπάρχουν “μηδενικές ροές” προσφύγων από
την Τουρκία. Αποτέλεσμα της εφαρμογής αυ-
τής της Συμφωνίας είναι το άνοιγμα ξανά του
“διαδρόμου” Ιταλίας - Αιγύπτου, που μέσα
στον Απρίλη οδήγησε στον “πνιγμό” πάνω
από τετρακοσίων Σομαλών προσφύγων που
χάθηκαν στα παγωμένα νερά της Μεσογείου. 

Το κίνημα αλληλεγγύης δεν πρόκειται να
πτοηθεί από καμία στοχοποίηση. Θα βρεθούμε
στο πλευρό των προσφύγων, απαιτώντας ανοι-
χτά σύνορα, άσυλο και στέγη, να ανοίξουν τα
σχολεία και τα νοσοκομεία για τους πρόσφυγες.
Οι χιλιάδες αλληλέγγυοι, τα συνδικάτα, οι αντι-
ρατσιστικές κινήσεις έχουν τη δύναμη, όπως
φάνηκε από τις συγκεντρώσεις της Πρωτομα-
γιάς, να βάλουν τέρμα στην απειλή της πείνας,
των ασθενειών, των πνιγμών και των απελάσεων
που ενορχηστρώνουν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ
και ΕΕ σε βάρος των προσφύγων.  

Kατερίνα Θωίδου

Τα ψέματα του Μουζάλα

AΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μαζική εκδήλωση αλληλεγγύης

Τ
ην Παρασκευή 13/5 πραγματο-
ποιήθηκε εκδήλωση "Αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες", την

οποία διοργάνωσαν φορείς, σωμα-
τεία, δημοτικές κινήσεις από Αγ. Πα-
ρασκευή, Χαλάνδρι, Χολαργό, Βρι-
λήσσια μαζί με την ΚΕΕΡΦΑ. Συμμε-
τείχαν συνολικά περισσότερα από
140 άτομα. 

Μουσικός από την "Πρωτοβουλία
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες
στον Χολαργό" υποδεχόταν τον κό-
σμο που άρχισε να συγκεντρώνεται
στην πλατεία, παίζοντας στο ακορν-
τεόν γνωστά αντιφασιστικά τραγού-
δια. Απ' το πάνελ των 9 ομιλητών,
πρώτος άνοιξε την συζήτηση ο Γ.
Κασιμάτης απ' την ΠΟΣΠΕΡΤ, ο
οποίος περιέγραψε τις άθλιες συν-
θήκες διαβίωσης των προσφύγων
στον Πειραιά, στο Ελληνικό και
στους χώρους που στεγάζονται προ-
σωρινά, δίνοντας έμφαση στην ανα-
γκαιότητα να τους υποδεχτούμε στις
γειτονιές μας παρέχοντας απλόχερα
το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την
υγεία. Αμέσως μετά, τον λόγο πήρε
η Στ. Τζανίνη, πρόεδρος του Συλλό-
γου εργαζομένων Δήμου Αγ. Παρα-
σκευής. Στην τοποθέτησή της επε-
σήμανε τις ελλείψεις προσωπικού
στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δή-
μου λόγω απολύσεων, ανάγοντας
έτσι το αίτημα για μαζικές προσλή-
ψεις στους δήμους, ως μέσο για να
βοηθηθούν οι πρόσφυγες και να εγ-
κατασταθούν στις γειτονιές μας.

Στη συνέχεια, ο Π. Κωνσταντίνου,
συντονιστής της ΚΕΕΡΦΑ, κατήγγει-

λε, αρχικά, την θρασύτατη στάση της
κυβέρνησης η οποία πανηγυρίζει για
την ρατσιστική συμφωνία ΕΕ-Τουρ-
κίας και για την τοποθέτηση χιλιάδων
προσφύγων στον Σκαραμαγκά, ένα
μέρος γεμάτο τοξικά απόβλητα, ακα-
τάλληλο για τη στέγαση ανθρώπων.
Ταυτόχρονα, ανέδειξε το τεράστιο κί-
νημα αλληλεγγύης που μαζί με το ερ-
γατικό κίνημα έγινε ασπίδα για τους
πρόσφυγες απέναντι στο ρατσισμό
και την ισλαμοφοβία που σπέρνει η
ΕΕ, μπλοκάροντας κάθε προσπάθεια
της δεξιάς και των φασιστών να παρι-
στάνουν την αντιπολίτευση, τονίζον-
τας πως αυτή η δύναμη του κινήμα-
τος είναι που μπορεί να επιβάλει
ανοιχτές πόλεις για τους πρόσφυγες.

Στέγαση
Ο Θ. Ανδρίτσος, δημοτικός σύμ-

βουλος με το Φυσάει Κόντρα στην
Αγ. Παρασκευή, έκανε μια ενημέρω-
ση απ' το δημοτικό συμβούλιο, στο
οποίο ζητήθηκε να ανοίξουν χώροι
κατάλληλοι για τη στέγαση οικογε-
νειών προσφύγων, τονίζοντας πως η
αντιμετώπιση του δημάρχου ήταν
άκρως αρνητική με φασιστικά και ισ-
λαμοφοβικά σχόλια. Παρ' όλα αυτά,
έκλεισε λέγοντας πως οι πρόσφυγες
είναι καλοδεχούμενοι στην Αγ. Πα-
ρασκευή, απευθύνοντας κάλεσμα
στον κόσμο της εκδήλωσης να πα-
ρευρεθεί στο επόμενο Δ.Σ. 

Πέμπτος σε σειρά τοποθετήθηκε
ο Δ. Τσάγκλας απ� την Α’ - Γ’ ΕΛΜΕ,
ο οποίος επέμεινε στον ρόλο των εκ-
παιδευτικών για να δημιουργηθούν

τάξεις υποδοχής, όχι από εθελοντές
αλλά από προσωπικό, βάζοντας έτσι
και αυτός το ζήτημα των προσλήψε-
ων ως προτεραιότητα. 

Εν συνεχεία, ο Π. Αντωνόπουλος
απ' τον Συντονισμό για το προσφυγικό
επέμεινε στον ρόλο της ΕΕ σαν μηχα-
νισμό βαρβαρότητας και κλειστών συ-
νόρων που γεννά πολέμους και φτώ-
χεια, αναδεικνύοντας ως μόνη λύση
την ανατροπή της. Το Σωματείο εργα-
ζομένων δήμου Χαλανδρίου εκπροσώ-
πησε ο Θ. Πισσιμίσης, πρόεδρος του
σωματείου, ο οποίος υπερθεμάτισε
στην ανάγκη να βρεθούν ανοιχτοί χώ-
ροι φιλοξενίας που να είναι μέσα στον
ιστό της γειτονιάς, προκειμένου να
αποφευχθεί η δημιουργία γκέτο. Τόνι-
σε πως θέλουμε χώρους στελεχωμέ-
νους με μόνιμο προσωπικό που να ξε-
περνούν τη δυναμική του κοινωνικού
παντοπωλείου και ιατρείου που ήδη

λειτουργούν στον
δήμο. 

Απ' το Συντονι-
στικό των νοσοκο-
μείων μίλησε ο Κ.
Καταραχιάς, βά-
ζοντας την εικόνα απ' το ΓΝΑ Γεννη-
ματάς και την πρωτοβουλία που πή-
ραν γιατροί-αλληλέγγυοι και πραγ-
ματοποίησαν τη βάρδια τους στον
Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξε
τον ρόλο που έχουν να παίξουν οι
υγειονομικοί και όλο το εργατικό κί-
νημα για να διεκδικήσουν την δημό-
σια και δωρεάν περίθαλψη προσφύ-
γων και ντόπιων εργατών.

Τέλος, πήρε τον λόγο ο Κ. Παπαδά-
κης, δικηγόρος και μέλος της Πρωτο-
βουλίας αλληλεγγύης στους πρόσφυ-
γες στο Χολαργό, ενημερώνοντας για
τις δράσεις (φεστιβάλ, συλλογή τροφί-
μων κλπ) το τελευταίο χρονικό διάστη-

μα, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο
κίνημα αλληλεγγύης, το οποίο γιγαν-
τώνεται πλάι στο εργατικό κίνημα που
παλεύει τα μνημόνια. Επίσης κατήγγει-
λε την στοχοποίηση των αλληλέγγυων
αγωνιστών, όπως ο Παύλος Αντωνό-
πουλος, απ' την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ και τους μηχανισμούς της.

Μετά το τέλος των εισηγήσεων,
ακολούθησαν παρεμβάσεις, ενώ
ανακοινώθηκε νέα σύσκεψη των φο-
ρέων που συμμετείχαν στην εκδήλω-
ση, προκειμένου να αποφασιστούν
τα επόμενα βήματα κοινής δράσης
στις γειτονιές. 

Μαριλένα Κουντούρη 

Παρασκευή 13/5, κεντρική πλατεία Αγ. Παρασκευής
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Τον Ιούλιο, εξαήμερη κατάληψη των καπνα-
ποθηκών από 5 χιλιάδες καπνεργάτες και κα-
πνεργάτριες της Καβάλας ενάντια στην πρόσ-
ληψη γυναικών με μισά μεροκάματα από αυτά
των ανδρών. Η κατάληψη νίκησε έχοντας όλη
την πόλη στο πλευρό των απεργών.

Το Δεκέμβριο γίνεται εξέγερση σε χωριά
της Αραγκόν και απεργίες σε Βαλένθια, Κο-
ρούνια και Ανδαλουσία μετά την αντικατάστα-
ση της κεντροαριστερής κυβέρνησης με μία
κεντροδεξιά.

1934

Το Φεβρουάριο ο δικτάτορας Ντόλφους της
Αυστρίας αποφασίζει να χτυπήσει τις εργατο-
γειτονιές της Βιέννης. Για τέσσερις μέρες οι
εργάτες έδωσαν σκληρές μάχες. Ο αγώνας
μεταφέρθηκε και σε άλλες πόλεις της Αυ-
στρίας. Οι μάχες καταλήγουν σε εκατοντάδες
νεκρούς και χιλιάδες τραυματίες, ήττα των
εργατών και απαγόρευση του Σοσιαλιστικού
Κόμματος και των συνδικάτων του. Η αντίστα-
ση των εργατών όμως εμπνέει τους αντιφασί-
στες πανευρωπαϊκά: το σύνθημα είναι “καλύ-
τερα Βιέννη παρά Βερολίνο”.

Στη Γαλλία, 4.5 εκατομμύρια εργάτες απερ-
γούν στην ημέρα αντιφασιστικής δράσης, με-
τά από αποτυχημένο πραξικόπημα ακροδε-
ξιών. Τα συνδικάτα κάλεσαν χωριστές πορεί-
ες, αλλά οι εργάτες διαδήλωσαν μαζί.

Οι εργαζόμενοι στις ανθρακαποθήκες της
Μινεάπολις απέργησαν για τρεις μέρες και νί-
κησαν. Εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της Auto
Lite στο Τολέδο των ΗΠΑ απαιτούν αυξήσεις
στους μισθούς και αναγνώριση του συνδικά-
του. Μετά από 5 μέρες η εργοδοσία παραχώ-
ρησε αύξηση 5%.

Τον Απρίλιο γίνεται δεύτερη απεργία στην
Auto Lite για την αναγνώριση του συνδικάτου.
Στηρίζεται από το AWP, κινητοποιεί τους
ανέργους του Τολέδο και επηρεάζει όλο το
εργατικό κίνημα.

Το Μάρτιο η Σαραγόσα συγκλονίζεται από
γενική απεργία διάρκειας ενός μήνα.

Τον Μάιο λιμενεργάτες, μυλεργάτες και
φορτοεκφορτωτές της Καλαμάτας κατεβαί-
νουν σε απεργία ενάντια στις απολύσεις. Η
αστυνομία και ο στρατός δολοφονούν οχτώ
απεργούς. Ξεσηκώνεται όλη η πόλη, κλείνουν
καταστήματα.

Μαζικές συνελεύσεις σε όλα τα λιμάνια των

ΗΠΑ στην ακτή του Ειρηνικού ψηφίζουν απερ-
γία και 12 χιλιάδες εργάτες κλείνουν τα λιμά-
νια. Οι ναυτεργάτες και οι φορτηγατζήδες
κερδίζονται στην απεργία, προβάλλοντας σε
αυτή και τα δικά τους αιτήματα. Διώχνονται οι
απεργοσπάστες από τις προβλήτες του λιμα-
νιού του Σιάτλ με βοήθεια από εργάτες των
γύρω πόλεων. Στο μεταξύ, στη μάχη της Auto
Lite, 107 συλλήψεις οδήγησαν σε ξέσπασμα
και οι απεργοί αυξάνονται. Ξεκινά απεργία ορ-
γανωμένη με στρατιωτική ακρίβεια στον κλά-
δο των μεταφορών στη Μινεάπολις. Οι σκλη-
ρές μάχες με αστυνομικούς και τραμπούκους
διαρκούν τρεις μέρες. Ταυτόχρονα στο Τολέ-
δο οι απεργοί της Auto Lite αυξάνονται κάθε
μέρα και 11 μέρες μετά την έναρξη της απερ-
γίας έχουν φτάσει τους 6 χιλιάδες. 83 πρωτο-
βάθμια σωματεία απειλούν με γενική απεργία
και η Auto Lite υποχωρεί.

Τον Ιούλιο 20 χιλιάδες εργάτες από διάφο-
ρους κλάδους συγκεντρώνονται στο Σαν
Φρανσίσκο για να αντιμετωπίσουν το σπάσιμο
της απεργίας στα λιμάνια. Δεύτερη απεργία
στις μεταφορές της Μινεάπολις. Ο κυβερνή-
της κηρύττει στρατιωτικό νόμο αλλά η εργο-
δοσία υποχωρεί υπό την απειλή γενικής απερ-
γίας.

Τον Αύγουστο σταφιδεργάτες στο Ηρά-
κλειο Κρήτης κατεβαίνουν σε απεργία απαι-
τώντας 8ωρο και συλλογική σύμβαση. Όλη η
πόλη συμπαραστέκεται: τσαγκαράδες, αρτερ-
γάτες, λιμενεργάτες. Με τη δολοφονία οχτώ
εργατών από τη χωροφυλακή ξέσπασε εξέ-
γερση. Η απεργία νίκησε. Εξέγερση σταφιδο-
παραγωγών και στην Πελοπόννησο.

Τον Οκτώβριο η ακροδεξιά CEDA μπαίνει
στην κυβέρνηση της Ισπανίας. Οι ανθρακωρύ-
χοι της Αστούρια απαντούν με 2 εβδομάδες
απεργία. Η κυβέρνηση στέλνει τον Φράνκο να
τη σπάσει και γίνεται αιματηρή μάχη με χιλιά-
δες νεκρούς, τραυματίες και φυλακισμένους.

1935

Τον Απρίλιο οι εργάτες της General Motors
στο Τολέδο κατεβαίνουν σε απεργίες αποφα-
σισμένοι να απλώσουν την απεργία σε όλους
τους εργάτες της εταιρίας. Η γραφειοκρατική
ηγεσία της AFL καταφέρνει να τους απομονώ-
σει.

Το Μάιο στην Ισπανία, παρά το ότι η χώρα
βρίσκεται μέσα στη μαύρη διετία της κατα-
στολής, γίνεται γενική απεργία στον ιδιωτικό
τομέα για την Πρωτομαγιά.

1936

Το Φεβρουάριο το Λαϊκό Μέτωπο κερδίζει
τις εκλογές στην Ισπανία. Οι αναρχικοί δεν τη-
ρούν την παραδοσιακή στάση της αποχής, αλ-
λά το ψηφίζουν κι αυτοί προκειμένου να μην
κερδίσει η Δεξιά. Οι εργάτες δεν περιμένουν
ούτε μέρα: χιλιάδες πολιτικοί κρατούμενοι
απελευθερώθηκαν από διαδηλωτές της CNT.
Την επόμενη, ξεσπούν απεργίες με αιτήματα
αυξήσεις στους μισθούς, καλύτερες συνθήκες
εργασίας, αποκατάσταση των φυλακισμένων
της μαύρης διετίας 1933-1935. Ξεκινούν κατα-
λήψεις αγροκτημάτων σε Μπαταχόθ, Καθέ-
ρες, Εστρεμαδούρα, Καστίλη, Ανδαλουσία,
Ναβάρα.

Τον Απρίλιο οι καταλήψεις αγροκτημάτων
συνεχίζονται στις ιδιοκτησίες των μεγαλοτσι-
φλικάδων Αλκαλά Θαμόρα και Δούκα του
Αλμπουκέρκι. Η αναδιανομή της γης είναι με-
γαλύτερη από αυτή που έκανε με μεταρρύθμι-
ση η κεντροαριστερή κυβέρνηση του 1931-

1933.
Στην Ελλάδα καπνεργάτες και καπνεργά-

τριες της Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν σε
απεργία.

Το Μάιο 125 χιλιάδες μεταλλεργάτες της
Γαλλίας απέργησαν για την εργατική Πρωτο-
μαγιά. Τα εργοστάσια της Ρενώ έκλεισαν. Δυο
μέρες μετά, το Λαϊκό Μέτωπο κερδίζει τις
εκλογές. Οι εργάτες “το γιορτάζουν” με απερ-
γίες σε διάφορα εργοστάσια, ζητώντας αυξή-
σεις, καλύτερα ωράρια, ανάκληση απολύσε-
ων: αρνούνται πια να δεχτούν τις αποφάσεις
των εργοδοτών. Οι απεργίες αυτές κερδίζουν
σχεδόν αυθημερόν. Στα τέλη του μήνα οι ερ-
γαζόμενοι της Ρενώ καταλαμβάνουν και πάλι
το εργοστάσιο και τους ακολουθούν οι εργα-
ζόμενοι σε Φαρμάν, Καρνό, Φίατ, Σιτροέν, Σο-
σόν, Ροζενγκάρ, Μπρατ, Ταλμπότ και Ματε-
ριέλ Τελεφονίκ. Οι οικοδόμοι κατεβαίνουν σε
απεργία συμπαράστασης.

Στην Ελλάδα η Εργατική Πρωτομαγιά γιορ-

τάζεται με μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσ/νί-
κη. Στο εργοστάσιο επεξεργασίας μεταξιού
στο Σουφλί γίνεται μαχητική συγκέντρωση. Η
Χωροφυλακή επιχειρεί να σπάσει την απεργία
των καπνεργατών αλλά η βαρβαρότητά της
εξεγείρει και άλλους κλάδους που κατεβαί-
νουν σε απεργίες συμπαράστασης. Σύντομα η
απεργία στη Θεσσαλονίκη είναι γενική. Για
τρεις μέρες η Κεντρική Απεργιακή Επιτροπή
είναι εξουσία στην πόλη. Το κίνημα απεργιών
εξαπλώνεται σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα με
σύνθημα “Κάτω ο δολοφόνος Μεταξάς”.

Τον Ιούνιο η απεργία στη Γαλλία συνεχίζε-
ται και απλώνεται στις βιομηχανίες τροφίμων
και χημικών, στα εστιατόρια και στην κλω-
στοϋφαντουργία. Μέσα σε 3 μέρες εξαπλώνε-
ται σε κάθε χώρο, σε κάθε κλάδο και σε κάθε
περιοχή: τρένα, εργοστάσια, βιομηχανίες, κα-
ταστήματα, τυπογραφεία, αποθήκες, κινημα-
τογραφικά στούντιο, ανθρακωρυχεία παρα-
λύουν.

Τις ίδιες μέρες, οι Βέλγοι ανθρακωρύχοι και
αδαμαντωρύχοι στην Αντβέρπη και τη Λιέγη
κατεβαίνουν σε απεργία ζητώντας αυξήσεις
και αντιμετωπίζουν σκληρή καταστολή.

Η γαλλική κυβέρνηση, σε συνάντηση με τα
συνδικάτα και την ένωση εργοδοτών, προσπα-
θεί απεγνωσμένα να γυρίσει τον κόσμο σπίτι
του. Τα συνδικάτα είναι έτοιμα να δεχτούν ότι
οι παραχωρήσεις των εργοδοτών στη συμφω-
νία της Ματινιόν είναι μεγάλη νίκη, αλλά οι ερ-
γάτες περνάνε σε δεύτερο γύρο: δημιουργεί-
ται συντονιστικό διεργοστασιακό όργανο με
πάνω από 700 αντιπροσώπους. Γίνεται η δεύ-
τερη συμφωνία της Ματινιόν με ακόμη περισ-
σότερες παραχωρήσεις από τη μεριά των ερ-
γοδοτών. Μέχρι και οι φήμες για απεργία είναι
ικανές να κάνουν τους εργοδότες να τρέξουν
να ικανοποιήσουν τα αιτήματα των απεργών.
Η απεργία φτάνει στις γαλλικές αποικίες της
Β. Αφρικής. Στο Παρίσι υπάρχει περιφρούρη-
ση ακόμη και στις καφετέριες και τα ξενοδο-

χεία. Οι εργάτες από πολλές καταλήψεις συγ-
κρούονται με τους φασίστες.

Μετά από απεργία των μεταλλεργατών του
Βελγίου, απεργούν οι δημόσιοι υπάλληλοι σε
συμπαράσταση και στη συνέχεια γίνεται γενι-
κή απεργία στις Βρυξέλλες. 2 ημέρες μετά,
400 χιλιάδες εργάτες σε όλο το Βέλγιο απερ-
γούν. Υπογράφονται συμβάσεις για αυξήσεις
και πληρωμένες άδειες.

Στο μεταξύ, στην Ισπανία γίνονται τρεις γε-
νικές απεργίες με εκατοντάδες χιλιάδες απερ-
γούς.

Καθημερινό φαινόμενο

Τον Ιούλιο οι συγκρούσεις ανάμεσα στους
αριστερούς εργάτες και τη Φάλαγγα (φασί-
στες) γίνονται καθημερινό φαινόμενο στην
Ισπανία. Στις 17 του μήνα, ξεκινάει το πραξι-
κόπημα του Φράνκο από το Μαρόκο. Η κυβέρ-
νηση διαβεβαιώνει ότι η χώρα βρίσκεται υπό
τον πλήρη έλεγχό της, ενώ γνωρίζει το μέγε-
θος της απειλής και ενώ η Σεβίλλη έχει πέσει.
Οι εργάτες οργανώνουν τοπικές επιτροπές
και καταλαμβάνουν αποθήκες όπλων. Στήνουν
οδοφράγματα για να κλείσουν το δρόμο
στους φασίστες.

Στην Ελλάδα γίνεται εξέγερση μεταξεργα-
τριών και μεταξοκαλλιεργητών στο Σουφλί και
κατάληψη δημοσίων κτιρίων και πλατειών.

Το Σεπτέμβριο ο Γουίλιαμ Κούντσεν, ανώτα-
το στέλεχος της GM, κομπάζει σε συνάδελφό
του στη Ρενώ, ότι αυτό που έγινε στη Γαλλία
το Μάη και τον Ιούνη και από το οποίο οι ερ-
γοδότες ακόμα προσπαθούσαν να συνέλθουν,
δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί στις ΗΠΑ.

Τον Οκτώβριο, και ενώ οι εργάτες της Ισπα-
νίας δίνουν σκληρές μάχες με το φασισμό, η
κυβέρνηση στην οποία έχει μόλις μπει η CNT
και το POUM αποφασίζει τον αφοπλισμό των
εργατών και τη διάλυση των εργατικών οργα-
νώσεων που δημιουργήθηκαν για να πολεμή-
σουν τους φασίστες. 

Στην Βρετανία πάνω από 100.000 αντιφασί-
στες φράζουν τον δρόμο στους φασίστες του
Μόσλεϊ στη “μάχη της Cable street”.

Το Νοέμβριο, ένας μήνας σκληρών συγ-
κρούσεων στο μέτωπο της Μαδρίτης καταλή-
γει σε υποχώρηση των φασιστών. Οι ισπανοί
εργάτες μαζί με τις ηρωικές Διεθνείς Ταξιαρ-
χίες απέδειξαν ότι οι εργάτες μπορούν να
σταματήσουν τους φασίστες ακόμη κι αν
υστερούν σε οπλισμό.

Στις ΗΠΑ, απεργοί στο εργοστάσιο Νο1 της

Fisher Body, που ανήκει στη GM, κατάφεραν
αυθημερόν την επαναπρόσληψη 2 συναδέλ-
φων τους που απολύθηκαν λόγω συνδικαλι-
στικής δράσης.

Το Δεκέμβριο οι εργάτες των ΗΠΑ συνεχί-
ζουν με νικηφόρες απεργίες σε εργοστάσια
της Midland Steel και της Kelsey-Hayes και
ακολουθούν απεργίες στην Ατλάντα, στο Κάν-
σας Σίτι και στο Κλήβελαντ. Στο τέλος του μή-
να, ξεκινά η αποφασιστική μάχη στο Φλιντ: οι
εργάτες στα εργοστάσια Νο1 και Νο2 της Fi-
sher Body ξεκινούν κατάληψη. Στο Νο2 ως
διαμαρτυρία για την απόλυση τριών μελών
του συνδικάτου και στο Νο1 για στήριξη της
κατάληψης του Νο2. Η απεργία απλώνεται σε
εργοστάσιο της GM στο Οχάιο. Οι εργάτες
του εργοστασίου της Guide Lamp στην Ιντιά-
να το καταλαμβάνουν.

1937

Τον Ιανουάριο στο απεργιακό κύμα μπαί-
νουν και οι εργάτες του Τολέδο και καταλαμ-
βάνουν το εργοστάσιο Chevrolet. Καταλήψεις
γίνονται και σε εργοστάσια του Ουισκόνσιν
την επόμενη μέρα.

Το Φεβρουάριο, οι εργάτες καταλαμβάνουν
το εργοστάσιο Chevrolet Νο9. Δημιουργούν
αντιπερισπασμό για να ανοίξει ο πραγματικός
στόχος, το εργοστάσιο Chevrolet Νο4, που εί-
χε παράξει 1 εκατομμύριο μηχανές το 1936. Ο
κυβερνήτης Μέρφι δέχεται πιέσεις για στρα-
τιωτικό νόμο και παρέμβαση της Εθνοφρου-
ράς. Οι απεργοί τηλεγραφούν στον κυβερνή-
τη ότι δεν προτίθενται να εγκαταλείψουν τα
εργοστάσια. Έρχονται ενισχύσεις στο Φλιντ:
οπλισμένοι εργάτες από το Άκρον, το Ντι-
τρόιτ, το Τολέδο, το Νοργουντ, το Λανσινγκ
και το Πόντιακ. 40 χιλιάδες εργάτες της GM
απεργούν πλέον και ο Μέρφι δίστασε να προ-
χωρήσει σε χρήση βίας. Αναγνωρίστηκε η
UAW στα εργοστάσια που είχαν απεργήσει,
καθώς και η δυνατότητα του συνδικάτου να
οργανώσει κόσμο σε όλη τη GM. Πρόκειται
για τεράστια υποχώρηση του κολοσσού.

Ακολούθησαν 4 μήνες αγώνων ενάντια στη
GM η οποία αρνήθηκε να δεχτεί τη συμφωνία
αμαχητί. Έγιναν 170 απεργίες και πολλές από
αυτές οδήγησαν σε σύντομες καταλήψεις. Τα
μέλη της UAW από 88 χιλιάδες το Φλεβάρη
του 1937 ξεπέρασαν τις 400 χιλιάδες τον
Οκτώβρη του ίδιου έτους. Η μάχη της GM
άνοιξε ένα κύμα απεργιών: το 1937 έγιναν 477
απεργίες.
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σελ.8-9 εργατικη αλληλεγγυη Το “διευρυμένο” 1936

Ηδεκαετία του '30 σημαδεύτηκε διεθνώς από την οικονο-
μική κρίση, αλλά και από την όξυνση της μάχης των ερ-
γατών ενάντια στην απειλή του φασισμού και του ναζι-

σμού σε μια σειρά χώρες: στην Αυστρία, το Φεβρουάριο του
1934, ο δικτάτορας Ντόλφους αποφάσισε να χτυπήσει τις εργα-
τογειτονιές της Βιέννης. Οι εργάτες πάλεψαν σκληρά για 4 μέ-
ρες με τα όπλα και με απεργίες. Στην Ελλάδα, το κύμα απεργιών
του Μάη του 1936 πέρασε από τον οικονομικό αγώνα στον πολι-
τικό, φωνάζοντας “Κάτω ο δολοφόνος Μεταξάς!”. Στην Ισπανία,
οι εργάτες γης και οι εργάτες των πόλεων οργάνωσαν ένα τερά-
στιο δίκτυο από οπλισμένες φρουρές, οδοφράγματα και καταλή-
ψεις προκειμένου να σταματήσουν το φασιστικό πραξικόπημα
του Φράνκο τον Ιούλιο του 1936. Παράλληλα, ξεκινώντας από
απεργίες στα εργοστάσια της Ρενώ και στη συνέχεια και άλλων
αυτοκινητοβιομηχανιών το Μάιο του 1936, η Γαλλία είδε τον
Ιούνιο της ίδιας χρονιάς τη μεγαλύτερη γενική απεργία στην
ιστορία της. Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, οι ερ-
γάτες της General Motors ανάγκασαν τον κολοσσό αυτό σε υπο-
χώρηση με τη μαζική κατάληψη των εργοστασίων της το 1937.

Ο ξεσηκωμός του '36 και του '37 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία
αλλά πατούσε πάνω στις εμπειρίες των προηγούμενων ετών. Οι
απεργίες και οι καταλήψεις της δεκαετίας του '30 ανάγκαζαν τα

συνδικάτα να δρουν ενωτικά κάτω από την πίεση του κόσμου
που ήθελε να παλέψει ενωμένα. Ξεσήκωναν όχι μόνο απεργίες
συμπαράστασης από άλλους κλάδους απλώνοντας τη μάχη
παντού, αλλά και ολόκληρες τις περιοχές στο να οργανώσουν
τη στήριξή τους: από απεργιακές φρουρές ενισχυμένες με ανέρ-
γους, μέχρι υλική στήριξη από γυναικείες επιτροπές, πρώτες
βοήθειες από εθελοντές γιατρούς, απεργιακά μαγειρία και παι-
δικούς σταθμούς στελεχωμένους επίσης από απεργούς και εθε-
λοντές. Στην περίπτωση της Ισπανίας, η αλληλεγγύη απλώθηκε
διεθνώς, με δεκάδες χιλιάδες εθελοντές από όλες τις χώρες της
Ευρώπης να κατατάσσονται στις Διεθνείς Ταξιαρχίες και να
φτάνουν στη χώρα για να πολεμήσουν ενάντια στον Φράνκο.

Μάχες

Οι εργάτες που έδωσαν τις μάχες είχαν απέναντί τους όχι μόνο
τους φασίστες και τους εργοδότες, αλλά και τις συνδικαλιστικές
γραφειοκρατίες και τις Δημοκρατικές κυβερνήσεις των Λαϊκών
Μετώπων: τα Κομμουνιστικά Κόμματα, ακολουθώντας τη γραμμή
των πλατιών συμμαχιών με κόμματα της αστικής τάξης, αντί να
παλεύουν για το άπλωμα των αγώνων και την κλιμάκωσή τους με
στόχο την κατάληψη της εξουσίας από τους εργάτες, ανάγκασαν
το κίνημα να υποταχθεί στις επιλογές των κυβερνήσεων.

Πέρα από τις συγκεκριμένες επιδιώξεις που καθόρισαν τις επι-
λογές της περιόδου, αυτό που αναδεικνύεται από τη στροφή της
ηγεσίας ενάντια στο άπλωμα των αγώνων είναι η χρεωκοπία της
ρεφορμιστικής στρατηγικής: τα ΚΚ από την Ελλάδα μέχρι τις
ΗΠΑ προσπαθούσαν απεγνωσμένα να δείξουν “καλή διαγωγή”,
για να εξασφαλίσουν από την άρχουσα τάξη δεσμεύσεις που δεν
τηρήθηκαν και μεταρρυθμίσεις που πάρθηκαν πίσω με την πρώ-
τη ευκαιρία. Έβαλαν δηλαδή σε δεύτερη μοίρα τη μετατροπή
μιας προεπαναστατικής κατάστασης σε επαναστατική, επιλέγον-
τας τον κοινοβουλευτικό δρόμο και καταλήγοντας σε τραγωδία.

Η άνοδος του φασισμού και η αντεπίθεση των εργοδοτών
δεν ήταν αναπόφευκτα γεγονότα, κι αυτό το δείχνει γλαφυρά η
δεκαετία του '30 διεθνώς. Οι ηττοπαθείς ηγεσίες των κινημά-
των ήταν μίλια πίσω κι αυτό είναι το μάθημα που πρέπει να πά-
ρουμε από την περίοδο αυτή: μόνο η εργατική τάξη είναι σε θέ-
ση να σταματήσει το φασισμό, να δώσει έναν αγώνα μέχρι το
τέλος και να τον κερδίσει. Οι εργάτες και οι εργάτριες και στις
δύο όχθες του Ατλαντικού, όπως δείχνει και το χρονολόγιο που
ακολουθεί, έδειξαν αγωνιστικότητα, ηρωισμό, δημιουργικότη-
τα και αλληλεγγύη που αποτελεί παρακαταθήκη και έμπνευση
για όλους τους αγώνες του σήμερα. 

Aφροδίτη Φράγκου

Κινητοποίηση συμπαράστασης
από τους εργάτες της Καβάλας
στους εξεγερμένους της
Θεσσαλονίκης το 1936

Εργάτριες σε απεργία στην Γαλλία Μαχητές του POUM στα οδοφράγματα, Ισπανία Ορχήστρα απεργών σε εργοστάσιο στις ΗΠΑ
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Μη χάσετε αυτές 
τις συζητήσεις!

Η Αριστερά μετά τον ΣΥΡΙΖΑ

Ο Γιάννης Μηλιός, ο Χρήστος Λάσκος και ο Πάνος Γκαργκάνας

συζητάνε για το εάν Υπάρχει εναλλακτική.

Ο Κέβιν Όβεντεν, συγγραφέας του βιβλίου «ΣΥΡΙΖΑ, μέσα στο

λαβύρινθο» παίρνει μέρος στη συζήτηση Η αριστερά μετά την

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με την Ελένη Πορτάλιου, τον Δημήτρη

Μπελαντή και τον Πέτρο Κωνσταντίνου.

Ο Κώστας Βλασσόπουλος απαντάει στο ερώτημα Τι έφερε ο

ευρωκομμουνισμός; .

Στη συζήτηση Η “Κυβέρνηση της Αριστεράς” και το εργατικό

κίνημα η Μαρία Στύλλου δίνει την εικόνα από τις μάχες αλλά

και την προοπτική.

Ο Αντώνης Νταλακογιώργος, ο Αντώνης Δραγανίγος και ο
Γιάννης Σηφακάκης συζητάνε για την Ιστορία και την τακτική του

ενιαίου μετώπου.

Καπιταλισμός και οικονομική κρίση

Ο Άλεξ Καλλίνικος παρουσιάζει το καινούργιο του βιβλίο Η

αποκωδικοποίηση του Κεφάλαιου.

Ο Μωϋσής Λίτσης και ο Κώστας Σαρρής αναλύουν Πώς (δεν)

δουλεύει ο καπιταλισμός.

Εργατικό κίνημα

Ο Γιάννης Αγγελόπουλος μαζί με τους Σεραφείμ Ρίζο, Χρίστο

Αργύρη, Ντίνα Γκαρανέ και Βασίλη Συλαϊδή συζητάνε γιατί Τα

συνδικάτα ανήκουν στους εργάτες

Ο Πάνος Γκαργκάνας απαντάει στο ερώτημα εάν Υπάρχει

σήμερα ο “ιστορικός νεκροθάφτης”

και ο Θανάσης Καμπαγιάννης μιλάει για την Τάξη και ταξική

συνείδηση (Λένιν, Λούκατς, Γκράμσι)

Ο αιώνας των επαναστάσεων

Ο Σωτήρης Κοντογιάννης ανοίγει τον αιώνα των επαναστάσεων

με τη συζήτηση Ιρλανδία 1916, η εξέγερση του Πάσχα.

Ο Τάσος Αναστασιάδης συνεχίζει με τον Κόκκινο Οκτώβρη του

‘17.

Ο Δημήτρης Μαριόλης, συγγραφέας του βιβλίου «Η αδύνατη

ταξική ανακωχή», συμμετέχει μαζί με τον Λέανδρο Μπόλαρη

στη συζήτηση Αντίσταση, η επανάσταση που χάθηκε.

Ο Μιχάλης Λυμπεράτος, συγγραφέας του βιβλίου «Μετά τον

εμφύλιο», κάνει μαζί με τον Μπάμπη Κουρουνδή τη μεγάλη

διαδρομή Από τον εμφύλιο στα Ιουλιανά.

Η Διονυσία Πυλαρινού και ο Κώστας Πίττας μιλάνε για την
Έκρηξη της Μεταπολίτευσης 1973-76.

Ανοιχτά σύνορα για τους πρόσφυγες 
Στη φυλακή η Χρυσή Αυγή

Η Κατερίνα Θωίδου και ο Γιώργος Πίττας, συγγραφείς του

βιβλίου «Γκρεμίστε τον φράχτη – Ανοίξτε τα σύνορα»,

παρουσιάζουν την Προσφυγιά από το 1922 στο σήμερα με τη

συμμετοχή του Ορέστη Ηλία, δημοτικού σύμβουλου στα

Βριλήσσια.

Η Νίκη Αργύρη, ο Κώστας Τορπουζίδης και ο Τζαβέντ Ασλάμ

επιχειρηματολογούν γιατί η Ισλαμοφοβία είναι ο σύγχρονος

ρατσισμός.

Ο Γιάννης Κούτρας μιλάει για το Ολοκαύτωμα, τα μεσάνυχτα

του αιώνα.

Οι δικηγόροι της Πολιτικής Αγωγής, Δημήτρης Ζώτος, Κώστας

Παπαδάκης και Θανάσης Καμπαγιάννης στη συζήτηση Δίκη-

καταδίκη της Χρυσής Αυγής, επιμένουν γιατί αυτή η μάχη

χρειάζεται να κερδηθεί.

Τ
ο βιβλίο του “Η
αποκρυπτογράφη-
ση του Κεφάλαιου”

που μόλις κυκλοφόρησε
στα ελληνικά από το
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο,
θα παρουσιάσει στο φετι-
νό Μαρξισμό ο Άλεξ Καλ-
λίνικος. Πρόκειται για μια
εμπεριστατωμένη οικονο-
μική και φιλοσοφική ανά-
λυση πάνω στο Κεφάλαιο
του Μαρξ, για την οποία
ο μαρξιστής διανοούμε-
νος και ηγετικό στέλεχος
του Socialist Workers Par-
ty, του αδελφού κόμμα-
τος του ΣΕΚ στη Βρετα-
νία, θα μιλήσει την τελευ-
ταία ημέρα του τετραήμε-
ρου, Κυριακή 22 Μάη,
στις 4.30μμ.

“Είναι όντως ο «μάγος»
καπιταλισμός ανήμπορος
να κυβερνήσει τις παρα-
γωγικές δυνάμεις που
απελευθέρωσε; Είναι μήπως λογοτε-
χνικό σχήμα ότι «πνίγεται στην υπερ-
παραγωγή του»; Και πόσο εξακολου-
θεί σήμερα να «ξεγεννάει» προλετά-
ριους που θα γίνουν «νεκροθάφτες»
του;”, διαβάζουμε στον πρόλογο του
βιβλίου που έχει γράψει ο Πάνος
Γκαργκάνας, “Ο Μαρξ, όπως είναι
γνωστό, έκανε έργο ζωής τόσο την
επαναστατική δράση για τη στήριξη
των προσπαθειών του «ιστορικού νε-
κροθάφτη» να φτάσει στην ανατρο-
πή του καπιταλιστικού τρόπου παρα-
γωγής, όσο και την επιστημονική θε-
μελίωση των απαντήσεων σε αυτά
τα καίρια ερωτήματα. Από τότε, η
συζήτηση για την εγκυρότητα των
απαντήσεων μαίνεται. Σε περιόδους
καπιταλιστικής ανάκαμψης και αγω-
νιστικής ύφεσης, το μοτίβο ότι «η
ζωή διέψευσε τον Μαρξ» έρχεται και
ξανάρχεται. Αντίθετα, σε περιόδους
οικονομικής κρίσης ή/και αγωνιστι-
κής ανάτασης της εργατικής τάξης,
η επικαιρότητα της ανάλυσης του
Μαρξ βγαίνει στο προσκήνιο...

Ο Άλεξ Καλλίνικος παρεμβαίνει
δυναμικά σε αυτή την πορεία βου-
τώντας στα βαθιά με τα κεφάλαια
του βιβλίου του που ερευνούν τη
σχέση της μεθόδου του Μαρξ με τον
Ρικάρντο και τον Χέγκελ και προχω-
ρώντας στα θεμελιακά ζητήματα της
Αξίας, της Εργασίας και των Κρίσε-
ων. Αυτή η «βουτιά στα βαθιά» μπο-
ρεί να κάνει το διάβασμα του βιβλίου
δύσκολο ακόμη και για αναγνώστες
που έχουν μια εξοικείωση με το θέ-

μα. Ωστόσο, επιτρέπει στον συγγρα-
φέα να αναδείξει καίρια ζητήματα
για την κατανόηση της λειτουργίας
του σύγχρονου καπιταλισμού ως
ενός συστήματος τυφλής ανταγωνι-
στικής συσσώρευσης που βασίζεται
στην εκμετάλλευση της εργατικής
τάξης και οδηγείται σε κρίσεις. Ο
Καλλίνικος μπαίνει σε αυτή την προ-
σπάθεια εξοπλισμένος με τα διπλά
εφόδια της δικής του διαδρομής, τό-
σο ως διανοούμενος όσο και ως
αγωνιστής της επαναστατικής αρι-
στεράς...

Επαναστάτες μαρξιστές

Παράλληλα, ο Καλλίνικος ως ηγε-
τικό στέλεχος του βρετανικού Socia-
list Workers Party συνδέεται άμεσα
με την παράδοση και το έργο μιας
οργάνωσης επαναστατών μαρξι-
στών. Στο τελευταίο κεφάλαιο αυτού
του βιβλίου, όπου μιλάει για τη ση-
μασία της ανάλυσης του Μαρξ στο
σημερινό κόσμο, αναφέρεται στο έρ-
γο του Τόνι Κλιφ και του Κρις Χάρ-
μαν που είναι αναπόσπαστα δεμένο
με το δικό του.

Όπως γράφει ο ίδιος στην τελευ-
ταία παράγραφο του βιβλίου, ποτέ
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Μαρξ
έγραψε Το Κεφάλαιο από τη σκοπιά
της εργατικής τάξης και με στόχο να
βοηθήσει τον αγώνα της να εκδικη-
θεί για τα όσα έχει υποφέρει και να
απελευθερωθεί από την τυραννία
της κοινωνικής σχέσης που είναι το
κεφάλαιο”.

Το πρόγραμμα του Μαρξισμού εμπλουτί-
ζεται με νέους ομιλητές και συζητήσεις.

Μαζί μας θα είναι και ο Gael Braibant, φοι-
τητής στη Σορβόνη και μέλος του Νέου Αντι-
καπιταλιστικού Κόμματος - ΝPA της Γαλ-
λίας. Ο Gael θα συμμετέχει στην κεντρική
εκδήλωση του Σαββάτου 21 Μάη με θέμα
“Διεθνιστικό ΟΧΙ στην ΕΕ” μαζί με τον Άλεξ
Καλλίνικος, το Νίκο Στραβελάκη και τον Πά-
νο Γκαργκάνα. Θα μιλήσει για το κίνημα που
εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Γαλλία.

Κοντά μας θα είναι και η Brid Smith, νεοε-
κλεγμένη βουλευτής με το κίνημα “People
Before Profit” (“Οι άνθρωποι πάνω από τα
κέρδη”) στην Ιρλανδία. Εκτός από την κεν-
τρική εκδήλωση της Κυριακής 22 Μάη, η
Brid θα είναι ομιλήτρια και το Σάββατο 21
Μάη, στις 2.30μμ, στη συζήτηση “Η Αντικα-
πιταλιστική Αριστερά στην Ιρλανδία”.

Με δύο παράλληλες συζητήσεις ξεκι-
νάει αυτή την Πέμπτη 19 Μάη στις 5μμ
στην ΑΣΟΕΕ το τετραήμερο φεστιβάλ
επαναστατικών ιδεών Μαρξισμός 2016.

Η μία είναι αφιερωμένη στο 1936 και
την εργατική αντεπίθεση στη Θεσσαλονί-
κη, τη Γαλλία και την Ισπανία με ομιλητές
τους ιστορικούς του εργατικού κινήματος
Δημήτρη Λιβιεράτο και Λέανδρο Μπόλα-
ρη. Η δεύτερη είναι αφιερωμένη στην Μέ-
ση Ανατολή και στο ερώτημα αν μπορεί
να επιστρέψει η Αραβική Άνοιξη με ομιλή-
τρια τη Δήμητρα Κυρίλλου, συγγραφέα
του βιβλίου “Μέση Ανατολή: Αντίσταση
στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις”.

Είναι η καλύτερη εισαγωγή για τις πε-
νήντα συνολικά συζητήσεις του φετινού
φεστιβάλ καθώς και για την κεντρική εκ-
δήλωση της πρώτης μέρας που ακολου-
θεί και έχει θέμα “Η εργατική αντίσταση
στα μνημόνια”. Οι ομιλητές, Λένα Βερδέ,
Στέλιος Μιχαηλίδης, Σαράντος Αλεξαν-
δρής, Κώστας Καταραχιάς και Τάσος
Αναστασιάδης, θα μιλήσουν για τους ερ-
γατικούς αγώνες της τελευταίας εξαετίας
και την προοπτική τους.

Μη χάσετε το φετινό φεστιβάλ!

O Άλεξ Καλλίνικος 
και το Κεφάλαιο 
του Μαρξ

Νέοι ομιλητές
και συζητήσεις

Αρχίζει την
Πέμπτη 19/5 
το τετραήμερο
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Το ντοκιμαντέρ “Ludlow - Οι Έλληνες στους πολέ-
μους του άνθρακα στις ΗΠΑ” είναι ένας φόρος τιμής
στους εργάτες που αγωνίστηκαν στη μεγάλη απεργία
του 1913-14 στα ανθρακωρυχεία του Κολοράντο, που
κορυφώθηκε με τη σφαγή στο Ludlow.

“Το ντοκιμαντέρ αφηγείται την ιστορία των Ελλή-
νων μεταναστών στις αρχές του προηγούμενου αι-
ώνα, που κατέληξαν να δουλεύουν κάτω από άθλιες
συνθήκες στα ανθρακωρυχεία του Ροκφέλλερ και των
άλλων ιδιοκτητών ανθρακωρυχείων στο μακρινό Κο-
λοράντο, και που μαζί με μετανάστες εργάτες από 22
ακόμα χώρες έγραψαν μια λαμπρή σελίδα στην ιστο-
ρία του αμερικανικού εργατικού κινήματος, γνωστή
ως Colorado Coal War”, διαβάζουμε στην ιστοσελίδα
της ταινίας ludlow.gr.

Στην παρουσίασή της στην Εργατική Αλληλεγγύη
(Νο 1219), η Δήμητρα Κυρίλλου έγραφε: “Στις
23/9/1913 ξεκίνησε η μεγάλη απεργία των ανθρακω-
ρύχων. Καθώς ήταν υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν
τα σπίτια της εταιρίας, έστησαν εννιά καταυλισμούς
δίπλα στις σιδηροδρομικές γραμμές. Ήταν απόλυτα
οργανωμένοι σαν μικρές πόλεις, με ενδιάμεσους δρό-
μους και κοινόχρηστους χώρους, χωρίς εθνικούς-φυ-
λετικούς διαχωρισμούς, με τις γυναίκες σε σημαντικό
οργανωτικό – συντονιστικό ρόλο, με περιφρούρηση
στα βαγόνια που έφερναν τους απεργοσπάστες.

Συγκλονιστική μάχη
Ήταν μια συγκλονιστική μάχη που κράτησε μέχρι τον

Απρίλη του 1914, όταν με αφορμή την εκτέλεση ενός
τραμπούκου της εταιρίας, οι πληρωμένοι πολιτοφύλα-
κες έπνιξαν την εξέγερση στο αίμα πολυβολώντας τα
πλήθη από τη δεξαμενή ύδρευσης και βάζοντας φωτιά
σε όλους τους καταυλισμούς, με αποτέλεσμα τον θάνα-
το πολλών άμαχων από ασφυξία. Ο ανταρτοπόλεμος συ-
νεχίστηκε για μέρες στη γειτονική πόλη του Τρίνιταντ,
όπου κατέφυγαν οι
εργάτες. Εφοδιασμέ-
νοι με 20.000 καραμ-
πίνες που τους έστει-
λε το συνδικάτο, ξε-
κίνησαν ένα αντάρτι-
κο που κράτησε μέ-
χρι την επέμβαση
του ομοσπονδιακού
στρατού και τη χορή-
γηση γενικής αμνη-
στίας. Οι εργάτες
έχασαν τη μάχη, αλ-
λά κέρδισαν την
αξιοπρέπειά τους και
το 1935 κατάκτησαν
την αναγνώριση του
δικαιώματος στην
απεργία”.

Φέτος η συμμετοχή από τη Θεσσαλονίκη στο Μαρξισμό είναι κατά πλειοψηφία
φοιτητική. Αυτό έχει προκύψει και λόγω της μεγάλης αναζήτησης για τις επανα-
στατικές ιδέες μέσα στη νεολαία και λόγω της αναβαθμισμένης πια παρουσίας
μας στις σχολές τους.

Μαζί μας θα είναι και εργαζόμενοι από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, με τους
οποίους έχουμε δώσει τις απεργιακές μάχες ενάντια στις επιθέσεις των μνημο-
νίων, αλλά και τους αντιρατσιστικούς-αντιφασιστικούς αγώνες μέσα από την
ΚΕΕΡΦΑ.

Το ενδιαφέρον για το τετραήμερο είναι μεγάλο, υπάρχει πολύς κόσμος που ανα-
γνωρίζει τη σημασία που έχουν οι συζητήσεις του φεστιβάλ και θα ήθελε να έρθει
μαζί μας αλλά για προσωπικούς καθημερινούς λόγους δεν μπορεί. Θα πρέπει αμέ-
σως μετά να μεταφέρουμε σε όλους το κλίμα και την πολιτική συζήτηση.

Τις τελευταίες μέρες κλιμακώνουμε τη δράση μας και καλούμε τους πάντες να κά-
νουν αυτό το ταξίδι μαζί μας. Οι φοιτητικές εκλογές είναι μια καλή ευκαιρία για να
ανοίξουμε το Μαρξισμό σε ακόμα περισσότερο κόσμο και ήδη ετοιμάζουμε παρέμ-
βαση στο Αγγλικό και το Χημικό με μεγάλα τραπέζια προβολής του.

Η αναχώρησή μας είναι την Πέμπτη 19/5 στο σταθμό του ΟΣΕ στις 9.30πμ και
την Παρασκευή 20/5 στο ίδιο μέρος στις 10μμ.

Ιωάννα Κατλαμούση, Αγγλική φιλολογία Θεσσαλονίκης

Η παρουσία από το Βόλο στο φεστιβάλ του Μαρξισμού φέτος θα είναι η μεγαλύτερη
από κάθε άλλη χρονιά. Φοιτητές, μαθητές και εργαζόμενοι από διάφορους χώρους
όπως την εκπαίδευση και τον ιδιωτικό τομέα, μετανάστες από την πακιστανική κοινότη-
τα, έχουμε κλείσει τη συμμετοχή μας και ετοιμαζόμαστε με ενθουσιασμό να παρακο-
λουθήσουμε τις συζητήσεις του φεστιβάλ.

Η οργάνωση του Μαρξισμού ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Βγήκαμε σε μεγάλες
εξορμήσεις, περιοδείες στους χώρους, σε αφισοκολλήσεις. Μιλήσαμε με πολύ κόσμο,
ενώ αυτή τη στιγμή παντού, όλη η πόλη, έχει αφίσες. Είχε και τις δυσκολίες του λόγω
της απόστασης του Βόλου από την Αθήνα ταυτόχρονα με το οικονομικό κόστος που
έχει ένα τέτοιο ταξίδι. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίσαμε και αυτό το σκέλος με διάφορους
τρόπους, όπως το πάρτυ οικονομικής ενίσχυσης που οργανώσαμε την περασμένη Πα-
ρασκευή στο χώρο του Πανεπιστημίου για να καλύψουμε μέρος των εξόδων.

Συνεχίζουμε μέχρι την τελευταία μέρα να καλούμε τον κόσμο να έρθει στο Μαρξι-
σμό. Το ραντεβού αναχώρησής μας είναι την Πέμπτη 19/5 στο σταθμό των ΚΤΕΛ στις
10πμ. Θα αξιοποιήσουμε και την ημέρα των φοιτητικών εκλογών για τον ίδιο λόγο, κα-
λώντας τον κόσμο να στηρίξει τα ΕΑΑΚ και να έρθει μαζί μας να συζητήσουμε για την
συνέχεια των αγώνων και την αντικαπιταλιστική προοπτική.

Αναστασία Παμπουροπούλου, τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Βόλου

ΞΑΝΘΗ
Πέμπτη 19/5, σταθμός ΟΣΕ 4πμ

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

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πέμπτη 19/5, σταθμός ΚΤΕΛ 8.30πμ

ΒΟΛΟΣ
Πέμπτη 19/5, σταθμός ΚΤΕΛ 10πμ

ΠΑΤΡΑ
Πέμπτη 19/5, σταθμός ΚΤΕΛ 1μμ

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

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

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

Δύο πολιτιστικά γεγονότα θα πλαισιώσουν το
φεστιβάλ Μαρξισμός 2016. Την Παρασκευή 20
Μάη, στις 9.30μμ, θα γίνει προβολή της ταινίας
του Λεωνίδα Βαρδάρου, “Ludlow - Οι Έλληνες
στους πολέμους του άνθρακα στις ΗΠΑ” και θα
ακολουθήσει συζήτηση με τους συντελεστές της.
Ενώ μια βραδιά με ζωντανή μουσική, φαγητό
και ποτό θα μας περιμένει το Σάββατο 21 Μάη
αμέσως μετά τις συζητήσεις στην αυλή της
ΑΣΟΕΕ.

Βραδιές 
με σινεμά 
και μουσική Μπορούμε!

Αν είστε από άλλη πόλη, το ταξίδι
για το φεστιβάλ του Μαρξισμού στην
Αθήνα δεν είναι πρόβλημα. Οργανω-
μένες αναχωρήσεις πραγματοποι-
ούνται από τα παρακάτω σημεία:

“Σύνορα ανοιχτά για την προσφυγιά” είναι ο τίτλος της κεν-
τρικής συζήτησης του Μαρξισμού το βράδυ της Παρα-

σκευής 20 Μάη, στις 7μμ. Ο Πέτρος Κωνσταντίνου, ο Γιώργος
Τσιάκαλος, ο Δημήτρης Αγγελίδης, η Έφη Λατσούδη και ο Βασί-
λης Κουκαλάνι ανοίγουν την κουβέντα σε ένα από τα πιο κρίσιμα
μέτωπα της περιόδου.

Στο κεντρικό σύνθημα του φετινού Μαρξισμού “Μπορού-
με να αλλάξουμε τον κόσμο” είναι αφιερωμένη η συζή-

τηση που θα κλείσει το τετραήμερο την Κυριακή 22 Μάη,
στις 7μμ και θα συμπυκνώσει όλη την πολιτική συζήτηση
του φεστιβάλ. Ομιλητές, μαζί με τη Brid Smith, τη Μαρία
Στύλλου, τον Θανάση Διαβολάκη και τη Ζανέτα Λυσικάτου,
θα είναι ο Χαμαγιούν Χαϊνταρί από το Αφγανιστάν και ο Αμ-
τζάτ αλ Φαχούρι από τη Συρία.

Ξεκινάμε για το Μαρξισμό

Διαδήλωση στο Δουβλίνο τον περασμένο Ιούλη 
όταν ψηφίζαμε ΟΧΙ στο δημοψήφισμα

Οι πρόσφυγες ήταν παρόντες στον εορτασμό της Πρωτομαγιάς στις 8 Μάη
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ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Mr. Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Η αναγκαιότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Mr. Coffee (Σισσύφου 4) 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Βασίλης Μυρσινιάς

ΙΛΙΟΝ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Η αναγκαιότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 στης Μηλιάς το Λάζο 7.30μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο
Ομιλητής: Χρήστος Βαρβέρης

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Κωνσταντίνα Τριαντοπούλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Μεγάλου Αλεξάνδρου 59, 8μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 στέκι Αριστερής Κίνησης 7μμ
Πώς θα φτάσουμε στην απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Γκαζόζα 7μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Κική Μωυσιάδου

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ – ΜΕΝΙΔΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 καφέ Μαγαζί 6μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Μαγαζί 6μμ
Πώς θα φτάσουμε στην απελευθερωση
Ομιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη

ΑΙΓΑΛΕΩ

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/5 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Η επικαιρότητα του μαρξισμού
Ομιλήτρια: Αριστέα Κονδυλίδη
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Στέκι (Ρήγα Φερραίου) 6μμ
Η κυβέρνηση της αριστεράς 
και το εργατικό κίνημα
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΠΕΜΠΤΗ 19/5 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η αναγκαιότητα του μαρξισμού
Ομιλητής: Γιώργος Μποτσίδης
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Κύτταρο 7.30μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Βαγγέλης Καραθάνος

ΒΟΛΟΣ

ΤΡΙΤΗ 24/5 Θόλος 5μμ
Η κληρονομιά του Ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Δημήτρης Στεφανάκης

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 στέκι ΑΝΤΑΡΣΥΑ 
(Ραγκαβή 69) 7.30μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλήτρια: Στέλλα Μυρισιώτη

ΓΑΛΑΤΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 ΕΛΜΕ Γκράβα 7μμ
Παντελής Πουλιόπουλος 
– Οι επαναστατικές ρίζες
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας

ΠΑΤΗΣΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Λα Ροζέ 7.30μμ
Μπορούμε να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο των
μνημονίων
Ομιλήτρια: Κατερίνα Παπαδούλη

ΤΟΥΜΠΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Άνεμος 7.30μμ
Τόνυ Κλιφ: Ρόζα Λούξεμπουργκ
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κομνιανού

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Κάουμπόης 7μμ
Πώς νίκησε η ρώσικη επανάσταση
Ομιλητής: Νίκος Τουρνάς

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Όαση 7μμ
Να ακυρώσουμε τη συμφωνία της ντροπής
Ομιλήτρια: Κατερίνα Αβραμίδου

ΧΑΝΙΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Μάης ’36 – Από την κρίση στην εξέγερση
Ομιλητής: Γιάννης Θάνος

ΧΑΝΙΑ (ΔΥΤΙΚΑ)

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Η κληρονομιά του ευρωκομμουνισμού
Ομιλητής: Μήτσος Βομβολάκης

ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΘΗΣΕΙΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Βραζιλιάνα 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Κύρος Κεϊχόπουλος

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ – ΧΑΜΟΣΤΕΡΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 πλατεία Μερκούρη 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ 1968 
(Θησέως & Αγ.Πάντων στη στοά) 7μμ
Η πικρή εμπειρία της Λατινικής Αμερικής
Ομιλητής: Πάνος Μπεχλιβάνος

ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Ο εργατικός έλεγχος
Ομιλήτρια: Αφροδίτη Φράγκου
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Γιατί χάθηκαν οι επαναστάσεις
Ομιλήτρια: Δήμητρα Κυρίλλου
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Βαβέλ 7.30μμ
Μαρξισμός και θρησκεία
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Στέκι Ρήξης και Ανατροπής 8μμ
Παντελής Πουλιόπουλος 
– Οι επαναστατικές ρίζες
Ομιλήτρια: Δήμητρα Λιναρδάκη

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Κοκορίκο 7μμ
Πώς θα φτάσουμε στην απελευθέρωση
Ομιλητής: Τόλης Μαριγούδης

ΙΛΙΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Munchies 7μμ
Μπορούμε να σπάσουμε 
τον φαύλο κύκλο των μνημονίων
Ομιλητής: Μηνάς Χρονόπουλος

ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 Άνω Πουρναρούσα 7μμ
Μπορούμε να σπάσουμε 
τον φαύλο κύκλο των μνημονίων
Ομιλητής: Νίκος Βούλτσος

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Νότος 7 μμ
Το διεθνιστικό όχι στην Ε.Ε.
ομιλήτρια: Ευγενία Βρούσο 
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 καφέ Νότος 7 μμ
Το ενιαίο εργατικό μέτωπο 
ομιλητής: Βασίλης Κωνσταντινίδης 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8/6 καφέ Νότος 7 μμ
Από τον εμφύλιο στα Ιουλιανά 
Ομιλητής: Θανάσης Καμπουρούδης
ΤΕΤΑΡΤΗ 15/6 καφέ Νότος 7 μμ
Η κοινωνία αλλάζει με επαναστάσεις 
Ομιλητής: Φαρχάντ Νταρβίσι 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 κοινωνικός χώρος (Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Το χρονικό της εργατικής αντίστασης 
Ομιλητής: Μήτσος Αργυροκαστρίτης
ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6 κοινωνικός χώρος (Κολοκοτρώνη 32Α) 7μμ
Το διεθνιστικό όχι στην Ε.Ε.
ομιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΒΟΡΕΙΟ)
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/5 καφέ Τσίου 7μμ
Ιστορία, μύθος, μαρξισμός
Ομιλήτρια: Στασούλα Καλογεράκη

ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Γιώτης 8μμ
Τι είναι η διαλεκτική
Ομιλητής: Σάββας Κκονέ

ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Κοσμικόν 7μμ
Απελευθέρωση των γυναικών 
και αντικαπιταλιστική ανατροπή
Ομιλήτρια: Διοτίμα Χριστοπούλου

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Σύλλογος Ιμβρίων 7.30μμ
Η κυβέρνηση της αριστεράς 
και το εργατικό κίνημα
Ομιλητής: Νίκος Φούρλας

ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Υγεινό με νου 6.30μμ
Τάξη και ταξική συνείδηση
Ομιλητής: Γιώργος Παπαγγελής

ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Quiz 7μμ
Τι έφερε ο ευρωκομμουνισμός;
Ομιλητής: Πέτρος Μπίγκος

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΝΟΤΙΟ)
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Τσίου 7μμ
Ο ιστορικός υλισμός
Ομιλητής: Πάνος Λουκίσας

ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Το διεθνιστικό όχι στην Ε.Ε. 
Ομιλητής: Γιώργος Πελεκούδας

ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 Goody’s (Πεντέλης) 8μμ
Απελευθέρωση των γυναικών 
και αντικαπιταλιστική προοπτική
Ομιλήτρια: Μαριλένα Κουντούρη

ΚΟΛΩΝΟΣ-ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Σαμπίρ 7μμ
Κράτος και επανάσταση
Ομιλητής: Μάνος Νικολάου

ΚΟΥΚΑΚΙ – ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 καφέ Δολίχη 8μμ
Μπορούμε να σπάσουμε 
τον φαύλο κύκλο των μνημονίων
Ομιλητής: Δημήτρης Κουτσομητόπουλος

ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/5 δημαρχείο 7μμ
Το διεθνιστικό όχι στην Ε.Ε. 
Ομιλητής: Μιχάλης Πέππας

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/5 καφέ Σκατζόχοιρος 7μμ
Πώς θα φτάσουμε στην απελευθέρωση
Ομιλήτρια: Αλεξάνδρα Μαρτίνη
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σελ.12 εργατικη αλληλεγγυη

Από την Πέμπτη 12 ως την Κυρια-
κή 15 Μαΐου πραγματοποιήθηκε

στη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Έκθεση
Βιβλίου. 

Η οικονομική κρίση και η λιτότητα,
παρότι αντικειμενικά περιορίζουν τις
δυνατότητες πολύ κόσμου να αγο-
ράσει τα βιβλία που θα ήθελε, δεν
κατάφεραν να πνίξουν τις αναζητή-
σεις του αναγνωστικού κοινού. Αυτό
φάνηκε στο περίπτερο του Μαρξι-
στικού Βιβλιοπωλείου, όπου πλήθος
κόσμου σταματούσε για να ρωτήσει,
να συζητήσει και να προβληματιστεί. 

Τα βιβλία που πουλήθηκαν περισ-
σότερο δείχνουν ως βασική κατεύ-
θυνση αυτής της αναζήτησης την
Ιστορία. Η Ισπανική επανάσταση του
1936 και η βιογραφία της Ρόζας
Λούξεμπουργκ από τον Τόνι Κλιφ
ήταν με διαφορά τα best-seller των
εκδόσεων. Αυτά τα βιβλία, μαζί με
άλλα όπως η «Χιλή 1970-1973» και η
«Αμερικανική εργατική τάξη τη δε-
καετία του ‘30», αγοράστηκαν από
κόσμο που έψαχνε την επικαιρότητα
της εργατικής αντεπίθεσης και της
επαναστατικής προοπτικής σήμερα. 

Ενδιαφέρον όμως υπήρξε και για
αντιρατσιστικά βιβλία (πχ «Ισλαμο-
φοβία»), καθώς και για βιβλία που
εξηγούν την οικονομική κρίση («Κα-
πιταλισμός Ζόμπι», «Ο ελληνικός κα-
πιταλισμός, η παγκόσμια οικονομία
και η κρίση») και βέβαια για το τε-
τραήμερο «Μαρξισμός 2016». Συνο-
λικά, πουλήθηκαν βιβλία αξίας 397
Ευρώ.

Μπάμπης Κουρουνδής  

Το
Μαρξιστικό
Βιβλιοπωλείο
στην Έκθεση
Βιβλίου στη
Θεσσαλονίκη

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

EΠA NA ΣTAΣH και όχι ρεφορ μι σμό
O καπι τα λι σμός δεν παίρ νει διορ θώ σεις.
Πρέ πει να ανα τρα πεί με την εργα τι κή δρά -
ση. Δεν υπάρ χει κοι νο βου λευ τι κός δρό μος
προς μια τέτοια αλλα γή. Tο κοι νο βού λιο, ο
στρα τός, η αστυ νο μία, η δικαιο σύ νη, όλο το
αστι κό κρά τος λει τουρ γεί για να προ στα -
τεύ ει τα συμ φέ ρο ντα της άρ χου σας τά ξης.
H εργα τι κή τά ξη θα χρεια στεί το δι κό της
κρά τος, στη ριγ μέ νο στην άμε ση δημο κρα -
τία, στα συμ βού λια αντι προ σώ πων απ' τους

χώρους δου λε ι άς και στην εργα τι κή πολι το -
φυ λα κή. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Εκδήλωση: ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/6  πλατεία Μερκούρη 7μμ
1936 – Θεσσαλονίκη, Γαλλία, Ισπανία 
– Η εργατική αντεπίθεση
Ομιλητές: Δημήτρης Λιβιεράτος, 
Λέανδρος Μπόλαρης
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Η
βιομηχανία του θεάματος όπως και η βιομηχανία των
σπορ δεν ήταν ποτέ έξω από την πολιτική και τους
κρατικούς ανταγωνισμούς. Η «πρωτιά» της Ουκρανίας

στον τελικό της Γιουροβίζιον την περασμένη βδομάδα είναι το
πιο πρόσφατο παράδειγμα. Το τραγούδι «1944» μιλάει για την
εκτόπιση των Τατάρων της Κριμαίας στο Ουζμπεκιστάν από το
καθεστώς του Στάλιν εκείνη τη χρονιά. Τον Απρίλη του 2014 ο
Πούτιν κατέλαβε την Κριμαία (που ανήκε στην Ουκρανία) και
την προσάρτησε στην Ρωσία. Το πολιτικό μήνυμα σαφές και
ψυχροπολεμικό.

Η ουκρανική κυβέρνηση είναι η τελευταία που μπορεί να δίνει
μαθήματα ιστορίας και δικαιωμάτων για εθνικές μειονότητες ή
για οποιονδήποτε. Είναι μια διεφθαρμένη συμμαχία ολιγαρχών,
νεοφιλελεύθερων και ακροδεξιών. Πέρσι την άνοιξη η ουκρανική
βουλή πέρασε νόμους που ορίζουν ως ποινικό αδίκημα οτιδήπο-
τε αμφισβητεί «τον εγκληματικό χαρακτήρα του κομμουνιστικού
καθεστώτος από το 1917 μέχρι το 1991» ή τον χαρακτηρισμό
της Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών σαν «μαχητές της ελευ-
θερίας». Με αυτό το νόμο, όποιος ερευνητής ή ακαδημαϊκός
γράψει για την συμμετοχή εκείνης της οργάνωσης στα πογκρόμ
εναντίον των Εβραίων στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό
των ναζί ή θετικά για τον Οκτώβρη του 1917, κινδυνεύει να συρ-
θεί μπροστά στον εισαγγελέα. 

Υποκριτική

Ακαδημαϊκοί και συγγραφείς μέσα και έξω από την Ουκρα-
νία διαμαρτυρήθηκαν, όμως το αυτί της ΕΕ δεν ίδρωσε. Η
ευαισθησία της για τα δημοκρατικά δικαιώματα και τον «πλου-
ραλισμό των απόψεων» είναι υποκριτική. Το ίδιο και το ενδια-
φέρον για την τραγική σύγχρονη ιστορία των Τατάρων. 

Η απόφαση για τον εκτοπισμό των 200 χιλιάδων Τατάρων
της Κριμαίας επικυρώθηκε τον Μάη του 1944, ως τιμωρία για
την συνεργασία «πολλών» με το ναζιστικό στρατό κατοχής
από το 1941 μέχρι το 1944. Πράγματι, αυτοί οι συνεργάτες
υπήρχαν. Η NKVD συνέλαβε περίπου 5.000 Τατάρους με βάση
τέτοιες κατηγορίες τον Απρίλη του 1944, όταν ο ρωσικός
στρατός έδιωξε τους ναζί από την Κριμαία. 

Πρόσφατες έρευνες έχουν καταγράψει περίπου 11.000 Τα-
τάρους στις «μονάδες αυτοάμυνας» που οργάνωσαν οι ναζί
στην Κριμαία. Βέβαια, την ίδια περίοδο, μερικές χιλιάδες Τάτα-
ροι πολεμούσαν στις τάξεις του ρωσικού στρατού -μερικές
εκατοντάδες και ως αξιωματικοί. Οδηγήθηκαν και αυτοί στην
εξορία το 1945. Οι ανιστόρητες απόψεις ότι οι Τάταροι συλλή-
βδην ήταν «δωσίλογοι» και «φιλο-ναζί» είναι ψέμα.

Και οι Τάταροι δεν ήταν οι μόνοι. Τον Αύγουστο του 1941 μι-
σό εκατομμύριο Γερμανοί του Βόλγα οδηγήθηκαν στην εξορία
«προληπτικά» και η αυτόνομη δημοκρατία τους καταργήθηκε.
Το 1944 εκτός από τους Τατάρους εξορίστηκαν οι Τσετσένοι,
οι Ινγκουσέτιοι και άλλοι λαοί του Καυκάσου. 

Ο εκτοπισμός ενός ολόκληρου λαού ήταν η εφαρμογή της
βάρβαρης λογικής της «συλλογικής ευθύνης» που δεν έχει σε
τίποτα να κάνει με τις αξίες της Αριστεράς. Επρόκειτο για βί-
αιες μετακινήσεις πληθυσμών, σαν κι αυτές που μάτωσαν τα
Βαλκάνια στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, με ευθύνη
των αστικών κυβερνήσεων και των ιμπεριαλιστών. Αυτές οι
ενέργειες δεν είχαν σχέση με τον αντιφασισμό, αλλά με το με-
γαλορώσικο εθνικισμό και τις γεωπολιτικές ανησυχίες του
σταλινικού καθεστώτος. 

Γι’ αυτό το λόγο, κρίσεις του στυλ «καλά έκανε ο Στάλιν και εξό-
ρισε τους Τατάρους» δεν είναι απάντηση στο ξαναγράψιμο της
ιστορίας από κάθε λογής «αναθεωρητές» υπέρμαχους της θεω-
ρίας περί «μαύρου και κόκκινου φασισμού». Η γνήσια απάντηση
στην ψυχροπολεμική προπαγάνδα της ΕΕ και της κυβέρνησης του
Κίεβου είναι η ενότητα των εργατών σε ανατολή και δύση όχι μό-
νο στην Ουκρανία αλλά από τον Ατλαντικό μέχρι τον Ειρηνικό.

Λέανδρος Μπόλαρης

H απάντηση στην
προκλητική Eurovision 
δεν είναι να “εξορίσουμε”
ξανά τους Τατάρους

Η
Αμερικανίδα συγγραφέας Τζούντιθ Μπάτλερ βρέθηκε
για τρίτη φορά στην Αθήνα και μίλησε στο Μέγαρο
Μουσικής στις 11 Μάη. Η Μπάτλερ έγινε γνωστή στο

ευρύ κοινό τη δεκαετία του 1990 με το έργο της «Αναταραχή
φύλου», ένα βιβλίο που απονομιμοποίησε όλα τα ισχύοντα
στερεότυπα για το φύλο, τη σεξουαλικότητα και την θέση
της γυναίκας και έγινε αφετηρία για την ανάπτυξη της θεω-
ρίας «Queer». 

Οι αποσκευές της θεωρίας αυτής προέρχονται από τους με-
ταστρουκτουραλιστές και το έργο του Μισέλ Φουκό. Σύντομα
όμως ξεπέρασε τα όρια των πανεπιστημιακών κοινοτήτων και
εξελίχτηκε σε ρεύμα όχι μόνο μέσα στον ΛΟΑΤΚΙ+ χώρο, σε
άποψη που αντιτίθεται στην επιβολή της «κανονικότητας» που
μπαίνει από τα πάνω, την οποία θεωρεί εντελώς ψευδή και κα-
τασκευασμένη, όπως κατασκευασμένο θεωρεί και το φύλο. 

Η ίδια η Μπάτλερ, αν και ακαδημαϊκός, έχει γίνει γνωστή
σαν ακτιβίστρια όχι μόνο στα ζητήματα φύλου. Είναι μια
Εβραία σύμμαχος του αγώνα των Παλαιστίνιων, μέλος του
«Jewish voice for peace» και οπαδός του πολιτιστικού μποϊ-
κοτάζ του Ισραήλ με το κίνημα BDS, γεγονός που την έχει
βάλει πολλές φορές στο στόχαστρο του σιωνισμού και του
ισραηλινού λόμπι. Συμμετείχε ενεργά στο κίνημα «Occupy».

Παρόλο λοιπόν που ο χώρος (Μέγαρο Μουσικής) και η
όλη διοργάνωση δεν αντιστοιχούσαν στην κινηματική απήχη-
ση του έργου της, -γεγονός που παρατήρησε και η ίδια
«καρφώνοντας» την επιδεικτική διαφήμιση «Megaron plus»
πίσω από το πόντιουμ-, η ομιλία ήταν πόλος έλξης για εκα-
τοντάδες κόσμο, νεαρής κύρια ηλικίας, ακτιβιστές του ΛΟ-
ΑΤΚΙ+ κινήματος και φοιτητές, που γέμισαν ασφυκτικά την

αίθουσα και το φουαγιέ έξω από αυτήν.
Το θέμα της διάλεξης ήταν «Σώματα που έχουν ακόμα ση-

μασία», σώματα που «μετράνε». Για μια περίπου ώρα που
κράτησε η ομιλία, κατάφερε να μεταφέρει στο πολιτικό πεδίο
θεωρητικές έννοιες και γενικεύσεις που προέρχονται από
την ακαδημαϊκή σκέψη, παίρνοντας θέση στα κρίσιμα ζητή-
ματα της συγκυρίας με συγκεκριμένα παραδείγματα. 

Πολιτική ανυπακοή

Στο κέντρο της ανάλυσής της βρίσκονται οι άνθρωποι που
βιώνουν τον αποκλεισμό μέσω της ανεργίας, της έλλειψης
στέγης, του εκτοπισμού, της κατοχής και της κατάκτησης,
ονομαστικά οι πρόσφυγες. Επέκρινε ανοιχτά τις πολιτικές
της Ε.Ε. που τους στερούν τα δικαιώματα και την αξιοπρέ-
πεια, σχολιάζοντας ότι σε τέτοιες περιπτώσεις «η πολιτική
ανυπακοή αποτελεί ηθική αναγκαιότητα». 

«Η θεωρία δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, όμως μπορεί
να αποτελέσει πειραματισμό για τα όρια του εφικτού, για το
αν μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο βιώσιμο». Η σύγκριση με
άλλους διανοούμενους (π.χ. με τον παλιό συνοδοιπόρο της
Σλάβοϊ Ζίζεκ), που στην προσφυγική κρίση αποδεικνύονται
συντηρητικοί και «λίγοι» ήταν αναπόφευκτη.

Η ποιότητα και η πυξίδα της Μπάτλερ έλαμψε και στη συ-
ζήτηση που ακολούθησε με το κοινό, όταν στάθηκε με ενδια-
φέρον σε ερώτηση τρανς ακτιβίστριας, η οποία αναφέρθηκε
σε κράτη που ενώ βρίσκονται μπροστά σε επίπεδο ατομικών
δικαιωμάτων έχουν ρατσιστική πολιτική απέναντι σε πρόσφυ-
γες και μουσουλμάνους.

Δ.Κ.

“Σώματα που έχουν ακόμα σημασία”

“This is not a coup”
Τ

ο νέο ντοκιμαντέρ από την ομάδα
των Debtocracy, Catastroika, Φα-
σισμός Α.Ε. σε κάθε περίπτωση

αποτελεί πολιτικό γεγονός για τον κό-
σμο του κινήματος. Είναι μια ταινία τεκ-
μηρίωσης που επιχειρεί να καταδείξει
με ποιoν τρόπο και γιατί το «όχι» στο
δημοψήφισμα του Ιούλη του ’15 έγινε
«ναι». Ερευνά τι κρύβεται πίσω από
τους αδιαφανείς θεσμούς της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για να αποδείξει ότι η
ίδια είναι ένα σύνολο από αντιδημοκρα-
τικούς μηχανισμούς που δεν εκλέγον-
ται και δεν λογοδοτούν σε κανέναν και
οι οποίες ευθύνονται για τις ακραίες
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκούν
οι κυβερνήσεις της Ευρώπης. 

Το αρχηγείο του κακού ταυτίζεται με
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η
οποία μέσω του πλέγματος συμφωνιών
που δένουν τις χώρες – μέλη της Ε.Ε.
έχει γίνει ένας ανεξέλεγκτος θεσμός
που απαιτεί μνημόνια και λιτότητες από
τις κυβερνήσεις των χωρών και όταν
αυτές δεν πειθαρχούν... τις απολύει. 

Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με την πτώση
του Μπερλουσκόνι στην Ιταλία το 2011,
περνάει στην Ιρλανδία, στην Κύπρο με
την χρεωκοπία των τραπεζών το 2013
για να φτάσει στην Ελλάδα, όπου μετά
από πέντε χρόνια μνημονίων η «ισχυρή
διαπραγμάτευση» που υποσχόταν ο
ΣYΡΙΖΑ όσο βρισκόταν στην αντιπολί-
τευση οδηγήθηκε στο δημοψήφισμα,
το αποτέλεσμα του οποίου αγνοήθηκε

από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖA-ΑΝEΛ και
κατέληξε στη γνωστή καταστροφική
συμφωνία και το 3ο μνημόνιο. Επικρίνει
με σκληρό αλλά όχι άδικό τρόπο την
«κωλοτούμπα» του ΣYΡΙΖΑ και την χει-
ραγώγιση της βούλησης του ελληνικού
λαού.

Γιατί όμως συμβαίνουν όλα αυτά και
ποιόν εξυπηρετούν; Το ντοκιμαντέρ
του Άρη Χατζηστεφάνου και της ομά-
δας του έχει αρετές και προτίθεται να
βοηθήσει τον απλό ακροατή να κατα-
λάβει τι κρύβεται πίσω από οικονομι-
κούς όρους όπως spread, ELA, σύμφω-
νο σταθερότητας, με απλό και κατα-
νοητό τρόπο. Με δεκάδες σημαντικές
συνεντεύξεις, υψηλή αισθητική στο γύ-
ρισμα και εφευρήματα όπως ο παραλ-
ληλισμός με την μαφία του «Νονού»,
κάνει την οικονομική ανάλυση προσιτή
στον καθένα. Καταδεικνύεται ο ρόλος
που έπαιξε το χρέος και η αποδοχή
πληρωμής του στον εγκλωβισμό της
Ελλάδας. Το σχέδιο των Βρυξελών
έσωσε τελικά τις τράπεζες και διέλυσε
τις εθνικές οικονομίες της «περιφέρει-
ας», σφραγίζοντας την υπεροχή της
Γερμανίας πάνω στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη.

Σε αυτό το σημείο βρίσκονται οι δια-
φωνίες μας σχετικά με την ανάλυση
στην οποία στηρίζεται το ντοκιμαντέρ.
Η κριτική στην Ε.Ε. είναι εύλογη και δί-
καιη, αλλά ως μοναδικός ωφελημένος
παρουσιάζεται η ατμομηχανή της Ε.Ε.,

η Γερμανία και οι πολυεθνικές ελίτ που
σχεδίασαν το ευρώ για τη δική τους
εξυπηρέτηση. 

Εθνικές αστικές τάξεις

Έτσι όμως παραμερίζονται οι εθνικές
αστικές τάξεις, όπως π.χ οι τραπεζίτες
που διασώθηκαν με τις ανακεφαλαι-
οποιήσεις σε βάρος των εργατικών τά-
ξεων των χωρών τους και υιοθετείται
ένα είδος θεωρίας εξάρτησης μέσα
από την άποψη της «αποικίας χρέους». 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρώην
πρόεδρος της Κύπρου Χριστόφιας εμ-
φανίζεται στην κάμερα σαν αθώα περι-
στερά, να ισχυρίζεται ότι για τα μνημό-
νια που επέβαλε η κυβέρνηση του
ΑΚΕΛ ευθύνεται αποκλειστικά το διευ-
θυντήριο των Βρυξελλών. Επιπλέον, το
υπόβαθρο της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης υποβαθμίζεται και οι ελίτ εμφα-
νίζονται να κερδοσκοπούν ανενόχλητες
πάνω στην εξαθλίωση των χωρών –
αποικιών χρέους.

Αυτό πάντως δεν μειώνει την αξία
του «This is not a coup» στο ξεμπρό-
στιασμα της Ε.Ε. και της «δημοκρα-
τίας» που πρεσβεύει, όπως και στη
συμβολή στη συζήτηση για το υπόβα-
θρο της κρίσης και τον προσανατολι-
σμό των αγώνων που έχει ήδη ανοίξει
και συνεχίζεται μέσα στην αριστερά και
το κίνημα.

Δήμητρα Κυρίλλου
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NEO TEYXOΣ “ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ”

K
υκλοφόρησε το νέο τεύ-
χος του περιοδικού Σοσια-
λισμός από τα Κάτω

(Μάης-Ιούνης 2016, Νο 116). 

«1936-2016, η εργατική έκρη-
ξη τότε και σήμερα» είναι ο τίτ-
λος του τεύχους με το εξώφυλλο
να έχει φωτογραφία από την ερ-
γατική εξέγερση του Μάη του
’36 στη Θεσσαλονίκη. Το αφιέ-
ρωμα για τον «Μάη του ’36, Από
την κρίση στην εξέγερση» φιλο-
ξενεί δύο κείμενα. Στο πρώτο ο
Δημήτρης Λιβιεράτος, ιστορικός
του εργατικού κινήματος, δίνει
με ένα σύντομο χρονικό την ει-
κόνα από τη Θεσσαλονίκη του
’36 «όπου για τρεις μέρες η σα-
ρανταμελής Κεντρική Απεργιακή
Επιτροπή είναι εξουσία», αλλά
λόγω της έλλειψης επαναστατι-
κής ηγεσίας το κίνημα δεν οδη-
γήθηκε στην επανάσταση. Στο
δεύτερο ο Λέανδρος Μπόλαρης
δίνει την εικόνα πως φτάσαμε
στις περίφημες «μέρες Μαγιού»
μετά την οικονομική και πολιτική
κρίση του 1932. Ο Μάης δεν πε-
ριορίστηκε στη Θεσσαλονίκη
αφού απεργιακή έκρηξη υπήρξε
παντού: στην Πελοπόννησο, στο
Ηράκλειο, στο Σουφλί. Δυστυ-
χώς, η ηγεσία του κινήματος, το
ΚΚΕ, είχε δέσει τα χέρια του με
το Σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα και δεν
έδωσε επαναστατική κατεύθυνση. Όπως
εξηγεί, το ίδιο λάθος έκαναν όλα τα σοσιαλ-
δημοκρατικά και σταλινικά κόμματα διεθνώς
στη δεκαετία του ’30.    

Στο πρώτο άρθρο του περιοδικού ο Πάνος
Γκαργκάνας γράφει για το πώς «Μπορούμε
να σπάσουμε τον φαύλο κύκλο των μνημο-
νίων». Αρχικά τονίζει ότι «η οικονομική πο-
ρεία διεθνώς τα τελευταία έξι χρόνια είναι
εικόνα μιας ανάκαμψης που διαρκώς ανα-
βάλλεται». Αυτό ισχύει τόσο για την Ελλάδα,
παρά το success story αλά Σαμαρά από τον
Τσίπρα, αλλά και για την παγκόσμια οικονο-
μία. Η οικονομική κρίση που συνεχίζεται πάει
πακέτο με την πολιτική κρίση π.χ. στην Ισπα-
νία με τις νέες εκλογές ή στη Γαλλία με την
έκρηξη του κινήματος. Η επίμονη εργατική
αντίσταση σε συνδυασμό με το αντιρατσιστι-
κό κίνημα φέρνει μια νέα κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ.
Στο τελευταίο κομμάτι του άρθρου ο Π.
Γκαργκάνας μιλάει για τα προχωρήματα που
πρέπει να κάνει η Αριστερά και τονίζει ότι
«βάζουμε σαν στόχο μια Αριστερά επανα-
στατική που οικοδομεί τη μόνη δύναμη που
μπορεί να υλοποιήσει τις αναγκαίες αντικα-
πιταλιστικές ανατροπές, την οργανωμένη
εργατική τάξη».

«Να ακυρώσουμε τη συμφωνία της ντρο-
πής» είναι ο τίτλος του άρθρου του Κώστα
Τορπουζίδη που ανατρέχει στις πιο σημαντι-
κές στιγμές του κινήματος αλληλεγγύης

στους πρόσφυγες μετά τη ρατσιστική συμ-
φωνία ΕΕ-Ελλάδας και Τουρκίας. Το άρθρο
θυμίζει τις μεγάλες συγκεντρώσεις στον Πει-
ραιά και το Ελληνικό, τη συγκλονιστική συμ-
παράσταση από τη Μόρια της Λέσβου μέχρι
τα Διαβατά στη Θεσσαλονίκη και τονίζει ότι
ο συνδυασμός του εργατικού κινήματος, του
κινήματος αλληλεγγύης και των ίδιων των
προσφύγων είναι εκρηκτικό μείγμα και η μό-
νη πραγματική απάντηση «στη βαρβαρότητα
της μνημονιακής Ευρώπης-φρούριο».

«Η κρίση στην ΕΕ» είναι το θέμα του άρ-
θρου το Νίκου Στραβελάκη. Υπενθυμίζει ότι
από την εμφάνισή της η Ευρωπαϊκή Ένωση
είναι βασικός μηχανισμός για τις προσπάθει-
ες αποκατάστασης της καπιταλιστικής κερ-
δοφορίας και παραθέτει τις απόψεις του Λέ-
νιν όσον αφορά τους υπερεθνικούς καπιτα-
λιστικούς οργανισμούς. Καταλήγει προτεί-
νοντας ότι χρειάζεται πολιτική ρήξης με την
ΕΕ, πατώντας πάνω σε ένα σύγχρονο αντι-
καπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα.

Η Μαρία Στύλλου στο κείμενό της «Απε-
λευθέρωση των γυναικών και αντικαπιταλι-
στική ανατροπή» θυμίζει τους μεγάλους
αγώνες των γυναικών τόσο απέναντι στα αν-
τεργατικά μέτρα των κυβερνήσεων όσο και
απέναντι στο σεξισμό και τις διακρίσεις.
Αναφέρεται στις μάχες των γυναικών στην
Ελλάδα από τις πρωτοπόρες εργάτριες στο
εργοστάσιο Ρετσίνα πάνω από εκατό χρόνια
πριν, μέχρι τις απεργίες των τηλεφωνητριών

της Μεταπολίτευσης και, πιο
πρόσφατα, στο νήμα που συν-
δέει τους αγώνες των συμβασι-
ούχων με την πάλη των καθαρι-
στριών και το ρόλο που έπαιξαν
για την άνοδο της Αριστεράς.
Το άρθρο της Μαρίας Στύλλου
τοποθετεί αυτούς τους αγώνες
των εργατριών μέσα στο πλαί-
σιο της ανάλυσης του Μαρξ και
του Ένγκελς που συνδέει την
καταπίεση των γυναικών με τον
καπιταλισμό σαν σύστημα. Στέ-
κεται στο ρόλο του Μάη του ‘68
αλλά και της νεοφιλελεύθερης
αντεπίθεσης που ακολούθησε.
Καταλήγει ότι οι μαρξιστικές
ιδέες είναι ο καλύτερος οδηγός
για να φτάσουμε σε μια κοινω-
νία «που θα εξασφαλίσει την
απελευθέρωση των γυναικών
και όλης της ανθρωπότητας». 

Ο Κώστας Βλασόπουλος στο
άρθρο «Η κληρονομιά του Ευ-
ρωκομμουνισμού» εξηγεί τα
όρια μιας παράδοσης που ανα-
ζήτησε εναλλακτική κοινοβου-
λευτική στρατηγική απέναντι
τόσο στο σταλινισμό όσο και
στη σοσιαλδημοκρατία. Θυμίζει
πως κινήθηκαν τα ευρωκομμου-
νιστικά κόμματα σε χώρες
όπως η Γαλλία, η Ιταλία και η
Ισπανία, ενώ κάνει κριτική στον

πιο γνωστό εκπρόσωπο αυτού του ρεύματος
στην Ελλάδα, το Νίκο Πουλαντζά. Κλείνει
υπενθυμίζοντας την κριτική του Γκράμσι που
παρομοιάζει τους ρεφορμιστές «με τους κά-
στορες που προκειμένου να γλιτώσουν τη
ζωή τους από τους κυνηγούς που θέλουν να
αποσπάσουν τους όρχεις τους για την παρα-
γωγή φαρμάκων καταλήγουν να αυτοευνου-
χίζονται».       

Ο Νίκος Λούντος γράφει για την «Πικρή
εμπειρία της Λατινικής Αμερικής» όπου μια
σειρά από κυβερνήσεις που προέρχονται
από την αριστερά σήμερα είτε είναι παρελ-
θόν είτε βρίσκονται σε υποχώρηση, όπως
στη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα ή τη Βολιβία.
Αυτές οι κυβερνήσεις ενώ υπόσχονταν ότι
θα έσπαγαν την μονοκρατορία του νεοφιλε-
λευθερισμού και θα έδιναν μάχη με τον ιμπε-
ριαλισμό, κατέληξαν να συγκρούονται με τα
κινήματα στις χώρες τους. Αυτή τη στιγμή η
δεξιά φαίνεται να είναι σε άνοδο, αλλά,
όπως επισημαίνει το άρθρο, οι πραγματικές
μάχες του κόσμου της αντίστασης θα κρί-
νουν αν πρόκειται για μια επιστροφή ή μια
δεξιά παρένθεση.        

Στις βιβλιοκριτικές παρουσιάζονται τα βι-
βλία του Κέβιν Όβεντεν «ΣΥΡΙΖΑ, Μέσα στο
λαβύρινθο», της Μαργκαρέτε Μπόυμπερ-
Νόυμαν «Μιλένα από την Πράγα» και του
Λουί Αλτουσέρ «Για τον Μαρξ».

Νεκτάριος Δαργάκης

Όχι δεν πρόκειται για το ντοκιμαντέρ του
Σταύρου Ψυλλάκη, του 2009. Πρόκειται για το
σημερινό ερώτημα που εύλογα διατυπώνεται,
με αφορμή την ανακοίνωση της περασμένης
εβδομάδας, του διορισμού στη θέση του διευ-
θυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης, του Ορέστη Ανδρεαδάκη.

Μετά την παραίτηση του Δημήτρη Εϊπίδη
στις αρχές της φετινής χρονιάς και την ανά-
ληψη της γενικής διεύθυνσης του Φεστιβάλ
τον περασμένο Μάρτιο από την Ελίζ Ζαλαν-
τό, η πλήρωση της συγκεκριμένης θέσης
ήταν αυτή που τραβούσε το δημοσιογραφι-
κό και μη ενδιαφέρον.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί-
κης, εξαιτίας του ειδικού του βάρους, απο-
τελούσε πάντα το πολύτιμο δαχτυλίδι που
χάριζε σε όποιον το φορούσε, υπερφυσική
δύναμη επηρεασμού και καθοδήγησης της
εγχώριας κινηματογραφικής παραγωγής.
Προσθέτοντας τώρα σε αυτό και την αναμε-
νόμενη προβολή που προσφέρει ως διοργά-
νωση, τότε το μείγμα καθίσταται αρκούντως
προκλητικό, ώστε διαχρονικά, καμία πολιτι-
κή ηγεσία να μην στέκεται αδιάφορη απέ-
ναντί του.

Από την «Επέλαση των Βαρβάρων» (της
αγοράς) των κυβερνήσεων Καραμανλή, με
την αποπομπή το 2005 του τότε προέδρου
Θεόδωρου Αγγελόπουλου και του διευθυντή
Μισέλ Δημόπουλου και το διορισμό του ηθο-
ποιού Γιώργου Χωραφά και της παραγωγού
Δέσποινας Μουζακίτη στις αντίστοιχες θέσεις
-και τα όποια κονδύλια να πηγαίνουν από την
παραγωγή ταινιών σε έξοδα «βιτρίνας»- περά-
σαμε στο διάλλειμα (λόγω κρίσης) του αναγ-
καστικού οικονομικού συμμαζέματος και κινη-
ματογραφικού έπαναπροσανατολισμού του
με τον Δημήτρη Εϊπίδη, για να ολοκληρώσου-
με σήμερα, την αριστερή στροφή των 360ο
(φτάνοντας στο ίδιο σημείο) με το διορισμό
ξανά μιας παραγωγού, ως γενικής διευθύν-
τριας και ενός τηλεοπτικού αστέρα (Mega)
της κινηματογραφικής κριτικής, ως διευθυντή
του.

Διευθυντή -από το 2007 μέχρι σήμερα-
ενός ιδιωτικού κινηματογραφικού Φεστιβάλ
(«Νύχτες Πρεμιέρας»), με πρόεδρό του τη
Μαρία Μπόμπολα, που γενικά θεωρήθηκε
ως ανταγωνιστικό εκείνου της Θεσσαλονί-
κης.

Από την άλλη όμως, ίσως σε αυτό ακρι-
βώς να στηρίχθηκε και το σκεπτικό της κυ-
βέρνησης. Στην εφαρμοσμένη εδώ και αι-
ώνες μεσαιωνική συνταγή: Παραδίδουμε
τον θρόνο στον ισχυρότερο διεκδικητή του,
ευελπιστώντας ότι αυτός ικανοποιούμενος
στη συνέχεια, θα ισχυροποιήσει το διαιρε-
μένο βασίλειο.

…Και έζησαν αυτοί καλά, κι εμείς καλύτε-
ρα!

Πάνος Κατσαχνιάς

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Άλλος δρόμος 
δεν υπήρχε(;)
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Σ
το μέτωπο των απεργιών κρίνεται η συ-
νέχεια της μάχης με την κυβέρνηση
Ολάντ - Βαλς στη Γαλλία. Την περασμέ-

νη βδομάδα ο Ολάντ χρησιμοποίησε το άρθρο
49.3 του Συντάγματος για να περάσει τον νό-
μο ελ-Χομρί με διάταγμα, χωρίς ψηφοφορία
από το Κοινοβούλιο. 

Πρόκειται για παραδοχή της πολιτικής του
ήττας, της αδυναμίας όχι μόνο να ελέγξει το
πεζοδρόμιο και το μαζικό κίνημα που ξεδιπλώ-
νεται τους τελευταίους μήνες, αλλά το ίδιο το
Σοσιαλιστικό Κόμμα. Το άρθρο 49.3 είναι
φτιαγμένο για να επιβάλλει μια ψεύτικη κοινο-
βουλευτική πλειοψηφία, όταν η πραγματική
πλειοψηφία έχει χαθεί. Το χάσιμο του ελέγχου,
το επισφράγισε η κυβέρνηση, με εντολές προς
τα ΜΑΤ για διάλυση συγκεντρώσεων και επιθέ-
σεις εν ψυχρώ σε διαδηλωτές. Όπως θυμίζει
μια πρόσφατη ανακοίνωση του Νέου Αντικαπι-
ταλιστικού Κόμματος (NPA), “το 2006, η κυ-
βέρνηση ντε Βιλπέν απέσυρε την τότε επίθεση
του νόμου για την Πρώτη Απασχόληση, αφού
πρώτα το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί και αφού
είχε χρησιμοποιήσει το 49.3. Όλα εξαρτώνται
από το επίπεδο της κινητοποίησης, από το
πλήθος των εργαζόμενων και των νεολαίων
που θα βγουν στο δρόμο και θα κάνουν απερ-
γία”. Μια από τις ειρωνίες είναι ότι ο Ολάντ, πί-
σω στο 2006 αποκαλούσε τη χρήση του 49.3
από τον ντε Βιλπεν αντιδημοκρατική εκτροπή.

Κυλιόμενες απεργίες
Ούτως η άλλως, ακόμη και στο κοινοβουλευ-

τικό επίπεδο, η διαδικασία έχει δρόμο, μιας και
το νομοσχέδιο πρέπει να περάσει από τη Γε-
ρουσία και μετά να επιστρέψει στο Κοινοβού-
λιο, γι’αυτό και τα συνδικάτα συνεχίζουν με τις
κυλιόμενες ανά κλάδους και διήμερα απεργίες. 

Αυτή τη βδομάδα, οι δύο μέρες απεργιακής
δράσης που έχει καλέσει το συντονιστικό των
συνδικάτων είναι η 17η και η 19η Μάη. Την
Τρίτη 17 Μάη, την ώρα που γράφονταν αυτές
οι γραμμές, ξετυλίγονταν απεργίες σε μια σει-

ρά χώρους. Οι φορτηγατζήδες που ξεκίνησαν
από Δευτέρα βράδυ έβαλαν στο πρόγραμμα
και αποκλεισμούς εθνικών δρόμων σε ολόκλη-
ρη τη χώρα. Απεργίες εξελίσσονταν και στα λι-
μάνια, με πρώτη τη Χάβρη, ενώ οργανώνονταν
γενικές συνελεύσεις για το αν θα συνεχιστεί η
απεργία και την Τετάρτη.

Στα διυλιστήρια εξελίσσεται μεγάλη μάχη. Η
συνομοσπονδία CGT έχει καλέσει για σταδιακό
σταμάτημα της παραγωγής, 17 και 19 Μάη,
αφήνοντας σε κάθε τοπικό συνδικάτο το χειρι-
σμό για το αν θα κάνει την απεργία τριήμερη.
Στις 20 καλεί τα σωματεία να κάνουν γενικές

συνελεύσεις για το αν θα δώσουν κι άλλη διάρ-
κεια στην απεργία. Απεργίες οργανώνονταν
παράλληλα και στα ταχυδρομεία, στις τηλεπι-
κοινωνίες, στις αερομεταφορές που αναμενό-
ταν να επηρεάσει τις πτήσεις στα αεροδρόμια
Σαρλ ντε Γκολ και Ορλί, ενώ για την Πέμπτη
προγραμματίζουν κινητοποιήσεις οι ελεγκτές
εναέριας κυκλοφορίας και το τεχνικό και διοι-
κητικό προσωπικό των αεροδρομίων. Τα μέσα
μαζικής μεταφοράς κάνουν μια σειρά από στά-
σεις εργασίας και ορισμένοι σταθμοί μετρό θα
μείνουν κλειστοί στη διάρκεια της μέρας, ενώ
στα τρένα η απεργία ξεκινά την Τετάρτη και θα
συνεχίσει τουλάχιστον ως την Πέμπτη.

Η προσπάθεια των αντικαπιταλιστών είναι να
μετατρέψουν το τριήμερο 17-19 Μάη σε αρχή
για ένα συντονισμένο απεργιακό κύμα που θα
γκρεμίσει και το νόμο και την κυβέρνηση. Η
ανακοίνωση του NPA καταλήγει: “Η βδομάδα
θα είναι καθοριστική, με την είσοδο στην
απεργία των σιδηροδρομικών και το κάλεσμα
για απεργία διαρκείας στα διυλιστήρια. Αυτό
είναι που έλειπε από το κίνημα: σκληρές απερ-
γίες στους στρατηγικούς τομείς, ικανές να
χτυπήσουν τα αφεντικά στο πορτοφόλι και να
εντείνουν την πίεση στην κυβέρνηση. Όμως
κανένας χώρος δεν μπορεί να νικήσει απομο-
νωμένος… αυτή είναι η στιγμή για βγούμε όλοι
και όλες ενωμένοι.”

Νίκος Λούντος

ΓΑΛΛΙΑ Απεργιακό κύμα, η απάντηση στην καταστολή

ΤΟΥΡΚΙΑ Πόλεμος, «φούσκες» και ανατροπές

Β
ρισκόμουν στην Ισταμπούλ συμμετέχον-
τας στο φεστιβάλ Μαρξισμός 2016 που
διοργάνωσε το Επαναστατικό Σοσιαλι-

στικό Εργατικό Κόμμα (DSIP). Την χρονιά που
πέρασε η τούρκικη πολιτική σκηνή έχει υπο-
στεί μια εκπληκτική ανατροπή. 

Γράφει ο Άλεξ Καλλίνικος

Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν παραμένει
η κυρίαρχη φιγούρα. Ηγήθηκε του ισλαμικού
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) κερ-
δίζοντας για πρώτη φορά το 2003 τις εκλογές. Η
κοινωνική βάση του ΑΚΡ είναι οι θεοσεβείς καπι-
ταλιστές των μικρότερων επαρχιακών πόλεων
της Ανατολίας και οι οικονομικές πολιτικές που
ακολουθεί είναι σταθερά νεοφιλελεύθερες.
Ωστόσο ο Ερντογάν με ιδιαίτερα ευρηματικό τρό-
πο αξιοποίησε την αίσθηση αποκλεισμού της
μουσουλμανικής πλειοψηφίας που καλλιεργείται
από την εποχή που ο Κεμάλ Ατατούρκ ίδρυσε την
κοσμική Τουρκική Δημοκρατία το 1923.

Η μεγαλύτερη πρόκληση του Ερντογάν
προς το κοσμικό καθεστώς ήρθε όταν πήρε
πρωτοβουλία για "ειρηνευτική διαδικασία" που
περιλάμβανε διαπραγματεύσεις με το Κουρδι-
κό Εργατικό Κόμμα (ΡΚΚ). Το PKK είχε διεξά-
γει ένοπλο αγώνα από τα μέσα της δεκαετίας
του 1980 υποστηρίζοντας την εθνική αυτοδιά-
θεση του κουρδικού λαού, την ύπαρξη του
οποίου, από το 1920 ακόμα, είχε πλήρως αρ-
νηθεί το τουρκικό κράτος.

Αυτό έφερε τον Ερντογάν σε σύγκρουση με

το «βαθύ κράτος» στον πυρήνα του οποίου
βρίσκονται οι στρατιωτικοί, που στο παρελθόν
με διαδοχικά επιτυχημένα πραξικοπήματα
(1960, 1971, 1980, 1997) υποστήριξαν την
διεκδίκησή τους να είναι αυτοί οι απόλυτοι πο-
λιτικοί κριτές. Όταν η στρατιωτική συνωμοσία
κατά της κυβέρνησης (Ερντογάν) με το κωδικό
όνομα Εργκένεκον είδε το φως της δημοσιό-
τητας δεκάδες ήταν οι στρατηγοί που συνελή-
φθησαν και φυλακίστηκαν.

Σήμερα, όμως, ο Ερντογάν έχει εξαπολύσει
το στρατό σε ένα νέο πόλεμο εναντίον των
Κούρδων. Τα ίδια τα νούμερα της κυβέρνησης
αποκαλύπτουν πως 6.000 άνθρωποι έχασαν τη
ζωή τους στις μάχες που έχουν ξεσπάσει στις
κουρδικές περιοχές από τον Ιούνιο του περα-
σμένου έτους. 

Αυτή η στροφή 180 μοιρών μπορεί εν μέρει
να οφείλεται στην προσπάθεια του Ερντογάν
να σώσει το τομάρι του. Ένας από τους βασι-
κούς συμμάχους του στον πόλεμο με το στρα-
τό ήταν το ισλαμικό κίνημα υπό την ηγεσία του
Φετουλάχ Γκιουλέν που είχε ισχυρή επιρροή
στα μέσα ενημέρωσης και το δικαστικό σώμα.
Η συνεργασία αυτή όμως κόπηκε το 2013,
όταν οι οπαδοί του Γκιουλέν διέρρευσαν υπο-
κλαπείσες συνομιλίες που εκθέτουν τον Ερν-
τογάν και τον γιο του για διαφθορά. 

Τότε εκείνος τους επιτέθηκε βάναυσα απο-
σπώντας τις εφημερίδες τους από τον έλεγχό
τους. Τώρα ο Ερντογάν ισχυρίζεται πως η
υπόθεση Εργκένεγκον ήταν ένας μύθος. Έχει
απελευθερώσει τους στρατηγούς, ενώ οι δικα-
στές και οι εισαγγελείς που ήταν συνδεδεμέ-

νοι με τον Γκιουλέν και διερευνούσαν την υπό-
θεση είτε έχουν απολυθεί ή έχουν οδηγηθεί
ακόμα και στη φυλακή.

Παράγοντας

Αλλά ο πιο βασικός παράγοντας για αυτή
την αντιστροφή είναι ο πόλεμος στη Συρία. Ο
Ερντογάν πίστευε ότι η ρήξη στο εσωτερικό
του αραβικού κόσμου με τις επαναστάσεις του
2011 θα έκαναν την Τουρκία κυρίαρχη της Μέ-
σης Ανατολής. Ο ίδιος επενέβη στο συριακό
εμφύλιο πόλεμο επιδιώκοντας την ανατροπή
του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Ο Άσαντ απάντησε με μεγάλη πανουργία
τραβώντας τις δυνάμεις του από τις κουρδικές
περιοχές στο βόρειο τμήμα της Συρίας. Αυτές
καταλήφθηκαν από τους αντάρτες της Συρια-
κής πτέρυγας του PKK. Η δημοκρατία που
ίδρυσαν οι Κούρδοι στην Ροζάβα έχει γίνει ση-
μαντικός σύμμαχος τόσο για τις Ηνωμένες Πο-
λιτείες όσο και για τη Ρωσία στις προσπάθειές
τους να περιορίσουν και τελικά να νικήσουν το
ISIS και άλλες ισλαμιστικές ένοπλες ομάδες,
όπως το Μέτωπο Νούσρα. 

Η προέλαση του PKK στη Συρία αποτελεί
θανάσιμο κίνδυνο για τον Ερντογάν αν τελικά
εξαπλωθεί στην Τουρκία. Έτσι αποφάσισε να
βάλει τέρμα στην ειρηνευτική διαδικασία.
Όταν το PKK οργάνωσε ξεσηκωμό στις πόλεις
του τουρκικού Κουρδιστάν, ο στρατός απάντη-
σε με αγριότητα. Οι μαχητές του PKK ανακά-
λυψαν ότι η αεροπορική υποστήριξη των ΗΠΑ
σταματούσε στα τουρκικά σύνορα.

Εν μέσω μπλακάουτ στα μέσα μαζικής ενημέ-

ρωσης, οι νέοι φίλοι του Ερντογάν στο στρατό
χρησιμοποίησαν την αεροπορία και το πυροβο-
λικό για να ισοπεδώσουν ολόκληρες πόλεις. Ο
απερχόμενος Πρωθυπουργός της Τουρκίας Αχ-
μέτ Νταβούτογλου έριξε φως στο μακελειό
όταν δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα αναλάβει την
ανοικοδόμηση του κέντρου του Ντιγιαρμπακίρ,
της κύριας κουρδικής πόλης στην Τουρκία. 

Με τις δημοσκοπήσεις να τον φέρνουν στο
50% της δημοφιλίας ο Ερντογάν βρίσκεται
ακόμα στην κορυφή. Αλλά ο άνθρωπος που
προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα του τουρ-
κικού κράτους και ολόκληρης της Μέσης Ανα-
τολής έχει αναγκαστεί να γυρίσει πίσω στο πα-
λιό μονοπάτι των Κεμαλιστών προκατόχων του
– να χτυπάει τα τύμπανα του εθνικισμού και να
πολεμάει τους Κούρδους. 

Ο Ερντογάν δεν θα καταφέρει να τσακίσει
τους Κούρδους. Και η πολιτική του επιτυχία εί-
ναι εν μέρει συνάρτηση μιας οικονομικής ανά-
πτυξης που δημιουργήθηκε πάνω σε μια φού-
σκα ακινήτων, παρόμοια με αυτές που γνώρι-
σαν η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία και η Ισπα-
νία στη δεκαετία του 2000. Ο Ερντογάν έχει
αγωνιστεί για να κρατήσει τα επιτόκια χαμηλά,
έτσι ώστε η φούσκα να συνεχίζει να μεγαλώ-
νει. Ο ορίζοντας της Κωνσταντινούπολης,
όπως και των περισσότερων πόλεων της Τουρ-
κίας, έχει μεταμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. 

Αλλά γνωρίζουμε από το παγκόσμιο οικονο-
μικό κραχ του 2007-8 πως η φούσκα αργά ή
γρήγορα θα σκάσει. Η στιγμή που η τύχη του
Ερντογάν θα στερέψει, μπορεί να μην είναι πο-
λύ μακριά.

Φωτό: Guy Smallman



ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ εργατικη αλληλεγγυη 

Φοιτητές - εργατιά,
μια φωνή και μια γροθιά

ΜΕ ΔΥΝΑΤΑ 

ΕΑΑΚ

Ο
ι φοιτητικές εκλογές στις 18 Μάη γίνονται
μέσα στις πιο μεγάλες πολιτικές μάχες.
Από τη μία μέσα στους αγώνες ενάντια

στις μνημονιακές επιθέσεις στο ασφαλιστικό, στην
παιδεία, στην υγεία για χάρη της αποπληρωμής
του χρέους και από την άλλη μέσα στις μάχες
απέναντι στην Ευρώπη-φρούριο και τη ρατσιστική
αντιμετώπιση των προσφύγων του πολέμου. 

Οι άθλιοι συμβιβασμοί και υποχωρήσεις της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σε όλα τα επίπεδα
δίνουν την ευκαιρία στις παρατάξεις της ΔΑΠ
και της ΠΑΣΠ να επιχειρήσουν να στήσουν δε-
ξιά αντιπολίτευση. Προσπαθούν με κάθε τρόπο
να κρύψουν τις αδυναμίες τους. Να κρύψουν
ότι έχουν γίνει χίλια κομμάτια από την ριζοσπα-
στικοποίηση των φοιτητών που συμμετέχουν σε

όλες τις παραπάνω μάχες, καθώς και από τις
εσωτερικές έριδές τους. 

Μπροστά στις φοιτητικές εκλογές οι εσωτερι-
κές συγκρούσεις σε ΔΑΠ και ΟΝΝΕΔ έχουν μπει
σε δεύτερο πλάνο. Έχουν επιστρατευτεί οι πάντες
-υποστηρικτές του Μητσοτάκη, νοσταλγοί των Ρε-
ήντζερς του Μεϊμαράκη, χρυσαυγίτες που δεν
τολμούν να εμφανιστούν ανοιχτά στις σχολές. 

Το ίδιο επιχειρεί να κάνει η ΠΑΣΠ παρόλο που
έχει μικρότερες δυνατότητες λόγω της διάλυ-
σης των τελευταίων χρόνων τόσο στις σχολές
όσο και σε κεντρικό επίπεδο, στο ΠΑΣΟΚ. 

Οι φοιτητές χρειάζεται να μην αφήσουν κανέ-
να περιθώριο στις δύο φιλομνημονιακές παρα-
τάξεις να καπηλευτούν το αποτέλεσμα των
εκλογών. Η ενδυνάμωση της αριστεράς θα είναι

το καλύτερο μήνυμα ότι η οργή για τα ξεπουλή-
ματα του ΣΥΡΙΖΑ δεν στρέφεται προς τα δεξιά. 

Η ενίσχυση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς,
των σχημάτων της ΕΑΑΚ, θα υπογραμμίσει με
τον πιο εμφατικό τρόπο ότι αυτή που μεγαλώνει
είναι η αριστερή αντιπολίτευση. Πρέπει να δυνα-
μώσουν οι φωνές που μιλούν ξεκάθαρα για σύγ-
κρουση με την ΕΕ και τα αφεντικά. Οι φοιτητές
παλεύουν μαζί με τους εργάτες, για τη διαγρα-
φή του χρέους και όχι των σχολών, για την αλ-
ληλεγγύη στους πρόσφυγες με ανοιχτά σύνορα
και χώρους φιλοξενίας, για το τσάκισμα των νε-
οναζί στις σχολές και σε όλη την κοινωνία. 

Στις 18 Μάη ενισχύουμε την αντικαπιταλιστι-
κή αριστερά, μαυρίζουμε ΔΑΠ και ΠΑΣΠ, ψηφί-
ζουμε τα σχήματα της ΕΑΑΚ! 

Οργανώσαμε μονοήμερο φεστιβάλ
την Παρασκευή 13 Μάη, πριν τις

φοιτητικές εκλογές. Κάναμε δύο συ-
ζητήσεις: η μία με θέμα «Τέχνη και
κοινωνικά κινήματα» με ομιλητή τον
σκηνοθέτη Σάββα Στρούμπο και η άλ-
λη με θέμα «Σεξισμός, καταπίεση και
απελευθέρωση» με ομιλήτρια τη Δή-
μητρα Κυρίλλου. Στη συνέχεια είχαμε
ρεμπέτικο γλέντι. Συνολικά, συμμετεί-
χαν 60 άτομα στις εκδηλώσεις.  

Στις εκλογές διεκδικούμε ότι οι
φοιτητές θα μαζικοποιήσουν την αρι-
στερά και θα συσπειρωθούν στο
Σύλλογο Φοιτητών για να μπορούμε
να είμαστε πιο δραστήριοι. Θυμίζου-
με τους αγώνες που δώσαμε ενάντια
στο ρατσισμό με συμμετοχή στις κι-
νητοποιήσεις στον Έβρο και τις 19
Μάρτη, τα δύο αντιρατσιστικά φεστι-
βάλ και τη συλλογή τροφίμων για
τους πρόσφυγες, την επίσκεψή μας
στον Πειραιά. Και τους αγώνες ενάν-
τια στο ασφαλιστικό-σφαγείο, την
υποχρηματοδότηση της σχολής και
τις διαγραφές φοιτητών. 

Ελίζα Κρικώνη, 
ΑΡΚΑΣ-ΕΑΑΚ Καλών Τεχνών Αθήνας 

Kατεβάζουμε ψηφοδέλτιο στους Χημικούς Μηχανικούς στο
Πολυτεχνείο Θεσσαλονίκης. Το όνομα του είναι Σ.ΧΗ.Μ.Α

που σημαίνει Σχήμα Χημικών Μηχανικών Αριστερών. Είναι μια
πρωτοβουλία καινούργια, την πήραμε πρόσφατα. 

Θεωρούμε ότι πρέπει να ασχολούμαστε όχι μόνο με τα της
σχολής, αλλά με τα θέματα που αφορούν συνολικά την κοινωνία.
Είμαστε μαζί με τους πρόσφυγες απέναντι στο ρατσισμό, μαζί με
τους εργάτες απέναντι στο ασφαλιστικό, με απεργίες και κατα-
λήψεις. 

Έχουμε ξεκινήσει παρεμβάσεις στα μαθήματα, υπάρχουν φοιτη-
τές που λένε ότι θα στηρίξουν, θα δούμε πως θα πάει η προσπά-
θειά μας. 

Σάββας Κκονέ
ΣΧΗΜΑ-ΕΑΑΚ Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης

Την τελευταία εβδομάδα κάνουμε παρεμβάσεις όπως κάναμε και
όλη τη χρονιά. Ανοίγουμε όλα τα πολιτικά ζητήματα για το προ-

σφυγικό, για το ασφαλιστικό, πάντα στη βάση του αντικαπιταλιστικού
προγράμματος. Φέτος, όμως πήραμε μια πρωτοβουλία που έχει ιδι-
αίτερη σημασία. Συγκροτήσαμε μια αντισεξιστική-αντιομοφοβική
πρωτοβουλία. 

Κάναμε συζητήσεις, προβολές και ανοίξαμε αιχμηρά την πολιτική
συζήτηση για το ότι το καπιταλιστικό σύστημα αναπαράγει τον σεξι-
σμό και την καταπίεση γιατί το συμφέρει για να μας διασπά. 

Είναι πολύ πρόσφορο το έδαφος για όλες αυτές τις δράσεις, ίσως
και εξαιτίας της φύσης της σχολής μας. Η ανταπόκριση από τους
φοιτητές είναι πολύ θετική.

Γαρυφαλένα Κατσιγιάννη ΘΕΑΑΜΑ-ΕΑΑΚ Θεατρικών Σπουδών Πάτρας

Δίνουμε τη μάχη των φοιτητικών
εκλογών ως συνέχεια των αγώ-

νων που δώσαμε όλη την προηγούμε-
νη χρονιά: τη μάχη για την αθώωση
των 12 φοιτητών του Φυσικού, τη μά-
χη ενάντια στο ρατσισμό απέναντι
στους πρόσφυγες και τους μετανά-
στες, τη μάχη για το ασφαλιστικό, τη
μάχη ενάντια στους νεοναζί φονιάδες
του Παύλου Φύσσα. 

Στις φοιτητικές εκλογές κατεβαί-
νουμε μαζί με τις συντρόφισσες και
τους συντρόφους της ΑΡΕΝ που
έσπασαν από το ΣΥΡΙΖΑ και ήμα-
σταν μαζί σε όλους τους παραπάνω
αγώνες. Διεκδικούμε η ΕΑΑΚ μέσα
και από τα αποτελέσματα των εκλο-
γών να έχει αναβαθμισμένο ρόλο σε
όλες τις σχολές. Να τελειώνουμε με
την πρωτιά της ΔΑΠ όπου έχει απο-
μείνει, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση
των σχολών και τις συνεργασίες με
τους χρυσαυγίτες. 

Θετικό είναι ότι μετά από χρόνια
κατεβαίνει ψηφοδέλτιο της ΕΑΑΚ
και στο ΤΕΙ Ηρακλείου.  

Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, 
ΕΝΤΡΟΠΙΑ-ΕΑΑΚ Φυσικό Ηρακλείου

ΑΘΗΝΑ

ΑΣ Καλών Τεχνών – ΑΡΚΑΣ
Πολιτικό Νομικής – ΡΑΣ
Nομική – ΑΝΤΙΝΟΜΙΑ
Πάντειο – ΑΝΑΣΑ
Φιλοσοφική – Ενωτική 
Πρωτοβουλία ΣΑΦ-ΚΑΡΦΙ
Χημικό – ΑΣΥΧ
Μαθηματικό – ΑΕΠ
Φυσικό – ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ
ΕΜΠ Ηλεκτρολόγοι – ΑΝΑΦΗ
ΕΜΠ Αρχιτεκτονική – ΑΚΑ
ΕΜΠ Ναυπηγοί – ΑΝΤΑΡΣΙΑ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΓΤΚΣ – Γραφίδα
ΤΕΙ Αθήνας ΣΔΟ – ΚΡΑΧ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΕΥΠ – ΑΡΣΣΥΠ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΤΕΦ – ΑΡΠΑ
ΤΕΙ Αθήνας ΣΤΕΤΡΟΔ- ΑΝΑΣΤΡΟΦΟΙ
ΤΕΙ Πειραιά ΣΤΕΦ – ΜΑΡΚΣ
ΤΕΙ Πειραιά ΣΔΟ – ΜΑΡΚΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Νομική – Contra Legem
Αγγλική Φιλολογία - ΑΝΑΡΠΑ
Πολιτικές Επιστήμες – ΕΑΑΚ
Πολυτεχνείο Χημικοί Μηχανικοί – ΣΧΗΜΑ
Πολυτεχνείο Πολιτικοί Μηχανικοί - ΑΝΤΙΔΟΜΗ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Ιατρική – Resistance
Χημικό – Καταλύτης
Πληροφορική – RAM
ΠΤΕΤ – ΚΡΑΦΤ
Οικονομικό – Anticapitalista
Βιολογικών Εφαρμογών 
και Τεχνολογιών - ΜΙΚΡΟΒΙΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Νομική – ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ

ΒΟΛΟΣ

Αρχιτεκτονική – Camera Obscura
Πολιτικοί Μηχανικοί – ΜΠΕΤΟ

ΛΑΡΙΣΑ

Ιατρική – Resistencia

ΠΑΤΡΑ

Ιατρική – Αριστερή Παρέμβαση
Επιστήμη Υλικών – ΚΡΑΜΑ-ΘΡΑΥΣΗ
Χημικό – ΚΑΤΑΛΥΣΗ
Θεατρικών Σπουδών – ΘΕΑΑΜΑ
ΤΕΙ – Αριστερή Πρωτοβουλία Φοιτητών

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Επιστήμη Υπολογιστών –
Revolutionnaire
Βιολογικό – 
Αριστερόστροφη Έλικα
Ιατρική – ΚΑΡΦΙ
Φυσικό – ΕΝΤΡΟΠΙΑ
ΤΕΙ – ΕΑΑΚ

ΡΕΘΥΜΝΟ

Κοινωνιολογία – ΑΕΠ
Οικονομικό – ΑΕΠ
Ιστορικό-Αρχαιολογικό – ΑΕΠ

ΧΑΝΙΑ

Αρχιτεκτονική – Ενωτική Πρωτο-
βουλία

Στηρίζουμε


